
odia.com.br  I  QUINTA-FEIRA, 17/12/2020  I  Nº 25.009  I  R$ 1,50  I  2ª EDIÇÃO

DJ CLARA MAIA 
ACUSA FILHO 
DE EX-JOGADOR 
DE TÊ-LA 
ESPANCADO. P. 12

FábiaOliveira

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O

BALANÇO
OS TRABALHOS 
NA ALERJ NO  
ANO DA 
PANDEMIA 
INFORME  

DO DIA, P. 2

Exclusivo!

SELO

Mais de 1,3 mil chances de 
emprego nos postos Sine-RJ. P.9

O
 D

IA
 D

PLANO DE IMUNIZAR TODA A 
POPULAÇÃO VAI DURAR 16 MESES. P.3

ISAC NÓBREGA/PR

Primeiro voto 
no STF é pela 
obrigatoriedade de 
se tomar a vacina

Fechamento 
de hospital de 
campanha do 
Maracanã ainda 
causa polêmica

COVID

TRIBUNAL REJEITA CONTAS DE 2019 DE CRIVELLA. P.5

EX-MORADOR 
DE RUA SERÁ 
CONSULTOR NA 
GESTÃO PAES. P.5

RIO DE JANEIRO, P. 2

TRAFICANTES 
DE ANGRA TÊM 
PARCERIA COM 
EMPRESA QUE 
ATUA PARA 
CHEFE DE 
MILÍCIA 

REDE ESTADUAL 
DE ENSINO 
RETOMA AULAS EM 
FEVEREIRO COM 
OPÇÕES REMOTA 
OU PRESENCIAL

RIO DE JANEIRO, P. 6

PREFEITO DE 
NITERÓI É 
ALVO DE 
OPERAÇÃO DA 
POLÍCIA 
FEDERAL
RIO DE JANEIRO, P. 4

M
A

IL
SO

N
 S

A
N

TA
N

A
/F

LU
M

IN
EN

SE
 F

C

ATAQUE

SEM BRILHO, FLU PERDE 
PARA O ATLÉTICO-GO. P.8

Exclusivo!

R
EP

R
O

D
U

ÇÃ
O

 D
O

  I
N

ST
A

G
R

A
M

ARQUIVO PESSOAL

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

33
 PÁGINAS 
NO TOTAL

Exclusivo!

ANITTA REVELA QUE FOI 
ESTUPRADA AOS 14 ANOS. P.15



2    QUINTA-FEIRA, 17.12.2020  I  O DIA

 N O bairro Caonze, em Nova 
Iguaçu, tem milhares de 
pais e mães que sofrem 
com a falta de uma área de 
lazer para seus filhos. São 
aproximadamente 4 mil 
jovens e crianças que agora, 
com as férias escolares, ficam 
sem o que fazer. Queremos 
mais opções de lazer e cultura.

 > Marcelo Silva
Nova Iguaçu

Faltam áreas de lazer 
em Nova Iguaçu

População pede um 
basta nos assaltos

 N Os ônibus que passam 
pela Avenida Martin Luther 
King, em Irajá, são sempre 
assaltados pelas mesmas 
pessoas. Arrastões também 
acontecem de forma 
frequente. As pessoas têm 
medo de passar no local. 
Falta policiamento. Isso é um 
absurdo. 

 > Anônimo
Irajá

CONEXÃO LEITOR
O DIA Rua dos Inválidos 198 / 2º andar, Lapa CEP - 20.231-048 RJ.  
E-mail: cartas@odia.com.br ou conexao@odia.com.br. O leitor deve enviar  
nome completo, endereço e telefone. WhatsApp do DIA: 98762-8248

As mais lidas
Online

Paulo Goulart Filho fala 
sobre estado de saúde 

de Nicette Bruno:  
‘É grave’

Zé Gotinha recusa 
aperto de mão 

de Bolsonaro em 
cerimônia do plano 

de imunização

Sandra Annemberg se 
emociona ao saber que 

a filha passou para a 
faculdade dos EUA

PM do Rio é detido 
com mala com mais 

R$ 500 mil em 
dinheiro na Dutra

Fizemos, em 
2020, nada 
menos que 
348 sessões 
extraor-
dinárias, 
o que 
representa 
866% mais 
que 2019.”
ANDRÉ CECILIANO
PRESIDENTE DA 
ALERJ

Hoje é o último dia do ano legislativo e o presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj), deputado André Ceciliano, falará em plenário 

sobre as ações executadas. Ele mostrará os dados de um 
ano atípico, com a pandemia do novo coronavírus.

“Fizemos, ao longo de 2020, 348 sessões extraordinárias, 
o que representa 866% mais sessões do que as realizadas 
em 2019. Dos mais de 1.600 projetos de lei apresentados, a 
maioria foi relacionada ao enfrentamento à Covid-19. Desse 
total, 435 se tornaram leis de proteção à vida e do direito do 
cidadão. As comissões da Casa emitiram 5.482 pareceres 
a projetos de lei, um aumento de 15% comparado a 2019. 
Foram incontáveis reuniões com cidadãos comuns, com a 
sociedade civil organizada, sindicatos, autoridades, empre-
sários, chefes de poderes, sempre na busca de soluções para 
a crise gravíssima que se encontra o Rio, estado recordista 
em perdas de emprego com carteira assinada no Brasil”.

GOVERNADOR FORA DE COMBATE
O afastamento do governador Wilson Witzel não deixa-

rá de ser falado. “Diante das denúncias de irregularidades 
nos contratos firmados pela Secretaria de Estado de Saúde 
durante a pandemia, foram abertas duas investigações de 
suma importância. A primeira foi a Comissão Especial de 
Fiscalização dos Gastos no Combate ao Coronavírus. A se-
gunda foi a Comissão Especial Processante que resultou no 
afastamento do governador Wilson Witzel”. 

COMO FOI 2020

 N Medicamentos para trata-
mento de AME serão isentos 
de ICMS, conforme projeto 
de autoria do deputado esta-
dual Marcelo Cabeleireiro. A 
medida é fundamental para 
salvar a vida de bebês que 
nascem com essa doença. 

InformedoDia

 N Durante evento “A Reto-
mada do Varejo”, promovido 
pela ASSERJ, o governador 
em exercício, Cláudio Cas-
tro, agradou empresários e 
políticos presentes. “Não te-
remos lockdown no Rio de 
Janeiro”, falou, sendo aplau-
dido. “E não teremos lock-
down, porque tenho certeza 
que não precisaremos. Te-
nho certeza que nosso povo 
sabe respeitar as regras”. 

AGRADANDO 
POLÍTICOS E 
EMPRESÁRIOS
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ATROFIA MUSCULAR 
ESPINHAL

REVITALIZA-
ÇÃO DO RIO 
DE JANEIRO

A ideia de 
priorizar o centro, 
zona portuária e 
zona suburbana 
do Rio foi bem 
recebida por urba-
nistas. Desde os 
anos 70, a priori-
dade era a Barra. 
É fundamental 
implementar uma 
política para a 
metrópole.

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

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Deputado André Ceciliano apresenta sua prestação de contas na Alerj.

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Claudio Castro

O programa de vacinação do governo está mais para uma carta 
de intenções do que propriamente para um plano. É vago e fala 
mais do mesmo. Como não responder à ansiedade de uma popu-
lação que já perdeu mais de 180 mil pessoas para a Covid-19? É 
lamentável.

O plano deveria prever tratamento especial para o Rio. A popula-
ção vulnerável que vive nas comunidades está mais exposta ao 
risco de contaminação do que a de localidades menores e mais 
afastadas. Hoje, quase 500 pessoas que deveriam estar interna-
das não têm vagas nos hospitais.

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Alerj faz 
balanço 
anual

Estudantes terão duas 
opções para volta às aulas
Retorno está previsto para fevereiro e poderá ser híbrido ou somente remoto

REPRODUÇÃO DA INTERNET

A 
Secretaria de Es-
tado de Educação 
(Seeduc) do Rio de 
Janeiroro  apresen-

tou duas possibilidades de 
modelos de ensino para a 
volta das atividades escola-
res em 2021: híbrido (remo-
to e presencial, com turmas 
em sala de aula em dias al-
ternados) ou somente re-
moto, a serem adotados de 
acordo com as recomenda-
ções do Comitê Científico 
e das autoridades de Saú-
de. O retorno está previsto 
para fevereiro.

Antes desse retorno, os 
professores terão acesso 
a cursos on-line de capa-
citação para o uso de fer-
ramentas educacionais 
adequadas a essa nova 
realidade, por meio de 
uma trilha formativa de 
ensino híbrido, com carga 
horária de 110 horas.

No primeiro bimes-
tre letivo, a proposta da 
Seeduc será desenvolver 
competências e habilida-
des do currículo essen-
cial, dando continuida-
de aos estudos de 2020. 
De acordo com a pasta, a 
ideia é trabalhar os anos 
de 2020 e 2021 como um 
continuum  (contínuo) 
escolar, de maneira que 
os conteúdos de 2020 se-
jam ensinados em 2021, 
conforme recomendação 

REDE ESTADUAL

 N Mais de 500 mil alunos re-
novaram matrícula na rede 
estadual para 2021. O núme-
ro, apresentado durante au-
diência pública da Comissão 
de Educação da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio 
(Alerj), na terça-feira, foi o 
maior já registrado nos últimos 
cinco anos, segundo o secre-
tário de Estado de Educação, 
Comte Bittencourt. “Das 570 
mil matrículas esperadas, já 
realizamos 503 mil. Com isso, 

88% dos alunos renovaram o 
vínculo com as escolas. A maior 
parte das matrículas foi feita 
pela Internet”, explicou. 

Comte disse que a Secretaria 
de Estado de Educação (Seeduc) 
vai desenvolver uma busca ativa 
para contactar, via assistentes so-
ciais, 41.016 alunos que deixaram 
de fazer a renovação. “A cidade do 
Rio é a que mais tem alunos para 
visitar. São 14.673 estudantes que 
não renovaram a matrícula”, co-
mentou o secretário.

Renovação recorde de matrículas

Antes do retorno, os professores terão acesso a cursos on-line de capacitação, com carga de 110 horas 

do Conselho Nacional de 
Educação (CNE).

Já a partir de maio será 
iniciado um trabalho com 
os conteúdos referentes 
à série ou ao ano de esco-
laridade em que o aluno 
está matriculado.

ACESSO ILIMITADO
Para a oferta do ensino 
remoto, além do material 
didático impresso, pro-
duzido pelos professores 
da rede, a Seeduc planeja 
adquirir um link patroci-
nado para que os alunos 
tenham acesso ilimitado 
aos conteúdos oferecidos 
pela internet.



RIO DE JANEIRO

Plano para compensar hospital fechado não é cumprido
Dos 177 leitos que poderiam ser abertos para garantir atendimento sem a unidade de campanha do Maracanã, 112 foram ativados

leitos do plano, e que, segun-
do a Defensoria, não foram 
abertos, no Ronaldo Gazolla 
(53), e na rede federal: 14 lei-
tos do INI Fiocruz, os quatro 
do Hospital de Bonsucesso 
e os 30 no Clementino Fra-
ga Filho, o estado disse que 
questionamentos deveriam 
ser feitos aos respectivos ór-
gãos. Sobre o Ronaldo Ga-
zolla, a prefeitura informou 
que tem hoje 306 leitos (126 
de UTI), e que mais 30 serão 
abertos. O Ministério da Saú-
de informou que hospital de 
campanha é definição de es-
tados. A pasta habilitou 114 
leitos de UTI para o INI Fio-
cruz em dezembro.

Do plano de compensação de 
leitos de covid-19 do governo 
estadual levado à Defensoria 
Pública e ao Ministério Públi-
co estaduais, para fazer frente 
à desativação do Hospital de 
Campanha do Maracanã - que 
será desmontado definitiva-
mente amanhã -, 65 leitos ain-
da não foram ativados na rede 
pública de Saúde. O plano foi 
apresentado em 7 de outubro 
e previa a abertura de 177 leitos 
para INI Fiocruz (18), Hospital 
Estadual Anchieta (3), Hospi-
tal Federal de Bonsucesso (4), 
Hospital Ronaldo Gazolla (77), 

Pedro Ernesto (2), Clementino 
Fraga Filho (39) e São José (34).   

Segundo a Defensoria, até 
terça-feira, foram abertos qua-
tro leitos de UTI no INI Fio-
cruz, 20 no Hospital Anchie-
ta, 24 no Ronaldo Gazolla, 30 
de UTI no Pedro Ernesto e 34 
no São José, total de 112. “À 
época, o estado afirmou que 
o fechamento do Hospital de 
Campanha do Maracanã não 
importaria em risco à saúde 
da população no caso de novo 
aumento de casos, pois os 
hospitais de referência e ou-
tras unidades municipais, es-
taduais e federais contavam 
com leitos em impedimento 
que poderiam se tornar ope-

racionais em curto prazo de 
tempo a partir de negociação 
e apoio mútuo entre os entes 
envolvidos”, disse a defenso-
ra pública Thaísa Guerreiro 
em resposta a O DIA. “Mas o 
problema é que, ao que parece, 
as projeções de necessidades 
de leitos foram calculadas de 
forma errada... Hoje, a fila de 
UTI apenas na Região Metro-
politana I está em 175 pessoas”.

A informação do plano apa-
rece em petição do último dia 
10, da Defensoria e MP como 
recurso à extinção do proces-
so, no TJ, em que os órgãos 
pediam ativação de todos os 
leitos para tratar nos hospitais 
de campanha do Maracanã e 

do Riocentro. O processo foi 
extinto em 15 de outubro.

Os órgãos pedem que a de-
cisão seja reconsiderada e pro-
cesso retome curso para reati-
var todos os leitos no Riocen-
tro e os que foram previstos no 
plano diante do fechamento 
do Maracanã. Sobre os leitos 
no Riocentro, a Defensoria 
afirma que, nesta terça-feira, 
a plataforma da Secretaria 
municipal de Saúde aponta-
va 233 leitos operacionais de 
enfermaria e 80 de UTI. 

“No Riocentro, a previsão 
era de 500 leitos no primeiro 
pico da pandemia (em maio): 
400 de enfermaria e 100 de 
UTI”, diz a defensora. 

Questionada por O DIA, a 
Prefeitura do Rio informou 
que foi notificada, no último 
dia 10, e que tem até 30 dias 
para responder à Justiça. 
Sobre leitos no Hospital do 
Riocentro, disse que há 300 
ativos, sendo 80 de UTI. E 
que, até o dia 29, abrirá mais 
220. A Secretaria Estadual 
Saúde afirmou que houve au-
mento gradativo do número 
de leitos nas unidades. Se-
gundo a nota, na terça-feira, 
a rede contava com 532 leitos 
no total, (289 de UTI adulto, 
235 de enfermaria, quatro 
de UTI pediátrica, dois de 
UTI neonatal e dois de UTI 
obstetrícia). Sobre os demais 

BERNARDO COSTA
bernardo.costa@odia.com.br

Plano não apresenta datas para 
começar a vacinar contra covid-19
Governo estima que, após começar, processo de imunização da população leve 16 meses para ser concluído

AFP

Sem máscara, assim como o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o presidente Jair Bolsonaro apresentou um tom ameno no lançamento do plano nacional de imunização

E
m tom mais ameno em 
relação à pandemia, em 
meio à queda de popu-
laridade do governo, 

segundo o Ibope, o presidente 
Bolsonaro e o ministro da Saú-
de, Eduardo Pazuello, lançaram 
ontem o plano nacional de imu-
nização contra a covid-19. Mas 
o que  era esperado, não ocor-
reu. O governo não estipulou 
data para início da vacinação. 
O ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello informou que o pro-
cesso de imunização deve ser 
iniciado após a aprovação de 
uma ou mais vacinas pela Anvi-
sa. “Mas ainda não há data para 
a aprovação do registro das va-
cinas, na verdade nenhum pe-
dido de registro na Anvisa foi 
feito”, comentou.

O governo espera que até o 
fim do primeiro semestre de 
2021 os grupos prioritários es-
tejam vacinados. Para que isso 
ocorra, conforme estimativas 
do projeto, a vacinação teria de 
começar até fevereiro. Diante 
deste quadro, após o começo, a 
previsão é que o processo seja 
concluído em 16 meses. Os pri-
meiros quatro meses seriam 
para imunizar todos os grupos 
prioritários e os outros 12 me-
ses para a população em geral. 
Assim, a campanha de vacina-
ção deve durar pelo menos até 
o primeiro trimestre de 2022. 

O ministério estima que, 
para interromper a circula-
ção do vírus, cerca de 60% a 
70% da população precisa es-
tar imunizada.

Ao ser questionado, Pazuel-
lo explicou a utilização do ter-
mo de responsabilidade na 
vacinação. A medida é desejo 
manifestado por Bolsonaro. 
De acordo com o ministro, o 
“termo de consentimento li-
vre e esclarecido” será adota-
do em caso de aprovação de 
vacinas para uso emergencial 
em grupos específicos. “Não 
será exigido termo algum nos 
postos de vacinação para ne-
nhum brasileiro, quando nós 
disponibilizarmos vacinas re-
gistradas, seguras e garantidas 
pela Anvisa”, disse o ministro, 
reafirmando que a vacina não 
será obrigatória, mas gratuita. 

Ao final da apresentação 
Bolsonaro e Pazuello, ambos 
sem máscara, posaram para 
fotos. O mascote Zé Gotinha se 
juntou aos dois, mas quando o 
presidente esticou a mão para 
cumprimentá-lo, recebeu um 
sinal de “beleza”.

 > Ontem, o ministro do STF 
Ricardo Lewandowski vo-
tou a favor da obrigatorie-
dade e gratuidade da vaci-
nação contra coronavírus. 
Relator em duas ações que 
discutem o tema, ele de-
fendeu que a imunização 
não deve ser compulsória, 
mas restrições devem ser 
impostas contra quem não 
quiser tomar vacina, como 
restrição de acesso a locais 
e proibição de exercício de 
atividades. Lewandowski 
foi o único a votar. O julga-
mento será retomado hoje, 
com Luís Roberto Barroso.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
afirmou que o parlamento 
não acatará a exigência de 
que pessoas que quiserem 
se vacinar assinem termo 
de responsabilidade, como 
deseja Bolsonaro. “Não é 
tema da Câmara, veio do 
governo. Se tiver interesse, 
apresente emenda por um 
deputado e ganhe no plená-
rio”, disse Maia.

A MP 1003/2020 trata 
da compra de vacina con-
tra a covid pelo programa 
internacional Covax Faci-
liy e deve ser votada hoje. 

Lewandowski vota a favor 
de vacinação obrigatória

Mas ainda não 
há data para a 
aprovação do 
registro das vacinas, 
na verdade nenhum 
pedido de registro 
na Anvisa foi feito”
EDUARDO PAZUELLO, 
ministro da Saúde

SAÚDE E IDOSOS NA FRENTE

 N Sem datas estipuladas, o 
plano menciona os grupos 
prioritários. Os primeiros são 
trabalhadores da Saúde (mé-
dicos, enfermeiros, técnicos 
de enfermagem e pessoal de 
apoio - cozinheiros e funcioná-
rios da limpeza de hospitais, 
motoristas de ambulância, cui-
dadores de idosos). Indígenas 
em terras demarcadas, pes-
soas com 60 anos ou mais ins-
titucionalizadas e quem tem 75 
anos ou mais devem receber a 
vacina na primeira fase. 

Os idosos entre 60 e 74 
anos serão na segunda fase. 
Na três, pessoas com doenças 
que podem agravar a saúde se 

contaminadas. São comorbida-
des prioritárias: diabetes melli-
tus, hipertensão arterial grave, 
doenças pulmonar obstrutiva 
crônica, renal, cardiovasculares e 
cerebrovasculares, transplanta-
dos, anemia falciforme, câncer, 
obesidade grau III. A quarta será 
para trabalhadores da Educa-
ção, população em situação de 
rua, forças de segurança e sal-
vamento, pessoal de transporte 
coletivo e transportadores de 
carga e funcionários do sistema 
prisional e população carcerária. 

As quatro fases correspon-
dem a quatro primeiros meses 
de vacinação. Quem é não prio-
ritário, será vacinado depois.

Conheça os grupos prioritários

O DIA I QUINTA-FEIRA, 17.12.2020    3



Acusado de matar mulher em cirurgia 
ilegal tinha 34 anotações criminais

Médico monstro é 
preso em Caxias

REPRODUÇÃO

Marchesan já havia sido preso em setembro e tem o registro cassado

O médico Antônio San-
to Marchesan  foi preso 
ontem à tarde por po-
liciais da Delegacia do 
Consumidor (Decon), 
pela morte de uma mu-
lher de 41 anos, no últi-
mo sábado, depois de ter 
passado por um procedi-
mento estético feito por 
ele. Marchesan possui 34 
anotações criminais, 20 
processos administrati-
vos no Conselho Regional 
de Medicina (Cremerj), 
além de ter tido o regis-
tro cassado pela morte 
de uma criança em 2008. 
Ele foi preso no Centro de 
Caxias, na Baixada Flu-
minense, quando se pre-
parava para realizar uma 
cirurgia estética em outra 
paciente.

Em nota, o Cremerj 
disse que, por ter o regis-
tro cassado, ele não po-
deria exercer a Medicina. 
“Qualquer atuação neste 
sentido é ilegal e deve ser 
investigada pela polícia”.

E m  s e t e m b r o  d e s t e 
ano, Antônio já havia sido 
preso em uma clínica de es-
tética que só tinha autoriza-
ção para realizar depilação e 
maquiagens, em Bonsuces-
so, na Zona Norte. Além dele, 
a dona do estabelecimento 
foi presa. no local eram rea-
lizados procedimentos de  
lipoaspiração clandestina-
mente. No momento da pri-
são, três pacientes estavam 
deitadas em macas, esperan-
do para fazer o procedimen-
to. O local, segunda a polícia 
não apresentava os mínimos 
cuidados com higiene. A du-
pla foi autuada por estelio-
nato, exercício ilegal da pro-
fissão, lesão corporal e falsi-
dade ideológica.

Procurado pelo DIA, o de-
legado André Neves, que fez 
a primeira prisão, em setem-
bro, informou que o médico 
foi solto por ordem da Jus-
tiça. “Ele foi preso pela De-
con, mas a Justiça soltou e 
ele continuou fazendo esses 
procedimentos”, declarou.

Impeachment de Wilson Witzel: 
testemunhas vão depor hoje
Vinte e sete pessoas serão ouvidas pelo presidente do TJRJ e pelo Tribunal Especial Misto
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Deputado Estadual Waldeck Carneiro (PT), relator do processo

O presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro (TJRJ) e do Tribu-
nal Especial Misto (TEM), 
desembargador Claudio de 
Mello Tavares, e o colegia-
do do TEM, formado por 
cinco desembargadores e 
cinco deputados estaduais, 
ouvem, em sessão marca-
da para as 9h de hoje, as 27 
testemunhas de acusação 
e defesa que tiveram seus 
nomes aprovados para de-
por no processo de impea-
chment do governador afas-
tado Wilson Witzel (PSC).

Os nomes das 27 testemu-
nhas foram aprovados em 
sessão realizada no último 
dia 4, quando o colegiado 
foi favorável à produção 
de provas testemunhais e 
documentais suplementa-
res no processo. As perícias 
contábeis e de engenha-
ria foram rejeitadas pela 
maioria.

Após a audição das tes-
temunhas, a acusação e a 
defesa fazem as alegações 
finais. Logo após, o relator 
do processo, deputado esta-
dual Waldeck Carneiro (PT) 
se manifesta e dá seu voto. 
Os integrantes do Tribu-
nal Especial Misto podem 
acompanhar ou não o voto 
do relator.

Na próxima sexta-feira, o 

desembargador Claudio de 
Mello Tavares e o colegiado 
do TEM voltam a se reunir, 
em nova sessão, às 16h, para 
interrogatório de Wilson 
Wetzel, oportunidade em 
que o réu, que responde por 
crime de responsabilidade 
em processo que pode resul-
tar no seu impeachment do 
cargo, poderá exercer sua 
autodefesa.

As duas sessões aconte-
cerão no Tribunal Pleno do 
TJRJ, no Centro do Rio.

Operação 
da PF mira 
prefeito de 
Niterói
Rodrigo Neves (PDT) é 
investigado por fraudes na 
construção da Transoceânica

IMAGEM INTERNET

Policiais chegam ao endereço de Rodrigo Neves (detalhe) que nega as irregularidades

O 
prefeito de Niterói, 
Rodrigo Neves (PDT), 
foi alvo de mandado 
de busca e apreensão 

em operação da Polícia Fede-
ral (PF) e do Ministério Públi-
co Federal (MPF), ontem. A 
ação, segundo o MPF, apura 
irregularidades nas obras da 
Transoceânica Charitas-En-
genho do Mato e contratos de 
publicidade da Prefeitura de 
Niterói. Segundo o MPF, Ro-
drigo Neves (PDT) será denun-
ciado por crimes de quadrilha, 
corrupção, fraude a licitação e 
estelionato. 

Os agentes fizeram buscas 
em vários endereços, inclusi-
ve na casa de Neves, em Santa 
Rosa, e na prefeitura da cida-
de. Duas viaturas da Polícia 
Federal chegaram ao prédio 
onde mora o prefeito pouco 
antes das 5h50m. Às 7h10, os 
policiais deixaram o prédio le-
vando bolsas com documen-
tos e computadores.

Ao todo, 11 mandados de 
busca de apreensão foram 
expedidos pelo Tribunal Re-
gional Federal (TRF), sendo 8 
no Rio de Janeiro e 3 em São 
Paulo. 

Rodrigo Neves já tinha sido 
preso em dezembro de 2018 
por uma força-tarefa do Minis-
tério Público e da Polícia Civil, 

acusado de receber propina de 
R$ 10 milhões de empresas de 
ônibus. Antes disso, em mar-
ço, foi denunciado por fraudar 
um contrato de publicidade 
com a agência Prole, de mais 
de R$ 60 milhões, após denún-
cia feita à Procuradoria-Geral 
da República (PGR) em de-

lação do publicitário Renato 
Pereira sobre um esquema do 
ex-governador Sergio Cabral.

Segundo Renato Perei-
ra, Cabral bancou metade 
do custo de R$ 8 milhões da 
campanha de Rodrigo Neves 
em 2012. O prefeito também 
teve entre seus doadores ou-
tro condenado pela Lava Jato, 
o empresário Ricardo Pessoa, 
dono da Constran, empresa 
que juntamente com a Cario-
ca Engenharia há cinco anos 
constrói a via de nove quilô-
metros ligando a Região Oceâ-
nica a Zona Sul da cidade. 

Por nota, Rodrigo Neves 
disse que “nunca foi ouvido 
ou convidado a prestar qual-

quer esclarecimento sobre 
quaisquer assuntos. Nenhum 
objeto de valor foi apreendido, 
apenas o seu celular pessoal. O 
prefeito não possui automóvel 
ou objeto de valor. Apesar de 
não ter informações sobre do 
que se trata a ação, o prefeito 
esclarece que a Transoceâni-
ca e o túnel Charitas-Cafubá 
foram concluídos há tempos, 
cumprindo o planejamento 
da obra e melhoraram muito 
a qualidade de vida dos nite-
roienses. A prestação de con-
tas detalhada foi concluída e 
aprovada por órgãos de acom-
panhamento e financiamento, 
como a Caixa Econômica Fe-
deral”, diz a nota.

 N Orçada inicialmente em 
R$ 310 milhões, a constru-
ção da Transoceânica entre 
o Engenho do Mato e Chari-
tas custou mais de R$ 400 
milhões para o município. A 
obra acumula uma série de 
denúncias de erros e falta de 
planejamento.

Em outra operação, a Quin-
to do Ouro, o ex-presidente do 
Tribunal de Contas do Estado 
do Rio, Jonas Lopes Júnior, ci-
tou Rodrigo Neves e um dos 

empresários responsáveis pela 
construção da Transoceânica 
em uma negociação para rece-
ber uma vantagem indevida de 
R$ 100 mil, que repartiu com 
outros conselheiros do órgão 
na sala da presidência, a fim 
de relaxarem a fiscalização da 
obra polêmica.

Jonas Lopes foi denunciado 
pelo Ministério Público Federal 
ao Superior Tribunal de Justi-
ça. Ele e outros seis conselhei-
ros foram afastados.

PROPINA 

Conselheiros do TCE ‘comprados’Delação aponta dono 
de construtora como 
doador de campanha 
de Neves à prefeitura 
de Niterói

Na sexta-feira, 
o governador 
afastado Wilson 
Witzel poderá fazer 
sua autodefesa

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
 /

 S
IL

V
IA

 A
LE

N
CA

ST
R

O

O governador afastado Wilson Witzel (PSC) será ouvido amanhã e poderá exercer seu direito de autodefesa
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TCM rejeita contas de Marcelo Crivella
Caso a Câmara de Vereadores desaprove as contas de 2019, prefeito poderá ficar inelegível por 8 anos

O 
Tribunal de Contas do 
Município (TCM) do 
Rio de Janeiro apro-
vou, em sessão reali-

zada ontem, o parecer técnico 
que rejeitou as contas do 2019 
do prefeito Marcelo Crivella 
(Republicanos). O relator, con-
selheiro Luiz Antonio Guara-
ná, votou pela aprovação do 
relatório e foi acompanhado 
por outros quatro conselhei-
ros. Apenas o conselheiro José 
de Moraes votou contra o pa-
recer e favor de Crivella.

Entre os pontos mais im-
portantes, o relatório cita que, 
apesar de o órgão fazer, desde 
2017, reiterados alertas para 
medidas tomadas pelo Execu-
tivo Municipal para lidar com 
as contas, não houve nenhuma 
ação concreta. Entre as medi-
das citadas estão, segundo o 
relatório, as receitas superesti-
madas no quarto bimestre de 
cada ano, a ordenação de des-
pesas sem empenho e o não 
pagamento dos precatórios. 

No relatório, o Rio de Janei-
ro é apontado como a primeira 
capital brasileira em falta de 
dinheiro em caixa e a segunda 
mais endividada do país.

PARTICIPAÇÃO INÉDITA
A sessão teve a inédita parti-
cipação do próprio prefeito 
Marcelo Crivella, que argu-

 > “Troquei meus so-
nhos pela realidade. 
Sofr i  uma pressão 
imensa de uma eco-
nomia recessiva que 
percebemos ser per-
manente, não só aqui 
como também na es-
fera federal. Não fiz 
obras como um Mu-
seu do Amanhã ou 
qualquer outra gigan-
tesca, o que houve foi 
uma diminuição de re-
ceitas e um aumento 
de despesas”, disse o 
prefeito Marcello Cri-
vella em sua manifes-
tação durante a sessão 
do TCM.

“Troquei meus 
sonhos pela 
realidade” 

Ex-morador de rua na Secretaria de Assistência Social
O escritor  ativista social Leo Motta foi convidado pela secretária de Assistência Social, Laura Carneiro, para assumir o cargo na pasta

A experiência de Léo Motta vai ajudar na função de conselheiro

O escritor e ex-morador de 
rua Leo Motta foi convidado 
pela futura secretária de As-
sistência Social da Prefeitura 
do Rio, Laura Carneiro, para 
assumir o cargo de conselhei-
ro da pasta e ajudar no en-
frentamento do problema de 
crescimento da população de 
rua no Rio. Em entrevista ex-
clusiva ao DIA, Leo explicou 
qual será sua função no novo 
governo de Eduardo Paes 
(DEM) e como pretende tra-
balhar usando sua vivência.

“Eu vou agir como conse-
lheiro, como consultor, vou 
fazer a ligação da população 
de rua com a prefeitura, indi-
cando e traçando os melhores 
caminhos e planos para tra-
tar essa população. Como eu 
conheci essa situação bem de 
perto, e de lá eu saí, encontrei 
um dia a porta de saída, eu sei 
perfeitamente o caminho que 
leva uma pessoa a sair dessa 
situação. Então, vou colabo-
rar com as equipes técnicas 
através da minha experiên-
cia, da minha vivência nessa 
situação. Eu vou acompanhar 
bem de perto as equipes de 

abordagem nos abrigos, dan-
do diversas sugestões, porque 
a população de rua não fun-
ciona com pressão, ela só fun-
ciona com atração. Então, sei 
perfeitamente como eu em si-
tuação de rua gostaria de ser 
tratado. Minha função vai ser 
de prestar consultoria e dire-
cionamento”, explicou.

Apesar de ocupar pela pri-
meira vez um cargo público, 
Leo já tem planos e metas 
como conselheiro da Secreta-
ria de Assistência Social. Ele 
pretende criar uma ouvidoria 
para abrir um canal da pasta 
com a população em situação 
de rua, bem como realizar pa-
lestras e rodas de conversas 
com os acolhidos.

“Participarei lado a lado 
junto com a secretária Lau-
ra Carneiro nas reuniões de 
equipes, visitas, e tudo aquilo 
que diz respeito à população 
de rua. As minhas metas pas-
sam por conseguir estruturar 
abrigos humanizados com 
equipes técnicas preparadas 
para atender esse público, 
não só com alimento, mas 
também indicando com artes 

ARQUIVO PESSOAL

NÚMERO

R$ 10 BI
É o valor da queda de 
arrecadação sofrida pela 
prefeitura com a crise e que 
atrapalhou sua gestão, 
segundo Crivella

ESTEFAN RADOVICZ

mentou com os conselheiros 
suas dificuldades com as con-
tas, em razão de diversos fato-
res alheios à sua administra-
ção, entre elas o pagamento 
de dívidas da administração 
anterior, no valor de mais de 
R$ 5 bilhões com o BNDES, a 
queda mais de R$ 10 bilhões 
em arrecadação e o aumen-
to das despesas com a Saúde 
e a Educação, em razão da 
melhoria dos serviços entre 

eles a realização de 450 mil 
cirurgias e o oferta de refei-
ções diárias completa em to-
das as escolas da Rede Pública 
Municipal. Ele ainda citou as 
obras iniciadas por Paes que 
tiveram que ser concluídas 
em seu governo. Segundo Cri-
vella, foram 130 obras, 120 das 
quais concluídas por ele. 

O relatório agora segue 
para a Câmara de Vereadores 
que deverá aprovar ou não as 
contas. Caso sejam rejeitadas, 
Crivella poderá ficar inelegível 
por até 8 anos, segundo a Lei 
das Inelegibilidades.

Em sua defesa, 
prefeito acusa 
governo anterior por 
baixa arrecadação e 
dívidas

bro de 2016, após sofrer uma 
overdose aos 35 anos na pre-
sença de sua mãe. Segundo 
ele, o sofrimento que seu 
vício causava na mãe foi o 
fator decisivo para fazê-lo 
sair de casa.

O uso de drogas come-
çou aos 14 anos e seguiu 
por mais de 20 anos, com 
cocaína e crack. Leo só con-
seguiu se livrar do vício e 
deixar as ruas com a ajuda 
de uma instituição parceira 
da Prefeitura à época, a As-
sociação Solidários Amigos 
de Betânia, uma entidade 

empenhada no processo de 
inclusão social de morado-
res de rua.

O escritor decidiu criar 
uma página no Facebook 
onde relatava suas expe-
riências e, em menos de 20 
dias, conseguiu mais de 30 
mil seguidores. Através da 
página, um seguidor deu a 
ideia sobre um livro, pronta-
mente aceita. Depois de seis 
meses escrevendo o relato 
literário da sua vivência nas 
ruas, lançou ‘Há vida depois 
das marquises’, em 2019. Leo 
foi destaque na Bienal Inter-
nacional do Livro do Rio, em 
setembro daquele ano, como 
o primeiro ex-morador de 
rua a lançar um livro em to-
das as edições do evento.

Atualmente,  além de 
escritor, é gestor do pro-
jeto ‘A rua é casa de mui-
tos, mas não deveria ser de 
ninguém’ e é palestrante 
sobre dependência quími-
ca e políticas públicas para 
população de rua.

Racismo em elevador no Recreio
Vizinha xinga e joga cachorro em cima de professora em condomínio da Zona Oeste

REPRODUÇÃO DO FACEBOOK

Izabele teve dificuldades para registrar a agressão na delegacia

ou da família da pessoa, nem 
chegaram a falar comigo. A 
menina continua andando 
com o cachorro como se nada 
tivesse acontecido. É o tipo de 
pessoa soberba que acha que 
nada vai acontecer”, disse.

DIFICULDADE DA DELEGACIA
Izabele teve dificuldades para 
registar o caso na delegacia e 
que só conseguiu ser atendida 
pela inspetora depois de falar 
que a imprensa estava pedin-
do o número de Boletim de 
Ocorrência. Segundo a Polícia 
Civil, o fato foi registrado na 
42ª DP e as investigações es-
tão em andamento.

A professora Izabele Santiago, 
de 36 anos, denunciou, na úl-
tima terça-feira, que foi vítima 
de racismo e agressão física no 
condomínio onde mora, no 
Recreio dos Bandeirantes, na  
Zona Oeste do Rio. Segundo  a 
educadora, uma vizinha a cha-
mou de “preta nojenta” e jo-
gou o cachorro em cima dela, 
que foi mordida pelo animal 
e precisou ser medicada em 
uma unidade de saúde.

Izabele registrou a agressão 
na 42ª DP (Recreio), e desaba-
fou nas redes sociais. “Estava a 
esperar o elevador para subir 
ao meu andar quando um ca-
chorro enorme, sem focinhei-

ra, sai latindo e me avança! 
No susto, eu gritei e pulei para 
fora do seu alcance. Ninguém 
imagina que um cachorro bra-
vo sairia de dentro do eleva-
dor. A agressora diz, de forma 
grosseira, que por eu gritar o 
cachorro iria ficar mais ner-
voso. A minha única resposta 
foi: ‘uai, levei um susto’. Nesse 
momento a agressora diz: ‘e se 
falar mais alguma coisa eu jogo 
ele em cima de você, sua preta 
nojenta’”, escreveu a vítima.

“Eu entrei no elevador em 
estado de choque e disse ‘gen-
te, que absurdo’. As portas do 
elevador já estavam fechando 
quando essa criminosa voltou 

correndo, abriu a porta do ele-
vador e jogou o cachorro em 
cima de mim! Pasmem: ela 
usou o cão como uma arma! 
Graças a Deus, a mordida não 
arrancou pedaço. Fui ao hos-
pital, já me tratei. Fisicamente 
estou bem”, completou.

Após o ataque, Izabele de-
cidiu antecipar a mudança do 
condomínio, que só acontece-
ria daqui a um mês. “Uma pes-
soa que te ataca dentro do ele-
vador, com câmera, com tudo, 
o que ela não faz fora? Toda vez 
que o elevador para no tercei-
ro andar, meu coração já palpi-
ta. Eu não tive nenhum pedido 
de desculpas formal, da pessoa 

terapêuticas, psicólogos, as-
sistentes sociais. Também, fu-
turamente, meu plano é levar 
a importância de ter um pro-
grama de empregabilidade, 
um programa que leva a pes-

soa a uma capacitação e de lá 
sair com seu emprego”, disse.

VOLTA POR CIMA
Leo morou por nove meses 
nas ruas, de maio a dezem-

Vou acompanhar 
bem de perto 
as equipes de 
abordagem nos 
abrigos, dando 
diversas sugestões”
LÉO MOTTA
Escritor

Reportagem da estagiária Karen Rodrigues, 

sob supervisão de Thiago Antunes
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Relato anônimo feito por morador, passado à delegacia, mostra como a internet está sendo monopolizada por traficantes

REPRODUÇÃO

Angra: tráfico e milícia fazem parceria
Comando Vermelho contrata empresa que trabalha para milicianos na Baixada Fluminense

PIXBAY

Em Angra dos Reis, na Costa Verde,  traficantes adotam táticas da milícia como extorsões e exploração de internet. Delegacia investiga os criminosos

E
m Angra dos Reis, des-
de o início do mês, tra-
ficantes do Comando 
Vermelho passaram a 

obrigar moradores a utilizar 
a chamada internet do tráfi-
co.  Relatos passados à Polícia 
Civil, aos quais  a reportagem 
teve acesso, mostram que os 
criminosos passaram a ar-
rancar os cabos de empresas 
legalizadas e instalar os de 
uma prestadora inapta. Com 
o dinheiro, compram mais 
drogas e armas. 

A adoção de táticas de 
milicianos por traficantes 
na Costa Verde é o tema do 
quinto capítulo da série so-
bre Narcomilícia do O DIA.

As investigações apontam 
que criminosos das comuni-
dades Areal, Morro do Carmo, 
Caixa D’água e Santo Antônio 
fizeram uma parceria com uma 
empresa que atua em Itaguaí, 
na Baixada Fluminense. O 
dono da empresa já é investi-
gado por associação criminosa 
com milicianos coordenados 
por Wellington Braga, o Ecko, 
considerado o chefe da maior 
milícia do Estado. Parte do pa-
gamento dos moradores pelo 
serviço é repassada ao tráfico.

“A maior dificuldade no 
crime da prática de milí-
cia, que vem sendo adotada 
por traficantes em Angra é 
o denunciante formalizar 
a denúnicia. Há muita inti-
midação e medo”, afirmou o 
delegado Vilson de Almei-
da, titular da delegacia do 
município.

Isso ficou claro enquanto o 
delegado investigava extorsão 
por parte dos mesmos crimi-
nosos a comerciantes. Após de-
núncias de que havia pagamen-
to de taxa de R$3 mil mensais 
ao tráfico, além da entrega de 
cestas básicas aos traficantes, 
representantes do comércio 
foram chamados a depor. Um 
deles, visivelmente com medo, 
declarou que “se tratava de doa-
ções aos meninos”.

BRUNA FANTTI

bruna.fantti@odia.com.br

Exclusivo!
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SEM JOGO DAS ESTRELAS 

O Jogo das Estrelas, anualmente realizado 

por Zico, no Maracanã, não terá sua edição 

em 2020, por conta da pandemia. 

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

FLUMINENSE

THE BEST

Tricolor perde para o Atlético-GO e 
desperdiça chance de entrar no G-4
Equipe de Marcão teve atuação de pouco brilho e acabou derrotada por 2 a 1

O 
Fluminense perdeu 
mais uma vez a chan-
ce de entrar no G-4 do 
Brasileiro. Na noite 

de ontem, o Tricolor encarou 
o Atlético-GO, no Estádio An-
tônio Accioly, e foi derrotado 
por 2 a 1. Wellington Rato e o 
goleiro Jean, de pênalti, mar-
caram para os donos da casa, 
enquanto Felippe Cardoso 
descontou.

O Fluminense teve dificul-
dade para conseguir ser pro-
dutivo ao longo da primeira 
etapa. O Tricolor encontrou 
um Atlético-GO bem organi-
zado defensivamente e que 
deu poucos espaços. Aos 42, 
Gustavo Ferrareis fez linda jo-
gada no meio e deu para Mar-
lon Freitas pela direita do ata-
que. O ex-jogador do Flumi-
nense cruzou rasteiro e deixou 

Wellington Rato sozinho para 
empurrar para o gol.

Na volta para o segundo 
o tempo, o Fluminense ten-
tou mudar sua postura e ser 
mais agressivo. Já no fim da 
partida, o árbitro Rodrigo 
Dalonso Ferreira recorreu ao 
VAR para marcar pênalti em 
toque de mão de Nenê. O go-
leiro Jean foi para a cobran-
ça e ampliou a vantagem.

Nos acréscimos, Lucca 
conseguiu lindo cruzamento 
e Felippe Cardoso se anteci-
pou ao goleiro Jean para fa-
zer o gol de honra do Flumi-
nense: 2 a 1. Com a derrota, 
o Tricolor perdeu a chance 
de entrar no G-4 e ficou na 
7ª posição, com 40 pontos. O 
time de Marcão volta a cam-
po no dia 26, às 21h, contra o 
São Paulo.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nHoje, o Vasco terá um dos 
jogos mais importantes da 
temporada. Mas será na Jus-
tiça. O agravo de Leven Siano 
e Roberto Monteiro para de-
terminar se as eleições de 7 de 
novembro valem, quando Le-
ven foi o presidente eleito, será 
julgado por um colegiado e o 
resultado sairá de forma onli-
ne. Se validarem o pleito, Sia-
no deve ser o presidente. Caso 
contrário, quem comemora é 
Jorge Salgado, já que a liminar 
será anulada e as eleições de 14 
de novembro, quando Salgado 
venceu, voltam a ter validade. 

O GRANDE DIA
 PARA O VASCO 

LUCAS FIGUEIREDO/CBF/DIVULGAÇÃO

POR QUE O FAVORECIMENTO?

D
esde que o Brasileiro 2020 começou, já tive-

mos 21 clássicos. E sabe o que mais espanta? 

Deste número, nove árbitros utilizados nos 

jogos são da Federação Paulista de Futebol. Um 

número que corresponde a 43% dos embates en-

tre rivais da mesma cidade ou estado. O favoreci-

mento me parece tão claro que, dos oito clássicos 

paulistas que já aconteceram nesta edição, cinco 

foram conduzidos por juízes do próprio estado. 

E no Rio? Também aconteceram oito clássicos, 

mas nenhum juiz daqui apitou nem sequer uma 

partida. Pior: dos 21 clássicos que ocorreram na 

Série A desta temporada, apenas dois foram api-

tados por juízes da Federação Estadual do Rio. 

Logo depois dos paulistas vêm os gaúchos, que 

somam seis duelos regionais ou estaduais. E ob-

viamente fica o questionamento: por quê? Não 

são números parecidos. São gritantes em uma 

competição onde o existem cariocas na parte de 

cima, com Flamengo e Fluminense, e no fim da 

tabela, como Vasco e Botafogo. Isso precisa mu-

dar o quanto antes. 

Campeonato Brasileiro da Série A já teve 21 clássicos

 nO diretor de futebol, Túlio 
Lustosa, foi aos “Donos da 
Bola” ontem e falou sobre 
uma situação que todo tor-
cedor do Botafogo gostaria 
de saber: Gatito Fernández 
volta ou não? “O Gatito está 
concluindo o processo de 
transição, está muito pró-
ximo de retornar e espero 
que, no próximo jogo, já es-
teja apto a nos ajudar, por-
que é uma figura importan-
te”. Ele deve retornar contra 
o Corinthians, dia 27, no úl-
timo jogo do Alvinegro do 
ano. Volta crucial!

GATITO DE VOLTA 

MUDANÇA SEM SENTIDO... OU TEM? 

 nSão Paulo e Grêmio vão protagonizar a semifinal da Copa 
do Brasil nos dias 23 e 30. O primeiro jogo será na Arena 
do time gaúcho. Mas um fato curioso: o jogo do Tricolor 
paulista pelo Brasileirão, contra o Atlético-MG, foi adian-
tado para ontem. Mas o do Grêmio só vai acontecer no sá-
bado, contra o Sport, fora de casa. Um vai ter uma semana 
de treino até a Copa do Brasil. O outro só quatro dias. No 
mínimo curioso, não? E o presidente da CBF, Rogério Ca-
boclo, é são paulino...
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Fifa premia 
o melhor 
jogador do 
mundo

Devido à pandemia da co-
vid-19, o prêmio ‘Fifa The 
Best’, que elege os melhores 
da temporada 2019/2020, 
ocorre hoje de forma vir-
tual. Dentre as principais 
nomeações  estão o de me-
lhor jogador, melhor joga-
dora e o prêmio Puskás, de 
gol mais bonito, que tem a 
presença do uruguaio Gior-
gian De Arrascaeta, do Fla-
mengo, na briga.

Na categoria de melhor 
jogador estão Robert Le-
wandowski (Bayern de 
Munique), favorito ao prê-
mio, Lionel Messi (Barce-
lona) e Cristiano Ronaldo 
(Juventus). A ausência de 
Neymar (PSG) e Kevin de 
Bruyne (Manchester City) 
gerou críticas nas redes 
sociais. Na premiação de 
melhor jogadora da tem-
porada estão Lucy Bronze 
(Manchester City), Per-
nille Harder (Chelsea) e 
Wendie Renard (Lyon).

Outras categorias tam-
bém têm nomes de peso. 
No Púskas, Arrasacaeta 
terá a companhia do com-
patriota Luis Suárez e do 
coreano Son, do Totte-
nham, na disputa. O bra-
sileiro Alisson concorre 
como melhor goleiro com 
Oblak (Atlético de Ma-
drid) e Neuer (Bayern de 
Munique). 

Lewandowski é favorito

FRANCK FIFE /AFP

Bruno Henrique 
escapa de gancho
O atacante do Flamengo 
Bruno Henrique foi absol-
vido ontem por unanimida-
de pelo STJD por conta de 
um lance envolvendo ele e 
o volante Breno, do Goiás. O 
jogador corria risco de pe-
gar um gancho de até seis 
partidas pelo Campeonato 
Brasileiro.

A denúncia da promotoria 
e do Goiás foi rejeitada. O tri-
bunal alegou que, com a pre-
sença do árbitro e do VAR, 
não caberia a ele modificar 
decisões de campo. Além dis-

so, julgaram que não houve 
intenção de Bruno Henrique 
em lesionar o adversário.

O lance aconteceu em par-
tida válida pela 11ª rodada 
do Campeonato Brasileiro, e 
o Flamengo venceu por 2 a 1 
no Maracanã. 

Em disputa de bola com 
Bruno Henrique, o volante 
Breno, do Goiás, acabou so-
frendo uma fratura no nariz 
após o choque, em que a chu-
teira do atacante acertou o 
rosto do adversário, sendo 
substituído imediatamente.

FLAMENGO

Campello banca Sá Pinto 
O treinador Ricardo Sá Pin-
to vai permanecer no Vasco. 
Em entrevista ao “globoes-
porte.com”, o presidente Ale-
xandre Campello bancou a 
continuidade do português 
no comando da equipe, que 
está no Z-4 do Brasileirão.

“Não acho que mais uma 
mudança de treinador vá re-
solver. Leva tempo até o trei-
nador conhecer o elenco, e 
acho que todos devem divi-

dir a responsabilidade. Joga-
dores e comissão. E direção. 
Ninguém ganha ou perde so-
zinho no futebol. Cada um 
tem que assumir sua respon-
sabilidade”, afirmou.

Campello está em Portugal, 
tentando antecipar parte dos 
recursos da venda do lateral-
direito Nathan ao Boavista. 
Sá Pinto comandou a equipe 
em 13 jogos, com duas vitórias, 
cinco empates e seis derrotas. 

VASCO

Túlio Lustosa fala em pacto
O gerente de futebol do Bo-
tafogo, Túlio Lustosa, segue 
confiante na recuperação da 
equipe no Brasileirão. No pro-
grama “Os Donos da Bola”, ele 
revelou que teve uma conversa 
com os jogadores e houve um 
pacto para mudar a postura.

“Tivemos várias reuniões 
com os atletas e, após a che-
gada do (Eduardo) Barroca, 
tínhamos expectativa muito 
grande de fazer bons jogos 

contra Flamengo, São Paulo 
e Internacional. Infelizmen-
te, não conseguimos pontos e 
aquela derrota diante do São 
Paulo foi a gota d’agua para 
reunirmos os atletas e termos 
conversa muito séria com eles 
e cobrar o que já tinha sido 
conversado e eles disseram 
que fariam nos jogos. A con-
versa foi muito séria e boa, 
houve esse pacto de mudança 
de postura”, afirmou.

BOTAFOGO

Marcos Paulo tenta se livrar da marcação no jogo em Goiânia

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
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Confira as vagas oferecidas 
nos postos do Sine-RJ
Candidato deve ser cadastrado no programa. É importante manter dados atualizados

DIVULGAÇÃO

Perfil do candidato é submetido a uma análise comparativa com a vaga

N
esta semana, a Se-
cretaria de Traba-
lho e Renda do Rio 
de Janeiro (Setrab) 

divulga 1.328 oportunida-
des de emprego nos postos 
do Sistema Nacional de Em-
prego do Rio (SINE-RJ). São 
vagas para as regiões Metro-
politana, Médio Paraíba e 
Serrana do Rio de Janeiro.

Para disponibilizar a vaga 
ao cidadão, o sistema SINE 
realiza uma análise compa-
rativa do perfil profissional 
de cada candidato, cadas-
trado no programa, com o 
perfil da vaga, disponibili-
zado pelo contratante. Por 
isso, é importante que o ci-
dadão interessado em uma 
oportunidade de emprego, 
mantenha o seu cadastro no 
sistema atualizado.

Para se inscrever ou atua-
lizar o cadastro, é necessá-
rio ir a uma unidade mais 
próxima, portando seus do-
cumentos de identificação 
civil, carteira de trabalho e 
comprovante de residência.

Na Região Metropoli-

xiliar de cozinha, 60 para 
vendedor em comércio ata-
cadista, entre outras. Mo-
radores da Região Serra-
na podem se candidatar a 
uma das 305 vagas ofereci-

das. Destacam-se 50 vagas 
para coordenador de res-
taurante, 50 para cabelei-
reiro, 50 para auxiliar de 
cozinha, entre outras. 

A Região do Médio Paraí-
ba também tem vagas nesta 
semana. São 321 oportuni-
dades para as funções varia-
das, entre as elas vagas para 
profissionais que atuam 
como coordenador de res-
taurante, motorista de cami-
nhão, garçom, vendedor, en-
tre outras. Além destas, tam-
bém são oferecidas, para o 
público de pessoas com defi-
ciência, 144 oportunidades 
de emprego, divididas nas 
regiões Metropolitana e Ser-
rana do Rio de Janeiro.

Para consultar as opor-
tunidades e as informações 
sobre remuneração e exigên-
cias de cada função, o candi-
dato deve ser cadastrado no 
programa SINE e realizar a 
consulta de maneira presen-
cial em uma unidade da rede 
ou através dos canais digi-
tais: Empregabrasil.mte.gov.
br ou aplicativo Sine Fácil.

Presidente da 
Câmara revela o 
desejo em café com 
jornalistas

Maia quer 
votar parte 
da reforma 
tributária 
neste ano
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O presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), quer 
tentar votar ainda neste ano 
uma parte da reforma tribu-
tária. Ele disse na manhã de 
ontem que pediu ao relator, 
deputado Aguinaldo Ribeiro 
(PP-PB), que apresente seu 
parecer para viabilizar a vo-
tação até a próxima semana 
do projeto do governo que 
unifica os tributos PIS e Co-
fins na Contribuição sobre 
Bens e Serviços (CBS).

“Seria uma sinalização im-
portante para a reforma tri-
butária”, disse Maia, em café 
da manhã com jornalistas.

Maia afirmou ainda que 
o governo desistiu de votar 
pautas polêmicas. “A impres-
são que eu tenho é que o Pa-
lácio não tem mais interesse 
em votar matérias que geram 
desgaste, como a PEC Emer-
gencial. O que eu ouvi, não sei 
se é verdade, é que, na reunião 
com o Márcio Bittar (relator 
da PEC Emergencial, senador 
Márcio Bittar, do MDB-AC), o 
presidente disse que não quer 
votar mais nenhum corte de 
gasto”, disse.

tana, são oferecidas 558 
oportunidades. Entre as 
funções, existem 100 vagas 
para operador de vendas, 
50 para auxiliar de manu-
tenção predial, 68 para au-

Plataforma teve, 
em um mês, 116 
milhões de chaves 
registradas

PIX acumula 92,5 
milhões de operações

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Operações em menos de 10 segundos

Em 30 dias de funciona-
mento pleno do PIX — o 
sistema brasileiro de pa-
gamentos instantâneos 
—, o Banco Central (BC) já 
registrou um total de 92,5 
milhões de operações, tota-
lizando R$ 83,4 bilhões. Os 
dados foram informados 
ontem pelo chefe do De-
partamento de Competi-
ção e de Estrutura do Mer-
cado Financeiro (Decem) 
do BC, Ângelo Duarte.

Até a terça-feira, 15, ha-
viam sido registradas 116 
milhões de chaves. Deste 
total, 111 milhões estão li-
gados a pessoas físicas e 5 
milhões a empresas. “Es-
peramos que a adesão de 
empresas ao PIX seja mais 
lenta que a de pessoas físi-
cas”, afirmou.

Segundo Duarte, à medi-
da que as instituições finan-
ceiras lancem funcionalida-
des para empresas no PIX, a 
adesão de pessoas jurídicas 
tende a aumentar.

A chave de usuário é um 
identificador de contas: o 
cliente pode cadastrar um 
número de celular, e-mail, 
CPF, CNPJ ou um EVP (uma 
sequência de 32 dígitos a ser 
solicitado no banco). Por 
meio dela, é possível receber 
pagamentos e transferên-
cias. A chave é um “facilita-
dor” para identificar o rece-
bedor, mas não é indispen-
sável para receber um PIX.

Duarte participou na ma-
nhã de ontem de coletiva de 
imprensa sobre o PIX. Lan-
çado em 16 de novembro, o 
PIX permite pagamentos e 
transferências 24 horas por 
dia, sete dias por semana, to-
dos os dias do ano. As opera-
ções ocorrem em menos de 
dez segundos.

Estadão Conteúdo
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Folga de caixa ajudará a 
pagar salários em dia
Estado deixará de desembolsar R$ 52,5 bilhões em dívidas com a União até 2029

DANIEL CASTELO BRANCO

Governo fluminense garantirá alívio de caixa de mais de R4 50 bi com novo modelo de recuperação fiscal

O 
Estado do Rio po-
derá ter mais nove 
anos de folga de 
caixa com o novo 

modelo do Regime de Re-
cuperação Fiscal (RRF). Na 
prática, o acordo financeiro 
com a União vai garantir que 
o governo estadual deixe de 
desembolsar R$ 52,5 bilhões 
com a suavização do paga-
mento das parcelas da dívi-
da com o Tesouro Nacional 
de 2021 até o final de 2029. A 
medida representa de ime-
diato um ‘alívio’ para os co-
fres fluminenses e mais re-
cursos para a garantia do pa-
gamento em dia dos salários.

Ao todo, com isso, o Rio 
poderá ter 12 anos de regi-
me, já que aderiu ao RRF em 
setembro de 2017. Antes do 
acordo de recuperação fiscal 
- ao longo de 2016 -, o esta-
do vivia a sua pior crise, com 
sucessivos atrasos salariais 
do funcionalismo e de paga-
mentos a fornecedores. 

Na mesma época, o gover-
no do Rio sofria frequentes 
bloqueios nas contas devido 
à inadimplência com o Tesou-
ro. E, automaticamente, os 
confiscos nas contas impac-
tavam as demais obrigações 
que o estado deveria honrar.

TODOS OS ENTES

 n Integrantes do Ministério da 
Economia apresentaram on-
tem à imprensa o impacto do 
PLP 101 para os estados. Mauro 
Benevides e Pedro Paulo tam-
bém participaram da coletiva. 
Segundo o secretário especial 
de Fazenda, Waldery Rodri-
gues, o alívio para os governos 

locais será de R$ 217 bilhões. 
Com a medida, os entes en-
dividados poderão voltar a 
obter crédito. De acordo com 
Rodrigues, o espaço para novos 
empréstimos é de R$ 18 bilhões 
para estados com notas (Ca-
pag) A e B, e de R$ 6,6 bilhões 
para os com nota C. 

Impacto total será de R$ 217 bi

 n O governador em exercício do 
Rio, Cláudio Castro, comemo-
rou a aprovação do PLP 101/20 
e agradeceu aos parlamenta-
res e ao governo federal pelo 
apoio ao projeto. 

De autoria do deputado fe-
deral Pedro Paulo (DEM-RJ) e 
relatoria de Mauro Benevides 
(PDT-CE), o texto foi costurado 
com a equipe econômica da 
União por eles, governadores e 
secretários de Fazenda. 

“A proposta dará tranqui-
lidade ao Rio durante 10 anos 
para se reorganizar, pagar as 
suas dívidas e, com certeza, 
fazer um estado melhor para 
a população”, afirmou Castro.

“Agora, é trabalhar dura-
mente, sanar as contas e fazer 
o que tem que ser feito para 
que nossa população nunca 
mais corra riscos de ficar sem 
serviços públicos e os servido-
res, sem salários”, acrescentou.

CLÁUDIO CASTRO

‘Rio vai reorganizar as contas’

Déficit cairá de R$ 20 bi para R$ 10 bi
 > Para se ter uma ideia do 

impacto do regime fiscal 
para o caixa fluminense, so-
mente o custo anual com a 
folha de pagamentos do fun-
cionalismo (incluindo apo-
sentados e pensionistas) é 
de cerca de R$ 30 bilhões.

Pelo modelo de RRF 
criado em 2017, nos três 
primeiros anos de recu-

peração o estado não pagava 
a dívida com a União. Foi o 
caso do Rio de Janeiro.

Agora, com o novo regime 
aprovado anteontem no Con-
gresso, o governo estadual 
deixará de pagar a parcela dos 
débitos administrados pelo 
Tesouro Nacional somente no 
primeiro ano do acordo. Nos 
outros oito anos, o desembolso 

é parcial: o ente deve qui-
tar as parcelas de forma 
escalonada.

De acordo com os dados 
do Ministério da Economia, 
do total de R$ 52,5 bilhões 
que deixarão de ser pagos, 
R$ 10,2 bilhões já serão em 
2021. Com isso, o déficit or-
çamentário, de R$ 20 bi-
lhões, também cairá.

Castro agradeceu ao apoio de deputados e governo federal

ESTEFAN RADOVICZ / AGENCIA O DIA
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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
 

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,
 

aBaNDONO De emPreGO 
Convidamos o Sr. DIOLÊNIO 
GONÇaLVeS Da CruZ, porta-
dor da CTPS nº71870, Série 
122, funcionário do CONDO-
mÍNIO BarraBeLLa HOTeL 
reSIDÊNCIaL, compareça ao 
Departamento Pessoal  da 
empresa Protel administra-
ção Hoteleira Ltda, endere-
ço: rua alceu amoroso Lima, 
105, Loja-C, Barra da Tijuca, 
no prazo de 48horas. esgota-
do esse prazo, o caso será 
incurso na letra "i" do artigo 
482 da CLT, configurando 
abandono de emprego, o que 
importará em seu desliga-
mento do  Condomínio.
 

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

 

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

AGRESSÃO E ASSÉDIO

‘Gritei pro Djalminha me ajudar 

porque o filho dele estava me 

espancando’, diz DJ Clara Maya

S
obrinha de Wolf Maya e filha de 
Thaís de Campos, a DJ Clara Maya 
registrou um boletim de ocorrência 

por lesão corporal e importunação sexual 
contra o filho do ex-jogador Djalminha, o 
Djalma Junior. No documento, ela, que é 
amiga da família do Djalminha há 15 
anos, narra que, na madrugada do últi-
mo domingo, esteve tocando na festa do 
craque, em um sítio em Ilha de Guarati-
ba, na Zona Oeste do Rio, a convite do 
próprio aniversariante. Clara relata que 
enquanto trabalhava, Djalma Junior 
teria a assediado durante toda a noite 
pedindo para ‘ficar’ com ela de forma 
insistente e, diante da recusa da moça, 
teria, inclusive, passado as mãos em 
suas nádegas. Clara também diz que 
antes mesmo de o rapaz tê-la assedia-
do fisicamente ela já estava constran-
gida com as investidas do mesmo, uma 
vez que tratava-se de uma festa 
familiar. 

Após ter seu corpo tocado por Djal-
ma Junior, a DJ garante ter reagido de 
forma mais “enérgica” e que isso teria 
provocado uma reação agressiva em 
Djalma Junior, que teria alegado, inclusi-
ve, que queria apenas ‘aprender a tocar’ 

(como DJ).  Ao longo dos 15 anos que 
conhece a família do ex-jogador Djalmi-
nha, Clara afirma já ter visto o filho do 
craque visivelmente alterado por conta de 
bebida alcoólica, mas que jamais tinha 
presenciado tal comportamento 
assediador. 

“Nunca poderia imaginar que isso acon-
teceria. Conheço ele desde que somos 
crianças e ele sempre foi um menino tími-
do, mas querido. Quando ele me agrediu, eu 
fiquei tão em choque que não tive reação, não consegui 
me defender de tão assustada que fiquei. Depois fiquei sabendo que ele 
já tem um histórico de agressão à mulher, ou seja, eu realmente não 
sabia do perigo que eu estava correndo. Pois ele passou a noite toda me 
assediando, mas nunca achei que pudesse chegar onde chegou”, conta 
a DJ, em conversa com a coluna.

Ela diz ainda que ao término do evento desligou o som e chamou um 
carro para buscá-la, através de um aplicativo de corridas. Enquanto 
aguardava, Djalma Junior ofereceu uma carona prometendo não repro-
duzir seu comportamento anterior. E diante da negativa da DJ para a 
carona, Djalma Junior teria jogado bebida alcoólica no rosto da DJ. Clara 

então pediu ajuda ao ex-jogador Djalmi-
nha, para que ele a acompanhasse até o 
carro que iria levá-la embora. Segundo 
ela, Djalma Junior a seguiu no caminho 
até o carro e desferiu socos em seu olho e 
logo depois ainda entrou em luta corpo-
ral com o próprio pai.

“No momento da briga, o pai dele ten-
tou me ajudar depois de eu gritar por 
ajuda. Mas era final de festa, eles estavam 
todos alcoolizados. Ele (Djalma Junior) 
também agrediu o pai, que depois  disso 
virou as costas para voltar pra festa e o 
Djalminha (Junior) veio atrás de mim 
novamente me agredir. Então novamente 
tive que gritar pro Djalma pai vir me ajudar 
porque o filho dele estava me espancando. 
Assim que eu terminei de tocar eu tinha 
pedido um Uber, que por ser em Guaratiba, 
demorou 18 minutos. Mas essa foi a minha 
sorte! Quantas mulheres não tinham um 
Uber pra fugir do seu agressor?”, desabafa. 

Clara terminou a noite com um 
olho roxo e dor na nuca, locais 
onde ela levou socos de Djalma 
Junior. “Estou com o olho lesio-
nado e com a vista prejudicada. 
Toda vez que me olho no espe-
lho me sinto humilhada e muito 
triste. Estou tendo crises de 
ansiedade e estou recebendo 
acompanhamento psiquiátrico 
por conta do trauma. Depois 
do episódio, apenas a mãe (do 
Djalma Junior) e a atual espo-
sa do Djalma (pai) entraram 
em contato comigo, se solida-
rizando pelo ocorrido.  O Djal-
ma pai, os irmãos e o agressor 
não me procuraram. Inclusive, 
a irmã dele, que é a pessoa 
que é a minha amiga desde 
pequena até agora não me 
procurou para falar uma 
palavra de carinho. Isso está 
me ferindo muito”, lamenta 
Clara Maya. 

Clara Maya está sendo defen-
dida por seu advogado, Sylvio Guerra, o advogado das estrelas. Segun-
do o Dr Sylvio, a DJ inicialmente havia registrado a agressão na 16ª 
Delegacia da Barra da Tijuca, mas o caso acabou sendo transferido para 
outra delegacia. “Ela registrou o caso na última segunda-feira, na dele-
gacia da Barra, mas o caso foi declinado para a competência da delega-
cia de Barra de Guaratiba, que é a jurisdição onde ocorreu o fato.  O 
Djalma Junior será intimado para depor e o exame de corpo de delito 
que a Clara fez na terça-feira já foi encaminhado para a delegacia. O 
laudo o Instituto Médico Legal é positivo para lesão corporal produzida 
através de ação contundente. A Clara está bastante dolorida fisicamen-
te e muito deprimida”, conta o advogado da DJ.

“Nunca poderia imaginar que isso 
aconteceria. Quando ele me 
agrediu, eu fiquei tão em choque 
que não tive reação”, conta.

FOTOS REPRODUÇÃO
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LANÇA PULSEIRAS

LARYSSA BOTTINO 
DIVULGAÇÃO/GABRIEL IAZDI/MAQUIADOR: CORRAL

ATRIZ DA GLOBO FAZ VAQUINHA 
PARA PAGAR CIRURGIA
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Zé Neto lamentou a morte da mãe de Cristiano, seu 
parceiro na dupla sertaneja. Maria Zenaide Taparo 
Vaccari, de 71 anos, morreu no último domingo (13) em 
decorrência de uma parada cardiorrespiratória. “Não 
está sendo fácil, mas acho que tem um Deus lá em 
cima que sabe de tudo, que faz tudo certo, e devagar-
zinho ele vai confortando o coração da gente”. O can-
tor também deu notícias sobre o estado psicológico 
de amigo e sua família. “O Cristiano está conformado 
já, o pai dele também porque a gente entende que é a 
lei da vida. Infelizmente, a gente nasce, cresce e depois 
vai para perto de Deus”, explicou. 

O cantor Bruno Diegues, ex-vocalista do grupo Jeito Moleque, 

retornou às suas origens do pagode este ano com o projeto ‘As 

dez mais antigas’, onde traz para o palco os maiores sucessos da 

carreira. E depois de retomar sua carreira na música, o artista conta 

que vai passar o final de ano e o Ano Novo trabalhando, mas se-

guindo todos os protocolos de segurança no combate à Covid-19 . 

“Minha virada será no Rio Grande do Norte, em São Miguel do Gos-

toso, trabalhando. A Covid-19 mudou o rumo das minhas escolhas 

e resolvi abraçar esse projeto ‘As dez mais antigas’ para retornar 

aos palcos e assim surgiram novas oportunidades. Dia 30 de de-

zembro será o primeiro show da tour 2021 no Beach Club. Depois, 

retornamos dia 2 de janeiro para um show no Guarujá, em São 

Paulo, no Café de La Musique. Toda essa agenda sendo cumprida 

seguindo os protocolos de segurança no combate ao coronavírus. 

Isso é prioridade em nossa turnê”, garante o cantor.

AGENDA BOMBANDO

‘É A LEI DA VIDA’

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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POR AÍ
 n  Amanhã é dia 

de  Feira Samba do 
Machado, no Largo 
do Machado. Os 
expositores vão 
oferecer roupas, 
calçados, bijute-
rias, cartonagem, 
entre outros, e 
barraquinhas de 
comidas e bebidas. 
A iniciativa faz 
parte do Circuito 
Carioca de Rodas 
de Samba do Rio 
e segue todas as 
medidas sanitárias 
e de higiene para 
garantir a seguran-
ça dos visitantes.

Ex-aluna de Jornalismo de uma das assistentes desta coluna, Raquel Fab-
bri vive um drama. Ela, que trabalhou na Globosat na área de produção até 
conseguir o papel de Bia na novela ‘Alto Astral’ há cinco anos, descobriu  um 
tumor em novembro. Com o diagnóstico nas mãos, Raquel precisou fazer uma 
vaquinha virtual para pagar uma cirurgia. A operação de retirada do tumor 
será realizada, hoje. “É uma pu** cirurgia, mas vamos que vamos. Vai ficar 
tudo bem”, contou à coluna.
Rachel, que está no elenco de apoio de ‘Amor de Mãe’, revelou que aproveitou 
o plano de saúde da Globo para fazer vários exames e foi durante um check
-up que os médicos descobriram um tumor atrás do intestino reto. Segundo 
a atriz, ele é benigno, mas é raro e cirúrgico. Diante do alto custo da cirurgia e 
das despesas médicas, ela teve a ideia de fazer vaquinha para arrecadar R$ 
10 mil. Conseguiu o valor em uma semana, no início dezembro e fechou a va-
quinha. Mas, agora Raquel precisou retomar a arrecadação porque surgiram 
novos gastos e ela não tem condições de pagar.

Hoje é dia de lançamento da coleção de pulseiras de Laryssa Bottino. A linha, 
que leva a assinatura da influenciadora digital, é uma parceria com uma marca 
de joias em prata e, apesar de ser bem parecido com o acessório da discórdia 
entre Lary e Ariadna Arantes, o design é diferente. Além da cor verde da pulseira 
emprestada, cobrada e devolvida, tem outras cores do mesmo modelo bafônico.

ANITTA TRATA ASSÉDIO AO 
OUTRO COMO ENTRETENIMENTO

DIVULGAÇÃO / NETFLIX

A final do quadro ‘Dança dos Famosos’, do ‘Domingão do 
Faustão’, será gravada amanhã nos estúdios da Globo. 
Vai ao ar no domingo, gravado. Ou seja: a chance de o 
vencedor vazar é imensa. 

FINAL DO ‘DANÇA’

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

A estreia de Anitta com sua nova série na 
Netflix trouxe uma grande repercussão 
tanto pelo fato da cantora contar sobre o 
abuso sexual que sofreu, quanto pelo fato de 
em momentos da série ela assediar seus 
funcionários com gritos e xingamentos. Não 
é de hoje que o meio artístico sabe da postura 
da cantora de Honório Gurgel. Apesar de ser 
um estrondoso sucesso, Anitta também é 
conhecida por estar sempre envolvida em 
polêmicas e por falar mal de outros artistas nacionais.  
 A questão que pega agora é o fato da cantora se sentir confortável em levar ao ar numa série 
de nível mundial cenas explícitas de assédio moral a seus funcionários e ainda depois de 
cometê-los justificar dizendo que faz de tudo por sua equipe. 
 O fato dela ser uma estrela não dá aval para que ela trate pessoas que estão trabalhando da 
maneira que as trata. Ainda mais ela, que adora sempre opinar como a politicamente correta, 
defensora dos direitos. Seria bem interessante que antes de palpitar e se meter em tudo que se 
mete, Anitta gastasse um pouco desse tempo aprendendo como tratar melhor as pessoas que 
a ajudam a conseguir o sucesso que tem, afinal, ninguém consegue nada sozinho. Ninguém sai 
de sua casa, deixa sua família para ser humilhado no seu local de trabalho. 
 Me lembro uma crítica que Anitta fez ao presidente Jair Bolsonaro, que teve uma atitude 
péssima com um jornalista. “Eu nunca briguei na vida, acreditam? Sempre achei a pessoa que 
parte pra agressão a maior prova de ignorância mental e de falta de intelecto que há. Agora, 
vendo o presidente querer resolver as coisas na porrada, acabo de ter certeza da minha teoria”, 
disse a cantora. 
 Agressões verbais também são agressões, não deixam de ferir e constranger quem as recebe, 
dona Poderosa. Então, assim como orientou o presidente, você também deveria sair dessa 
ignorância mental e usar seu intelecto para tratar melhor ao próximo que está no seu círculo e 
faz a engrenagem do seu show rodar. 
 Num futuro não muito distante, com certeza, teremos notícias de ex- funcionários 
processando Anitta por esses assédios. Nada que não seja esperado, afinal, toda ação tem 
uma reação mas, com certeza, nada disso afetará Anitta, já que com ela o que vale é o velho 
ditado “falem bem, falem mal, mas falem de mim”.
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COLUNA

ESPLANADA

 N Antes de o governo federal incluir a CoronaVac no 
plano nacional de vacinação, vários governadores e 
prefeitos procuraram o Butantan, em São Paulo, para 
a aquisição do imunizante desenvolvido pela farma-
cêutica chinesa Sinovac em parceria com o instituto. 
Mais de 260 chefes de executivos municipais assinaram 
protocolos de intenções de compra da vacina. O prefei-
to de Belo Horizonte (MG), Alexandre Kalil (PSD), e o 
governador do Ceará, Camilo Santana (PT), também 
oficializaram a aquisição de doses da CoronaVac.

Fase 3  
 N A vacina desenvolvida 

pelo Butantan está na ter-
ceira fase de teste, etapa 
em que os pesquisadores 
avaliam a eficácia do imu-
nizante para confirmar a 
segurança. Depois, terá 
que ser aprovada pela 
Anvisa.

Máscara
 N Na cerimônia de anún-

cio do plano nacional de 
vacinação, no Palácio do 
Planalto, o presidente Jair 
Bolsonaro e o ministro da 
Saúde, Eduardo Pazuel-
lo, não usaram máscara. 
Outras autoridades, como 
chefe da Casa Civil, gene-
ral Braga Netto, também 
ignoraram a proteção.

Queixa
 N De máscara, a governa-

dora do Rio Grande de 
Norte, Fátima Bezerra 
(PT), deixou o Palácio do 

Planalto se queixando da 
falta de calendário para o 
início da vacinação: “Pre-
cisamos das datas. Mais 
do que nunca, temos que 
ter celeridade”.

Planilhas
 N Aliados do presidente 

do Senado, Davi Alcolum-
bre (DEM-AP), fazem pla-
nilhas para contabilizar 
os possíveis votos que po-
dem ser transferidos para 
seu eventual sucessor. Al-
columbre dedica apoio ao 
correligionário Rodrigo 
Pacheco (MG).

Projeção
 N Se a disputa fosse hoje, 

projetam, o candidato 
apoiado por Alcolumbre 
teria cerca de 40 votos, 
excluindo a bancada do 
MDB que se distanciou 
do presidente do Senado 
e pretende retomar o co-
mando da Casa.

Saia justa 
 N A proposta, no entanto, 

é vista com ressalvas por 
partidos que integram o 
Centrão, bloco do qual Ar-
thur Lira é um dos prin-
cipais expoentes. A PEC 
está parada há mais de um 
ano na Câmara.

Kit Covid
 N Procuradores de quatro 

estados e do DF cobram 
explicações do Ministério 
da Saúde sobre a distri-
buição do “Kit Covid”, ao 
custo de R$ 250 milhões. 
No ofício, com prazo de 
cinco dias para resposta, 
questionam sobre quais 
medicamentos compõem 
o kit e se foi atestada sua 
eficácia.

Recesso 
 N Apesar da pressão de 

deputados e senadores, o 
presidente do Congresso 
Nacional, Davi Alcolum-
bre (DEM-AP), se esquiva 

quando o assunto é a pos-
sível suspensão do reces-
so parlamentar previsto 
para iniciar no dia 22.

Reformas 
 N O movimento pela sus-

pensão do recesso é lide-
rado pelo senador Renan 
Calheiros (MDB-AL) e 
pelo presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia (DEM
-RJ). Major Olímpio (PSL
-SP) também defende que 
o Congresso não pare: “Te-
mos pautas imprescindí-
veis, como as reformas tri-
butária e administrativa”.

Tiro    
 N Policiais da Coordena-

doria de Recursos Espe-
ciais do Rio conquista-
ram quatro medalhas de 
ouro individuais e duas 
de bronze por equipe no 
Campeonato Brasilei-
ro das Forças Armadas/
Campeonato Brasileiro 
de Tiro Esportivo. 

CORONAVAC 

PEC

 N No apelo por votos para vencer o grupo de Rodrigo Maia (DEM
-RJ), o candidato Arthur Lira (PP-AL) tem prometido votar a PEC 
que permite a prisão de pessoas condenadas após o julgamento 
em segunda instância.

“Primeiro 
passo é buscar 
experiências 
bem-sucedidas de 
gestão, e para isso 
não é preciso ir tão 
longe assim”

Através do voto, os cariocas se 
manifestaram e deixaram um 
recado bem claro: não supor-

tam mais o abandono, a deteriora-
ção da cidade a falta de projetos para 
o futuro. A pandemia escancarou as 
nossas desigualdades, deixou marcas 
profundas de desesperança e dor nas 
famílias. Será preciso buscar forças e 
renascer das cinzas, não é fácil.

Acredito que o primeiro passo é 
buscar experiências bem-sucedidas 
de gestão, e para isso não é preciso ir 
tão longe, basta observar o que tem 
sido feito em Maricá, cidade com um 
pouco mais do que 160 mil de habi-
tantes. Lá desde o começo da crise 
do coronavírus, a Saúde se tornou o 
foco das atenções e, isso fez com que 
respondessem rapidamente abrindo 
leitos, adquirindo testes e cuidando 
das pessoas. O resultado é que o mu-

O prazo da Lei de Emergência Cul-
tural Aldir Blanc (LAB), que di-
reciona recursos do Fundo Na-

cional de Cultura para os estados e mu-
nicípios, termina dia 31 de dezembro, e o 
Estado do Rio não iniciou o pagamento 
dos editais e falta pagar ainda 554 pes-
soas pelo auxílio emergencial, segundo 
informações da própria Secretaria Esta-
dual de Cultura, no dia 9 de dezembro. A 
luta nacional é para prorrogar o prazo da 
LAB, que, pelo atraso na sanção e regula-
mentação do governo federal, tornou-se 
uma corrida para gestores e agentes. 

A prorrogação da lei federal é um 
passo necessário, mas o Estado do Rio 
precisa se comprometer com os agen-
tes culturais que vêm reclamando di-
versos problemas com as habilitações 
nas etapas das inscrições, a avaliação 
dos editais, a demora e a falta de infor-
mação sobre os pagamentos. Ao ser-
mos comunicados das primeiras di-
ficuldades, aprovamos, em regime de 
urgência, uma lei proibindo o governo 
estadual de cobrar documentos desne-
cessários num programa de fomento. 
Porém, ao longo de todo processo, ve-
mos equívocos e incompreensão com 
a realidade dos trabalhadores. 

A Cultura do nosso estado é dinâmi-
ca, potente, diversa, mas também in-
formal, e em alguns casos sem acesso a 
sistemas e mecanismos por demais bu-
rocráticos. A falta de formação ou ca-
pacitação técnica, a enorme informa-
lidade e a desvalorização dos agentes 
culturais, infelizmente estão na base 
da realidade cultural do estado. Essas 
características têm sido ignoradas pe-
los governos na elaboração e execução 
das políticas públicas. Isso quando a 
área recebe investimentos.

No primeiro ano da gestão Witzel, 
as despesas com a Cultura foram redu-
zidas em 15%, e a estrutura da secreta-
ria foi diminuída e desarticulada. Te-
mos cobrado melhores políticas para 
a área, mas isso só é possível com mais 
recursos, infraestrutura e ampliação 
do controle social. Na contramão dis-

Orçamento 2021 e Lei Aldir Blanc

É hora de refundar a cidade do Rio

Eliomar Coelho 

dep est (PSOL) e 
pres Comissão de 
Cultura da Alerj 

nicípio tem a segunda melhor taxa de 
curados da doença, perdendo apenas 
para Niterói.

Maricá, também comprovou que 
não existe oposição entre a preserva-
ção da vida e da Economia. A execução 
de programas como o Renda Básica 
de Cidadania (RBC), o Programa de 

Amparo ao Trabalhador (PAT) e o Pro-
grama de Amparo ao Emprego (PAE), 
além da aposta no desenvolvimento da 
Economia Criativa e Solidária, foram 

so, o governo cortou o orçamento para 
2021 em 50% do previsto em 2020.

Em nossa elaboração da proposta 
orçamentária, apontamos que o go-
verno busque a permanência da polí-
tica integrada com o governo federal 
com novas verbas. Direcionamos R$ 3 
milhões por meio de emendas para a 
política cultural, chegando a R$ 4 mi-
lhões com outras áreas relacionadas, 
junto aos deputados Luiz Paulo, Dani 
Monteiro, Carlos Minc e Waldeck Car-
neiro, membros da Comissão de Cul-
tura. É pouca coisa, mas é o que temos 
disponível para reorientar a política e 

propostas do Executivo.
Para 2021 e os próximos anos, defen-

demos, pelo estado, o apoio às políticas 
municipais, com transferência direta 
fundo a fundo, e capacitação e forma-
ção dos conselheiros, gestores e agentes 
culturais. Essa é a principal luta da Co-
missão para o desenvolvimento pleno 
do Sistema de Cultura e atendimento 
das demandas culturais pelos territó-
rios com fomento e difusão das artes e 
valorização do patrimônio. Inclusive, 
protagonizando a reformulação neces-
sária para o desenvolvimento das capa-
cidades do nosso estado.

responsáveis por dar sustentação aos 
empregos existentes.

Enquanto o Rio de Janeiro foi a ci-
dade que mais perdeu vagas de traba-
lho formal em todo Brasil, em Maricá 
houve expansão das carteiras assina-
das registrando alta entre os meses 
de janeiro a outubro de 3,7%. O bom 
resultado dos maricaenses é fruto de 
uma gestão humana, antenada com as 
novas tecnologias e que acompanha de 
perto o resultado das políticas sociais 
e assistências, inclusive por meio de 
secretaria própria.

O Rio de Janeiro tem capacidade de 
reagir, somos uma capital de grande 
diversidade, com gente muito qualifi-
cada e preparada, temos algumas das 
melhores universidades, institutos de 
pesquisa e escolas do país. Concentra-
mos um enorme polo turístico, gastro-
nômico e de outros negócios do tercei-
ro setor. É hora de refundarmos essa 
cidade, mirarmos nos bons exemplos, 
apostarmos em nossa inventividade 
para reconstruir o presente e sinalizar 
para o futuro. É essa a tarefa que cabe 
a cada um de nós refletir e cobrar.

MICHEL JESUS/CÂMARA DOS DEPUTADOS

ESPLANADEIRA

 N # Tulip Inn  Rio de Janeiro Ipanema recebe Selo Amigo Pet do governo 
estadual. # Pedro do Livro foi indicado ao Prêmio Band Inspira Rio, na ca-
tegoria Educação, pelo projeto “Histórias por Telefone” # Quod e FICO fir-
mam parceria para aprimorar scores de crédito. # Qualicorp realiza hoje, 
às 19h, Tamo Junto Live Fest para corretores, parceiros e funcionários.

 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
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MALHAÇÃO

 n Bóris se emociona com a 
demonstração de carinho dos 
alunos com Lica. Benê e Keyla 
assistem à despedida de Lica. K1 
desconfia da falta de sinais de 
gravidez em K2.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Alberto fica desnorteado e 
pede ajuda a Ester. Isabel des-
confia de que algo está errado 
com Ester depois que fala com 
ela ao telefone. Taís confessa a 
Olívia que ainda é apaixonada.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 n Giovanni salva Aparício dos 
bandidos, mas acaba atingido 
por um deles. Felipe defende 
Shirlei dos insultos de Adônis. 
Shirlei se sente lisonjeada ao ser 
defendida por Felipe. 

 n Leandro chega conduzido 
pelos policiais. Ele debocha de 
Maria Antônia e todos se revol-
tam. Pedro sugere levar Antônio 
Júnior para ser curado na igreja. 
Poderosa acusa Tobias.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

20h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Junior beija Maria Cecília. Matil-
de chega ao orfanato com uma 
caixa de vidro coberta por um 
pano. Dani ganha um uniforme 
do orfanato. Maria segue Carol.

20h30 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Rubinho pede para Bibi levar 
um recado para um traficante. 
Heleninha convence Eugênio a 
agradar Joyce. Bibi discute com 
Caio. Ruy conversa com Eugênio.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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Cantora garante que personagem ‘Anitta’ surge 

a partir do episódio em que foi estuprada: 

‘Nasceu minha necessidade de ser corajosa’

É 
pra dar o que falar. A Netflix estreou, na madrugada da última 

quarta-feira, a série documental ‘Anitta: Made In Honório’, que traz 

detalhes da vida da cantora desde sua infância até alcançar o auge da 

fama. Logo no primeiro episódio, a artista fez uma revelação que deixou 

os fãs chocados: contou ter sido estuprada aos 14 anos. Às lágrimas, disse que o 

estuprador era um rapaz que se relacionou na adolescência. 

“Oi, todo mundo. Vamos lá. Nunca expus isso em público. Sempre me 

coloquei em umas relações meio abusivas. Quando eu tinha 14 pra 15 anos, 

conheci uma pessoa e eu tinha medo dele. Era autoritário comigo, falava de 

forma autoritária. Eu não sei, eu era diferente quando adolescente, não era 

do jeito que sou hoje em dia. Ele estava muito muito muito nervoso, mui-

to estressado. Eu estava com bastante medo das reações dele quando tava 

estressado e eu acabei perguntando se ele queria ir pra algum lugar, só nós 

dois. Na mesma hora ele parou o estresse dele e perguntou se eu tinha cer-

teza. Falei que sim, mas hoje tenho plena certeza que falei que sim porque 

eu estava morrendo de medo do estresse dele, sabe?”, relata.

E ela ainda detalhou mais o episódio traumático: “Quando cheguei lá eu reali-

zei que não era certo eu fazer aquilo por medo nem nada. Eu falei que não queria 

mais, mas ele não ouviu. Ele não falou nada. Ele só seguiu fazendo o que queria 

fazer. Quando ele acabou, ele saiu, foi abrir uma cerveja, e eu fiquei olhando as-

sim pra cama cheia de sangue. Faz muito pouco tempo que parei de achar que 

isso é culpa minha. Faz muito pouco tempo que eu parei de achar que eu causei 

isso pra mim. Sempre tive medo do que as pessoas iam falar. ‘Como ela pode ter 

sofrido isso e hoje ser tão sexual, ser tão aberta?’. Não sei. O que eu sei é que pe-

guei isso que vivi e transformei numa coisa pra me fazer sair por cima, me fazer 

sair melhor”, assume.

Para Larissa Macedo (nome de batismo), Anitta que ela é hoje surgiu após 

o estupro. “Pra todos vocês que se perguntam da onde que nasceu Anitta, 

nasceu daí. Nasceu da minha vontade e necessidade de ser uma mulher co-

rajosa, que nunca ninguém pudesse machucar, que nunca ninguém pudesse 

fazer chorar, que nunca ninguém pudesse magoar, que sempre tivesse uma 

saída pra tudo. Foi daí. Eu criei essa personagem aí”, revela.

A mãe da Poderosa, Miriam Machado, também fala sobre a reação que 

Anitta teve após o trauma. “Eu via ela triste de vez em quando, via chatea-

da mas, pra mim, eram as coisas que ela não conseguia”. irmão de Anitta, 

Renan Machado, contou como foi o momento em que funkeira desabafou 

com a família sobre o estupro. “Ela chamou eu, meu pai e minha mãe pra 

conversar. Ela pediu que a gente nem olhasse pra ela. Estava começando a 

se boicotar, não comer, não estar feliz, criar defesas dentro dela pra suportar 

esse segredo. Resolveu botar isso pra fora, nos contar”, lembra.

MARIANA MORAIS

mariana.morais@odia.com.br

 n Poderosa, empresária, milionária... E pé quente também? Bom, Anitta garante que sim. Como mostrado no documentário ‘Anitta: Made in Honório’. No primeiro episódio, a cantora mostra os bastidores de sua apresentação na final da Libertadores de 2019. Anitta se apresenta e vai embora. No caminho, descobre que o Flamengo venceu a partida e, consequentemente, a compe-tição. “O Brasil tem que me chamar sempre para cante nessas p****. Sempre que eu canto o Brasil ganha”, brinca a cantora. 
Empolgada, Anitta sai cantando músicas da torcida do Flamengo e abraçando funcionários do aeroporto no Chile.  

Pé quente? Série mostra comemoração da vitória do Fla na Libertadores
‘Eu sou a p*** que pariu e 

o caral** de asa’, explode 

Anitta com funcionários
 nA série mostra Anitta em conflito com seus funcio-

nários e equipe de trabalho. Em um momento, ela não 

gosta dos looks separados para o show e grava áudio. 

“Tô cansada dessa palhaçada. Tô falando há uma 

ano dessa da p*** desse show. Não fizeram a cara*** 

do cenário, não mandaram pra p**** do resto da equi-

pe. O garoto não sabia o que fazer com a p*** do look. 

Não tem nada pronto e quem resolve? Eu. Que enfio 

uma tora no meu c* e tenho que fazer sozinha. Agora 

quero falar pra vocês que vou enfiar no de vocês. Eu 

sou a p*** que pariu e o caral** de asa porque vocês 

não deixam eu fazer as coisas sozinha”. 

Nas redes, esse comportamento, não passou des-

percebido. O público percebeu que o “temperamento 

forte” pode ser enquadrados como assédio moral. 

PODEROSA E CORAJOSA 

A Netflix estreou 

a série ‘Anitta em 

‘Made in Honório’



Horóscopo

Bom momento para se envolver em atividades 
diferentes. Controle o orçamento. Os amigos podem 
dar uma força na paquera. O romance ganha mais 
animação hoje.

Você fará o possível para conseguir o reconhecimento 
que merece. Não aponte os erros dos outros. Vai 
encantar o par com seu jeito natural de ser. Aja com 
sutileza na conquista.

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: abraço, acre, alma, amolar, amplo, arara, arcar, arte, baço, 
barca, barra, belo, bemol, broa, cabeça, caça, carcaça, careca, caroço, carro, 
carroça, cerca, erro, lema, molar, peça, roça, tear, terraço, traça.

INSTRUÇÕES: 
Preencha os 
espaços com 
algarismos de 1 a 
9, de modo que 
cada número 
apareça uma 
vez na linha. 
O mesmo em 
cada coluna. 
Nenhum número 
pode se repetir 
e todos de 1 a 9 
se encontram 
presentes. 

ÁRIES

TOURO

21/3 a 20/4

21/4 a 20/5

O espírito de equipe estará em destaque, inclusive no 
trabalho. O bom humor aumenta suas chances de se 
dar bem na conquista e melhora o romance, evite 
entrar em discussões.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Prepare-se para encarar novidades no trabalho. Nas 
amizades, uma briga não está descartada. O desejo 
vai incendiar o romance ainda hoje. Mostre seu lado 
sensual na paquera.

CÂNCER
21/6 a 22/7

As parcerias com colegas de trabalho ganham 
destaque hoje, junte forças em busca do resultado 
desejado! Deixe as cobranças de lado para não 
desgastar a vida amorosa.

LEÃO
23/7 a 22/8

Concentre-se nas tarefas de trabalho que estão 
pendentes. Podem pintar boas novas pra quem busca 
um serviço. A rotina será a maior vilã a dois. A paquera 
deixa a desejar.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Os astros favorecem os assuntos de casa, resolva tudo 
antes de focar em outra coisa. Não será difícil 
transformar paquera em romance. Na união, mostre o 
lado mais romântico.

LIBRA
23/9 a 22/10

Poderá contar com o apoio do pessoal de casa. Só não 
deixe parentes se intrometerem demais na sua vida 
amorosa. Pode ser que a paquera dê uma patinada, 
mas não desista.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Sua habilidade de comunicação estará turbinada, 
mas problemas não estão descartados no trabalho, 
tome cuidado. Um bom papo será sua arma secreta 
na vida amorosa, aproveite.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Terá disposição para cuidar dos seus interesses, 
especialmente os que envolvem dinheiro e trabalho. 
Vai querer segurança na paquera. Cuidado com o 
ciúme a dois.

É hora de mostrar seu lado responsável no trabalho, 
fique atento. Bom momento para tomar a iniciativa 
na conquista. O romance vai precisar de uma atenção 
extra no dia de hoje.

Confie no seu sexto sentido. Fuja de pessoas 
fofoqueiras e de quem não confia. Mantenha sua vida 
amorosa longe das redes sociais. Astral de sedução 
domina a paquera.

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

Amigos e 
familiares se 
despedem de 
Paulinho, do 
Roupa Nova

Amigos, membros da banda e fa-
miliares de Paulo César Santos, o 
Paulinho, vocalista e percussio-
nista do grupo Roupa Nova, se 
despediram ontem do cantor no 
Memorial do Carmo, na Região 
Portuária do Rio. À tarde, o corpo 
do músico foi cremado. Integran-
tes do Roupa Nova, como Ricardo 
Feghali, Cleberson Horsth e Kiko 
compareceram ao velório do ami-
go para a última despedida.

Paulinho morreu na última se-
gunda-feira, aos 68 anos. Ele esta-
va internado na UTI do hospital 
Copa D’Or, na Zona Sul do Rio, 
tratando complicações provoca-
das pela covid-19. O músico foi 
contaminado pelo novo corona-
vírus enquanto se recuperava de 
um transplante de medula óssea 
feito em setembro. Paulinho trata-
va de um linfoma. Em novembro 
ele voltou a ser internado, dessa 
vez diagnosticado com a covid-19.

MAIS HOMENAGENS
A cantora Luiza Possi fez uma série 
de vídeos no Instagram Stories para 
homenagear Paulinho. A artista re-
lembrou o fato de ter cantado “Volta 
Para Mim” aos três anos de idade no 
Domingão do Faustão. 

Luiza atualizou o estado de saú-
de do pai, o músico Líber Gadelha, 
que está internado por complica-
ções da covid-19.

“Oi, gente. Vim aqui prestar mi-
nha homenagem ao Paulinho, do 
Roupa Nova, que eu amava muito. 
Amo muito essa banda desde que 
eu nasci. Tem vídeos meus can-
tando no ‘Faustão’ as músicas do 
Roupa Nova com 3 anos. Fica uma 
saudade muito grande no peito, 
uma tristeza de perder mais um 
amigo para essa doença horro-
rosa. Eu, que estou com meu pai 
numa situação mais grave tam-
bém, confesso que dá cada vez 
mais medo. Mas, Paulinho, onde 
você estiver, que você esteja bem, 
meu amigo, que você esteja em 
paz. Um beijo para toda a turma 
do Roupa Nova, que deve precisar 
de força nesse momento”, disse a 
filha de Zizi Possi. 

Em seguida, ela retornou para 
agradecer o carinho dos fãs e falar 
sobre a internação do pai.

“Amores, estou gravando esse 
recado aqui porque tem muita 
gente que entrou em oração pro 
pai e eu agradeço demais. Todo 
mundo está me perguntando 
como ele está.... É um quadro que 
eu ainda não posso dizer nada. 
Não tem uma melhora expressi-
va, ele está na mesma, preciso de 
orações, é um quadro muito gra-
ve, um estado delicado, então, va-
mos mantendo nossas orações. 
Eu só não dou mais informações 
porque eu não tenho”, disse Luiza, 
que compartilhou um vídeo can-
tando a canção “Volta Para Mim”.

AG. NEWS

Integrantes da banda 
comparecem para dar o 
último adeus ao músico 
e companheiro. Corpo 
do vocalista, vítima da 
covid, foi cremado

Ricardo Feghali chega ao velório
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