
odia.com.br  I  SEXTA-FEIRA, 18/12/2020  I  Nº 25.010  I  R$ 1,50

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

33
 PÁGINAS 
NO TOTAL

Narcomilícias: escritor 
afirma que Rio é um 
‘Game of Thrones’

Se Crivella não pagar 13° 
até dia 20, servidores vão 
pedir arresto das contas

PMs são acusados 
de planejar e tentar 
assassinar policial civil 
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SELO CORONAVÍRUS
AUTORIDADES 
PRECISAM DE 
CONSENSO PARA 
HAVER 
CREDIBILIDADE 
INFORME  
DO DIA, P. 2

Pessoas não poderão ser forçadas, mas os governos estão 
autorizados a aplicar restrições a quem não for imunizado. P.3 

Supremo 
Tribunal 
decide que 
vacina é 
obrigatória

COVID

FESTAS PRIVADAS EM QUIOSQUES 
DAS PRAIAS SÃO PROIBIDAS PELA 
PREFEITURA DO RIO

JUSTIÇA DETERMINA FECHAMENTO TOTAL 
DE BÚZIOS. POPULAÇÃO SE REVOLTA E  
SAI ÀS RUAS CONTRA LOCKDOWN. P.  3 E 4

MINISTRO DA SAÚDE PROMETE A 
SENADORES 24,7 MILHÕES DE DOSES DE 
TRÊS VACINAS DIFERENTES EM JANEIRO

DANIEL CASTELO BRANCO

ESTEFAN RADOVICZ

Dicas de como usar o 13º salário sem perder a cabeça. P. 9
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No Fla, Ramon 
fala sobre a 
transição para o 
profissional. P. 8
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Exclusivo!Exclusivo!

NO TRIBUNAL DE WITZEL, ATUAL 
SECRETÁRIO DE SAÚDE SE DIZ 
AMEAÇADO DE MORTE. P.5
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Quando for a minha vez por direito, 
estarei lá pronta e emocionada pra 
tomar a vacina. 

Eu não me conformo que, em dezem-
bro de um ano chamado 2020, a gente 
ainda esteja nessa discussão. Eu imagi-
nava um plantão de notícias na TV, rojões 
em comemoração, mais até do que uma 
Copa do Mundo, gente chorando de ale-
gria e emoção... E a gente chega aqui com 
algumas pessoas, espero que por igno-
rância do assunto, colocando em dúvida 
a única solução para acabar com esse 
tormento mundial.

A comunidade científica no mundo 
todo, voltada em tempo recorde, para 

Deveria assinar termo de responsabili-
dade quem se recusasse a tomar a vacina, 
isso sim!

A escolha individual é livre, mas quando 
falamos de uma imunização de rebanho, de 
coletivo, a vida é soberana. 

Duvidar da vacina não é só colocar a 
ciência em jogo, é colocar vidas em xeque.

Pare de ser massa de manobra de quem 
tem os melhores hospitais e médicos à 
disposição!

Vacina não tem nacionalidade. Autoriza-
da por quem entende de fato, tá valendo!

É bom senso... Ou você acredita na classe 
que até hoje nos livrou de várias doenças, 
ou nos que estão usando você sem qual-
quer embasamento técnico.

Só que o preço é a sua vida e de uma po-
pulação inteira.

3,2,1... É DEDO NA CARA! 

TÁ BONITO!
 n Nem parece o mesmo cachorro, mas é! Farofa, 

sorridente, é o mesmo que dias antes agonizava 
numa calçada em São Cristóvão.

Indo para um treino de Crossfit em São Cristóvão, 
a fisioterapeuta Daniela Toscano viu o cachorro 
deitado no meio da Rua Fonseca Teles, chorando 
de dor. Foi quando ela resolveu ajudar.

“Na hora eu pensei que ele tivesse sido atrope-
lado ou algo do tipo. Como percebi que era dócil, 
fiquei bem pertinho”, conta Daniela, que postou 
a história nas redes sociais e rapidinho conseguiu 
muita ajuda.

Enquanto Farofa estava lá, deitado, surgiu uma 
senhora, um cicilista e também um taxista, o Seu 
Paulo, que na hora se ofereceu para dar carona ao 

Eu vou tomar a vacina

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

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

DIVULGAÇÃO

Farofa foi salvo por uma grande corrente do bem

Por que o Rio de Janeiro assiste ao crescimento do núme-
ro de infectados pela Covid-19? Existem três explica-
ções dadas por especialistas consultados pela coluna: 

Primeiro, a bateção de cabeça entre autoridades que não se 
entendem qual a melhor política a ser adotada no sentido 
de um programa comum de enfrentamento à pandemia. Se-
gundo, a incapacidade de atacar a doença nas primeiras 24 
horas em que ela é percebida pelo paciente. E, finalmente, a 
perda de credibilidade dos governantes ao tentar liderar uma 
ampla mobilização pelo uso de máscara, álcool em gel e dis-
tanciamento social. Principalmente fugir de aglomerações.

IDEIAS CONFLITANTES
Esta semana, o presidente Jair Bolsonaro disse que não 
tomará vacina contra Covid-19 e ainda levantou suspeição 
sobre sua eficácia. O prefeito Marcelo Crivella, que apoia o 
Governo Federal, vai em outro sentido: “Temos esperança por 
bons resultados das vacinas”. Mesmo diante de tantos óbitos, 
o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que não enten-
de por que a pressa para a vacina e, ele, que já havia anuncia-
do que a aplicação poderia ser ainda em dezembro, transferiu 
para 2021 a operação de logística. Isto também traz incer-
teza. Afinal, qual será o cronograma oficial, já que nenhuma 
delas tiveram suas documentações apreciadas pela Anvisa?

O governador em exercício Cláudio Castro tem procurado 
conduzir no sentido de não paralisar as ações econômicas. 
E já adiantou que não cogita lockdown. O problema é que 
sua posição não tem o apoio de 100% dos seus pares. O 
infectologista Edimilson Migowski, que desenvolve um tra-
tamento exitoso em Volta Redonda, é um dos que defen-
dem a mobilização do corpo médico para atender pacien-
tes imediatamente que detectarem os primeiros sintomas. 
“Somos capazes de salvar 100% das pessoas que procu-
ram ajuda nas primeiras 24 horas”. 

COVID-19

A busca por credibilidade

 n Após o lançamento onli-
ne da obra “Bolsonarismo: 
teoria e prática”, organizada 
pelos professores Geraldo 
Tadeu Monteiro (UERJ) e 
Carlos Sávio Teixeira (UFF), 
sofrer ataque virtual de bol-
sonaristas, os organizado-
res pedem assinatura em 
abaixo-assinado e compar-
tilhamento da nota de repú-
dio. Na ação, militantes pu-
blicaram vídeos pornôs para 
constranger quem assistia.

 n O deputado estadual Ale-
xandre Freitas é o novo líder 
da bancada do Partido Novo 
na Assembleia Legislativa do 
Rio. Ele assume o lugar que 
era do deputado Chicão Bu-
lhões, que vai assumir a Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Inovação e Des-
burocratização na prefeitura 
do Rio, na gestão de Eduardo 
Paes, a partir de janeiro. 

MUDANÇA NA 
LIDERANÇA  
DO NOVO 

DIVULGAÇÃO

AUTORES 
PERSEGUIDOS

Autoridades ainda não se entendem quanto a cronograma de vacinação.

As mais lidas
Online

‘Se Deus quiser começa a 
vacinação em janeiro’, diz 

Eduardo Paes  
durante live
RIO DE JANEIRO

Fachin manda para 
casa presos do grupo 
de risco da covid que 
estão no semiaberto

BRASIL

Com covid-19, atriz do 
‘Zorra’ morre à espera de 

leito em CTI no Rio
RIO DE JANEIRO

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

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Importante mensagem passada pelo futuro prefeito Eduardo Paes 
de que, em breve, veremos o plano de imunização da Covid-19 para 
o Rio. Paes falou sobre a priorização dos profissionais da saúde e 
servidores da educação, essenciais para cuidar da evasão escolar. 
Vamos confiar!

O protesto dos trabalhadores de Búzios contra a decisão que 
impede a entrada dos turistas é digno. Todos precisam trabalhar. 
Fiscalização e controle podem ser uma solução para que se tenha 
um meio termo. E a sociedade precisa colaborar para não prejudi-
car toda uma cadeia produtiva.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Somos 

capazes de 

salvar pessoas 

que procuram 

ajuda nas 

primeiras 24 

horas”
EDIMILSON 

MIGOWSKI,
Infectologista

DIVULGAÇÃO 

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

veterinário e ainda fez vaquinha para ajudar na 
consulta. Esse povo é o máximo, né?

“Foi tudo muito rápido. Compartilhei na internet 
e muita gente quis ajudar”, completa Dani.

Farofa foi atendido e o seu caso não era atrope-
lamento, era doença do carrapato e uma lesão na 
coluna que já está sendo tratada. Ele agora está 
bem, num lar temporário na Penha, mas ainda pre-
cisa de uma casa pra chamar de sua! Que tal ajudar 
no tratamento, com ração ou até adotá-lo de vez? 

Quem quiser entrar nesta corrente do bem, é só 
ligar para: 97214-6336

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá 
bonito... Que a história do Farofa continue com um 
final feliz, e tenho dito!

mais uma vez salvar a humanidade e al-
guns sem qualquer tipo de conhecimento 
técnico fazendo teorias da conspiração.

Já ouvi de tudo, mas nada me parece 
mais absurdo do que continuar arriscan-
do a própria vida e a de quem a gente 
ama se recusando a acreditar na vacina!

Gente que espera tanto pelo milagre, 
pois ele tá chegando, na base de muito 
estudo, pesquisa, fases, horas de traba-
lho, dedicação de voluntários e a pessoa 
embarca em ser peça de manipulação.

Não existe remédio pra Covid, não 
tem hospital, economia está de-
vastada... E as pessoas ainda se 
questionando? 



BRASIL

STF AUTORIZA A VACINAÇÃO 

OBRIGATÓRIA
Estados vão poder estabelecer medidas para a imunização compulsória contra a 
covid-19, mas Supremo deixa claro que cidadão não poderá ser vacinado à força

O 
Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) deu aval 
ontem para que os 
governos locais pos-

sam estabelecer medidas para 
vacinação compulsória da 
população contra a covid-19. 
Conforme o entendimento, 
a União, os estados, o Distri-
to Federal e os municípios 
podem estabelecer medidas 
legais pela obrigatoriedade, 
mas não podem determinar a 
vacinação forçada.

O caso foi julgado de forma 
preventiva. Até o momento, 
nenhum dos laboratórios que 
desenvolvem a vacina contra 
o novo coronavírus pediu au-
torização da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) para comercialização do 
produto.

Com a decisão, nenhuma 
lei poderá prever que o cida-
dão seja levado à força para 
tomar a vacina, mas a even-
tual norma poderá prever a 
restrição de direitos pela falta 
de comprovação da vacina-
ção, como deixar de receber 
um benefício, ser proibido de 
entrar em algum lugar ou ser 
impedido de realizar matri-
cula escolar na rede pública 
de ensino.

No mesmo julgamento, a 
Corte decidiu que pais ou res-
ponsáveis de crianças e ado-
lescentes também são obriga-
dos a vacinarem seus filhos.

O entendimento do Supre-
mo foi firmado no julgamen-
to de três processos. A Corte 
julgou ações protocoladas 
pelo PDT para que o tribu-
nal reconheça a competên-
cia de estados e municípios 
para determinar a vacinação 
compulsória e pelo PTB, cujo 
objetivo era garantir que a 
imunização não seja compul-
sória. Também foi julgado o 
caso de uma casal vegano que 
se recusou a vacinar os filhos 
por convicções pessoais. Esse 
caso chegou ao STF antes da 
pandemia. 

R$ 20 BI PARA VACINAS

O presidente Jair Bolsonaro 
assinou uma medida provi-
sória para abrir um crédito 
extraordinário de R$ 20 bi-
lhões ao Ministério da Saú-
de. O recurso será destinado 
para comprar vacinas contra 
a covid-19 e imunizar a popu-
lação brasileira. O conteúdo 
da MP, assinada em cerimônia 
de posse do ministro do Turis-
mo, Gilson Machado, ainda 
não foi divulgado pelo Palácio 
do Planalto. Na quarta-feira, o 
governo lançou o plano nacio-
nal de imunização. O ministro 
Eduardo Pazuello (Saúde) in-
formou que o governo deverá 
começar a vacinação no Brasil 
em “meados de fevereiro”.

AGLOMERAÇÃO

 NFaltando uma semana 
para o Natal, a movimenta-
ção na região da Saara on-
tem era grande, apesar de 
ainda ser menor que no ano 
passado, nesta época. Se-
gundo o presidente do Cen-
tro Comercial Saara, Eduardo 
Blumberg, as vendas estão 
7% abaixo dos números re-
gistrados em 2019. “Nossa 
luta é para vendermos ao 
menos o mesmo que no ano 
passado. Estamos correndo 
atrás, muitos lojistas inves-
tiram na venda online, redes 
sociais, além da venda pre-
sencial. Mas queremos ao 
menos empatar com o ano 
passado”, disse. Em algumas 
lojas, a baixa nas vendas em 
relação ao ano passado che-
ga a 30%. Para atrair o clien-
te, alguns lojistas apostam 
nas promoções e brindes. 

São cerca 
de 24,7 
milhões de 
doses só 
em janeiro. 
É daqui a 
30 dias, 
não são 
daqui a seis 
meses
EDUARDO 
PAZUELLO, 
ministro da 
Saúde

Roni Silva, gerente do quiosque Cantinho Cearense, em Copacabana

REGINALDO PIMENTA

SEM RÉVEILLON 

Vacinas: 24,7 milhões de doses em janeiro
 > O ministro da Saúde, 

Eduardo Pazuello, disse 
ontem a senadores que 
sua pasta está em vias de 
concluir o anexo do Plano 
Nacional de Operaciona-
lização da Vacina contra a 
covid-19, que vai definir o 
cronograma de distribui-
ção e imunização. Segundo 
ele, o cronograma está ba-
seado nas previsões de en-

trega da AstraZeneca, da Pfi-
zer e do Instituto Butantan. 

“Temos três grandes labora-
tórios com números bastante 
claros para nós. Falamos de 
500 mil doses de Pfizer a se-
rem entregues em janeiro; de 
9 milhões de doses do Butan-
tan; e de 15 milhões de doses 
da AstraZeneca. A data é janei-
ro”, disse Pazuello. 

“Se somarmos teremos cer-

ca de 24,7 milhões de doses 
só em janeiro. É daqui a 30 
dias. Não são daqui a seis 
meses. Para fevereiro, o Bu-
tantan aumenta para 22 
milhões de doses, e a Astra-
Zeneca se mantém em 15,2 
milhões. Com isso, vai para 
37,7 milhões de doses. Em 
março, outras 31 milhões de 
doses, e a partir dali se equi-
libra o número”, detalhou.

O ministro da 
Saúde, Eduardo 

Pazuello, durante 
reunião com 

senadores em 
Brasília

 N A Prefeitura do Rio cancelou 
as festas privadas do Réveillon 
na orla do Rio de Janeiro. Mas 
a decisão não surpreendeu os 
donos de quiosques de Copa-
cabana, Zona Sul — que pro-
move uma das mais famosas 
celebrações de Ano Novo do 
mundo. Com medo da proibi-
ção dos eventos por conta da 
pandemia da covid-19, muitos 
empresários optaram por não 
realizar a comemoração na 
passagem de 2020 para 2021. 

Roni Silva, gerente do quios-
que Cantina Cearense nas proxi-
midades do hotel Copacabana 
Palace, um dos locais mais dis-
putados por turistas seja na orla 
ou na areia, conta que o esta-
belecimento preferiu não orga-
nizar nenhuma festa este ano 
porque estavam desconfiados 
de que o evento não acontece-
ria. “A gente estava esperando 

uma definição concreta da Orla 
Rio, se ia ser liberado espaço na 
areia ou não, como estava tudo 
meio no ar, a gente preferiu não 
fazer festa a tomar prejuízo”, 
disse Roni, acrescentando que 
o investimento para a festa de 
Ano Novo ficaria na casa dos 
R$ 12 mil. 

Tula Bravo, dona do quios-
que Xodózin, estava confiante 
que poderia realizar o evento 
e já tinha vendido muitos in-
gressos para a festa da vira-
da. O ano do quiosque tinha 
ingressos entre R$ 600 e R$ 
3 mil. Segundo a empresária, 
o evento seria realizado para 
92 pessoas e não para as 300 
costumeiras. Tula estima um 
prejuízo de R$ 18 mil, entre in-
gressos, decoração e demais 
fornecedores.

“Ainda vou precisar negociar 
para ser ressarcida 100%”, diz.

Aglomeração: apesar 
da movimentação na 

Saara, há queda nas 
vendas para o Natal

DANIEL CASTELO BRANCO

TONY WINSTON/MS

Na Saara, 
vendas caem

Prefeitura do Rio cancela festas 
privadas em quiosques no orla 

 > Brasília
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STF proíbe venda de bebidas alcoólicas em SP após 20h
Decisão derruba liminar da Justiça paulista que liberava a venda. Na sexta, Doria determinou medidas restritivas a bares e restaurantes

REPRODUÇÃO

Venda de bebida alcoólica está proibida após as 20h em São Paulo

zembro. Como a Anvisa esta-
beleceu 10 dias para avalia-
ção de uso emergencial, seria 
possível ter a autorização até 
o dia 15 de janeiro. Os dados 
sobre a eficácia da vacina 
ainda não foram divulgados.

“Vamos fazer o pedido de 
registro na China e no Brasil. 
Vamos também dar entrada 
no pedido de uso emergen-
cial no Brasil. Se fizermos 
isso na semana que vem, 
como está programado, isso 
significa que na primeira se-
mana de janeiro poderemos 
ter uma manifestação da 
Anvisa. Ou seja, a partir de 
janeiro, é possível que tenha-
mos autorização para uso da 
vacina”, disse Dimas Covas. 

O presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Luiz 
Fux, derrubou, ontem, a limi-
nar do Tribunal de Justiça de 
São Paulo (TJ-SP) que libera-
va a venda de bebidas alcoó-
licas em bares, restaurantes 
e lojas de conveniência em 
São Paulo, após as 20h. Vol-
ta a valer a medida assinada 
pelo governador João Doria 
(PSDB), na última sexta-feira, 
que proibia a venda de bebi-
das alcoólicas nestes estabe-
lecimentos depois das 20h. 

Na última segunda-feira, 
o TJ-SP suspendeu a decisão 
de Doria após a Associação 
Brasileira de Bares e Restau-
rantes (Abrasel) entrar com 
uma ação questionando os 

motivos da decisão. 
No entanto, o ministro Fux 

atendeu recurso apresentado 
pelo governo de São Paulo e 
reestabeleceu a proibição:

“(...) Defiro o pedido limi-
nar para suspender os efei-
tos da decisão proferida nos 
autos do Mandado de Segu-
rança Coletivo nº 2294495-
23.2020.8.26.0000, em trâ-
mite no Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, de 
modo a restabelecer a plena 
eficácia do Decreto Estadual 
nº 65.357/2020, expedido pelo 
Governador do Estado de São 
Paulo”, diz trecho da decisão.

Na decisão, o governo jus-
tificou que a proibição de 
bebidas ajudaria a reduzir 

aglomerações entre o grupo 
de adultos jovens, que tem 
entre 20 e 39 anos e represen-
tam 40% dos novos casos de 
covid-19 no estado. 

A recomendação veio a 
partir dos dados que espe-
cialistas do centro de Contin-
gência do Coronavírus trou-
xeram e alertaram o governo 
para endurecer as medidas de 
distanciamento.

USO EMERGENCIAL
O diretor do Instituto Butan-
tã, Dimas Covas, afirmou on-
tem que também será pedido 
o uso emergencial da vacina 
CoronaVac na Agência Na-
cional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) no dia 23 de de-

PMs são presos acusados de tentar 
matar inspetor da Polícia Civil

Uma operação da Polícia Civil 
do Ministério Público pren-
deu ontem cinco policiais 
militares e um outro suspei-
to após tentativa de homicídio 
contra o inspetor Bruno Ro-
drigo da Silva Rodrigues, da 
39ª DP (Pavuna). A motivação 
seria uma investigação contra 
o grupo que tentava coagir co-
merciantes para a venda de 
cigarro ilegal da Feirinha da 
Pavuna, na Zona Norte do Rio. 

O agente da Civil sofreu o 
atentado com pelo menos 20 
disparos quando chegava em 
sua residência, em abril. “Ele 
milagrosamente saiu do carro 
pela porta do carona. Foi al-

contra PMs. Entre os policiais, 
constam dois oficiais da corpo-
ração. “Os dois oficiais foram 
denunciados, mas não foram 
indiciados. Eles não foram 
presos porque não há indícios 
de justa causa para uma prisão 
preventiva”, explicou o delega-
do Rodrigo Barros.

Foram apreendidas três 
armas na operação Todos 
Por Um. Segundo a Polícia 
Civil e o MPRJ, uma delas 
pode ser a usada no crime. 
“Concretamente o grupo só 
tinha um alvo, mas o ataque 
pode ser entendido como 
um recado para parar a in-
vestigação. Mas nosso reca-
do também foi dado porque 
eles tão presos”, disse Car-
men Elisa Bastos, do MPRJ.

vejado com um tiro na perna, 
mas conseguiu se recuperar”, 
contou o delegado Rodrigo 
Barros, titular da 39ª DP, em 
coletiva. Segundo o delegado, 
a tentativa de homicídio foi 
planejada por pelo menos dois 
meses e os três autores dos dis-
paros eram policiais militares.

Os seis envolvidos direta-
mente na tentativa de homi-
cídio foram denunciados pelo 
MPRJ e tiveram as prisões 
preventivas decretadas pela 
Justiça. São eles: cabo Sérgio 
Berbereia Basile (7ºBPM); 
cabo Mauro Simões de Castro 
(7ºBPM); sargento Fagner Al-
ves da Silva (7ºBPM); sargen-
to Joamilton Tomaz Ribeiro 
(7º BPM); cabo Euclydes José 
do Prado Filho (BPVE); Sérgio 

Operação contra ex-
seguranças de bicheiro

A Polícia Civil reali-
zou na manhã de ontem 
uma operação para cum-
prir quatro mandados de 
busca e apreensão contra 
ex-seguranças do contra-
ventor Rogério de Andra-
de. A ação é um desdobra-
mento do inquérito que 
investiga o assassinato de 
Diogo Andrade, filho do 
bicheiro. 

A operação foi reali-
zada por agentes da De-
legacia de Repressão às 
Ações Criminosas Or-
ganizadas e Inquéritos 
Especiais (DRACO) e da 
Delegacia de Homicídios 
da Capital (DHC). 

Os alvos são um ex-po-
licial militar, um ex-bom-

beiro, um policial militar da 
ativa e outro homem. A ope-
ração tem o apoio da Corre-
gedoria da Polícia Militar. 

A polícia apura se os 
envolvidos participaram 
da emboscada que resul-
tou na morte do filho do 
contraventor. 

Diogo de Andrade, de 17 
anos, morreu em 2010 du-
rante um atendado na Barra 
da Tijuca. Ele e o pai haviam 
acabado de sair de uma aca-
demia quando o carro em 
que estavam explodiu. 

A polícia apura se os ex-
plosivos que estavam de-
baixo do carro, um Toyota 
Corola blindado, foi colo-
cado pelos ex-seguranças 
do bicheiro.  

Justiça determina lockdown em 
Búzios, que vive dia de protestos
Centenas de pessoas foram 
às ruas se manifestar contra o 
fechamento total da cidade

REPRODUÇÃO

Manifestantes foram para a frente do fórum e da prefeitura de Búzios para protestar contra o lockdown decretado pela Justiça na quarta

A
rmação de Búzios, na 
Região dos Lagos do 
Estado do Rio de Ja-
neiro, viveu ontem 

um dia de protestos contra a 
decisão da Justiça de determi-
nar o lockdown, a suspensão 
de todas as atividades da ci-
dade, por causa da pandemia. 
Uma liminar determinava o 
fechamento de tudo em Bú-
zios e o retorno do município 
à bandeira vermelha, regre-
dindo nas flexibilizações rea-
lizadas até o momento.  

Pela manhã, uma mani-
festação reuniu cerca de 500 
pessoas, entre moradores, co-
merciantes, trabalhadores e 
funcionários de restaurantes, 
hotéis, pousadas, passeios de 
barco e empresários, contra o 
lockdown decretado na quar-
ta-feira pela Justiça. 

Os manifestantes foram 
para a frente do Fórum e da 
prefeitura para protestar con-
tra as medidas de fechamento 
total do balneário e o retroces-
so na flexibilização das ativi-
dades comerciais e turísticas. 
O movimento foi organizado 
na quarta-feira pelas mídias 
sociais, após a decisão do juiz 
Raphael Baddini, titular da 
2ª Vara de Búzios, que deter-

minou o lockdown. A avenida 
principal da cidade foi toma-
da pelos manifestantes carre-
gando cartazes dizendo ‘Lock-
down Não’, ‘Búzios não fecha’ 
e ‘Precisamos trabalhar’. 

“Estivemos na manifesta-
ção, e essa decisão surpreen-
deu a todos, inclusive porque 
o prefeito em exercício está 
empenhado em cumprir to-
dos os itens do TAC. Espero 
que o agravo resulte na sus-
pensão da medida o mais rá-
pido possível. Estamos em 
um momento de início de re-
tomada e essa situação coloca 
tudo em risco. São milhares 
de famílias que já estavam em 
dificuldades e que, se não hou-
ver reversão, entraremos em 
uma crise de consequências 
inimagináveis”, afirmou Tho-
mas Weber, presidente do Sin-
dicato de Hotéis, restaurantes, 
bares e similares de Armação 
dos Búzios.

A Associação Comercial e 
empresarial de Búzios infor-
mou em nota que notificou re-
presentantes do Poder Execu-
tivo e do Judiciário  cobrando 
o posicionamento de ambos 
sobre a atual situação sanitá-
ria do município. 

À tarde, as manifestações 
continuaram com o fecha-
mento das vias de entrada e 
saída da cidade.

Estamos em um 
momento de início 
de retomada e essa 
situação coloca
tudo em risco
THOMAS WEBER, 
presidente do Sindicato 
de Hotéis, Restaurantes e 
Bares de Búzios

ENTENDA O CASO

Justiça mandou fechar praias, comércio e hotéis

 NO Tribunal de Justiça do Rio 
determinou, na quarta-feira, que 
a Prefeitura de Búzios cancele 
a flexibilização e volte à ban-
deira vermelha para o combate 
à covid-19. A decisão suspen-
de os efeitos do Decreto Muni-
cipal 1.533/2020, do dia 10 de 
dezembro, restabelecendo o 
fechamento das praias, quadras 

poliesportivas, estabelecimentos 
comerciais, hotéis e pousadas.

A determinação está valendo 
desde  ontem. Com isso, os turistas 
que estão na cidade devem deixar 
o município até sábado. A bandei-
ra vermelha significa que há risco 
elevado de colapso da rede de saú-
de e necessidade de isolamento 
social completo. De acordo com o 

documento, restaurantes vol-
tam a funcionar somente em 
sistema de delivery, e só está 
permitido o funcionamento de 
serviços essenciais, como far-
mácias, mercados, hortifrutis, 
padarias, lojas de produtos para 
animais, distribuidoras de gás 
e água mineral, com ocupação 
máxima de 30% da capacidade. 

JUAREZ VOLOTÃO 
redacao@odia.com.br

REGINALDO PIMENTA

Joamilton Tomaz é conduzido 
pelo delegado Rodrigo Barros

LUANA BENEDITO
luana.benedito@odia.com.br

Leonardo dos Santos Antônio, 
que é informante do grupo.

Além das prisões, foram 
cumpridos 15 mandados de 
busca e apreensão, sendo 13 

4   BRASIL SEXTA-FEIRA, 18.12.2020  I  O DIA



RIO DE JANEIRO

Secretário de 
Saúde relata 
ameaça de morte
‘Um vespeiro’, afirma Carlos Alberto Chaves ao 
depor no processo de impeachment de Witzel

DANIEL CASTELO BRANCO

O atual secretário estadual de Saúde, Carlos Alberto Chaves: ameaças de morte

O 
atual secretário es-
tadual de Saúde, 
Carlos Alberto Cha-
ves, relatou, duran-

te depoimento na sessão de 
julgamento do processo de 
impeachment contra Wilson 
Witzel, que está sendo amea-
çado de morte. “Nós estamos 
mexendo num vespeiro”, dis-
se se referindo aos contratos 
firmados com as OSs e o Es-
tado do Rio na área da saú-
de. O Tribunal Especial Misto 
(TEM), que julga o impeach-
ment do governador afasta-
do do Rio, ouviu ontem tes-
temunhas de acusação e de 
defesa do processo.

Segundo o secretário, todos 
os contratos firmados com as 
OSs não tinham nenhuma fis-
calização ou tinham fiscaliza-
ção precária. “Parece que era 
tudo feito para não dar certo. 
Tudo que estou encontrando, 
estou levando aos órgãos de 
controle. Eram feitos para su-
perfaturar. Quando assumi, 
ainda havia R$ 767 milhões 
de restos a pagar a OSs. Sus-
pendi tudo”.

Sobre o Hospital de Cam-
panha do Maracanã, Chaves 
disse que, na sua segunda 
semana de gestão, encon-
trou na unidade sete depósi-
tos de equipamentos que es-
tavam parados, sendo dete-
riorados. E que todos foram 
catalogados e distribuídos 
para outros hospitais.

Já os respiradores com-
prados pelo governo e que 
não tiveram serventia, Cha-
ves disse que todas as infor-
mações que está levantan-
do estão sendo remetidos 
aos órgãos de controle para 
que os responsáveis sejam 
punidos.

Ainda de acordo com Cha-
ves, toda a secretaria de Saú-
de estava “aparelhada” e to-
dos os antigos gestores já não 
fazem mais parte da pasta. 
“Tenho orgulho de dizer. Ago-
ra, só temos pratas da casa, 
funcionários de carreira, ser-
vidores públicos como eu”.

Chaves disse ainda que a 
pandemia desnudou o sis-
tema precário da saúde pú-
blica do Rio e criticou a fila 

de regulação dos leitos, que 
classificou como “moeda de 
uso político”. “Minha luta é 
ter um regulação única. An-
tes tarde do que nunca. Es-
tou lutando para abrir leitos 
nos hospitais universitários 
e federais, mas não consigo. 
Dizem que não tem RH. Essa 
falta de RH que alegam é 
uma falácia. Eu passei três 
meses infiltrado no Ministé-
rio da Saúde no ano passado. 
É só pegar a folha de paga-
mento que veremos que há 
gente. Mas não batem ponto. 
Essa é que é a verdade”, disse.

“Questionado se o apare-
lhamento poderia significar 
organização criminosa, o se-
cretário disse que sim. Tam-
bém perguntado sem na sua 
opinião, esse aparelhamento 
poderia acontecer sem a ciên-
cia de Wilson Witzel, Chaves 
respondeu: “A tropa é reflexo 
de seu comandante”.

O ex-secretário de Saúde 
Edmar Santos se recusou a 
responder a maioria das per-
guntas dos desembargadores 
e deputados.

EM SILÊNCIO

Pastor Everaldo chora e pede misericórdia no Tribunal 

 N Everaldo Dias Pereira, o Pas-
tor Everaldo, preso desde agos-
to em operação que apurou 
desvios na Saúde do estado, 
ficou em silêncio durante de-
poimento ontem, quando o 
Tribunal Especial Misto e o Tri-
bunal de Justiça do Rio (TJRJ) 
ouviram testemunhas do caso 
que julga o impeachment do 
governador afastado Wilson 
Witzel. O ex-presidente nacio-
nal do PSC, partido de Witzel, 
foi ouvido por videoconferên-
cia do Complexo de Gericinó, 

na Zona Oeste do Rio.
O pastor Everaldo argumen-

tou que é réu no Superior Tribu-
nal de Justiça em outro processo 
sobre o mesmo episodio, e não 
poderia prejudicar sua defesa. 
Em determinado momento, hou-
ve bate-boca com o presidente 
do TJ, Cláudio de Mello Tavares. 
Everaldo chorou ao lembrar que 
o filho está internado com covid, 
mas ouviu respostas firmes do 
desembargador.

“Tenho o maior respeito por 
esse tribunal, mas não estou em 

condições de prestar nenhum 
depoimento. Peço perdão, cle-
mência, misericórdia. Sou réu 
perante o Supremo Tribunal 
de Justiça (STJ) pelos mesmos 
fatos que são apurados nesse 
processo. Meu foco é me defen-
der. Estou preso há 112 dias no 
meu ponto de vista indevida-
mente. Não tive oportunidade 
de ver meu filho, que está com 
covid. É uma situação muito 
difícil. Peço perdão aos senho-
res, mas não posso responder 
às perguntas”, disse Everaldo. 
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‘Rio é uma espécie 
de Game of 
Thrones’, diz escritor 
sobre criminalidade

No livro ‘A República das Milícias - Dos esquadrões da morte 
à era Bolsonaro’, Bruno Paes Manso analisa grupos criminosos

EDITORA TODAVIA

Capa do 

Livro ‘A 

República das 

Milícias - Dos 

esquadrões 

da morte à era 

Bolsonaro’, 

arte de Pedro 

Inoue

U
m território dividi-
do entre grupos ti-
ranos armados, que 
disputam o controle 

territorial, usando a violên-
cia para impor o seu poder 
e expandir seus domínios. 
Para o jornalista e escritor 
Bruno Paes Manso a descri-
ção serve tanto para a série 
Game of Thrones (GOT), 
como para uma analogia à 
atuação da criminalidade no 
Rio de Janeiro. 

“Achei interessante que 
próprios professores e pes-
soas que vivem essa realida-
de usaram uma metáfora: o 
Rio é uma espécie de Game 
of Thrones, uma guerra de 
vários territórios, como se 
fosse uma fase pré-moderna, 
pré-república, vários reinos 
armados com seus reis, com 
disputa entre si. É muito 
cruel, muito difícil você es-
tabelecer uma lei igual para 
todos, porque cada território 
tem o seu reizinho. Isso me 

choca muito no Rio”, disse 
o escritor que acaba de lan-
çar o livro ‘A República das 
Milícias: Dos esquadrões da 
morte à era Bolsonaro’, pela 
Editora Todavia.

As disputas de território e 
a formação de alianças entre 
tráfico e milícia foi tema da 
série do DIA sobre narcomi-
lícia no decorrer dessa sema-

na. A reportagem mostrou 
casos como a expulsão de 
moradores por parte de tra-
ficantes do Morro do Urubu, 
na Zona Norte do Rio que se 
recusam a pagar taxas  ou se-
guir regras estiupaldas, além 
da união de grupos de trafi-
cantes com milicianos em 
diferentes regiões do Estado.

No livro, Manso aborda o 
cenário de violência do Rio, 

É muito difícil, 
muito cruel você 
estabelecer uma 
lei igual para 
todos porque cada 
território tem seu 
reizinho
BRUNO PAES MANSO, escritor

 > Em “A Repúbl ica 
das Milícias’, Bruno 
Paes Manso realiza 
uma pesquisa histó-
rica do início da for-
mação  dos  grupos 
paramilitares, com a 
ideologia de defender 
a comunidade da vio-
lência até a sua ascen-
são, conquistando a 
simpatia de autorida-
des políticas e as rela-
ções com as forças de 
segurança. 

Nas páginas, o jorna-
lista descreve como até 
a própria família Bolso-
naro demonstrava sim-
patia às milícias e como 
os chefes dessas organi-
zações se elegeram em 
cargos públicos. 

Mas, além disso, a 
obra aponta como o 
jogo do bicho ajudou a 
fortalecer os milicianos 
e, consequentemente, 
suas organizações. 

“O bicho foi funda-
mental para a milícia 
virar o que virou. Nos 
anos 1960 e 1970, os pa-
tronos do bicho fizeram 
um acordo para dividir 
seus territórios. Isso 
gerou dinheiro, sem 
confusão. A contra-
venção tinha a simpa-
tia das autoridades já 
que também investiam 
suas receitas no carna-
val, futebol, e davam 
muito dinheiro para a 
própria polícia”.

Jogo do bicho 
inspirou milícia 

 N Quando finalizava o livro ‘A 
ascensão do PCC e o mundo 
do crime no Brasil’, junto com 
a coautora Camila Nunes Dias, 
em 2018, Manso foi impactado 
com  o assassinato da verea-
dora do Rio, Marielle Franco, 
e de seu motorista Anderson 
Gomes. O homicídio, que ainda 
não totalmente foi elucidado, 
entrou para o livro sobre o PCC.

Após a divulgação, Bruno 

conta que foi provocado por 
seu editor, Flavio Moura, a es-
crever um livro sobre a violên-
cia no Rio e o caso Marielle. 

“Já fazia parte do meu interes-
se toda essa situação das facções 
criminosas e das milícias no Rio. 
Com a eleição do Bolsonaro, achei 
que o assunto tinha se nacionali-
zado, que até se justificava tentar 
entender as milícias para tentar 
entender o Bolsonaro”, disse.

NASCIMENTO DO LIVRO

Marielle e eleição de Bolsonaro

desde o início da ação do trá-
fico de drogas, da contraven-
ção e a ascensão do modelo 
de negócios ilegais da milí-
cia. Para o autor, a união de 
organizações criminosas já 
era algo esperado. “No Rio, o 
poder, o domínio territorial, 
é medido pela quantidade 
de fuzis, e a partir desse con-
trole, quanto mais ativida-
des para aumentar a receita 
melhor. Eu acho que natural 
essa união (milícia e tráfico) 
acontecer, se você ficar me-
nos em guerra, ganha mais 
dinheiro, faz parte do pro-
cesso de profissionalização 
do negócio”, analisou.

“Algo que surgiu muito du-
rante a minha apuração para 
o livro era justamente essa 
pergunta ‘tráfico ou milícia?’, 
como se só houvesse essas 
duas escolhas. E é fundamen-
tal que as pessoas, os eleitores, 
principalmente, percebam 
que existe uma terceira opção, 
que é escolher um governador 
forte, comprometido com o 
estado de direito, com a demo-
cracia”, ponderou.

THUANY DOSSARES
thuany.dossares@odia.com.br

Livro sobre  grupos 
criminosos no Rio 
mostra a ascensão 
das milícias e seus 
impactos

SOBRE O AUTOR:

 N Doutor em Ciência Políti-
ca pela Universidade de São 
Paulo (2012), com mestra-
do em Ciência Política pela 
Universidade de São Paulo 
(2003).

Exclusivo!
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ESTREIA COM DERROTA
Na estreia de Odair Hellmann, o Al 
Wasl foi derrotado por 3 a 2 pelo Al 
Jazira, pela liga dos Emirados Árabes.  

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

BOTAFOGO

FLUMINENSE

PRÊMIO PUSKÁS

Ramon abraça o 
planejamento 
Joia da categoria de base foca na transição para o 
profissional. ‘Só tenho a agradecer’, afirma o lateral

PAULA REIS/FLAMENGO

Muniz agradece Ramon após receber ótima assistência do lateral

A 
saída de Domènec 
Torrent e a chegada 
de Rogério Ceni no 
comando técnico do 

Flamengo afetaram a rotina 
do lateral-esquerdo Ramon. 
Antes utilizado pelo treinador 

catalão, mesmo que nos minu-
tos finais dos jogos, agora o jo-
vem está tendo que lidar com 
uma rotina que não estava 
acostumado desde os tempos 
de Jorge Jesus: ser acionado 
apenas no time sub-20.

Desde quando Rogério Ceni 
chegou ao Flamengo, Ramon 
foi relacionado para quatro 

jogos dos oito em que o téc-
nico comandou o Rubro-Ne-
gro, e não entrou em campo 
em nenhum. O lateral voltou a 
ser utilizado pelo sub-20 para 
manter o ritmo de jogo e dar 
continuidade ao processo de 
transição base/profissional 
que o clube costuma fazer.

O estafe de Ramon tem con-

versado com o lateral sobre o 
seu atual momento para que 
o jovem não desanime após 
“descer” para atuar no sub-
20. O garoto tem compreendi-
do bem, com direito a elogios 
internos nos corredores do 
Ninho pelo seu nível de com-
prometimento com o planeja-
mento do Rubro-Negro.

Nos dois últimos jogos 
pelo sub-20, contra Vitória 
e Fluminense, Ramon deu 
uma assistência por jogo e 
recebeu elogios de torcedo-
res nas redes sociais.

Através da assessoria pes-
soal, Ramon comentou o bom 
momento: “Só tenho a agra-
decer a Deus por tudo que 
vem acontecendo em minha 
vida. Agora é descansar e fo-
car no próximo jogo. Vamos 
seguir trabalhando para con-
quistar o nosso objetivo. Meu 
foco e pensamento estão sem-
pre no Flamengo.”

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n O meia uruguaio do Fla-
mengo, que fez uma pintura 
em 2019 após a bicicleta na 
partida contra o Ceará, pelo 
Campeonato Brasileiro, não 
conseguiu vencer o prêmio 
Puskás de gol mais bonito 
do ano. Ele perdeu para o co-
reano Son, do Tottenham, da 
Inglaterra, que levou o troféu 
por um gol em que passa por 
7 jogadores. Fique tranqui-
lo, Arrascaeta: no coração 
de qualquer rubro-negro do 
Brasil, o seu foi o mais boni-
to. Com toda certeza.

NÃO DEU PARA O 
ARRAXCA 

FOTO DE DANIEL CASTELO BRANCO

ENFIM, O NOVO 
PRESIDENTE DO VASCO 

A 
Justiça determinou, após julgamento 
colegiado na 1ª Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça do Rio, que as eleições do dia 

7 de novembro estão anuladas. O que isso sig-
nifica para o torcedor do Vasco? Leven Siano 
perdeu e Jorge Salgado será o novo presiden-
te do Gigante da Colina pelos próximos três 
anos. Depois do resultado, o próprio Leven deu 
uma declaração afirmando que não irá recor-
rer para mudar a decisão. Isso me gerou mais 
respeito ainda pelo candidato, que pensou no 
melhor para o Vasco e no momento delicado 
que o clube vive no Brasileiro. Agora a bola 
está na mão de Salgado. A transição já começa 
hoje e a pauta principal parece ser a compra 
de Benítez. O Vasco precisa exercer o direito 
contratual para não perder o argentino. Mas 
não só isso: os salários precisam ser pagos e, 
principalmente, o Vasco clama por voltar a ser 
o Gigante que nós conhecemos. 

Vasco, com novo presidente, inicia hoje sua transição

 nNeymar foi um dos me-
lhores jogadores do mundo 
em 2020. Não à toa chegou 
à final da UEFA Champions 
League carregando o PSG 
até a final, sendo decisivo. 
Mas parece que isso não foi 
o suficiente. Além de ficar 
fora do top 3, ocupado por 
Messi, Cristiano Ronaldo e 
Lewandowski — vencedor 
do prêmio —, ele só apare-
ceu na nona colocação, algo 
absurdo para o que vimos 
neste ano no futebol. Sua 
hora ainda vai chegar, Ney! 

A FIFA ESTÁ DE 
BRINCADEIRA... 

ODAIR FOI EMBORA E A MÁGICA TAMBÉM? 

 nO Fluminense vinha fazendo um Brasileiro fora do co-
mum para os padrões do elenco. Até Odair Hellmann sair, 
era o quinto do Brasileirão, jogando bem e concentrado. 
Mas a mudança já parece ter surtido efeito nítido. Contra o 
Vasco, até jogou bem, mas relaxou e levou o empate. Contra 
o Atlético-GO, foi  abaixo do esperado. Parece que a mágica 
acabou, mas a raça e vontade não podem faltar. Marcão 
precisa entrar nesse circuito urgentemente. 

A
F

P

Marcão fica insatisfeito
O treinador Marcão conhe-
ceu contra o Atlético-GO a 
sua primeira derrota no co-
mando da equipe em 2020. 
Ao analisar a partida em 
Goiânia, o técnico lamentou 
o rendimento do Fluminen-
se e disse que o seu time pre-
cisa criar mais.

“Não ficamos satisfeitos, 
temos que criar opção para 

toda hora estarmos finali-
zando, gente mais próxima, 
dar profundidade. Treinare-
mos nesta semana para que 
consigamos equacionar essa 
questão o mais rápido possí-
vel, para que nossa equipe se 
torne perigosa e crie situa-
ções de muita dificuldade 
para o adversário”, afirmou 
o treinador tricolor.

Aposta na garotada
O Botafogo vem enxergando 
a base como uma alternati-
va para minimizar carências 
do elenco para a reta final do 
Brasileiro 2020, visto que a ja-
nelas de transferências se en-
contram fechadas. Com um 
alto aproveitamento das reve-
lações da base no futebol pro-
fissional, o departamento de 
futebol do clube analisa outras 
promoções de última hora.

O que aumenta ainda mais 
a possibilidade de ver ainda 
mais jovens no elenco até o 
fim da temporada é a chega-
da de Eduardo Barroca. O trei-
nador já treinou o sub-20 do 
Alvinegro e conhece bem as 
pratas da casa. Com ele, mais 
duas pratas da casa ganharam 
espaço no elenco nos últimos 
jogos: o zagueiro Helerson e o 
atacante Lucas Campos.

Sul-coreano 
supera 
Arrascaeta
O uruguaio Arrascaeta che-
gou até a final, mas não le-
vou o Prêmio Puskás. Ata-
cante do Tottenham, Son 
Heung-min conquistou 
a honraria que premia o 
autor do gol mais bonito da 
temporada. A Fifa leva em 
consideração o calendário 
europeu, que começou no 
meio de 2019 e terminou 
em agosto de 2020.

O outro concorrente era 
o uruguaio Suárez, que de-
fendia o Barcelona e atua 
pelo Atlético de Madrid.  
Arrascaeta publicou uma 
mensagem: “Obrigado a 
todos pelo apoio, agora va-
mos treinar”.

LEWANDOWSKI É O MELHOR
Robert Lewandowski foi 
eleito o melhor jogador do 
mundo, deixando os cra-
ques Lionel Messi e Cris-
tiano Ronaldo para trás. 

VASCO

Sem o peso de ser o salvador 
No Z-4 do Brasileiro, o Vasco 
não vive bom momento sob 
comando de Ricardo Sá Pinto 
e está a três pontos de deixar o 
Z-4. Contudo, a situação pode-
ria ser ainda pior se não fosse 
pelo argentino Cano. Dos 41 
gols do Cruzmaltino na tem-
porada, 21 são do atacante. Em 
entrevista à’ESPN’, o jogador 
falou da fase do clube e do mo-
mento pessoal na carreira.

“Há um tempo, eu não es-
perava tudo que estou viven-
do aqui. É muito difícil fazer 
todos esses gols, creio que isso 
acontece pelo trabalho diário, 
em casa, no CT. Não é um peso, 
não (a importância de ser o 

Cano: missão de fazer gols

AFP

‘salvador’), me trouxeram para 
fazer gol e é o que vim fazer, 
ajudar o Vasco com meus gols. 
Não tenho peso. Me encanta 
ajudar o Vasco fazendo gols, 

que é o que gosto de fazer, es-
pero seguir assim da mesma 
forma”, afirmou o argentino.

JORGE SALGADO 
Em julgamento virtual, o co-
legiado da 1° Câmara Cível 
do Rio invalidou a eleição do 
Vasco ocorrida presencial-
mente no dia 7 de novembro. 
Com isso, Leven Siano não é 
mais presidente sob judice. 
Deste modo, passa a valer 
apenas eleição do dia 14 de 
novembro, vencida por Jorge 
Salgado. Em declaração ao 
“GE”, Leven Siano reafirmou 
que irá respeitar a decisão da 
Justiça.

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

Exclusivo!
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Confira dicas para usar o 13º salário
Especialista orienta que o dinheiro seja poupado ou investido, mas ele  pode ajudar a quitar dívidas 

O 
13º salário, também 
conhecido como 
abono de Natal , 
pode representar 

um respiro aos brasileiros, 
em meio à pandemia que 
afetou tanto a vida pessoal 
como as finanças. Vale lem-
brar que a primeira parcela 
desse valor deveria ter sido 
paga até o dia 30 de novem-
bro e a segunda deverá ser 

paga até hoje. Confira dicas 
para saber como usar essa 
grana extra, seja para liqui-
dar dívidas ou fazer compras 
(com consciência e pesqui-
sando preços). 

Segundo Reinaldo Do-
mingos, presidente da Asso-
ciação Brasileira de Educa-
dores Financeiros (Abefin) e 
doutor em Educação Finan-
ceira, neste ano até a forma 

de usar a gratificação nata-
lina tem que ser diferente. 
“Sempre defendo que esse 
dinheiro não deve ser usado 
para pagar dívidas, mas em 
uma situação atípica como a 
atual é sim válido usar des-
se artifício, mas cuidado, é 
preciso planejamento”, afir-
ma o especialista.

Ele lembra que a chegada 
desse dinheiro coincide com 

o aumento de gastos típicos 
de final de ano, como a troca 
de presentes, a ceia de Natal 
e viagens. Mas é preciso con-
siderar as despesas previstas 
para o início de 2021, janei-
ro e fevereiro, como os im-
postos obrigatórios - IPTU 
e IPVA, por exemplo,e até o 
pagamento de mensalida-
des escolares. Além de olhar 
para a vida financeira e usar 

essa renda extra de forma 
consciente, respeitando o 
padrão de vida da família.

Antes de quitar os débi-
tos, lembre-se de planejar. 
“Não se deve sair correndo 
para ajustar as contas, é pre-
ciso entender o que se deve, 
qual o real fôlego para nego-
ciação e buscar os credores”, 
explica Domingos.

Muito cuidado com os 

acordos, porque muitas ve-
zes se fecha algo que não 
conseguirá honrar e a situa-
ção se complica ainda mais. 
O presidente da Abefin re-
força que também é impor-
tante entender que todos 
estão mais maleáveis no 
momento, tendo melhores 
chances de conquistar bons 
acordos na hora de acertar 
ou sanar as dívidas.

AVISO DE CANCELAMENTO 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 498/2020

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2020

A Câmara Municipal de Angra dos Reis torna público, para fins 
de conhecimento dos interessados     O  CANCELAMENTO DO 

PROCESSO LICITATÓRIO, referente ao PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 005/2020 que tem como objeto o Contratação de serviço 

especializado em medicina do trabalho, a fim de realizar exames 
ocupacionais, perícias médicas e formação de juntas médicas, para 

prestar assessoramento à Câmara Municipal de Angra dos Reis

 

PUBLIQUE-SE

Em 18 de dezembro de 2020.

LUIS CLÁUDIO PEREIRA DAS DORES

Presidente

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

 > “O ideal é que o 13º seja 
poupado, investido (para 
render) e destinado para 
a realização de sonhos de 
curto prazo (a serem rea-
lizados em até um ano), 
médio prazo (de um a 
dez anos) e longo prazo 
(acima de dez anos)”, en-
fatiza o especialista.

FAZER AS COMPRAS DE 

FIM DE ANO

Muitas pessoas vão utili-
zar o 13º salário para fa-
zer as compras de final 
de ano, mas não esqueça 
de se programar. “Uma 
maneira de fazer isso é 
escolher uma época do 
ano, geralmente o início. 
Se puder inserir as des-
pesas com a ceia de Natal 
e os presentes já no orça-
mento financeiro men-
sal e poupar o 13º intei-
ramente para os sonhos, 
melhor ainda”, avalia.

Poupar e investir
Há pessoas que estão 

em uma “zona de confor-
to”, ou seja, não devem, 
mas também não pou-
pam. No caso, o especia-
lista faz um alerta para 
que ajam com consciên-
cia. “Um passo em falso 
pode levá-los ao endivi-
damento e até à inadim-
plência, uma vez que não 
possuem reserva finan-
ceira para se apoiar”.

Para os trabalhadores 
que estão livres da ina-
dimplência, Domingos 
recomenda que se guar-
de boa parte do 13º “para 
começar essa reserva e 
também para realizar 
mais sonhos”.

“Para os investidores, 
mesmo que iniciantes, a 
melhor opção para o 13º 
é continuar investindo, 
tendo sempre um obje-
tivo, seja qual for. A con-
clusão que podemos ti-
rar é que dinheiro extra 
é muito positivo quando 
utilizado com educação 
financeira”.

Investir pode 
ser um bom 
caminho

O DIA I SEXTA-FEIRA, 18.12.2020    9
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

O Estado e a Prefeitura do Rio decretaram ponto facul-
tativo nos dias 24 e 31 de dezembro. A medida não vale para atividades essenciais, 
como hospitais. Nesses órgãos, as escalas serão definidas pelos gestores.

PONTO FACULTATIVO.

Funcionalismo do Rio dá 
xeque-mate no governo 
Se a prefeitura não pagar o 13º até dia 20, categorias pedirão arresto das contas

DIVULGAÇÃO/SEPE

Servidores da Educação cobraram o pagamento do 13º em ato em frente à prefeitura no mês passado

A
s entidades repre-
sentativas dos ser-
vidores públicos 
municipais do Rio 

de Janeiro prometem ir à 
Justiça pelo arresto das con-
tas da prefeitura se o paga-
mento do 13º salário não 
sair até o dia 20 (domingo) 
— prazo legal para o depó-
sito. Ontem, o Sindicato Es-
tadual dos Profissionais de 
Educação (Sepe) protocolou 
ação civil pública na 8ª Vara 
de Fazenda Pública do TJRJ 
para o governo quitar o abo-
no no prazo legal, sob pena 
de multa diária de R$ 50 mil.

“Não vamos entrar com 
ação preventiva no dia 20, 
será, na verdade, uma ação 
repressiva diante do fato 
do não pagamento, porque 
o fato já estará consuma-
do”, declarou o advogado do 
Sepe, Ítalo Aguiar.

A Federação das Associa-
ções e Sindicatos dos Ser-
vidores Municipais e Esta-
duais do Rio (Fasp) já anun-
ciou que tomará a mesma 
providência se o abono não 
for quitado até o dia 20, 
como prevê a legislação. Em 
2 de dezembro, a Fasp apre-
sentou interpelação judicial 
contra o governo Crivella.

DEFESA DOS ROYALTIES

 n Cláudio Castro também ci-
tou a atuação da Assembleia 
frente ao julgamento da ação 
de partilha dos royalties pelo 
STF. Os parlamentares lidera-
ram um movimento para que 
a análise do tema fosse adiada 

até que saia uma solução por 
acordo entre os governos es-
taduais. Se houver mudança 
na divisão dos recursos entre 
entes produtores e não produ-
tores, o Rio perderá R$ 57 bi-
lhões nos próximos cinco anos.

Atuação do Legislativo é destaque

 n O governador em exercício 
do Rio, Cláudio Castro (PSC), 
aproveitou o encerramento 
do ano legislativo ontem, na 
Alerj, para fazer um aceno ao 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido). Além de agradecer 
à Assembleia pela ajuda que 
deu ao governo, com mais de 
uma devolução de recursos do 
duodécimo, Castro elogiou a 
boa relação com Bolsonaro. E 
disse que política “se faz com 
diálogo, firmeza e palavra”.

“O presidente Bolsonaro é 
uma pessoa de palavra e tem 

ajudado muito o Rio. Se não 
fosse ele, nós não teríamos fe-
chado as contas do Rio esse 
ano. A ajuda da Assembleia 
Legislativa e do presidente fo-
ram fundamentais”, declarou.

Cláudio Castro lembrou 
ainda que a Casa devolveu 
ao caixa estadual R$ 300 mi-
lhões de recursos economiza-
dos do orçamento do Legisla-
tivo. O valor ajudou a pagar o 
13º salário do funcionalismo 
fluminense (incluindo inati-
vos) no último dia 15 - cuja fo-
lha líquida é de R$ 1,5 bilhão.

ACENO NA ALERJ

Castro se aproxima de Bolsonaro

Ações no plantão judiciário do TJRJ
 > O advogado do Sepe 

chegou a despachar on-
tem com a juíza Alessan-
dra Tufvesson, titular da 
8ª Vara de Fazenda Públi-
ca. A magistrada, porém, 
indeferiu o pedido de li-
minar, por entender que, 
até o momento, não há in-
dícios de ilegalidade (de 

descumprimento do prazo 
legal de pagamento do 13º).

Por isso, Aguiar deixou 
claro que, havendo a confir-
mação desse cenário, a pri-
meira iniciativa do sindica-
to será pedir o arresto das 
contas do Rio a fim de cobrir 
o valor necessário para qui-
tar a gratificação. E que isso 

pode ser feito no plantão 
judiciário, no domingo.

Para o advogado da 
Fasp, Carlos Jund, “saldar 
o 13º fora da data apraza-
da por lei fere os princí-
pios da legalidade admi-
nistrativa, da dignidade 
da pessoa humana e do 
mínimo existencial”.

Governador interino: União ajudou o Rio a fechar as contas

PHILLIPE LIMA/DIVULGAÇÃO
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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,
 

CaIXa V/TeXTO
Lotérica, precisa atendente, 
simpática, dinâmica, boa 
vendedora, jogos, bolões, 
experiência em casa lotérica, 
boas referências, enviar cur-
riculo para centrolotericoem-
pregos@gmail.com
 

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

 

PINTOr V/TeXTO
Precisa-se de pintor,  lanter-
neiro e mecânico automoti-
vo. Salário à combinar. rua 
Ferreira Pontes, 166 andaraí. 
Tel: 96484-1420/ 99540-
3535/ 3172-0272
 

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

 



Desde que começou a investir nas redes sociais 
para fazer trabalhos paralelos a carreira de atriz, 
Isis Valverde tem apostado nos cliques mais 
ousados. Ontem, a famosa publicou mais uma 
foto de tirar o chapéu para o corpão da musa. Isis 
escolheu um biquíni fininho roxo, de uma marca 
parceira, e fez carão na beira da piscina de um 
hotel. Para completar, ela escolheu as sandálias 
da mesma cor do traje de praia. Um luxo! 
 Não demorou muito para que os seguidores da 
mãe de Rael, de dois anos, ganhasse elogios. “Não 
dá para lidar com essa beleza”, disse um 
internauta. “Como pensar em comer na ceia de 
Natal depois de um berro desses”, escreveu uma 
fã e a terceira  completou. “Continua uma sereia”. 
As três mulheres desta humilde coluna 
suspenderam as rabanadas já encomendadas 
para as festas do fim de ano.

FábiaOliveira

QUE SEREIA!

APAIXONADOS!

Juliano Ceglia reata 

relacionamento com a ex

A
ssim como todos os participantes desta edição de 
‘A Fazenda’, Juliano Ceglia está confinado em hotel 
há alguns dias por conta da reta final do reality. Mas 

antes de voltar a se confinar em um hotel reservado aos 
peões, o jornalista conversou com sua ex-namorada, a 
designer Tati Bonilha. 

E após eles terem se desentendido porque a moça ficou 
com ciúmes da relação do Juliano com a empresária dele, 
Larissa Mocelim, eis que finalmente fizeram as pazes e 
agora estão ‘in love’ de novo’. Segundo a coluna soube, os 
pombinhos tem trocado diversas declarações de amor e 
estão mais apaixonados do que nunca. 

Será que dessa vez vai sair esse noivado? Vale lembrar 
que, no confinamento, Juliano prometeu pedir Tati em 
casamento. Na ocasião, o casal havia dado ‘um tempo’ na 
relação para que Juliano entrasse no programa da Record. 
Mas devido ao atrito que teve com a designer quando 
deixou o reality, ela acabou não só rejeitando o pedido do 
rapaz como também colocou um ponto - que a gente 
achava que era final - na relação. 

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

A influenciadora 
digital Camilla 
Landim, de 19 
anos, viu seu 
nome ganhar as 
páginas de fofoca 
nas últimas 
semanas, após ser 
apontada como 
novo affair do 
cantor Gusttavo 
Lima. Ela ficou 
calada durante 
muito tempo, 
embora seu nome 
estivesse no olho do furacão das especulações. 
No entanto, nesta quinta-feira (17), Camilla 
resolveu quebrar o silêncio e se pronunciar sobre 
o suposto romance com o sertanejo que tanto 
vem sendo falado. O posicionamento da moça 
veio um dia após Gusttavo Lima ter 
desmentindo publicamente o affair com 
Camilla e ter dito com todas as letras que ela 
teria inventado o affair. 
 “Estou vindo aqui falar com vocês sobre um 
assunto que ganhou grande repercussão. Eu 
tentei ignorar, mas não deu e por isso estou 
vindo aqui falar. Eu, Camilla, desde nova 
trabalhei com televisão, já fiz vários trabalhos 
profissionais, a minha mãe sempre me 
acompanhou, ela sempre esteve comigo, ela 
que me assessora. Nunca precisei ser desonesta 
com ninguém pra levar a vida ou pra me 
sobressair em cima de qualquer situação ou 
algo parecido. Tudo que eu posto aqui é a minha 
realidade, é a vida que eu vivo e, pra quem me 
segue há muito tempo, sabe que nada disso que 

eu faço e 
posto é 
novo. E há 
alguns dias 
meu nome 
vem sendo 
vinculado à 
notícias 
ruins, de 
pessoas da 
mídia que 
não me 
conhecem. 
Tem pessoas 

me atacando... Qualquer tipo 
de notícia que vocês verem vinculadas ao meu 
nome ou até mesmo qualquer outra pessoa, 
não fui eu que falei, não fui eu que publiquei. 
Então, vamos acordar. Não sou eu que estou 
falando isso. Não tem porque ficarem me 
atacando, mas podem continuar à vontade. Só 
quero paz e vou continuar vivendo minha vida 
como sempre vivi”, disse Camilla, que em 
momento algum de seu pronunciamento negou 
que tivesse tido algum envolvimento com o 
Gusttavo Lima.  
 Ontem, sertanejo se revoltou com uma das 
páginas que noticiaram o suposto romance dele 
com Camilla Landim e negou envolvimento com 
a moça. “Vocês não cansam de inventar tais 
mentiras? Ah, me esqueci, vocês são ‘zero 
credibilidade’, né...Até quando vocês e essa 
moça vão sustentar essa fake news, um mundo 
inexistente que ela mesmo cria e acredita que 
está comigo [risos]! Ou, eu teria vergonha de tal 
atitude”, declarou Gusttavo nos comentários do 
perfil ‘Movimento Country’, no Instagram.

GUSTTAVO LIMA NEGA AFFAIR COM 
INFLUENCER, MAS ELA NÃO

REPRODUÇÃO INTERNET 
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Depois das duas temporadas de ‘Narcos’ (2015-
2017), Wagner Moura  foi confirmado no elenco 
de ‘The Gray Man’, novo filme de ação da Netflix, 
que será estrelado por Chris Evans e Ryan Gosling. 
Com um custo de mais de R$ 1 bilhão, o longa será 
o de maior orçamento da gigante do streaming e é 
baseado no best-seller homônimo escrito por Mark 
Greaney e lançado em 2009.

‘Não Largo Meu Bailão’ é a nova música de Dani Russo 

num feat com ninguém menos que Mc Kekel. O hit chega 

com aquele pontinho envolvente do DJ RD e dá bis numa 

parceria que já deu muito certo. Os dois artistas deixam 

bem claro que não largam o balão deles por ninguém 

em mais uma faixa que é sucesso garantido! O clipe será 

lançado dia 19 pelo maior canal de música do mundo no 

Youtube, o Kondzilla.

LANÇAMENTO

COMEMORAÇÃO

TEM BRASILEIRO

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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Que a edição de ‘A 
Fazenda 12’ foi 
bem-sucedida, 
não há como 
negar. Mas uma 
coisa é fato: 
poderia ter sido 
MUITO melhor e 
esta coluna 
explica os 
motivos. Para 
isso, temos que 
voltar no 
começo de tudo: 
o formato do 
reality foi 
adquirido pela 
RecordTV após 
o sucesso que o 
‘BBB’ vinha 
fazendo na Globo. A intenção 
era surfar na onda comercial que o programa global 
fazia, mas desde o começo o programa da RecordTV 
sempre foi tratado como uma cópia com famosos - 
até então, o ‘BBB’ não tinha celebridades em seu 
casting. 
 A atual edição não foi diferente e talvez este tenha 
sido o fato que impediu o programa de ser um 
sucesso. Rodrigo Carelli, que é o grande comandante 
da atração e responsável por tudo o que se trata de 
reality show na emissora da Barra Funda, apesar do 
cargo de confiança que ocupa, sofre de um dos piores 
pecados que existe: a preguiça. 
 A atual edição da ‘Fazenda’ é uma cópia da ultima 
edição do ‘BBB20’ e vamos enumerar os quesitos 
para matar a cobra e mostrar o pau. Além do formato 
em si, durante todo o decorrer de ‘A Fazenda’, termos 
como “planta”, que foi criado no ‘BBB’, foram usados 
por equipe e apresentador da atração paulista. Fica 
aqui o reconhecimento para Jojo Toddynho, que usou 
e abusou da criatividade - coisa que a produção não 
teve -, para criar novos termos e bordões. Logo de 
cara, Luiza Ambiel já cometeu uma gafe e chamou 
Marcos Mion de Bial - ato falho ou até ela acha o 
formato cópia do ‘BBB’?. A cabine de descompressão 
nada mais é do que o bate-papo que acontece no 
GShow após a eliminação do participante. O papo do 
dia seguinte que os peões eliminados fazem é a copia 
do bate-papo que os BBBs eliminados faziam no 
Multishow e, pasmem, até o quadro de humor de 
Rafael Portugal, Carelli copiou. O diretor só esqueceu 
de um detalhe que tornou o quadro de Rafael um 
sucesso: o humor, já que o quadro comandado por 
Carioca é completamente sem graça e mal 
produzido. 
 Na contramão de todas essas cópias, o 
apresentador da atração, Marcos Mion, lutou para 
por uma identidade própria nessa edição. Ao 
contrário da direção, Mion entendeu o sucesso que a 
atual edição estava fazendo e que a única maneira 
de se destacar era dar seu toque pessoal. Com seu 
estilo bom moço, Mion fez questão de exaltar colegas 
de outras emissoras em seus textos, assim como 
levou humor sempre que citava o nome da cidade de 
Itapecerica da Serra, acrescentando ao local feitos e 
fatos que nunca haviam acontecido por lá. Mas nem 

tudo 
são flores. Por ser o rosto da atração, o 
apresentador teve que passar por diversas saias 
justas por erros da produção. E ninguém foi poupado 
dos erros que aconteceram. Eles ocorreram em 
provas, porcentagens de votos, eliminações com 
“robozinhos” e, mais recentemente, com um grande 
anunciante, ou seja, aquele que paga a conta. Agora 
me diga, caro leitor... Como isso pode acontecer? E 
não acho que seja exigência alta da minha parte, 
afinal, errar é humano, mas 8, 9, 10 vezes... ai já é 
desleixo, não acha? Até Boninho, diretor do ‘BBB’, 
soltou uma indireta para a atração rural depois de 
mais um erro cometido. 
 No dia que Rodrigo Carelli entender que ‘A 
Fazenda’ tem estrela por si só, aí sim a atração será o 
sucesso retumbante que é o ‘BBB’, que já faturou R$ 
590 milhões com patrocinadores para a edição do 
ano que vem.  
 Talvez Rodrigo precise fazer um estágio com 
Boninho para entender que copiar não leva ao 
mesmo resultado que criar novas experiências para o 
público.  
 Na final de ontem à noite, com certeza, além do 
grande vencedor do prêmio de 1,5 milhão, terão 
outros que também terminarão a temporada 
vitoriosos, como Raissa Barbosa, que saiu de um 
quase anonimato para ser conhecida pelo grande 
público; Lipe Ribeiro, que entrou com fama de boy 
lixo e sai com uma imagem totalmente diferente e 
até Biel, um eterno cancelado, conseguiu sair desse 
status para o de “será que?”. Já para outros, como 
Luiza Ambiel, a participação foi um desastre. A peoa 
saiu com fama de fofoqueira, maldosa e chata. 
Aconteceu o mesmo com a miss Jakelyne, que na 
tentativa de imitar Rafa Kalimann, sucesso do ‘BBB 
20’, não conseguiu segurar o personagem até o final e 
se mostrou falsa com sua amiga mais próxima de 
confinamento, Tays. Jakelyne, aliás, pareceu focada 
em laçar Mariano, uma das plantas da edição, 
mesmo depois do cantor falar que não sabia se 
queria algo com ela fora do programa.  
 Mas 2021 está logo aí e com certeza dá tempo de 
corrigir os erros, inclusive a vergonha que é permitir 
uma votação com “robozinhos”. ‘A Fazenda’ pode 
brilhar como merece.

‘A FAZENDA’ E A SÍNDROME DO PATINHO FEIO

Deu ruim para Laryssa Bottino. No dia de lançamento de 
sua coleção de pulseiras, um modelo bem parecido com o 
acessório da discórdia que provocou o fim da amizade dela 
com a ex-BBB Ariadna Arantes, o grupo austríaco Swarovski 
resolveu meter a colher na confusão ao responder uma in-
ternauta sobre a acusação de um possível plágio. “A nossa 
equipe investigará qualquer possível violação, e tomará 
medidas necessárias”, informou a empresa.
Laryssa aproveitou a polêmica do objeto emprestado, co-
brado e devolvido sob ameaças de processos de ambas as 
partes para ganhar uma grana. Ela se uniu a uma marca de 
joias de prata para desenvolver uma pulseira. Apesar de 
salientar que se trata de um design diferente e com várias 
cores disponíveis, o modelo é bem parecido com aquela 
que a Ariadna disse ter comprado na cor verde em uma loja 
italiana da Swarovski.

Ela vai estar em ‘Gênesis’
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A atriz Dede Melo, que está atualmente no ar na série ‘Brasil 
Imperial’, da Amazon Prime, na pele da Imperatriz Leopoldina, 
também poderá ser vista em breve na RecordTV. Ela faz 
participação na segunda fase da novela ‘Gênesis’, que contará a 
saga de Noé. ‘Gênesis’ estreia em janeiro no canal.

Esta coluna de seis leitores soube que Luan Santana tem pretensão de passar a virada 
do ano em Trancoso, na Bahia. Solteiro desde o fim do noivado com Jade Magalhães, 
o Réveillon do cantor promete ser agitado, já que ele deve passar ao lado de amigos. 
Trancoso também será o destino da apresentadora Luciana Gimenez, do ‘SuperPop’.

ANO NOVO NA BAHIA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

A mulher do Arlindo Cruz, Babi Cruz, e a filha do sam-
bista, Flora Cruz, começaram a distribuir virtualmente 
para um seleto grupo de convidados os convites da 
festa de aniversário delas. Mãe e filha se preparam 
para comemorarem juntas os 50 e 18 anos, respecti-
vamente. O evento será no próximo dia 21, a partir das 
20h30, em uma casa de festas em Vargem Pequena, 
na Zona Oeste do Rio. Será que no meio do aumento 
no número de casos de Covid-19 o Arlindo Cruz, que 
mais do que ninguém pertence ao grupo de risco, irá 
nessa festa? É aguardar pra ver!
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COLUNA

ESPLANADA

 N Pesquisadores e técnicos de universidades que in-
tegram o Observatório Covid-19 lançam um alerta de 
forte tendência de crescimento de casos, internações 
e óbitos em quase todo o país, especialmente nos esta-
dos do Sul e Sudeste. A retomada de muitas atividades 
e as reuniões e festas de fim de ano preocupam porque 
podem piorar uma situação que já é grave, reforçam 
os pesquisadores. Tanto as análises do Observatório 
Covid-19 como os dados do Painel Coronavírus do pró-
prio Ministério da Saúde mostram que a tendência de 
queda no número de casos e óbitos, verificada há pouco 
tempo, já se reverteu completamente.

Inação   
 N Os pesquisadores atri-

buem o aumento dos casos 
a vários fatores, como a 
falta -  praticamente abso-
luta -, de políticas de testa-
gens, rastreio e isolamen-
to das pessoas infectadas, 
além da inação de gover-
nos municipais, estaduais 
e, principalmente, federal.

Bares 
 N Diante da saturação 

do sistema de saúde em 
vários estados, o Obser-
vatório avalia que o fun-

cionamento de bares, 
restaurantes e academias 
deveria ser proibido, as-
sim como festas e shows, 
em espaços públicos ou 
privados.

Quando? 
 N O Ministério da Saúde 

nega que a vacinação po-
derá ter início em 21 de 
janeiro de 2021. Segundo 
a pasta, o cronograma só 
será definido depois “de 
uma ou mais vacinas se-
rem aprovadas e registra-
das pela Anvisa”.

Guerra
 N Dias atrás, o ministro da 

Defesa, Fernando Azeve-
do e Silva, chegou a afir-
mar em uma live que a 
vacinação em massa vai 
exigir uma “operação lo-
gística de guerra” das For-
ças Armadas.

Ofensiva
 N Depois de decidir que 

terá candidatura única à 
disputa ao comando do 
Senado Federal, o MDB 
tentará atrair o apoio de 
bancadas expressivas 
na Casa com a oferta de 
presidências de comis-
sões e cadeiras na Mesa 
Diretora.  

Muda Senado 
 N Emissários do MDB já 

procuraram senadores do 
Muda Senado, que reúne 
18 parlamentares. O gru-
po, no entanto, não abre 
mão da candidatura pró-
pria. O retorno do MDB 
ao comando, dizem sena-
dores, “contrasta” com o 
nome e o lema – por mu-
danças - defendido pelo 
grupo.

Revés
 N Candidato do Palácio do 

Planalto à sucessão na Câ-
mara, Arthur Lira (PP-AL) 
chegou a contabilizar os 
votos da bancada do PT 
(54) para se aproximar 
dos 257 necessários para 
vencer a disputa. O depu-
tado pediu apoio até ao 
ex-ministro José Dirceu.

Martelo  
 N A bancada petista, no 

entanto, bateu o martelo e 
decidiu por unanimidade 
que não vai compor bloco 
com candidatura apoiada 
por Bolsonaro. Os deputa-
dos falam agora em cons-
truir, junto com partidos 
da oposição, uma candi-
datura para presidência 
da Câmara.

Home
 N Despesas com home of-

fice - como internet, água, 
alimentação, que já cres-
cem substancialmente no 
verão - podem represen-
tar nos próximos meses 
aumento de 25% nas con-
tas para as famílias, apon-
ta o Instituto Brasileiro de 
Economia da Fundação 
Getulio Vargas.

Turismo   
 N O turismo de Brasília 

conseguiu, pela primeira 
vez, credenciamento no 
Fundo Geral de Turismo 
(Fungetur). Empresas do 
ramo no DF terão acesso 
a uma linha de crédito de 
R$ 521 milhões para in-
vestir em empreendimen-
tos do setor.

Dados 
 N A Lei Geral de Proteção 

de Dados (LGPD) entrou 
em vigor em setembro, 
mas muitas empresas 
ainda não se adequaram. 
Conforme pesquisa reali-
zada pela ICTS Protiviti, 
consultoria de gestão de 
riscos e compliance, das 
296 empresas sondadas, 
apenas 18% estão com 
suas ações em dia com as 
exigências.

ALERTA

LOGÍSTICA 

 N Presentes à cerimônia de anúncio do plano nacional de vaci-
nação no Palácio do Planalto, ministros se entreolharam quando 
o colega chefe da Saúde, Eduardo Pazuello, classificou a logística 
para distribuição da vacina como “simples”.

Ainda entre incertezas causadas 
pela pandemia da covid-19, 
trabalhadores que tiveram 

seus contratos suspensos ou jorna-
das e salários reduzidos veem o ano 
se aproximar do fim com mais dúvi-
das sobre como ficarão seus direitos 
a férias e 13º salário. Primeiramente, 
ressalto que esses direitos perma-
necem assegurados pela CLT, bem 
como pela Constituição Federal. O 
que pode mudar é sua aplicação, con-
forme a Lei 14.020/2020, que adap-
tou e consolidou as MPs 927 e 936.

Especificamente, tratamos de seis 
situações, referentes às duas formas 
de medidas emergenciais: suspensão 
de contrato e redução de jornada/sa-
lário. Vamos, então, esclarecer como 
elas incidem sobre os pagamentos 
do 13º salário e das férias, bem como 
sobre o usufruto desse período anual 
de descanso e lazer.

13º salário - Para quem teve o con-

Não era intenção voltar, em 
tão curto espaço de tempo, 
ao tema da “insegurança ju-

rídica”, que recentemente abordamos 
neste espaço do jornal. No entanto, 
recentes pronunciamentos públicos 
de pessoas que integrarão a equipe 
do novo prefeito geraram preocupa-
ção nas empresas que têm a receber 
do Município do Rio de Janeiro.

Temos absoluta confiança nos prin-
cípios e objetivos colocados no pro-
grama de governo pelo prefeito eleito 
e a convicção que a nova gestão res-
gatará o orgulho de viver na cidade.

Reconhecemos que o novo gestor rece-
berá o município em condições comple-
tamente diferentes das anteriores e extre-
mamente preocupantes. Por outro lado, 
vimos e ouvimos durante a campanha o 
prefeito eleito reafirmar sua firme posi-
ção de repúdio ao tema da “insegurança 
jurídica”, que permeava a gestão atual, 
como por exemplo quando o foi ques-
tionado sobre as medidas adotadas com 
relação ao pedágio da Linha Amarela.

No seu programa de governo a se-
gurança jurídica é abordada de diver-
sas maneiras. No entanto, entre os 12 
objetivos centrais do novo governo 
dois refletem perfeitamente a posição 
do prefeito eleito:

1) “Estabelecer elevados padrões 
de ética e transparência nas decisões 
e contratos da prefeitura a partir de 
convênios com o Ministério Público, 
com o Tribunal de Contas e com insti-
tuições independentes como a Trans-
parência Internacional”.

2) “Garantir que o cumprimento do 
programa de governo, apresentado 
na campanha eleitoral, seja tratado 
com prioridade máxima do governo 
ao longo de todo o mandato”.

Padrões de Ética significam res-
peito aos contratos firmados pelo 
município, independentemente de 
qual a autoridade ocupe o cargo no 
momento.

Rio e o respeito aos contratos

Férias e 13º: o que muda após pandemia

Carlos Américo  

Pinho 

advog espec Direito 
do Trabalho e consul-
tor Fecomércio-RJ

Luiz Fernando  

Santos Reis 

pres-exec Associação 
das Empresas de En-
genharia do Rio

trato suspenso, uma norma antiga 
atrás esclarece como proceder. Em 
seu Art.1, § 2º, a Lei nº 4.090/1962 
determina que, para receber 1/12 do 
salário, o empregado precisa ter tra-
balhado 15 dias. Essa fração se man-
tém até um mês completo e, depois, 
cresce proporcionalmente. Por exem-
plo, quem teve o contrato suspenso 
em 30/04/2020 – e, portanto, traba-
lhou por quatro meses – terá direi-
to a receber um terço (4/12) do 13º 
salário. Quem teve a suspensão em 
30/06/2020, receberá metade (6/12) 
e assim por diante.

Mais simples são os casos dos tra-
balhadores que tiveram jornada de 
trabalho e salários reduzidos: só se 
admite o pagamento por média para 
quem já tem remuneração variável. 
Não sendo assim, o empregador deve 
pagar o valor integral do 13º salário.

Férias - Em março, a MP 927 defi-
niu formas com que empregadores 
poderiam manter contratos de traba-
lho, adotando teletrabalho, banco de 
horas, antecipação de férias indivi-
duais, e concessão de férias coletivas, 
entre outras medidas. Para quem não 
as adotou naquele momento, nada 

Existem no nosso setor temas extre-
mamente sensíveis e que no momento 
vêm sendo objeto de grande exposição 
na mídia, como a questão dos “restos 
a pagar”, ou seja, responsabilidade 
sobre dívidas deixadas pelo governo, 
que terminou o mandato, e são passa-
das para quem está assumindo. Nessa 
situação, sempre saem prejudicadas 
as empresas que prestaram serviços 
e deveriam estar recebendo como de-
termina a lei 8.666/93, que rege as Li-
citações e Contratos.

É importante lembrar que ao forne-
cerem para os governos, as empresas 
assumem compromissos com fornece-
dores, operários e também compram 
equipamentos. Além disto, para emi-
tirem as faturas eles pagam impos-
tos e, se isso ocorrer no último ano do 
mandato, a possibilidade de dívida se 
tornar restos a pagar é brutal.

Existem preceitos na Lei que deve-
riam ser respeitados, como a ordem 

cronológica de pagamentos, isto é, as 
faturas devem ser pagas seguindo a or-
dem que foram apresentadas. Querer 
obter descontos para pagar essas dívi-
das, a não ser em casos excepcionais 
previstos em leis, fere o direito cons-
titucionalmente garantido ao credor, 
na medida em que agride também pi-
lares do direito administrativo, como 
os princípios da segurança jurídica e 
da impessoalidade, além do locupleta-
mento ilícito da administração.

O setor da construção de obras 
públicas no Rio de Janeiro vem so-
frendo um brutal empobrecimento e 
vê sempre as mesmas práticas serem 
repetidas.

A AEERJ, entidade que possui um 
dos mais rígidos Códigos de Ética e 
Compliance do setor da construção, 
se coloca à disposição das autoridades 
para, em conjunto, analisar a solução 
que melhor possa atender a ambas as 
partes.

muda: se seu empregado adquiriu 
o direito às férias antes do mês de 
abril, mesmo com o contrato de tra-
balho suspenso posteriormente, ele 
deve tirá-las e receber o pagamento 
normalmente.

Já quando o empregado teve o con-
trato suspenso antes de completar 12 
meses de trabalho, o período é adia-
do conforme o tempo de suspensão. 
Exemplo: se o trabalhador teria direi-
to a férias a partir de 1º de novembro, 
mas teve o contrato suspenso por 61 
dias (dois meses), esse direito passa 
a valer a partir de 1º de janeiro de 
2021. Reitero que não há perda do di-
reito às férias em nenhuma hipótese, 
ocorrendo apenas o deslocamento do 
período aquisitivo por conta da sus-
pensão do contrato.

Tais entendimentos são corrobo-
rados pela recente Nota Técnica SEI 
21520/2020/ME, sobre o efeito dos 
acordos de suspensão do contrato de 
trabalho e de redução proporcional de 
jornada e salário. Nela, o Ministério 
da Economia analisa como essas me-
didas, reunidas na Lei nº 14.020/2020, 
incidem sobre o cálculo do 13º salário 
e das férias dos trabalhadores.
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penúltimo fim de se-
mana de 2020 chega 
para dar um fôlego 
extra nas últimas se-

manas de um ano tão atribu-
lado. Na programação, não fal-
tam opções de shows, teatro e, 
claro, as já tradicionais lives. 
Hoje, a funkeira Ludmilla se 
apresenta, às 18h — sem pla-
teia — no Teatro Riachuelo. A 
apresentação tem transmissão 
ao vivo e gratuita pelo Youtube 
da Cielo.

O sábado segue com mais 
programação especial. O gran-
de destaque da noite é a live 
natalina de Caetano Veloso. O 
mestre da música brasileira se 
apresenta, às 21h, no Youtube.

E, para não ter desculpa, 
o festival ‘Energia Para Can-
tar’, que acontece no sábado e 
no domingo, traz shows para 
todos os gostos. Transmitido 
direto do Caminho Niemeyer, 
em Niterói, pelo Youtube da 
Enel Brasil, o evento virtual 
conta com as apresentações 
de Jota Quest, Melim, Nando 
Reis, Mart’nália, Xande de Pi-
lares e Mumuzinho.

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br

MALHAÇÃO

 n Lica enfrenta K2, e K1 tenta 
conter a amiga. Dóris conta a Jo-
sefina que está grávida. Gabriel 
revela que é homossexual na 
sala de aula. Lica enfrenta Taís 
no recreio. K1 repreende K2.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Alberto liberta Ester, mas a 
ameaça. Alberto destrata Samu-
ca quando o menino pergunta 
por Ester. Cassiano vai à casa 
de Alberto avisar que está com 
Samuca e nota algo errado.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 n Beto leva Tancinha ao teatro 
para conhecer Claudia Raia. Leo-
zinho se imagina sendo punido 
pela morte de Teodora e Aparí-
cio. Rodrigo vai à casa de Fran-
cesca para ter aula de dança.

 n Poderosa comemora. Antônio 
Júnior é internado à força. Pode-
rosa e Tobias trocam ameaças. 
Donatella ameaça entregar o 
dossiê contra Ramiro. Rosa Flor 
prende o médico de Peppe.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Vivi volta correndo ao quarto 
após ver o engenheiro e perceber 
que ele é o pai de Matias. Vivi 
conta com a ajuda das amigas 
para que ele não lhe veja.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Joyce conversa com Simone 
sobre a viagem da filha. Cláudio 
e Ivana chegam a Angra. Euri-
co pede que Eugênio convença 
Joyce a abrir mão da empresa.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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HOJE

Live da Ludmilla, às 18h - Youtube da Cielo
Live do Concerto de Natal da Orquestra Sinfônica Som+eu 
com Jorge Vercillo, às 19h - Youtube Som Mais Eu
Espetáculo de Ballet ‘Baile de Máscaras’, às 20h - Teatro Ria-
chuelo (Ingressos: R$ 50)

AMANHÃ

Live do Festival Energia Para Cantar com Jota Quest, Melim e 
Nando Reis, a partir das 17h - Youtube da Enel Brasil
Peça teatral ‘O Natal de Sol & Lua’, às 18h - Teatro Miguel Fa-
labella (Ingressos: R$ 60)
Espetáculo de Ballet ‘Baile de Máscaras’, às 20h - Teatro Ria-
chuelo (Ingressos: R$ 50)
Live Caetano Veloso, às 21h - Youtube 
Live da Orquestra Petrobras Sinfônica com músicas do Col-
dplay, às 21h - Pela plataforma Eventim (Ingressos a partir 
de R$ 20)

DOMINGO

Live da Orquestra Petrobras Sinfônica com sucessos do Mun-
do Bita, às 16h - Pela plataforma Eventim (Ingressos a partir 
de R$ 20)
Live do Festival Energia Para Cantar com Mart’nália, Xande de 
Pilares e Mumuzinho, a partir das 17h - Youtube da Enel Brasil
Peça teatral ‘O Natal de Sol & Lua’, às 18h - Teatro Miguel Fa-
labella (Ingressos: R$ 60)
Live especial de Natal em casa com Isabela Fogaça, às 20h - 
Pela plataforma ShowIn (Ingressos: R$ 20)
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Shows de 

Ludmilla, 

Caetano 

Veloso e Jota 

Quest são 

destaques 

neste fim de 

semana, com 

transmissão 

no Youtube. 

Confira a 
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CAETANO VELOSO

JOTA QUEST 

LUDMILLA 

NANDO REIS 



Horóscopo

Cuide das suas obrigações de casa e do trabalho antes 
de partir para o lazer. Valorize o companheirismo com 
o par. Um novo romance pode começar a partir de 
uma amizade que já possui.

Pode encontrar maneiras de dar um salto na sua vida 
profissional e descolar uma grana. Tente não deixar o 
par de escanteio. Uma paquera inesperada com 
alguém popular pode dar certo.

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: anterior, arena, calo, cretino, crina, entre, ética, grave, grito, 
menor, mentira, mera, mérito, neve, noite, nome, ontem, raso, remo, rica, 
sereno, tema, temor, tira, trago, trás, vago, vento, vertical, veto.

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

Seu lado impulsivo e ousado deixa o dia mais 
animado. A ousadia será a chave do sucesso para 
conquistar seu alvo na paquera. Na união, aposte na 
criatividade e surpreenda.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Mudanças de última hora podem agitar as coisas no 
trabalho ouça sua intuição. Aposta na sua 
sensualidade na paquera! Clima de paixão no 
romance, aproveite o momento.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Você vai se divertir muito perto das pessoas que ama, 
mas não descuide da saúde em nenhum momento! 
Na conquista, vai querer um lance mais sério. A união 
segue protegida nesta sexta.

LEÃO
23/7 a 22/8

O trabalho pedirá mais dedicação para ficar em dia 
com as tarefas. Bate-papo nas redes sociais pode 
indicar nova paquera. Não deixe a rotina atrapalhar a 
paixão, se organize.

VIRGEM
23/8 a 22/9

A sorte está soprando para o seu lado, inscreva-se em 
concursos e sorteios. Novidades no trabalho. Aposte 
no romantismo a dois. Um romance já iniciado tem 
chance de firmar.

LIBRA
23/9 a 22/10

Curtir o seu canto sozinho será bom. No trabalho, 
mantenha os pés no chão. Olho aberto com a saúde. 
Paquera anda devagar. Controle o ciúme a dois para 
evitar discussões.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Dará um show de simpatia ao conversar com amigos, 
colegas de trabalho, familiares e pessoas em geral. 
Pode se dar bem na conquista. Aposte mais no 
diálogo na união.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Vai contar com boas energias com dinheiro. Será 
preciso reforçar a confiança com o par. Na paquera, 
não sufoque o alvo para não queimar suas chances, 
dialogue mais.

Terá energia para correr atrás dos seus interesses 
pessoais. Vai se destacar na conquista sem fazer 
esforço. Generosidade e descontração marcam a vida 
amorosa hoje.

Seu sexto sentido ajudará a descobrir o que as 
pessoas escondem. Bom momento para planejar as 
finanças com o par. Cuidado com um romance 
proibido, fofocas podem rolar.

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

Mayra Cardi é 
investigada 
por bigamia
Mayra Cardi tomou conta das 
manchetes recentemente ao 
anunciar a separação de Arthur 
Aguiar e acusar o ator de diversas 
traições. Porém, a coach pode ter 
um problema ainda maior na Jus-
tiça. Segundo o site ‘Notícias da 
TV’, a ex-BBB teria se casado com 
o ator antes de formalizar o fim da 
união com o primeiro ex-marido.

A mãe de Sophia se casou 
com Egil Greto Guarize em 2014, 
nos Estados Unidos. Em 2017, eles 
deram início ao processo se sepa-
ração, mas não chegaram a assi-
nar o divórcio. Naquele mesmo 
ano, Mayra voltou ao Brasil e se 
casou com Arthur em dezembro.

Ao anunciar a separação de 
Arthur Aguiar, o ator começou a 
ameaçar Mayra dizendo que iria 
processá-la. Para fugir das amea-
ças, ela entrou com um pedido na 
Justiça para validar o casamento 
com Egil no Brasil, acreditando que 
isso iria anular a união com Arthur. 
Entretanto, a resposta da juíza foi 
que isso não é válido pela legislação 
do Brasil e que, na verdade, a coach 
poderia estar cometendo crime de 
bigamia, por estar legalmente cau-
sada com dois homens.

A Justiça sinalizou o Ministério 
Público sobre a situação e o pro-
motor Rogério Alvarez de Olivei-
ra encaminhou o caso de Mayra 
Cardi para uma delegacia no Rio 
de Janeiro. Será investigado se a 
ex-BBB realmente está cometen-
do bigamia e ela precisará regu-
lamentar sua situação com Egil 
para depois poder se separar de 
Arthur Aguiar.

Andressa 

Urach rebate 

críticas

Andressa Urach fez um desaba-
fo, na noite de quarta-feira, sobre 
as críticas que vem sofrendo des-
de que abandonou a Igreja Uni-
versal. Prestes a se casar Thiago 
Lopes, a “Old Urach”, como inter-
nautas chamam a atual fase da 
modelo, rebateu as mulheres que 
fazem críticas nas redes sociais 
dela e deu conselhos amorosos.

“Sabe o que eu vejo: um mon-
te de mulher crente e recalcada 
nos meus comentários”, começou 
Urach no Instagram Stories. Em 
seguida, criticou a postura dos 
evangélicos: “Se você fosse crente 
de verdade, orava por mim, e não 
escrevia tanta besteira na minha 
rede social. Você acha que para 
amar Jesus tem que ser feia, ficar 
de coque e não se depilar? Eu con-
tinuo amando Jesus e vou ser loi-
ra e linda para o meu marido. As 
incomodadas podem se retirar”.

“Você que é crente… sabe por 
que está há tanto tempo sozinha? 
Ou por que muitas crentes aca-
bam perdendo o marido? Porque 
deixa a religiosidade cegar. Ho-
mem é visual. Não é porque ele é 
crente que deixou de ser homem. 
Fica a dica para você! Se arruma, 
amor próprio. Se sinta linda, ma-
ravilhosa, para você e também 
para o seu marido”, comentou 
ainda.

Recentemente, Urach mudou 
o visual para o seu casório como 
um “presente para o marido”, re-
tornando ao loiro. E ainda revelou 
que o casal, após a cerimônia, pas-
sará a lua de mel em hotel de luxo 
na República Dominicana.
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