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Gabigol foi expulso aos 10 minutos de jogo, mas o time rubro-negro derrotou o Bahia por 
4 a 3 e assumiu a vice-liderança do Brasileiro. Uma vitória com raça, amor e paixão. P. 8

Paes anuncia acordo com SP 
para a compra de vacinas 
Termo de cooperação com o Instituto Butantan foi acertado em reunião com o governador João Doria.  RIO DE JANEIRO, P. 4

VASCÃO BATE SANTOS POR 1 A 0, COM GOL 
DE CARLINHOS, MAS AINDA ESTÁ NO Z4. P. 8

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

ATAQUE
REGINALDO PIMENTA

VIRADA HEROICA DO MENGÃO

NICETTE BRUNO, 

ADEUS

Atriz morreu ontem no Rio, vítima de covid. Em março, ela estreou a peça ‘Quarta-feira, 
Sem falta, Lá em casa’, que logo saiu de cartaz devido à pandemia. À época, O DIA fez 
uma entrevista exclusiva, que acabou não publicada por causa do fechamento dos 
teatros. Leia agora o que Nicette disse.  P. 3

REPRODUÇÃO

Projeto social ‘A rua é casa de muitos, mas não devia ser de 
ninguém’ levou carinho, alimentos e roupas a moradores 
sem casa, no Centro. Teve até desfile de moda. P. 9

PESQUISA: 59% QUEREM POUPAR MAIS EM 2021. VEJA DICAS. P. 11

RIO DE JANEIRO, P. 7

BALA PERDIDA: 
COMERCIANTE  
É ATINGIDO  
E MORRE EM 
NOVA IGUAÇU

FÁBIA OLIVEIRA, P. 12

EX DE CANTOR 
MARLON: ‘JÁ O 
PERDOEI. QUERO 
SÓ A GRANA QUE 
ELE ME DEVE’

APESAR DE 
RÉVEILLON 
CANCELADO, PM 
TERÁ REFORÇO 
NA ORLA. P. 4
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

O sininho toca de longe, fica mais perto 
e até quem é adulto fica com frio na 
barriga e coração disparado.

“É ele filho, é ele!”
Mesmo de máscara, é possível ver o sor-

riso da criança ao ver o bom velhinho. Aliás, 
repare que com a máscara, os olhos ga-
nham ainda mais protagonismo nas nossas 
emoções.

Em casa, Papai Noel chegou assim... A 
máscara dele é transparente, mas a barba é 
inconfundível!

Em tempos de youtubers mandando a 
real cada vez mais cedo sobre a existên-
cia do Papai Noel, fica cada dia mais difícil 
manter a imaginação das crianças na lenda 
natalina.

Ouvi nos últimos tempos: “Mãe, essa 
história de Papai Noel, é uma daquelas que 
sua mãe sempre mentiu e você finge que 
acredita, né?”

Mas foi só tocar aquele sininho que toda 
pose de criança “high-tech” desapareceu!

E a minha verdade de adulta também. 
Chorei, chorei como sempre choro no Natal, 
mas dessa vez foi diferente. Chorei porque 
esse Natal é diferente. Chorei por todos os 
Natais em família reunida que tive, chorei 
pelos Natais aglomerados que ainda vamos 
ter... Chorei.

Ah e ele? O Papai Noel quando foi embo-
ra deixou aquela mensagem de sempre!

Ele sempre vai existir e acontecer para 
quem acredita não importa a idade.

Pingo no I
 n Eu sempre desconfiei que ela morasse perto da minha casa... 

Afinal, sempre a via no shopping, ao lado de um dos filhos.
Todo mundo, mesmo acostumado com a presença dela por 

ali, a olhava com aquele espanto de ver uma diva.
E como toda pessoa iluminada por natureza, Nicette retri-

buía. Não com aquele sorriso de artista, mas aquele de pessoa 
boa, do bem, que mostrava dentro e fora da TV.

O Brasil perdeu não só uma grande artista... Ficou a sensação 
de que se foi uma tia querida, uma avó gente boa. 

Mesmo do alto dos seus 87 anos, Nicette esbanjava energia 
e luz. Daquele tipo de pessoa que parece e merece ser eterna!

Bora colocar o Pingo no I...
Ela não merecia ir assim, como tantos outros brasileiros. 

Sem direito ao último ato, ao último público... Que tempos, 
senhores, que tempos.

Tá feio!
 n Na imagem, em um dos 

acessos da Avenida Brasil, 
próximo a Bangu, a gente 
vê o abandono de uma das 
principais vias do Rio de 
Janeiro.

É buraco, asfalto de qualquer jeito, fora o lixo 
que forma verdadeiras montanhas em todo o 
trajeto.

Os vários problemas citados aqui refletem 
em toda a cidade. Não há quem aguente dirigir 
por aqui com toda essa buraqueira espalhada... 
Nenhum bairro salva!

Os motoristas reclamam que o prejuízo com 
pneu é gigante, quase todo mês um acaba 

furando!
“É muito ruim pra andar, 

seja de carro, moto, bicicleta 
ou a pé”, conta Elvis de Sou-
za, morador do Andaraí. 

É isso... Nem vale a pena 
cobrar mais uma vez! Porque se não resolveram 
em 4 anos, não vai ser agora faltando pouco 
mais de uma semana pra entregarem o cargo, 
que vão resolver.

Pelo menos que fique então a sugestão para 
a próxima gestão! 

Se você me perguntou se tá feio ou tá boni-
to... Que em 2021 eles arregacem as mangas, e 
tenho dito!

Eu acredito em Papai Noel!

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

Coluna publicada às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras
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A magia do bom velhinho é sempre inconfundível

As mais lidas
Online

Tatá Werneck lança direta 
para Carlinhos Maia: ‘lição 

não aprendida’
FÁBIA OLIVEIRA, O DIA ONLINE 

‘Um único dia que 
ela recebeu visita e 

pegou’, diz Elizabeth 
Savalla sobre morte 

de Nicette Bruno
O DIA ONLINE

Quatro suspeitos são 
presos e um ferido 

durante tiroteio em 
Duque de Caxias.

O DIA ONLINE 

É urgente 
implementar 
um plano de 
emergência 
para 
enfrentar a 
pandemia.”
RELATÓRIO DA 
COMISSÃO  DE 
CARNAVAL DA 
CÂMARA DE 
VEREADORES DO 
RIO.

Somente quem mora fora do Rio de Janeiro é que pensa 
que Carnaval é apenas uma festa cintilante e grandio-
sa. Por aqui, todos sabemos que é um evento muito 

sério, que emprega profissionais de variados ofícios e um 
leque enorme de artistas populares. E que é uma festa que 
movimenta milhões de reais e gera fluxo turístico para a 
cidade. É tão relevante que existe a Comissão Especial do 
Carnaval, presidida pelo vereador Tarcísio Motta (PSOL). O 
último relatório de prestação de contas deste ano sugere 
que se precisa “implementar um plano de emergência para 
enfrentar os desafios causados pela pandemia. A outras 37 
recomendações apresentadas no documento indica que é 
necessário definir critérios científicos para orientar um pos-
sível adiamento do Carnaval 2021, considerando prazos de 
imunização necessários para garantir segurança sanitária 
na cidade; elaborar propostas para o poder público garantir 
a demarcação simbólica da festa na sua data tradicional; e 
desenvolver uma proposta de política de auxílio emergen-
cial para os trabalhadores do carnaval a ser implementada 
no primeiro semestre de 2021”.

BASTIDORES DO RELATÓRIO
O relatório foi elaborado a partir de discussões num grupo 
de trabalho formado por representantes de ligas de blocos 
carnavalescos e de escolas de samba e de especialistas da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ). 

DESFILE X PANDEMIA

Carnaval é 
patrimônio 
do carioca

 n O movimento Gigantes 
da Enfermagem está orga-
nizando a categoria no Rio 
de Janeiro com o objetivo de 
chamar atenção da socieda-
de para a votação de projetos 
de leis que estão trancados 
no Congresso Nacional.

InformedoDia

 n A equipe econômica co-
mandada pelo ministro da 
Economia, Paulo Guedes, 
dá apoio ao governador em 
exercício do Rio, Cláudio 
Castro, no prosseguimento 
do processo de privatiza-
ção da Cedae. Do lado opos-
to, os deputados estaduais 
Waldeck Carneiro, Gustavo 
Schmidt e os federais Glau-
ber Braga e Paulo Ramos são 
contra a venda.

ÁGUA: 
PRIVATIZAÇÃO 
DA CEDAE

CLÉBER MENDES

Sede da CEDAE no Rio

REPRODUÇÃO

ENFERMEIROS VÃO À 
LUTA NO RIO

SAPUCAIA 

“EM 

CHAMAS”

O MDB protocolou 
denúncias con-
tra Breno José de 
Souza Junqueira 
(PTB), eleito pre-
feito de Sapucaia. 
As denúncias se 
referem à ins-
talação de uma 
bomba d’água em 
troca de votos no 
Condomínio Flor 
da Manga.

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

Em Angra, comerciantes se preocupam com um possível lock-
down, como aconteceu em Búzios, após o Ano Novo. “Estamos 
trabalhando dobrado para tentar garantir renda para janeiro 
todo. O turismo é a renda principal de muitas famílias daqui”, 
desabafou um barqueiro.

É preciso inteligência, estratégia e pensar diferente para cidades 
que contam com o turismo como principal ou única fonte de 
renda sobrevivam. Isso precisa vir das autoridades, mas tam-
bém dos empresários, dos funcionários e dos visitantes. Precisa-
se de um meio-termo.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Comissão Especial de Carnaval elaborou relatório sobre a festa.

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

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

Abandono em rua próxima a Bangu

DIVULGAÇÃO



RIO DE JANEIRO

1933 2020OBITUÁRIO NICETTE BRUNO

 N Segundo informações da filha 
da artista, a também atriz Beth 
Goulart, Nicette provavelmente 
contraiu o vírus durante uma reu-
nião familiar. Ela estava internada 
desde o final de novembro na Casa 
de Saúde São José, no Humaitá, 
na Zona Sul do Rio. 

“Mamãe ficou muito prote-
gida durante dez meses. Colo-
quei numa redoma. Mas as coisas 
acontecem quando a gente me-
nos espera. Um parente foi visitá
-la e não sabia que estava doente”, 
contou ela, que não contraiu a 
doença. “Mas meu irmão teve e 
meu filho e minha nora também 
pegaram”, disse à coluna de Pa-
trícia Kogut.

Nicette nasceu no dia 7 de ja-
neiro de 1933, em Niterói, no Rio 
de Janeiro. Desde muito pequena, 
já tinha a arte como profissão. Ini-
ciou a carreira artística aos 4 anos, 
na Rádio Guanabara, no progra-
ma infantil de Alberto Manes. 

Por lá, declamava, 
cantava e tocava 
piano. Depois, Ni-

cette ingressou no 
grupo de teatro da 

Associação Cristã de 
Moços, e a atuação 
entrou de vez na vida 

da artista. De lá, pas-
sou por mais algumas 

companhias e,  aos 14 
anos, já era profissional contrata-
da pela Companhia Dulcina-Odi-
lon, da atriz Dulcina de Morais. Foi 
onde estreou na peça ‘A Filha de 
Iório’, de Gabriele D’Annunzio. 

Foi no teatro, inclusive, que Ni-
cette encontrou o grande amor de 
sua vida, o ator Paulo Goulart, fa-
lecido em 2014. Em 1952, os dois se 
conheceram no palco e trocaram 
os primeiros beijos nos camarins 
durante os intervalos do espetá-
culo ‘Senhorita Minha Mãe’, de 
Louis Verneuil, segundo o site Me-
mória Globo. Da união, oficializada 
em fevereiro de 1954, nasceram os 
atores Paulo Goulart Filho, Bárba-
ra Bruno e Beth Goulart.

Uma pioneira na televisão, 
Nicette atuou na Tupi, em 1952 
e 1962, na primeira adaptação 
do ‘Sítio do Picapau Amarelo’, 
feita por Tatiana Belinky e Júlio 
Gouveia. Anos depois, de 2001 
a 2004, ficou eternizada como 
a doce Dona Benta para várias 

crianças ao participar da terceira 
versão do seriado infantil, produ-
zida pela Globo. Mas sua primei-
ra telenovela foi ‘Os Fantoches’ 
(1967), na TV Excelsior. 

A atriz participou ainda de no-
velas de grande sucesso na extinta 
Tupi, como ‘Meu Pé de Laranja 
Lima’ (1970), baseada no roman-
ce de José Mauro de Vasconcelos; 
‘Éramos Seis’ (1977), de Silvio de 
Abreu e Rubens Ewald Filho, uma 
adaptação do livro de Maria José 
Dupré; e a inacabada ‘Como Sal-
var Meu Casamento’ (1979), de 
Edy Lima, Ney Marcondes e Carlos 
Lombardi. Seus últimos trabalhos 
na televisão foram em ‘Órfãos da 
Terra’, da Globo, dando vida a Ester 
Blum, e o remake de ‘Éramos Seis’, 
produzido também pela emissora 
carioca em 2020, quando Nicet-
te fez uma participação especial 
como a Madre Joana.

Relembre a 
trajetória de 

Nicette
 N A atriz Elizabeth Saval-

la, grande amiga de Nicette 

Bruno, comentou a morte 

da veterana em entrevista 

ao canal Globonews. “Uma 

mulher querida, maravilho-

sa. O último trabalho dela 

foi ‘Pega Pega’, da Claudia 

Souto. Ela fazia minha irmã 

‘Querida, 

maravilhosa’

e  n ó s  t í n h a m o s 

muitas cenas nos 

abraçando. Ela era 

muito querida. Acre-

dito que os meninos, 

Paulinho,  a  Beth e 

a Bárbara (filhos de 

Nicette) devem estar 

inconsoláveis. E acredito 

que Paulo deve estar lá rece-

bendo a Nicette no mundo 

espiritual. Eles são umas 

pessoas extremamente es-

piritualistas”, garantiu a 

atriz, que conheceu a vete-

rana quando tinha 19 anos. 

Outros nomes homena-

gearam Nicette nas redes 

sociais. Serginho Groisman 

afirmou que “quem a conhe-

ceu sabe de sua gentileza, for-

ça e talento”. Otaviano Costa 

disse que “perdemos alguém 

próximo. Uma parente. Assim 

era/é o casal Nicette e Paulo 

Goulart”. Deborah Secco es-

creveu que “não existe sequer 

uma atriz que não tenha se 

inspirado na sua trajetória 

e no seu talento. Descanse 

em paz, rainha da nossa dra-

maturgia!!”. Fernanda Paes 

Leme publicou uma foto do 

casal Nicette e Paulo e escre-

veu que “crescemos com suas 

personagens e seu sorriso”. 

 Marco Ricca 
recebe alta do 
hospital após 

internação 
por Covid-19

 NO ator Marco Ricca 
recebeu alta hospita-
lar na tarde de ontem. 
Ele estava internado 
por complicações de-
correntes da Covid-19. 

S e gu n d o 
o  b o l e -

tim médico 
d i v u l g a d o 
pela Casa de 
S a ú d e  S ã o 

José, o esta-
do de saúde do 

ator é bom, por isso foi 
liberado pela equipe.

O ator foi diagnos-
ticado com a Covid-19 
há pouco mais de duas 
semanas, e chegou a 

ficar intubado na UTI.
M a r c o  R i c c a  i r i a 

retomar o trabalho 
na Rede Globo ainda 
neste mês. Ele está 
e s c a l a d o  p a r a  u m 
papel em ‘Um Lugar 
ao Sol’,  novela que 
vai ao ar no horário 
das nove, após o fi-
nal de ‘Amor de Mãe’, 
em 2021. A trama já 
está começando a ser 
gravada.

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br

E
m um ano que já acumulou tantas perdas, 
esta é mais uma notícia que nenhum jornal 
gostaria de dar. Neste domingo, dia 20 de de-
zembro, faleceu a atriz Nicette Bruno, aos 87 

anos, vítima da covid-19. A poucos dias do Natal, a dor 
é ainda maior porque a maioria de nós perde alguém 
que parecia ser da família. Nicette, dentre tantos 
papéis, foi nossa avó durante 
o tempo em que viveu Dona 
Benta, a doce matriarca do 
‘Sítio do Pica-pau Amarelo’.

E, se aos pais cabe a função de 
educar e aos avós a de “estragar”, 
Nicette nos mimou da melhor forma 
possível: com afeto, doçura e bons exem-
plos. Viúva de Paulo Goulart desde 2014, a 
atriz ainda mantinha vivo o amor pela profissão 
que o casal tanto ostentava. Por isso mesmo, é difí-
cil dizer que Nicette descansou neste dia 20. Nicette 
não estava cansada. Aliás, era o contrário. Cheia de 
vigor e entusiasmo, a atriz estreou, em março, a peça 
‘Quarta-feira, Sem falta, Lá em casa’, ao lado da amiga 
Suely Franco, no teatro Claro Rio, em Copacabana.

Interrompida pela pandemia, a peça logo saiu de 
cartaz, sendo seguida pelo fechamento dos teatros em 
todo o país. Na ocasião, Nicette concedeu ao DIA uma 
entrevista exclusiva e até então nunca publicada, na 
esperança de que tais palavras se tornassem públicas 
no momento em que a peça retornasse aos palcos. 

Como última homenagem, é válido resgatar as 
declarações da atriz que, como uma novata, se em-

polgava diante da estreia de um trabalho. No espe-
táculo, assim como na vida pessoal, Nicette e Suely 
interpretavam amigas de longa data e as atrizes co-
memoravam a oportunidade de poder levar essa 
parceria aos palcos. 

“Nós temos uma sintonia cênica muito boa, uma 
vivência muito agradável. É muito difícil a gente ter 
um constante encontro com seus amigos, porque a 
vida exige muito da gente, ainda mais com família 
e um trabalho que exige muita dedicação” contou 

Nicette, que estava ansiosa 
para que o público compa-
recesse ao teatro e pudes-

se conhecer a história. “As 
expectativas são as melhores 

possíveis. É um texto de 1976, mas 
que ainda é muito atual”, disse.
No enredo, as amigas acabavam se 

desentendo por conta de segredos guarda-
dos ao longo da vida. Na época, Nicette jurou 

que jamais havia passado por situação seme-
lhante. “Eu nunca fui de fuçar as coisas de alguém, 

eu prezo muito a amizade e nunca fiquei testando. 
Cada um é responsável pelo que faz. É evidente que 
você pode se desencantar com a atitude de uma pes-
soa, mas aí é normal do cotidiano”, explicou.

Mesmo assim, Nicette fez questão de destacar que 
a história do espetáculo transcendia a amizade das 
protagonistas. Para a atriz, o trabalho era um reflexo 
sobre a vida é o envelhecimento. “A peça é isso: você 
acha que sabe das coisas, acha que pode confiar nas 
pessoas, mas nem sempre é isso que ocorre. Mas a 
gente está sempre aprendendo. A todo momento. A 
vida é um eterno aprendizado”, concluiu.

NICETTE BRUNO EM ÚLTIMA ENTREVISTA AO DIA:

‘A VIDA É UM ETERNO

APRENDIZADO’
Nicette Bruno ao 

centro, com amigos 
e familiares ao redor

Nicette Bruno 
e o marido, 
Paulo Goulart

FOTOS AGNEWS

Lola (Glória 
Pires) e Madre 
Joana (Nicette 
Bruno) em 
Éramos Seis

Atriz, que estava 
internada desde 

novembro com covid-19, 
havia conversado com 
O DIA sobre peça que 

tinha levado aos palcos 
em março
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Paes anuncia acordo para ter vacina
Prefeito eleito Rio e governador de SP assinam termo de cooperação para aquisição de imunizante

REPRODUÇÃO TWITTER

Doria e Paes: termo garante cooperação com o Instituto Butantã para vacinar os cariocas contra covid-19

O 
prefeito eleito do 
Rio, Eduardo Paes 
(DEM), se encon-
trou na noite do úl-

timo sábado com o governa-
dor de São Paulo, João Doria 
(PSDB), e anunciou em suas 
redes sociais que os dois as-
sinaram um termo de coope-
ração com o Instituto Butan-
tan para a aquisição da va-
cina contra a covid-19. Sem 
divulgar detalhes, como o 
número total de vacinas que 
será adquirido, o prefeito 
eleito disse ainda que o pla-
no de enfrentamento contra 
a covid-19 no Rio será divul-
gado de forma mais detalha-
da no próximo dia 28. 

Paes ressaltou, no entanto 
que pretende seguir o plano 
nacional de imunização, mas 
que está “preparando nossa 
rede de Saúde para que ela 
possa atender os cariocas 
com a maior brevidade pos-
sível e sem riscos”.

“Estive hoje com o gover-
nador de São Paulo @jdoria-
jr e assinamos um termo de 
cooperação com o Instituto 
Butantã para a aquisição da 
vacina para o coronavirus. 
Entendemos que o ideal é 

 > Eduardo Paes recebeu 
críticas de apoiadores do 
presidente da República, 
Jair Bolsonaro, ontem 
após anunciar um acor-
do com o governador de 
São Paulo para aquisição 
de vacinas produzidas 
pelo Instituto Butantan. 
“Vixe. Acho que sou um 
globalista”, respondeu. 

A brincadeira remete 
ao conceito de “globalis-
mo”, usado pela extrema-
direita para alimentar 
teorias da conspiração 
que defendem que orga-
nismos internacionais 
são usados por suposta 
“esquerda global”. Paes 
colocou emojis com ban-
deirinhas da China, Rei-
no Unido, EUA e Rússia 
e disse: “Não me peçam 
para tratar de forma sé-
ria gente esquisita. Espe-
ro que me entendam”.

Críticas de 
bolsonaristas 
rebatidas

Eduardo Paes anunciou 
também que vai se reunir 
hoje com a presidente da 
Fiocruz, Nisía Trindade, 
para discutir um plano de 
vacinação para a cidade do 
Rio de Janeiro. A reunião 

está marcada para as 10h30, 
na sede da Fiocruz. Paes es-
tará acompanhado pelo fu-
turo secretário municipal de 
Saúde, Daniel Soranz. 

Em suas redes sociais, o 
prefeito eleito confirmou 

que “novos encontros acon-
tecerão ainda essa semana” 
e que a Prefeitura do Rio vai 
trabalhar “com todas as al-
ternativas disponíveis” para 
poder imunizar a população 
carioca contra o coronavírus.

PM terá policiamento reforçado no fim de ano
Corporação suspende férias e deve divulgar números dos agentes para o Réveillon e a ‘Operação Verão’

Mesmo com o Réveillon can-
celado, a Polícia Militar vai 
reforçar o policiamento na 
orla do Rio onde ocorreriam 
as festas, com agentes extras. 
Os detalhes do quantitativo 
dos policiais foi decidido na 
última semana e deverá ser 
divulgado em breve, confor-
me apurou O DIA. Também, a 
partir dessa semana, a polícia 
deverá iniciar a ‘Operação Ve-
rão’, que visa ter mais agentes 
nas praias durante a estação.

O cancelamento de todas 
as festas oficiais do Réveil-
lon na cidade, um dos mais 

famosos do mundo, foi uma 
decisão da Prefeitura do Rio, 
por conta da pandemia de 
covid-19. Em seu perfil no 
Twitter, a prefeitura escre-
veu: “CANCELADO! A #Pre-
feituraRIO informa que o ré-
veillon oficial da cidade está 
cancelado devido ao atual 
cenário da covid-19. A deci-
são foi tomada em respeito 
a todas as vítimas e em favor 
da segurança de todos”. 

O cancelamento de última 
hora prejudicou a rede ho-
teleira, que  tinha 58% dos 
quartos de hotéis da capital 
fluminense já reservados 
para a virada de ano-novo.

Apesar do cancelamen-

to da festa, a PM se prepara 
para caso haja deslocamento 
da população em direção à 
orla. Muitos preferem pas-
sar a virada em piqueniques 
na areia e pulando ondas. A 
polícia e a Guarda Municipal 
irão orientar a população a 
não formar aglomerações, 
além de prevenir roubos. “O 
momento que vivemos exige 
um policiamento específico. 
Criminosos não respeitam 
lockdown”, disse o major 
Ivan Blaz, porta-voz da cor-
poração, ao ser procurado 
por O DIA.

Na última virada, foram 
mobilizados em todo o esta-
do 15 mil agentes; em Copa-

cabana, 2 mil agentes. A cor-
poração suspendeu as férias 
dos policiais para realizar o 
reforço, mas ainda não deci-
diram se os números do ano 
passado serão mantidos, até 
para a segurança da própria 
tropa que tem trabalho em 
escala na pandemia.

‘OPERAÇÃO VERÃO’
Já os números da ‘Operação 
Verão’, que é o reforço do po-
liciamento na orla nos dias 
mais movimentados da esta-
ção deverá ter o mesmo efeti-
vo, com cerca de 1.600 agen-
tes. O reforço deverá ocor-
rer nas praias da Zona Sul 
do Rio, Niterói e Região dos 

Lagos. Isso porque as praias 
continuam lotadas mesmo 
com a orientação de não for-
mar aglomerações na pan-
demia para evitar o contágio 
do coronavírus. “A Operação 
Verão que lançaremos preci-
sará estar de acordo com os 
preceitos estabelecidos para 
o combate à pandemia”, afir-
mou o major Blaz.

Na semana passada, o Sin-
dicato dos Meios de Hospeda-
gens do Rio de Janeiro revelou 
que 58% dos quartos de hotéis 
da capital fluminense já ha-
viam sido reservados para a 
virada de ano-novo, um per-
centual 10% menor do que a 
média dos últimos anos.

BRUNA FANTTI
bruna.fantti@odia.com.br

Voos do 
Reino 
Unido 
suspensos
Países europeus começa-
ram ontem a proibir voos 
procedentes do Reino Uni-
do, após descoberta de va-
riante mais contagiosa do 
coronavírus que circula 
“fora de controle” no país. 
A OMS pediu para “reforçar 
os controles”.

Seguindo os passos da 
Holanda, onde a suspensão 
entrou em vigor ontem e vai 
até 1º de janeiro, Bélgica e 
Itália anunciaram que tam-
bém tomarão a a mesma 
medida. O governo alemão 
estuda “seriamente” fazer 
o mesmo com voos vindos 
do Reino Unido e África do 
Sul. Espanha pediu respos-
ta “coordenada” da Europa 
sobre esses voos.

As medidas acontecem 
ao mesmo tempo em que 
um terço da população 
inglesa inicia reconfina-
mento, devido a nova cepa 
que circula “fora de con-
trole”, segundo o ministro 
britânico da Saúde, Matt 
Hancock. Foram detecta-
dos casos na Dinamarca, 
Holanda e  Austrália. 

Seis pessoas tiveram rea-
ção alérgica grave chamada 
de anafilaxia sábado, após 
receberem a dose da vacina 
feita pela Pfizer e BioNTe-
ch, afirmou o Centro para 
Controle e Prevenção de 
Doenças (CDC, na sigla em 
inglês) nos EUA. A agência 
investiga a causa das rea-
ções e quais ligações os seis 
casos podem ter.

que tenhamos um plano na-
cional de imunização - aqui-
lo que pretendemos seguir”, 
publicou Eduardo Paes em 
sua rede social. 

O Instituto Butantan é o 
responsável pela produção 
nacional da vacina Corona-
Vac, em parceria com a far-
macêutica chinesa Sinovac. 
Em uma das mensagens o 
prefeito eleito disse estar em 
contato com diferentes labo-
ratórios a respeito da vacina-
ção contra a covid-19.

Antes do encontro, Paes 
havia dito que não iria “poli-
tizar” a vacina. “O presidente 
(Bolsonaro) tem as opiniões 
dele, mas assinou a medida 
provisória e está liberando 
os recursos”, afirmou Paes. 

“O que tenho dito é que o 
ideal é que se tenha um pla-
no nacional de imunização. 
O Brasil sempre foi muito 
eficiente. Aliás, os planos 
nacionais de imunização 
contra a gripe, por exemplo, 
sempre foram produzidos 
pelo Butantan. Precisa-se de 
um entendimento e me pare-
ce que está surgindo. O que 
eu puder fazer, vou fazer”, 
afirmou o prefeito eleito. 
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Comerciante é baleado e morre 
em tiroteio em Nova Iguaçu
Vítima era dono de um trailer e estava trabalhando ao ser atingido

FOTO ENVIADA PARA O WHATSAPP DO MEIA HORA

Motorista de ônibus incendiado por criminosos sofreu queimaduras

U
m comerciante mor-
reu vítima de bala 
perdida em um tiro-
teio entre policiais e 

traficantes na madrugada de 
ontem, no Jardim Ambaí, na 
região de Miguel Couto, em 
Nova Iguaçu, na Baixada Flu-
minense. De acordo com re-
latos, José Ignacio Pereira era 
dono de um trailer e estava tra-
balhando quando foi atingido 
pelos disparos.

Nas redes sociais, amigos la-
mentaram a morte do comer-
ciante. “Conheço a família dele 
todo mundo gente boa compli-
cado”, escreveu um internau-
ta. “Foi aqui na esquina da mi-
nha casa que o cara morreu. O 
ônibus  foi queimado depois 
e, uns 20 minutos daqui de 
onde o cara foi baleado. Um 
inocente que tinha um trailer. 
Que Deus aqueça o coração 
dessa família”, postou outra 
moradora da região.

MOTORISTA SOFRE QUEIMADURA

Além dele, um homem de 
48 anos, motorista de ôni-
bus - que foi incendiado por 

criminosos - sofreu queima-
duras de segundo grau nas 
pernas e braços e precisou 
passar por procedimento ci-
rúrgico. Ele está internado 
em estado estável no Hospi-
tal Geral de Nova Iguaçu.

A Polícia Militar confir-
mou a morte do comercian-
te após o confronto na região 
e afirmou que o ônibus foi 
incendiado por criminosos 
da comunidade Buraco do 
Boi, na Av. Henrique Duque 

Estrada Meyer. O motorista 
foi socorrido na hora e en-
caminhado ao hospital da 
região. Segundo o Corpo de 
Bombeiros, eles foram acio-
nados por volta das 22h e 
conseguiram conter rapida-
mente as chamas. Quando 
os bombeiros chegaram, a 
vítima já havia sido levada.

De acordo com a Polícia Ci-
vil, o caso é investigado Dele-
gacia de Homicídios da Baixa-
da Fluminense (DHBF).

Frentista reage a um assalto e é 
assassinado em posto em Bangu
Um frentista identificado 
como Vanderson Augus-
to da Silva, de 39 anos, foi 
morto a tiros na madruga-
da de domingo no posto de 
combustíveis onde traba-
lhava, na rua Ubá Gerais, 
próximo à Avenida Brasil, 
em Bangu, na Zona Oeste 
do Rio. O homem teria rea-
gido a uma tentativa de as-
salto e acabou morto. 

Policiais militares do 
14ºBPM (Bangu) foram 
acionados para verifi-
car a ocorrência, mas, ao 
chegarem, Vanderson já 

estava morto. A área foi iso-
lada e a perícia acionada. A 
investigação está a cargo da 
Delegacia de Homicídios da 
Capital (DHC), que apura as 
circunstâncias da morte do 
frentista. Imagens de câme-
ras de segurança foram so-
licitadas e serão utilizadas 
para ajudar na resolução do 
caso. Além disso, testemu-
nhas serão chamadas para 
prestar depoimentos.

MORADORES LAMENTAM

Moradores da região se ma-
nifestaram nas redes sociais 

Um vídeo que viralizou nas redes 
sociais na última sexta-feira mos-
tra uma juíza estadual aposen-
tada chamando uma atendente 
de pet-shop de “macaca”. “Ah, vá 
plantar batata, ô macaca”, dispa-
ra Maria Olga Santos do Canto, de 
78 anos, contra a atendente. Em 
seguida, ela continuou a chaman-
do de macaca. O caso aconteceu 

na última quinta-feira, em Tere-
sópolis, na Região Serrana do Rio. 

Segundo o relato da vítima 
Thainá Rocha, de 25 anos, a juíza 
ainda teria se recusado a falar 
com a polícia e disse que só falaria 
com “o presidente do tribunal”. 
“Porque você está falando com 
uma juíza”, completou ela, ao po-
licial chamado para atender a 

ocorrência. Ainda de acordo com 
o relato de Thainá, ela foi liberada 
logo depois de ser ouvida. 

Em nota, a Polícia Civil infor-
mou que instaurou um inquérito 
para apurar o fato, e que teste-
munhas estão sendo ouvidas. 
O Tribunal de Justiça do Rio não 
comentou o caso por se tratar de 
uma juíza aposentada.

DIA A DIA

JUÍZA APOSENTADA CHAMA ATENDENTE DE ‘MACACA’

lamentando o ocorrido. Nas 
publicações, um dos inter-
nautas comentou sobre a 
violência: “Tristeza mais 
uma vítima da violência, 
meus sentimentos aos fa-
miliares. Que Deus conforte 
essa família”. Uma outra pes-
soa ressaltou que Vanderson 
era trabalhador: “Saía para 
trabalhar e via esse rapaz 
sempre trabalhando, aten-
dendo, varrendo ou lavando 
o posto. Não bastasse estar-
mos enfrentando uma pan-
demia ainda corremos ris-
cos”, finalizou a internauta. 
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FLAMENGO VASCO

Vitória na base da raça e 
Mengão segue na briga
Em jogo eletrizante, Rubro-Negro derrota o Bahia e encosta no líder São Paulo

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Bruno Henrique celebra com os companheiros o primeiro gol do Fla

F
oi muito difícil, sua-
do, chorado, na base 
da raça. Em jogo ele-
trizante, o Flamengo 

venceu o Bahia por 4 a 3, 
ontem, no Maracanã, e se 
manteve na briga pelo título 
do Campeonato Brasileiro. 
Novamente na vice-lideran-
ça, o Rubro-Negro chegou 
aos 48 pontos ganhos e, com 
um jogo a menos (contra o 
Grêmio), está a cinco do lí-
der São Paulo. 

O duelo com o Bahia deu 
a impressão de que seria 
tranquilo. Afinal, o Fla-
mengo precisou de apenas 
meia hora para abrir 2 a 0 
no placar, com gols de Bru-
no Henrique, aos 4 minu-
tos, e Isla, aos 32 - mesmo 
com um jogador a menos, 
já que Gabigol fora expulso 

nutos para virar o jogo, com 
gols de Juan Ramirez, aos 
5, e Gilberto, aos 10 e aos 13 
minutos. O Flamengo, po-
rém, não se abalou e partiu 
em busca do empate. 

João Gomes chegou na 
acertar uma bola na trave, 
mas, em seguida Pedro, que 
entrara na vaga de um irri-
tado Arrascaeta, empatou 
para o Flamengo. 

Insatisfeito com o 3 a 3, o 
time de Rogério Ceni man-
teve a postura ofensiva e foi 
recompensado por isso. Aos 
44 minutos, Vitinho, opor-
tunista, superou o goleiro 
Douglas Friedrich, após 
belo passe de Pedro, para 
decretar a virada no placar 
e a vitória sobre o Bahia. 
Uma vitória na base da raça, 
com a cara do Flamengo. 

Gigante vence e respira, 
mas ainda está no Z-4
O Vasco deu um passo im-
portante em sua corrida 
contra o rebaixamento no 
Campeonato Brasileiro. 
Com um gol de Carlinhos, 
derrotou o Santos por 1 a 
0, ontem, em São Januá-
rio, e ganhou fôlego para 
superar a crise. Sem o 
apoiador Benítez, vetado 
por causa de um proble-
ma muscular, o time en-
cerrou um jejum de sete 
partidas sem vitórias.

Apesar do bom resulta-
do, o Vasco ainda não dei-
xou o Z-4. A equipe segue 
na 17ª colocação, agora 
com 28 pontos. Na pró-
xima rodada, no último 
compromisso em 2020, 
vai enfrentar o Athletico
-PR, em Curitiba.

O Santos bem que ten-
tou ditar o ritmo do jogo no 
início, mas viu sua estra-
tégia cair por terra depois 
de um contra-ataque bem 
armado pelo Vasco. Aos oito 
minutos, após boa trama 
entre Cano, Vinicius e Léo 

Matos pela esquerda, Carli-
nhos surgiu como surpresa na 
segunda trave e fez 1 a 0 para o 
Vasco, que ainda perdeu duas 
chances para ampliar. O San-
tos pouco ameaçou.

No segundo tempo, can-
sado, o Vasco deu campo 
para os paulistas e teve que 
contar com boas defesas de 
Fernando Miguel para não 
se complicar. Bem armado 
na defesa, soube conter o ím-
pato santistas e somar três 
preciosos pontos. 

a palinha do apolinho
DANIEL CASTELO BRANCO

TARDE DE MIOLOS COZIDOS

VITÓRIA DO FOGÃO 
NO JOGO DO UFA

PEDALADAS

 N Fazia tempo que o Bota-
fogo não conhecia o sabor 
de vencer no Brasileirão. 
Em 25 rodadas, apenas 
três triunfos, e, mesmo 
assim, não foi fácil do-
brar o Curitiba, que saiu 
na frente. O Alvinegro 
não jogou bem, mas com 
raça, babando, espuman-
do e mostrando vontade. 
Na área técnica, Barroca 
transpirava tanto quanto 
os jogadores e foi impor-
tante para a virada, com 
direito a sofrimento até o 
fim, quando o Coxa des-
perdiçou pênalti e a chan-
ce de empatar. Final, Bota-
fogo 2 a 1. Ufa!

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

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

 NA CBF não se deu conta de 
que, embora a estação esteja 
começando hoje, o Verão já 
está aqui faz tempo, disfar-
çado de primavera. Marcar 
jogos de futebol para 16 ho-
ras nessa época é submeter 
os atletas a risco desneces-
sário, até porque a tempo-
rada vai invadir 2021 e as 
temperaturas, nas diversas 
sedes, só tendem a aumen-
tar. Jogadores estão atuado 
no limite, enfrentando difi-
culdades com intervalos cur-
tos entre os jogos, viagens e 
convivendo com os perigos 

da Covid-19. Médicos, fisio-
logistas e preparadores físi-
cos, que têm a dura missão 
de passar aos treinadores 
jogadores preparados para 
enfrentar essas dificuldades, 
deveriam ser ouvidos sobre 
a programação. Existem in-
teresses comerciais que são 
importantes, mas a saúde e 
a segurança deveriam preva-
lecer. Deu pena ver jogadores 
de Vasco e Santos, em São Ja-
nuário, derretendo em cam-
po e rezando para chover. 
Programar jogos para 16 ho-
ras nessa época é insensatez.

 N Jorge Salgado assume 
a presidência do Vasco 
em janeiro, mas desde 
já planeja o novo de-
partamento de futebol 
cruzmaltino, que pode 
não ter Ricardo Sá Pinto 
como treinador.

 N Raí recebeu comunica-

ção de que continua no São 
Paulo até o final do Campeo-
nato Brasileiro, depois assu-
mirá o Muricy Ramalho.

 N O técnico Vanderlei Lu-
xemburgo se recupera bem 
da Covid-19 e pode dei-
xar o hospital entre hoje e 
amanhã.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Emocionante a homena-

gem prestada pelo Inter-

nacional a D’Alessandro na 

sua última partida com a 

camisa do Colorado. Cereja 

do bolo foi a vitória sobre o 

Palmeiras por 2 a 0.

 NA irritante demora dos 

árbitros nas consultas ao 

VAR. Até para descobrir 

que não houve nada, des-

filam pelo campo com de-

dinho no ouvido para de-

pois mandar seguir o jogo.

Carlinhos fez o gol do Vasco

REGINALDO PIMENTA

FLUMINENSE

BOTAFOGO

Lisca ‘Doido’, opção no Tricolor
As primeiras partidas de 
Marcão no comando do Flu-
minense, após a saída de 
Odair Hellmann, não agra-
daram a torcida. Após o em-
pate com o Vasco e a derrota 
para o Atlético-GO, resulta-
dos que impediram o time de 
chegar ao G-4 do Campeona-
to Brasileiro, parte dos trico-
lores já pressiona a diretoria 
pela troca do técnico. Lis-
ca ‘Doido’, comandante do 
América-MG, seria o nome 
da vez, segundo o jornalista 
Jorge Nicola. 

No entanto, a saída de Lis-
ca do clube mineiro não será 
fácil. Afinal, o América-MG 
está na semifinal da Copa do 

Marcão ainda não venceu no Flu

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Brasil e ocupa a vice-lideran-
ça da Série B do Campeonato 
Brasileiro. Enquanto não se 
define a situação do coman-
do técnico, Marcão segue em 

busca de sua primeira vitória 
desde que assumiu o coman-
do do Fluminense - a próxi-
ma chance será contra o São 
Paulo, no próximo sábado, 
no Maracanã.

Nesta partida, Marcão 
dificilmente poderá contar 
com Luccas Claro, lesiona-
do, e deve relacionar alguns 
jovens da base para o duelo 
contra o atual líder do Cam-
peonato Brasileiro. Como 
Digão deixou as Laranjei-
ras, Nino e Matheus Ferraz 
devem formar a dupla de 
zaga titular, mas Marcão 
conta com algumas alterna-
tivas, todas no Sub-23: Luan 
Freitas, Frazan e Higor.

‘Contra tudo e contra todos’
Autor dos gols da virada do 
Botafogo sobre o Coritiba, 
sábado, no Paraná, resultado 
que pôs fim a uma sequência 
de 12 jogos sem vencer e ti-
rou o Alvinegro da lanterna 
do Brasileiro, Pedro Raul des-
tacou a união do elenco. De-
cisivo em campo, o atacante 
enaltece a luta do grupo para 
manter o Alvinegro na Série A. 

“Esse grupo merece. A gen-
te está trabalhando muito e 
muito fechado. Essa vitória 
mostra o que é o nosso grupo: 
fechado contra tudo e contra 
todos. Só a gente pode tirar o 
Botafogo dessa situação. Ba-
temos na trave em algumas 

Pedro Raul: decisivo no Paraná

VITOR SILVA/BOTAFOGO.

rodadas e dava para sentir na 
concentração do vestiário que 
podia ser hoje (sábado). Saí-
mos perdendo e conseguimos 

dar a volta por cima”, disse.
Pedro Raul aproveitou 

também para dedicar o gol 
ao companheiro Kevin, que 
falhou na derrota para o In-
ternacional. Contra o Coriti-
ba, o lateral-direito também 
colocou a vitória em risco ao 
cometer pênalti nos acrésci-
mos, mas viu Sabino isolar a 
cobrança. “Dedicar o gol para 
o Kevin, que está nos ajudan-
do muito. Teve uma infelici-
dade no jogo passado. Dedi-
co para ele e para todo esse 
grupo que está sempre junto. 
É difícil, mas só a gente pode 
reverter essa situação”, com-
pletou o atacante.

MESSI AGRADECE A PELÉ
Com 643 gols pelo Barça, craque igualou 

o Rei por clubes e foi parabenizado por 

Pelé: “Suas palavras significavam muito”.

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

infantilmente, aos dez mi-
nutos (ele já é o jogador do 
Flamengo que mais levou 
cartões somando os dois úl-
timos Brasileiros: 14 amare-

los e dois vermelhos, em 43 
partidas). 

No segundo tempo, po-
rém, o Bahia voltou ligado 
e precisou de apenas 15 mi-
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CLÁUDIO CASTRO 
PLANEJA DECRETO 
PARA EXTINÇÃO 
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E
stá nos planos do 
governador em 
exercício do Rio, 
Cláudio Castro 

(PSC), a edição de um 
decreto para extinguir a 
prisão administrativa na 
Polícia Militar e no Corpo 
de Bombeiros do Estado 
do Rio de Janeiro. Cas-
tro sinalizou essa inten-
ção para parlamentares 
fluminenses após a dis-
cussão sobre o assunto 
tomar as corporações. E 
também depois de recor-
rer ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) contra a Lei 
13.967/19 — de autoria de 
deputados federais Subte-
nente Gonzaga (PDT-MG) 
e Jorginho Mello (PR-SC) 
—, que já prevê a medida.

Na ação, o governador 
interino alegou vício de 

iniciativa, pois, de acordo 
com a Constituição Fede-
ral, projetos que tratam 
do regime jurídico de mi-
litares devem ser de au-
toria do Poder Executivo. 
Castro alegou ainda ser de 
competência dos estados 
legislar sobre assuntos 
relacionados às medidas 
disciplinares impostas a 
PMs e bombeiros.

A prisão administrati-
va é o mecanismo utiliza-
do para punir militares 
que cometem infrações 
disciplinares. E a sua ex-
tinção vem sendo reivin-
dicada por interlocutores 
das categorias. Aqueles 
que defendem essa mu-

PRISÃO ADMINISTRATIVA NA PM

Iniciativa virá após 
governo recorrer 
ao Supremo contra 
legislação federal

CONFIRA

44.785

12.424

Número de PMs 
vinculados à Polícia 
Militar do Rio, de acordo 
com dados do Caderno 
de Recursos Humanos

Número de bombeiros 
militares vinculados ao 
Estado do Rio, segundo 
informações do Caderno 
de Recursos Humanos

dança sustentam que a 
medida não incentiva 
a impunidade “porque 
instrumentos punitivos 
fazem parte de toda ad-
ministração pública”.

Em reunião na última se-
mana com o deputado fe-
deral Sargento Gurgel (PS-
L-RJ) — que é coordenador 
da bancada fluminense no 
Congresso —, Castro disse 
que o conteúdo do decreto 
já está em estudo. 

“Externei ao governador 
que a prisão administrativa 
é inócua, dispendiosa para 
o Estado e não é educati-
va, pois quando aplicada 
de forma errada, pode ge-
rar mais indisciplina. PMs 
e bombeiros precisam de 
maior liberdade com mais 
responsabilidade”, decla-
rou Gurgel.

LIMINARES SUSPENSAS
Em outubro e novembro, 
duas liminares do Tribu-
nal de Justiça do Rio im-
pediram a prisão discipli-
nar para policiais e bom-
beiros militares. Mas de-
pois de Castro apresentar 
a ação direta de inconsti-
tucionalidade no STF con-
tra a lei federal, o Judiciá-
rio fluminense suspendeu 
essas decisões.

Pessoas em situação de 
rua fazem desfile de moda
Projeto social visa recuperar autoestima. Foram distribuídos kit especiais de Natal

LUCIANO BELFORD

Ontem, houve a 2ª edição do desfile de moda, no Largo da Carioca

O 
Natal é o período do 
ano em que a solida-
riedade floresce nas 
pessoas. Para Leo 

Motta, 39, a festividade tem 
sentido mais do que especial. 
Através do projeto social ‘A 
Rua é Casa de Muitos, mas 
Não Deveria ser de Ninguém’, 
o escritor retribui toda ajuda 
recebida para sair da situa-
ção de rua. Na noite de Natal 
de 2016, ele se viu passando 
fome, sem ter onde morar. 

“Passei a noite de Natal na 
rua, com fome. No ano pas-
sado, criei o projeto, que tem 
café da manhã, almoço e des-
file das pessoas em situação 
de rua. Elas sempre aguardam 
ansiosas porque é o momen-
to em que se arrumam, ex-
perimentam roupa nova e o, 
melhor, se olham no espelho 
com dignidade”, pontuou Mot-

LARISSA AMARAL
larissa.amaral@odia.com.br

PALOMA SAVEDRA

SERVIDOR

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

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

ta, que foi convidado para ser 
conselheiro da Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social 
na gestão de Eduardo Paes. 

Ontem, houve a segunda 
edição de Natal do desfile de 
moda, no Largo da Carioca, no 
Centro. Trezentas pessoas fo-
ram atendidas pela equipe de 
voluntários de diversas ONGs, 

que ofereceram terapia, mas-
sagens, pares de chinelo, mo-
chilas, além do café da manhã 
e almoço. Já os modelos que 
desfilaram receberam kits es-
peciais de Natal. 

“A gente tem que levantar 
a autoestima das pessoas em 
situação de rua. Sabe o que me 
perguntam quando o evento 

acaba? Quando vai ser o próxi-
mo”, diz Motta. 

O estudante de psicolo-
gia Júlio Muniz, 33, contou 
que decidiu se voluntariar 
por acreditar que iniciativas 
como essas trazem dignida-
de a pessoas em situação de 
rua, que não são percebidas 
pela sociedade. “Nossa ajuda 
faz com que o dia a dia delas 
fique melhor”, observou.

Muniz destacou que o pro-
jeto social ajuda a mudar a for-
ma de com a sociedade enca-
ra as pessoas em situação de 
rua. “Muitos param e olham o 
trabalho. O primeiro evento, 
há um ano, proporcionou que 
a sociedade tivesse um novo 
olhar. É nossa expectativa, a de 
lançar esse olhar de respeito e 
de dignidade”, lembrou.

Para ajudar o projeto, basta 
fazer contato pelo Instagram 
@leomottaescritor. Também 
há eventos literários para pes-
soas em situação de rua. 

Papai Noel se reinventa na pandemia
Com a pandemia do corona-
vírus, o Papai Noel precisou 
se reinventar. Diretor da Es-
cola de Papai Noel do Brasil, 
Limachem Cherem se rendeu 
às lives para levar a magia do 
Natal às crianças no período 
de isolamento social. O ator, 
que trabalha como Bom Ve-
lhinho há mais de 30 anos, fez 
transmissão ao vivo no Insta-
gram do Coletivo Sem Ribalta, 
com a participação do cantor 
Gedivan Albuquerque, ontem, 
dia em que chegaria na Pra-

ça Afonso Pena (Tijuca), para 
tradicional comemoração. 

“A gente sempre teve a pre-
sença das crianças, o olhar no 
olho, pedir o presente no ouvi-
do, aquele abraço carinhoso, 
a corrida que a criança dá pra 
se jogar no Papai Noel... essa 
experiência é muito gostosa. 
Nesse Natal, está totalmente 
diferente”, contou. 

Para se adaptar, Limachem 
precisou estudar sobre como 
agir em frente das câmeras. 
“Um diretor de cinema nos 

ensinou a como proceder em 
frente à câmera. O celular é 
uma ferramenta nova para 
gente, tivemos muita dificul-
dade. É o Natal mais frio, já 
que estamos longe do calor 
humano. Apesar disso, a con-
versa com as crianças na live 
não está sendo muito diferen-
te dos outros Natais”, pontuou. 

Apesar da proximidade do 
dia 24, a Escola de Papai Noel 
do Brasil ainda enfrenta di-
ficuldade para realizar even-
tos. “A covid-19 foi um desas-

tre. Esse ano, até o momento, 
fechamos apenas sete con-
tratos, sendo que costumá-
vamos fazer mais de 40. Mas 
estamos abertos para a noite 
de 24. Para as visitas presen-
ciais, planejamos todo apa-
rato, proteção, com mascara 
face shied, luva de plástico em 
cima da luva branca”, afirmou.

Como Papai Noel, Lima-
chem revelou o que seria o 
maior presente de Natal: “Que 
venha a vacina contra covid-19 
para salvar o mundo”. 
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ECONOMIA

 > E com a grana curta, 
especialistas alertam 
que o hábito de poupar 
e pesquisar preços tem 
que ser constante. “A 
pandemia trouxe um 
alerta para grande parte 
dos brasileiros, como um 
aviso que de que a vida 
nem sempre terá um 
curso para frente”, ad-
verte o economista Gil-
berto Braga, professor 
do Ibmec e da Fundação 
D. Cabral. “Para começar 
a economizar é preciso 
elaborar um pequeno or-
çamento eliminando os 
itens supérfluos e fixar 
um valor mínimo para 
guardar todo mês”, diz.

E, segundo Braga, é 
possível substituir itens 
mais caros por mais ba-
ratos. “No supermerca-
do trocar as mais caras 
pelas mais baratas, ficar 
atento às promoções, dar 
preferência aos produ-
tos da estação, como le-
gumes e verduras”.

Confira as 
dicas de 
especialistas

PARA GUARDAR

 NPara Alexandre Prado, 
especialista em finanças, o 
consumidor pode fazer con-
ta diferente para guardar 
dinheiro. “A fórmula que as 
pessoas usam é ‘ganho - gas-
to = investimento’, quando 
deveria ser ‘ganho - investi-
mento = gasto’”, afirma. 

“A velha máxima de guar-
dar 10% ou 15% ou 20% do 
que recebe no mês é funda-
mental. Disciplina é o básico”. 
Ele desaconselha aplicar em 
poupança neste momento 
por conta do juro mais bai-
xo. “O Tesouro Direto (renda 
fixa) está por volta de 4% ao 
ano, o CDB de 2,5% a 3% ao 
ano e a poupança de 1,7% a 
2% ao ano”, compara.

Tipos de 
investimentos

GASTO MAIOR COM ALIMENTAÇÃO

A 
pandemia de coro-
navírus que assola o 
mundo teve impac-
to direto nos hábitos 

de consumo dos brasileiros. 
Um estudo da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) 
aponta que as prioridades no 
consumo durante a pandemia 
foram alimentos e produtos de 
limpeza — 55% dos entrevista-
dos aumentaram o consumo 
deste tipo de material. Gastos 
com roupas, sapatos, móveis e 
serviços em geral diminuíram 
para 46% da população. E, se-
gundo a pesquisa, quase um 
terço da população (32%) afir-
mou que conseguiu guardar 
mais dinheiro ou gastar me-
nos do que antes do surto de 
covid-19 e que 59% pretendem 
poupar mais em 2021 do que 
poupava antes da pandemia. 
Diante desses dados, ODIA 

pegou dicas com especialistas 
para o leitor economizar nas 
compras e, se conseguir guar-
dar um “capilé”, como investir. 

A pesquisa da CNI mostra 
ainda que 71% dos pesquisa-
dos consideram como “muito 
grande” o impacto da pande-
mia na economia nacional. A 
grande parte (63%) considera 
o pior cenário de estagnação 
se comparado às crises finan-

MARTHA IMENES

martha.imenes@odia.com.br Levantamento da CNI mostra que 59% dos entrevistados querem poupar 
mais em 2021. Especialistas dão dicas de como economizar para investir 

ceiras entre 2014 e 2016. A 
análise também revela uma 
visão pessimista dos brasilei-
ros quanto à recuperação de 
rendimentos. “A incerteza cer-
tamente pesa, mas existe uma 
vontade de mudança de há-
bito também. Nesse cenário, 
aumenta a intenção de pou-
par”, explica Marcelo Azevedo, 
gerente de análise econômica 
da CNI. “É a vontade de ter re-
cursos para emergência. Para 
conseguir economizar mais, 
é preciso consumir menos e a 
pandemia demonstrou isso”, 
acrescenta.

A retomada, tão alardeada 
pelo ministro da Economia, 
Paulo Guedes, também entrou 
na pesquisa: 63% negaram o 
restabelecimento ainda este 
ano e 34% avaliam que a eco-
nomia já vinha se recuperan-
do desde setembro. A percep-
ção é mais negativa entre os 
entrevistados com faixa etária 
mais jovem: 73% da população 
entre 16 e 24 anos acreditam 
que a recuperação não havia 
começado, ante 54% daqueles 
com 55 anos ou mais.

E são os mais pobres que 
têm a percepção de que a Eco-
nomia não iniciou a recupe-
ração: 67% entre famílias que 
recebem até um mínimo (R$ 
1.045) e 59% entre aqueles 
com renda superior a cinco 
salários (R$ 5.225).

ARTE O DIA
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‘Já o perdoei, mas não quero nem 

pintado de ouro. Quero só a grana que 

ele me deve’, revela ex de cantor Marlon

FábiaOliveira

LETÍCIA OLIVEIRA COBRA R$ 120 MIL

Um mês e meio de-
pois de ter desco-
berto a traição do 

agora ex-marido com uma 
das suas amigas, Letícia 
Oliveira contou com exclu-
sividade para a coluna que 
perdoou Marlon, perdoou 
Maria Clara Leal, mas não 
abre mão do dinheiro que o 
cantor lhe deve: R$ 120 mil. 
Quantia que ela até se dis-
pôs a dividir em 60 vezes, 
mas o sertanejo disse que 
não tem condições de pagar. 
“Se eu colocasse juros, esse 
valor seria maior. Era um 
dinheiro que ele pegava 
emprestado comigo e com a 
minha mãe e falava que era um tipo de poupança. Agora que acabou o 
casamento da forma que acabou, eu acho certo ele pagar. Uma hora ele 
diz que não tem como pagar, outra hora diz que não vai pagar porque eu 
o prejudiquei profissionalmente e moralmente. Se ele não pagar, eu vou 
cobrar legalmente”, adiantou a fisioterapeuta.

Letícia assumiu que quando Marlon saiu de casa, a única coisa que ele 
deixou foi um carro, um Fiat Fremmont 2013, com IPVAs atrasados. “Ele 
prometeu passar para o meu nome a documentação e eu também 
estou aguardando essa promessa. Mesmo com dívidas e alguns proble-
mas mecânicos, por ser um modelo antigo e com pouco valor no merca-
do, eu quero o automóvel porque vai me ajudar neste momento da 
minha vida e nos meus projetos”.

Ela está montando um canal no Youtube que se chamará ‘Sem Limi-

tes’. “Quero falar de tudo: 
casamentos, traições, 
sexualidade, política, 
religião e muito mais. Vou 
falar de tudo sem limites e 
sem filtros. Eu gosto de 
televisão, gosto de câme-
ras, entrevistas e realities 
show. Estou me descobrin-
do nesse nicho”, revelou 
Letícia, que no momento 
está assessorando um chef 
de cozinha, Marcos Balda. 
“Estou amando trabalhar 
com gastronomia e produ-
ção de eventos. A minha 
vida está muito melhor, 

está tão corrida que eu não tenho 
tempo para lamentar ou pensar pequeno com está acontecendo com a 
atual mulher do Marlon. Ela me ameaça, me amaldiçoa, debocha de 
mim. Até meu ex-cunhado me provoca dizendo que eles estão sendo 
atacados pelas pessoas. E eu tenho culpa? Eu fui a errada de toda a 
situação?”, questiona.

Letícia confirmou que há três semanas conversou de forma amigável 
com Marlon, que confirmou que a intenção dele era continuar casado, 
mas que só separou por causa da gravidez de Maria Clara e porque sabia 
que não teria o perdão da mulher com quem esteve casado durante 15 
anos. “Eu já perdoei uma vez e talvez eu perdoaria de novo. Só que 
agora não tem volta. Eu jurei para o meu pai que nunca mais. Não quero 
o Marlon nem pintado de ouro. Já me perguntaram várias vezes e não 
dá. É impossível aceitar o que ele fez comigo. Eu o perdoo, mas eu tenho 
certeza que foi Deus que me deu e foi Deus que me tirou também.”

FALAR DE PROCESSO CONTRA LUDMILLA

MARCÃO DO POVO SE RECUSA A 
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Marcão do Povo é o entrevistado desta semana do canal do diretor de TV, Caco Rodrigues, no Youtube. 
Nesta entrevista - que a coluna teve acesso com exclusividade e vai ao ar hoje, às 10h - nós destacamos 
o trecho em que o apresentador do ‘Primeiro Impacto’ ficou revoltado ao ser perguntado sobre sua 
briga judicial com Ludmilla. 
“Não quero falar disso agora. É passado e o povo tá querendo voltar atrás e falar. Águas passadas. 
Só querem falar coisa ruim de mim. Não quero falar. Para essa porr* desse carro que eu vou descer”, 
ameaça Marcão, que garantiu que não irá pedir desculpas à cantora. “Não vou pedir desculpas por 
uma coisa que eu não fiz.”
Desde 2017 Ludmilla move um processo contra Marcão do Povo por racismo.  A funkeira foi chamada 
de “pobre” e “macaca” pelo apresentador, até então na RecordTV, ao vivo no Distrito Federal. O caso 
ganhou repercussão nacional e acabou indo parar na Justiça.

Sensualizando para o boy

A atriz Glamour Garcia 
está apaixonada e ela 
não pensou duas vezes 
na hora de chamar um 
fotógrafo para fazer 
um ensaio sensual 
dedicado ao novo 
affair. Calma, gente! A 
relação ainda é 
recente e não ganhou 
status oficial de 
namoro. Glamour 
prefere não dizer o 
nome do boy, mas 
adianta que ele mora 
em São Paulo e é um 
profissional bem-
sucedido. Glamour 
está estudando para 
retornar aos palcos em 
2021, assim que tudo 
voltar ao normal após 
a vacinação contra o 
coronavírus.

DIVULGAÇÃO/ESTEVAN FREITAS

REPRODUÇÃO
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DE TOPLESS

JUJU SE BRONZEANDO 

REPRODUÇÃO

O DESESPERO DOS 
‘INFLUENCIADORES’ NA PANDEMIA
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Gabi Martins e Tierry voltaram a ser assunto após 

lançarem, no último sábado, na festa de Natal do 

Carlinhos Maia, em Penedo, a nova música que os dois 

gravaram juntos: ‘Prints’. A canção fala sobre o rela-

cionamento não assumido deles. A dupla chegou ao 

palco com os convidados fazendo coro: “beija, beija”.

A letra faz referência aos prints que vazaram recen-

temente, que seriam de uma suposta conversa entre 

Gabi e Tierry no Instagram, na qual o cantor supos-

tamente se declara para a ex-BBB e diz ainda que os 

sentimentos dele por ela seriam um dos motivos do 

fim de seu casamento com Lorena Allveis, mãe de 

seu filho. A faixa fala sobre não ter sido traição e mais 

parece uma carta aberta à ex-mulher do Tierry.

Já Carlinhos Maia não se 

aguentou e acabou entre-

gando o namoro dos dois 

cantores. “Os prints que va-

zaram da história deles, que 

eles estavam (juntos) antes, 

só que a gente já sabia disso 

faz tempo. Eles não estavam 

(juntos). Só que aí o amor 

aconteceu.”

E enquanto Gabi e Tierry 

cantavam, o ex dela, Gui Na-

politano, dava um beijão em 

seu novo affair, a influencia-

dora Catherine Bascoy.

JUNTOS, SIM!

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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promovida pelo 
Alok, no sába-
do passado, o 
DJ convocou o 
público para um 
brinde solidário 
e anunciou par-
ceria com uma 
marca de desti-
lados, da qual 
agora faz parte 
do time criativo. 
A ação bem su-
cedida resultou 
na doação de R$ 
250 mil da mar-
ca para o Natal 
Sem Fome.

A Fazenda foi um sucesso, inclusive, seus altos índices de audiência levantaram vários 
programas da programação da RecordTV. Um deles foi o novo programa de Sabrina 
Sato, ‘Game dos Clones’, que ia ao ar logo após a atração rural. Enquanto isso 
aconteceu, o programa da japa - que é uma parceria da Record com a Amazon - foi 
muito bem, dando altos índices de audiência.  
 Vale ressaltar que, mesmo assim, notava-se que Sabrina recebia o horário sempre 
com a audiência por volta dos 13 pontos no ibope e chegava a cair para 7 com 10 
minutos no ar. Só que na noite da última sexta-feira, já sem a ‘Fazenda para lhe dar 
apoio moral,  o programa de Sabrina chegou a bater 2.9 de audiência, mostrando o 
que essa colunista já havia avisado antes de sua estreia, que por si só teria problemas 
para segurar bons números. 
 Em tempo, logo no começo do ‘Game dos Clones’, esta coluna também soube que 
alguns jornalistas foram contratados pela Amazon para divulgar o programa mas, 
em contrapartida, não poderiam falar mal da atração.

A pandemia realmente causou desespero entre os ‘influenciadores’. Sergio 

Marone, fingindo que não percebeu, mas claramente fez de propósito, postou 

uma foto de toalha com sua genitália completamente marcada. O intuito? 

Engajar, virar notícia e, claro, fazer todo mundo falar sobre o tamanho do 

documento do rapaz. Mas a pergunta que fica é: Sergio está ensaiando uma 

carreira na indústria de filmes adultos? 

E em meio a uma pandemia que causou a morte de mais de 190 mil pessoas 

em todo Brasil, Carlinhos Maia resolveu promover uma festa que, segundo 

ele, mesmo com o número grande de pessoas, seguiu todas as normas de 

prevenção ao coronavirus. A questão é: mas se os especialistas brasileiros e os 

mundiais orientam a não comemorar nem o Natal com parentes que não mo-

rem na mesma casa para evitar o contágio doméstico, uma festa com gente 

vinda de várias partes do Brasil não seria foco de contaminação? Segundo o 

próprio Carlinhos, o secretário de saúde de Alagoas estaria a par de tudo. Seria 

Alexandre Ayres secretário de saúde ou fã de Carlinhos? 

Juju Salimeni aproveitou o fim de semana de sol para renovar o bronzeado. De 
turbante, a musa fitness deixou de lado a parte de cima do biquíni e fez um 
topless à beira da piscina da casa onde mora, em São Paulo. O registro das curvas 
irretocáveis de Juju, é claro, arrancou muitos elogios dos seguidores da modelo.

FINAL DE ‘A FAZENDA FAZ SUA 
PRIMEIRA VÍTIMA: O ‘GAME 
DOS CLONES

WELLINGTON MELO

Tatá Werneck mandou uma direta ao Carlinhos Maia, após o festão de Natal que o influencer 
deu neste fim de semana, reunindo convidados de todo o Brasil. “Você ser absolutamente 
responsável não te protege, porque você precisa que todos ao seu redor sejam também. Os 
hospitais estão lotados. Vamos passar o ano novo longe de festas”, disse a apresentadora.

O RECADO DE TATÁ

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

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

ESPLANADA

 N Com críticas à politização em torno da vacina e das 
medidas de combate à covid-19, a comissão do Congres-
so que fiscaliza as ações da União durante a pandemia 
conclui, no parecer final, que o Brasil ainda segue sem 
um plano nacional de vacinação, apesar de o governo 
“ter divulgado algumas informações gerais”. No relató-
rio, o colegiado também cobra do Ministério da Saúde 
transparência na divulgação das taxas de ocupação de 
leitos públicos de UTI. Os parlamentares verificaram 
que o Painel de Leitos e Insumos apresenta apenas o 
número total e suas especialidades, “não mostrando, 
ainda, dados quanto às taxas de ocupação por unidade 
da Federação”.

Recomendação   
 N Entre as recomendações 

ao Ministério da Saúde, o 
relatório sublinha que o 
debate sobre a vacina e 
as medidas de combate 
à covid-19 “deve ser pau-
tado, estritamente, por 
informações técnicas e 
científicas”.

MEC  
 N Em relação à área da 

Educação, o parecer apon-
ta a falta de coordenação 
nacional. “Parece não ha-
ver um órgão oficial que 
tenha consolidado as in-
formações sobre as ativi-
dades não presenciais, a 
situação da conectividade 
dos alunos e professores”, 
resume o texto aprovado 
pela comissão.  

Visita íntima 
 N Deputados e senadores 

estudam medidas para 
barrar a decisão do Co-

nanda (Conselho Nacio-
nal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente) que 
autoriza visitas íntimas 
e relacionamento afetivo 
entre adolescentes priva-
dos de liberdade.

Repúdio  
 N Para a deputada Rose 

Modesto (PSDB-MS), o 
conselho teria a função 
de proteger crianças e 
adolescentes vítimas de 
violência e não o contrá-
rio. Jerônimo Goergen, do 
PP gaúcho, assinala: “Isso 
precisa ser revisto”.

Articulação 
 N Caciques do MDB e PP 

costuram uma articulação 
casada no Congresso Na-
cional. Pelas conversas, o 
MDB abriria mão da can-
didatura própria na Câ-
mara para assegurar os 
votos dos progressistas 
no Senado.

Quem? 
 N Candidato do Palácio 

do Planalto, Arthur Lira 
(PP-AL) tem minimizado 
o anúncio do apoio do blo-
co de esquerda à candida-
tura bancada pelo presi-
dente da Câmara. “Quem 
é o candidato do Rodrigo 
Maia?”, provoca.

Na mesa 
 N Maior bancada da Câ-

mara, o PT, com 54 depu-
tados, insiste para que o 
candidato apoiado por 
Maia seja um nome do 
bloco de esquerda. Há 
resistência na bancada 
às eventuais candidatu-
ras de Baleia Rossi (MDB
-SP) e Aguinaldo Ribeiro 
(PP-PB).

Indígenas  
 N A Funai gastou apenas 

52% dos recursos – mais 
de R$ 41 milhões - para 
enfrentamento da covid 
entre indígenas. Confor-
me levantamento inédi-
to do Inesc (Instituto de 

Estudos Socioecnômicos), 
o baixo índice de investi-
mentos mostra a fragiliza-
ção da política indigenis-
ta, “esvaziada de pessoal e 
corpo técnico”.  

Óbitos 
 N O novo coronavírus já 

atingiu diretamente mais 
da metade dos 305 povos 
indígenas que vivem no 
Brasil. O Comitê Nacio-
nal pela Vida e Memória 
Indígena registrou 41.250 
infectados e 889 óbitos.

Indústria   
 N O nível de atividade do 

setor da construção re-
gistrou desempenho po-
sitivo em novembro. No 
entanto, há três meses o 
indicador vem assinalan-
do patamar menos inten-
so. Pesquisa da Câmara 
Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC) mos-
tra que a utilização da 
Capacidade Operacional 
atingiu 63% - maior nível 
desde dezembro de 2014.

POLITIZAÇÃO 

BLOCO

 N O presiden-
te do MDB, Ba-
leia Rossi (SP), 
n o  e n t a n to, 
m a n t é m  a 
i n te n ç ã o  d e 
sair candidato 
pelo bloco de 
Rodrigo Maia 
(DEM), presi-
dente da Câ-
mara, que con-
ta com o apoio 
de 11 legendas.

“Costuma ser 

referido como 

“líder do centrão”, 

sem que se explique 

à sociedade que 

foi este grupo, na 

Constituinte de 

1988, que evitou o 

pior para o Brasil”

Ao criar o Universo e o nosso Pla-
neta, Deus deu ao ser humano 
um habitat propicio à sua saú-

de e bem estar. Todas as coisas eram 
providas e sempre renovadas pelo Pai 
no Jardim do Édem, mas, com o peca-
do, a Terra foi amaldiçoada e imposta 
uma obrigação ao homem: “No suor 
do teu rosto, comerás o teu pão” (Gen 
3.17-19). A partir de então se o homem 
quisesse comer, tinha que trabalhar, 
plantar , colher, armazenar e cuidar da 
terra para que não parasse de produzir 
seus frutos.

Para piorar, a humanidade passou a 
estar sujeita às intempéries da nature-

Os brasileiros que chegaram 
à maioridade nos últimos 15 
anos desconhecem quem é o 

personagem da vida pública Rober-
to Jefferson, que ressurgiu no atual 
momento político e tem tido algum 
acesso à mídia. Trata-se de mais um 
caso em que a versão colide com os 
fatos, fruto de uma máquina elitista 
e ideológica, que procura desmerecer 
homens públicos que não transigem 
com as esquerdas.

Conheço Roberto Jefferson desde 
sua primeira eleição, em 1982, quando 
chegou à Câmara dos Deputados, para 
seis mandatos. Com respaldo em meio 
século de reportagem política, posso 
afirmar que sua presença parlamen-
tar, como liderança e atuação deste-
mida, infelizmente não tem paralelo 
na atual representação do Rio no Con-
gresso Nacional. Quem procurar na 
internet suas recentes entrevistas ve-
rificará o tribuno de excelência que é.

Não estivéssemos no Brasil, ele não 
seria acusado de envolvimento em es-
quemas de corrupção, quando o ciclo 
de limpeza no país começou com o 
Mensalão, sem o qual não teria acon-
tecido o “Petrolão” e a Lava-Jato, que 
nasceu de bem fundamentada denún-
cia sua em entrevista à Folha de São 
Paulo, à jornalista Renata Lo Prete.

A acusação se comprovou, assim 
como o fato de que o veterano político 
nunca tirou proveito pessoal do rece-
bido para seu partido, que preside até 
hoje. Caso raro, já que também não 
mora em casa em nome de amigos, 
nem casa de férias, nem em casa vizi-
nha à sua. Reside no pequeno muni-
cípio fluminense de Levy Gasparian, 
às margens da BR-040.

Jefferson nunca apareceu envolvi-
do em negociatas. E teve relevância 
na agenda do Parlamento, apesar de 
citado apenas nas reportagens mais 
específicas. Nunca gastou muito em 
suas campanhas e sempre teve signi-
ficativas votações. O pai e o avô eram 
políticos na Cidade Imperial, mas sem 
meios para custearem suas campa-
nhas senão com o exemplo de lealdade 
e espírito público.

Costuma ser referido como “líder 
do centrão”, sem que se explique à so-
ciedade que foi este grupo, na Consti-

Quem é Roberto Jefferson

O planeta doente

Samuel Malafaia 

deputado estadual 
(DEM)

Aristóteles  

Drummond 
jornalista

za, chuvas torrenciais, terremotos, ma-
remotos, e também às pestes, doenças, 
pragas e outras. Isso já seria deveras 
devastador, mas como não bastasse, 
pela índole do mal, enraizada no seu 
coração, o homem persistiu em degra-

tuinte de 1988, que evitou o pior para o 
Brasil. Foi, sim, um dos comandantes 
da resistência democrática à tentativa 
de implantar um sistema socialista no 
Brasil. Foram seus companheiros os 
grandes e saudosos brasileiros como 
Milton Reis, Roberto Cardoso Alves, 
Ricardo Fiuza, Prisco Vianna, José 
Lourenço e outros mais que souberam 
beber na sabedoria de Roberto Cam-
pos, então senador por Mato Grosso, a 
orientação na área econômica.

Roberto Jefferson deu ao Brasil, 
no processo de impedimento do pre-
sidente Fernando Collor, um exem-
plo de caráter e dignidade, coerência 
e bravura cívica e moral. Tem qua-
lidades, tem talento, autoridade e 
história. Por isso estará na próxima 
Legislatura certamente. A César o 
que é de César!

dar ainda mais o meio ambiente.
Assim chegamos em nosso tempo 

a uma devastação: as florestas derru-
badas para o interesse latifundiário e 
venda dos seus recursos, sem trabalho 
para renovação. Os rios atulhados de 
esgoto e de lixo correndo para conta-
minar o mar, produtos químicos lança-
dos sem tratamento, poluição do ar pe-
las emissões descontroladas, destrui-
ção dos animais, e vai por aí adiante.

Bom seria que parássemos para me-
ditar e permitíssemos que nossa sensibi-
lidade fosse aguçada para entendermos 
a gravidade do que está ocorrendo para 
cuidarmos melhor e preservarmos o que 
foi criado para o nosso bem, observando 
a determinação do Criador: “Não conta-
mineis, pois, a terra na qual vós habitais” 
(Nm 35.34a). Se assim não procedermos 
destruiremos e perderemos o Planeta 
que o Eterno nos presenteou.

AGÊNCIA CÂMARA

ESPLANADEIRA

 N# Marca  feminina de moda, Fullness, promove campanha de Natal até 
dia 24. # Cuponeria anuncia parceria com Ambev e oferece prêmios para 
fãs de cerveja. # Astellas, em parceria com Sociedade Brasileira de Urolo-
gia (SBU), lança campanha #ChegaDeAperto. # Jahe Marketing, com-
panhia especializada em acelerar negócios, fecha parceria com XPLATINA. 

 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

ARTE KIKO

“A humanidade 

está sujeita às 

intempéries da 

natureza, chuvas, 

terremotos, 

maremotos, e 

também às pestes, 

doenças, pragas”



Novelas
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Com a estreia 
de ‘Vai que 
Cola’ hoje 
na Globo, 
protagonistas 
recordam 
a sexta 
temporada, 
em que 
a turma 
passa férias 
no litoral 
paulista

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

MALHAÇÃO

 n Benê diz que vai pensar sobre o 
convite de Guto. Tina e Anderson 
compõem juntos. Ellen e Jota 
conversam sobre namoro. Benê 
tem uma crise de ansiedade por 
conta do jantar com Guto.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Ester conta a Cassiano sobre 
a ameaça que Alberto fez a 
Samuca, e diz que se sente refém 
do ex-marido. Cassiano resolve 
tirar Samuca da casa de Alberto. 
Ester confronta Dionísio.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 n Giovanni pede a Bruna que 
mantenha sigilo sobre o ataque 
que sofreu. Leonora, Rebeca e 
Dinalda vão a uma festa de sub-
celebridades. Bruna fala mal de 
Camila para Giovanni.

 n Xavier diz que é o parceiro de 
Donatella. Poderosa diz à Olym-
pia que quer achar o remédio que 
Leandro deu a Ramiro. Furacão 
descobre que Rosa Flor é da polí-
cia. Ramiro guarda o dossiê.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Clarita diz para Beto que está 
namorando Francis. Carol conta 
para Beto que viu Maria Cecilia e 
Junior se beijando. Matilde deci-
de se vingar das crianças.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Ivana conhece Tereza Brant e 
se identifica com sua história. 
Biga sugere que Nonato faça seu 
show no Balada Jeiza. Abel sen-
te-se mal quando ouve Mere.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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HUMOR
CHEIO DE 
VERÃO 

S
ucesso no Multishow, o ‘Vai Que Cola’ 

prepara sua estreia na TV aberta. A partir 

de hoje, a sexta temporada do humorístico 

começa a ser exibida na Globo, de segunda a 

sexta, após o ‘Jornal da Globo’. Aliás, com o início do verão, 

a série chega no momento certinho.

Os personagens saem do Méier e viajam para Praia Gran-

de, no litoral de São Paulo. Enquanto curtem as férias, des-

cobrem que não vão poder voltar ao Rio porque a pensão 

foi interditada. É claro que a confusão é garantida. 

Ah, e para melhorar (ou piorar), Terezinha (Cacau 

Protásio) simula uma gravidez e faz misté-

rio sobre a identidade do pai. 

Confira a opinião dos atores 

sobre a chegada da série à Globo 

e os destaques da temporada.

JULIANA PIMENTA

juliana.pimenta@odia.com.br

Luis 
Lobianco 

(Reginel)

 n “Recebi a notícia com muita alegria. O ‘Vai Que Cola’ é um programa muito popular há anos e tem a capa-cidade de falar com diferentes públicos. Eu sempre gosto de sentir que meu trabalho está na boca do povo. É demais pensar que na TV Globo vamos potencializar essa história. Gravamos a sexta tem-porada no ano de 2018 enquanto eu fazia a novela ‘Segundo Sol’ paralelamente. Era uma correria, pra-ticamente sem folga, mas valeu muito a pena. Tenho as melhores recordações!”

Fiorella 
Mattheis 

(Velna)

 n “Fiquei bastante animada e surpresa. A gente 

sempre comentava nos bastidores que o ‘Vai 

Que Cola’ seria muito legal na TV aberta e que 

bom que esse dia chegou, um verdadeiro pre-

sente de Natal. Só assim para levar um pouco 

mais de leveza neste momento difícil que es-

tamos passando. A temporada foi incrível e me 

diverti bastante, foi muito prazeroso fazer parte 

desse projeto e de estar ao lado desse time, afinal 

para mim foram seis temporadas e dois filmes”

Cacau 
Protásio 

(Terezinha)

 n “Fico muito feliz de estar de volta à TV Globo com o ‘Vai que Cola’, que é um grande sucesso da TV fechada agora chegando na TV aberta. Essa temporada que se passa em Praia Grande é muito divertida porque trouxe um frescor para o programa, foi muito bom. As gravações foram muito divertidas, com muitas participa-ções especiais, tenho certeza de que todos irão se divertir muito”

Marcelo 
Médici 

(Sanderson)

 n “Ficamos todos muito felizes, pois acreditamos que a grande 

função da arte é se comunicar! Quanto mais gente tiver 

acesso a alegria que é o ‘Vai Que Cola’, melhor! A sexta 

temporada é a minha favorita, até porque acredito que a 

ideia da temporada veio de lembranças que eu tinha das 

minhas férias em São Vicente, na região metropolitana 

da Baixada Santista. Contei muitas histórias sobre essas 

recordações nos bastidores, lembrava de muitos lugares 

e hábitos dessas temporadas que passei por lá... Minha tia 

tinha um apartamento de veraneio, e meu sonho era morar ali, 

de frente pro mar! João Fonseca, um dos diretores do programa, 

nasceu em Santos e sabe exatamente como é essa questão do 

paulistano que vai passar ‘férias’ em Santos! O apartamento fica fechado, 

sempre que a gente chegava tinha uma surpresa, um chuveiro queimado, 

uma geladeira que dava choque, uma torneira com vazamento (risos)...”
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O elenco de ‘Vai Que Cola’: sexta temporada será exibida na Globo



Horóscopo

Pode ser um bom momento para realizar as tarefas 
necessárias. Faça um esforço a mais para dar espaço 
para o seu desejo. A harmonia deve reinar no romance 
ou na paquera.

É o momento para você sonhar alto e identificar 
oportunidades de trabalho. Confie em seu sexto 
sentido. Cuidado com a desconfiança no 
relacionamento, confie no par.

Passatempo

INSTRUÇÕES:  
Devem-se formar 
palavras em 
todas as direções, 
ligando as letras 
em sequência 
direta, sem 
cruzar, pular 
ou repetir letra 
(para que uma 
palavra tenha 
letra repetida é 
necessário que ela 
esteja duplicada 
no diagrama). 
Damos como 
exemplo 
uma palavra 
encontrada no 
diagrama. Só 
valem palavras de 
quatro letras ou 
mais. Na solução, 
há 30 formadas 
com este 
diagrama, mas 
se você formar 
outras, parabéns!

TORTO: anta, antigo, cantiga, canto, cátion, césio, código, conta, copo, 
dano, decano, desígnio, digna, doca, gado, gaita, ingá, iota, nona, ódio, 
pois, ponto, recanto, resignado, resina, seda, signo, sino, tina, topo.

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

As afinidades serão suas aliadas para conquistar um 
novo amor. Se tem compromisso, explore a 
sensualidade. Pode conquistar vitórias no trabalho e 
ganhar uma grana.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

As paqueras vão ganhar mais espaço na sua vida. 
Utilize a criatividade para superar os desafios da 
rotina. Cuidado com distrações na profissão, tente 
focar nas suas tarefas.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Preparativos para o final de ano recebem a proteção 
das estrelas. A saúde conta com boas energias. O 
desejo esquenta o romance, principalmente entre 
quatro paredes.

LEÃO
23/7 a 22/8

Contar com a ajuda de pessoas próximas pode ser 
fundamental no trabalho. É a hora certa de expressar 
o que pensa para a paquera. No amor, há sinal de 
paixão e sintonia.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Alguns sacrifícios que você fizer podem auxiliar seus 
familiares, inclusive financeiramente. Para o romance, 
a Lua estará protegendo os relacionamentos. É o 
momento de amar seu parceiro.

LIBRA
23/9 a 22/10

A sorte está a seu favor. Vai ser mais fácil falar o que 
pensa e se destacar em qualquer tarefa, seja no 
trabalho ou em casa. Aposte no romantismo para se 
dar bem na conquista.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Há chance de realizar um sonho de consumo ainda 
hoje. No amor, é o momento de se divertir com o par. 
Só tome cuidado com o ciúme que pode estragar os 
planos do casal.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

A Lua sugere conversar com os amigos e aprender 
coisas novas. Uma paixão passageira pode animar a 
rotina. Antigas paqueras podem retornar e mudar 
tudo a sua volta.

As finanças estão a seu favor. Só tome cuidado para 
não sair espalhando a notícia por aí e evite gastos 
desnecessários. No amor, invista num bom papo e 
mostre a sua paixão.

Bom dia para se concentrar nos seus objetivos. 
Misturar dinheiro e amizade pode gerar problemas 
seríssimos. Se está no clima para paquerar, aja com 
bastante equilíbrio.

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

Mara critica 
Xuxa por 
generalizar 
pastores
Durante entrevista ao ‘Balanço 
Diário’, da TV Diário do Sertão, 
na última sexta-feira, Mara Mara-
vilha criticou a postura de Xuxa 
Meneghel pelos ataques feitos a 
pastores. “Acho muito desrespei-
toso quando uma pessoa pública, 
que forma opinião, perde todos 
os seus valores”, disse a apresen-
tadora do SBT.

“Quem for inteligente sabe a 
quem estou me referindo. Não 
vou generalizar e dizer que ‘mui-
tos padres’, ‘muitos pastores’, 
‘muitos bispos’, ‘muitos religio-
sos’ deveriam ser presos. Acho 
leviano quando uma pessoa com 
o poder de formação de opinião 
generaliza, falando de uma classe 
de pessoas religiosas”, continuou 
Maravilha.

Ela ainda disse que Xuxa não 
teria moral para generalizar os re-
ligiosos. “Você vai ver o histórico 
de fé da pessoa, e é um histórico 
que tem uma relação profunda 
com o maior charlatão que o país 
teve, que desmoralizou o nome do 
nosso país no exterior, o João de 
Deus. Acho tão cretino que a pes-
soa fala e esquece de sua vivência 
espiritual”, disse.

Xuxa Meneghel de fato fre-
quentou o centro de João de Deus 
no passado, quando procurava 
tratamento para a mãe, que so-
fria com Mal de Parkinson. Mas, 
recentemente, ela se desculpou 
publicamente por ter divulgado o 
trabalho do médium, que está pre-
so depois de ter vários escândalos 
sexuais expostos.

“Graças a Deus, eu não sou a 
Xuxa, mas tudo o que tiver de ser 
será. Não sou anja, não sou ra-
inha, mas sou Maravilha. Aceita 
que dói menos”, finalizou Mara.

Pré-Réveillon 

com Claudia 

Leitte no Rio 

é cancelado
O Pré-Réveillon que o Grupo San 
Sebastian promoveria, nos dias 
28 e 29 de dezembro, no Rio de 
Janeiro, foi cancelado. Os eventos 
O Vale, com Alinne Rosa, e Blow 
Out, com Claudia Leitte, devem 
retornar à cidade na Semana San-
ta, nos dias 2 e 3 de abril de 2021, 
na Santa Festa, com as mesmas 
cantoras e DJs anunciados e atra-
ções extras. A decisão de cancela-
mento foi tomada conjuntamente 
entre artistas, cientes do papel 
social que exercem, e contratan-
tes. Juntos, entendem que o mo-
mento não é o mais adequado 
para este formato de celebração, 
mesmo com o cumprimento dos 
protocolos exigidos.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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