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TRATAMENTO DE COVID-19

Estado e prefeitura não 
abrem leitos prometidos
Prazo terminou na sexta-feira e no sábado, respectivamente, e compromisso não foi integralmente cumprido.  RIO DE JANEIRO, P. 3

Lei Seca deu início à Operação Verão 
nos acessos às praias. Ações de 

fiscalização vão durar até o fim da 
estação, em março. RIO DE JANEIRO, P. 5

Risadas estão garantidas 
com Paulo Gustavo no 
especial de fim de ano, 
hoje, na Globo. Ator se 

orgulha da “energia legal” 
nas gravações. P. 15
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RIO DE JANEIRO, P. 7

“NÓS VAMOS 
INICIAR ESSE 
PLANO DE 
IMUNIZAÇÃO 
EM BREVE”, 
GARANTE PAES

POLICIAIS SÃO 
DENUNCIADOS 
POR MORTE DE 
QUATRO PESSOAS 
NA COMUNIDADE 
DO VIDIGAL

RIO DE JANEIRO, P. 3

Depósito alcança 46 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas. 
Governo tenta quitar o restante de forma parcelada. SERVIDOR, P. 10

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

ATAQUE

Craque rubro-negro acusa jogador 
Ramirez, do Bahia, de injúrias 
raciais, e vai prestar depoimento 
hoje no Decradi. STJD analisará a 
súmula e o vídeo do jogo. P. 8
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DANIEL CASTELO BRANCO

Crivella paga o 13º para 
quem ganha até R$ 3 mil

CORONAVÍRUS
HÁ FALTA DE 
RECURSOS 
FINANCEIROS E 
DIFICULDADE NA 
CONTRATAÇÃO  
DE MÉDICOS
INFORME DO DIA, P. 2

COMEÇAM AS 
BLITZES DIURNAS
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As mais lidas
Online

Prefeitura do Rio paga 
13º salário de 46 mil 

servidores que ganham 
até R$ 3 mil

COLUNA SERVIDOR

Carol Portaluppi exibe 
suas curvas em dia de 

sol no Rio
O DIA ONLINE

Paes diz que vai aderir 
ao plano nacional de 

imunização da Covid-19 
do governo federal.

O DIA ONLINE

VACINAÇÃO EM 
CAMPOS

 N Após ser diplomado como 
prefeito de Campos, Wladi-
mir Garotinho (PSD) disse 
que vai manter contato com 
o Instituto Butantan, de São 
Paulo, e elaborar um proto-
colo de intenção para pos-
sível aquisição de vacinas 
contra o novo coronavírus 
e que a prefeitura não vai fa-
zer programação de verão, 
a exemplo de outros muni-
cípios da região fluminense.

COVID-19

Agrava a falta 
de médicos no 
Rio de Janeiro

 N O consultor Adriano Pires 
enviou relatório para seus 
clientes dizendo que a boa 
notícia vinda da Petrobras é 
que ela continuará com seu 
plano de desinvestimento e 
bateu recorde na exportação 
de petróleo graças ao pré-sal. 
E sobre o setor elétrico, ele 
diz: “estamos terminando 
ano com preços superiores 
a R$ 500/MWh e assustados 
com possíveis apagões”.

GILVAN DE SOUZA/AGÊNCIA O DIA

ALERTAS VINDOS DO 
SETOR ELÉTRICO

Situação 
crítica. No 
Hospital 
Ronaldo 
Gazolla, 
existem hoje 
310 leitos 
ocupados”

DIVULGAÇÃO

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

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

Wladimir Garotinho (PSD)

Hospital Ronaldo Gazolla é referência no cuidado de pacientes com coronavírus.

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

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

Veja tabela de cálculo do IPVA
Quem fizer o pagamento do valor integral, ganha desconto de 3% do imposto

IMAGEM INTERNET

A 
Secretaria de Estado 
de Fazenda do Rio 
de Janeiro (Sefaz
-RJ) divulgou ontem 

os valores venais dos veícu-
los que servem de base para 
o cálculo do IPVA 2021. O 
imposto que o contribuinte 
deverá pagar corresponde a 
alíquota de cada veículo, que 
é de 4% para carros flex, 2% 
para motos e 1,5% para car-
ros movidos a Gás Natural 
Veicular (GNV).

O IPVA deverá ser pago 
em cota única ou em três 
parcelas mensais, iguais e 
sucessivas. Quem pagar o 
valor integral terá um des-
conto de 3% do imposto. O 

vencimento da cota única e 
da primeira parcela será no 
mesmo dia, a partir do dia 21 
de janeiro de 2021, de acor-
do com o número do final da 
placa do automóvel. 

COMO CALCULAR E PAGAR
Para os que possuem carros 
flex, basta multiplicar o va-
lor do veículo por 4 e dividir 
por 100. Os donos de moto 
precisam multiplicar o valor 
da motocicleta por 2 e dividir 
por 100. Já os motoristas que 
têm carros movidos a gás 
(GNV), multiplica por 1,5 e 
divide por 100.

O tributo poderá ser qui-
tado por meio de boletos 
bancários que poderão ser 
emitidos nos sites do Banco 
Bradesco (www.bradesco.
com.br) ou da Secretaria de 
Estado de Fazenda (www.fa-
zenda.rj.gov.br). O pagamen-
to da Guia de Regularização 
de Débitos - GRD deverá ser 
efetuado em dinheiro e po-
derá ser realizado em qual-
quer agência bancária.

Além da GRD, os motoris-
tas precisam pagar a Guia 
de Recolhimento de Taxas 
(GRT), também obtida no 
site do banco, que reúne as 
taxas do Detran.RJ — a de 
licenciamento anual e a de 
emissão do Certificado de 
Registro e Licenciamento 
de Veículo (CRLV).

Geralmente essas guias fi-
cam disponíveis já durante 
a primeira quinzena de ja-
neiro no site da instituição 
financeira.  

Os donos de 
moto precisam 
multiplicar o valor 
da motocicleta por 2 
e dividir por 100 Os motoristas precisam também pagar a Guia de Recolhimento de Taxas, além da GRD

O
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A ansiedade para a chegada de vacina contra o coronaví-
rus está levando o Brasil a fazer uma contagem re-
gressiva. Lamentavelmente o Rio é hoje a capital com 

maior número de óbitos pela Covid. Neste momento, o gover-
nador Cláudio Castro, o prefeito Marcelo Crivella e o novo pre-
feito, Eduardo Paes, negam a possibilidade de fechamento 
total na cidade, dizem que não vão diminuir a flexibilização e 
que a solução estaria na abertura de novos leitos. O problema 
é que cresce o número de pacientes com a doença e, depois 
de uma semana de promessas, nada de novos leitos. O prin-
cipal argumento das autoridades seria a falta de recursos 
financeiros e dificuldade na contratação de médicos.

CRISE QUE SE REPETE
Só como exemplo, no Hospital Ronaldo Gazolla (especializa-
do em covid) existem hoje 310 leitos ocupados e a possibili-
dade de abrir outros 70 de CTI. Para que isso acontecesse, se 
necessitaria de contratar 91 médicos. A gestora da unidade, 
Riosaúde, começou um processo de contratação. Entretan-
to, não conseguiu ainda o número mínimo de profissionais 
para poder abrir os leitos. Ao mesmo tempo, muitos médicos 
que trabalhavam durante a pandemia, naquele hospital, 
resolveram deixar a unidade, por vários motivos. Assim, além 
daqueles 91 médicos necessários para abrir os novos leitos, a 
Riosaúde precisa repor os 84 profissionais que desistiram de 
trabalhar naquele hospital - para evitar que alguns dos 310 
leitos ocupados sofram algum problema.

NÚMEROS

3

1,5%

Número total de parcelas 

mensais, iguais e 

sucessivas, em que o IPVA 

poderá ser pago (ou em 

cota única com desconto)

Carros movidos a Gás 

Natural Veicular (GNV) 

pagam IPVA 2021 

correspondente a essa 

alíquota

CALENDÁRIO DE VENCIMENTOS DO IPVA/2021:
 VENCIMENTOS

 FINAL DA PLACA COTA ÚNICA OU 1ª PARCELA  2ª PARCELA 3ª PARCELA

 0  21/jan 22/fev 24/mar

 1  22/jan 23/fev 25/mar

 2  25/jan 24/fev 26/mar

 3  26/jan 25/fev 29/mar

 4  27/jan 26/fev 30/mar

 5  28/jan 01/mar 05/abr

 6  29/jan 02/mar 06/abr

 7  01/fev 03/mar 07/abr

 8  02/fev 04/mar 08/abr

 9  03/fev 05/mar 09/abr

Lamentável o destaque de um jogo, que foi bonito de se ver, ser uma 
possível atitude de racismo. Gerson, meia do Flamengo, fez certo em 
não se calar, e o Bahia deu exemplo ao apoiar o denunciante e afastar 
o jogador Ramirez. Precisa ser apurado, mas nunca passar impune.

A chegada do verão 
reforça a necessidade 
da mudança de hábitos 
para cariocas e turistas. 
Vou insistir no que venho 
dizendo: é preciso rigidez 
na fiscalização e que 
cada um faça a sua parte. 
Algumas pessoas já ado-
tam o hábito ir à praia de 
madrugada para evitar 
aglomeração. Vamos 
pensar em alternativas.



RIO DE JANEIRO

Estado e Prefeitura do Rio não abrem leitos prometidos
Prazo de ampliação terminou semana passada. Compromissos assumidos não foram integralmente cumpridos por estado e município

DANIEL CASTELO BRANCO

Hospital de Campanha do Complexo do Maracanã não está funcionando em plena alta de infecções no Rio

sendo 160 para UTI. A rede 
municipal conta com 923 de-
dicados exclusivamente a tra-
tamento do coronavírus.

Com o Rio contabilizando 
maior número de mortes pela 
doença em dezembro, acima 
até de São Paulo que possui 
mais casos. O MP e a Defen-
soria ajuizaram ação para que 
o município volte a adotar me-
didas restritivas. A ação prevê 
multa diária ao prefeito Crivel-
la, no valor de R$ 50 mil, em 
caso de descumprimento.

Entre as medidas sugeri-
das, em reunião dia 2 de de-
zembro, estão a limitação do 
horário de funcionamento de 
bares e restaurantes até as 22 
horas,  fechamento de escolas 
e creches municipais e conve-
niadas, proibição de perma-
nência na areia da praia e do 
banho de mar, assim como de 
atividades esportivas indivi-
duais e coletivas, e medidas 
de fiscalização e diminuição 
da lotação de ônibus, BRT e 
VLT a até 50% da capacidade.

O governo do estado e a Pre-
feitura do Rio não cumpriram 
a promessa de abrir todos os 
leitos extras para o tratamento 
de covid-19. Os prazos dados 
por autoridades terminaram, 
respectivamente, na última 
sexta-feira e no sábado, mas 
o compromisso não foi inte-
gralmente cumprido. Tudo em 
um momento em que o Estado 
do Rio contabilizou seis mor-
tes pela doença e mais 705 
casos nas últimas 24 horas. 
São 407.575 casos de covid-19 e 
24.479 óbitos pelo último bole-
tim, divulgado ontem.

A Secretaria Estadual de 
Saúde se comprometeu a abrir 
130 novos leitos para covid-19 
até sexta-feira, mas só ativou 
107, não entregando 23. No to-
tal, a rede tem 582 leitos, sen-
do 303 de UTI adulto, 271 de 
enfermaria, quatro de UTI pe-
diátrica, dois de UTI neonatal 
e dois de UTI obstetrícia.

No município, o prefeito 
Marcelo Crivella afirmou, no 
início do mês, que seriam mais 

170 leitos de enfermaria até 
sábado. Apenas cinco foram 
abertos. Segundo a Secretaria 
de Saúde, o restante, além de 
mais 50 UTIs, serão entregues 
até o dia 29. Segundo a pasta, 
a prefeitura está com processo 
seletivo em curso para contra-
tar profissionais de Saúde. 

A taxa de ocupação de leitos 
de UTIs para covid-19 na rede 
SUS (que inclui unidades mu-
nicipais, estaduais e federais) 
na cidade do Rio está em 90%. 
Já nas enfermarias está em 
80%. A capital tem 1.462 pes-
soas internadas em leitos espe-
cializados, sendo 634 em UTI. 
Até o momento, 257 aguardam 
na fila por transferência para 
leitos na capital e na Baixada, 

Paes diz que Rio vai aderir ao plano 
nacional de imunização da covid-19
Prefeito eleito participou ontem de reunião com a presidente da Fiocruz para tratar do assunto

ESTEFAN RADOVICZ

A presidente da Fiocruz, Nísia Trindade, e o prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes, assinaram carta entendimento sobre imunização contra covid

O 
prefeito eleito do Rio, 
Eduardo Paes (DEM), 
e a presidente da Fun-
dação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz), Nísia Trindade, se 
encontraram ontem para tra-
taram de um plano de vacina-
ção da covid-19 no município. 
O futuro secretário de Saúde, 
Daniel Soranz, também parti-
cipou do encontro. Paes rea-
firmou que o Rio vai aderir ao 
plano nacional de imunização 
do Ministério da Saúde, que 
ainda não tem data de início 
para vacinação.

Ao deixar o encontro, o pre-
feito optou por não falar sobre 
datas. Ele e Nísia assinaram 
carta de entendimento. “A Pre-
feitura do Rio seguirá o plano 
nacional de imunização. Eu 
vim aqui me atualizar e as res-
postas que tenho da Fiocruz 
são muito positivas”, afirmou.

Ele reforçou a importân-
cia da Fiocruz para o comba-
te à covid-19. “Nós estamos na 
maior referência em pesquisa 
de Saúde da América Latina. 
Nós estamos no maior produ-
tor de vacinas, a Fiocruz é uma 
instituição brasileira que mui-
to nos orgulha”, comentou. 

Sobre o encontro, Paes 
contou que foram abordados 
vários assuntos. “Discutimos 
diversos temas, mas sabemos 
que o tema que angustia a 
população diz respeito à co-
vid-19”. “Nós não vamos nos 
limitar a vacinação, a gente 
tem tarefa e papel sobre a saú-
de urbana, novas formas de 
pensar urbanismo na cidade”, 
completou. “Nós vamos iniciar 
esse plano de imunização em 
breve”, finalizou.

Paes reafirmou que no pró-
ximo dia 28 ele e Soranz apre-
sentarão os detalhes para en-
frentamento ao coronavírus.

Nísia reforçou que a Fio-
cruz está produzindo a vaci-
na de Oxford, mas a institui-
ção também apoia a pesqui-
sa clínica de outras vacinas, 
como a do Instituto Butan-

 > A cartilha adverte que 
quem for receber convi-
dados ou celebrar festas 
fora de casa deve usar 
máscara sempre que 
não estiver comendo ou 
bebendo, manter a dis-
tância dos demais con-
vidados, evitar apertos 
de mão e abraços, lavar 
ou higienizar com ál-
cool 70 as mãos com fre-
quência e não compar-
tilhar copos e talheres.

Bebidas devem ser 
disponibilizadas em 
embalagens individuais, 
como latas ou garrafas, 
arrumadas em baldes 
com gelo, para que cada 
um se serva. Condimen-
tos, molhos para salada 
ou temperos precisam 
ser embalados indivi-
dualmente. A louça deve 
ser lavada em água cor-
rente e detergente, ou na 
máquina de lavar louças.

Quem teve contato 
com a doença ou está 
com sintomas deve evi-
tar encontros por ofere-
cer risco para os outros. 
Estão na lista aqueles 
que estão com sinto-
mas relacionados à co-
vid-19 ou que já tem o 
diagnóstico da doença; 
quem ainda está no pe-
ríodo de 14 dias desde 
que teve os primeiros 
sintomas relacionados 
à doença, mesmo que 
não tenha feito um tes-
te; aqueles que estão 
aguardando o resulta-
do de um exame mo-
lecular para saber se 
estão contaminados; e 
quem manteve contato 
com alguém que teve o 
novo coronavírus nas 
últimas duas semanas.

Usar máscara 
depois de 
comer e beber

tan, de São Paulo, e da Jans-
sen, da Johnson & Johnson.

“As vacinas que o programa 
nacional de imunização, a par-
tir do registro da nossa autori-
dade sanitária, a Anvisa, regis-
trar nós estaremos apoiando 
como tem que ser. E estamos 
com uma linha muito impor-
tante que é a de ter a produção 
totalmente nacional da vacina 
Oxford/AstraZeneca/Fiocruz. 
Esse é o caminho da Fiocruz”, 
afirmou Nísia. 

No sábado, Paes anunciou 
acordo com o Butantan para 
adquirir vacina. A informa-
ção foi divulgada após encon-
tro com o governador de São 
Paulo, João Doria. O Butantan 
produz a vacina Coronavac.

Rio possui maior 
número de mortes 
por em dezembro, 
acima até de SP que 
tem mais casos

Eu vim aqui me 
atualizar e as 
respostas que tenho 
da Fiocruz são muito 
positivas

EDUARDO PAES, prefeito 
eleito do Rio

 NA Fiocruz organizou cartilha de 
orientações para diminuir os ris-
cos de transmissão da covid-19 
no período de festas do Natal e 
Réveillon. Diante do aumento de 
casos em todo o país, a fundação 
orienta a quem deseja fazer reu-
niões que estipule limite de con-
vidados, garantindo o distan-
ciamento de dois metros e que, 
preferencialmente, faça evento 
em local aberto e ventilado.

Mesmo seguindo todas as 
orientações, a fundação alerta: 
“Nenhuma medida é capaz de 

impedir totalmente a transmis-
são do novo coronavírus”, diz a 
cartilha. A forma mais segura de 
passar as festas de fim de ano, 
de acordo com a Fiocruz, é ficar 
em casa e celebrar apenas com 
as pessoas que moram ali.

A cartilha está disponível on
-line. Há cards informativos que 
podem ser compartilhados pelo 
WhatsApp e demais redes so-
ciais. O material traz orientações 
sobre o modo de preparar e servir 
alimentos, organizar o ambiente 
e medidas gerais de proteção.

FIOCRUZ PREPARA CARTILHA

Orientação para festa de fim de ano

LUANA BENEDITO
luana.bendito@odia.com.br
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Mourão garante vacina 
em breve em todo o país
Vice-presidente afirmou que a imunização estará disponível nos próximos meses

ALAN SANTOS / PR

Mourão disse que haverá vacina “ao longo inclusive dos cantos mais afastados da nossa Amazônia” 

O 
v ice -pres idente 
Hamilton Mourão 
aproveitou seu pro-
grama de rádio para 

afirmar que o governo fede-
ral vai vacinar a população 
contra a covid-19. No “Por 
Dentro da Amazônia”, vin-
culado ontem, em uma rede 
nacional de rádios, Mourão 
informou que a imunização 
estará disponível nos próxi-
mos meses.

“Essa é uma batalha que 
está sendo enfrentada sem 
descanso, mas com a certeza 
de que muito em breve tere-
mos uma vacina distribuída 
em todo o território nacio-
nal, ao longo inclusive dos 
cantos mais afastados da 
nossa Amazônia para que 
possamos definitivamente 
voltar a uma vida normal e 
abraçar nossos entes queri-
dos”, disse Mourão, lamen-
tando as mortes pela co-
vid-19 no Brasil.

Na semana passada, o pre-
sidente Jair Bolsonaro assi-
nou uma medida provisória 
abrindo um crédito extraor-
dinário de R$ 20 bilhões 
ao Ministério da Saúde. De 
acordo com o governo, o 
dinheiro será usado para a 
compra de doses das vacinas 
registradas na Anvisa. Bolso-
naro destacou que a vacina 
será opcional. Ele é contra 
a vacinação obrigatória. O 
Supremo Tribunal Federal 

(STF), porém, deu poder 
para estados e municípios 
decidirem sobre a obrigato-
riedade da imunização.

Também na semana passa-
da, o governo lançou, em ceri-
mônia no Palácio do Planalto, 
o Plano Nacional de Operacio-
nalização da Vacina contra a 
Covid-19. Elaborado pelo Mi-
nistério da Saúde, o documen-
to não estipula prazo para o 
começo da vacinação. 

O plano foi apresentado 
por determinação do do mi-
nistro Ricardo Lewandovs-
ki, do Supremo, relator das 
ações que tratam da obriga-
toriedade da vacina e outras 
medidas de combate à pan-
demia no país.

Órgão aponta falta de planejamento 
detalhado para combate à pandemia

TCU: governo sem 
plano estratégico

DIVULGAÇÃO

A quinta auditoria do Tri-
bunal de Contas da União 
(TCU) concluiu que, nove 
meses após o início da pan-
demia no Brasil, o governo 
ainda não tem plano estra-
tégico para o enfrentamen-
to da covid-19. Segundo o 
órgão, não existe planeja-
mento “minimamente de-
talhado” por parte do go-
verno Bolsonaro. Entre os 
problemas apontados es-
tão falta de entrega de EPIs 
(equipamentos de proteção 
individual), respiradores, 
kits de testes e descumpri-
mento de prazos definidos 
em contratos.

O TCU afirma que os in-
tegrantes do Ministério da 
Saúde não compreenderam 
que é função da pasta a ar-
ticulação com governos es-
taduais e municipais. Um 
dos problemas está na aqui-
sição de seringas e agulhas 

necessárias para a vacinação.
O relatório aponta que a 

pasta abriu processo para 
compra de 300 milhões de 
unidades do kit com seringas 
e agulhas. No entanto, onze es-
tados disseram que compra-
riam 150 milhões de unidades 
do mesmo item.

A Controladoria Geral da 
União, segundo o tribunal, 
alertou que não havia docu-
mentos para embasar a de-
manda do material pelos 
estados. Também não havia 
um cronograma de entregas. 
Dessa forma, os técnicos te-
mem um descompasso entre 
o fornecimento das doses de 
vacinas e a data de entrega das 
seringas e agulhas.

O Ministério da Saúde afir-
mou que está viabilizando a 
compra de seringas, agulhas 
e EPIs. A pasta diz que repas-
sa recursos para que estados 
comprem itens, mas que, com 
a pandemia, faz excepcional-
mente aquisição centralizada.

Biden recebe 1ª dose 
da vacina nos EUA

O presidente eleito dos 
EUA, Joe Biden, 78, rece-
beu ontem a primeira dose 
da vacina da Pfizer contra 
covid-19. Biden tomou a 
vacina em Delaware. A vice
-presidente eleita, Kamala 
Harris, será imunizada na 
próxima semana.

Após ser vacinado, Biden 
disse que o imunizante é o 
primeiro passo para supe-
rar a pandemia, mas que le-
vará algum tempo até que 
isso aconteça. Por isso, pe-

diu para que as pessoas conti-
nuem usando máscaras, man-
tenham o distanciamento so-
cial e, se possível, não viagem.

A vacina do laboratório nor-
te-americano Moderna contra 
a covid-19 começou a ser dis-
tribuída nos EUA no sábado, 
informou um funcionário do 
governo. A Agência America-
na de Medicamentos (FDA) 
anunciou na sexta à noite a au-
torização de emergência para 
essa vacina, uma semana após 
fazer o mesmo com o imuniza-
dor da dupla americana-ale-
mã Pfizer/BioNTech.

Agência europeia libera imunizante

A Agência Europeia de Me-
dicamentos (EMA) anunciou 
ontem aprovação da vacina 
da Pfizer/BioNTech contra 
o coronavírus e afirmou que 
“não há provas” de que o fár-
maco não será eficaz contra a 
nova cepa de coronavírus de-
tectada no Reino Unido. A de-
cisão da EMA abre o caminho 
para as campanhas de vacina-
ção na UE nos próximos dias.

“Eu tenho o prazer de anun-
ciar que o comitê científico se 
reuniu e recomendou autori-
zação de comercialização con-
dicional na União Europeia Caminho aberto para campanhas

FELIPE BARROS

da vacina desenvolvida pela 
Pfizer e BioNTech”, afirmou a 
diretora geral da EMA, Emer 
Cooke, em entrevista online.

Mais países da Europa e de 
outros continentes impuse-
ram ontem restrições aos voos 
do Reino Unido, onde nova 
variante do coronavírus, mais 
transmissível, foi encontrada. 
Até agora, mais de 30 nações 
suspenderam os voos de e para 
o território britânico. Itália, 
Alemanha, Holanda, Bélgica 
e França foram os primeiros 
a anunciarem o bloqueio no 
domingo. O Brasil, no entanto, 
não tomou nenhuma medida 
para restringir voos do Reino 

Unido e nem planeja impor 
medidas específicas.

As restrições foram logo 
seguidas por Áustria, Suécia, 
Lituânia, Letônia, Estônia, 
Finlândia, Omã, Croácia, Ma-
cedônia, Polônia e República 
Tcheca, Dinamarca e Portu-
gal. Já Canadá, Romênia, Tur-
quia, Bulgária, Índia, Arábia 
Saudita, Irã, Suíça, Kuwait, Ir-
landa, Noruega, Israel, Hong 
Kong, Argentina, El Salvador, 
Colômbia, Chile, Peru, África 
do Sul, Austrália, Jordânia e 
Marrocos resolveram fechar 
fronteiras para voos britâni-
cos. A Rússia anunciou que 
suspenderá a partir de hoje.

 NSem usar máscara, o presiden-
te Bolsonaro voltou a provocar 
aglomeração em São Francisco 
do Sul (SC), onde passa alguns 
dias de folga para pescar. Ao 
retornar de mergulho na Ilha da 
Paz, ontem, ele cumprimentou 
apoiadores, tirou fotos e pegou 
crianças no colo na praia em 
frente ao Forte Marechal Luz, 
onde está hospedado. Ele não 
quis falar com a imprensa.

Conforme a assessoria de 
imprensa do Planalto, Bolso-
naro está de férias em agenda 

privada. Não há previsão de 
compromissos oficiais pelo 
menos até amanhã, quando 
deve retornar a Brasília. 

A viagem ocorre em meio às 
pressões sobre o governo torno 
do plano de vacinação contra 
a covid-19 e um novo aumento 
de casos da doença no país. 

Bolsonaro gravou vídeo para 
cumprimentar os pescadores 
catarinenses. Na chegada ao 
Aeroporto Estadual de Uba-
tuba, há dois dias, Bolsonaro 
também causou aglomeração.

MAIS UMA VEZ !

Bolsonaro provoca aglomeração

 > Brasília

 > Londres, Reino Unido

 > Brasília

 > Delaware, Estados Unidos 
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Cãozinho à espera de 
nome nos Bombeiros
O Corpo de Bombeiros do 
Rio abriu votação nas re-
des sociais para escolher 
o nome do seu mais novo 
integrante: um cão da raça 
bloodhound, ainda filhote. 
O cãozinho chegou há um 
mês no 2º Grupamento de 
Socorro Florestal e Meio 
Ambiente, em Magé, na 
Baixada Fluminense. Con-
tando com ele, o grupamen-
to passa a ter 17 animais, ou 
heróis, como são tratados 
pelos bombeiros.

No quartel, os cães re-

cebem treinamento intensi-
vo e auxiliam os bombeiros a 
localizar pessoas desapareci-
das em desabamento, soter-
ramento e na mata.

Farejar pela floresta será a 
especialidade do novo inte-
grante. Ele treinará por um 
ano até estar pronto para os 
salvamentos na mata. São os 
internautas que vão ajudar a 
decidir entre três opções suge-
ridas pelos bombeiros: Hórus, 
Texas ou Gringo. A enquete 
está disponível no Instagram: 
@corpodebombeiros_rj.

Veja como será a 
grade da Supervia 
na véspera de 
Natal e Ano Novo

Trens: confira horário 
de funcionamento

Nos dias 24 e 31 de dezem-
bro, os trens da SuperVia 
vão circular com a grade 
horária regular de sába-
dos, das 4h45 às 21h15, com 
ajustes. Já no dia 25 de de-
zembro, a grade horária 
será de domingos e feria-
dos, das 5h30 às 20h30 e em 
1º de janeiro de 2021 a grade 
também será de domingos 
e feriados, com ajustes.

A operação hoje, ama-
nhã e nos dias 28, 29 e 30 
de dezembro seguirá com 
os intervalos praticados nos 

dias úteis. Os clientes devem 
programar seus trajetos uti-
lizando a seção “Planeje Sua 
Viagem”, no aplicativo da Su-
perVia e no site www.supervia.
com.br, ou consultando o Su-
perVia Fone, no número 0800 
726 9494 (24 horas).

Lei Seca inicia Operação 
Verão nos acessos às praias 
Ações, com blitzes diurnas de fiscalização, vão durar até o fim da estação, em março

A 
Operação Lei Seca 
começou ontem a 
Operação Verão, 
com blitzes diurnas 

de fiscalização e conscien-
tização nos principais aces-
sos às praias, áreas de lazer 
e cachoeiras. As ações serão 
realizadas em toda a Região 
Metropolitana e Interior do 
estado e vão durar até o fim 
da estação, em março.

Na última edição da Ope-
ração Verão, de 16 de janeiro a 
15 de março deste ano, foram 
realizadas 94 ações e aborda-
dos 5.527 motoristas. Destes, 
423 apresentavam sinais de 
embriaguez, o que representa 

sem contato com o motorista. 
Sendo detectada a presença 
de álcool, é realizada uma se-
gunda triagem, e, caso o resul-
tado dê positivo novamente, é 
realizado o tradicional teste do 
bafômetro com o bocal descar-
tável e todos os procedimen-
tos de higiene. Após o uso dos 
aparelhos, eles são higieniza-
dos com hipoclorito de sódio 
a 2,5% (água sanitária).

Durante a abordagem, o 
motorista e o policial ficam 
separados por uma barreira 
protetora de plástico transpa-
rente. Nas blitzes são disponi-
bilizados totens de álcool em 
gel acionados via pedal. 

BOMBEIROS REFORÇAM EFETIVO

O Corpo de Bombeiros Mili-
tar do Estado do Rio começou 
ontem a Operação Verão 2021, 
com reforço de efetivo e de 
equipamentos para garantir a 
segurança dos banhistas.

Cerca de 1,2 mil guarda-
vidas da corporação vão mo-
nitorar as praias do Estado, 
com o apoio de vinte motos 
aquáticas recém-adquiridas. 
De acordo com o Corpo de 
Bombeiros, também são no-
vidades as 2,5 mil placas de 
sinalização de perigo e os 200 
totens informativos que estão 
sendo instalados em pontos 
estratégicos da orla. 

Supervia tem grade diferente

DIVUGAÇÃO/AGETRANSP

7,6% do total de abordados. As 
blitzes noturnas continuarão 
acontecendo normalmente.

NOVOS PROCECIMENTOS 

As blitzes de fiscalização da 
Lei Seca ficaram suspensas 
por quase sete meses devido à 
pandemia da covid-19 e retor-
naram em outubro, com no-
vos procedimentos orientados 
pela Secretaria Estadual de 
Saúde para não colocar em ris-
co de contaminação os agentes 
nem a população. 

Neste novo modelo da blitz, 
é feita uma triagem com o uso 
de etilômetro passivo, ou seja, 
sem necessidade de sopro e 

A segunda-feira marcou o primeiro dia de verão no Rio de Janeiro: as praias estiveram bem movimentadas às vésperas do Natal

DANIEL CASTELO BRANCO
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A deputada estadual do Psol recebeu 
ameaças através do Facebook

Renata Souza registra 
boletim de ocorrência

DIVULGAÇÃO

Renata Souza recebe ameaça de morte e vai à delegacia

A deputada Renata Sou-
za (Psol) esteve ontem na 
Delegacia de Repressão 
aos Crimes de Informática 
(DRCI), na Cidade da Polí-
cia, na Zona Norte do Rio, 
para registrar um boletim 
de ocorrência por conta 
das ameaças recebidas na 
última semana pela rede so-
cial Facebook. O agressor 
chegou a ameaçar a vida 
da parlamentar: “Você fala 
de mais (sic)...Vai perder a 
linguinha”. No mesmo post 
afirmou: “Por isso que Ma-
rieli (sic) morreu”.

Na saída da DRCI, a 
deputada falou com a im-
prensa. “É grave, afinal de 
contas, sou presidente da 
Comissão de Direitos Hu-
manos que trabalha com 
vários temas graves de 
violação e não podemos 
subestimar qualquer tipo 
de ameaça. E esta é uma 
ameaça que cita inclusive 
Marielle Franco, sem dú-
vida nenhuma, a gente já 
perdeu uma parlamentar 

importante na cidade do Rio 
e precisamos que as autori-
dades policiais possam fazer 
uma investigação que traga 
para nós uma resposta con-
tundente sobre esses crimi-
nosos”, afirmou Renata.

De acordo com a parlamen-
tar, essa foi a última de uma 
sequência iniciada em abril. A 
deputada disse que comuni-
cou as ameaças tanto ao gover-
nador em exercício, Cláudio 
Castro, quanto ao secretário 
de Polícia Civil, Allan Turno-
wski, e ao presidente da Alerj, 
André Ceciliano.

Segundo Renata, o dele-
gado Pablo Sartori, titular da 
DRCI, identificou os crimes 
de injúria racial e de ameaça 
no conjunto das mensagens, 
e disse que a investigação é 
fundamental para inibir os 
agressores e prevenir a se-
quência de crimes. Ao ser 
questionada se mudaria o 
seu esquema de segurança, a 
deputada optou pela cautela. 
“Vou ver o que que as autori-
dades me indicam”, disse.

Extorsão com fake news 
é alvo de operação
Quadrilha é suspeita de usar informações falsas para chantagear políticos

REPRODUÇÃO DE VÍDEO / DIVULGAÇÃO / POLÍCIA CIVIL

Polícia faz operação contra quadrilha que extorquia políticos através da divulgação de fake news

P
oliciais da Delegacia 
de Repressão aos Cri-
mes de Informática 
(DCRI), com apoio 

do Grupo de Atuação Especial 
no Combate ao Crime Orga-
nizado (Gaeco/MPRJ), reali-
zaram, na manhã de ontem, 
uma operação contra uma or-
ganização criminosa suspeita 
de controlar pelo menos 20 
páginas em redes sociais para 
extorquir políticos. 

Os agentes tinham um 
mandado de prisão preventi-
va e oito de busca e apreensão 
pela prática dos crimes de ex-
torsão, delitos contra a honra, 
falsidade ideológica e uso de 
documentos falsos. O homem 
apontado como líder da qua-
drilha, Igor Patrick de Souza, 
utilizava da divulgação de no-
tícias falsas em redes sociais, 
desde 2017, para extorquir e 
cometer crimes contra as víti-
mas. Ele não estava em casa no 
momento da ação e já é consi-
derado foragido.

Segundo a polícia, as pági-
nas nas redes sociais usavam 
aparência de canais de infor-
mação e serviam para a práti-
ca de extorsão com grande nú-
mero de vítimas. Os principais 
alvos eram políticos, como de-
putados estaduais, federais, 
vereadores e até prefeitos. A 
investigação também aponta 
que a quadrilha atuava de for-
ma empresarial e, quando um 
político não aceitava pagar por 
propaganda na falsa página de 
notícia de sua cidade, se trans-

formava em alvo de ataques 
políticos, com divulgação de 
fake news.

De acordo com o MP, lidera-
dos por Igor, Felipe Dias Dodó, 
Andressa Aline Pimentel de 
Carvalho, Rodrigo Menezes de 
Vasconcellos, Danyella Jesus 
da Silva e Sinaria de Carvalho 
da Silva desenvolvem suas 
atividades através de duas 
pessoas jurídicas, a Folha de 
Caxias e a Informarketing Pu-
blicidade, responsáveis pela 
publicação de notícias jorna-
lísticas em redes sociais.

Foram cumpridos manda-
dos de busca e apreensão em 
vários endereços da Baixada e 
Região Metropolitana.

 NApontado com o líder da qua-
drilha, Igor Patrick de Souza 
segue foragido. O promotor do 
Gaeco, Michel Zoucas, afirmou 
que a casa do suspeito mostra-
va que até pouco tempo estava 
habitada: “Ele responde uma 
ação penal, foi tentado cumprir 
um mandado de prisão contra 
ele na residência conhecida e 
ele não foi encontrado, então 
é considerado foragido até 
porque os dados na residên-
cia mostravam que até pouco 

tempo estava habitada”. 
O delegado titular da DCRI, 

Pablo Sartori, relatou que o es-
critório dos criminosos ficava 
em Duque de Caxias, na Baixa-
da Fluminense, mas eles atua-
vam desde Magé, até a Costa 
Verde. “Começou a dar certo na 
Baixada e ele foi expandindo”. 
Sartori ainda informou que to-
das as denúncias foram feitas 
por políticos, após as vítimas 
realizarem o registro, a investi-
gação começou.

CASA HABITADA HÁ POUCO TEMPO

Suspeito é considerado foragido
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‘Barraco do Leblon’ 
fica sem desfecho
A primeira audiência de 
conciliação entre os en-
volvidos no ‘Barraco do 
Leblon’ acabou sem um 
desfecho. Por conta da 
pandemia, a empresária 
Scheila Danielle Gmack 
Santiago, a influenciadora 
digital Priscilla Dornelles, 
o engenheiro de produção 
Wilton Vacari, a arquiteta 
Aline Cristina Araújo Silva 
e o empresário Maurício 
Barros Pitanga se encon-
traram por videoconferên-

cia na tentativa de acordo so-
bre uma “composição entre 
os supostos autores do fato e a 
vítima” da confusão que acon-
teceu na Rua Dias Ferreira, no 
Leblon, no dia 25 de setembro.

O advogado Renan Pache-
co Canto, que defende Wilton, 
Scheila e Priscilla, queria uma 
retratação nas mídias sociais, 
além de R$ 15 mil para cada 
cliente por danos morais. Já o 
advogado João Pedro Fernan-
dez desejava somente um pe-
dido de desculpas do trio.

Dono de trailer sepultado na Baixada
José Ignacio Pereira estava trabalhando no momento que foi atingido pelos disparos

DANIEL CASTELO BRANCO 

A sepultura de José Ignacio

O corpo do comerciante víti-
ma de uma bala perdida, no 
domingo, foi sepultado na 
tarde de ontem no Cemité-
rio de Nova Iguaçu, na Bai-
xada Fluminense. De acor-
do com relatos, José Igna-
cio Pereira era dono de um 
trailer e estava trabalhando 
quando foi atingido pelos 
disparos no Jardim Ambaí, 
na região de Miguel Couto, 
em Nova Iguaçu. 

Nas redes sociais, ami-
gos lamentaram a morte 

do comerciante. “Conheço 
a família dele, todo mundo 
gente boa, complicado”, es-
creveu um internauta. “Foi 
aqui na esquina da minha 
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 fa-
mília”, postou outra mora-
dora da região.

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 
cirúrgico. Ele segue inter-
nado no Hospital Geral de 
Nova Iguaçu e segue está-
vel, recebendo tratamento, 
como informado pela Pre-
feitura do município, nesta 
segunda-feira.

Em uma nota, a Fetranspor 
repudiou o ataque criminoso. 

Policiais realizando uma abordagem no Vidigal, em São Conrado

Prisão preventiva de quatro PMs
Policiais foram denunciados pelo MPRJ por causa de mortes em operação na comunidade do Vidigal 

DIVULGAÇÃO

O 
Ministério Público 
do Estado do Rio 
de Janeiro (MPRJ), 
por meio do Grupo 

de Atuação Especializada em 
Segurança Pública (GAESP/
MPRJ), denunciou ontem 
quatro policiais militares 
que participaram de uma 
operação em janeiro deste 
ano na comunidade do Vi-
digal, em São Conrado, na 
Zona Sul, onde quatro pes-
soas morreram. As vítimas 
foram Douglas Rafael Bar-
ros Assunção, de 18 anos; 
Ivanildo Moura de Souza, 
de 22 anos; Cláudio Henri-
que Nascimento de Olivei-
ra, de 24 anos, porteiro e 
Marcos Guimarães da Silva, 
de 51 anos, entregador de 
supermercado.

Moraes Mattos e Rafael Nas-
cimento Rosa invadiram a 
residência de um morador 
da comunidade, onde se es-
conderam e se posicionaram 
para atirar contra as vítimas, 
sendo duas delas “ampla-
mente reconhecidas no meio 
em que viviam como hones-
tas e trabalhadoras”.

De acordo com o MPRJ, 
a investigação demonstrou, 
“de modo inequívoco, que 
não houve agressão injusta 
contra policiais ou terceiros 
e que a ação violenta foi imo-
derada e desnecessária”. “Os 
denunciados, substituindo-
se às instituições e agindo 
fora de qualquer padrão de 
civilização, constituíram-se 
em julgadores das vítimas e 
impuseram-lhes a pena de 

morte por execução sumá-
ria, numa cabal afronta ao 
Estado de Direito e à ordem 
constitucional vigente”.

O CRIME

Na época do crime, morado-
res denunciaram que milita-
res, que são da Coordenado-
ria de Polícia Pacificadora, 
entraram na comunidade 
atirando a esmo para “pegar 
arrego” – propina que o trá-
fico paga a policias para não 
entrarem nas favelas.

Após as mortes, o coman-
dante da Coordenadoria de 
Polícia Pacificadora (CPP), 
coronel Jorge Pimenta, foi 
substituído do comando das 
UPPs. Para o seu lugar foi de-
signado o tenente-coronel 
Luiz Octávio Lopes.

Os PMs foram indiciados 
por homicídio doloso (quan-
do há intenção de matar) e 
uma tentativa de homicídio. 
O processo foi distribuído 
para o Juízo da 4ª Vara Crimi-
nal da Capital, que recebeu a 
denúncia e decretou a prisão 
preventiva dos acusados. De 
acordo com a PM, os agentes 
já estão presos na Unidade 
Prisional da PMERJ.

Segundo a denúncia, os 
crimes foram cometidos por 
motivo torpe, pelo fato de 
os PMs terem suspeitado que 
as vítimas eram integrantes 
do tráfico de drogas na lo-
calidade. No documento, os 
promotores relatam que os 
denunciados Pedro Jeremias 
Lemos Pinheiro, Victor Bar-
celleiro Batista, Ricardo de 
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RICHARLYSON  NO AMÉRICA
Com passagem por grandes clubes do 

Brasil, Richarlyson, de 37 anos, acertou 

com o América, para a seletiva do Carioca.

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

FLAMENGO

CARIOCAS NO Z-4

FLUMINENSE

Agentes da Civil vão à Gávea
Gerson, que acusa Ramirez de racismo, vai depor hoje. Caso é apurado

Agentes da Polícia Civil se reuniram na Gávea com Rodrigo Dunshee

A
gentes da Delegacia 
de Crimes Raciais e 
Delitos de Intolerân-
cia (Decradi) foram à 

Gávea, na manhã de ontem, 
para se reunir com Rodrigo 
Dunshee, vice-presidente jurí-
dico do Flamengo, para tratar 
sobre o caso de racismo contra 
o atleta Gerson, na partida de 
domingo, contra o Bahia, pelo 
Campeonato Brasileiro.

Durante a vitória do Fla-
mengo por 4 a 3, Gerson acu-

sou o meia colombiano Rami-
rez de ter dito “Cala a boca, Ne-
gro”. “Além de apoiar o Gerson 
na esfera criminal, o Flamengo 
representará ao STJD contra o 
atleta que ofendeu racialmen-
te o Gerson, assim como o fará 
contra o Mano Menezes, que 
apoiou a ofensa racial e cha-
mou de malandragem. Temos 
que banir o racismo da nossa 
sociedade.”, escreveu Dunshee 
em seu Twitter. 

Após o encontro com o VP 
jurídico rubro-negro, os agen-
tes da Decradi vão se encon-
trar com Gerson para apurar 

o caso. O meia Ramírez, o téc-
nico Mano Menezes e o árbi-
tro Flavio Rodrigues de Souza 
serão intimados pela Decradi 
a prestar depoimento sobre a 
acusação de Gerson.

“Instaurei inquérito e com-
binei com o departamento ju-
rídico do Flamengo para que 
o Gerson viesse aqui para que 
pudesse relatar tudo o que 
aconteceu. Pedi para CBF os 
documentos referentes ao 
jogo (súmula). Injúria racial 
é crime e tem que ser punido. 
Importante as pessoas enten-
derem que não pode haver 

mais racismo”, afirmou a dele-
gada Marcia Noeli, responsá-
vel pelo caso. Gerson compa-
recerá ao Decradi, no Centro 
do Rio,  hoje, quando prestará 
seu depoimento. 

STJD ANALISA
Após o pedido oficial da CBF 
para investigação do caso, o 
Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva afirmou que vai 
analisar a súmula e o vídeo 
do jogo para estudar como 
agir. A Procuradoria do ór-
gão pode solicitar novas pro-
vas, caso julgue necessário.

Confiança na permanência na elite

Na briga pela permanência na 
elite do Brasileiro, Vasco e Bo-
tafogo ganharam um respiro 
no fim de semana vencendo 
suas partidas. Em São Januá-
rio, o Cruzmaltino bateu o 
Santos, enquanto o Alvinegro 
venceu o Coritiba, de virada, 
fora de casa. Com passagem 
pelos dois clubes, o ex-lateral 
Júlio Cesar conversou com O 
DIA e comentou a situação dos 
clubes no torneio.

“O momento do Vasco não é 
bom nem dentro nem fora de 
campo. Os jogadores têm que 
se unir e esquecer os proble-
mas políticos do clube. O Vas-
co tem hoje a pior política dos 
clubes no Brasil e isso acaba 
afetando dentro de campo. Se 
não tiver atletas experientes, 
afeta ainda mais. Os jogadores 
têm que esquecer isso e focar 
no campo, porque o Vasco tem 

time para se livrar do rebaixa-
mento”, disse o ex-atleta.

A situação do Botafogo é 
mais complicada. O Alvinegro 
ainda está a seis pontos de dei-
xar o Z-4. Um dos pontos que 
pode explicar esse momento é 
a excessiva troca de técnicos. 
Só nesta temporada, o Alvi-
negro teve Alberto Valentim, 
Paulo Autuori, Bruno Laza-
roni, Ramón Díaz e Eduardo 
Barroca, atual comandante.

Tricolor estaria 
interessado 
em Borja
Até o fim do Campeonato Bra-
sileiro, o Fluminense não fará 
contratações. No entanto, o 
clube já estaria se movimen-
tando para montar um elenco 
forte em 2021. 

Segundo informações do 
jornalista Jorge Nicola, o clu-
be carioca estaria interessado 
na contratação do atacante 
colombiano Miguel Borja, 
artilheiro do Junior Barran-
quilla, mas que foi devolvido 
ao Palmeiras após o clube não 
exercer a função de compra. 

Ainda de acordo com Nico-
la, a diretoria do Tricolor tenta 
convencer o clube alviverde a 
emprestar o atleta novamen-
te, enquanto negocia o joga-
dor em definitivo.

Ex-jogador de Vasco e Botafogo, Júlio César mostra otimismo

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nO novo presidente do Vas-
co, Jorge Salgado, concedeu 
entrevista coletiva ontem e 
foi a primeira dele neste car-
go, direto de São Januário. 
Ele se mostrou extremamen-
te sereno e ciente da dificul-
dade que será reestruturar o 
Vasco. Agora, meu amigo, não 
adianta mais o torcedor ficar 
brigando por política. É apoiar 
até o fim o que a Justiça deter-
minou. Porque não se trata de 
dar força ao Salgado, se trata 
do Vasco. E o clube é maior do 
que tudo. Agora é confiar!

TORCIDA VASCAÍNA, 
AGORA É CONFIAR

DANIEL CASTELO BRANCO

A RESPOSTA DE GERSON

A 
partida entre Flamengo e Bahia tinha tudo 
para ficar marcada pelo grande jogo que 
foi em campo. Veja este cenário: o Rubro-

Negro fez 2 a 0, o Bahia virou e, logo depois, o Fla 
conseguiu o 4 a 3 que o colocou em condições 
de brigar pelo título somente com as próprias 
pernas. Coisa linda em uma partida com muitos 
golaços, principalmente de Vitinho, Bruno Hen-
rique e Gilberto. Mas foi a denúncia do meia Ger-
son, dizendo que sofreu racismo do colombiano 
Ramirez, do Bahia, que roubou os holofotes do 
que tinha tudo para ser recordado como um dos 
melhores jogos do Brasileiro 2020. E quer saber? 
Tudo bem. A resposta do Gerson, além de ter sido 
fora de campo combatendo o preconceito, foi den-
tro dele também. O meia do Flamengo é o melhor 
na função que faz e já deveria ter sido convocado 
para a Seleção. Jogou muito. Colocou o jogo no 
bolso. Parece que a bizarra atitude de Mano Me-
nezes de falar que Gerson estava de “malandra-
gem” por reclamar de racismo deixou o Coringa 
do Fla mais disposto. E deu certo. O Flamengo 
venceu e Gerson foi herói de todas as formas. Ra-
cismo nunca! Chega.

Gerson diz 
ter sofrido 

injúria racial 
contra o 

Bahia

 nO Fluminense jogou no 
meio de semana e não con-
seguiu a vitória diante do 
Atlético-GO para a rodada 
ficar perfeita. Mas, no fim 
de semana, o futebol cario-
ca deu aula e alegria ao tor-
cedor. O Flamengo venceu 
em um jogaço contra o Bah-
ia. O Vasco renovou as for-
ças com Sá Pinto (foto) der-
rotando o embalado time 
do Santos. E o Botafogo foi 
buscar um triunfo maiús-
culo no jogo de seis pontos 
contra o Coxa. Que seja as-
sim sempre. Grande fase!

FIM DE SEMANA 
CARIOCA

XERÉM CAMPEÃO NOVAMENTE!

 n A molecada do Fluminense, criada em Xerém, já é 
conhecida por ser uma das melhores bases do Rio de 
Janeiro. E ontem a categoria sub-17 do Tricolor Cario-
ca conquistou o Campeonato Brasileiro ao vencer o 
Athletico-PR, por 2 a 1, na Arena da Baixada! Parabéns, 
moleques de Xerém. Foco porque o Flu vai precisar de 
vocês no futuro! E vocês são ele!
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VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br 

Exclusivo!

“Troca de treinadores é 
sempre ruim, e quando acon-
tece desse jeito que foi no Bo-
tafogo, é pior ainda. O mo-
mento do clube é complicadís-
simo, não vai ser fácil para es-
capar do rebaixamento, mas 
eu acredito que vai se livrar. 
Tem camisa, torcida e um bom 
técnico agora. Sou fã do Barro-
ca, trabalhei com ele no Bota-
fogo. Ele tem tudo para ser um 
grande treinador”, comentou.

A posse de Jorge Sal-
gado como presiden-
te do Vasco é só na 

segunda quinzena do ano que 
vem, mas, como o Cruzmaltino 
tem questões urgentes a serem 
resolvidas, o futuro mandatário 
veio a público ontem, numa en-
trevista coletiva. Entre os assun-
tos, a permanência de Benítez, 
cujo contrato vence em dez dias. 

“O assunto Benítez volta e 
meia vem à baila. Ele assinou 
contrato de empréstimo até 31 
de dezembro e esse é um ano 
atípico. Já falei com o procurador 
do Benítez (Adrián Castellanos), 
e a ideia é tentar estender até o 
fim do Brasileiro. Antes disso, 
qualquer decisão é temerária, 
por não saber como vamos ter-
minar o campeonato”, afirmou.

Um exame realiza-
do ontem apontou 
uma lesão na coxa 

esquerda do meia Honda, do 
Botafogo. Não há prazo deter-
minado para seu retorno aos 
gramados. A informação foi 
divulgada inicialmente pelo 
“Canal do TF”.

No último sábado, Honda 
já havia sentido desconforto 

no local durante a partida con-
tra o Coritiba, no Estádio Cou-
to Pereira. O japonês deixou o 
campo quando o Glorioso ain-
da perdia o duelo por 1 a 0 — o 
Alvinegro venceu o confronto, 
de virada, por 2 a 1.

Por conta da lesão, o camisa 
4 não enfrentará o Corinthians, 
no próximo domingo, no Está-
dio Nilton Santos.

PASSE CURTO

EXAME APONTA LESÃO EM HONDA

SALGADO QUER CONTAR COM BENÍTEZ

Exclusivo!

LEONARDO DAMICO
leonardo.damico@odia.com.br 
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Ceias prontas são boa 
opção para os atrasados
Às vésperas do Natal, supermercados vendem kits a partir de R$ 26 por pessoa

HEITOR CARLOS 

Há diversas opções de Kits prontos nas lojas físicas e virtuais

C
om os dias corridos 
t ípicos de f im de 
ano, muitas pessoas 
acabam deixando a 

ceia de Natal para a ‘última 
hora’. Mas nem tudo está 
perdido: para aqueles que 
não garantiram os itens da 
festividade, a encomenda 
de kits prontos em super-
mercados pode ser uma boa 
solução. Pensando nisso, O 

DIA separou algumas op-
ções de jantar com custo a 
partir de R$ 26 por pessoa.

É possível encontrar os vá-
rios tipos de banquetes para 
a noite natalina nas lojas fí-
sicas e virtuais do Carrefour, 
do Supermercado Extra e do 
Pão de Açúcar. Basta os con-
sumidores procurarem as 
melhores alternativas para o 
bolso. De olho nos preços, os 
consumidores já podem co-
meçar a fazer suas escolhas.

Nas lojas do Carrefour, 
por exemplo, duas opções 
de ceia estão disponíveis. 
A primeira, ao custo de R$ 
129,90, serve cinco pessoas, e 
é composta por ave natalina 

no, arroz à grega, salpicão de 
frango, farofa especial e um 
panetone ou chocotone de 
fabricação própria. As enco-
mendas devem ser feitas nas 
lojas com no mínimo três 
dias de antecedência. 

No Supermercado Extra, 

é possível encontrar o Kit 
Clássico, que serve de seis a 
oito pessoas, por R$ 229 (ou 
R$ 28,69 por pessoa). Esse é 
composto por chester com 
farofa rica, arroz à grega, 
salpicão de frango e torta 
de palmito. Outra opção é 
o Kit Esperança, que serve 
quatro pessoas a R$169 (ou 
R$ 42,25 por pessoa) com ba-
calhau à Gomes de Sá, arroz 
branco, salada mediterrânea 
e bolinho de bacalhau portu-
guês. As encomendas devem 
ser feitas até as 12h de hoje

No Pão de Açúcar, um dos 
destaques é a Ceia Prosperi-
dade, que serve de quatro a 
seis pessoas e custa R$195,00, 
o que equivale a R$32,50 por 
pessoa, com bolinho de ba-
calhau português, caponata 
especial, peito de frango re-
cheado com abacaxi, arroz 
com abóbora, alho-poró e lin-
guiça e farofa de banana. As 
encomendas devem ser feitas 
até o meio-dia de hoje.

Mega vai 
pagar 
R$300 
milhões
A sorte está lançada. Já co-
meçaram as apostas para a 
Mega da Virada, que deve 
ter, este ano, uma premia-
ção de R$ 300 milhões, 
segundo estimativas da 
Caixa. Os jogos poderão 
ser feitos até as 17h de 31 
de dezembro nas lotéricas 
de todo do país. Também é 
possível apostar pelo portal 
Loterias Caixa ou pelo app 
Loterias Caixa, disponível 
para usuários das platafor-
mas Android e iOS; e pelo 
internet banking da Caixa.

O valor de uma aposta 
simples (com seis números) 
é de R$ 4,50. Para o Bolão 
Caixa, o preço mínimo é de 
R$ 10. Com isso, o valor mí-
nimo da cota é de R$ 5. 

É possível que seja cobrada, 
a critério da lotérica, tarifa de 
serviço adicional de até 35% 
do valor da cota, para o bolão. 
Como a Mega da Virada não 
acumula, caso ninguém acer-
te as seis dezenas, o prêmio 
será dividido entre acertado-
res de cinco números, e assim 
sucessivamente conforme as 
faixas de premiação.

com tomates e alecrim, arroz 
à grega, maionese, farofa es-
pecial, torta de frango e um 
panetone ou chocotone de 
fabricação própria. 

Outra opção da mesma 
rede é o kit para três pessoas, 
por R$ 79,90, com lombo suí-

União dispara SMS 
para 1,2 milhão de 
“beneficiários 
indevidos”

Governo cobra por SMS 
devolução do auxílio

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Contestações são até o dia 31

O Ministério da Cidadania 
começou a cobrar ontem, 
via SMS, a devolução do 
auxílio emergencial por 
1,2 milhão de brasileiros. 
As mensagens serão en-
viadas até hoje. De acor-
do com a pasta, esse grupo 
faz parte das pessoas que 
tiveram o benefício inter-
rompido, mas com a pos-
sibilidade de contestar o 
cancelamento do auxílio.

Identificadas pela Con-
troladoria Geral da União 
e pelo TCU como benefi-
ciários indevidos, essas 
pessoas se encaixaram em 
diferentes casos. O gover-
no exemplifica com as si-
tuações de quem passou 
a ter um segundo benefí-
cio - como aposentadoria 
-, seguro-desemprego ou 
Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego 
e da Renda. E cita aqueles 
que conseguiram empre-
go, ou que têm renda in-
compatível com o recebi-

mento do auxílio.
Todos que receberem a 

mensagem podem contestar 
pelo site da Dataprev até o dia 
31 deste mês. Após esse prazo, 
não será possível questionar, 
apenas devolver o recurso re-
cebido. As devoluções devem 
ser feitas pela mesma página. 
Lá, é possível emitir a Guia 
de Recolhimento da União 
(GRU) para restituir os paga-
mentos indevidos. 

DATAFOLHA: ÚNICO SUSTENTO

O Datafolha mostrou que, de-
pois da queda do valor do au-
xílio, mais pessoas buscaram 
outras fontes de renda. Ainda 
assim, 36% das famílias que 
recebem o benefício têm esse 
recurso como único sustento.

A Receita Federal abre às 10h 
de hoje mais uma consulta ao 
lote residual de restituição 
do Imposto de Renda Pes-
soa Física do mês de dezem-
bro deste ano. O crédito, no 
valor de R$ 354 milhões, vai 
contemplar 202.388 contri-
buintes e será realizado no 
dia 30 deste mês. Para saber 
se a declaração foi liberada, é 
preciso acessar https://www.
gov.br/receitafederal e con-
sultar o serviço ‘Meu imposto 
de Renda no Portal e-CAC’. 

DIA A DIA

IR: RECEITA 

ABRE CONSULTA 

Reportagem da estagiária Maria Clara 

Matturo, sob supervisão de Cadu Bruno
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

servidores e demais contribuintes do Município do Rio. A partir do próximo 
ano, a Fazenda emitirá uma única guia com a Notificação de Lançamento do IPTU e/ou 
TCL, em substituição ao carnê. A medida tem como foco a redução de gastos. 

ATENÇÃO,

Prefeitura paga 13º para 
quem ganha até R$ 3 mil
Crédito sai amanhã; governo tenta quitar o de todo o funcionalismo de forma parcelada

DIVULGAÇÃO

Desde novembro, funcionalismo municipal do Rio cobra diariamente o depósito integral da gratificação

D
iante de um cenário 
de crise e incertezas, 
a Prefeitura do Rio 
de Janeiro informou 

ontem que o pagamento do 
13º salário será feito amanhã 
para mais de 46 mil servido-
res ativos, inativos e pensio-
nistas com vencimentos de 
até R$ 3 mil. O anúncio veio 
no mesmo dia em que enti-
dades representativas das 
categorias foram à Justiça 
pedir o arresto das contas 
municipais para garantir o 
abono do funcionalismo. 

Ainda não há data para 
depósito do restante dos 
servidores. Mas a sinaliza-
ção nos bastidores é de que 
o governo Crivella pretende 
quitar a gratificação de todos 
os 160 mil vínculos até o fim 
do ano de forma parcelada, 
de acordo com a entrada de 
recursos em caixa. 

Como a coluna informou 
no dia 10, a Secretaria de Fa-
zenda e a PGM trabalham 
em conjunto na busca de 
verbas extraordinárias, por 
meio da análise de pedidos 
de devedores ao Concilia 
Rio. A tentativa é de con-
seguir recursos suficientes 
para cobrir a folha bruta do 
13º (de mais de R$ 1 bilhão).

 n Os servidores municipais do 
Rio aguardaram até o último 
minuto de 20 de dezembro (úl-
timo domingo) pelo 13º salário. 
E diante da confirmação do 
não pagamento — pela legis-
lação, o depósito deve ser rea-
lizado até o dia 20 —, as cate-
gorias decidiram então recorrer 
ontem à Justiça. As entidades 
pediram o arresto das contas 
da prefeitura para que os cerca 
de 160 mil funcionários ativos, 
aposentados e pensionistas 
recebam o abono de forma in-
tegral. Até o fechamento desta 
edição, não houve decisões.

O departamento jurídico 
do Sindicato Estadual dos 
Profissionais de Educação do 
Rio (Sepe) ingressou com um 
mandado de segurança coleti-
vo à tarde solicitando liminar-
mente que a Justiça determine 
o pagamento imediato dos va-
lores, sob pena de multa diária 
de R$ 50 mil. 

O pedido do Sepe alcan-
ça os professores e demais 

servidores da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, mas tam-
bém serve de precedente para 
outras carreiras. 

No início da noite, como 
havia prometido, o advogado 
da Federação das Associa-
ções e Sindicatos dos Ser-
vidores Públicos Municipais 
e Estaduais do Rio (Fasp), 
Carlos Henrique Jund, apre-
sentou ação civil pública no 
Tribunal de Justiça. 

A entidade solicitou o arres-
to de cerca de R$ 1,5 bilhão, va-
lor total necessário para a qui-
tação do 13º de todos os vín-
culos do Executivo municipal. 

“Não vamos parar de pres-
sionar judicialmente enquan-
to todos os servidores ativos, 
aposentados e pensionistas 
não receberem o 13º salário. 
Tenho certeza que o Judiciário 
vai ser sensibilizado e, com isso, 
se posicionar com todo o rigor, 
já que estamos falando de ver-
ba com natureza alimentar”, 
ressaltou Carlos Henrique Jund.

PEDIDOS DE ARRESTO

Ações começaram a chover no TJ

Funcionários de empresas já receberam
 > A Fazenda informou 

também que, no último 
dia 18, mais de 20 mil 
funcionários celetistas 
de empresas municipais, 
incluindo a Comlurb, re-
ceberam o abono. E que, 
com isso, amanhã, mais 
de 67 mil servidores já te-
rão recebido o valor. 

A pasta declarou ainda 
que “segue trabalhando para 
pagar o 13º salário dos de-
mais servidores do municí-
pio e na busca pelo aumento 
de receitas municipais”.

Toda essa ‘novela’ envol-
vendo o depósito da gratifi-
cação ressalta a crise no mu-
nicípio. A equipe de transi-

ção de governo vem tra-
balhando para melhorar a 
receita já no início de 2021 
a fim de evitar essas difi-
culdades. O futuro secre-
tário de Fazenda, Pedro 
Paulo, já anunciou que 
apresentará um Plano de 
Emergência Fiscal no iní-
cio do mandato de Paes. Justiça fluminense começou a receber chuva de ações pelo 13º

AGÊNCIA O DIA
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Tijuca V/TEXTO
apartamento tdpo casa tér-
reo, préddo com 2 aparta-
mentos, 2 vagas, próxdmo 
Metrô uruguad, precdsando 
de reforma. Rua Guaxupé. 
R$550.000,00. Tel.:99798-
2489
 

SaQuaREMa T.3607-0707
Sampado correda. TERRENOS 
450m2 com RGi, Ldcença 
ambdental, Projeto aprovado 
na PMS. Partdr R$ 297,00 
mensads (+pequena entrada 
facdldtada) . "Rj-106/  Km. 
56". Próxdmo  pradas, lagoas, 
cachoedras. Torne-se "Par-
cedro" !! inddque e Ganhe!! 
Vdsdtas sábado/  domdngo. 
Tels. (21) 3607-0707/ (21) 
98513-2155 (Whatsapp) . 
cj. 4967-0. w w w . s e g d m o v e d s 
. c o m . b r
 

aDVOcacia V/TEXTO
andstda poldtdca, portarda 
1104/64 revogada pelo de-
creto 57.654/  20/01/1966, 
portardas andstdadoras anula-
das, 495, procure  ddredtos, 
aposentadorda iNSS T.21 
98191-8844 Whasapp,
 

caiXa V/TEXTO
Lotérdca, precdsa atendente, 
sdmpátdca, ddnâmdca, boa 
vendedora, jogos, bolões, 
experdêncda em casa lotérdca, 
boas referêncdas, envdar cur-
rdculo para centroloterdcoem-
pregos@gmadl.com
 

PiNTOR V/TEXTO
Precdsa-se de pdntor,  lanter-
nedro e mecândco automotd-
vo. Salárdo à combdnar. Rua 
Ferredra Pontes, 166 andaraí. 
Tel: 96484-1420/ 99540-
3535/ 3172-0272
 

TijOLO T.99503-3686
19x19, 19x29 e argdla. Tu-
do com excelente qualdda-
de, ddreto  fábrdca. Entrega-
mos todo Rdo e Grande Rdo. 
Tratar Marda.  Whatsapp: 
99503-3686
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DIEGO BARCELLOS DIZ QUE FOI MALTRATADO

‘Me decepcionei com Ludmilla e 

deixei até de ser fã’, diz advogado

A atriz e apresentadora Gyselle Soares está feliz da vida. A piauiense 
virou madrinha da Aryella Arrais Soares, filha de seu irmão mais 
novo Dyego Soares Estevão com a mulher Mayara Nascimento 
Arrais. “É uma honra e grande responsabilidade ser madrinha. É 
amar incondicionalmente um ser que não é seu filho de ventre, 
mas de coração. Sempre tive um lado maternal forte, inclusive es-
tou pensando em adotar um bebê”, revela à coluna Gyselle Soares.

EX-BBB VIRA MADRINHA E DIZ QUE 

PENSA EM ADOTAR UMA CRIANÇA

Diego Barcellos é advogado, morador 
de Volta Redonda e era um fã de 
carteirinha de Ludmilla desde que a 

cantora se apresentava como MC Beyoncé. 
A admiração virou pó, virou decepção após 
um malfadado encontro promovido pela 
equipe de produção da funkeira em um 
parque de diversão na semana passada, na 
Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Diego 
alega que foi maltratado e humilhado pela 
entourage da ‘Rainha das Favelas’.

Diego participou de um concurso que era 
para passar um dia no parque com a Lud-
milla. As 40 pessoas que fizessem os maio-
res números de plays da música ‘Rainha das 
Favelas’ nas plataformas digitais seriam as 
vencedoras do concurso. “Fiz 13.500 plays e 
fui selecionado. Tive as passagens de ôni-
bus pagas, hospedagem do hotel por uma 
noite paga e também fiz testes para a 
Covid-19. Cheguei na rodoviária às 10h, mas 
eu e outros fãs tivemos que esperar o trans-
porte em um posto ao lado da Novo Rio, 
que nos levaria ao parque, até às 14h. Che-
gamos lá às 15h e até tínhamos água, pipo-
ca, cachorros-quentes, refrigerantes e aba-
dás disponíveis, mas tudo isso só seria 
liberado depois que Ludmilla chegasse. Ou 
seja: tudo já começou bem errado”, admite 
o rapaz de 30 anos.

De acordo com Diego, Ludmilla chegou 
meia hora depois que uma equipe de televi-
são apareceu para gravar o encontro da 
cantora com os fãs. “Foi decepcionante 
porque ela só era simpática e interagia 

REPRODUÇÃO/MONTAGEM

quando as câmeras estavam por perto”, 
entregou Diego, que para piorar a situação 
teve um pequeno atrito com a própria 
cantora. “Durante as gravações, tivemos 
nossos telefones confiscados. Ok. Mas 
quando acabou tudo, por volta das 20h, nós 
estávamos indo embora e no caminho da 
van que iria levar os fãs para hotel, eu vi a 
Ludmilla com a mãe, Silvana. Cheguei, pedi 
uma foto, mas ela disse que não podia: ‘se 
eu tirar com você, eu tenho que tirar com 
todos’. Fiquei chateado e fui fazer um regis-
tro para colocar nos stories com ela no 
fundo. Ela viu e mandou o segurança me 
interpelar e o rapaz veio de uma forma bem 
agressiva. Foi um cena muito chata”, conta.

Diego relatou o episódio nas redes sociais 
no mesmo dia. Pra quê ? Ele foi atacado 
não só pelos fãs como por membros da 
própria equipe da Ludmilla. “Tive que apa-
gar as redes sociais, mas resolvi tornar isso 
público porque todo mundo tem o direito de 
expressar a sua indignação. Fui maltratado, 
sim, pela Ludmilla e pela equipe dela. Eu 
não tenho o direito de contar a minha de-
cepção nas minhas redes sociais? Quem 
disse que eu quero biscoito?. Eu só quero 
contar um episódio que aconteceu comigo e 
que outras pessoas podem ter passado 
também e não tiveram coragem de relatar 
ou de expor um ídolo. Eu tenho”.

A coluna procurou a assessoria de im-
prensa da Ludmilla, que questionou a 
importância da matéria e achou desneces-
sária a publicação. Então tá.

A coluna, que tem 
amigo em tudo 
quanto é lugar, 
recebeu uma foto de 
um casal no maior 
love no canto da 
pista da ExC.Rio, a 
casa noturna que 
fica dentro Jockey 
Club, no Jardim 
Botânico, Zona Sul 
do Rio. E sabe quem 
eram os 
pombinhos? José 
Loreto e a modelo e 
Miss Sergipe 2016, 
Carol Valença. Os 
dois estão vivendo 
um affair há 
pouquíssimo tempo 
e tudo indica que o 
relacionamento tem 
chances de avançar. 
Vamos aguardar os 
próximos capítulos!

COM MODELO E EX-MISS

JOSÉ LORETO TROCA BEIJOS 

REPRODUÇÃO
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GIMENEZ E 

SEU NOVO 
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DIVULGAÇÃO/VICTOR VIVACQUA
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Mara Maravilha tem uma tatuagem secreta. Ou me-
lhor era secreta. A apresentadora compartilhou uma 
foto topless e deixou aparecer o desenho. A imagem 
foi postada em uma rede social e causou uma gran-
de repercussão entre os seus seguidores, já que ela 
se converteu à igreja evangélica há mais de 20 anos 
e se tornou cantora gospel. “Nada é mais libertador 
e confortante do que fazer uso de ser o que o seu 
Criador te dá, o livre arbítrio, sem a intenção de criar 
opinião ou persuasão. Somos únicos e originais e com 
a consciência de que respeitar o próximo e o reflexo 
do respeito a nos mesmos. Quanto mais me julgam, 
mais me conheço e encontro paz, força e prazer de ser 
quem sou”, escreveu na legenda. Mara ainda contou 
que a tatuagem foi feita pela embaixadora e Miss 
Tattoo Week Cris Piza e comentou que quer fazer mais 
desenhos no corpo. “Meus amores, querem perfeição? 
Olhem para a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo, em 
nome de Jesus”, completou. Logo em seguida, ela 
recebeu várias críticas dos fãs. Os seguidores ques-
tionaram como ela poderia mostrar o corpo ‘demais’ 
sendo ‘uma mulher de Deus’.

CRÍTICAS POR TOPLESS

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira

R
EP

R
O

D
U

ÇÃ
O

Ao mesmo tempo em que compartilha cliques sensuais para mostrar que está muito melhor sem 
o ex-marido e pai das duas filhas, Pérola e Pietra, Perlla continua atrapalhando a relação de 
Cássio Castilhol e Riane Bezerra. A coluna soube que o casal continua se queixando aos amigos 
mais próximos que a cantora não deixa os dois em paz com mensagens e ligações. Na última 
publicação sexy, a dona do hit ‘Tremendo Vacilão’ mandou um recado para as suas seguidoras: 
“Seja você o amor da sua vida! Amor Próprio”, escreveu na legenda.

Perlla voltou depois para explicar melhor aos fãs que está bem com a sua solteirice: “Você estar 
pronto para me conquistar é uma coisa. Eu estar pronta para receber essa conquista é que o 
negócio não está fácil. Não estou dando oportunidade nem para mim, nem para ninguém, nem 
para nada. Estou num momento muito ímpar”, disse. 

“Fala em superação no mundo virtual, mas não é bem isso que acontece na vida real. Ela é uma 
mulher que não aceita perder e Perlla sente que desta vez perdeu o Cássio”, revelou um amigo 
próximo do ex da cantora.

PERLLA PROVOCA EX E NAMORADA: 

REPRODUÇÃO/MONTAGEM

Internada no hospital Sírio e Libanês, em São Paulo, desde terça-feira passada, dia 15 de dezembro, 
onde deu entrada apresentando inchaço nos pés e nas pernas, a médica Alicia Inês Jurado Melilo, mãe 
da campeã do ‘BBB11’ Maria Melilo, foi diagnosticada, após exames, com um tumor de oito centímetros 
no cérebro. “Tenho fé e acredito no poder das orações e preces. Rezem comigo”, pede a atriz.

MÃE DE MARIA MELILO INTERNADA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

Há 20 anos no ar na TV, Luciana Gimenez, 
apresentadora do ‘Luciana by Night’ e 
‘SuperPop’, está com um novo projeto: o seu 
canal no YouTube, o ‘Canal Luciana Gimenez’, 
que estreia, hoje, às 12h. A primeira entrevista 
será com a sensitiva Márcia Fernandes.

Márcia também vai falar o  que podemos esperar 
para 2021 e faz a previsão para alguns famosos 
como Xuxa, Bruna Marquezine, Ludmilla, 
Gustavo Lima, Cauã Reymond, Rafa Kalimann, 
Maisa, entre outros. 

Em suas previsões,  por exemplos, ela conta que 
Xuxa terá um ano de desapego e encerramentos, 

fala sobre um novo amor de Gustavo Lima, alerta 
de uma traição de alguém muito próximo para 
Rafa Kalimann e ainda adianta que Bruna 
Marquezine poderá ter problemas no decorrer do 
próximo ano.

Sobre o canal, Luciana adianta: “O público tem 
me cobrado sobre me abrir mais, mostrar quem 
sou realmente, então decidi fazer isso nesse meu 
canal. Nele, vamos ter entrevistas, brincadeiras, 
vou mostrar minha rotina e falar de partes da 
minha vida que nunca abri para ninguém. Estou 
animada e confiante”, revela a apresentadora da 
RedeTV!. A coluna torce pelo sucesso do novo 
canal de Luciana Gimenez.

‘TATÁ WERNECK  
NÃO É CALOTEIRA’,  
DIZ APRESENTADOR 
BRUNO DE SIMONE
Depois que o apresentador Bruno De Simone deu uma entrevista para 
esta humilde colunista e contou que Tatá Werneck devia um serviço 
de maquiador, a atriz o procurou para acertar as contas e explicar que 
tudo não passou de mal-entendido. Tatá depositou R$ 2 mil. “Eu e a 
Tata Werneck sempre tivemos um ótimo relacionamento na época em 
que eu era maquiador. Em 2013, quando ela estreou na novela, ‘Amor à 
vida’, na Globo, eu fiz uma maquiagem para ela ir à uma festa. Ela pediu 
meus dados para depositar a grana e ela deve ter esquecido porque a 
vida estava muito corrida. Tatá sempre foi muito correta, brincalhona e 
passou”. Bruno explicou que foi fazer faculdade de Comunicação Social, 
deixou de maquiar e começou a trabalhar como apresentador e YouTuber. 
“Quando fui perguntando sobre um calote de algum famoso, eu lembrei 
do episódio e até brinquei que para a Tatá me dar um entrevista pagando 
a dívida. A notícia tomou uma proporção que ela me ligou me pedindo os 
meus dados para fazer um depósito. Nós conversamos e eu expliquei que 
não estava cobrando, apenas contando um caso. Ela ficou chateada, o 
que é compreensível, mas bem-humorada como sempre e de bem com a 
vida, entendeu a situação e está tudo bem, tudo certo. Tatá fez até uma 
transferência bem próspera. Mas, eu coisa eu digo: se eu falar das celebri-
dades que não me pagaram, vou ficar milionário”, brincou o apresentador.

‘SEJA AMOR PRÓPRIO’
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COLUNA

ESPLANADA

 N O Congresso Nacional entra em recesso oficialmen-
te a partir de amanhã e posterga, para 2021, pautas 
econômicas tidas pelo Executivo como prioritárias e 
urgentes. Em mais um ano marcado pela falta de ar-
ticulação do Planalto com a Câmara e o Senado, não 
houve consenso para votação de matérias do chamado 
Plano Mais Brasil. Entre elas, a PEC Emergencial que 
prevê medidas de controle de despesas e de reequilí-
brio fiscal. Também permanece incerta a criação de um 
novo programa para substituir o auxílio emergencial.

Reformas
 N As principais reformas – 

Tributária e Administrati-
va – patinaram. O Executi-
vo enviou apenas uma, das 

quatro partes do texto da 
reforma Tributária ao Con-
gresso. E a Administrativa 
não andou desde que foi 
enviada em setembro.

Deterioração
 N Embora tenha melho-

rado a estimativa para o 
crescimento da Economia 
brasileira em 2021 para 
4%, o Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada 
(Ipea) indica a deteriora-
ção fiscal, o fim do auxílio 
emergencial e a possível 
segunda onda do corona-
vírus como desafios para 
o ano que vem.

O famoso 20%
 N Um futuro secretário da 

gestão Eduardo Paes tinha 
o curioso apelido de 20% 
quando era executivo na 
iniciativa privada. Será 
que o apelido vai conti-
nuar na iniciativa pública?

Desmonte
 NO ex-juiz Marlon Reis, au-

tor da Lei da Ficha Limpa, 
fala em “desmonte dos me-
canismos de combate à 
corrupção” ao comentar 
decisão do ministro do 
STF, Nunes Marques, que 
suspendeu trecho da legis-
lação segundo o qual a con-
tagem da inelegibilidade 
de oito anos inicia após o 
cumprimento de pena.

Recurso
 N Em recurso enviado ao 

presidente do Supremo, 
Luiz Fux, o vice-procura-
dor-geral da República, 
Humberto Jacques de 
Medeiros, pede a revoga-
ção imediata da decisão 
proferida pelo ministro 
Nunes Marques.

Dissidentes
 NCandidato apoiado pelo 

Planalto, Arthur Lira (PP
-AL) aposta em dissidên-
cias de partidos que anun-
ciaram apoio ao bloco de 
Rodrigo Maia (DEM-RJ) e 
contabiliza, em planilhas 

reservadas, votos de colegas 
da oposição - principalmen-
te da bancada do Nordeste.

Tradição
 N Sem dissidências e trai-

ções, que são tradicionais 
nas disputas à Presidên-
cia da Câmara, o bloco de 
Maia somaria 269 votos. 
Doze a mais que os 257 
necessários para eleger 
seu sucessor em primeiro 
turno. Com voto secreto, a 
eleição ocorrerá no dia 1º 
de fevereiro.

Revés
 N Depois do revés no STF, 

que barrou a possibilida-
de de reeleição no Con-
gresso, e da derrota do ir-
mão, Josiel Alcolumbre, 
na disputa à Prefeitura de 
Macapá, o presidente do 
Senado, Davi Alcoumbre 
(DEM-AP), agora enfrenta 
dificuldades para empla-
car seu sucessor.

Planalto
 N Rompido com o MDB, 

maior bancada na Casa, 
Alcolumbre mantém as 
apostas no líder do DEM, 
Rodrigo Pacheco (MG). 
Mas a eventual candida-
tura do democrata não 
consolidou apoios e per-
deu força no Planalto nos 
últimos dias.

Para Ser Justo
 N Entidades, empresários 

e economistas lançam o 
movimento ‘Para Ser Jus-
to’ e defendem, em ma-
nifesto, a aprovação de 
uma reforma tributária 
transparente e unificada. 
“Nosso sistema tributário 
precisa exigir dos gover-
nos que melhorem a vida 
dos cidadãos sem sufocar 
os contribuintes”, afirma 
o texto.

RECESSO

PRIVATIZAÇÕES

 N Promessas de campanha de Bolsonaro e Paulo Guedes, as 
privatizações engrossam o saldo negativo do governo. Apenas 
um projeto de venda de estatal – da Eletrobras – foi enviado ao 
Congresso e permanece parado na Câmara.

“A Argentina 

regularizou o cultivo 

doméstico para fins 

medicinais. Quem 

desejar, deve ter 

prescrição médica e 

autorização”

R
ecentemente observei que al-
gumas instituições de ensino 
se libertaram com maestria 

desta cultura, enquanto outras, in-
felizmente, continuam acorrentadas 
ao passado e veem seus esforços, cada 
vez maiores, gerarem menos resulta-
dos. Por isso, o objetivo deste artigo é 
trazer elementos que facilitem iden-
tificar se a cultura atua como contri-
buinte ou mitigadora da inovação no 
processo de aprendizagem.

Após ter participado de mais de 20 
projetos de grande porte sobre ino-
vação acadêmica, identifiquei que a 
principal competência para tanto é a 
capacidade de uma instituição “apren-
der” continuamente. Isso significa es-
tar aberto para novas ideias e informa-
ções, e colocá-las em prática sem medo 
de errar. Constatei também algumas 
atitudes que as instituições de ensino 
praticam que minimizam ou potencia-
lizam o aprendizado.

Um exemplo é o impacto dos indica-

P
oderíamos até usar a pandemia 
da covid-19 registrada este ano 
para justificar a estagnação da 

legalização da cannabis no país, tanto 
no âmbito social (recreativo) quanto 
no medicinal. Afinal, esta doença fez 
com que a sociedade em geral parasse 
suas atividades a fim de conter a con-
taminação em massa da população.

Mas, quando olhamos a postura de 
outros países, como México, Argentina 
e o próprio Estados Unidos, que mo-
dernizaram suas legislações no decor-
rer de 2020 quanto ao uso e cultivo da 
erva, vemos que esta pauta não avan-
çou em terras brasileiras não só por 
causa do coronavírus, mas também 
pela imposição de políticas proibicio-
nistas em todas as esferas federais. 

A Argentina regularizou o cultivo 
doméstico no último mês de novem-
bro para fins medicinais. No decreto, 
quem desejar cultivar deverá ter uma 
prescrição médica, e uma autoriza-
ção do governo. A decisão não estipula 
um número de plantas por pacientes, 
e ainda permite ainda o comércio de 
óleos, cremes e medicamentos em far-
mácias cadastradas. 

No México, a lei que legaliza o uso 
medicinal e social da maconha já foi 
aprovada pelo Senado, mas ainda pre-
cisa ainda entrar em votação na Câ-
mara deste país para entrar em vigor. 
No entanto, a aprovação é dada como 
certa. Com isso, o México se tornará 
o terceiro país a legalizar totalmente 
a erva, junto com Canadá e Uruguai. 

Nos EUA, foi colocada em votação 
em vários estados, no último proces-
so eleitoral, a questão da legalização 
da cannabis, e mais quatro unidades 
federativas aprovaram esta proposta 
(Nova Jersey, Montana, Dakota do Sul 
e Arizona). Além disso, a Câmara Fede-
ral de lá também aprovou a descrimi-
nalização em âmbito federal, faltando 
apenas a aprovação pelo Senado para 

Legalização paralisada 

Inovação no processo de aprendizagem

Bruno Berchielli

espec flexib curricu-
lar ensinos Médio e 
Superior

Luciano Cunha 

Noia

advogado e ativista 
pela descriminaliza-
ção da cannabis

dores financeiro-operacionais na insti-
tuição. Algumas organizações parecem 
esquecer que os indicadores financei-
ros são resultados finais e pretéritos da 
estratégia, tendendo a focar em dados 
como “quantidade de alunos captados”, 
“ticket médio” e “evasão”. Porém, olhar 
apenas para estes pontos é como ler ape-
nas o último capítulo de um livro e tentar 
inferir a história toda a partir disso.

Medir a evasão é interessante. Mas 
que tal medir NPS? E os índices de 
presença em sala de aula? Indicado-
res de utilização da biblioteca? Como 
os alunos têm avaliado os professores? 
Todos esses podem ser preditores da 
evasão, engajamento e aderência da 
estratégia acadêmica adotada. Acom-
panhar e discutir uma gama de indi-
cadores é uma qualidade presente nas 
instituições que aprendem. A partir 
dos dados coletados e do conhecimen-
to adquirido são propostos ajustes 
contínuos. Dessa forma, a instituição 
passa a ser gerida com a percepção sob 
si mesma aguçada.

Outro ponto é a relação entre os pro-
cessos e as necessidades. Instituições 
que colocam o aluno no centro do pro-
cesso costumam proporcionar maior 
comodidade e satisfação aos seus clien-

entrar em vigor. Isso representará um 
alívio para o mercado canábico esta-
dunidense, que não pode até o mo-
mento usar o sistema financeiro deste 
país, que é regido por leis federais. 

Toda esta conjuntura mundial pela 
legalização, no entanto, não motivou 
o STF a retomar a votação recurso ex-
traordinário (RE 635.659), que trata 
da descriminalização da cannabis, 
entre outras substâncias. Aqui, a ma-

conha é permitida somente para uso 
medicinal, e isso com uma série de 
restrições. 

Os obstáculos começam em en-
contrar médicos que receitem a erva, 
passam pelos altos preços dos medi-
camentos canábicos, e terminam nos 
Habeas Corpus que permitem o plan-
tio àqueles pacientes que não tem con-
dições financeiras para arcarem com 
as importações destes remédios. 

Até a própria ONU já retirou a can-
nabis da lista de drogas perigosas 
da sociedade. Mesmo assim, infeliz-
mente, não existe perspectiva alguma 
do Brasil surfar esta onda tão breve. 
Em tempos de “gripezinha”, maco-
nha é considerada veneno, e, ozônio, 
remédio. 

Por isso, é necessário, cada vez mais, 
mantermos o nosso posicionamento 
pela legalização, a fim de não permitir-
mos que as leis que atendem aos usuá-
rios não regridam em nossa legislação. 

tes, ao contrário daquelas que mantêm 
um método há décadas simplesmente 
para preservação do status quo. Fato é 
que as organizações com políticas rígi-
das terão mais dificuldades para imple-
mentar a inovação acadêmica do que as 
que se adaptam conforme as necessida-
des de seus alunos.

Terceira questão está relacionada 
no apoio do departamento de TI à área 
pedagógica. Muitas vezes a cultura da 
instituição trata o departamento de TI 
meramente como suporte e não como 
um ponto de contribuição estratégica. 
Contudo, esta área precisa estar ciente 
das discussões de inovação acadêmica 
para implementar a “integração tec-
nológica” e “customização” nas enti-
dades de ensino.

Gosto de fazer uma analogia do pro-
cesso de inovação com uma reação 
química. Você pode até ter os elemen-
tos necessários, mas se não possuir 
também as condições adequadas de 
temperatura, pressão e a presença do 
catalisador correto, a reação esperada 
simplesmente não acontece. Inovação 
também é assim, se não tiver as pes-
soas corretas, a cultura correta, os in-
centivos corretos e o ambiente correto, 
ela não acontece.

ANTONIO CRUZ/AGÃªNCIA BRASIL

ESPLANADEIRA

# Verity, empresa de Transformação Digital, cria e-book ‘Digital First’. 
# ClickBus oferece passagens de ônibus com descontos de até 60%. # 
Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) lança e-book gratuito com 
receitas elaboradas por pessoas refugiadas. # O Grupo Buritipar, que 
detém participação em empresas dos setores de mineração, logística, 
agronegócio e metalurgia, contratou a FSB Comunicação.
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‘220 Volts’, 
de Paulo 
Gustavo, vira 
hoje especial 
de fim de ano 
da Globo, 
com várias 
participações 
e personagens 
queridos do 
público como 
Dona Hermínia 
e a Senhora 
dos Absurdos

A
s gargalhadas estão garantidas 
com Paulo Gustavo e o progra-
ma ‘220 Volts Especial de Fim de 
Ano’, que vai ao ar na Globo, na 

noite de hoje. A atração já é sucesso no 
Multishow e ganha espaço pela primeira 
vez na TV aberta.

Com participações de Herson Capri, 
Deborah Secco, Iza, Angélica, Mallu 
Vale, Rafael Zulu e Pedro Novaes, ‘220 
Volts’ aborda situações típicas das festas 
de fim de ano, como aquele amigo oculto 
da empresa, ou a dificuldade para esco-
lher a roupa ideal para o Réveillon. O 
programa foi gravado em meio a pande-
mia de coronavírus, o que deixou Paulo 
Gustavo apreensivo, mas deu tudo certo.

“A gente ficou com medo por causa 
da pandemia. Quando você entra no 
estúdio, parece que você está em uma 
sala de cirurgia, né? Todo mundo com 
aquele negócio na cabeça, luva... Mas 
a gente amou fazer e se divertiu muito. 

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

MALHAÇÃO

 n Chega o dia de K2 dar o de-
poimento sobre gravidez em 
um documentário. Tina alerta 
Noboru sobre o estado de saúde 
de Mitsuko. Boris orienta Roney. 
Guto encontra com Benê.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Dionísio passa mal e Alberto 
pede socorro a Guiomar. Ester 
conta para Samuel e Lindaura 
sobre a discussão que teve com 
Dionísio. Guiomar leva Dionísio 
para o hospital. Lino viaja.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 n Aparício insiste que Giovanni 
aceite trabalhar no Grand Baz-
zar, e o rapaz desconfia de suas 
intenções. Jéssica descobre que 
Felipe pretende contratar um 
ortopedista para Shirlei.

 n Poderosa pede para Rosa es-
perar para incriminar Tobias. Ra-
miro não deixa Donatella levar 
seus pertences. Poderosa decide 
usar Cindy para fisgar Tobias. 
Donatella beija Tobias.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

20h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Junior diz que gosta muito 
de Maria Cecília e que ela não 
precisa esconder que eles estão 
juntos. O rapaz a convida para 
jantar. Carmen espiona Cintia.

20h30 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Rubinho foge da prisão. Dan-
tas fala com Shirley sobre sua 
desconfiança com Mira. Cibele 
consegue um kit para fazer o 
exame de DNA.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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mãe de Paulo Gustavo.
“Tenho uma família de mulheres mui-

to fortes, muito empoderadas. A Dona 
Hermínia foi sendo construída e lapida-
da ao longo desses anos. Por isso que eu 
fui criando uma propriedade para falar 
dela, para escrever para ela”, diz. “Quan-
do eu chego no camarim e olho aquele 
bobs, aquela roupa, aquilo ali também 
é uma coisa que mexe comigo. Eu trato 
essa personagem, a roupa, a peruca, o sa-
pato, como uma coisa meio sagrada pra 
mim. Porque eu acho que a personagem 
mudou a minha vida pra sempre”.

Os outros personagens também são 
fruto do olhar apurado do ator. “Todo 
mundo tem um amigo playboy, sem no-
ção. Todo mundo tem um amigo mais 
nerd, que é todo quietinho, sempre liga-
do nas coisas. Todo mundo tem alguém 
preconceituoso ou conhece alguém sem 
noção, como a Senhora dos Absurdos, 
que é uma ótima personagem para cri-
ticar e zoar esse tipo de gente. É colocar 
uma lente de aumento no que a gente vê 
no dia a dia”.

ERA DO CANCELAMENTO
E muito se engana quem pensa que o 
ator precisou mudar sua linguagem 
para se adaptar à TV aberta. “Eu ama-
dureci como ator, mas eu amadureci 
muito como ser humano também. En-
tão, coisas que eu fazia no passado no 
‘220 Volts’, não cabem mais eu fazer hoje 
em dia, né? Eu mesmo sou contra várias 
coisas que eu fiz, falei e brinquei no pas-
sado. Tem coisa que eu realmente gos-
taria de apagar para sempre. E apagar 
para sempre é uma forma de me redi-

mir também, de me desculpar, porque 
inevitavelmente a gente acaba sendo 
preconceituoso numa piada ou outra”, 
reflete. “Quando sai de mim, já sai um 
trabalho pronto. Eu fico pensando no ro-
teiro: ‘será que eu vou ofender alguém?’, 
‘será que eu posso falar isso?’. Principal-
mente, nessa era do cancelamento que 
a gente vive”.

Mas o filtro de Paulo Gustavo não 
é apenas por conta do cancelamento. 
“Tem coisas que já me incomodam na-
turalmente, não importa se está certo 
ou errado. Me incomoda como artista e 
como ser humano, então eu já não escre-
vo e não faço. Já aconteceu de eu gravar 
e falar: ‘Tira essa parte? Me deu uma 
incomodada’”.

PROGRAMA NA GLOBO
Apesar de estar fazendo o especial de fi-
nal de ano e de ‘Minha Mãe É Uma Peça’ 
virar um seriado na Globo em 2021, Pau-
lo Gustavo não pensa em um contrato 

fixo com a emissora. “Eu tenho o sonho 
de poder trabalhar com quem me dá 
liberdade artística. Isso é a coisa mais 
valiosa e importante para um artista. O 
meu trabalho é muito artesanal, eu cui-
do muito. Eu estou no set, mas eu escre-
vo, eu participo da direção, eu vejo a cor, 
a mixagem, a trilha sonora. Se eu tenho 
um lugar que me dê essa liberdade, esse 
é o lugar certo para mim. Independente 
de onde seja”, garante o ator, que é só 
elogios para a emissora.

“Eu acho a Globo uma empresa pode-
rosa. A qualidade do ‘220 Volts’ lá está in-
crível, tudo muito bonito, muito bem cui-

dado. Fui muito acolhido. Todo mundo 
me tratou com o maior carinho. A ‘Minha 
Mãe É Uma Peça’ virou seriado lá, vão ter 
20 episódios. Acho que no próximo ano 
eu vou ter programa lá, depois eu não sei 
como será a minha vida, não. Aí, deixa a 
vida me levar”, brincou o ator, entoando 
os versos da música de Zeca Pagodinho.

TEMPO PARA OS FILHOS
O período de isolamento social não foi 
tão difícil para Paulo Gustavo, que ten-
de a transformar os momentos pesados 
em humor.  

“Até quando eu começo a ficar triste, 
eu começo a transformar isso, de algu-
ma forma, em risada. Não sei se é um 
dom, se é uma coisa que eu exercito ao 
longo da minha vida. Muita coisa que 
tem no ‘Minha Mãe É Uma Peça’ do tea-
tro, na vida real não foi engraçado. E eu 
transformei aquilo em comédia. Muita 
coisa, na vida real, era triste, era difícil. 
Mas depois vocês morrem de rir no ‘Mi-
nha Mãe É Uma Peça’”, explica.

“Mas a gente viveu um ano muito 
triste. Eu não podia ligar a televisão que 
eu chorava. Fiquei muito tocado, muito 
emocionado. Muita gente normalizou 
essas perdas, mas não é normal o que a 
gente está vivendo e eu fico feliz de ago-
ra no final do ano trazer esse programa, 
que eu acho que é um respiro para o que 
a gente está vivendo”.

O ator aproveitou o isolamento para 
cuidar da família e dos filhos gêmeos, 
Gael e Romeu, frutos do casamento com 
Thales Bretas. “Eles vão fazer um ano e 
três meses e eu estou nesse tempo com 
eles. Nem todo mundo pode. A gente 
mesmo só tinha separado seis meses 
para isso. Então eu curti muito esses 
primeiros meses deles”, diz.

O “220 Volts Especial de Fim de Ano” 
tem roteiro de Paulo Gustavo e Fil Braz e 
direção artística de Susana Garcia.

Uma coisa que me deixou muito super-
feliz e orgulhoso foi que todo mundo 
que estava envolvido com o programa 
estava empolgado de estar trabalhan-
do em um projeto que já conhecia do 
Multishow, da internet. A energia da 
gravação foi muito legal. Foi tudo um 
máximo”, comemora o ator, que fez o 
caminho inverso e ganhou projeção na 
TV fechada antes de ir para um público 
maior, em uma emissora aberta.

“O brasileiro consome muito televi-
são, novela... Mas eu sonhava muito com 
teatro. E eu acabei enveredando pra essa 
área do teatro e acho que eu fiz aquilo 
com tanto amor, escrevendo meus pró-
prios projetos, que o teatro foi ganhan-
do projeção e foi me levando para esses 
outros braços, digamos assim, da arte”, 
diz. “O ‘220 Volts’ foi o primeiro trabalho 
na TV que eu apresentei e escrevi. Fui 
eu que apresentei o projeto para o Mul-
tishow, com uma pastinha embaixo do 
braço. Eles mega compraram a ideia e 
acabou virando o maior sucesso lá den-
tro do canal”.

DONA HERMÍNIA
Por ser um trabalho tão conhecido 
do público, alguns personagens mui-

to queridos não podem ficar de fora 
do especial de fim de ano. É o caso da 
Dona Hermínia, que foi inspirada na 

GLOBO/JOÃO COTTA

GLOBO/VICTOR POLLAK

DIVULGAÇÃO / TV GLOBO

Paulo Gustavo apresenta 
o ‘220 Volts Especial de 

Fim de Ano’, com seus 
personagens (entre eles a 
Dona Hermínia, de bobes)

Até quando 
começo a 
ficar triste, 
transformo 
isso em 
risada.  
Não sei se  
é algo que 
eu exercito 
ao longo  
da vida”
PAULO GUSTAVO,
Ator

TÁBATA UCHOA  |  tabata.uchoa@odia.com.br 

G
LO

B
O

/J
O

Ã
O

 C
O

TT
A

GLOBO/VICTOR POLLAK



Horóscopo

A Lua avisa que você vai ter muita disposição hoje. 
Aproveite para iniciar um projeto na vida profissional. 
No amor, confie no seu charme. Evite discussões com 
familiares e amigos.

Sua paciência pode estar mais curta hoje. Concentre-
se em tarefas que podem ser feitas a sós, confie no seu 
potencial. Dia bom para esbanjar sensualidade entre 
quatro paredes.

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: amador, anta, antro, cama, canto, carta, densa, devota, dona, 
gana, garota, grana, grota, lesado, madre, magro, manga, manto, mastro, 
mato, nora, nota, pensador, perda, prensa, resto, roda, santo, veda

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

ÁRIES

TOURO

21/3 a 20/4

21/4 a 20/5

O seu lado sonhador vai se fortalecer hoje. É tempo de 
aceitar desafios e colocar os sonhos em prática. No 
amor, uma amizade tem boas chances de evoluir para 
algo a mais.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Um passo importante na carreira pode ser dado. Faça 
exercícios em casa, cuide mais da sua saúde. Na 
paquera, pode se envolver com alguém popular ou 
que conheceu agora.

CÂNCER
21/6 a 22/7

O momento é bom para aprender novas habilidades. 
Dedicar-se às compras ou manter o contato com os 
amigos pode te animar. Prepare uma surpresa 
romântica para o par.

LEÃO
23/7 a 22/8

O dia está para mudanças inesperadas. Valorize a sua 
intuição para fazer boas escolhas. No amor, o 
momento é propício para seduzir o parceiro e realizar 
seus fetiches.

VIRGEM
23/8 a 22/9

O seu lado sociável está ativo, terá facilidade em fazer 
amizades. Retome antigos contatos e se abra para 
conhecer novas pessoas. O amor e o carinho irão 
fortalecer o romance.

LIBRA
23/9 a 22/10

O trabalho ocupará o seu foco, mas não deixe a 
família de lado. Aproveite e termine suas tarefas. 
Reserve um tempo para cuidar da saúde. O amor vai 
ter poucas novidades.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Você contará com uma dose extra de sorte para se 
destacar em casa e no trabalho. Você estará 
irresistível para novas paixões. Aproveite para viver 
uma aventura com amigos.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Lembranças do passado podem te deixar mais 
sensível hoje. Seu lado protetor deve marcar o 
romance e o contato com os familiares. Evite ser 
possessivo e ciumento.

A comunicação vai estar em alta. Aproveite para fazer 
novos contatos ou reacender antigas amizades. 
Mostre todo o seu charme e não perca nenhuma 
chance de paquera.

Você pode conquistar um emprego novo ou um cargo 
melhor no atual trabalho. Também vai ter facilidade 
para lidar com dinheiro. Um relacionamento sério 
pode surgir.

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

Corpo de 
Nicette 
Bruno é 
cremado
O corpo da atriz Nicette Bruno foi 
cremado no Crematório da Penitên-
cia, no Caju, na Zona Portuária do 
Rio, na tarde desta segunda-feira. O 
velório da veterana seguiu os pro-
tocolos de segurança por conta da 
pandemia de coronavírus. Amigos 
e familiares se despediram da atriz 
em local aberto e com acesso con-
trolado. O velório começou às 11h.

Beth Goulart, uma das filhas de 
Nicette, foi a primeira a chegar ao 
local. Em seguida, chegaram os 
outros filhos da atriz: Paulo Gou-
lart Filho e Bárbara Bruno. Fran-
coise Forton e Giuseppe Oristânio 
também se despediram da vetera-
na. A família deixou o crematório 
por volta das 15h30. 

LUTO
Nicette Bruno morreu aos 87 anos, 
vítima de covid-19, neste domin-
go. A atriz estava internada na 
Casa de Saúde São José, no Hu-
maitá, na Zona Sul do Rio, desde 
o dia 26 de novembro. De acordo 
com Beth Goulart, Nicette se res-
guardou por 10 meses. Em outu-
bro, ela recebeu uma visita que 
estava infectada com a doença e 
acabou pegando o vírus. 

HOMENAGEM NO INSTAGRAM
Beth Goulart fez uma homenagem 
emocionante para a mãe no Insta-
gram, neste domingo. “Hoje perde-
mos nossa mãe, mas sabemos que 
todos os brasileiros também per-
deram um pouco desta mãe e avó 
de todos que a senhora represen-
tava. Estamos todos órfãos de sua 
presença mas estaremos sempre 
preenchidos por seu amor e talen-
to. Vá em paz minha mãe, cumpriu 
sua missão lindamente entre nós, 
obrigada por tudo, te amo na di-
mensão da eternidade. Mande nos-
so beijo ao Papai”, disse em vídeo. 

NO ‘ENCONTRO’
Tony Ramos participou do “En-
contro” nesta segunda-feira e fa-
lou sobre Nicette Bruno. O ator 
afirmou que uma das principais 
características de seu trabalho era 
a “versatilidade”. O ator também 
contou que debatia muito com Ni-
cette e seu marido, Paulo Goulart, 
sobre espiritualidade. 

“A perda da Nicette é difícil, ela 
era uma mulher de muita fé, de 
muita esperança. Lamentavel-
mente esse vírus fez isso com a 
nossa querida Nicette”, lamentou.

Vitão é um 
dos ‘boys’ da 
Anitta?

A série ‘Anitta - Made in Honó-
rio’, da Netflix, continua dando o 
que falar. É que internautas estão 
apontando o cantor Vitão, atual 
de Luísa Sonza, com um possível 
affair da cantora no passado. Em 
coletiva, a Poderosa revelou que 
preferiu esconder o rostos de seus 
peguetes nos períodos de gravação 
com emojis para evitar polêmicas.

Mas os fãs especulam que a pes-
soa por de trás do rosto de gatinho 
é o cantor Vitão. Uma das pro-
vas seria o moletom usado pelo 
rapaz, além dos cabelos longos e 
encaracolados.

DANIEL PINHEIRO/AGNEWS 
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