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QUER GANHAR UM NOVO 
EMPREGO DE PRESENTE 

DE NATAL? VEJA MAIS 
DE MIL VAGAS. P.9

Craque do Flamengo 
acusa o jogador Ramírez, 
do Bahia, de injúria racial 
e presta depoimento na 
delegacia no Rio. P. 8

GERSON: 
“POR TODOS 
OS NEGROS 
DO MUNDO”
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Apesar de ver dificuldades para quitar 
o 13º de todos os servidores, prefeito em 
exercício garante que se esforçará para 
honrar esse compromisso. SERVIDOR, P. 10

Para Jorge Felippe, 
cenário fiscal é  
uma catástrofe

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

 28
 PÁGINAS 
NO TOTAL

VEJA QUEM SÃO 
OS OUTROS 
ACUSADOS DE 
ENVOLVIMENTO 
NO ESQUEMA. P. 3

QUADRILHA 
ARRECADOU MAIS 
DE R$50 MILHÕES, 
DIZ MINISTÉRIO 
PÚBLICO. P. 4

ADVOGADOS 
AFIRMAM QUE 
JULGAMENTO 
DEVE OCORRER EM 
ATÉ 120 DIAS. P. 5

RELEMBRE 
ACONTECIMENTOS 
DA GESTÃO 
MANCHADA POR 
POLÊMICAS. P. 4

IGREJA 
UNIVERSAL 
É CITADA: 
MOVIMENTAÇÃO 
BILIONÁRIA. P. 5

P R E S O
É perseguição 
política. Lutei 

contra o pedágio 
ilegal, injusto. 

Tirei recurso 
do carnaval, 

negociei o VLT”
MARCELO CRIVELLA
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Exclusivo!

Otaviano Costa e Flávia Alessandra 

fazem um pedido especial para o 

Papai Noel: ‘Vacina’. P. 12

EM CASA STJ concede prisão domiciliar a Crivella, 
apontado como ‘Zero Um’ do ‘QG da Propina’. 
Com isso, usará tornozeleira eletrônica.  P. 3
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O SILÊNCIO
ENTENDA A 
REAÇÃO PÚBLICA 
DE EDUARDO PAES 
E O PAPEL DE 
PEDRO PAULO  
INFORME DO DIA, P. 2
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Governadores, prefeitos, autorida-
des... Se tá preso, onde é? No Rio de 
Janeiro!

Corrupção tem em todos os lugares, mas 
aqui é cultural. Aqui é esquema montado, só 
para receber suas peças corruptas.

A prisão do prefeito Marcelo Crivella, há 
menos de 10 dias de deixar o cargo, não é 
a sentença final. E a gente nem tá aqui pra 
realizar isso! Mas é o desenho desta cidade.

Durante a campanha, há pouco tempo, 
num passado bem recente, Crivella bateu 
na corrupção... E fez até previsão! Afirmou 
que Eduardo Paes seria preso. Mas quem 
acertou mesmo foi o agora prefeito eleito.

Mais um capítulo triste para a política do 
Rio. Mais um de um povo que não aguenta 

mais levar sovada, que não aguenta mais 
acordar com notícias desse tipo... Povo so-
frido de uma cidade tão linda!

A mesa virou... Nesse momento, o senti-
mento que muitos têm é o de “isso aí, vamos 
lá!” Mas é triste para quem ama o Rio de 
Janeiro. Por que só aqui?

Não vai parar... Não vai! Enquanto não for 
na estrutura da criminalidade do colarinho 
branco... Pode ser prefeito, governador, se 
errou, tem que pagar!

Mas a raiz do problema tem nomes pou-
cos conhecidos, até da imprensa. Empresá-
rios, vagabundos de terno, que só esperam 
o próximo para começar a roer a cadeira do 
poder. São eles que usam da estrutura da 
corrupção para sugar o nosso dinheiro.

É por isso que a gente não tem que se 
calar!

3,2,1... É DEDO NA CARA!

Pingo no I
 nSabe o que a gente tem que ficar de olho diante 

dessa prisão do prefeito? É isso se tornar uma des-
culpa para não pagar mais o servidor do município! 
Os funcionários, como alguns professores, sequer 
receberam o 13º salário. Tem servidor que se duvidar 
não vai ter nem o que comer na ceia de amanhã!

Que isso não se torne mais um motivo para 
atrasar pagamento do trabalhador. Porque é 
sempre assim... Nesses 4 anos foram inúmeras as 
desculpas esfarrapadas pra tudo... Sempre arru-
mam uma maneira de justificar os seus fracassos.

Bora colocar o Pingo no I...
Tem que acabar com isso da corda sempre 

arrebentar pro lado mais fraco!

Tá feio!
 n Também não dá pra colocar toda culpa nas 

costas de quem administra a cidade... Olha a 
quantidade de lixo na Rua Sérgio Silva, no Enge-
nho da Rainha.

A Comlurb faz a parte dela, mas também é pre-
ciso que o povo tenha responsabilidade na hora de 
despejar um sofá no meio da rua. Aí depois vem o 
temporal, alaga tudo e já viu... Não pode ser assim!

Bora aproveitar essa virada de ano pra repensar 
em algumas atitudes... É uma questão de cidadania 
e também de educação.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bo-
nito... Tem que limpar, mas também ter consciência, 
e tenho dito!

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

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

A orientação dentro do Quartel General do prefeito elei-
to Eduardo Paes é manter “silêncio obsequioso” sobre 
a prisão do prefeito do Rio e bispo licenciado da Igreja 

Universal do Reino de Deus, Marcelo Crivella. A primeira 
reação pública de Paes foi tentar dar um caráter de norma-
lidade na relação dos técnicos ainda no município com os 
seus auxiliares designados para levantar dados úteis para 
a futura gestão. Paes ligou para o presidente da Câmara de 
Vereadores, Jorge Felippe, e pediu para que ele “mobilizasse 
os dirigentes municipais para continuar conduzindo suas 
obrigações e atendendo a população”. O segundo pedido foi 
orientar Felippe de que ele mantivesse inalterado o traba-
lho de transição que já vinha sendo tocado”. Após esta con-
versa o prefeito eleito publicou nas suas redes sociais.

O PAPEL DE PEDRO PAULO
A segunda movimentação consistente partiu do deputado 
federal Pedro Paulo, futuro secretário municipal de Fazen-
da, Planejamento e Controladoria do Governo, que fez o 
papel de bombeiro e não de incendiário. Ele trocou mensa-
gens com o analista da CNN Brasil, Igor Gadelha. Uma de-
las parecia ser para “fora”, mas, na verdade, o destino certo 
era para “dentro”, voltada para aliados: “Político experien-
te não celebra prisão de outro, mesmo que sejam inimigos 
vicerais”. O sinal emitido por Pedro Paulo era que não é 
hora de comemorar, soltar fogos ou sair aos quatro ventos 
propagando que o adversário caiu em desgraça. O curioso 
é que o governador afastado, Wilson Witzel, ainda duran-
te a campanha de 2018, e o próprio Marcelo Crivella, na 
campanha deste ano, apostaram que Eduardo Paes seria 
preso. Isto não aconteceu. Pior. Por capricho da política - e 
do destino -, foi o bispo quem acabou engalfinhando nas 
malhas de investigadores da Polícia Civil e de procuradores 
do Ministério Público. 

PRISÃO DE CRIVELLA

O silêncio de Eduardo Paes

 n O Ministério Público Elei-
toral pediu a cassação do 
mandato do vereador eleito 
do Rio de Janeiro, William 
Coelho (DC), por abuso do 
poder político por uso da 
Comlurb como plataforma 
política. Coelho foi nomeado 
há poucos dias como secretá-
rio de Ciência e Tecnologia 
de Eduardo Paes. 

 n A prisão de Marcelo Crivel-
la ontem afastou a possibili-
dade de se tornar ministro 
de Bolsonaro no próximo 
ano. O nome do prefeito do 
Rio de Janeiro foi uma das 
sugestões levadas ao presi-
dente para integrar um pos-
sível novo ministério, no 
caso de ocorrer uma reforma 
no primeiro escalão em 2021. 
Agora, o futuro político do 
pastor está indefinido.

EX-POSSÍVEL-
MINISTRO DE 
BOLSONARO

ESTEFAN RADOVICZ

PEDIDO DE CASSAÇÃO

As mais lidas
Online

InformedoDia

MERCADO 
IMOBILIÁRIO 
EM ALTA

RACISMO: 

LEI MAIS 

DURA

A redução das 
taxas de juros 
ajudou muito o 
setor imobiliário. 
A Abecip diz que 
outro empurrão 
foram recursos 
das cadernetas do 
Sistema Brasilei-
ro de Poupança 
e Empréstimos 
atingiram R$ 
13,86 bilhões em 
outubro de 2020. 

Tramitará no 
Senado projeto de 
lei, do Movimento 
Negro Unificado, 
que altera o artigo 
121 do Código 
penal e o artigo 1 
da Lei 8.072/90 
e classifica como 
crime hediondo 
praticado em ra-
zão de etnia. 

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

Precisamos de calma antes de julgar, é necessário acompanhar as 
investigações. Porém, se é possível tirar uma boa notícia da situa-
ção, pensemos que novos governantes chegam em breve. E fica a 
esperança de que um novo ciclo se iniciará. A situação da prefeitu-
ra é grave, mas com pessoas sérias se inicia a arrumação da casa.

A prisão do prefeito Crivella é mais um duro golpe para os cario-
cas. Pensar que o décimo terceiro dos servidores não foi pago, que 
médicos e enfermeiros estão sem receber, mas que houve uma 
arrecadação de mais de R$ 50 milhões pelos envolvidos em um 
possível esquema criminoso é revoltante!

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Eduardo Paes segue com trabalho de transição.

ESTEFAN RADOVICZ

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

Lixo na Rua Sérgio Silva, no Engenho da Rainha

DIVULGAÇÃO

Na foto acima, Crivella deixa a Cidade da Polícia

ESTEFAN RADOVICZ

Por que só no Rio?
Marcelo Adnet e Fábio 

Porchat ironizam  
prisão de Crivella

O DIA ONLINE

Especialistas: Crivella 
terá dificuldades 
para se livrar da 

prisão; penas podem 
ultrapassar 40 anos

RIO, PÁGINA 4

Delegado Fernando 
Moraes cobrou propina 

com coronhadas e arma 
em punho, diz colaborador

RIO, PÁGINA 5



RIO DE JANEIRO

PRISÃO DOMICILIAR  

Presidente do STJ, ministro Humberto Martins decidiu ontem à noite revogar detenção 
preventiva de Marcelo Crivella. MP aponta prefeito como ‘Zero Um’ do ‘QG da Propina’

O 
presidente do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), ministro Hum-
berto Martins, decidiu ontem à 
noite colocar em prisão domici-

liar, com tornozeleira eletrônica, o pre-
feito Marcelo Crivella (Republicanos). A 
nove dias de deixar o cargo, ele foi preso 
pela manhã acusado de chefiar o “QG da 
Propina” instalado no Executivo. “Não 
obstante o juízo tenha apontado elemen-
tos que, em tese, justifiquem a prisão pre-
ventiva, entendo que não ficou caracte-
rizada a impossibilidade de adoção de 
medida cautelar substitutiva menos gra-
vosa”, observou Martins.

O ministro decidiu sobre o habeas cor-
pus por ser o responsável pela análise dos 
casos urgentes no recesso do STJ. A de-
sembargadora Rosa Helena Penna Ma-
cedo Guita, do TJ, a mesma que decretou 
a prisão preventiva, chegou a manter à 
tarde  prisão de Crivella, em audiência de 
custódia. Ele fez exame de corpo de delito 
no IML. E no começo da noite, seguiria 
para um presídio em Benfica.

Segundo a investigação, ao menos 
R$50 milhões teriam sido arrecadados 
pelo esquema. Além de Crivella, oito pes-

soas foram alvo de pedidos de prisão pre-
ventiva, incluindo o empresário Rafael 
Alves, apontado como operador. Ao todo, 
a denúncia atingiu 26 investigados. Os 
crimes são corrupção passiva e ativa, lava-
gem de dinheiro e organização criminosa.

Durante a eleição, que perdeu para 
Eduardo Paes (DEM), Crivella afirmou 
várias vezes que a cidade não deveria ele-
ger o adversário porque ele seria preso. O 
prefeito se agarrou ao bolsonarismo para 
reverter enorme rejeição. O presidente 
Bolsonaro não se manifestou sobre a pri-
são do aliado.

Segundo o MP, o esquema foi mantido 
mesmo após duas operações policiais que 
cumpriram mandados de busca e apreen-
são neste ano em endereços de Crivella, de 
Alves e outros acusados. O MP justificou a 
prisão alegando que o prefeito ameaçava 
as investigações. O tamanho do material 
investigativo favoreceu a denúncia.

A investigação teve como ponto de 
partida a delação premiada do dolei-
ro Sérgio Mizrahy, preso na Operação 
Câmbio Desligo, desdobramento da 
Lava Jato fluminense, em maio de 2018. 
Veio dele a expressão QG da Propina 

Veja quem são 
os outros alvos

para se referir ao esquema, que teria 
como operador Rafael Alves, apesar de 
não ter cargo oficial. Ele é irmão do ex
-presidente da Riotur, Marcelo Alves, 
exonerado em março de 2020.

Na prática, a Promotoria calculou o 
momento da operação levando em con-
ta o período eleitoral – quando também 
receberia críticas se prendesse o prefei-
to e candidato – e a perda do foro, que 
mudaria toda a competência do caso.

A operação de setembro foi central 
para acelerar o processo e resultar na 
prisão do prefeito. Uma das justificativas 
para a detenção preventiva, segundo a 
desembargadora Rosa Helena, é que Cri-
vella entregou celular que não era seu aos 
agentes que cumpriram mandado na sua 
casa. A farsa foi identificada pelo MP após 
analisar dados do aparelho. 

Após esta operação, quatro citados na 
investigação resolveram procurar o MP 
para colaborar com as apurações: João 
Alberto Felippo Barreto, Ricardo Siqueira 
Rodrigues, Carlos Eduardo Rocha Leão e 
João Carlos Gonçalves Regado.

 > Além de Crivella, outros são acu-
sados de envolvimento no “QG da 
Propina”. Rafael Alves, irmão de 
Marcelo Alves, ex-presidente da 
Riotur, é apontado pelo MP como 
um dos líderes do esquema. Mauro 
Macedo é ex-tesoureiro e atuou com 
Crivella nas campanhas de 2004 à 
prefeitura e de 2010 ao Senado. Foi 
denunciado por ter recebido doa-
ções não declaradas de R$ 450 mil 
da Fetranspor. Fernanbdo Morais 
é delegado aposentado e ex-chefe 
da DAS. No governo Pezão, ocupou 
cargo de conselheiro da Agetransp. 
Eduardo Lopes foi senador, suplen-
te de Crivella. Foi secretário de Pe-
cuária, Pesca do governo Witzel. 
Cristino Stockler é empresário de 
seguros. Adenos dos Santos tam-
bém é empresário. 

E TORNOZELEIRA

As págs. 4 e 5 foram fechadas antes da decisão do STJ

Organização 
prosseguiu 
após duas 
operações, 
mesmo 
sabendo 
que a 
investigação 
estava em 
curso”
RICARDO 
MARTINS, 
subprocurador
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‘É perseguição política’, diz Crivella 
Alvo de operação que investiga esquema de corrupção no Executivo, prefeito afastado pede por ‘justiça’

S
urpreendido ainda de 
pijamas pela operação 
que resultou em sua 
prisão, ontem, o prefei-

to Marcelo Crivella se disse ví-
tima de “perseguição política” 
ao chegar à Cidade da Polícia. 
Ele pediu “justiça”. O prefeito 
foi alvo de operação do MP do 
Rio e da Polícia Civil no âmbito 
das investigações de esquema 
de corrupção conhecido como 
“QG da Propina”. “É persegui-
ção política. Lutei contra o 
pedágio ilegal, injusto. Tirei 
recurso do carnaval, negociei 
o VLT. Fui o governo que mais 
atuou contra a corrupção no 
Rio”, argumentou. 

O empresário Rafael Alves, 
considerado chefe do QG da 
Propina, o ex-tesoureiro de 
Crivella Mauro Macedo e o de-
legado Fernando Moraes não 
deram declarações. 

Um dos advogados de de-
fesa de Crivella, Alberto Sam-
paio Júnior, afirmou, após 
chegar no Tribunal de Justi-
ça do Rio, para audiência de 
custódia, que seu cliente é 
inocente e que está numa “si-
tuação tranquila”. Citou que 
o político é “um homem com 
trabalhos voltados à socieda-
de”. Sampaio Júnior alegou 
que será provada a inocência 
de Crivella. “Não há nenhuma 
ligação dele em prática de cri-
me”, disse. 

A decisão judicial que re-
sultou na prisão preventiva 
de Crivella aponta que ele en-
tregou o aparelho celular de 
outra pessoa, em investigação 
com pedido de busca e apreen-
são em sua casa em setembro. 
“E para finalizar o quesito 
‘conveniência da instrução 
criminal’, durante o cumpri-
mento dos mandados de bus-
ca e apreensão expedidos (...), 
o prefeito Crivella, assim como 
o também denunciado Mau-
ro Macedo deram mostras de 
que pretendem colocar todos 
os obstáculos à apuração dos 
fatos na busca da verdade 
real, pois o prefeito, naquela 
ocasião, entregou aos agen-
tes encarregados da diligên-
cia, afirmando ser de seu uso, 
aparelho de telefone celular de 
terceiro”, afirma parte da deci-
são obtida por O DIA.

A desembargadora que as-
sinou a decisão judicial, Rosa 
Helena Guita, diz que a fraude 
foi constatada com exame no 
aparelho apreendido. “Esse 
tipo de conduta, aliás, parece 
ser prática constante entre 
membros da organização cri-
minosa”, completa.

 > Com a prisão de Cri-
vella, o presidente da 
Câmara dos Vereado-
res do Rio, Jorge Feli-
ppe (DEM), assume o 
cargo de prefeito até 31 
de dezembro. Na linha 
sucessória, Fernando 
Mac Dowell, vice-pre-
feito, morreu em 20 de 
maio de 2018, após so-
fre infarto.

Por meio de nota, o 
vereador Jorge Felippe 
buscou tranquilizar os 
cariocas e garantiu que 
o Município do Rio não 
ficará sem comando na 
reta final de 2020. 

“Quero tranquilizar 
os moradores da cida-
de do Rio de Janeiro 
garantindo que a cida-
de não ficará sem co-
mando nestes últimos 
dias da atual gestão. 
Vou tomar as rédeas da 
situação cumprindo o 
que determina a nossa 
Constituição”, afirmou 
em exercício.

Jorge Felippe 
assumirá a 
prefeitura

Lutei contra o 
pedágio ilegal, 
injusto. Tirei recurso 
do Carnaval, negociei 
o VLT. Fui o governo 
que mais atuou 
contra a corrupção
MARCELO CRIVELLA

Sem cuidar das pessoas, gestão marcada por polêmicas
‘Fala com a Márcia’, ‘Guardiões do Crivella’ e ‘QG da Propina’ foram acontecimentos que caracterizaram mandato do bispo da Universal

Grupo de WhatsApp ‘Guardiões do Crivella’ organizava esquema diário

O agora prefeito afastado Mar-
celo Crivella foi eleito em 2016 
com a promessa de cuidar 
das pessoas. Porém, ao longo 
dos quatro anos de mandato, 
a gestão ficou marcada mui-
to mais por uma série de de-
núncias, pedidos de impeach-
ment, CPIs, operações e polê-
micas. Em 2018, Crivella che-
gou a oferecer ajuda a líderes 
de igreja que estivessem com 
problemas de IPTU em uma 
reunião secreta no Palácio da 
Cidade, em Botafogo. Além 
disso, se viu diante de suspeita 
de facilitar o atendimento de 
fiéis que precisavam de cirur-
gia de catarata e varizes. O epi-
sódio ficou conhecido como 
“Fala com a Márcia”.

No mesmo ano, Crivella 
usou ônibus oficiais e reuniu 
funcionários da Comlurb para 
pedir votos para seu filho Mar-
celo Hodge, que concorria a 
deputado federal em 2018. O 

encontro aconteceu na quadra 
da escola de samba Estácio.

Em 2020, reportagem da 
TV Globo mostrou que fun-
cionários da prefeitura eram 
pagos com dinheiro público 
para dar plantões na porta 
de hospitais municipais para 
atrapalhar reportagens e im-
pedir denúncias de problemas 
na Saúde. O caso ficou famoso 
como “Guardiões do Crivella”, 
o mesmo nome do grupo de 
WhatsApp onde o esquema 
era combinado diariamente. 
Integrantes da cúpula do go-
verno faziam parte do grupo, 
inclusive Crivella. 

Um primeiro pedido de 
impeachment foi aberto con-
tra o prefeito em decorrência 
da denúncia. Os vereadores 
rejeitaram o processo por 25 
votos a 23. Outro pedido foi 
feito. Os vereadores rejeita-
ram novamente , desta vez 
por 24 votos a 20.

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

ARRECADADO

R$ 50 MI
Conforme o MP do Rio, o 
esquema de corrupção teria 
arrecadado mais de R$ 50 
milhões no mandato de 
Marcelo Crivella.

 > Os advogados de de-
fesa de Crivella  pedi-
ram ao Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), 
que seu cliente seja 
solto e responda em li-
berdade. O pedido de 
habeas corpus foi soli-
citado antes mesmo da 
audiência de custódia 
no Tribunal de Justiça 
do Rio. Alberto Sam-
paio Júnior, um de seus 
defensores, alegou que 
“não há provas de que 
Crivella tenha ligação 
com algum crime. 

Crivella foi preso em 
operação do MPRJ e 
da Polícia Civil, em um 
desdobramento da in-
vestigação do suposto 
“QG da Propina” na 
Prefeitura do Rio.

Defesa entra 
com habeas 
corpus

O empresário Rafael Alves (camisa branca), considerado chefe do QG da Propina, não deu declarações

FOTOS: ESTEFAN RADOVICZ

Crivella foi alvo de operação do MP e da Polícia Civil no âmbito das investigações de esquema de corrupção conhecido como ‘QG da Propina’

 NCrivella foi preso nove dias 
antes de terminar o mandato. 
Nos últimos quatro anos, sete 
políticos que ocuparam os car-
gos de governador ou prefei-
to da capital foram presos ou 
afastados do mandato. Wilson 
Witzel (entre 2019 e 2020) foi 
afastado em agosto de 2020. É 
acusado por corrupção em con-
tratos públicos. Ele não foi alvo 
de mandados de prisão. O vice, 
Cláudio Castro assumiu o cargo.

Pezão (2014 a 2018) foi preso 
em novembro de 2018 e conde-
nado por abuso de poder po-
lítico e econômico. Sérgio Ca-
bral (2007 a 2014) está preso 
desde novembro de 2016. Foi 

condenado em 11 ações penais 
da Lava Jato e tem pena total 
de 233 anos e 11 meses de prisão. 

Garotinho (1999 e 2002) foi 
preso 5 vezes e é acusado por 
crimes de corrupção, concussão, 
participação em organização cri-
minosa e falsidade na prestação 
das contas eleitorais. Responde 
em liberdade. Rosinha Garoti-
nho (2003 e 2006) ficou presa 
em novembro de 2017. Foi con-
denada em janeiro e responde 
em liberdade. Moreira Franco 
(1987 a 1991) foi preso em março 
de 2019 em desdobramento da 
Lava Jato por negociar propina 
de R$ 1 milhão em obras de An-
gra 3. Ficou 4 noites na cadeia.

RIO ESTÁ MAL NA POLÍTICA

Crivella é o 7º líder político do Rio 
preso ou afastado em quatro anos

Leia mais na página 10
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Especialista: Crivella terá problema para se livrar da prisão
Advogados dizem que prefeito deve ser julgado em até 120 dias, prorrogáveis por mais 120. Há divergência sobre legalidade

tação do celular (segundo o 
MP ele teria entregado celular 
de outra pessoa no lugar do 
seu), porém há um princípio 
no processo penal de que o 
acusado não é obrigado a pro-
duzir provas contra si mesmo. 
Tecnicamente, não era obriga-
do a ‘colaborar’ com a busca e 
apreensão”, destaca.

Souza argumenta que a 
decisão tem como funda-
mento o Artigo 312 do Códi-
go de Processo Penal, inova-
ção trazida pela Lei 13.964 
de 2019, a chamada Lei do 
Pacote Anticrimes, e tam-
bém teve como fundamen-
tação a Lei 12.8850 de 2013. 

O prefeito Crivella não deve 
conseguir se livrar facilmente 
da prisão. Para Igor de Car-
valho, advogado criminalis-
ta, mestre em Direito e pro-
fessor de Processo Penal, em 
razão do recesso forense, ele 
terá dificuldades para recor-
rer contra a medida. Segundo 
Carvalho, poderá fazê-lo no 
plantão do STJ e, se for nega-
do, no STF. A pena máxima 
para os crimes imputados na 
denúncia, conforme Carva-
lho, somadas, ultrapassam 40 
anos de prisão.

“Em relação à questão 
da prisão no final do ano: 
tornou-se uma prática cor-

riqueira e infeliz o decreto 
de prisões durante o recesso 
judiciário. Trata-se de tática 
desleal para dificultar que 
os acusados se socorram dos 
meios jurídicos cabíveis”, diz.

Conforme o advogado 
Leandro Souza, após a au-
diência de custódia no TJ do 
Rio, o prefeito será julgado 
pelo tribunal e a instrução 
criminal não pode exceder 
a 120 dias quando o réu es-
tiver preso, como é o caso 
de Crivella. Esse prazo pode 
ser prorrogado por mais 120 
dias por decisão fundamen-
tada pela complexidade da 
causa ou fatos novos. 

cisão como bem fundamenta-
da e acha difícil Crivella con-
seguir um habeas corpus. Isso 
porque, para ele, não existe 
ilegalidade ou abuso de poder.

Carvalho argumenta que 
a decisão “foi um tanto estra-
nha” em relação ao tempo em 
que foi realizada. “Faltavam 
menos de 10 dias para que o 
mandato do prefeito Crivel-
la se encerrasse e com isso, 
a desembargadora relatora 
perderia a competência para 
julga-lo, em razão da perda do 
foro por prerrogativa de fun-
ção, popularmente chamado 
de foro privilegiado”, diz.

A suposta tentativa de ocul-

Vice Mourão nega impacto no governo
Prisão de Marcelo Crivella teve grande repercussão entre os políticos de vários partidos

Questionado sobre a prisão 
do prefeito Crivella, que con-
tou com apoio do presidente 
Bolsonaro nas eleições mu-
nicipais, o vice-presidente da 
República, Hamilton Mourão, 
desconversou e negou que o 
fato tenha impactado o gover-
no. “Isso aí é investigação poli-
cial, segue o baile aí, investiga-
ção, acabou. Pro governo não 
tem impacto nenhum. Não 
tem nada a ver com a gente. 
Zero impacto. A gente apoia 
tanta candidatura aí. Tem 
nada a ver”, afirmou.

Assim que surgiram as no-
tícias sobre a prisão de Cri-
vella, rapidamente o nome 
do prefeito do Rio se tornou 
um dos nomes mais comen-
tados da internet. Políticos 
se manifestaram sobre o as-
sunto. Marcelo Freixo, depu-

Mourão: ‘Impacto zero’

FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

de 2020: Guedes prepara 
aumento de impostos, Covas 
articula aumento do próprio 
salário e pastor Crivella, da 
Igreja Universal, é preso por 
corrupção”. Randolfe Rodri-
gues, senador pela Rede-AP, 

prestou solidariedade ao 
Rio. “Minha solidariedade 
à população do RJ. O povo 
é que sofre com a ganância 
de político que não tem res-
ponsabilidade com a coisa 
pública. Lugar de corrupto, 
é mesmo na cadeia! Por isso, 
esperamos que a justiça seja 
célere nas investigações do 
“QG da propina”, onde Cri-
vella é suspeito”.

Joice Hasselmann, deputa-
da federal pelo PSL-SP, disse: 
“O corrupto apoiado pelos bol-
sonaristas foi em cana. Muitos 
apagaram os posts com Crivel-
la, mas os prints são eternos. 
Aqui Carla Zambelli, Jordy, 
Márcio Labre, Flavio Racha-
dinha Bolsonaro e mamãe, 
Major Fabiana. Só tenho uma 
coisa a dizer: KKKKKKK. O 
próximo é o Flávio, talkei””.

tado federal pelo PSOL-RJ, 
disse que: “Tenho que des-
culpar com meus amigos do 
@portadosfundos. Sempre 
disse que Crivella termina-
ria seu governo saindo pela 
porta dos fundos. Errei! Foi 
na viatura”.

Tarcísio Motta, verea-
dor PSOL-RJ afirmou que: 
“A prisão de Crivella é um 
desdobramento das inves-
tigações do QG da Propina. 
Vale lembrar que o PSOL fez 
um pedido de impeachment 
para investigar a denúncia, 
mas a base do prefeito, de 
forma vergonhosa, não só 
negou o pedido como abriu 
uma CPI de mentirinha pra 
livrar Crivella”.

Fernando Haddad (PT), 
ex-prefeito de São Paulo, 
afirmou que “Brasil, Natal 

Cobrança a coronhada 
e arma em punho
O delegado de Polícia Ci-
vil Fernando Moraes, um 
dos presos na operação 
sobre o ‘QG da Propina’, 
chegou a cobrar propina 
com “chutes, coronhadas 
e arma em punho”. É o que 
disse um médico e execu-
tivo do grupo Assim, que 
fez colaboração premiada 
com o Ministério Público. 
Moraes foi preso na mes-
ma operação deflagrada 
ontem que prendeu o pre-
feito Crivella. A defesa de 
Moraes não foi encontra-
da pela reportagem.

Segundo o colaborador, 

Moraes tinha longa amizade 
com presidente do conselho 
de administração do grupo As-
sim Saúde, Aziz Chidid Neto, 
que faleceu 16 de novembro. 
Aziz teria dito que, em 2017, 
Moraes o chamou para almo-
ço e se prontificou a facilitar 
a renovação dos contratos 
do grupo com o município já 
que teria “grande influência 
perante a nova administração 
municipal”. Na ocasião, Aziz 
disse que rechaçou a proposta. 
Estariam presentes, ainda se-
gundo o colaborador, o ex-se-
nador Eduardo Lopes, e o em-
presário Adenor Gonçalves.

Igreja Universal 
é citada em 
pedido de prisão
Informação aparece em despacho da Justiça que 
decreta detenção preventiva de Marcelo Crivella

ESTEFAN RADOVICZ

Universal do Reino de Deus é citada nominalmente no despacho. Crivella é bispo licenciado da igreja

A 
Igreja Universal do 
Reino de Deus é cita-
da nominalmente na 
decisão da desembar-

gadora Rosa Helena Penna 
Macedo Guita, que decretou 
a prisão preventiva do princi-
pal grupo que, segundo os in-
vestigadores, compõe suposta 
organização criminosa que se 
instalou na Prefeitura do Rio.

Em seu despacho, a desem-
bargadora diz, em determina-
do trecho: “(...) E ainda com re-
lação à lavagem de dinheiro, 
chamam a atenção as estrei-
tas relações religiosas manti-
das entre o Prefeito Marcelo 
Crivella, Bispo licenciado da 
Igreja Universal do Reino de 
Deus, Mauro Macedo, pri-
mo do fundador da referida 
Igreja, e Eduardo Benedito 
Lopes, Bispo da mesma Igre-
ja, em cotejo com o Relatório 
de Inteligência Financeira 
n.º 42.938, mediante o qual 
foi identificada e comunica-
da movimentação financeira 
anormal no âmbito daquela 
instituição religiosa, na ordem 
de quase seis bilhões de reais 
no período compreendido en-
tre 05/05/2018 e 30/04/2019, o 
que sugere a indevida utiliza-

ção da Igreja na ocultação da 
renda espúria auferida com o 
esquema de propinas”.

A desembargadora prosse-
gue:”(...) até porque, como já 
observado, Mauro Macedo e 
Eduardo Benedito Lopes, ao 
lado de Rafael Alves, foram 
identificados como operado-
res financeiros do grupo cri-
minoso, ocupando, por assim 
dizer, o chamado ‘1º escalão’”. 

Questionados sobre a su-
posta lavagem de dinheiro 
por meio da Igreja Universal 
do Reino de Deus, os investi-
gadores do Ministério Público 
estadual e da Polícia Civil afir-

maram, em entrevista coleti-
va, na tarde desta terça-feira, 
que não foi possível concluir 
pela efetiva utilização da Igre-
ja Universal como fonte de la-
vagem de dinheiro.

“A Igreja Universal foi refe-
rida expressamente pelo Coaf 
(Conselho de Controle de Ati-
vidades Financeiras), em re-
latórios de inteligência finan-
ceira, em razão de várias movi-
mentações atípicas de valores 
em espécie exorbitantes. Em 
razão da menção do Coaf, em 
mensagens do próprio Rafael 
Alves... Essas informações jun-
tas indicam que a Universal 
era usada no esquema, mas a 
questão da lavagem, de forma 
mais completa, ela ainda é um 
dos desdobramentos que vai 
decorrer dessa investigação”, 
disse Carlos Eugênio Greco, 
promotor de Justiça assistente 
do Grupo de Atribuição Origi-
nária Criminal.

Segundo Greco, em uma 
das mensagens entre Alves e 
Crivella em que a igreja é cita-
da, Alves diz: “Eu posso acabar 
com o governo. Eu posso aca-
bar com uma igreja”. O DIA 
fez contato a Igreja Universal, 
mas não obteve resposta.

“Eu posso acabar 
com o governo. Eu 
posso acabar com 
uma igreja”.

CITAÇÃO DE RAFAEL 
ALVES A CRIVELLA, 
segundo Carlos Eugênio 
Greco, promotor de Justiça 
assistente

NADA MUDA

Paes afirma que trabalho de transição continua

 N O prefeito eleito do Rio, 
Eduardo Paes (DEM), não se 
manifestou diretamente so-
bre a prisão de Marcelo Cri-
vella. Paes deu apenas uma 
declaração nas redes sociais. 
“Conversei nessa manhã com 
o presidente da Câmara de Ve-
readores, Jorge Felippe, para 
que mobilizasse os dirigentes 

municipais para continuar condu-
zindo suas obrigações e atenden-
do a população. Da mesma forma, 
manteremos o trabalho de tran-
sição que já vinha sendo tocado”, 
afirmou ele. Paes pediu “força e 
dedicação” dos servidores da rede 
de Saúde, por conta da pandemia. 

Usuários do Twitter relembra-
ram de Crivella ainda na época da 

eleição. Na ocasião, ela mencio-
nou a entidade de umbanda Zé 
Pilintra para atacar Paes. No en-
tanto, a afirmação foi revertida 
pelos internautas para atacar o 
próprio autor.

Durante o debate da TV Glo-
bo, Crivella disse que Paes usa 
“chapeuzinho de Zé Pilintra” nos 
desfiles do Carnaval. 

Participaram desta cobertura: Luana Benedito, Luísa Bertola (estagiária), 

Carina Petrenko (estagiária), Lucas Mathias (estagiário), Gustavo Ribeiro, 

Bruna Fantti, Bernardo Costa, Natasha Amaral, Gabriel Sobreira, Carolina 

Freitas, Felipe Gavinho (estagiário), André Arraes (estagiário), Adriano 

Araújo e Jessyca Damaso.

“Acho muito difícil o juiz 
conceder um habeas corpus, 
que é um remédio constitucio-
nal, porque não existe ilegali-
dade ou abuso de poder, que 
são requisitos fundamentais 
que trata sobre a ameaça ou 
violação e liberdade de loco-
moção dos réus. A sentença 
foi muito bem fundamentada, 
existem indícios do cometi-
mento do crime por parte dos 
envolvidos e também existe o 
requisito fundamental para se 
manter presos todos os envol-
vidos, que é justamente a parte 
da complexidade para se man-
ter a ordem econômica, ordem 
pública perante o estado”, con-

clui Leandro Souza.
Os especialistas ouvidos por 

O DIA divergem quanto à le-
galidade da prisão. Para Car-
valho, muitos dos fatos nar-

rados pela desembargadora 
Rosa Helena Guita na decisão 
da prisão se referem ao passa-
do e não justificariam a prisão 
preventiva. Souza avalia a de-

Pena máxima para os 
crimes imputados na 
denúncia, somadas, 
podem ultrapassar 
40 anos de prisão
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Governo Federal gastou só 
8% na saúde, diz estudo
Documento tem como base valores investidos durante a pandemia da covid-19

AFP

Governo Federal gastou R$ 37,7 bilhões na saúde durante a pandemia do novo coronavírus

U
m estudo realiza-
do pela empresa RC 
Consultores mostra 
que o Governo Fede-

ral gastou apenas 8% no setor 
da saúde, em meio à pandemia 
do novo coronavírus. Cerca de 
184 mil mortes por covid-19 
já foram registradas no país 
desde fevereiro. O documento 
aponta que o governo inves-
tiu, entre os meses de março 
e outubro, R$ 470 bilhões em 
ações de combate à covid-19. 
Desse total, R$ 37,7 bilhões fo-
ram disponibilizados para pa-
gar despesas do Ministério da 
Saúde, como contratação de 
médicos e equipamentos para 
hospitais, e de outras pastas, 
como a do Turismo.

O documento aponta que o 
governo investiu, entre março 
e outubro, R$ 470 bilhões em 
ações de combate à covid-19. 
Desse total, R$ 37,7 bilhões fo-
ram disponibilizados para pa-
gar despesas do Ministério da 
Saúde, como contratação de 
médicos e equipamentos para 
hospitais, e de outras pastas, 
como a do Turismo.

“O terrível vírus só custou 
8% desse total (gastos entre 
março e outubro) aos cofres 
públicos. De novo, faltam lei-
tos e equipamentos (!); profis-
sionais da saúde têm salários 
em atraso. Não houve enco-
mendas tempestivas de vaci-
nas ou seringas. Nada disso 
impactou o dilúvio de gastos 
ocorrido debaixo da pretensa 
responsabilidade da pande-

mia”, afirma o relatório.
Já o lado financeiro rece-

beu uma fatia maior do valor. 
Ao todo, entre despesas com 
o auxílio emergencial e gas-
tos adicionais, o Ministério 
da Economia recebeu R$ 374 
bilhões, o que representa 80% 
do montante.

“Houve uma falta de plane-
jamento dos recursos. Quase 
uma exclusividade para isen-
ções fiscais, repasse para es-
tados e municípios e sem os 
devidos critérios. Os recursos 
destinados para a saúde fo-
ram desproporcionais”, afir-
ma Marco Antônio Damião, 
advogado especialista em ad-
ministração pública.

A ajuda para estados e mu-
nicípios também esteve acima 
da saúde para o Palácio do Pla-

nalto nos últimos meses. Os 
26 estados e o Distrito Fede-
ral receberam cerca de R$ 78 
bilhões em dez meses. O valor 
totaliza 17% dos investimen-
tos da União com a doença.

“Como é de praxe, polí-
ticos se valem da pandemia 
para conseguir essa ajuda. Há 
investigações no Ministério 
Público de uso do dinheiro 
da pandemia para abrir um 
edital de dispensa de licitação 
para reformar prédios e ou-
tras questões que nada têm a 
ver com a pandemia”, ressalta 
Damião.

O estudo ainda traz uma 
análise do rombo aos cofres 
públicos em 2020. Até outu-
bro, a União apresentou dé-
ficit de R$ 715 bilhões, com 
expectativa de que o prejuí-

zo seja maior após a divulga-
ção dos dados de novembro e 
dezembro.

De acordo com o levanta-
mento, os gastos com o auxí-
lio emergencial representam 
55% do valor investido para 
combater os efeitos da pan-
demia. Embora o benefício te-
nha evitado a situação de po-
breza de brasileiros, a consul-
toria afirma que a distribuição 
desigual foi irresponsável e 
custará caro para a população.

Na visão do especialista, o 
auxílio foi um acerto do Pla-
nalto, mas lembra que contra-
riedade do presidente e seus 
ministros em relação à doen-
ça não ajudou no combate à 
pandemia.

Novas restrições em São Paulo
Ontem, o governo de São 
Paulo anunciou novas me-
didas de restrição contra a 
covid-19. A decisão deter-
mina que nos dias 25, 26 e 
27 de dezembro e 1º, 2 e 3 de 
janeiro apenas serviços es-
senciais como transporte, 
alimentação, saúde e farmá-
cias poderão abrir as portas. 
De acordo com dados do go-

verno estadual, o número de 
mortes aumentou 34% no 
estado, nas últimas quatro 
semanas.

Durante o anúncio, a se-
cretária de desenvolvimen-
to econômico de São Paulo, 
Patrícia Ellen, reforçou a ne-
cessidade de intensificar as 
restrições: “A gente precisa 
lembrar que não estamos 

em um momento de festas 
nem de aglomerações. É nes-
ses momentos que esse risco 
de descontrole da pandemia 
acontece e o mundo inteiro 
agora está aplicando medi-
das específicas neste mo-
mento. São Paulo sempre se 
diferenciou do resto do Bra-
sil por honrar o seu compro-
misso de tomar as decisões 

no momento necessário e 
é isso que estamos fazendo 
agora”.

A região de Presidente 
Prudente retornará à fase 
vermelha do Plano de São 
Paulo totalmente, não só nos 
períodos festivos como as 
outras regiões, permitindo 
somente o funcionamento 
dos serviços essenciais. 

A Sinovac, fábrica que desenvol-
veu a vacina CoronaVac contra o 
novo coronavírus, em parceria 
com o Instituto Butantan, de 
São Paulo, recebeu a certifica-
ção de boas práticas da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). A resolução, publicada 
pela Anvisa na segunda-feira no 
Diário Oficial da União, tem vali-
dade de dois anos e diz respeito 
à linha de produção do Insumo 
Farmacêutico Ativo (IFA) — ma-
téria-prima para a produção do 

imunizante e de produtos esté-
reis usados na formulação.

“A etapa finalizada é um dos 
pré-requisitos para a continui-
dade do processo de registro da 
vacina da Sinovac e de um even-
tual pedido de autorização”, 
ressaltou a agência, em nota. O 
pedido de registro depende da 
divulgação de resultados sobre 
a eficácia da vacina pelo Butan-
tan, o que deve ocorrer hoje.

Em agenda privada, o presidente 
Jair Bolsonaro deve permanecer 
em São Francisco do Sul, no nor-
te de Santa Catarina, até hoje. 
Sem compromissos oficiais, ele 
está hospedado no Forte Mare-
chal Luz desde sábado. O curto 
período de férias do presidente 
ocorre em meio às pressões di-
recionadas ao governo sobre a 
estratégia de vacinação contra 
a covid-19 enquanto a doença 

tem nova alta no País.
O senador Flávio Bolsonaro 

(Republicanos-RJ), alvo de re-
presentações no Conselho de 
Ética do Senado e tendo que se 
defender de uma denúncia feita 
pelo Ministério Público do Rio, 
renunciou ao cargo de Terceiro-
secretário da Mesa Diretora da 
Casa.

DIA A DIA

BOLSONARO DE FÉRIAS NO SUL

SINOVAC RECEBE CERTIFICAÇÃO

Medida é para 
evitar propagação 
da variante do 
coronavírus

Voos vindos do 
Reino Unido são 
inspecionados

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) 
informou que já está ado-
tando medidas preventivas 
nos voos vindos do Reino 
Unido, com o intuito de 
amenizar o risco de a va-
riante da covid-19 que cir-
cula naquele país entrar 
em território nacional. As 
ações estão sendo imple-
mentadas na chegada nos 
aeroportos de Guarulhos 
(SP) e Galeão (RJ).

Entre as ações, estão as 
de restrições de acesso ao 
Duty Free; o monitoramen-
to dos procedimentos de 
limpeza e desinfecção da 
aeronave; a solicitação de 

informações sobre os passa-
geiros e tripulantes à empresa 
aérea; o acompanhamento do 
trânsito dos passageiros até a 
área de imigração, orientando 
o distanciamento social e evi-
tando aglomeração.

O governo britânico, que 
mantém conversações com 
as autoridades francesas para 
permitir a retomada do tráfe-
go de mercadorias interrom-
pido após a descoberta de 
uma mutação do coronavírus, 
afirmou que considera a pos-
sibilidade de fazer testes de 
covid-19 nos caminhoneiros. 

Já o laboratório alemão 
BioNTech anunciou que pode-
ria fornecer uma vacina adap-
tada à nova cepa do vírus re-
gistrada no Reino Unido “em 
seis semanas”. Enquanto isso, 
países da União Europeia (UE) 
foram instruídos a suspender 
as proibições de viagens no 
Reino Unido para permitir 
viagens essenciais.

Por IG

Agência Brasil

Estadão Conteúdo
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Assaltantes de residências 
de luxo são presos no Rio
Investigações apontaram que a quadrilha conseguia apoio logístico do tráfico

DIVULGAÇÃO

A 
Polícia Civil realizou 
na manhã de ontem 
uma megaoperação 
contra uma quadri-

lha especializada em roubo a 
residências de luxo no estado 
do Rio. Equipes da Coordena-
doria de Recursos Especiais 
(CORE) atuaram em apoio a 
Operação Kasparov, da Policia 
Civil, para cumprir mais de 60 
mandados de prisão e mais de 
50 de busca e apreensão em 13 
favelas de Niterói, São Gonça-
lo e Saquarema. Seis pessoas 
foram presas.

Investigações apontaram 
que a quadrilha, que atua em 
Niterói e nas proximidades, 
conseguia armas e apoio lo-
gístico do tráfico de drogas 
de várias comunidades da ci-
dade. De acordo com a Polícia 
Civil, os locais eram usados 
como base antes de roubos 
e como esconderijo durante 

operações policiais. Por conta 
desse suporte, os assaltantes 
tinham a obrigação de divi-
dir uma parcela do que con-
seguiam com os traficantes.

Ainda segundo a polícia, 
o grupo selecionava condo-

mínios que eram rodeados 
por matas, onde os integran-
tes da quadrilha poderiam 
circular utilizando camufla-
gens. A polícia afirmou que 
a quadrilha já fez centenas 
de vítimas, entre elas uma 

juíza, um procurador e um 
delegado. Em uma das ações 
do grupo, uma granada foi 
deixada em uma residência.

A maior parte dos inte-
grantes da quadrilha atuam 
no Complexo do Viradou-
ro, no bairro de Santa Rosa, 
em Niterói, que é composto 
pelas comunidades da Gro-

ta, Igrejinha, Viradouro e 
União. A região foi ocupada 
pela Polícia militar após de-
núncias de que traficantes 
cobravam dinheiro para fun-
cionários da prefeitura reali-
zarem obras no local.

A Secretaria de Estado 
de Polícia Civil do Rio de 
Janeiro (Sepol), por meio 
da 89ªDP (Resende), e a 
Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF), com o apoio da 
Polícia Civil de São Pau-
lo, realizaram uma ope-
ração, na manhã de on-
tem, para cumprimento 
de três mandados de pri-
são temporária e 12 de 
busca e apreensão contra 
traficantes de uma orga-
nização criminosa que 
abastece municípios da 
Região Sul Fluminense 
e comunidades cariocas. 

Duas pessoas foram presas. 
Desde outubro deste ano, 
mais de uma tonelada de co-
caína pura desta quadrilha 
foi apreendida, ocasionan-
do prejuízo de R$ 25 milhões 
aos investigados.

A operação acontece em 
cidades do Rio de Janeiro 
e de São Paulo e é um des-
dobramento das investiga-
ções realizadas pela Delega-
cia de Polícia de Resende e 
pela PRF. Os acusados foram 
identificados após monito-
ramento de traficantes que 
transportavam cocaína pela 
Rodovia Presidente Dutra.

Buscando aumentar a aces-
sibilidade e facilitar a vida 
dos cidadãos, a Receita Fe-
deral ampliou a prestação 
de serviços relacionados ao 
CPF em 172 cartórios no Rio. 
Agora, esses cartórios pode-
rão fazer inscrição no CPF, 
alteração de dados, atuali-
zação de endereço, emissão 
de comprovante de inscri-

ção e consulta de CPF. Além 
da ampliação do serviço no 
Rio, 217 cartórios do Espíri-
to Santo também recebem a 
novidade.

Em nota, a Receita Federal 
afirmou que “trabalha para 
simplificar a vida do cidadão 
brasileiro no que tange aos 
serviços por ela prestados. 
Para isso, estabelece parce-

rias e busca inovações tecno-
lógicas e procedimentais que 
resultem em comodidade e 
praticidade para todos”. 

A Receita também refor-
çou que “o CPF (Cadastro 
da Pessoa Física) ao longo 
do tempo ganhou credibili-
dade pública e passou a ser 
usado em todos os tipos de 
relações sociais, por isso, é 

preciso ampliar os pontos de 
atendimento à população”. 

A lista de cartórios conve-
niados está disponível para 
todos no site https://www.
gov.br/receitafederal/pt-br/
canais_atendimento/aten-
dimento-presencial/agen-
damento/atendimento-rea-
lizado-por-instituicoes-con-
veniadas.

DIVULGAÇÃO PRF

DIA A DIA

Operação conjunta da PRF e da Polícia Civil cumpre mandados

Equipes da CORE atuam em apoio à Operação Kasparov da Polícia Civil

Traficantes pegos em 
operação conjunta 

Grupo selecionava 
condomínios 
rodeados por 
matas, e usava 
camuflagens

METRÔ E BARCAS NO NATAL

Amanhã, na véspera de Na-
tal, o MetrôRio funcionará nor-
malmente das 5h até a meia-
noite. Já no feriado, sexta-feira, 
o sistema abrirá às 7h, e a ope-
ração será encerrada às 23h, 
com a transferência entre as 
linhas 1 e 2 na estação Estácio. 
Nos dias 26 e 27 de dezembro, 
a operação acontecerá nos 
horários regulares de fim de 

semana, com funcionamento 
no sábado, das 5h à meia-noi-
te; e no domingo, das 7h às 23h.
Já a CCR Barcas vai operar com 
a grade de dias úteis na véspera 
de Natal, e com a grade de fins 
de semana e feriados no feria-
do do Natal. A Concessionária 
vem promovendo a desinfec-
ção diária e constante de suas 
dependências.

172 cartórios fazem inscrição no CPF 
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FLAMENGO

BOTAFOGO

Gerson depõe sobre 
acusação de racismo
Volante, que acusa Ramírez de injúria racial no jogo de domingo, comparece à Decradi

REPRODUÇÃO

Gerson e Rodrigo Dunshee Aranches compareceram à Decradi

A
pós comparecer, na 
manhã de ontem, 
para prestar depoi-
mento na Delegacia 

de Crimes Raciais e Delitos 
de Intolerância (Decradi), o 
jogador Gerson, do Flamen-
go, se pronunciou sobre o 
caso. Através de um vídeo 
divulgado nas redes sociais 
do clube, ele afirmou que 
fez a denúncia “por todos os 
negros”.

“Quero deixar bem cla-
ro que não vim aqui só por 
mim. Vim pela minha filha, 
que é negra, meus sobrinhos, 
que são negros, meu pai, mi-
nha mãe, amigos também. 
Por todos os negros do mun-
do. Hoje, graças a Deus, sou 
jogador de futebol e tenho 
voz ativa para poder falar 
e dar força para que outras 

pessoas que sofrem racismo, 
ou qualquer outro tipo de 
preconceito, possam falar”, 
afirmou Gerson.

O Flamengo irá até onde 
puder para provar que Ra-
mírez cometeu injúria racial 
na partida do último domin-

Alvinegro encaminha 
renovação com Cícero
Cícero ficará no Botafogo 
pelo menos até o fim do 
Campeonato Brasileiro, em 
fevereiro. Segundo o “GE”, 
o jogador possui cláusula 
de renovação automática 
até dezembro de 2021, mas 
o Glorioso convenceu seus 
representantes que ela pas-
se a valer somente no fim da 
temporada.

Para o Botafogo, por 
2020 ter sido um ano atípi-
co com a extensão do Brasi-
leirão até o início de 2021,o 
caminho mais correto é que 
uma nova conversa acon-

teça somente ao fim do cam-
peonato. A tendência é que a 
colocação final da equipe te-
nha peso no futuro do volante.

No ano passado, Cícero 
também possuía em seu con-
trato uma cláusula de renova-
ção automática ao fim do ano. 
No fim da última temporada, 
o Botafogo tentou um acor-
do para que Cícero deixasse 
o clube, mas representantes 
do jogador não aceitaram, e 
ele teve apenas uma reade-
quação do salário, já que pos-
sui um dos maiores do elenco 
alvinegro. 

a palinha do apolinho
LUCIANO BELFORD/AGENCIA O DIA

NOITE DE EMOÇÕES FORTES

CEIA DIETÉTICA 
NO FLAMENGO

PEDALADAS

 N Jogadores do Flamengo 
terão um Natal diferente: 
treinam hoje e amanhã, 
vão para casa para a ceia e 
viajam no dia 25 para jogar 
contra o Fortaleza, no sá-
bado, no Castelão. A reco-
mendação é para as famí-
lias controlarem a gula da 
moçada, nada de excessos 
porque a balança os espera 
e dedura tudo. O Flamen-
go precisa muito dos três 
pontos para seguir na per-
seguição ao líder São Paulo 
no Campeonato Brasileiro, 
mas sabe que a parada vai 
ser dura no reencontro do 
técnico Rogério Ceni com 
o Fortaleza.

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

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

 N A fase semifinal da Copa 
do Brasil começará a ser 
decidida esta noite prome-
tendo muitas emoções. O 
Palmeiras enfrenta como 
favorito o surpreendente 
América Mineiro do Lisca 
Doido. A obrigação de vitó-
ria é sempre uma sobrecar-
ga pesada e o América, que 
já superou as expectativas 
mais otimistas da sua torci-
da, pode tirar bom proveito 
disso. No outro jogo, o São 
Paulo, com a banca de líder 
do Campeonato Brasileiro, 
pega o Grêmio, que ainda 
não digeriu a pancada que 

tomou do Santos na Liber-
tadores. Nas decisões em 
dois jogos, normalmente os 
primeiros são sempre mais 
truncados, um com medo 
do outro. O São Paulo corre 
atrás de um título inédito e 
o Grêmio precisa responder 
as cobranças de sua torcida. 
Grêmio x São Paulo é o que 
deve proporcionar o melhor 
espetáculo, até pelo duelo 
entre Fernando Diniz e Re-
nato Gaúcho (foto), que pre-
cisa provar que o seu é mes-
mo o melhor time do Brasil. 
Prepare as rabanadas e olho 
na telinha.

 N O colombiano Ramirez, 
além de negar que tenha 
ofendido Gerson, duran-
te o jogo entre Flamen-
go e Bahia, no domingo, 
acusa Bruno Henrique 
de tê-lo chamado de 
“gringo de merda”.

 N O Vasco está tentando 

estender o contrato de Mar-
tín Benítez, que termina no 
dia 31, até o fim do Cam-
peonato Brasileiro, alegan-
do a extensão até fevereiro 
em função da pandemia do 
novo coronavírus. O empre-
sário endurece: compra ou 
devolve.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Eleito presidente do 
Va s co,  J o rge  S a lga d o 
anuncia que trabalhará 
pela união interna em be-
nefício do clube cruzmalti-
no. Se conseguir, será uma 
façanha histórica.

 NMano Menezes foi de-
mitido, mas, segundo a di-
reção do Bahia, a decisão 
se deteve ao fraco desem-
penho do time, nada a ver 
com os episódios envol-
vendo Ramirez e Gerson.

Cícero: posição final do time no Brasileiro deve definir seu futuro

VASCO

FLUMINENSE

Valores são considerados altos
Jorge Salgado, futuro presi-
dente do Vasco, já vem sen-
tindo na pele o que será co-
mandar o clube pelos próxi-
mos três anos. Uma das suas 
maiores preocupações é a 
manutenção de Martín Be-
nítez e da cúpula do depar-
tamento de futebol até o fim 
do Campeonato Brasileiro. 

Segundo informações do 
“ge”, o diretor executivo André 
Mazzuco e o vice de futebol, 
José Luis Moreira, serão man-
tidos. A continuidade do tra-
balho de Mazzuco após o Bra-
sileirão não é descartada. Na 
outra ponta, Salgado promete 
anunciar o novo vice presiden-
te de futebol após sua posse.

Já a situação de Benítez no 

Benítez: futuro indefinido

Vasco segue sem definição. 
Os valores acordados (cerca 
de R$ 20,5 milhões por 60% 
dos direitos econômicos) entre 
Alexandre Campello e o Inde-

pendiente são considerados 
altos pelo novo presidente, 
que não fará esse tipo de inves-
timento até o fim do Brasileiro. 

Na primeira entrevista co-
letiva como presidente elei-
to, Salgado afirmou que não 
iniciará seu mandato “fazen-
do loucuras” e que a única 
possibilidade de momento é 
estender o contrato até feve-
reiro. No entanto, o Indepen-
diente segue irredutível nem 
cogita um novo empréstimo.

“O empréstimo se encerra 
em 31 de dezembro. Se não se 
chegar à opção de compra, há 
outros três ou quatro clubes 
interessados, e nós avançare-
mos”, afirmou Jorge Damiani, 
diretor esportivo do Rojo.

Definição só no ano que vem
O atacante Marcos Paulo só 
deverá ter seu futuro defini-
do em 2021. Segundo a “Rá-
dio Globo”, após se reunirem 
com a diretoria do Flumi-
nense na última semana, 
representantes do atleta 
disseram que fariam uma 
contraproposta, o que não 
aconteceu até o momento. 
Um deles, inclusive, já infor-
mou ao presidente do Trico-
lor, Mário Bittencourt, que a 
conversa só será retomada 
em janeiro.

O adiamento sobre a re-
novação não agradou ao Marcos Paulo: vínculo até junho

Fluminense, uma vez que, 
a partir de janeiro, Mar-
cos Paulo pode assinar um 
pré-contrato com qualquer 
equipe, já que seu vínculo 
vai até junho.

O presidente Mário Bit-
tencourt havia ficado satis-
feito com a reunião, que con-
tou com a participação do 
jogador. A oferta foi maior 
do que àquela que havia sido 
feita em agosto. Na ocasião, 
o staff do atleta não respon-
deu, já que havia a expectati-
va de ele ser negociado, o que 
não aconteceu.

LUXEMBURGO TEM ALTA
Vanderlei Luxemburgo está curado da 

covid-19. Ele teve alta ontem do 

Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

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

go. Horas depois de o meia 
rubro-negro prestar depoi-
mento, o vice-presidente 
jurídico do clube, Rodrigo 
Dunshee, publicou em sua 
conta oficial no Twitter que o 
time carioca encomendou a 
especialistas uma leitura la-

bial: “O Flamengo encomen-
dou a especialistas do INES 
— Instituto de Educação de 
Surdos uma leitura labial da 
situação do Ramírez com o 
Bruno Henrique momentos 
antes do que se passou com o 
Gerson. A prova revelou que 
teria havido a ofensa, vamos 
apresentar ao STJD e entre-
gar à polícia.”

No domingo,  Gerson 
acusou o meia Ramírez, do 
Bahia, de ter lhe dito “cala a 
boca, negro”, durante o duelo 
da equipe contra o Flamen-
go, no Maracanã, pelo Cam-
peonato Brasileiro. O joga-
dor nega a acusação. “Em ne-
nhum momento fui racista. 
Nem com Gerson nem com 
outra pessoa”, afirmou Ramí-
rez, em vídeo divulgado nas 
redes sociais do Bahia.
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ECONOMIA

IPCA-E, usado como 
referência para a 
correção, foi fechado 
ontem pelo IBGE

Reajuste 
do IPTU 
do Rio será 
de 4,23%

Os valores do IPTU pago pe-
los cariocas em 2021 sofrerão 
reajuste de 4,23%. A tabela é 
corrigida com base no Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo- 15 (IPCA-15 ou 
IPCA-E), que mede a prévia 
da inflação oficial, e que foi 
divulgado ontem pelo IBGE.  

Além disso, os contribuin-
tes devem atentar para o fato 
de que, a partir do próximo 
ano, a prefeitura emitirá uma 
única guia com a Notificação 
de Lançamento do IPTU e/ou 
TCL, em substituição ao car-
nê. A medida tem como obje-
tivo cortar gastos. 

O carioca que optar pelo 
pagamento em cotas poderá 
pagar a primeira com o código 
de barras disponível na guia 
de cobrança. As demais cotas 
deverão ser emitidas pela in-
ternet (www.carioca.rio). Vale 
lembrar que a quitação à vista 
permite desconto de 7%.

À VISTA VALE A PENA?
É preciso colocar na ponta 
do lápis se vale a pena pagar 
à vista o IPTU, assim como 
o IPVA. Presidente da Asso-
ciação Brasileira de Educa-
dores Financeiros, Reinal-
do Domingos ressalta que 
para quem está endividado, 
o ideal é parcelar.

“Mas se a situação finan-
ceira estiver mais confortá-
vel, recomendo o pagamento 
à vista, já que obterá 3% de 
desconto no IPVA e 6%, em 
média, no IPTU (no Rio, será 
de 7%)”, avalia o especialista.

Rio tem mais de 1 mil vagas
Somente na Região Metropolitana do estado, há 450 oportunidades de emprego

DIVULGAÇÃO

Interessados podem se inscrever nos postos do Sine-RJ, levando Identidade e Carteira de Trabalho

A
tenção, população 
fluminense. Quem 
estiver em busca de 
uma oportunidade 

para voltar ao mercado de 
trabalho deve ficar de olho 
em mais de 1 mil vagas ofe-
recidas para diversas áreas 
no estado. De acordo com a 
Secretaria Estadual de Tra-
balho e Renda do Rio de 
Janeiro, há 1.063 postos de 
emprego para as regiões Me-
tropolitana, Médio Paraíba e 
Serrana nos postos Sine-RJ. 

As oportunidades são dis-
ponibilizadas aos candidatos 
de acordo com o perfil pro-
fissional cadastrado no pro-
grama. Para isso, o primeiro 
passo (e muito importante) 
é que os interessados mante-
nham o cadastro no sistema 
atualizado. 

Para se inscrever ou atua-
lizar o cadastro, é necessário 
ir a uma unidade do Sine-RJ 
mais próxima, com os do-
cumentos de identificação 
civil, carteira de trabalho e 
comprovante de residência. 
Para consultar os endereços 
dos postos, os candidatos 
devem acessar o portal da 
Secretaria de Estado de Tra-
balho e Renda.

Somente na Região Me-
tropolitana, são oferecidas 
450 oportunidades para va-
riadas funções. Há 80 vagas 
para auxiliar de linha de pro-
dução, 50 para operador de 
vendas e 50 para jardineiro, 
por exemplo.

Os moradores da Região 
do Médio Paraíba que bus-
cam uma ocupação também 
devem correr para um posto 
Sine-RJ e aproveitar as vagas 
ofertadas nesta semana. So-
mente para a região, são 323 
oportunidades para as ati-

vidades variadas, entre elas, 
100 vagas são para atenden-
te de lanchonete, outras 100 
para coordenador de restau-
rante, além de oportunida-
des para profissionais que 
atuam como professor de 
línguas, assistente jurídico, 
vendedor de serviços, cozi-
nheiro, entre outras.

Já na Região Serrana, os 

interessados podem se can-
didatar a uma das 246 vagas 
oferecidas. Entre as opor-
tunidades, destacam-se 50 
vagas para coordenador de 
restaurante, 50 para auxiliar 
de cozinha, entre outras.

Algumas vagas são desti-
nadas exclusivamente para 
o público composto por pes-
soas com deficiência: 44 

oportunidades são no Médio 
Paraíba, 35 na Região Metro-
politana e 9 na Serra.

CADASTRO
Para consultar as oportuni-
dades e as informações sobre 
remuneração e exigências 
de cada função, o candidato 
deve ser cadastrado no pro-
grama Sine e realizar a con-

sulta de maneira presencial 
em uma unidade da rede ou 
pelos canais digitais (Empre-
gabrasil.mte.gov.br ou o apli-
cativo Sine Fácil).

Para esclarecimentos de 
dúvidas, os candidatos de-
vem entrar em contato com 
a Central de Captação, atra-
vés do e-mail vagas@traba-
lho.rj.gov.br.

No Médio Paraíba, 
há 323 postos 
vagos; na Região 
Serrana, são 246

Reportagem de Paloma Savedra e 

Marina Cardoso 

Caixa 
quita 
dívidas 
até dia 31
Clientes da Caixa Econô-
mica Federal com dívi-
das têm até o dia 31 des-
te mês para aproveitar a 
campanha ‘Você No Azul’, 
com descontos de até 
90% nos débitos. Até a 
última sexta-feira, a ação 
registrou R$ 2,36 bilhões 
em débitos quitados, 
com a regularização de 
383.338 contratos comer-
ciais de 271.293 clientes 
pessoas físicas e jurídicas. 

No Estado do Rio, já fo-
ram quitados mais de 30 
mil contratos, num total 
de R$ 223,1 milhões em 
dívidas regularizadas. O 
público-alvo de clientes 
com dívidas elegíveis para 
a campanha abrange 2,4 
milhões pessoas físicas. 
Mais da metade dos clien-
tes liquidam suas dívidas 
por até R$ 3 mil. O clien-
te pode regularizar seu 
contrato pelo WhatsApp 
(número 0800 726 0104) 
e pelo site http://www.
caixa.gov.br/negociar; te-
lefone (0800 104 0104); e 
redes sociais do banco.
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Pouco mais de 46 mil servidores públicos ativos, aposentados 
e pensionistas do Município do Rio de Janeiro, que têm vencimentos até R$ 3 mil, 
receberão nesta quarta-feira o pagamento do 13º salário.

NA CONTA HOJE

Jorge Felippe intensifica 
transição e quer quitar 13º
Prefeito em exercício vê quadro fiscal “catastrófico” e está em busca de soluções

DIVULGAÇÃO

Jorge Felippe participou ontem de 10 reuniões com a equipe de transição na Prefeitura do Rio de Janeiro

D
epois de 12 anos con-
secutivos na presi-
dência da Câmara 
de Vereadores do 

Rio — e disposto a ficar fora 
da disputa em 2021 —, Jorge 
Felippe (DEM) foi surpreen-
dido pelo destino. Ontem, o 
parlamentar passou a assu-
mir interinamente o cargo 
de prefeito já com dois gran-
des desafios: as contas da ci-
dade, que apontam as difi-
culdades para pagamento do 
13º salário e de fornecedores, 
além do combate à covid-19.

À coluna, Felippe foi cate-
górico quanto às finanças: “É 
uma catástrofe”, disse ele, re-
forçando que o trabalho será 
intensificado para quitar o 
13º de todo o funcionalismo.

Ainda assim, ele fez ques-
tão de apontar um cenário 
realista: “Estamos fazendo 
uma análise sobre a situação 
financeira, mas de antemão 
te digo que é uma catástrofe”.

O parlamentar acrescen-
tou que, apesar do depósito 
para quem ganha até R$ 3 
mil, não vê boas perspecti-
vas para os demais. “Esta-
mos nos empenhando para 
encontrar soluções. Vamos 
envidar todos os esforços 
para isso”, garantiu.

TUDO PELO ABONO

 n O Sindicato Estadual dos 
Profissionais de Educação do 
Rio (Sepe), a Federação das 
Associações e Sindicatos dos 
Servidores Públicos do Rio 
(Fasp) e a Associação Fren-
te Manifestante também in-
gressaram com ações no TJRJ 
na segunda-feira. No caso do 

Sepe, a entidade apresentou 
mandado de segurança contra 
Marcelo Crivella, e a ação foi 
para a segunda instância. O de-
sembargador responsável pela 
análise do pedido entendeu 
que a ação perdeu o objeto, já 
que a prefeitura anunciou um 
calendário de pagamento.

Sepe e Fasp também recorreram

 n A Justiça do Rio de Janeiro 
começou a receber na segun-
da-feira uma enxurrada de 
ações de diferentes entidades 
representativas de servidores 
públicos da prefeitura carioca 
pedindo o pagamento imedia-
to do 13º salário - que, pela lei, 
deveria ser quitado no dia 20 
(último domingo). 

E a primeira decisão fa-
vorável saiu: o Sindicato dos 
Enfermeiros ganhou liminar 

obrigando o município a pagar 
o abono da categoria em 48 
horas. A decisão inclui também 
os aposentados da carreira.

A Procuradoria Geral do Mu-
nicípio (PGM) informou ontem 
à coluna que estava recorren-
do da decisão, “uma vez que a 
prefeitura já divulgou o esca-
lonamento para pagamento 
do 13°”. O governo acrescentou 
que segue trabalhando para 
pagar o dos demais servidores.

AÇÕES NO TJ

Procuradoria recorre de liminar

Parlamentar se reúne com Cláudio Castro
 > Somente ontem, o pre-

feito em exercício do Rio 
participou de 10 reuniões 
com secretários do atual 
governo e com os futuros 
chefes das pastas munici-
pais do governo de Eduar-
do Paes.

Todas as conversas fo-
ram no sentido de buscar 

saídas para a situação eco-
nômica da prefeitura e para 
reforçar o enfrentamento à 
pandemia do coronavírus.

Felippe contou que esteve 
com Daniel Soranz, secre-
tário de Saúde de Paes, com 
a ex-secretária Ana Bush, e 
também com a equipe da Se-
cretaria Estadual de Saúde.

“Fizemos uma reunião 
conjunta, para pensarmos 
medidas futuras, e ama-
nhã vou procurar o gover-
nador Cláudio Castro. Vou 
conversar com ele sobre a 
necessidade de medidas 
restritivas, mas sem afe-
tar a economia”, relatou o 
parlamentar à coluna.

Servidores da Educação fizeram ato em novembro pelo 13º

DIVULGAÇÃO/SEPE

EDITAL DE INTERDIÇÃO CAUTELAR APLICADA À
MÉDICAMARA REGINA RODRIGUES FAGET NUNES CRM/RJ 52 37262-7

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, no uso das suas atribuições conferidas pela Lei n° 3.268/57,
regulamentada pelo Decreto n° 44.045/58, decidiu na 278ª Sessão Plenária do
Corpo de Conselheiros, realizada no dia 01 de dezembro de 2020,
INTERDITAR CAUTELARMENTE O EXERCÍCIO PROFISSIONAL da médica
MARA REGINA RODRIGUES FAGET NUNES CRM/RJ 52 37262-7,
denunciada nos autos do Processo Ético-Profissional n° 2835/2020, pelo prazo
de (06) seis meses, contados a partir desta data.

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2020.

CONSELHEIRO WALTER PALIS VENTURA
Presidente do CREMERJ
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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
 

aNTiGuiDaDES V/TEXTO
Vendo em leilões, dias 28 e 
29 de Dezembro às 19h
Rua das Laranjeiras 540 Fun-
dos Laranjeiras
www.meloleiloeiro.com.br"

 

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
 

SERRaLHEiRO V/TEXTO
de alumíndo, instalador de 
vddro temperado e alumíndo. 
Salárdo dndcdal R$ 3.000,00 
urgente! Trabalhar ilha do 
Governador  Tel.:3975-1592/ 
99685-1996 zap
 

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

 



FábiaOliveira

 N Qual foi o Natal inesquecível de vocês?

 LOtaviano: Para mim, foi quando a Olivia nasceu. Ela nas-
ceu em outubro de 2010. O primeiro Natal com ela foi muito 
simbólico, muito bonito de ver toda a família reunida com a 
chegada da minha filhota mais nova.

 LFlávia: Não sei se foi ‘o’ Natal inesquecível, mas foi um 
Natal que deu o que falar. Foi quando o Totó veio com o Pa-
pai Noel. A cena toda que imaginamos foi linda, muito bem 
pensada... Mas eu esqueci das outras crianças que ficaram 
arrasadas com o Papai Noel, que também queria um ‘Totó’. O 
saldo positivo é que, meses depois a criançada toda ganhou 
um cachorrinho.

 N O que não pode faltar na ceia de Natal ?

 LOtaviano: Não pode faltar a farofinha ‘com passas’! Olha 
a briga, hein (risos)!. Não pode faltar peito de peru e uma 
rabanada de sobremesa.

 LFlávia: Tem os clássicos, que não podem faltar... O meu 
pai ama presunto, então a gente sempre compra. E ele ama 
fios de ovos, sempre encomendamos também. A minha mãe 
adora bacalhau e castanha portuguesa, então a gente sempre 
faz. Eu e Juju amamos rabanada. Isso é parte dos pratos que 
não podem faltar.

 N Tem algum prato especial? Tipo receita de família? 
Pode nos dar a receita?

 LOtaviano: A receita que a gente mais gosta de fazer, que a 
Flavia faz com as meninas, é a rabanada. Elas fazem do jeito 
delas, num ritual delas. Mas eu não sei a receita. Tenho que 
perguntar para elas...

 LFlávia: Ah, tem uma torta de bacalhau da minha mãe, que 
é muito deliciosa. A gente acertou no ano passado. Depois 
posso dar a receita.

 N Este Natal será diferente por conta da pandemia?

 L Otaviano: O ano inteiro foi diferente. As celebrações 
deste ano foram diferentes e esse Natal também ganharão 
um simbolismo diferente diante de tudo o que a gente vem 
enfrentando. Ainda não acabou? Acho que, mais do que 
nunca, nós vamos estar conectados. Nesta época do ano, que 
sempre nos remete a algo maior relacionado à família, à fé 
e ao espírito natalino, diante deste contorno tão desafiador 
deste ano, esse sentimento fica ainda mais evidente. Será um 
Natal ainda mais especial.   

 LFlávia: Sim... Esse Natal vai ser diferente, em todos os sen-
tidos. Vamos repensar esse ano e em como está sendo difícil 
essa batalha. Será um Natal reduzido, vamos conseguir ficar 
com alguns membros familiares e estaremos com outros à 
distância. E vamos agradecer por termos chegado até aqui, 
porque esse ano não foi fácil.  

 N Como era o Natal de vocês na infância? 

 LOtaviano: Eu tenho lembranças do Natal na minha casa, 
que sempre foi muito animado e cheio de gente. Família 
grande, lá em Cuiabá. O Natal era sinônimo de festa grande, 

porque a minha mãe reunia todo mundo. A família é gigantes-
ca e ela trazia todo mundo para dentro de casa, até atravessar 
a madrugada dando risada, fazendo amigo oculto. Eu tenho 
muitas recordações desses encontros na minha casa, de muita 
celebração da vida e da família.

 LFlávia: O nosso Natal, que eu lembro, era bem simples. 
Aliás, continua sendo. É família reunida, a gente celebrando... 
chega dezembro e a gente tem o ritual de montar a nossa ár-
vore. Sei que tem empresas que oferecem a montagem, mas é 
quase um ritual aqui em casa a gente montar a árvore juntos. 
Quando as crianças eram menores, até o ano retrasado, rece-
bíamos o Papai Noel e elas escreviam cartas. Os pais também 
escreviam e o Papai Noel lia. A gente faz uma oração antes da 
ceia e estamos juntos que é o que mais importa.

 N Que presente inesquecível vocês ganharam de Natal?

 LOtaviano: Eu não me recordo de um presente inesquecível. 
Sempre fui muito feliz com o que eu ganhava. Mas do que eu 
mais gostava era do ritual da entrega do presente do Papai 
Noel. Acontecia de madrugada, né?  No dia 24, eu ia dormir 
com uma ansiedade muito grande porque sabia que aquele 
era o dia em que o Papai Noel deixaria meu presente embaixo 
da cama. E eu acordava no dia 25 muito cedo, me ajoelhava 
na beira da cama para olhar embaixo e para procurar meu 
presente. Esse era o meu grande barato.

 LFlávia: Eu não sei qual foi o presente inesquecível de Natal. 
Mas eu diria que o Natal em que a Oli tinha acabado de nascer 
foi muito gostoso. A gente conseguiu reunir muitos familia-
res em casa, inclusive a Maricota, irmã da Giulia por parte 
do Marcos (Paulo, ex-diretor da Globo e ex-marido da Flávia 
Alessandra), os sogros do meu irmão... Teve muita gente. Foi 
inesquecível porque a gente conseguiu reunir muita gente 
de muitas ramificações de árvores genealógicas diferentes. 

 N Existe algum ritual especial para a noite de Natal?

 L Otaviano: A gente sempre reserva um momento para 
oração, antes da ceia de Natal. A gente tenta não fazer a 
ceia à meia-noite. Por mais que a minha família, lá em 
Cuiabá, tivesse a prática de fazer a ceia à meia-noite, do 
lado da família da Flávia, a ceia não tinha uma hora certa 
para acontecer. A comida já começa a ser liberada logo 
cedo, para ir contentando a turma (risos). Teve um episó-
dio, no primeiro Natal que passamos juntos em Cuiabá, 
que a Flávia não sabia deste nosso ritual. Só tinha umas 
castanhas e uns aperitivos. E ela estava de-ses-pe-ra-da 
de fome. Ela me perguntava loucamente: ‘amor, que ho-
ras vai ser servido o seu jantar, a ceia?’. Quando eu falei 
que seria à meia-noite, ela quase morreu de fome. Foi 
engraçado. 

 N Otaviano já se vestiu de Papai Noel para animar a 
noite de Natal das crianças? Como foi? 

 L Otaviano: Eu nunca me vesti porque a gente sempre rece-
be o Papai Noel. Ele sempre vai lá em casa, todo ano, entrega 
os presentes e lê as cartinhas com as crianças. Mas neste ano, 
Papai Noel precisa se cuidar, usar máscara. Então a gente vai 
preferir deixar o Papai Noel protegido na casa dele e ficamos 
imaginando ele nos nossos corações. A entrega dos presentes 
será feita pelos elfos (risos). Essa é a nossa história.

 >O Nat al é  uma 
data muito comemorada 

na casa de Otaviano Costa e Flávia 
Alessandra. Eles celebram entre risos, 

brincadeiras e uma ceia farta o encontro de 
duas famílias gigantescas, fora os amigos que-

ridos. Só que neste ano de pandemia e isolamen-
to social por conta do novo coronavírus, a festa vai 
ser mais intimista. Acostumados a rezar antes da 
ceia, o casal já sabe sobre o pedido especial para 
Papai Noel. “Acho que é o pedido que todo mun-
do está fazendo, a gente quer a vacina! A gente 

quer a aprovação desta vacina, a confiança 
nesta vacina... a gente quer programação 

e planejamento para vacinar a popula-
ção. A gente quer retomar a vida”, 

assume Flávia Alessandra.

ENTREVISTA

OTAVIANO COSTA 

APRESENTADOR E ATRIZ

E FLÁVIA ALESSANDRA, 
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ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

to do menino Jesus, celebrando sentimentos como a espe-rança - não somente a troca de presentes como a data se tornou. A minha família inteira é muito bagunceira. Então o Otaviano parece fazer parte dela, não destoa. São todos engraçadinhos, alegres e cheios de ideias. Vira uma noite de muito astral e celebração. Eu poderia dizer que ele ‘já era’ da minha família.

 n Otaviano é sempre muito divertido. Eu já o entrevistei algumas vezes. Tem brincadeiras na noite de Natal?
 L Otaviano: A nossa família é uma farra só! Eu sou ape-nas um dos personagens da nossa família. A Flávia é muito divertida, a irmã dela, a Keila, assim como as nossas meni-nas... Com raríssimas exceções, não tem ninguém que não seja ligado no 220 na família dela. E é um astral ótimo, con-tagiante. A gente ri muito, se diverte demais. A gente troca ideias, conta piadas e faz uma farra durante o amigo oculto. É uma casa de uma voltagem muito positiva. Somos assim e isso acontece em especial na noite de Natal.

 L Flávia: Claro que o Otaviano deve ter contato para vocês que a maior ‘brincadeirinha’ de Natal que ele fez foi comigo. Foi no primeiro ano em que passei com a família dele. Ele quase me matou de fome. A minha família come muito e já tem uma comidinha desde a hora em que as pessoas che-gam. No dia seguinte, tem a continuação do Natal, que é o enterro dos ossos. A gente ceia cedo. Quando fui para Cuia-bá, no dia 24, estavam preparando o almoço - e a gente sabe que já é um dia mais confuso - então comi uma esfirra e um quibe... eu estava na piscina e foi passando. Na hora do jan-tar, vi aquela mesa posta e ninguém comia. Ninguém comia! Meu Deus do céu! Até que perguntei ao Otaviano que horas eles iriam comer. Eu estava morta de fome. Então ele disse: ‘Não amor, a ceia aqui é só à meia-noite’. Eu respondi: ‘Há há há’. Ele disse que era sério. Eu falei ‘por que você não me avisou? Eu só comi um quibe uma esfirra...’ A família dele quase me matou de fome (risos).Existem famílias que têm essa tradição e eu acho lindo, porque tem todo esse simbo-lismo do nascimento de Jesus. Mas eu quase morri de fome!
 n Vocês fazem amigo oculto?

 L Otaviano: Sim, fazemos amigo oculto. Já é um ritual do nosso Natal, com toda a família. Já chegamos a fazer um só da criançada e outro dos adultos. Mas agora voltamos a re-unir todo mundo de novo. É sempre um momento gostoso. Neste ano, faremos um amigo oculto online. Tem sites que fazem isso. Ninguém pegou papelzinho, foi tudo eletrônico. Mas os presentes e as cotas já estão determinadas.
 L Flávia: Sim!! Sempre foi ótimo porque a gente se encon-trava antes e já tínhamos mais essa desculpa para estarmos juntos. Neste ano fizemos um virtual, para que todos pu-dessem participar sem que que estivéssemos perto um do outro. Mas, de qualquer forma, vai existir o amigo oculto.

 L Flávia: Não, ele nunca se vestiu. Lembro que tinha um tio e um primo que se vestiam. As crianças de hoje são muito es-pertas. Acho que nós éramos mais fáceis. Acho que o Otaviano de Papai Noel corria o risco de entregar toda a magia do Natal (risos). Não ia dar certo.

 n Que pedido vocês fariam para o Papai Noel?
 L Otaviano: Ah, acho que a primeira coisa que me vem à cabe-ça é pedir que Deus proteja e dê muita força, fé e esperança às famílias mais afetadas com a pandemia, sob qualquer aspecto, seja da saúde, seja financeiro ou psicológico. Foram muitas pessoas afetadas e que eles encontrem um 2021 mais calmo.

 L Flávia: Acho que é o pedido que todo mundo está fazendo, a gente quer a vacina! A gente quer a aprovação desta vacina, a confiança nesta vacina... a gente quer programação e planeja-mento para vacinar a população. A gente quer retomar à vida.
 n Qual é a importância do espírito natalino na família de vocês? 

 L Otaviano: É gigantesco, fundamental! Um dia de absoluta reflexão e fé, dia de amor, de estar em família e de conexão entre pessoas. Quando a alma acalma. Mas, na nossa família a gente tenta estender esse espírito natalino durante todo o ano, com a prática de bons valores, boas influências e bons pensamentos e intenções.

 L Flávia: É ter família e amigos, que são quase familiares, por perto. Cada um traz um prato, um doce que acha interessan-te e a gente vai trocando ideias e no fim dá tudo certo. Fica delicioso e a gente prova um pouquinho daqui e acolá. Fica maravilhoso.

 n O que há de especial e marcante na noite de Natal na casa de vocês? 

 L Otaviano: As pessoas! Nada é mais especial do que as pes-soas. A gente tem ali a ceia posta, árvore montada, casa ilu-minada, música tocando, criançada brincando... mas nada é mais especial do que a conexão que a gente faz, com na hora do amigo oculto. A gente rindo e com leveza. Ou durante a oração, momento em que damos as mãos para agradecer a Deus por tudo o que a gente tem, pelas pessoas que a gente tem. É isso! As pessoas são as coisas mais especiais da nossa vida.
 L Flávia: Acho que a maior importância é estar junto da famí-lia, seja da minha parte e do Otaviano também. A dele mora longe, mas a gente já conseguiu, em um Natal ou outro, estar com parte da família dele aqui. Foi muito, muito bom. Neste ano não vamos conseguir... Acho que o principal é isso! Chega no final do ano, a gente faz uma retrospectiva de como passou rapidamente, como foi e o que aconteceu... Este ano não sei se foi tão rápido diante de tudo isso. Mas a gente agradece e entende que a base de tudo é que essa é a noite do nascimen-

‘A gente sempre 
reserva um momento 
para oração, antes da 

ceia de Natal’ 
DIVULGAÇÃO
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ESPLANADA

 N Às vésperas das festas de fim de ano, o nível de ruptu-
ra da cerveja – índice que monitora a falta de produtos 
em supermercados brasileiros -, segue em alta. Em no-
vembro, atingiu 19,45%, frente aos 10% registrados no 
mesmo mês de 2019. O índice começou a subir em mar-
ço, no início da quarentena. Nos últimos meses foram 
registrados 17,64% de ruptura, em setembro, e 18,92% 
em outubro. O monitoramento acompanha os dados de 
40 mil varejistas no Brasil e é feito pela Neogrid, espe-
cializada na sincronização da cadeia de suprimentos.

Cadeia     
 N A falta de cervejas nas 

prateleiras se deve, princi-
palmente, às dificuldades 
que as empresas enfren-
tam para comprar emba-
lagens, como vidro para as 
garrafas e latas. Apesar do 
alto índice de ruptura, não 
há, por ora, risco de desa-
bastecimento do produto.

Vinícolas    
 N As vinícolas também 

foram atingidas pela fal-
ta de matérias-primas. 
Além de garrafas de vi-
dro, faltam caixas e rótu-

los. Para tentar atender à 
forte demanda de fim de 
ano, empresários de todo 
o país importam garrafas 
da Argentina e do Chile.

Duty Free
 N Passageiros provenien-

tes do Reino Unido não 
estão tendo acesso às 
áreas de Duty Free nos ae-
roportos de Cumbica (SP) 
e Tom Jobim (RJ). É uma 
das medidas da operação 
da Anvisa nos terminais 
para evitar a propagação 
da variante da covid-19 
que circula naquele país.  

Nepotismo
 N O senador Fabiano Con-

tarato (Rede-ES) quer aca-
bar com a farra do “nepo-
tismo entre titular e res-
pectivos suplentes”. No 
projeto (PLP 253/2020) 
apresentado recente, Con-
tarato diz que “é preciso 
pôr um fim a essa situação 
esdrúxula”.

Cueca 
 N O suplente do senador 

Chico Rodrigues (DEM
-RR), flagrado pela Polí-
cia Federal com dinheiro 
na cueca, é o filho Pedro 
Arthur Rodrigues. Ex-vi-
ce-líder do governo, Chico 
Rodrigues pediu licença 
do mandato por 121 dias.

Racha
 N Ex-partido do presiden-

te Jair Bolsonaro, o PSL 
na Câmara manterá o ra-
cha interno na votação, 
em fevereiro, que vai ele-
ger o sucessor de Rodrigo 
Maia (DEM-RJ). A legen-
da tem a segunda maior 
bancada na Casa, com 53 
deputados.

Lira 
 N Menos da metade dos 

parlamentares tende a 
seguir o acordo fechado 
pelo presidente da legen-
da, Luciano Bivar (PE), 
para apoiar o candida-
to do bloco de Rodrigo 
Maia. A maioria do PSL 
faz campanha para Ar-
thur Lira (PP-AL), apoia-

do por Bolsonaro.

Vias   
 N Embora pregue “união” 

para a sucessão na Câma-
ra e no Senado, o MDB se-
gue em vias opostas nas 
duas casas. Presidente da 
legenda, o deputado Ba-
leia Rossi (SP) não cedeu 
às investidas de caciques 
que tentaram demovê-lo 
da candidatura à Presi-
dência da Câmara.

Alianças 
 N No Senado, quatro par-

lamentares pré-candida-
tos do MDB garimpam vo-
tos e tentam fechar alian-
ças para a disputa em fe-
vereiro. As tratativas, no 
entanto, esbarram nas 
articulações na Câmara, 
onde o partido reúne 34 
deputados. A última vez 
que o MDB presidiu as 
duas casas foi com Eduar-
do Cunha (RJ), na Câma-
ra, e Renan Calheiros (AL) 
no Senado. 

Natal 
 N A pandemia da covid-19 

incentivou os brasileiros 
a usarem a internet para 
procurar árvores de Natal. 
Levantamento da OLX 
mostra que a demanda 
na plataforma aumentou 
35% em novembro em 
relação ao mesmo mês 
de 2019. O preço médio 
ficou 56% maior, no va-
lor de R$ 301, na mesma 
comparação.

CERVEJA EM FALTA

SUPLENTE

 N Derrotado na disputa à prefeitura de Macapá (Amapá), Josiel 
Alcolumbre (DEM) - foto - poderá assumir uma cadeira no Sena-
do. Ele é primeiro suplente do irmão, Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
que se movimenta para comandar um ministério na Esplanada.

“Podemos olhar 
a situação atual 
como convite para 
perceber a crise 
não apenas como 
situação difícil, mas 
como oportunidade”

É preciso periciar, minuciosa-
mente, cada mensagem deste 
ano que se finda. Poderíamos 

dizer que foi um ano diferente, mo-
tivado pelo isolamento social que se 
impôs desde março, gerado por um 
vírus que se tornou um inimigo invisí-
vel e que ainda circula entre nós, mas 
que também nos convida a repensar 
valores, rotina e a vida em geral. Ana-
lisando ou periciando as mensagens 
que 2020 nos transmitiu fica fácil en-
tender que fomos obrigados a sair da 
zona de conforto, pois mexeram no 
universo pessoal de cada um.

Infelizmente, esse impacto para 
quase 200 mil famílias trouxe a fatali-
dade, o que leva a nos solidarizarmos 
pelas suas perdas. Mesmo neste país 
com um sistema de Saúde diferen-

Antes disso,  vamos relem-
brar. Tudo “normal”, vida se-
guindo, tudo certo, de vento 

em popa, mercados crescendo e se 
desenvolvendo satisfatoriamen-
te, mas algo era escasso.... o tempo. 
Lembram-se disso? Faltava-nos aque-
le período do ajuste fino, a análise do 
mérito. Tudo acontecendo em gran-
de velocidade, encaixado no fluxo 
da produtividade perfeita, como as 
águas em direção ao mar.

E mesmo assim, nos escapava o tem-
po da observação, aquele momento do 
aprimoramento. O planejamento foi 
sendo esmagado, estava sem vez, tudo 
acontecendo ao vivo, em tempo real, o 
improviso virando regra, as empresas 
operando no repente.

E agora? Que novo normal é esse? 
O tempo está diferente? A resposta é 
sim. Encontramo-nos de frente a uma 
excelente oportunidade para construir 
uma nova divisão de tarefas domésti-
cas além das empresariais. Cuidado 
com os filhos, com os idosos e com seus 
funcionários também, em busca de 
uma sociedade mais igualitária, justa 
e corporações mais equilibradas.

Podemos olhar a situação atual 
como um convite para perceber essa 
crise não apenas como uma situação 
difícil, mas também como oportunida-
de. Fica a reflexão: já que fomos obri-
gados a reinventar, o que realmente 
importa? O que precisa ser feito?

O fato é que o vírus bloqueou gran-
de parte do mundo em casa e transfor-
mou comportamentos. O coronavírus 
colocou a humanidade em cheque e 
nos fez refletir sobre nossas priorida-
des. Fomos obrigados a mudar, ainda 
que temporariamente, a anomalíssi-
ma normalidade da civilização huma-
na. Devemos evoluir, reprogramar o 
futuro de nossas empresas. Que rumo 
queremos para elas?

Esse é o momento da reprograma-
ção. É a hora do retrofit, onde devemos 
aprimorar a qualidade e evoluir com o 
que já existe. No campo da física, exis-
te uma significante diferença entre 
velocidade e aceleração. O comércio 
parou, e independente da velocidade, 

O Freio de aceleração

Periciando 2020

Jarbas Barsanti

perito judicial contá-
bil, cons. do CRC-RJ

Fábio Soares

dir Desenvolv Institu-
cional do Sesc/RJ

ciado que, pelo menos teoricamente 
abarca todos os membros da socieda-
de - SUS, nunca tivemos de conviver 
com tantos hospitais lotados e mortes 
causadas por um mesmo motivo.

E esse filtro, talvez, seja o primeiro a 
ser considerado nessa perícia existen-
cial. Com a covid ficou ainda mais evi-
denciada a desigualdade social, mas, 
ao mesmo tempo, ficou claro que so-
mos todos iguais perante ao vírus. Para 
ele não há ricos ou pobres, famosos ou 
anônimos. Todos são vulneráveis.

Essa fase vai passar e é fundamental 
estarmos atentos aos ensinamentos 
passados, ainda que de forma doloro-
sa. Óbitos, internações, recuperação, 
desemprego, solidariedade, entre tan-
tas outras coisas deverão ser reconhe-
cidas e utilizadas para nos tornarmos 
uma sociedade melhor.

Em cada profissão ou segmento da 
Economia muita coisa mudou. Na área 
da perícia, como venho sinalizando, pa-
radigmas foram quebrados e tudo cami-
nhou. Claro que certas mudanças trazem 

sua retomada será acelerada. Pode-
mos decodificar esse complexo cenário 
pandêmico como o freio de aceleração. 
Freamos e logo vai acelerar.

Apesar da situação global ainda es-
tar delicada, percebemos a volta da 
confiança do empresariado além de 
muitos indicadores que já apontam 
para a recuperação da Economia.

O Sistema Fecomercio do Rio, por 
exemplo, não parou. Com austeridade, 
miramos no desenvolvimento e for-
talecimento da instituição. Nos rein-

ventamos, estamos reprogramados e 
oferecendo por meio do Sesc e Senac, 
diversos novos serviços à sociedade 
e aos funcionários do comércio. In-
vestimos em qualificação profissio-
nal, em infraestrutura e inauguramos 
os restaurantes do Norte Shopping e 
BarraShopping para atender os fun-
cionários das lojas com alimentação 
saudável e preço justo.

Entre outras iniciativas na Cultura, 
Saúde, Educação e Lazer, apostamos 
em melhorias e adequações em nossos 
quatro hotéis do Sesc, para a nova rea-
lidade do setor turístico. Estamos com 
protocolos de segurança sanitária e de 
comunicação em nível elevado, que 
são vitais para trilharmos um caminho 
seguro para o retorno às atividades. 

Estamos melhores do que éramos 
antes. Do mar a serra, oferecemos hos-
pedagem e turismo social em Copa-
cabana, Nova Friburgo, Teresópolis e 
Petrópolis. E continuemos alertas, em 
tempos líquidos, assim como a água, 
tudo muda rapidamente.

melhorias, outras nos fazem retroceder, 
porém cabe a nós fazermos escolhas.

Como tudo na vida, seja no merca-
do de trabalho, escola ou em casa, o 
que escolhermos é o que ditará o nosso 
amanhã como cidadãos e comunida-
de. Esta freada foi providencial e cabe 
a nós fazer do limão uma limonada. 
Fomos convidados a reinventar. Es-
tamos vivendo o “home office” como 
cotidiano. A minha vida mudou. Estou 
conseguindo tempo para escrever.

Se vamos voltar ao que era ou se ire-
mos nos deparar com um novo nor-
mal não importa. O essencial é como 
queremos ser após essa turbulência. 
De qual sociedade estaremos falando 
após a pandemia. Qual será o nosso 
compromisso com ela em 2021?

Da minha parte, digo que as expe-
riências vivenciadas em 2020 vão me 
permitir ser mais consciente e proa-
tivo nas relações profissionais e pes-
soais, com mais profissionalismo, ética 
e olhar mais apurado para o meu pró-
ximo. E você?

DIVULGAÇÃO

ESPLANADEIRA
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Fernanda 
Montenegro e 
Fernanda Torres, 
mãe e filha, fazem 
juntas especial de 
Natal da Globo, 
‘Gilda, Lúcia e o 
Bode’, que fala de 
crise e de covid-19 
com humor

D
epois do sucesso de ‘Amor e 
Sorte’, Fernanda Montenegro 
e Fernanda Torres voltam a in-
terpretar as personagens Gilda 

e Lúcia no especial de Natal da Globo, 
que vai ao ar no dia 25 de dezembro. 
“Nós já tínhamos feito aquele primei-
ro programa (‘Amor e Sorte’) em um 
sentido bem impressionista. Era uma 
família fechada lá em Petrópolis: os 
netos, os pais, a avó e um bode. E saiu 
direito. As pessoas gostaram”, diz Fer-
nanda Montenegro, relembrando que 
‘Amor e Sorte’ foi gravado apenas em 
família.

“Então, passamos pro nosso especial 
agora, que veio mais estruturado. Es-
pero que gostem, que amem, que cur-
tam a gente. A gente quer amor. Mas, 
também, se vier rejeição, a gente aceita 
com muita dignidade”, brinca a vetera-
na de 91 anos sobre a expectativa para 
a estreia.

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

MALHAÇÃO

 n Fio e Juca se recusam a revelar 
para Lica sobre a aposta, e K1 e 
K2 explicam o jogo. Telma conta 
a Tina que Mitsuko se sentiu mal 
quando estava com ela. Lica faz 
Juca ganhar a aposta. 

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Ester enfrenta Alberto e diz 
ao ex-marido que espera que 
Dionísio não saia impune pelo 
fez contra sua família. Zuleika diz 
a Guiomar que Doralice sumiu. 
Juliano cuida de William.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 n Fedora fica transtornada com 
o sumiço de Estelinha nas redes 
sociais e com a perda de se-
guidores. Adônis oferece beijar 
Shirlei para ela não revelar suas 
mentiras para a família dele.

 n Tobias flagra Poderosa em seu 
computador. Ramiro escuta do 
lado de fora. Tobias confessa que 
envenenou o pai. Tobias tenta 
enforcar Poderosa e Ramiro en-
tra apontando uma arma.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

20h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Carmen vai ao orfanato e pre-
senteia as crianças com bicicle-
tas. Vivi fica arrependida de não 
ter dito a verdade para Matias. 
Dani empurra Maria no quarto.

20h30 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Ivana explica sua desconfiança 
para Simone. Ruy pede que Joyce 
não receba mais Cibele em casa. 
Cibele afirma a Shirley que afas-
tará Ritinha de Ruy.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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No spin-off ‘Gilda, Lúcia e o Bode’, as 
protagonistas estão de volta ao Rio de 
Janeiro e têm que enfrentar dificulda-
des financeiras causadas pela pande-
mia de coronavírus. Fernanda Torres 
chegou a ficar apreensiva de abordar 
vacina e covid-19 em um especial de Na-
tal, mas foi convencida por Jorge Fur-
tado, que assina o roteiro ao lado da 
própria Fernanda e de Antônio Prata.

“Eu pensava: ‘meu Deus, é um es-
pecial que vai passar no dia de Natal. 
Vamos ficar discutindo a covid-19?’. A 
gente está vivendo em um mundo em 
que tudo é covid-19 e, ao mesmo tempo, 
a gente não aguenta mais falar da covid. 
Aí o Jorge Furtado falou: ‘Não, o assun-
to é dinheiro. Vamos falar de dinheiro’. 
Essa é a questão do próximo ano. Com 
vacina ou sem vacina, a questão é de 
sobrevivência. Meu personagem, a Lú-
cia, perdeu o emprego na leva da covid. 
Está morando com a Gilda, na casa da 
mãe...”, revela Fernanda Torres.

O BODE
Para as “Fernandas”, gravar com um 
bode não foi problema. Elas, inclusive, 
se divertiram com o animalzinho. “O 
bode é maravilhoso. Quando ele entra, 
ele acaba com a cena. É o melhor ator. 
Nos ensaios, ele era instável. Mas na 
hora da ação, o danadinho ficava tran-
quilo. Senhor da cena. Olhava, virava, 
subia na árvore. E a gente: ‘danado, 
roubou a minha cena’”, diz Fernanda 
Montenegro, aos risos. 

“Ele (o bode) foi apelidado de Ze-
quinha Montenegro, de tanto que ele 
arrebentou. O Zequinha é um fenôme-
no”, completa Fernanda Torres.

Questionada sobre a possibilidade 
de ‘Gilda e Lúcia’ entrar para a grade 
fixa da Globo, Fernanda Torres descarta 
a ideia. “Eu acho que um seriado inteiro 
não. Não me vejo fazendo 24 capítulos 
ou até mesmo 10 capítulos de ‘Gilda e 
Lúcia’. No máximo, é algo para se fazer 
em datas comemorativas: a Páscoa, o 
Dia das Mães. Em momentos cívicos e 
familiares, no máximo. Mas não acho 
que é uma coisa pra entrar na grade”.

“Eu assino embaixo. Eu acho que de 
vez em quando a gente pode aparecer, 
sim. Mas não em um trabalho contí-
nuo”, concorda Fernanda Montene-
gro. “Talvez a gente vire um outro tipo 
de especial do Roberto Carlos”, brinca 
Torres. “Ah, não, mas o Roberto é in-
substituível. Vamos devagar”, contem-
poriza Fernanda Montenegro.

MÃE E FILHA NO SET
Profissionais ao máximo, Fernanda 
Montenegro e Fernanda Torres não 

Nas fotos, mãe 
e filha durante 
as gravações do 
especial de Natal, 
incluindo cenas com 
o bode Zequinha 
(“senhor da cena”, 
elogia Fernanda 
Montenegro) e com 
Arlete Salles

deixam sua relação de parentesco in-
fluenciar o trabalho. “É muito natural 
para a gente trabalhar junto. Tem dado 
certo. Quando a gente se junta, a gente 
tem muita liberdade, muita intimida-
de. Uma fala para a outra o que pensa. 
A gente tem uma conversa profissional, 
que até é emocionante por isso. Mas a 
gente não fica assim, segurando a mão 
da outra com o olho cheio d’água e di-
zendo: ‘mãe, que emoção estar aqui 
nesse set com você’. Embora seja mui-
to emocionante nós duas estarmos ali 
no set com todo mundo”, diz Fernanda 
Torres.

“Não tem da nossa parte, na hora 
do trabalho, a lembrança sequer que 
somos mãe e filha. Nós temos um per-
sonagem para dar conta, a ação dra-
mática com outro ator... No set, é outro 
esquema porque aquele personagem 
não sou eu. Eu sou uma porta-voz. Não 
tem essa maternidade ou essa filiação 
romantizada. É pão, pão, queijo, queijo. 
Tem que dar conta do que está solicita-
do na escrita dramática”.

DIFICULDADES DA PANDEMIA
Em um ano tão difícil como 2020, gra-
var ‘Gilda, Lúcia e o Bode’ acabou sendo 
um respiro para as atrizes. “Eu cansei 
de ter esperança. Estou entrando em 
uma fase dessa pandemia que eu perdi 
o fuso horário. Eu já estou tão cansada, 
que eu começo a dormir às 20h, acordo 
às 4h da manhã. Estou vivendo uma 

realidade paralela. Antes eu tinha dis-
ciplina, agora eu não tenho mais nada. 
Eu não aguento mais”, lamenta Fernan-
da Torres.

“Eu tenho paciência. Porque quando 
você chega nessa idade... Já que cheguei 
a isso, aos quase 100 anos de vida, fico 
me perguntando: ‘será que eu vou ter 
tempo de rever uma certa organização, 
uma certa paz, uma certa vivência rea-
lizada?’. Temos que acreditar. É isso. 
Sempre existe esperança”, analisa Fer-
nanda Montenegro.

“Nós tivemos uma aleluia interior. 
Estávamos já há uns três para quatro 
meses fechados lá em cima, em Petró-
polis. E, de repente, tivemos uma te-
rapia ocupacional. Somos todos desse 
campo de ação. Somos atores, direto-
res... Isso baixou em nós lá em cima. 
Esse jogo nos ocupou. Deixamos de 
pensar que não tem saída, que ainda 
vai levar muito tempo pra ter vacina. 
Me estendi um pouco porque a pergun-
ta me emociona. (Relembrar) A hora 
que começamos a fazer (o especial de 
Natal), como foi bom, como nos tirou 
da agonia...”, finaliza a atriz.

TÁBATA UCHOA  |  tuchoa@odia.com.br

Dinheiro é 
a questão 
do próximo 
ano. Minha 
personagem, 
a Lucia, 
perdeu o 
emprego na 
leva da covid

FERNANDA TORRES

O bode é o 
melhor ator. 
Nos ensaios, 
ele era instável. 
Mas na hora 
da ação, o 
danadinho 
ficava 
tranquilo”

FERNANDA MONTENEGRO

FOTOS TV GLOBO / JOÃO FAISSAL

TV GLOBO / DIVULGAÇÃO



Horóscopo

É a hora de tirar o pé do acelerador, rever algumas 
atitudes e melhorar sua interação com as pessoas. 
Faça um esforço maior na vida amorosa. Evite 
desentendimentos com o par.

Aja com cautela e evite riscos desnecessários no dia a 
dia. Confie na sua intuição. Adote uma postura 
misteriosa para ter sucesso com a paquera. Converse 
mais com o par.

Passatempo

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

TORTO: afago, alga, apelo, ária, atrás, esta, estima, estréia, estria, 
estrofe, fatia, feira, fera, frase, garfo, garoa, gelo, iate, mastro, mira, óleo, 
orate, porta, safra, sátira, sete, teia, tiro, tráfego, trôpego.

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

Aproveite o astral positivo para se livrar do estresse. 
Cuidado com decisões impulsivas. Atenção para 
gostos em comum na conquista. A sintonia com o par 
está em alta.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Cautela com o temperamento forte que você tem. O 
excesso de críticas pode desencadear desgastes nos 
relacionamentos. No amor, a paquera ficará em 
segundo plano.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Possíveis distrações podem vir à tona. Concentre-se 
mais na sua carreira profissional. Alguém que 
conheceu em uma rede social pode ressurgir por meio 
de um romance inesperado.

LEÃO
23/7 a 22/8

O melhor caminho é seguir seus instintos, sua intuição 
é a sua maior aliada. Há sinal de briga no ar. Um 
relacionamento que já vinha desgastado pode chegar 
ao fim hoje.

VIRGEM
23/8 a 22/9

O astral é favorável para fazer algumas compras on-
line neste fim de ano. Cuidado com o estresse, procure 
cuidar da sua saúde física e mental. Na paquera, 
chance de romance.

LIBRA
23/9 a 22/10

No que depender das estrelas, assuntos de rotina 
podem gerar bons resultados na vida profissional. A 
vida amorosa pode ficar um pouco de lado neste fim 
de ano. Cuide-se.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Evite o excesso de gastos com compras de fim de ano. 
Há chance de receber boas novas ao longo do dia. É 
hora de se aproximar e mostrar todo o seu charme e 
carisma na paquera.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Os laços familiares devem se fortalecer. O momento é 
de bom astral para curtir com os amigos, tomando os 
devidos cuidados. Para a vida a dois, deixe as 
diferenças de lado.

O raciocínio rápido vai ajudar você a resolver os 
desafios da reta final deste ano. Conversar será 
importante para superar as brigas e os mal-
entendidos com o seu par e familiares.

As finanças exigirão cuidado, evite gastos 
desnecessários. Escute seu sexto sentido para 
planejar seus gastos futuros. No amor, tome cuidado 
para não sufocar o par. 

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

Fernanda 
Gentil testa 
positivo para 
Covid-19
A jornalista e apresentadora Fer-
nanda Gentil revelou, nesta ter-
ça-feira, em suas redes sociais 
ter sido diagnosticada com a Co-
vid-19. Na publicação, a loira reve-
lou que perdeu o paladar e olfato, 
mas ficou com medo por ter asma. 
Agora, ela segue sem sintomas 
graves da doença.  

“Esperei passar a maior parte 
do processo de quarentena, fui 
diagnosticada com Covid, estou 
vindo aqui porque temos um com-
promisso de transparência, mas 
não queria avisar antes que des-
sa tudo certo. Fiquei apreensiva, 
foi um susto. Tenho asma. Acabou 
acontecendo, essa segunda onda 
está batendo na nossa porta. En-
fim, peguei, já estou no final dos 
14 dias”, revelou ela, em videos pu-
blicados nos stories do Instagram.

Kim Kardashian 

vira Mamãe Noel
Kim Kardashian, a socialite mais 
famosa do mundo, surpreendeu 
seus seguidores no Twitter ao 
anunciar que vai doar 500 dólares, 
aproximadamente R$ 2.500, para 
mil pessoas. 

“Sei que 2020 tem sido muito 
difícil para as pessoas que estão 
com dificuldades e preocupadas 
sobre como irão pagar a renda, pôr 
comida na mesa ou um presente 
de Natal debaixo do pinheiro para 
os filhos”, acrescentou. “Quero es-
palhar amor e enviar 500 dólares 
a 1000 pessoas”, revelou.

Para concorrer ao mimo, basta 
responder à publicação de Kim 
para se habilitar. Os fãs elogiaram 
a iniciativa da morena. 

Filha de Nicette 
Bruno emociona 
com vídeo sobre 
gratidão
Beth Goulart emocionou os inter-
nautas ao postar um vídeo antigo 
em que aparece ao lado da mãe, a 
atriz Nicette Bruno, que morreu 
vítima de covid-19. A postagem 
do vídeo foi feita na tarde de se-
gunda, pouco depois do velório da 
atriz. Nas imagens, Nicette Bruno 
aparece falando sobre gratidão.

“O importante é você saber que 
tem gratidão. É o quanto sou gra-
ta”, diz Nicette no vídeo. “Uma das 
coisas mais lindas que aprendi 
com mamãe, além da gratidão, é a 
fé. É essa fé maravilhosa que a se-
nhora nos ensinou, que a senhora 
tem profundamente, e toma suas 
atitudes”, diz a filha da atriz. 
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