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O melhor presente 
é preservar a vida

QUERIDO PAPAI NOEL...

Desejamos a todos 

os leitores um  

Feliz Natal!
Desejamos a todos 

os leitores um  

Feliz Natal!

De tornozeleira, prefeito afastado 
deixou o presídio de Benfica por 
volta das 19h20 para cumprir prisão 
domiciliar na Barra da Tijuca. P. 5

DANIEL CASTELO BRANCO

NUNOAVASCONCELLOS
INFORME DO DIA, P. 2

CONFIRA O QUE ABRE E O QUE FECHA NO FERIADO. P. 2

Famílias contaminadas pela covid-19 revelam desejos em 

comum: celebração do fim de ano com consciência e que 

todos tenham direito à vacina em 2021.  RIO DE JANEIRO, P. 3

O primeiro Natal de 
Raika, filha do DJ 
Alok, que nasceu 
em parto prematuro 
por complicações do 
coronavírus da mãe 
Romana. P. 12TO

M
 D

A 
ES

PE
RA

NÇ
A

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

28
 PÁGINAS 
NO TOTAL

A situação é difícil e 
a população carioca 
tem pressa. Veja 
sugestões para o ano 
de 2021 nascer feliz.

Reni, Itamar, Beatriz e Bruna superaram a batalha contra a doença: fim de ano com segurança
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VIRADA EM COPACABANA 
É SÓ PARA MORADORES.  P. 4

ECONOMIA, P. 9

APOSENTADOS 
DA BAIXADA 
LAMENTAM 
DIFICULDADES 
NO NATAL  
SEM O ABONO

Futuro secretário de Fazenda diz 
que situação atual no município é 
extrema e prefeitura vai priorizar 
as despesas. SERVIDOR, P. 10
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Rio não vai 
pagar o 13º 
de todos os 
servidores 
este ano

CRIVELLA 
ENTREGA 
CELULARES E 
COMPUTADORES
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 N Na Avenida dos Italianos, 
em Rocha Miranda, não tem 
água nem para lavar o rosto. 
Como será nosso Natal? 
Todo ano, na mesma época, a 
situação é exatamente igual. 
Não vemos uma gota de água 
em nossas torneiras. Quem 
não tem cisterna sofre muito e 
ninguém faz nada.

 > Luciana Saloto
Rocha Miranda

Falta água em via de 
Rocha Miranda

Rodovia está em 
péssimo estado

 N O estado da rodovia RJ 104 
está precário em Alcântara. 
Tem muita cratera nesse 
trecho, é horrível passar por 
lá. Meu carro teve um dos 
pneus furados ao passar 
por um buraco na via. O DER 
(Departamento de Estradas 
de Rodagem) simplesmente 
não faz nada.

 > Vitor Mancha
Alcântara

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

As mais lidas

Online

Acusado de pedofilia, PC 
Siqueira vive de doações

O DIA ONLINE

Aluno do Colégio 
Pedro II morre por 
complicações da 

covid-19
RIO DE JANEIRO, P.4

Mãe de Duda Reis posta 
indiretas após término da 

filha com Nego do Borel
O DIA D, P. 16

Prisão de Crivella 
pode acelerar filiação 

de Bolsonaro a um 
novo partido

O DIA ONLINE

A 
situação do Rio é difícil. Para o prefeito que chega corrigir 
os erros do que já saiu, terá que se valer de um recurso 
posto de lado nos últimos anos: a velha e boa política.

A operação policial da terça-feira passada, que resultou 
na prisão do prefeito Marcelo Crivella e de outros cinco acu-
sados de corrupção, foi o desfecho de um ano que passará 
para a história como um dos mais trágicos da história do Rio 
de Janeiro. Por decisão do Tribunal de Justiça, que autorizou 
a ação policial, o prefeito foi afastado do cargo apenas nove 
dias antes do fim de seu mandato. Em prisão domiciliar por 
ordem do STJ, Crivella não poderá comparecer à solenidade 
da posse de seu sucessor, Eduardo Paes. 

Não é o caso de discutir aqui as circunstâncias da ope-
ração nem de falar da culpa ou da inocência de Crivella. O 
importante é dizer que o afastamento, neste momento, 
não torna mais leve nem mais pesado o desafio que aguar-
da seu sucessor. Na reta final do mandato, nada poderá 
ser feito pelo presidente da Câmara Municipal, Jorge Felipe 
(DEM), que assumiu o cargo vago, para entregar a Paes 
uma cidade com menos problemas do que tinha no dia em 
que o prefeito foi afastado.

 N  SEM AGLOMERAÇÕES! — A situação do Rio de Janeiro, 
como todo carioca sabe, é delicada. Como se não bastassem os 
equívocos administrativos que deixaram a cidade e o estado em 
situação de calamidade, o coronavírus ainda veio piorar um ano 
que teria sido ruim mesmo sem ela. Por causa da pandemia, 
este ano não contará sequer com o espetáculo da queima de 
fogos que sempre marcou o réveillon na orla. 

BOAS FESTAS

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

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:
Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Sugestões 
para o ano 
nascer feliz

Horários do comércio nos 
feriados de fim de ano
Mercados devem abrir nas vésperas e fechar em 25 de dezembro e 1 de janeiro

D
urante os feriados de 
Natal e Ano Novo, os 
supermercados, sho-
ppings e comércio 

em geral funcionam com um 
horário diferenciado. As lojas 
do Saara funcionam de 9h às 
15h nos dias 24 e 31 de dezem-
bro e não abrirá nos dias 25 
de dezembro e 1 de janeiro. O 
Mercadão de Madureira tam-
bém ficará fechado nos dias 
25 e 1, mas abre as portas nos 
dias 24 e 31 de dezembro de 7h 
às 17h, e o horário de cada loja 
pode variar. 

Nos dias 24 e 31 de dezem-
bro, todas as lojas do Mundial 
vão funcionar até às 18h, mas 
não vão abrir nos dias 25 de 
dezembro e 1 de janeiro, as-
sim como as lojas do Prezu-
nic, que abrem nas vésperas 
de 7h às 18h, mas fecham nos 
feriados. As unidades do As-

Mercadão de Madureira e Saara: horários especiais no fim do ano

saí vão funcionar das 8h às 
17h nos dias 24 e 31 de dezem-
bro. No dia 25 de dezembro 
e 1 de janeiro, as unidades 
não abrirão. O Pão de Açúcar 
também não vai funcionar 
nos dias 25 e 1, mas abre as 
portas nos dias 24 e 31 de de-

Os estudantes que irão fazer o 
Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) 2020 terão acesso ao 
cartão de confirmação de inscri-
ção a partir do dia 5 de janeiro. No 
documento, na Página do Partici-
pante, estão registrados o número 
de inscrição, data, hora e local do 
exame. Não é obrigatório, mas é 

As agências bancárias de todo 
o país funcionarão em horário 
especial no dia 24 de dezembro 
e ficarão abertas apenas por 
duas horas na parte da manhã. 
Segundo a Federação Brasi-
leira de Bancos (Febraban), 
a abertura das agências das 
unidades da Federação que 

DIA A DIA

funcionam no mesmo horário de 
Brasília será das 9h às 11h. Nos 
demais estados, das 8h às 10h 
(horário local).
Em 25 e 31 de dezembro, além de 
1º de janeiro, as agências perma-
necerão fechadas para atendi-
mento. Só os caixas eletrônicos 
funcionam nesses dias.

recomendado ter o cartão 
de confirmação impresso 
no dia do exame. A prova 
impressa vai acontecer nos 
dias nos dias 17 e 24 de ja-
neiro de 2021. Já a versão 
digital, está marcada para 
os dias 31 de janeiro e 7 de 
fevereiro.

BANCOS: HORÁRIO ESPECIAL DIA 24 ENEM: CARTÃO SAI EM 5 DE JANEIRO 

REGINALDO PIMENTA

zembro, das 7h às 18h, com 
exceção da loja do Recreio, 
que funcionará até 16h. 

Todas as unidades do Extra 
Hiper funcionarão até as 19h 
nos dias 24 e 31 de dezembro. 
As lojas de Alcântara, Boule-
vard, Niterói, Teresópolis, Fri-

burgo, Tijuca, Nova Iguaçu, 
Extra Barra, Maracanã, São 
Gonçalo Centro, Galeão e 
Cabo Frio abrem às 7h nes-
se dia. Já São Gonçalo, Pe-
trópolis, Volta Redonda, 
Itaipu, Alto da Serra, Itai-
pava, Grande Rio e Cario-
ca, às 8h. No dia 25, as lojas 
estarão fechadas. 

Já no dia 1º de janeiro de 
2021, todas as lojas abrem. 
As unidades de Alcântara, 
Boulevard, Niterói, Teresó-
polis e Friburgo funciona-
rão das 7h às 22h. Já Tijuca, 
Nova Iguaçu, Extra Barra, 
Maracanã, São Gonçalo 
Centro, Galeão e Cabo Frio, 
das 7h às 23h. São Gonça-
lo, Petrópolis, Volta Redon-
da, Itaipu, Alto da Serra e 
Itaipava, das 8h às 22h. As 
unidades do Grande Rio e 
Carioca, das 8h às 23h. 

É melhor que seja assim. Por mais que seja tentador sair de 
casa e se juntar na praia para se livrar das energias negativas de 
2020, tudo o que o carioca não precisa é de uma aglomeração 
que aumente a contaminação e sobrecarregue ainda mais um 
sistema de saúde pública que já está em colapso. 

 N TEMPO PROMISSOR — A situação é difícil. Ainda assim, é 
possível encontrar entre os escombros deixados por uma crise 
que vinha se desenhando há anos, motivos para acreditar que, 
mesmo sem os fogos para lhe dar as boas vindas, o ano que 
está chegando será melhor do que este que está para acabar. 
E, com os olhos voltados para 2021, lembrar os versos da velha 
marcha-rancho de Humberto Silva e Paulo Sette e dizer: “Este 
ano não vai ser igual àquele que passou”.

A mudança de administração pode ser a chave de um tempo 
mais promissor — mas quem imaginar que a troca do prefeito 
será suficiente para restituir o ânimo da cidade está muito en-
ganado. Mas é preciso dar um voto de confiança ao novo pre-
feito: Eduardo Paes conhece como poucos a máquina pública 
municipal e justamente por isso sabe não pode vender ilusões. A 
prefeitura que ele assumirá no dia 1º de janeiro, está em franga-
lhos e ele precisa de todos para reergue-la. Inclusive do governo 
Federal e do estadual. 

 N PREOCUPAÇÃO COM O PRESENTE — A cidade tem pressa. Se 
o novo prefeito não apontar uma saída rápida para os problemas 
mais evidentes (entre os quais, os salários atrasados e a deficiên-
cia do serviço municipal de saúde), logo terá contra ele as mesmas 

vozes que, hoje, aplaudem sua chegada. Se é assim, onde estão 
as razões para acreditarmos que 2021 será melhor do que 2020?

Bem... Deixando de lado a preocupação com a pandemia, que 
é mundial, o Rio precisa encontrar na boa e velha política as for-
ças capazes de gerar os resultados que a população cobra com 
urgência. E, se existe uma característica evidente na trajetória 
de Paes, é a de que ele não apenas gosta da política como sabe 
praticá-la. Além disso, é um bom administrador. 

 N PARA ONTEM — Por ter começado muito cedo a carreira 
como gestor público (tinha 23 anos quando assumiu a Sub
-Prefeitura da Barra da Tijuca, nomeado por César Maia), Paes 
acabou se tornando, jovem ainda, um dos mais experientes 
administradores públicos do Brasil. E essa experiência será 
essencial para que o Rio possa inaugurar, em 2021, uma nova 
era. Uma era que deixe para trás a tristeza que, nos últimos 
anos, tomou conta de uma cidade conhecida por seu espírito 
feliz e otimista. 

A sugestão a ser dada neste momento é simples: o Rio precisa 
viver no presente e todas as forças políticas do município e do 
estado precisam entender a gravidade da situação e saber que, 
se cada um continuar cuidando apenas dos próprios interesses, 
o problema se agravará ainda mais. Todos precisam trabalhar 
juntos. Sejam de direita ou de esquerda, simpáticos ou não ao 
presidente Jair Bolsonaro, interessados ou não em disputador 
o governo do estado, precisam entender que ainda não é hora 
de se preocupar com 2022. Os problemas do Rio não são para 
amanhã; são para ontem. 

 N MÃOS NA MASSA —  O problema mais grave e urgente de 
todos é a falta de dinheiro. Os cofres estão limpos, as contas se 
acumulam e, sem recursos, não será possível colocar os salários 
dos servidores em dia nem recuperar os estragos do sistema 
público de saúde. Da mesma forma, porém, é preciso saber que 
de nada adiantará conseguir uma ajuda emergencial dos go-
vernos federal e estadual e continuar gastando o dinheiro com 
a mesma falta de critérios que se gastou até hoje. É preciso pro-
mover uma ampla reforma administrativa, que reduza o custo 
da máquina, e encontrar novas formas de se obter recursos.

O Rio de Janeiro não conseguirá dinheiro na quantidade que 
necessita se não obtiver autorização para contrair empréstimos 
em caráter emergencial e, com isso, conseguir o dinheiro para 
pagar as obrigações mais urgentes. Da mesma forma, não conse-
guirá dotar a administração municipal da eficiência necessária 
se não recorrer às Parcerias Público Privadas. Com elas, a prefei-
tura, ao invés de ser cobrada pela qualidade do serviço público, 
a prefeitura passará a exigir que a população seja bem atendida. 

Não há nada de original nessas medidas — e para saber se 
darão certo ou não só existe um caminho. Por as mãos na massa 
e começar logo a trabalhar. E já!

Feliz Natal e um ótimo 2021!

ARTE GUILHERME PINHO



RIO DE JANEIRO

A CELEBRAÇÃO DA  

vida

E
m meio a um ano pandêmico 
com tantas perdas e incertezas, 
famílias inteiras que se conta-
minaram com a covid-19 no Rio 

terão a chance de celebrar este Natal 
de forma segura e aliviada após supe-
rarem a batalha contra a doença. Pas-
sado o desespero, elas compartilham 
dois desejos em comum: que todos ce-
lebrem o fim do ano com consciência 
para preservar seus familiares e que os 
brasileiros tenham direito à tão sonha-
da vacina em 2021.

É o caso da família de Beatriz Mon-
teiro Sant’Ana Felix, de 24 anos. A jo-
vem estudante de Comunicação Social 
da UFRJ relatou momentos de apreen-
são ao descobrir que ela, o pai e a mãe 
estavam infectados pela doença cau-
sada pelo novo coronavírus e como fi-
zeram para que sua irmã gêmea não se 
contaminasse.

A primeira pessoa a apresentar os 
sintomas foi a mãe, Reni Monteiro 
Sant’Ana Felix, de 53 anos, e depois o 
pai, Itamar Felix Pereira, de 51. Beatriz 
acabou pegando o coronavírus pelo 
convívio em casa. Eles acreditam que 
tenham contraído a doença em alguma 
consulta médica que o pai realizou. Os 
três moram na Vila da Penha e tiveram 
que mudar a rotina domiciliar para que 
a quarta integrante da família, Bruna 
Monteiro Sant’Ana Felix, de 24 anos, 
não ficasse doente.

CUIDADOS EM FAMÍLIA

“A partir do momento que um de nós 
apresentava sintomas, a pessoa era pos-
ta imediatamente em isolamento. Ini-
ciamos o uso de máscara dentro de casa 
logo após a primeira pessoa apresentar 
sintomas e tomamos outras medidas, 
como separação de talheres, copos e 
toalhas. Acredito que todas essas medi-
das foram muito importantes para con-
seguirmos manter a minha irmã sem 
contato com o vírus”, contou Beatriz. 
Apesar de não terem tido a pior forma 
da doença, ela diz que sua preocupação 
maior foi com seus pais que já estão na 
casa dos 50 anos. 

Vacinação deve começar no fim de janeiro
Imunizantes começarão a ser aplicados para alguns grupos prioritários 

O ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, disse que, no fim de 
janeiro, alguns grupos priori-
tários devem começar a rece-
ber a primeira dose da vacina 
contra a covid-19 e que a vaci-
nação em massa deve começar 
a partir de fevereiro. Pazuello 
deu entrevista ao Brasil em 
Pauta, da TV Brasil, que vai ao 
ar no domingo, às 19h30.

“Nós vacinaremos todos os 
brasileiros de forma igualitá-
ria, de forma proporcional ao 
número de pessoas por estado 
e de graça. Confiem na estru-
tura do SUS (Sistema Único de 
Saúde), confiem que aqui exis-
tem pessoas que estão real-
mente trabalhando diuturna-
mente para que a gente tenha 
a vacina distribuída o mais rá-
pido possível e a todos os bra-
sileiros”, disse o ministro.

Pazuello também afirmou 

chegar a partir de janeiro.
Segundo Medeiros, a expec-

tativa é ter 42 milhões de doses 
do consórcio Covax Facility; 
100,4 milhões da vacina de Ox-
ford; e 70 milhões da vacina 
da Pfizer. A Coronavac, produ-
zida pela chinesa Sinovac e o 

Instituto Butantan, somaria 
mais 46 milhões de doses, das 
quais 9 milhões seriam entre-
gues em janeiro, 15 milhões 
em fevereiro e 22 milhões em 
março de 2021. 

que a vacina será voluntária 
e gratuita. Até o momento, 
nenhuma vacina contra a co-
vid-19 foi aprovada para uso 
no país pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) e o país tem contrato “com 
quatro a cinco laboratórios”, 
sendo que três vacinas estão 
na última fase de estudos no 
Brasil: da Astrazeneca, da 
Pfizer e da Janssen. Segundo 
Pazuello, o governo está traba-
lhando para que o país tenha 
uma vacina registrada o mais 
rápido possível.

A expectativa do Ministé-
rio da Saúde é que, nos pró-
ximos meses, o país tenha 
acesso a 258,4 milhões de do-
ses de várias vacinas contra o 
coronavírus. O secretário de 
Vigilância em Saúde, Arnal-
do Medeiros, disse que par-
te desse volume já começa a 

Primeiras doses
da AstraZeneca
em fevereiro
As primeiras doses da vaci-
na desenvolvida pela Uni-
versidade de Oxford, em 
parceria com a farmacêu-
tica AstraZeneca, finaliza-
das no Brasil, estarão dis-
poníveis na semana do dia 
8 de fevereiro. Em audiên-
cia pública na Comissão 
Externa de Enfrentamento 
à covid-19, da Câmara dos 
Deputados, na terça-feira, 
a presidente da Fiocruz, 
Nísia Trindade, disse que, 
pelo calendário programa-
do, nas semanas de 8 a 12 
de fevereiro e de 15 a 19 de 
fevereiro, serão entregues 
1 milhão de doses.

O governo de São Paulo e 
o Instituto Butantan anun-
ciaram, na tarde de ontem, 
que a vacina CoronaVac, 

produzida em parceria com 
o laboratório farmacêutico 
Sinovac, apresentou eficácia 
suficiente para pedir registro 
de uso emergencial. Entretan-
to, os dados sobre a eficácia da 
vacina não foram divulgados, 
o que era esperado. Entre os 
dados não divulgados  está a 
porcentagem da eficácia. 

Em resposta enviada na 
quarta-feira ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF), a Fio-
cruz negou o pedido para 
“reservar” vacinas a 7 mil 
servidores da Corte e alegou 
que não possui autonomia 
“nem para dedicar parte da 
produção” para a imunização 
de seus próprios servidores. 

Pazuello afirmou que a vacina será voluntária e gratuita

REPRODUÇÃO TV BRASIL

Famílias inteiras contaminadas  
por covid pedem, neste Natal, um  
fim de ano com segurança e a  
chegada da vacina em 2021

No alto da árvore, o clique das irmãs 
Bruna (E) e Beatriz (D) entre os pais, Reni 
e Itamar. Abaixo, à direita, de máscara, 
todos novamente reunidos. A outra 
família curada reúne Luciano, Zuleica, 
Rudson e Larissa. Quem também festeja 
a reabilitação é Cláudia Gomes

UM NATAL DIFERENTE 

As taxas da covid-19 estão subindo e têm 
motivado discussões sobre cancelamen-
tos e adaptações dos planos para o Na-
tal e Réveillon deste ano. “Sei que todos 
estamos sentindo falta da família e dos 
amigos, com os quais passaríamos o dia 
25 caso não estivéssemos em pandemia, 
mas a nossa postura do Natal 2020 pode 
significar tê-los conosco no Natal do ano 
que vem”, alertou Beatriz.

Com quatro pessoas contamina-
das, os familiares da técnica de enfer-
magem Zuleica Paula dos Santos Sal-
gado, de 47 anos, e do seu marido Lu-

ciano Salgado Filho, de 51 anos, que 
trabalha como condutor de emer-
gência do Samu, podem comemorar 

a cura da covid-19.
“Meu marido, minha filha e meu gen-

ro fizeram o teste e deu positivo. Fiz três 
vezes o teste e deu negativo. Só a tomo-
grafia confirmou o coronavírus. Aí eu já 
estava com 50% do pulmão tomado e 
precisaram me internar, pois já estava 
com muita falta de ar e a minha sa-
turação começou a cair”, relembrou.

Zuleica relatou que, durante os 
sete dias em que ficou internada, 
viu muita gente entrando bem e 
tendo que ser intubada. E pessoas 
entrando mal e saindo bem e indo 
para casa. A enfermeira diz que po-
der respirar sem ajuda de aparelhos, 
sabendo que voltaria a ver sua fa-
mília, não tem preço.

Ela ainda fez uma alerta para 
que todos continuem o isolamen-

to: “Sei que é difícil, porque o Natal 
significa a união da família. Mas neste 
momento temos que pensar nos mais 
idosos e todos do grupo de risco”.

Os desejos para 2021 são unâni-
mes entre as famílias. “Que todos 

consigam receber a vacina. Que-
remos vida e não morte. Que o 
próximo ano seja com muita 

luz, amor, saúde”, pediu Zuleica.
Moradora do Jardim Catarina, 

a vendedora Cláudia Gomes Boni-
fácio de Sá, de 50 anos, ficou inter-

nada durante 20 dias, 10 deles no 
CTI do Hospital Santa Marta, em 

Niterói, onde recebeu alta no 
dia 25 de maio e seguiu para 

casa, sob aplausos da equi-
pe médica. “Entrei no hos-

pital muito mal, mas a gra-
tidão de sair de lá curada foi 

indescritível. Vi muita gente que 
entrava lá e não saia, mas Deus 

escutou muito as minhas 
orações e consegui 
vencer essa batalha”.

JESSYCA DAMASO

Agência Brasil e Estadão Conteúdo

Reportagem de Marina Cardoso, 

Estadão Conteúdo e Agência Brasil

Que todos consigam 
receber a vacina. 

Queremos vida e não 
morte. Que o próximo 

ano seja com muita 
luz, amor, saúde”

ZULEICA SALGADO
Técnica de enfermagem

Sei que todos 
estamos sentindo 
falta da família e 
dos amigos... mas 
a nossa postura do 
Natal 2020 pode 
significar tê-los 
conosco no
Natal do ano
que vem”
BEATRIZ 
MONTEIRO
Estudante
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Depois adotar medidas restritivas em 
São Paulo, governador iria para Flórida

Vice pega covid-19 e 
Doria cancela férias

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO/DIVULGAÇÃO

João Doria passaria dez dias de férias no EUA com a família

O governador de São Pau-
lo, João Doria (PSDB), teve 
que cancelar o período de 
férias de dez dias que pas-
saria com a família durante 
as festas de fim de ano. Com 
isso, ele retoma as funções 
que havia passado interina-
mente ao vice, Rodrigo Gar-
cia (DEM). O comunicado 
foi feito após Garcia testar 
positivo para a covid-19, on-
tem, segundo informações 
da Secretaria de Comunica-
ção do Estado.

Conforme a pasta, o vi-
ce-governador cumpriria 
agenda virtual de trabalho. 
Em nota, o governo afir-
mou que “o governador 
João Doria decidiu retor-
nar a São Paulo nesta quar-
ta-feira (23), assim que to-
mou conhecimento de que 
o vice-governador Rodrigo 
Garcia testou positivo para 
coronavírus. Ele desistiu 
das férias com a família na 
Flórida, onde chegou hoje”.

Na última terça-feira, 
Doria anunciou que todo 

o estado paulista irá retroce-
der à fase vermelha do plano 
São Paulo, que endurece as 
medidas de combate à pan-
demia do coronavírus.

Entre os dias 25 e 27 de de-
zembro, e 1º e 3 de janeiro de 
2021, todos os serviços não 
essenciais, como shoppings, 
restaurantes e bares ficarão 
fechados em São Paulo.

FIM TRANSPORTE GRATUITO
Doria e o prefeito Bruno Co-
vas retiraram a gratuidade do 
transporte público para idosos 
de 60 a 65 anos. A mudança, 
que deve ocorrer a partir de 1º 
de janeiro, vale para metrôs, 
trens, e ônibus municipais e 
intermunicipais. Para idosos 
acima de 65, o transporte con-
tinua gratuito. A prefeitura 
conseguiu aprovação da Câ-
mara para retirar benefício na 
última terça-feira e, já ontem, 
sancionou o texto. O governo 
do estado editou ontem de-
creto que suspendeu a regula-
mentação da lei estadual que 
estabelecia o benefício.

Aluno do CPII, prefeito eleito e cantor 
sertanejo morrem de coronavírus
Pandemia de covid-19 segue acumulando várias histórias tristes de vítimas e familiares 

REPRODUÇÃO / COLÉGIO PEDRO II

Eduardo Leal Keller estava no 7º ano da Unidade Humaitá do CPII

A disseminação da covid-19 
segue acumulando histórias 
tristes como a do aluno do 
Colégio Pedro II que morreu 
na última segunda-feira, por 
complicações da covid-19. 
Eduardo Leal Keller, do 7º ano 
da Unidade Humaitá, foi in-
ternado no Hospital Univer-
sitário Pedro Ernesto, em Vila 
Isabel. Outros casos são do 
prefeito eleito de Conceição de 
Macabu, no Norte Fluminen-
se, Dr. José Castro, e do cantor 
Matheus, que fazia dupla com 
Lucas, que também morreram 
por complicações do vírus. 

O menino estava UTI Pediá-
trica da unidade e não resistiu. 
Eduardo estudava no campus 
Humaitá II desde a Educação 
Infantil, o Pedrinho. O colégio 
se solidarizou com a família e 
“recomenda aos demais mem-
bros da comunidade escolar 
que continuem se apoiando 
mutuamente”. Uma carta em 
homenagem a Eduardo foi 
divulgada. “O Nosso querido 
Eduardo Leal Keller nos dei-
xou hoje (...) Deixa saudades 
e mais do que isso, deixa boas 
lembranças naqueles que com 

ele conviveram. Muitos das/os 
suas/seus colegas irão lembrar 
das suas intervenções duran-
te as aulas, no refeitório, nas 
aulas de Educação Física, na 
biblioteca e nos demais espa-
ços que frequentou. Saudades, 
pequena estrela!!!”

O prefeito eleito de Concei-
ção de Macabu, no Norte Flu-

Castro 
quer Copa 
só para os 
moradores
Proposta feita pelo governador 
em exercício é para tentar evitar 
aglomerações durante Réveillon

GABRIEL MONTEIRO/ SECOM

Comemorações públicas em Copacabana já tinham sido canceladas pela prefeitura por conta dos riscos da disseminação da covid-19

O 
governador em exer-
cício do Rio de Janei-
ro, Cláudio Castro 
(PSC), propôs ontem 

ao prefeito do Rio, também em 
exercício, vereador Jorge Feli-
ppe (DEM), que Copacabana 
seja “fechada” e que apenas 
moradores do bairro circulem 
no Réveillon. O principal ob-
jetivo desta medida, segundo 
Castro, seria justamente evi-
tar aglomerações por conta da 
pandemia da covid-19.

Vale destacar que a propos-
ta de Castro feita em reunião 
com Jorge Felippe passa tam-
bém por uma articulação com 
o MetrôRio para encontrar 
uma solução para reduzir o 
fluxo de pessoas. As comemo-
rações públicas em Copacaba-
na já tinham sido canceladas 
pela Prefeitura do Rio por con-
ta dos riscos da disseminação 
do coronavírus, assim como as 
festas em quiosques. 

Entretanto, os estabele-

cimentos estão autorizados 
a funcionar como vêm ope-
rando desde a reabertura, 
no mês de julho, “com quan-
tidade reduzida de mesas, 
distanciamento de 1,5m en-
tre elas, e seguindo todos os 
protocolos de segurança e 

higiene”, segundo a conces-
sionária Orla Rio.

R$ 66 MILHÕES PARA PANDEMIA
Ao fim da reunião no Palácio 
Guanabara, o prefeito e o go-
vernador decidiram que sobre 
a repasse de R$ 66 milhões 
do estado ao município para 
ações de combate ao coronaví-
rus. A prefeitura chegou a ale-

gar não ter dinheiro o suficien-
te para a reabertura de mais 
leitos para vítimas da doença. 
O dinheiro seria o montante 
que há disponível no próprio 
caixa do governo, após o encer-
ramento do ano fiscal.

O estado anunciou a aber-
tura de 300 leitos no Hospital 
Modular de Nova Iguaçu. A 
previsão é que, até o fim de ja-
neiro, sejam disponibilizados 
150 leitos, sendo 100 de UTI e 
50 de enfermaria. Para garan-
tir a legalidade do processo de 
abertura da unidade, todos os 
ritos jurídicos estão sendo se-
guidos e acompanhados pelos 
órgãos de controle.

“O estado está terminando 
o ano com dinheiro em caixa, 
não seria justo não ajudar os 
municípios que estão preci-
sando. Coloquei todo o nosso 
time à disposição para que a 
população não seja ainda mais 
prejudicada”, afirmou o gover-
nador em exercício.

Após ficar uma semana 
em alta nos níveis de mor-
tes pelo coronavírus, o Rio 
conseguiu ontem ficar em 
estabilidade. O estado havia 
registrado 24.773 óbitos pela 
doença, de acordo com a Se-
cretaria Estadual de Saúde. 
Até agora, foram 414.344 ca-
sos confirmados no estado.

A Delegacia do Consumidor 
instaurou inquérito para apu-
rar imagens que circulam nas 
redes sociais de venda de su-
posta vacina contra covid-19. 
A suspeita é que a informação 
seja falsa. Segundo relatos, am-
bulante venderia produto falso 
em Madureira. A imagem nas 
redes mostra caixa semelhante 
às usadas pelo verdadeiro medi-
camento. O falso medicamento 
seria vendido por R$ 50 e viria 

com “certificado de vacinação”.
Conforme a polícia, agentes 

foram ao local e não havia venda 
das supostas vacinas. “A suspei-
ta é de que seja fake news”, infor-
mou a polícia. A Guarda Munici-
pal não detectou venda. Procu-
rada por O DIA, a PF informou 
que não divulga dados sobre 
investigações em andamento. 
A Vigilância Sanitária reforçou 
que não há vacina oficialmente 
liberada no país.

EM MADUREIRA

Venda de vacina falsa investigada

Após ficar uma 
semana em alta nos 
níveis de mortes, Rio 
conseguiu ficar em 
estabilidade

O Ministério da Saúde elaborou no-
vas recomendações para chegada 
de pessoas vindas do Reino Unido. 
Em razão da nova variante do co-
vid-19, viajantes deverão ficar iso-
lados por dez dias. A nova cepa fez 
mais de 40 países proibirem a entra-
da de passageiros do Reino Unido.
Em ação articulada com fiscais 

Com a ansiedade pelas vacinas 
contra a covid-19, espertalhões 
agem para aplicar golpes. Eles 
oferecem falsos benefícios rela-
cionados aos imunizantes. O FBI 
tem orientado como identificar 
essas situações. 

O órgão norte-americano 
alerta para crescimento dos 
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ataques em meio ao processo de 
registro e aprovação de vacinas 
no mundo. Entre os golpes estão 
anúncios em redes sociais prome-
tendo acesso à vacina em troca 
de pagamento antecipado; pedi-
dos de pagamento via e-mail para 
“garantir” posição privilegiada na 
fila. A vacina no Brasil será gratuita.

sanitários de portos, aeroportos 
e a comunicação dos passagei-
ros e tripulantes vindos do Rei-
no Unido, a Rede Nacional de 
Vigilância, Alerta e Resposta às 
Emergências em Saúde atuará 
em contato com as vigilâncias 
locais para monitorar e adotar 
medidas de prevenção.

FBI ALERTA PARA GOLPES DAS VACINAS VIAJANTES DO REINO UNIDO ISOLADOS

minense, Dr. José Castro tam-
bém morreu na segunda-feira, 
ao 70 anos, vítima de covid-19. 
Ele estava internado na UTI de 
um hospital privado, em Ma-
caé. A informação foi confir-
mada pelo diretório estadual 
do Partido Social Democrático 
(PSD), do qual Castro era filia-
do. Segundo a nota, o prefeito 

eleito tinha comorbidades, e 
por conta da covid-19 sofreu 
complicações de saúde. 

O atual prefeito do muni-
cípio, Cláudio Linhares, de-
cretou luto por três dias na 
cidade. Com a morte de Dr. 
José Castro, a prefeitura será 
assumida, em 1º de janeiro de 
2021, pelo vice-prefeito eleito 
Valmir Lessa.

LUTO NO SERTANEJO
O cantor Matheus, que fa-

zia dupla com Lucas, morreu 
por conta de complicações 
da covid-19. Matheus estava 
internado em um hospital de 
Presidente Prudente, em São 
Paulo, e precisou ser intubado 
no dia 16 de dezembro.

O maior sucesso da du-
pla Matheus e Lucas é “Pa-
ciência”, gravada em 1990. A 
dupla tem mais de 25 anos 
de carreira e uma trajetória 
bem sucedida na Europa. Os 
sertanejos já ganharam mais 
de 40 discos de ouro, 25 de 
platina e cinco de diamante 
por conta dos seus mais de 7 
milhões de cópias vendidas 
na carreira. 
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Crivella passa uma 
noite na cadeia e segue 
para prisão domiciliar
Prefeito está proibido de fazer contato com terceiros, terá que 
entregar seus telefones, computadores e tablets às autoridades

REPRODUÇÃO/GLOBONEWS

O prefeito afastado 
seguiu para casa 

ontem à noite, onde 
terá que cumprir 
prisão domiciliar 

A 
novela da prisão do-
miciliar de Marcelo 
Crivella terminou no 
começo da noite de 

ontem. De tornozeleira eletrô-
nica, ele saiu do presídio em 
Benfica direto para casa após 
o ministro Humberto Martins, 
presidente do STJ, determinar 
à Coordenadoria de Proces-
samento de Feitos de Direi-
to Penal do TTRJ, que fosse 
colocado imediatamente em 
prisão domiciliar. Martins pe-
diu ainda que o presidente do 
TJ, Cláudio de Mello Tavares, 
prestasse informações, em no 
máximo 48 horas, sobre o não 
cumprimento da liminar em 
habeas corpus concedida ter-
ça-feira. Crivella saiu do presí-
dio em uma viatura da polícia, 
às 19h20, e levado para casa 
em um condomínio na Barra 
da Tijuca. Ele não falou com a 
imprensa na saída.

A nova decisão do ministro 
do STJ se deu após petição da 
defesa, informando que o TJ 
estaria retardando o cumpri-
mento da liminar, na qual o 
presidente da Corte Superior 
substituiu a prisão preventi-
va pela em regime domiciliar, 
com o uso de tornozeleira ele-
trônica. O prefeito está proi-
bido de manter contato com 
terceiros, terá que entregar 
seus telefones, computadores 
e tablets às autoridades, im-
pedido de sair de casa sem au-
torização e de usar telefones. 

As medidas cautelares são 
válidas até que o ministro 
Antonio Saldanha Palheiro, 
relator do habeas corpus im-
petrado pela defesa, analise o 
mérito, o que deve acontecer 
após o fim do recesso forense.

A novela começou quando 
o desembargador plantonis-
ta do TJ, Joaquim Domingos 
de Almeida Neto, decidiu não 
expedir o alvará de soltura do 
prefeito, preso em operação do 
MPRJ sob a acusação de des-
vio de dinheiro público e ser o 
líder do “QG da Propina”. 

Inicialmente, havia a infor-
mação de que o alvará tinha 
sido assinado às 9h47 da ma-
nhã de ontem. No entanto, o 
magistrado proferiu despa-
cho de não caberia a ele tomar 
providências e, sim, à relatora, 
desembargadora Rosa Helena 
Macedo, que decretou a prisão 
preventiva. A Secretaria Esta-
dual de Administração Peni-
tenciária (Seap) alegou que 
não havida sido notificada.

À tarde a desembargadora 
determinou que fosse feita 
verificação e busca e apreen-
são na residência do prefeito. 
“Retirando os terminais tele-
fônicos fixos, computadores, 
tablets, laptops, aparelhos de 
telefone celular e smart TVs, 
de forma a dar fiel cumpri-
mento à medida”, ordenou.

CARNAVAL 2018

 NCrivella teria interferido 
no resultado do Carnaval de 
2018 a pedido do Rafael Al-
ves, segundo denúncia do 
MPRJ, que apura esquema do 
‘QG da Propina’. Naquele ano, 
Grande Rio e Império Serrano 
foram rebaixadas, mas fica-
ram no Grupo Especial. 

Mesmo alheio à folia, Cri-
vella, conforme promoto-
res, por influência direta de 
Rafael Alves, escreveu carta 
à Liesa em que manifesta-
va textualmente que não se 
oporia a expedição de convite 
às duas agremiações, para 
que participassem do grupo 
especial do ano seguinte.

O documento também foi 
assinado por Marcelo Alves, 
então presidente da Riotur e 
irmão de Rafael. Segundo a 
denúncia, Rafael se vanglo-
riava de ter obtido a carta de 
Crivella e trocou mensagens 
com Sérgio Mizrahy, doleiro 
delator do esquema e diretor 
da Grande Rio. 

Interferência 
de Crivella

MPRJ: prefeito sabia do loteamento
 > A denúncia apresentada 

pelo MPRJ mostra men-
sagens trocadas entre o 
empresário Rafael Alves 
e o marqueteiro Marcello 
Faulhaber e indica que Cri-
vella sabia das tratativas de 
loteamento dos contratos 
da prefeitura antes mesmo 
de sua eleição em 2016. Se-
gundo o MPRJ, Rafael Al-
ves fazia questão de deixar 
claro, desde antes das elei-
ções, que seu apoio estava 
condicionado à promessa 
de enriquecimento futuro. 

“As claríssimas afirmações 
feitas por Rafael Alves mos-
tram que a sua intenção ao 
‘investir’ na campanha elei-
toral de Crivella era a futura 
obtenção de proveito econô-
mico que pudesse derivar do 
uso da máquina pública da se-
gunda maior cidade do país, 
bem como escancaram a pré-
via ciência e anuência do então 
candidato e atual prefeito”. 

Conhecido em outras de-
núncias de corrupção, o em-
presário Arthur Soares, o Rei 
Arthur, é citado em uma das 

conversas. Faulhaber afir-
ma que Arthur “vai inves-
tir mais” caso participe da 
viagem até Miami para 
apresentá-los.

“O denunciado Mar-
cello Faulhaber concor-
reu eficazmente para a 
consumação delitiva uma 
vez que, agindo de for-
ma livre e consciente (...) 
acompanhou Rafael Alves 
até Miami para apresen-
tá-lo a Arthur Soares, com 
quem mantinha amigável 
relacionamento. 

 > A desembargadora 
Rosa Helena Penna Ma-
cedo Guita, da 2ª Câma-
ra Criminal do TJRJ, 
decidiu manter a prisão 
do empresário Adenor 
Gonçalves e do ex-dele-
gado de polícia Fernando 
Moraes. Ambos partici-
param da audiência de 
custódia por videocon-
ferência e um dia depois 
dos demais porque estão 
com suspeita de covid-19.

Internados no Hospi-
tal Hamilton Agostinho 
de Castro, no complexo 
de presídios de Gerici-
nó, em Bangu, Adenor 
e Moraes foram levados 
até as salas de videocon-
ferência na companhia 
dos advogados. Ade-
nor disse ter certeza de 
que ficará provada sua 
inocência. Já o Moraes 
afirmou não conhecer 
nenhuma das pessoas 
relacionadas na denún-
cia do MP estadual.

Mantidas 
prisões de 2 
acusados

Deliberada 
colaboração foi 
imprescindível para 
viabilizar tratativas 
que redundaram 
na solicitação, 
oferecimento e 
pagamento de 
vantagens indevidas 
ao futuro governo”
DENÚNCIA DO MPRJ

Prefeito afastado, Marcelo Crivella foi preso na terça-feira. Ele chegou a ser levado à Cidade da Polícia e, após exame no IML, seguiu para Benfica

ESTEFAN RADOVICZ

‘QG DA PROPINA’

 NParte da denúncia apre-
sentada pelo MPRJ, que re-
sultou na prisão de Crivella 
e outros envolvidos, mostra 
a aproximação do empre-
sário Rafael Alves – homem 
forte de Crivella e apontado 
como operador do esquema 
– com Arthur Soares, conhe-
cido como ‘Rei Arthur’. Em 
uma troca de mensagens 
com marqueteiro Marcello 
Faulhaber, Alves afirma: “Ele 
é o Rei, eu vou ser o príncipe”.

Segundo a denúncia, em 
acordo de delação premia-
da com o MPF, no âmbito da 
Lava Jato, Ricardo Rodrigues 
disse que conheceu Alves em 
2016, apresentado pelo de-
nunciado Soares como “ho-
mem de íntima confiança e 
arrecadador do então sena-
dor licenciado e candidato à 
prefeitura Marcelo Crivella”. O 
colaborador conta que Alves 
se apresentava como repre-
sentante de Crivella e oferecia 
contratos. Pediu R$ 2 milhões 
em propina, antecipados.

 ‘Ele é Rei, vou 
ser príncipe’
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Operação foi feita 
por agentes de  
19 delegacias 

Vinte pessoas presas e 
156 celulares recuperados

Vinte pessoas foram pre-
sas e 156 celulares foram 
recuperados, na terça-fei-
ra, durante a Operação 
180 realizada contra re-
ceptadores de telefones 
por agentes de 19 delega-
cias do Departamento-Ge-
ral de Polícia da Baixada 
(DGPB). A ação aconteceu 
em diversos locais da Bai-
xada Fluminense e teve 
como objetivo apreender 
aparelhos roubados ou 
furtados, levantar infor-
mações de locais em que 
acontecem comercializa-
ção ilícita dos equipamen-
tos e prisões em flagrante 
de envolvidos nesta práti-
ca criminosa. 

Segundo o diretor do 
Departamento-Geral de 
Polícia da Baixada, o de-
legado Giniton Lages, os 
celulares são visados pe-
los criminosos por conta 
do seu valor e facilidade 

de comercialização no mer-
cado. De acordo com ele, a 
operação identificou recep-
tadores, que foram presos 
pelos crimes de receptação. 
Além disso, a ação possibi-
litou a recuperação dos apa-
relhos, que serão devolvidos 
às vítimas que registraram 
ocorrência em relação ao 
furto ou roubo. 

“Essas ações podem im-
pactar o combate ao crime 
de furto e roubo e prevenir a 
receptação de aparelhos de 
telefone celular”, disse o de-
legado Giniton Lages.

Chuva deixa uma mulher 
morta em Duque de Caxias
Temporal provocou desmoronamento de três casas no município da Baixada 

Rua Haia, alagada por conta da forte chuva em Duque de Caxias

U
ma mulher identifi-
cada como Fátima 
Marina Fernandes 
de Carvalho, de 61 

anos, morreu ontem em de-
corrência do forte temporal 
que atingiu Duque de Caxias, 
na Baixada Fluminense. A 
suspeita de que a enxurra-
da teria feito mais uma víti-
ma fatal foi descartada pela 
Defesa Civil Municipal. A 
chuva ainda provocou des-
moronamento de três casas 
e arrastou diversos veículos. 
O município entrou em está-
gio de atenção, pelos mais de 
200mm de chuva que atingi-
ram o município em um in-
tervalo de poucas horas.

Segundo o superintenden-
te municipal de Defesa Civil, 
André Xavier, a localidade 
mais atingida foi o distrito de 
Xerém. O prefeito de Caxias, 
Washington Reis, deu uma en-
trevista ao Bom Dia Rio, da TV 
Globo, sobre as medidas toma-

das pela prefeitura com as 150 
famílias que foram afetadas 
por conta da chuva. “Primeiro 
nós vamos avaliar, com a Defe-
sa Civil, as casas condenadas. 
Vamos, através do aluguel so-
cial, do programa social Mi-

nha Casa, Minha Vida, vamos 
relocar essas famílias. O mais 
importante é restabelecer a 
vida e hoje (ontem) estamos 
com um aparato, que vamos 
trabalhar de madrugada de 
novo e vamos passar o Natal 

A Delegacia de Repressão às 
Ações Criminosas Organizadas 
e Inquéritos Especiais (Draco), e 
o Grupo de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Organizado 
(Gaeco), do Ministério Público 
do Rio de (MPRJ), realizaram 
uma operação, ontem, para 
cumprimento de 14 mandados 

O deputado federal licenciado Ro-
gério Peninha Mendonça (MDB/SC) 
sugeriu que os presos que recebam 
indulto de Natal sejam recebidos 
à bala ao deixarem os presídios. 
Peninha usou as redes sociais para 
publicar a imagem de uma pistola 
Glock 25, onde se lê: “Vinde a mim 
os contemplados pelo indulto de 
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de busca e apreensão contra mili-
cianos que promovem loteamentos 
e construções irregulares em Cam-
po Grande, na Zona Oeste da cida-
de. De acordo com as investigações, 
a organização criminosa também 
é acusada de corrupção, furto de 
energia elétrica, ameaças, esbulho 
possessório e crimes ambientais.

DEPUTADO SUGERE ATIRAR EM PRESOS

com tudo em ordem”, afirmou.
O município de Magé tam-

bém foi atingido pelas fortes 
chuvas, com uma média de 
255,3mm de chuva, segundo 
Centro Nacional de Moni-
toramento e Alertas de De-
sastres Naturais (Cemaden). 
Nova Iguaçu permanecia em 
estado de atenção ontem por 
conta das chuvas. 

Um subtenente do Corpo 
de Bombeiros morreu ele-
trocutado, na noite de ter-
ça-feira, na Estrada do Pau 
da Fome, próximo a Furnas 
Centrais, na Taquara, Zona 
Oeste do Rio. De acordo com 
as primeiras informações, o 
oficial Nilson Teixeira, de 52 
anos, tentou retirar fios de 
um poste que estavam caí-
dos na rua, quando recebeu 
a descarga elétrica. 

Segundo o Corpo de Bom-
beiros, o quartel de Jacare-
paguá foi acionado, mas a 
vítima morreu no local. 

Natal e eu à luz vos enviarei”. O par-
lamentar escreveu: “Solução para 
receber na sua casa os visitantes 
inesperados do indulto de Natal…” A 
reportagem entrou em contato com 
Peninha Mendonça, por telefone e 
mensagem, mas não teve resposta.

OPERAÇÃO CONTRA MILICIANOS
Vídeos captados por moradores 
registraram o momento em que po-
liciais militares agridem com socos 
três pessoas envolvidas em uma 
briga de trânsito em Carapicuíba, 
em São Paulo. Dentre as vítimas, es-
tavam duas mulheres. Os PMs revi-
daram as agressões que receberam 
dos cidadãos durante a abordagem. 

POLICIAIS REVIDAM AGRESSÃO
As informações são do portal 
G1. A Polícia Civil vai analisar as 
filmagens em conjunto com a 
PM. Um Inquérito Policial Militar 
(IPM) foi instaurado para a apu-
rar ação dos policiais, que são 
acusados por internautas e pelo 
ouvidor da PM, Eliseu Soares Lo-
pes, de “despreparados”.Estadão Conteúdo

Operação apreendeu aparelhos

REPRODUÇÃO
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AUTÓPSIA NO CORPO DE MARADONA

O relatório apontou a presença de subs-

tâncias encontradas em psicofármacos, 

usados contra ansiedade e depressão.

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

FLUMINENSE

FLAMENGO

VASCO BOTAFOGO

MUDANÇAS À VISTA

Final da Liberta pode 
afetar mandos de campo 
Tricolor e Rubro-
Negro devem ser 
atingidos pela 
decisão do torneio 
continental, no dia 
30 de janeiro, no 
Maracanã

P
or conta da final da 
Libertadores, pro-
gramada para o dia 
30 de janeiro, Fla-

mengo e Fluminense podem 
perder o Maracanã em par-
tidas do Campeonato Bra-
sileiro. A Conmebol entrou 
em contato com a adminis-
tração do estádio, que deve 
ceder o palco a partir do dia 
11 de janeiro. Com isso, o 
Rubro-Negro será afetado 
no duelo contra o Palmeiras, 
enquanto o Tricolor não po-
derá jogar no estádio contra 
Sport, Botafogo e Goiás.

Mesmo só no fim de janei-
ro, a final exige preparação 
pela Conmebol e, por isso, o 
pedido da entidade de ter o 
Maracanã quase três sema-
nas antes. De acordo com o 
‘Ge.com’, tanto a administra-
ção do estádio quanto a CBF 
já sabiam dessa necessidade 
da entidade sul-americana. 
A data de entrega ainda não 
está definida e, por isso, o 

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nA saída de Benítez do Vasco 
parece inevitável. Apesar de 
Jorge Salgado ainda acreditar 
que o assunto não acabou, o 
empresário do atleta, Adrián 
Castellano, afirma que o as-
sunto está acabado porque o 
novo presidente do Cruzmal-
tino só quer renovar por em-
préstimo e o Independiente 
não aceita. Para a torcida, é 
triste perceber, mas um adeus 
está cada vez mais concreto. 
Uma perda enorme.

O ADEUS DE 
BENÍTEZ 

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

OS PEDIDOS 
AO NOEL 

V
éspera de Natal e, neste ano atípico, dife-

rente e triste por conta do vírus, é o mo-

mento de agradecermos por seguirmos em 

frente. Pensando no futebol, Botafogo, Flamen-

go, Fluminense e Vasco têm pedidos diferentes 

para o término da temporada. Com jogo entre 

o Natal e Ano Novo, algo raríssimo no Brasil. O 

Rubro-Negro segue com os mesmos sonhos de 

2019: ganhar títulos. A Libertadores não veio. 

Na Copa do Brasil, mais uma eliminação. Resta 

defender o título de campeão brasileiro. Não 

haveria presente maior. O Fluminense, em uma 

temporada surpreendente, perdeu seu coman-

dante, mas quer ganhar uma vaga na Liberta-

dores. Seria o título. Vasco e Botafogo até têm 

objetivos parecidos: se livrar do rebaixamento 

no Brasileirão, mas a torcida cruzmaltina queria 

mesmo era paz política, com uma administração 

forte no próximo triênio. Já a do Alvinegro quer 

mesmo o dinheiro para se reestruturar como ins-

tituição. O Botafogo S/A parece não ver uma luz 

no fim do túnel. Desejo um Feliz Natal para todos 

os torcedores do futebol carioca e do Rio inteiro. 

Que possamos viver mais uma grande fase!

O Flamengo, agora dirigido por Ceni, defende o título nacional

 nNo Natal, a gente lembra 
do Papai Noel por nos dar 
os presentes que espera-
mos o ano inteiro. Mas dia 
25, amanhã, também é dia 
de outro Papai: o Joel San-
tana. O Rei do Rio, apelido 
que ganhou após ser o úni-
co técnico da história a con-
quistar o Carioca pelos qua-
tro clubes grandes, com-
pleta 72 anos neste Natal e, 
além de um grande amigo, 
é um grande profissional e 
figura do futebol mundial. 
Parabéns, Joel!

PARABÉNS, 
REI DO RIO 

NADA DE FOLGA 

 nCom o Campeonato Brasileiro em andamento, os jogado-
res terão um Natal diferente neste ano. Como tem rodada 
do Brasileirão no fim de semana, todos os cariocas vão 
treinar hoje e amanhã. Pelo menos vai ser pela manhã. 
Então dá para todos aproveitarem com suas famílias, o 
que também é de suma importância.
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Thiago Silva 
defende 
Marcão
O zagueiro Thiago Silva 
saiu em defesa de Marcão, 
técnico do Fluminense. 
Após Celso Barros criticar 
em uma rede social a es-
colha do ex-volante para 
comandar o Tricolor em 
2019, o ídolo tricolor dis-
se que o ex-presidente da 
Unimed deveria agradecer 
ao treinador pelo clube es-
tar na Primeira Divisão. 

“Você deveria agrade-
cer ao Marcão pela per-
manência do Fluminense 
na Primeira Divisão. E dar 
créditos para que ele pos-
sa desenvolver o seu tra-
balho”, escreveu Thiago.

Benítez negocia 
com o Atlético-MG

Benítez: perto de sair do Vasco

O Vasco está cada vez mais 
perto de perder o meia Mar-
tín Benítez. Segundo infor-
mações da Radio Itatiaia, o 
jogador estaria negociando 
com o Atlético-MG. 

Com contrato de emprés-
timo até o fim de dezembro, 
o Vasco tinha até o dia 5 para 
exercer a compra, mas per-
deu o prazo. O argentino, de 
25 anos, pertence ao Indepen-
diente  e tem direitos fixados 
em 4 milhões de dólares.

Jorge Salgado, futuro pre-
sidente do Gigante da Coli-
na, já havia se posicionado 
contra o alto investimento 
que o clube teria que fazer 
para manter o atleta. 

Além de Ribamar, que foi 
dispensado na última terça-

feira, o Vasco também enca-
minhou a saída do volante 
Fellipe Bastos. Assim como o 
companheiro, o jogador pos-
suía contrato até o dia 31 de 
dezembro e não terá seu vín-
culo renovado. A informação 
foi divulgada pelo “GE”.

Yuri César estende contrato

O Flamengo acertou ontem a 
extensão do contrato de Yuri 
César, promessa da categoria 
de base rubro-negra e que está 
emprestado ao Fortaleza até 
fevereiro de 2021. O meia-a-
tacante marcou presença no 
Ninho do Urubu e assinou o 
novo compromisso, que terá 
multa rescisória de 70 milhões 
de euros, cerca de 440 milhões 
de reais. O DIA já havia ante-
cipado o acerto entre as partes 
há alguns dias e faltava apenas 
a canetada.

Como Yuri César, por mo-
tivo contratual, não pode en-
frentar o Flamengo no sába-
do, a diretoria do Fortaleza 
liberou o meia-atacante para 
viajar ao Rio de Janeiro para 

Yuri César em alta com Ceni

passar o Natal ao lado da fa-
mília em Volta Redonda. O 
jogador, portanto, aprovei-
tou a viagem e passou no CT 
rubro-negro para formalizar 

a sua renovação de contrato.
Yuri César chegou ao For-

taleza a pedido de Rogério 
Ceni, atualmente treinador 
do Flamengo. Durante o 
período de empréstimo ao 
Leão, o meia-atacante mos-
trou evolução na parte física, 
técnica e tática. A diretoria 
rubro-negra monitora o jo-
gador e está satisfeita com o 
desempenho da jovem pro-
messa pelo time nordestino. 
Embora não seja titular, ele 
já atuou em 34 partidas e fez 
cinco gols.

Em sua apresentação 
como treinador do Flamen-
go, Rogério Ceni “pediu” 
à diretoria que Yuri César 
seja aproveitado no elenco 
rubro-negro em 2021, o que 
está previsto no planejamen-
to da cúpula.

Honda 
pode deixar 
o clube
O Botafogo pode perder o 
meia japonês Honda, no 
próximo ano, para o mer-
cado europeu. Segundo 
informações do jornal 
português “A Bola”, o atle-
ta foi procurado pelo Por-
timonense, de Portugal. 

O clube espera uma res-
posta até janeiro, período 
de fechamento das janelas 
de transferências no país. 
Caso o negócio seja fecha-
do, Honda desfalcará o 
Botafogo para a sequência 
do Campeonato Brasilei-
ro, que termina somente 
no fim de fevereiro devi-
do à pandemia do novo 
coronavírus.

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br 

Flamengo aguarda um posi-
cionamento definitivo para 
se pronunciar.

Já o Fluminense, mais 
afetado, podendo perder 
até três mandos no Mara-
canã, já está ciente da pos-
sibilidade, mas acredita que 
pode manter o duelo contra 
o Goiás no estádio, um dia 
depois da final. A CBF espe-
ra a posição da Conmebol o 
quanto antes para detalhar 
as rodadas afetadas, com 
dia, horário e novo local.
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Descumprimento 
do prazo estipulado 
para a entrega pode 
gerar indenização

Compra 
online: o 
que fazer 
se atrasar

Com a necessidade de se evi-
tar aglomerações devido à 
pandemia, as lojas virtuais 
serviram como uma saída 
para fazer as compras de Na-
tal. Porém, apesar da pratici-
dade, compras pela internet 
podem causar transtornos, 
principalmente em meio às 
reclamações de consumido-
res por atrasos nas entregas 
pelos Correios. A empresa, 
porém, assegura que a rotina 
de entrega está sendo reali-
zada integralmente. 

Mas se a compra não che-
gar na data prevista, os clien-
tes devem tomar providên-
cias, alertam especialistas 
em Direito do Consumidor, 
como a advogada Cátia Vita.

“A responsabilidade da 
entrega é do fornecedor. A 
loja deve cumprir o prazo 
informado no momento da 
compra e não pode justificar 
o atraso pela pandemia”, diz.

Ela acrescenta que o atra-
so “é considerado um des-
cumprimento de oferta por 
parte do fornecedor”. “Nesse 
caso, o cliente pode exigir o 
cumprimento forçado da en-
trega, aceitar outro produto 
equivalente ou desistir da 
compra e ser restituído do 
valor, com correção”. 

Segundo a advogada, o pro-
blema pode, inclusive, ensejar 
ação de indenização: “O consu-
midor deve resolver de forma 
administrativa com a empresa 
por escrito, para ter compro-
vante. Sem a resolução do seu 
problema, deve procurar o ór-
gão de defesa do consumidor 
(Procon) ou advogado de con-
fiança para ajuizar ação”.

Natal amargo sem dinheiro na conta
Servidores ativos e aposentados de Caxias, São João de Meriti e Magé lamentam a espera pelo 13º

REPRODUÇÃO 

F
inal do ano deveria 
ser o período em que 
os trabalhadores, 
tanto na ativa quanto 

aposentados e pensionistas, 
se preparam para receber o 
13º salário para pagamen-
tos que surgem nessa épo-
ca e compras. Entretanto, 
não é o que se vê em cida-
des da Baixada Fluminense. 
Prefeituras como Duque de 
Caxias, São João de Meriti e 
Magé ainda não fizeram os 
depósitos para os trabalha-
dores. Enquanto isso, eles 
aguardam os pagamentos 
com contas em atraso, falta 
de remédios e de comida em 
casa e dependendo da ajuda 
de amigos e família. 

O professor da rede muni-
cipal de Meriti Luiz Carlos de 
Abreu, de 65 anos, reclama 
que os atrasos de pagamento 
aos servidores da cidade vêm 
se arrastando há algum tem-
po. “Desde antes da pande-
mia, já sofríamos atrasos. So-
bre o 13º salário, não se tem 
ideia, ninguém fala sobre o 
assunto. É um cenário difi-
cílimo, é lamentável o que 

fazem com os servidores de 
Meriti”, desabafa Luiz. 

Também em Meriti, o apo-
sentado João Mendes, 78, 
depende do benefício para 
prosseguimento do trata-
mento de Alzheimer. A filha 
Shirley Barreto, que preci-
sou parar de trabalhar para 
cuidar do pai, disse que a 
ajuda vem da ex-patroa. “Se 
não fosse ela, eu nem sei 
como faria comprar. O mu-
nicípio deve cinco meses de 

2018, quatro deste ano e o 
13º salário. É um absurdo o 
que vem fazendo com os apo-
sentados e pensionistas”, diz.

Mesmo sofrimento vive 
Thais Lilian, 46, aposentada 
por invalidez. A ex-meren-
deira sofreu um acidente e 
precisou parar de trabalhar. 
“Tenho problemas de má cir-
culação nas pernas e estou 
em uma situação podendo 
perder a perna a qualquer 
momento. Eles nos devem 

vários meses, é uma loucura 
passarmos por essa situação, 
muito difícil”, entristece-se.

A aposentada Adonilda 
Camargo, 59, também la-
menta o atraso. “É uma falta 
de respeito com quem serviu 
por tantos anos de trabalho. 
Moro de aluguel e estou em 
uma situação muito difícil”, 
desabafa. 

Em Caxias, Elza Mendon-
ça, 74, aposentada do muni-
cípio, queixa-se da falta de 

pagamento do 13º salário e 
de salários de outros meses: 
“Eles não nos dão uma data, 
ficamos sem saber quando 
vamos receber o pagamento 
de novembro e o 13º. Salário 
de outubro foi pago no dia 
11. Tenho stent no coração e 
dependo de remédio. Tenho 
optado pagar umas contas e 
deixar outras de lado. É mui-
to triste”.

Procurada, a Prefeitura de 
Duque de Caxias disse que qui-

tou nesta quarta-feira (dia 23) 
o 13º de 2020 para os funcio-
nários ativos das secretarias 
municipais, “contemplando 
2.897 servidores e gerando um 
valor de R$ 8.976.308,48”. In-
formou ainda que o governo 
quitou a décima terceira folha 
salarial dos profissionais da 
Secretaria de Saúde e pagou 
59% dos servidores ativos da 
Educação. “Até o momento, já 
foram pagas 54 folhas salariais 
em 48 meses de trabalho da 
atual gestão”, acrescentou.

O governo de Caxias decla-
rou ainda, por nota, que “por 
determinação do prefeito 
Washington Reis o pagamento 
dos servidores tem sido trata-
do como a principal priorida-
de do governo municipal”. A 
prefeitura prometeu “novos 
pagamentos nos próximos 
dias, de acordo com a entrada 
de receita, até que todo o fun-
cionalismo tenha recebido”.

Já a Prefeitura de São João 
de Meriti não respondeu até o 
fechamento desta edição. E o 
Município de Magé garantiu 
o depósito para todos até o fim 
do ano: “O pagamento será efe-
tuado, de forma gradual, até o 
final do atual governo que ter-
mina no dia 31 deste mês”.

REPRODUÇÃO 

Já vínhamos 
sofrendo 
problemas 
com os 
pagamentos. 
Agora, sem 
sinal do 13º 
também. É 
lamentável”
LUIZ CARLOS,
professor

Meu pai conta 
com a ajuda 
da minha 
ex-patroa 
para pagar 
os remédios. 
Preciso ficar 
em casa para 
cuidar dele”
SHIRLEY,
dona de casa

MARINA CARDOSO

marina.cardoso@odia.com.br
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Pedro Paulo: “Rio não 
paga todo o 13º em 2020”
Situação no município é extrema e prefeitura se vê obrigada a priorizar despesas

BETH SANTOS

Futuro secretário de Fazenda de Paes, Pedro Paulo reforça cenário financeiro delicado no município

O 
quadro financeiro 
do Município do 
Rio de Janeiro é gra-
víssimo: segundo o 

futuro secretário de Fazenda 
do governo Paes, Pedro Pau-
lo, a situação é tão extrema 
que a prefeitura se vê obri-
gada a priorizar despesas. E, 
por isso, não haverá dinheiro 
suficiente para quitar o 13º 
salário de todo o funciona-
lismo ainda este ano.

“Se pagar o restante (dos 
servidores que ganham mais 
de R$ 3 mil), vai desligar he-
modiálise, vão faltar recursos 
para UTI dos hospitais. Existe 
um dilema nesse momento, e 
eles (atual governo) estão es-
colhendo o que se salva nesses 
últimos dias de 2020”, decla-
rou Pedro Paulo à coluna.

Nesse período de transi-
ção, ele tem acompanhado 
de perto os trabalhos da 
equipe fazendária, e tam-
bém participou da primeira 
reunião que o prefeito inte-
rino, Jorge Felippe (DEM), 
teve na terça-feira com a 
atual chefe da Fazenda, Ro-
semary Macedo, e a equipe 
do Tesouro. A conversa só 
reforçou a situação alar-
mante do caixa da cidade.

 n Em dezembro de 2019, os 160 
mil servidores ativos, aposen-
tados e pensionistas da Prefei-
tura do Rio passaram a sofrer 
com a incerteza do pagamento 
do 13º após anos de estabilida-
de. Alguns relatam que desde 
o governo Saturnino não se via 
uma situação como essa.

Agora, este ano, o funciona-
lismo volta a atravessar mais 
uma tormenta. A pensionista 
Severina Melo, de 78 anos, fri-
sa que esse cenário prejudica o 
pagamento de despesas bási-
cas, e que, nessa época do ano, 
afeta também o Natal.

“Estava contando com o 
dinheiro para presentes do 
Natal. Já recebemos salário 
atrasado, agora sem 13º como 

vamos ficar? Batalhamos mui-
to para ter um salário razoável 
e, por causa disso, não vamos 
ter um 13º”, reclama ela, que 
acrescenta:

“No meu caso, já tive re-
dução do benefício, com a 
taxação de inativos em 11%, e 
até hoje não sei ao certo para 
onde vai esse dinheiro. É um 
absurdo o que a Prefeitura 
do Rio está fazendo com os 
aposentados e pensionistas”, 
lamenta Severina.

Até o momento, 46 mil fun-
cionários públicos da ativa, 
aposentados e pensionistas 
com vencimentos até R$ 3 mil 
receberam o abono. O depósito 
foi feito na última quarta-feira, 
dia 23 de dezembro.

CENÁRIO ALARMANTE

Incerteza e sofrimento no fim de ano

Risco na saúde e para folha de dezembro
 > “A conta deles, para 

manter o funcionamento 
dos hospitais e unidades 
de Saúde, é em torno de 
R$ 23 milhões, porque 
há fornecedores pressio-
nando... As dívidas são 
tão grandes que eles es-
tão ameaçando paralisar 
serviços básicos”, relatou 

o futuro titular da Fazenda.
Pedro Paulo ressaltou ain-

da que a prefeitura poderá 
ter dificuldades para pagar 
os vencimentos de dezembro 
no início de janeiro: “Se não 
tiver na conta da prefeitura, 
no dia 31, entre R$ 250 mi-
lhões e R$ 300 milhões, nós 
não teremos condição de pa-

gar o salário de dezembro 
no 5º dia útil”.

Com isso, o governo 
contará com a entrada de 
receita proveniente do ISS 
até o 4º dia útil de janeiro. 
“Se não houver esses re-
cursos, não haverá como 
pagar uma folha de quase 
R$ 900 milhões”. Em novembro, servidores da Educação fizeram ato pelo 13º 

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

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

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

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

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

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

 



FábiaOliveira

possa contribuir dando um pouco de 
dignidade para a vida dessas pessoas.

 N O que você faz como voluntá-
rio no projeto ‘Fraternidade Sem 
Fronteiras’?

 LEu participo de forma ativa com as 
ações de comunicação e campanha para 
arrecadações. Além disso, também tenho 
realizado doações que somam força para 
esse trabalho maravilhoso com exército 
lindo e enorme de voluntários no Brasil 
e também na África.

 N Você é uma pessoa preocupada com 
o meio ambiente e, claro, com a re-
lação humana. Como você descobre 
ou estuda ou se interessa por um de-
terminado projeto ou ação? O que te 
faz engajar nessas ações?

 LEu sinto que estou  sempre descobrin-
do coisas novas. Tem muitas coisas para 
eu aprender, vivenciar e colaborar. Aliás, 
todos nós podemos fazer isso. Atitudes 
que às vezes não dependem nem de di-
nheiro, como recolher um lixo poluen-
te na rua, dar um sorriso a alguém na 
nossa volta, etc. Pequenos gestos já são 
grandes transformadores. Para o meu 
Especial de Final de Ano, por exemplo, 
conheci o trabalho da ZEG e trouxe eles 

para somarem 
conosco. Assim, 

toda energia utilizada na 
live foi ressignificada em ener-

gia limpa, sustentável. 

 N Qual é a sua participação nos Pro-
jetos Axé e Retratos da Esperança, 
por exemplos?

 L Do Projeto Axé, tive o prazer de fazer 
uma doação de um show que realizei 
na Bahia, além de visitar o projeto e 
entender o quão importante ele é pra 
cidade de Salvador tirando crianças 
da rua. Já no Retratos da Esperança, 
fui apresentado pelo pessoal do Fra-
ternidade Sem Fronteiras. Encontrei 
ali a realidade de uma comunidade na 
região de Canudos, na Bahia. Alguns 
grupos de pessoas sem casa e sem aces-
so a água. Me solidarizei com eles, por 
isso estamos auxiliando na construção 
de 15 casas e para que tenham acesso a 
água em suas residências.

 N Ser voluntário para você é....

 LTer empatia pelo próximo, olhar fora 
do nosso conforto ajudando a transfor-
mar vidas proporcionando dignidade.

 N E a ideia do Instituto Alok? O que 
você pretende fazer com esse projeto?

 LA ideia do Instituto nasce com objetivo 
de financiar projetos de enfrentamento 
à exclusão social fomentando o acesso 
a oportunidades, especialmente para 
jovens e mulheres em áreas vulneráveis, 
rurais e urbanas do Brasil. Eu convido 
você a visitar nosso site, www.institu-
toalok.org, onde todos poderão ter uma 
visão mais completa das ações que es-
tamos apoiando e como o Instituto vai 
funcionar. Será um prazer contar com o 
apoio seu e de seus leitores.

 N Li que o Instituto tem um fundo 
de 27 milhões de reais, maior valor 

 N Você é um dos maiores DJs do 
mundo e quando criança, geral-
mente um menino sonha ser jo-
gador de futebol ou astronauta ou 
médico. O que você sonhava ser 
e quando descobriu que era bom 
com as carrapetas?

 LA influência de pais e amigos como 
Djs foi muito forte. Quando éramos 
criança, nós (ele e o irmão Bhaskar 
Petrillo) preferíamos brincar com a 
CDJ (Compact Disc Jockey ou mesa 
controladora) a jogar vídeo game. Na 
escola ninguém entendia nada, rola-
va um preconceito também por meus 
pais serem DJs. Aos poucos, fomos 
entendendo que era aquilo que que-
ríamos e o festival da minha família 
também acabou ditando um pouco o 
caminho e deu no que deu...

 N Você revelou que teve depressão e 
que sua vida foi ressignificada após 
uma viagem à África. O que você 
pode falar sobre isso e foi a partir 
daí que você começou a trabalhar 
com projetos e ações sociais?

 L Eu lidava com a depressão que ia e 
vinha, até que recebi o convite para 
visitar aldeias em Moçambique, na 
África. Isso ressignificou tudo para 
mim. Me fez ampliar a visão e furar 
a bolha. Há muita coisa acontecendo 
a nossa volta. Digo que a música tem 
um poder transformador por si só, 
e através dela sei que posso ajudar 
muita gente. A pergunta não deve ser 
qual o sentido da vida, mas o que a 
vida pode significar. A partir daque-
la experiência eu procurei conhecer 
outras ações aqui no Brasil e parti-
cipar de forma ativa de suas ativida-
des. E foi essa necessidade de fazer 
ainda mais por quem precisa que 
me fez planejar o Instituto Alok, que 
agora tomou forma. E a partir disso 
tudo passou a ter sentido pra mim 
me vendo com uma ferramenta que 

Visitar aldeias em 
Moçambique, na África, me 
fez ampliar a visão e furar 
a bolha. Há muita coisa 
acontecendo a nossa volta 

‘A pergunta não deve 
ser qual o sentido 

da vida, mas o que a 
vida pode significar’

ENTREVISTA ALOK, DJ E PRODUTOR MUSICAL
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doado por um artista brasileiro nes-
se sentido. Como é isso? Quem pode 
colaborar?

 LCriamos esse fundo com recursos 
pessoais e também com os resultados 
financeiros da parceria com a Garena 
Free Fire (desenvolvedora de jogos) com 
a venda de acessórios do meu persona-
gem dentro do jogo, que foi o jogo mobi-
le mais baixado do mundo no primeiro 
semestre desse ano. Espero que esse seja 
só o começo e que a gente consiga contar 
com o apoio de outras pessoas, empresá-
rios e marcas. Quanto mais nos conectar-
mos, mais podemos fazer. Precisamos 
multiplicar todas ações que visam somar 
a quem mais precisa para que elas não 
durem apenas por períodos determina-
dos, mas sim que sejam ações cada vez 
maiores e duradouras. 

 n Você tem também um projeto no 
universo dos games. Como é isso?

 LSim, é o Alok Game Changer. Hoje faze-
mos frequentemente campeonatos e em 
um futuro próximo esse projeto ganhará 
um outro formato, maior, com mais al-
cance e objetivos. 

 n Três sonhos que ainda deseja rea-
lizar na vida?

 LTenho muitos sonhos, estou engati-
nhando ainda. Quero que o Instituto 
Alok receba o apoio de outros parceiros 
e que a gente consiga ampliar seu alcan-
ce de ajudar milhares de pessoas. Quero 
ver o desenvolvimento da minha família, 
estar sempre presente para acompanhar 
o crescimento dos meus filhos.

 n O que você mais ouve quando as 
pessoas descobrem que você é o Alok 
e é voluntário em um projeto social?

 LPoderia ser algo normal e quase que na-
tural e que as pessoas também fizessem o 
mesmo. Mas, às vezes elas não entendem 

o porque de doar tanto e toda hora. 
Não está ligado ao ego, mas sim em 
ter a convicção de que eu posso fazer 
algo pelas pessoas além do meu con-
forto. Que a satisfação em fazer isso e 
ver a felicidade dos outros é também 
a minha satisfação.

 n Como vai ser o seu Natal?

 LSerá meu primeiro Natal como pai 
e eu estou muito feliz que a nossa fi-
lha poderá estar conosco, em nossos 
braços. Um sonho. Talvez seja um dos 
sonhos que faltou na pergunta ante-
rior. Raika e Ravi estando em nossos 
braços no Natal já seria uma realiza-
ção e tanto para gente nesse ano tão 
conturbado. 

 n O que espera de 2021?

 LEspero que as pessoas realmente 
mudem e sejam mais empáticas. En-
tendam a posição do outro e passem a 
respeitar suas diferenças. Que apren-
damos com 2020 e que deixemos pra 
trás qualquer sentimento que possa 
causar atritos. Que sejamos acima de 
tudo muito empáticos com a dor e ne-
cessidade do outro. Que estendamos 
mais a mão para quem precisa.

Espero que as pessoas 

realmente mudem e 

sejam mais empáticas. 

Entendam a posição do 

outro e passem a respeitar 

suas diferenças 

 > Aos 29 anos, Alok Achkar Peres Petrillo é um DJ e pro-

dutor musical brasileiro que figura há mais de quatro 

anos entre os melhores do mundo na cena da música 

eletrônica. Mas Alok é um homem que se preocupa com 

a natureza, com as relações humanas e tem fé na espe-

rança de um mundo melhor hoje e agora. Não é à toa 

que o marido de Romana Novais e o pai de Ravi e Raika 

mantém e apoia várias ações sociais. Ele  ainda trabalha 

como voluntário em outros projetos. No primeiro Natal 

como pai, Alok acredita que vai ser especial por ter os 

filhos por perto, especialmente pela caçulinha, que nas-

ceu de forma prematura por conta das complicações da 

Covid-19 da mulher. “Um sonho”, anuncia DJ Alok.
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COLUNA

ESPLANADA

 N A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) reiterou que 
não vai atender a “qualquer demanda específica por 
vacinas” ao rejeitar pedidos de reserva do imunizante 
contra o Covid-19 feitos pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ). Segundo a 
fundação, a produção das vacinas será integralmente 
destinada ao Ministério da Saúde. No ofício encami-
nhado à Fiocruz, o STF pedia a reserva de sete mil doses 
para a imunização de ministros e servidores da Corte e 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Butantan      
 N Além da Fiocruz, o Ins-

tituto Butantan também 
recebeu ofício do STJ. Se-
gundo o tribunal, o pedido 
trata-se de um protocolo 
comercial que se preten-
de travar com o laborató-
rio produtor “sem nenhum 
tipo de preferência”.  

Prioridade  
 N Diante da pressão para 

a inclusão de pessoas com 
deficiência no grupo priori-
tário de vacinação, a coor-
denadora do PNI (Plano 
Nacional de Imunização), 
Francieli Fantinato, adian-
tou aos parlamentares da 

Comissão Externa de En-
frentamento à pandemia 
que o plano será alterado 
na medida em que as do-
ses do imunizante forem 
ampliadas.

Voos 
 NGovernadores do Consór-

cio do Nordeste pressionam 
o ministro da Saúde, Eduar-
do Pazuello, pela suspensão 
imediata de todos os voos 
com origem ou destino no 
Reino Unido, Dinamarca, 
Holanda e Austrália. Tam-
bém pedem que governo so-
licite quarentena para todos 
os passageiros que vierem 
dos demais países europeus.

 Centrão 
 N Bolsonaro decidirá sobre 

sua filiação após as elei-
ções para presidentes da 
Câmara e do Senado. Além 
de partidos do Centrão, 
assediam o presidente in-
terlocutores do Patriotas, 
PTB, PRTB, Democracia 
Cristã e até do PSL.

Padrinho  
 N A influência do ex-pre-

sidente Michel Temer pe-
sou na escolha do deputa-
do Baleia Rossi (MDB-SP) 
como candidato do grupo 
de Rodrigo Maia (DEM
-RJ) à Presidência da Câ-
mara. O deputado é filho 
do ex-ministro da Agri-
cultura, Wagner Rossi, 
que chegou ao comando 
da pasta por indicação de 
Temer quando ocupava a 
vice-presidência.   

Domiciliar  
 NO ministro do STF Luís 

Roberto Barroso indeferiu 
pedido da Procuradoria-Ge-
ral da República de revoga-
ção da decisão da Justiça de 
Minas Gerais que autorizou 
o publicitário Marcos Valé-
rio – condenado no men-
salão - a cumprir pena em 
prisão domiciliar.

Vara
 N Na decisão, Barroso cita 

que, conforme informa-
ções prestadas pela Vara 
de Execuções, a prisão do-
miciliar de Marcos Valério 
é fiscalizada pela Polícia 
Militar e pela Polícia Civil, 
e “não há notícia de des-
cumprimento das condi-
ções impostas”.

War
 N Passada a bélica eleição 

municipal, a candida-
ta derrotada à Prefeitura 
do Recife, Marília Arraes 
(PT), se aproxima do PL. 
Em encontro recente com 
o prefeito reeleito da cida-
de de Jaboatão dos Guara-
rapes, Anderson Ferreira, a 
petista falou de estratégias 
e o presenteou com o jogo 
de tabuleiro War.

Sinal verde
 N Nove unidades de con-

servação foram incluídas 
no programa de privati-
zação do governo federal. 
Entre elas, estão a Floresta 
Nacional de Brasília (DF) 
e os parques nacionais da 
Serra dos Órgãos (RJ), 
Ubajara (CE), Serra da Ca-
pivara (PI) e Chapada dos 
Guimarães (MT).

Ficha Limpa 
 N O Cidadania ingressou 

com pedido de suspensão 
de liminar para tentar der-
rubar a alteração na Lei Fi-
cha Limpa. “Como fez com 
Lava Jato e COAF, Bolso-
naro resolveu acabar com 
a Ficha Limpa com uma 
ajudinha de Nunes Mar-
ques”, afirma o presidente 
do partido, Roberto Freire. 
O pedido é assinado pelo 
ex-juiz Marlon Reis.

Visual 
 NO Jornal de Brasília rece-

beu o Prêmio Lusófonos da 
Criatividade - festival inter-
nacional sediado em Portu-
gal -, pela melhor reestrutu-
ração de identidade visual 
de 2020.

RESERVA DE VACINA

DISTÂNCIA

 N A prisão do prefeito do Rio de 
Janeiro, Marcelo Crivella, estan-
cou de vez as conversas e convi-
tes para o presidente Jair Bolso-
naro se filiar ao Republicanos. 
O mandatário desembarcou 
do PSL em novembro de 2019, 
depois da disputa interna com 
o deputado Luciano Bivar (PE), 
presidente do partido.

“As empresas 
enfrentaram 
obstáculos para 
conseguir obter 
certidões em órgãos 
públicos”

Estamos chegando ao fim de um 
ano que não vai acabar. O ano 
de 2020 quebrou o encanto da 

mágica noite de 31 de dezembro que 
sempre nos proporcionou a sensação 
de que, ao amanhecer, teríamos uma 
nova Era em que tudo seria diferen-
te (para melhor, claro!). A quebra do 
encanto se dará quando encerrarmos 
o ano sem nenhum sinal concreto de 
que 2021 será diferente com relação 
a nossa principal angústia: o fim da 
pandemia de covid-19.

Não estamos falando aqui de espe-
rança porque essa é inerente à nature-
za humana e sempre nos impulsiona a 
pensar num amanhã melhor. Estamos 
nos referindo a quebra de uma atitude 
“folclórica” que sempre fez parte da 
cultura de final de ano e essas quebras 

O ano de 2020 foi marcado por 
uma crise sem precedentes em 
um século. Os impactos cau-

sados pela pandemia são múltiplos e 
em escala global. A indústria do Rio 
de Janeiro sentiu o baque: foram 36 
mil empregos perdidos de março a 
junho. Se adaptou, adotou medidas 
para a retomada segura da produção 
e já dá sinais de recuperação com a 
reabertura de 15 mil postos de traba-
lho de julho a outubro. Os desafios 
continuam enormes, mas a indústria 
ganhou novo fôlego com dois projetos 
de lei aprovados neste mês de dezem-
bro na Alerj.

Durante a pandemia, as empresas 
enfrentaram inúmeros obstáculos 
para conseguir obter certidões em 
órgãos públicos, fundamentais para 
comprovar a regularidade de incen-
tivos fiscais de que usufruem. Diver-
sos departamentos restringiram seu 
atendimento e não se digitalizaram 
com a velocidade necessária. O prazo 
para essa prestação de contas das in-
dústrias ao estado terminaria ao final 
de 2020. Empresas que cumprem as 
contrapartidas teriam seus incentivos 
cortados pela incapacidade de conse-
guir documentos expedidos por ór-
gãos públicos.

Mais de 300 empresas que em-
pregam 88 mil trabalhadores esta-
vam ameaçadas de ter um acréscimo 
abrupto no valor dos impostos num 
momento de crise aguda. Esse cená-
rio poderia jogar o Rio em mais um 
ciclo de esvaziamento econômico. A 
Firjan e os líderes empresariais da in-
dústria fizeram um intenso trabalho 
de mobilização dos poderes Executivo 
e Legislativo fluminense para mostrar 
a necessidade de flexibilização com a 
reabertura do prazo e contou com o 
entendimento do governador em exer-
cício, Cláudio Castro, e o presidente da 
Alerj, André Ceciliano. A aprovação 
do PL 3.413/20 traz novo fôlego para 
que as empresas possam regularizar as 
informações e manter sua produção e 
força de trabalho em solo fluminense, 
gerando riqueza para nosso estado.

Como numa corrida de obstáculos, 
a recuperação enfrenta muitas bar-

Um novo fôlego para as indústrias

Júlio Furtado: Feliz mesmo ano!  

Júlio Furtado
professor e consultor 
educacional

Roberto Leverone e
Carlos Erane de Aguiar

nos fazem pensar no porquê alimen-
tamos essas crenças e qual o sentido, 
para cada um de nós, de ter que acredi-
tar que a última noite do ano não será 
mágica e que amanheceremos, no dia 
1º de janeiro, vivendo o mesmo mundo 
real do dia anterior.

Na Educação, essa simbologia está 
sendo materializada pela ausência do 
famoso “resultado final”. Esse fato é 
consequência do ciclo emergencial 
2020/21, viabilizado pela legislação 
e adotado por quase todos os siste-
mas públicos e por algumas escolas 
particulares. 

Consiste na não finalização do ano 
letivo de 2020, que será continuado em 
2021. Esse ano letivo prolongado com-
portará a série em que o aluno se en-
contra em 2020 e, de forma sequencial, 
a série que ele estará em 2021. O currí-
culo deverá ser composto pelas apren-
dizagens essenciais das duas séries.

Alguns educadores têm reagido de 
forma inconformada ao fato de o alu-
no estar automaticamente na série 

reiras e uma delas é a falta de maté-
ria-prima, que atinge seis a cada dez 
indústrias do Rio, segundo pesquisa 
da Firjan. A pandemia causou uma 
disruptura na cadeia de suprimentos 
no mundo todo. Aqui no Brasil, houve 
ainda uma desvalorização de nossa 
moeda em relação ao dólar da ordem 
de 30%. O resultado é que 44,3% das 
fábricas têm dificuldade de atender às 
encomendas. 

Insumos escassos e mais caros se 
somam à dramática dificuldade de 
obtenção de crédito por parte de pe-
quenas e médias empresas. E a con-

sequente impossibilidade de honrar 
100% de seus compromissos com o 
Fisco sob pena de não ter o capital mí-
nimo para manter a produção. 

A aprovação do projeto de lei com-
plementar 28/2020, que estabelece 
um Programa Especial de Parcelamen-
to de Créditos Tributários do Estado 
do Rio, foi mais uma conquista do Pro-
grama Resiliência Produtiva da Fir-
jan. A Federação das Indústrias, por 
meio de seus empresários e técnicos, 
mostrou às lideranças políticas que 
esse caminho era um ganha-ganha. 
Ao facilitar o pagamento, o estado re-
ceberá os impostos, tão necessários 
para manter os serviços públicos. E 
ganham as empresas que vão regula-
rizar sua situação fiscal.

O caminho para a Economia do Rio 
chegar ao patamar anterior ao da pan-
demia é longo, mas é possível. O Rio 
tem jeito!

seguinte em 2021. Argumentam que 
não acham justo que os alunos que 
não realizaram as atividades remotas 
recebam o mesmo tratamento. Tenho 
argumentado exaustivamente que não 
podemos usar a mesma lógica que usa-
mos em anos “normais” e que não po-
demos concluir com tanta certeza de 
que apenas o descaso se fez presente. O 
ano contínuo nos convida ao resgate, à 
recuperação do que não foi aprendido, 
à empatia para avaliar e à predisposi-
ção para seguir em frente.

Na Educação ou na vida, mudança 
de ano sempre foi uma convenção. Nós 
é que acreditamos demais na mágica 
da noite de Réveillon. Talvez esse fi-
nal de ano nos desperte para o fato de 
que a realidade é uma sequência de 
escolhas, consequências e contingên-
cias individuais e coletivas da qual, 
inexoravelmente não podemos fugir e 
que a melhor forma de lidarmos com 
o momento presente é encarando-o de 
frente. Sendo assim, feliz mesmo ano 
para todos!

ESTEFAN RADOVICZ 

ESPLANADEIRA

# União lança promoção “Receitas para 110 anos doces”. # Dani Coimbra 
canta “Ovelha Negra”, dia 26, às 20h, na edição do Festival Ziriguidu-
mEmCasa, em homenagem a Rita Lee. # Instituto Juntos Somos Mais 
Solidários promove campanha de Natal durante mês de dezembro. # Alia-
nima lança Observatório Suíno 2020, relatório que monitora empresas com 
compromissos públicos de banir celas de gestação para suínos até 2029.

Publicada diariamente em 51 jornais de 25 estados, em capitais e interior

Com Equipe DF, SP e PE/ reportagem@colunaesplanada.com.br. Twitter  

@colunaesplanada / Facebook : Coluna Esplanada. Leia mais em odia.com.br

*Roberto Leverone, presidente da Firjan Duque de 

Caxias e região e Carlos Erane de Aguiar, presidente 

da Firjan Nova Iguaçu
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VOZES PARA EMOCIONAR

A 
família ‘The Voice Brasil’ vai ser a 
responsável pela trilha sono-
ra desta véspera de Natal 
na Globo. O especial 

natalino do reality show mu-
sical vai ao ar hoje, depois 
de ‘A Força do Querer’. É a 
primeira vez em que todos 
os técnicos se reúnem no 
palco do programa. Carli-
nhos Brown, Lulu Santos, 
Iza, Michel Teló, Claudia Leit-
te, Daniel, Ludmilla e Mumuzi-
nho juntam seus talentos aos fina-
listas da última edição, Ana Canhoto, 
Douglas Ramalho e Izrra. Além, é claro, 
do campeão de 2020, Victor Alves. E o 
apresentador Tiago Leifert também não 
poderia ficar de fora. 

“Esse ano será um super especial de 
Natal e espero que o público goste bas-
tante”, diz o apresentador. “É muito es-
pecial a gente poder estar nas casas das 
pessoas, as quais a gente pede licença, 
com votos de felicidade, de boa sorte, de 
muita saúde. Também estarei com a mi-
nha família, sobretudo dentro de um cui-
dado que é necessário se ter neste Natal. 
Vamos tomar todos os devidos cuidados 
porque a saúde é de maior importância”, 
afirma Carlinhos Brown, ressaltando que 
seguirá as medidas de proteção contra o 
coronavírus.

NOITE ESPECIAL
Michel Teló recorda com carinho de 

sua primeira edição no ‘The Voice’. “O 
programa de Natal foi no dia 25. Depois 
mudou, mas foi uma noite muito espe-
cial. Preparamos um show sensacio-
nal. É uma noite ímpar, um showzaço”, 
garante o cantor.

O Natal é uma das épocas preferidas 
do ano para Iza, que espera que nos pró-
ximos anos todos possam comemorar a 
data em família. “Eu amo o Natal, acho 
que é a época do ano que eu mais gosto. 
Sempre me divirto muito. Esse ano real-
mente vai precisar ser diferente. Vai ter 
muita gente distante das famílias, vai ter 
muita gente passando o Natal completa-
mente diferente. E a gente não quer que 
isso se repita nunca mais, só pra deixar 
claro. Então, eu acho que o programa 
vai ser um abraço muito gostoso, muito 
quente para quem vai estar assistindo”.

Já Lulu Santos ficou feliz da vida com 
a oportunidade de se apresentar ao lado 
dos colegas. “É maravilhoso porque 
a gente teve a oportunidade de cantar 
uns com os outros, que é a coisa que a 
gente mais gosta de fazer: se apresentar. 
A gente fica vendo esse bando de gente 
talentosa trazer alegria e quer retribuir 
da mesma forma. É o nosso presente de 
Natal. A gente vai alegrar a noite de Natal 
trazendo doçura, amor e música. Uma 
vez que, por força das circunstâncias, os 
encontros presenciais não são recomen-
dáveis, juntos levaremos às casas a festi-
vidade e o afeto, como uma visita de um 
familiar que ainda por cima canta, dança 
e veste um modelito”. 

Ludmilla comemora a oportunidade 
de levar alegria para os fãs em uma noite 
tão simbólica. “Estou aonde estou por 
causa deles, então é o máximo essa troca 

TABATA UCHOA  |  tuchoa@odia.com.br

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

MALHAÇÃO

 n Malu conta a Edgar a ideia que 
teve para aumentar os lucros do 
colégio. Juca reclama com Lica 
por tê-lo beijado. Felipe sai com 
Gabriel e Lica para grafitar. Benê 
pede ajuda a Tina com o jantar.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Samuel deixa uma mensa-
gem gravada no celular de Ester 
avisando que se encontrará com 
Dionísio. Juliano avisa a Quirino 
que vai atrás de Doralice. Dioní-
sio inventa uma desculpa.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 n Adônis finge estar passando 
mal. Beto observa a festa de 
Apolo de longe para garantir que 
o piloto assine o contrato e fique 
distante de Tancinha. Penélope 
ensaia com Leonora.

 n Não haverá exibição do capítu-
lo, por conta de uma programa-
ção especial de Natal.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

20h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Não haverá exibição do capítu-
lo, por conta de uma programa-
ção especial de Natal.

20h30 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Abel tenta fugir de Mere. Ivana 
se reconhece com as roupas de 
Ruy. Zeca procura Abel, e Mere se 
apresenta como sua mãe. Edi-
nalva convida Mere para ficar em 
sua casa. Jeiza conforta Zeca.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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de energia, ainda mais no final do ano, 
época que normalmente nos reuníamos. 
Esse foi um ano que, apesar de todos os 
pesares, foi produtivo para mim e para 
a minha carreira. Eu só tenho a agrade-
cer ao público e estar pertinho deles, seja 
como for. Vai ser uma forma de retribuir 
toda força que eles me dão”. 

Claudia Leitte é outra que também se 
alegra com a possibilidade de interação, 
mesmo que por meio das câmeras. “Sinto 
falta de estar com o público presencial-
mente e isso faz de cada oportunidade 
que temos de estarmos juntos neste pe-
ríodo ainda mais especial. E poder estar 
na casa das pessoas em uma noite tão 
importante me deixa honrada e só refor-
ça o compromisso de levar o meu melhor, 
com muito amor”. 

LIÇÕES
Apesar das dificuldades por conta da 

pandemia, Mumuzinho conseguiu tirar 
muitas lições de 2020. “Esse ano foi de 
muitas reflexões para todos. Um ano que 
todos precisamos nos reinventar, rever as 
prioridades, valorizar ainda mais as pes-
soas que estão ao nosso lado. Essa pande-
mia nos tornou mais humanos e nos ensi-
nou a ter ainda mais empatia. Aproveitei 
esse ano para organizar minha carreira 
e planejar meus próximos passos. Poder 
estar junto a milhões de brasileiros nes-
te dia é maravilhoso. Será uma troca de 
energia importante”, analisa. 

O cantor Daniel conta que o Natal sem-
pre significou um momento de emoção. 
“É a chegada do ser de luz, a chegada da 
esperança nos nossos corações, de renas-
cimento. Eu penso que o simples fato de 
a gente poder ter essa chance de estar 
com nosso público, principalmente com 
tudo isso que estamos vivendo esse ano, e 
podermos estar aqui com saúde, em con-
dições de fazer algo que a gente gosta, no 
meu caso, de poder cantar, de poder levar 
a minha música, a minha voz para tantas 
pessoas, já é o maior presente”.

 
Tem especial 

de Natal do ‘The 
Voice Brasil’ hoje, com 

todos os técnicos, além das 
participações de Lucy Alves, 

Leo Paim, Willian Kessley  
e dos finalistas da 

edição 2020 

 
‘The Voice 

Brasil’: jurados e 
finalistas se reúnem para 

celebrar o Natal com as 
famílias brasileiras,  

em especial de fim de 
ano da atração 

musical



Horóscopo

Pode pintar uma boa oportunidade de ganhar um 
dinheiro extra ainda hoje. Na paquera, você terá que 
redobrar a atenção para não pecar pelo excesso. Cuide 
da sua saúde.

Tome a iniciativa para ajudar nos preparativos e 
passar um tempo com a família. Evite fazer cobranças 
ou apontar erros do parceiro. Evite qualquer tipo de 
briga hoje.

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: aresta, atobá, atol, atual, aula, autor, bata, batata, broa, 
espátula, estatal, estatura, estatuto, labor, luar, lupa, luto, orla, pauta, 
pura, reatar, rota, rótula, rubor, talo, testa, tratar, truta, tubo, tutor.

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

Os astros indicam que será necessário lidar com as 
coisas do jeito que der. Aposte na sua intuição, o sexto 
sentido está tinindo. No relacionamento, você estará 
mais sensível.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

O desejo de fugir da rotina pode surgir a qualquer 
momento do dia. Experimente novas maneiras de 
organizar a ceia natalina. As conquistas amorosas vão 
te surpreender.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Com a Lua ao seu favor, é um bom momento para se 
aproximar de gente divertida e de quem te faz bem. 
Cuidado com as exigências. Críticas podem 
estremecer o romance.

LEÃO
23/7 a 22/8

A criatividade vai espantar o tédio nesta véspera do 
Natal, a família também vai embarcar nessa. Atenção 
com a saúde. Há sinais de bom humor e muito 
romantismo com o par.

VIRGEM
23/8 a 22/9

A tensão das festas e a organização da casa podem 
causar estresse, fique perto de quem consegue te 
acalmar. Não seja inflexível. No relacionamento, o 
clima pode esquentar.

LIBRA
23/9 a 22/10

Controle os nervos. Aposte em telefonemas ou 
mensagens para demonstrar carinho neste dia tão 
especial. Alguém que conheceu há pouco tempo pode 
roubar seu coração.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Informações erradas podem atrapalhar o seu dia. Na 
dúvida, confira tudo duas vezes ou poderá deixar algo 
passar. Há chance de conquistar algo importante 
junto com o seu par.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Responsabilidade com os gastos. Faça listas e 
pondere as despesas de fim de ano. Evite gastos 
desnecessários. Uma paquera passageira e animada 
tem tudo para agitar sua vida.

Pode ser difícil manter a calma em casa. Busque não 
perder a cabeça com familiares. Você e sua cara-
metade vão se divertir, mesmo se tiverem que ficar 
isolados dos outros.

A Lua vai destacar seu lado comunicativo hoje. 
Aproveite para entrar em contato com velhos amigos 
e familiares distantes. Na vida a dois, o 
companheirismo vai estar em alta.

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

Mãe de Duda 
Reis posta 
indiretas 
nas redes
Bastou Duda Reis e Nego do Bo-
rel anunciarem o fim do noivado 
deles, para que a mãe da atriz, 
Simone Barreiros, postasse uma 
indireta nas redes sociais. Não é 
novidade para ninguém que a mé-
dica era contra a relação, assim 
como o pai da ruiva. 

“Todo mundo quer lealdade, 
consistência e alguém que não 
desista, mas todo mundo esquece 
que para conseguir essa pessoa 
você precisa ser essa pessoa”, di-
zia um dos posts compartilhados 
por Simone. “E, quando você não 
é essa pessoa, não adianta se fingir 
de bom moço. Desapega, praga”, a 
médica completou, fazendo tam-
bém posts com mensagens moti-
vacionais. Indiretas? “Maturidade 
é sentir falta, mas entender que é 
melhor assim”, escreveu.

Vera Fischer 
de top e 
shortinho

Aos 69 anos, Vera Fischer provou 
que está com tudo em cima! É que 
a atriz e eterna musa das novelas da 
Globo postou, nesta quarta-feira, 
um clique de seu dia de faxina - no 
maior clima gente como a gente. 
Belíssima e toda natural, a musa 
posou no espelho vestindo um top 
e um shortinho, deixando barriga 
e pernas à mostra. Segundo ela, 
abrindo os caminhos para 2021.

“Vamos receber o natal de casa 
arrumada e espírito limpo! Beijos a 
todos”, completou na legenda. Nos 
comentários, seus seguidores en-
cheram a atriz de elogios como “lin-
da”, “perfeita” e “nenhum defeito.

Luan Santana 
quer atuar em 
‘Pantanal’

O cantor Luan Santana se colocou 
à disposição para atuar na nove-
la ‘Pantanal’. Depois de confirmar 
nomes como Antônio Fagundes, 
Rafael Cardoso e Marcos Palmei-
ras no remake, a Globo continua 
escolhendo os atores para o elenco.

O cantor afirmou que gostaria 
de dar vida ao personagem Trin-
dade, que pertenceu a Almir Sater 
na primeira versão, da TV Man-
chete. “Ou o Jove [Joventino, vivi-
do por Marcos Winter na primeira 
versão]”, disse ao Gshow. “O convi-
te não chegou, mas, se vier, é sim. 
Gosto muito de atuar”, afirma.
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