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Ministério da Economia autorizou 
a realização de concurso público na 
Polícia Rodoviária Federal. Edital deve 
ser aberto em no máximo seis meses. 
Confira os detalhes. ECONOMIA. P. 10

Auxílio emergencial chega ao fim no dia 31 e não deve ser prorrogado. Serão 66 milhões 
de pessoas desamparadas e 24 milhões mergulhadas na pobreza extrema.  RIO DE JANEIRO, P. 4 E 5

SELO

A PANDEMIA CONTINUA, MAS O BENEFÍCIO...
ONG RIO DE PAZ

NASCEU SEISCENTÃO,
FICOU TREZENTÃO E
ACABARÁ EM EXTINÇÃO

PALOMASAVEDRA
SERVIDOR, P.  11
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EX-MARIDO 
MATA JUÍZA 
A FACADAS NA 
FRENTE DAS 
TRÊS FILHAS 
MENORES

CONHEÇA AS 
REGRAS PARA 
A TROCA DE 
PRODUTOS 
COMPRADOS 
PELA INTERNET

PAPA DEFENDE 
FRATERNIDADE 
E PEDE VACINA 
CONTRA COVID-19 
PARA TODOS

RIO DE JANEIRO, P. 6
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Na vitrine 
depois de 
‘A Fazenda’
Após ganhar fama e 
reconhecimento, Raissa 
Barbosa abre o jogo sobre 
o reality e a carreira. P. 12

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

22
 PÁGINAS 
NO TOTAL

Salários em dia estão 
garantidos com 
permanência do Estado 
do Rio no Regime de 
Recuperação Fiscal
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Flamengo de Bruno Henrique visita o 
Fortaleza, ex-time de Ceni, e depois 
torce pelo Fluminense de Nenê, que 
recebe o líder São Paulo. P. 8

Hoje tem briga  
no topo da tabela

1.500

DENÚNCIA
APÓS PRISÃO DE 

RAFAEL ALVES, 
INVESTIGAÇÃO 

PROMETE MEXER 
COM MUNDO 

ARTÍSTICO 
SIDNEY REZENDE, P.2

MARACANÃ (RJ)CASTELÃO (CE)
 19 horas
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HISTÓRIAS DO LUAR
n e-mail: lsilva@odia.com.br 

Nunca tinha visto tanta agitação, 
palavrões, ofensas impublicáveis e 
quase vias de fato no varandão do 

Bar dos Mestres. O antro alcoólico, tom-
bado como bem do patrimônio da Água 
Santa, tem um ponto estratégico, bem em 
frente ao Presídio Ary Franco, no coração 
do bairro, pertinho da fonte da água mine-
ral, 200 metros distante da Igreja de San-
ta Antônio. Excelente localização. Vez por 
outra, dou uma chegadinha no bar para 
degustar generosos pedaços de carne seca 
embrulhada na farinha. Um mimo.

Mas, desta vez, fui comprar pão para ra-
banadas, na Padaria Puro Sabor, localiza-
da na esquina do presídio, a bombordo do 
ponto em questão. Estacionei minha BMV 
na larga calçada e me espantei com os 
grupos discutindo aos gritos. Parecia até o 
nosso parlamento quando o assunto gira 
em torno de emendas parlamentares.

Avesso às confusões, principalmente 
alcoólicas, atravessei a rua e caminhei 
vagarosamente, aproveitando para 
tentar entender o motivo do imbróglio. 
Muito difícil. Resolvi entrar na fila do 
pão, na esperança de que alguém pu-

para acabar com o tumulto. Afinal, em 
grupos antagônicos, estavam amigos, 
irmãos, afilhados, vizinhos, pais e filhos... 
não pegava bem trocarem de mal em 
plena véspera de Natal. Rapidamente, 
Fred teve uma ideia. Aprovei e resolvemos 
colocar em prática.

Chamei o Clóvis, ao lado e larguei a bom-
ba de 250 megatons: “Ô camarada, avisa 
aos mais inflamados que os mais recentes 
estudos de cientistas do Paraguai descobri-
ram que, caso um desses caras, pegarem a 
doença, vão ficar impotentes. Avisa logo!” 
Clóvis arregalou os olhos e correu para o 
meio da confusão. Deu um assovio alto e 
profundo e gritou: “Seus imbecis. Sabem da 
última? Quem não tomar a vacina vai ficar 
sem fazer sexo. A tal covid deixa os homens 
impotentes”. Silêncio total.

Semblantes carregados, sisudos, de 
preocupação e de espanto. Mas a paz 
voltou a reinar no aconchego do Bar dos 
Mestres. Eu e Fred, felizes, saímos à fran-
cesa na BMV. (nota do autor: BMV - Brasí-
lia Muito Velha).

desse explicar o que se passava para 
tanta confusão. E, pasmem: deu certo. 
Pelo menos, soube de quatro versões. 
Com o pão protegido em saco de plástico 
biodegradável, tava começando aquela 
chuva fina, muito chata, e ainda levando 
cinco empadinhas de carne de siri, voltei 
para pegar o carro, a BMV.

Curioso que nem repórter, resolvi entrar 
no bar para comprar um charuto e, no lo-
cal do crime, saber direito o que se pas-
sava. Nada melhor do que ir até a fonte 
da notícia. Enquanto ajustava o aparelho 
auditivo - para filtrar os sons que me inte-
ressavam - vi um grupo da velha guarda 
que a tudo assistia sem entrar no mérito. 
Me enturmei e, sem cerimônia, perguntei 
quem estava contra quem e, afinal, o por-
quê do “baile”.

O Clóvis, um marinheiro reformado, no 
alto dos 78 anos, figura respeitada no an-
tro, explicou em voz alta: “É a tal da vacina 
contra a nova praga. Uns dizem que a milí-
cia vai fabricar e vender. Outros dizem que 
não acreditam”. Mas, continuou, tem ou-
tros que dizem que não vão tomar vacina. 
Por último, tem os que querem ser vacina-
dos, aqui no presídio, porque ouviram no 
rádio, que os presos têm preferência.

Acendi um charuto e, de relance, vi o 
Fred, o meu amigo-vizinho suíço, em pé 
na beira da calçada, Fui até ele, expliquei 
o furdúncio e tentamos achar uma saída 

Luarlindo Ernesto

Coluna publicada aos sábados

“Vez por outra, vau ao bar para 
degustar generosos pedaços 
de carne seca embrulhada na 
farinha. Um mimo”

O empresário Rafael Alves tem sido associado ao nome 
do irmão, Marcelo Alves, que presidiu a Riotur na ges-
tão municipal que agora se encerra. Mas, na verdade, a 

aproximação dele com o prefeito do Rio data de muito mais 
tempo. Rafael chegou a trabalhar com Marcelo Crivella ainda 
quando o chefe era ministro da Pesca e Aquicultura, de 2012 
a 2014. Certa vez, Rafael Alves comentou com os amigos: 
“Quando o Marcelo estava na Pesca, pouca gente vinha até 
ele, mas agora que é prefeito, aparece um monte de amigos 
para tirar uma casquinha”. As investigações da Polícia Civil e 
do Ministério Público do Rio de Janeiro começaram em 2018, 
embora, a denúncia garanta que “a organização criminosa 
de Crivella e Alves existia desde 2016, antes da posse”. Mas 
estão surgindo novas linhas de investigação.

PITACO NA CULTURA

O que se sabe após a prisão de Rafael Alves é que ele tam-
bém interferia na liberação de verbas e indicações na área de 
Cultura e shows. O esquema que está sendo recuperado seria 
o de sugerir a artistas amigos que trabalhassem “de graça” 
ou “com cachê reduzido” em estabelecimentos particulares 
como um camarote no Sambódromo e uma casa de festas 
montada numa ilha, na Barra da Tijuca. O artista que aceitas-
se o convite seria imediatamente indicado para eventos, in-
clusive a festa do Réveillon, totalmente pago pela Prefeitura 
do Rio. A investigação promete mexer com o mundo artístico.

NOVA DENÚNCIA

 n O saldo comercial regis-
trou superávit acumulado 
de US$ 1,2 bilhão, de janeiro 
a outubro de 2020. Apesar 
do recuo em comparação 
a 2019, o Rio manteve o 2º 
lugar entre os estados com 
maior fluxo internacional. 

DÓRIA E PAES  
NO ‘GANHA, 
GANHA’

REPRODUÇÃO

Mesmo de fora do governo Crivella, Rafael Alves tinha poderes dentro da máquina municipal

NÚMEROS DA 
INDÚSTRIA NO ESTADO

A investiga-
ção promete 
mexer com  
o mundo 
artístico” PICADINHO

Receita Federal apreende cerca de 800 mil aparelhos de TV box de 
setembro a dezembro no Rio, o equivalente a R$ 600 milhões. 

IRB Brasil RE doa 14 toneladas de alimentos para comunida-
des do Rio de Janeiro.

RIOgaleão é certificado pelo Airports Council International (ACI) no 
programa de saúde do conselho.

João Dória e Eduardo Paes

REPRODUÇÃO TWITTER

INFERNO ASTRAL
 n O ano de 2020 não foi bom para o deputado Márcio Pa-

checo. Primeiro, o MPRJ o acusou de pagar uma casa de 
luxo e R$ 22 mil de colégio dos filhos com dinheiro de “ra-
chadinha”. Depois, ele foi internado por conta da covid-19.

As mais lidas

Online

SABRINA PIRRHO

Com participação de:

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

SidneyRezende

A ampla 
influência de 
Rafael Alves

 n Assinatura do protocolo de 
Paes com o Instituto Butan-
tan tem elemento político. 
“Pelo lado do Dória, cer-
tamente está trabalhando 
para fazer um contraponto 
ao Bolsonaro. Repare que ele 
sempre diz que será a vacina-
ção para os brasileiros de São 
Paulo e não para os paulis-
tas. Para o Eduardo, o custo 
político de não fechar esse 
acordo seria muito grande”, 
disse um vereador ligado ao 
prefeito eleito do Rio.

“Curioso que nem repórter, 
resolvi entrar no bar para comprar 
um charuto e, no local do crime, 
saber direito o que se passava”

Um dia de decisão no Bar dos Mestres 

Mayra Cardi é  
criticada após ‘flagra’ 

com Arthur Aguiar
FÁBIA OLIVEIRA

Vídeo: Seis ônibus  
BRT são incendiados 

na Cidade 
Universitária

RIO DE JANEIRO

Mais 47 pessoas  
estão com Covid-19 

após ‘Natal da Vila’ de 
Carlinhos Maia

FÁBIA OLIVEIRA



RIO DE JANEIRO

JESSYCA DAMASO

Limachem Cherem, 
que interpreta o 

Bom Velhinho, fez 
uma live e sorteou 

300 presentes 

MAS MUITO PERTO 
DO CORAÇÃO

LONGE, 

Se a pandemia da 
covid-19 impediu a reunião 

tradicional no Natal, as 
famílias transmitiram muito 

amor e carinho através  
de chamadas de vídeo, 

como pedem os  
tempos atuais

‘P
ara estar junto não é preciso 
estar perto, e sim do lado de 
dentro”, já dizia o artista renas-
centista Leonardo da Vinci. Em 

meio à pandemia da covid-19, as celebra-
ções do Natal 2020 sofreram 
adaptações para evitar a dis-
seminação da doença. Sem po-
der beijar, abraçar e aglome-
rar, as demonstrações de afeto 
entre as famílias foram feitas 
através de videochamadas. Elas 
mostraram que a distância não 
afasta as pessoas e, sim, reforça 
os laços de amor e empatia.

Juntos há 14 anos, os personal 
trainers Rafaela Pedrozo Damaso, 
de 30 anos, e Manoel Damaso Jú-
nior, de 39, não imaginavam que o 
primeiro Natal da filha Manoela, 
de quatro meses, seria assim. “Nós 
sempre estivemos reunidos com a 
nossa família até mesmo antes da 
data em si, para saber o que cada um 
ia levar e para tirar o amigo secreto. 
Foi bem estranha essa questão social, 
de não estarmos juntos presencial-
mente. Mas tivemos a união através 
de videochamada”, contou Rafaela, que 
mora em Jardim da Glória, em São Paulo.

Segundo a personal, Manoela foi uma 
criança planejada e esperada. “Não vê-la 
tendo contato com outros bebezinhos 
e não poder entregá-la nos braços dos 
avós por medo da doença é muito triste. 
Apesar disso, tentamos nos apegar 
na questão do coração”, disse ela. 
O avô paterno da Manoela, o 
aposentado Manoel Damaso 
Neto, de 70 anos, contou que 
só pegou a netinha no colo 
uma única vez.   

Moradora da Vila Kos-
mos, a manicure Jéssica de 
Assis Ribeiro, de 29 anos, 
passou a véspera de Natal 
acompanhada da filha, do na-
morado, dos pais, irmãs e sobri-
nho. Ela fez videochamada para se 
conectar com os demais familiares. 
Apesar do ano difícil, ela disse que a men-
sagem desse Natal é que devemos valori-
zar os momentos em família: “Quero que 
essa doença acabe logo e possamos viver 
nossas vidas com tranquilidade perto de 
quem amamos”.

O tio da Jéssica, o empresário Ander-
son Ribeiro, de 43 anos, participou da 

reunião online e disse que estava alivia-
do por todos estarem bem e com saúde. 
“Antes não tínhamos tempo para nada 
e, de repente, você se vê inerte, obriga-
do a prestar atenção nos mínimos de-
talhes e buscar novos sentidos da vida”, 
reflete o morador da Vila da Penha.

As chamadas de vídeos viraram 
até brincadeira nas redes sociais e alguns 
memes se espalharam pela internet.

PAPAI NOEL TECNOLÓGICO

A entrega dos presentes do Bom Velhi-
nho este ano foi pela internet. O diretor 
e criador da Escola de Papais Noéis do 
Brasil, Limachem Cherem, de 64 anos, 
driblou a pandemia para levar alegria 

para a criançada de forma segura. “Ti-
vemos que aprender a lidar com 

a tecnologia. Trabalhamos mui-
to em redoma de vidro, dentro 
de vitrines. Foi muito difícil. 
Todo ano fechamos contratos 
com 25 shoppings, mas este 
ano foram só sete”, explicou 
ele, que interpreta há 30 anos 
o Bom Velhinho.

Ele visitou ontem a Escola 
Municipal Tasso da Silveira, em 

Realengo, para orar pelas vítimas da 
chacina que ocorreu há 9 anos. Depois, 

fez uma live em que sorteou 300 prêmios 
para as crianças da comunidade. “A lição 
é de que temos que igualar todos os se-
res humanos, sejam ricos ou pobres. Que 
2021 traga a vacina não só para os brasi-
leiros, mas para o mundo inteiro”, pediu.

De máscara, 
menina recebe 
o presente do 
sorteio na live de 
Limachem

A alegria da menina 
sorteada para 

receber um presente 
de Limachem 

Cherem

O Natal dos novos tempos rendeu memes 
na internet, como o que Jesus se prepara 
para a “ceia virtual” com os apóstolos

Manoel e Rafaela com a primeira filha do 
casal, Manoela: distância da família

Garotinho também 
foi contemplado 
no sorteio de 
Limachem

FOTOS DE ARQUIVO PESSOAL

Anderson Ribeiro 
(de azul): alívio por 
todos terminarem o 
ano com saúde

Pequena Manoela, 
como os pais, embaixo, 

à esquerda, foi 
paparicada de longe
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ONG RIO DE PAZ

PANDEMIA 

DESIGUALDADE
A 

pandemia de coronavírus trou-
xe à tona (e com mais nitidez) o 
que muitos teimam em não ver: 
a desigualdade social que cria 

abismos intransponíveis no Brasil. O au-
xílio emergencial, que primeiro veio como 
‘seiscentão’ e depois foi cortado pela me-
tade e virou ‘trezentão’, acaba agora no 
dia 31 e não deve ser estendido, embora a 
pandemia persista. Serão 66 milhões de 
pessoas desassistidas e 24 milhões mergu-
lhadas na pobreza extrema. De um lado 
milhares de pessoas que precisam do be-
nefício, de outro gente que não tinha di-
reito e recebeu indevidamente. Já outros 
tinham direito e ficaram a ver navios... 

Na primeira quinzena de dezembro, a 
ONG Rio de Paz, apoiada pela ONG Visão 
Mundial em Brasília, fez uma manifes-
tação na Esplanada dos Ministérios co-
brando a extensão do benefício enquan-
to durar a pandemia de coronavírus. “No 
Brasil existem 14 milhões de desempre-
gados, 13 milhões de pessoas vivendo 
com R$ 130 por mês e 52 milhões de po-
bres”, conta ao jornal O DIA Antonio 
Carlos Costa, presidente da ONG Rio de 
Paz. Segundo ele, a suspensão do auxí-
lio emergencial vai provocar a fome na 
população brasileira. E os mais afetados 
serão os moradores de favelas.

“Há uma coisa na pobreza do Brasil 
que me causa muita revolta: é a miséria 
vivida por cidadãos de um país que está 
entre as dez maiores economias do pla-
neta”, disse. “Tá aí a comida do pobre. 
No lugar de feijão com arroz é bala”, lem-
brou Antonio referindo-se aos ataques 
na favelas que vitimam inocentes, como 
foi o caso das primas Rebecca e Emily, 
de 7 e 4 anos, em Caxias, Baixada Flumi-
nense. As duas morreram juntas vítimas 
de bala perdida.

Uma pesquisa da Confederação Na-
cional da Indústria (CNI) divulgada 
no dia 14 corrobora a preocupação de 
Antonio, da ONG Rio de Paz: a maior 
parte das pessoas que recebeu o auxí-
lio do governo utilizou o dinheiro para 
comer. Ou seja, com a continuidade da 

MARTHA IMENES

martha.imenes@odia.com.br
pandemia e o fim do auxílio emergen-
cial, essas pessoas ficarão sem comida.

Segundo a pesquisa, mais da metade 
(52%) dos entrevistados pela CNI rece-
beu o auxílio emergencial do governo. 
Desse total, o uso mais frequente do di-
nheiro recebido do auxílio emergencial 
foi para compras de alimentos, roupas, 
produtos de higiene, limpeza ou algum 
outro tipo de bem de consumo, assinala-
do por praticamente metade dos entre-
vistados (49%). Outros 30% afirmaram 
que o principal uso foi o de pagar contas, 
como de água, energia elétrica ou gás. Já 
18% afirmaram que usaram o dinheiro 
para pagar dívidas.

A pesquisa Retratos da Sociedade Bra-
sileira foi feita a partir de 2 mil entrevistas 
realizadas pelo Ibope Inteligência em 127 
municípios no período 17 a 20 de setem-
bro de 2020.

NAS PORTAS DO PLANALTO

Apenas 13 quilômetros separaram a 
comunidade Santa Luzia, mais conhe-
cida como Estrutural, em Brasília, no 
Distrito Federal, do Palácio do Planalto, 
sede do governo federal, informa a Rio 
de Paz, que esteve na localidade. 

Nem a proximidade entre os lugares é 
suficiente para sensibilizar as autoridades 
para a miséria do lugar. São ruas de chão 
alagadas, barracos amontoados e nem 
sempre de alvenaria. 

Nessas condições de miserabilidade 
que vivem milhares de pessoas desem-
pregadas ou em trabalho informal que 
dependem do auxílio emergencial para 
sobreviver. Os moradores da comunidade 
temem passar necessidade com o fim do 
benefício, que termina esse mês.

RETRATO DA FOME

Daniele Soares de Oliveira, de 28 anos, 
é moradora da Estrutural, no DF. Ela e 
o marido estão desempregados. O ca-
sal tem uma filha e depende do auxí-
lio emergencial. “ Essa ajuda foi muito 
importante. Meu marido foi mandado 
embora e tínhamos muitas contas para 
pagar”, conta. “Vai ser complicado sem o 
benéfico. A gente quer trabalhar e rece-
ber pelo nosso esforço e não pedir nada 
pra ninguém”, diz Daniele.

Maria da Abadia Freitas de Almeida, de 
36 anos, a Bia, tem seis filhos e sustenta 
a casa com o auxílio emergencial. “Mas 
também recebo ajuda de outras pessoas. 
Não tenho com quem deixar meus filhos 
porque não tem creche. O benefício faz 
muita diferença. Vamos passar necessi-
dade”, lamenta. 

Eleuzina Pereira dos Santos, de 37 anos, 
é catadora de recicláveis, mas o que ganha 
não dá para sustentar os três filhos. “Com 
o dinheiro do auxílio fiz um muro pra mi-
nha casa. Sou sozinha com meus filhos 
e corro risco. O trabalho de reciclagem 
paga pouco e ficou difícil com a doença 
(pandemia). O auxílio me ajudou muito. 
Fez muita diferença “, explica.

“São 40 milhões de desempregados. E, 
agora esse país que não garante o direito 
à vida quer expor a sua população à fome. 
Não estou falando de vagabundo porque 
costumam dizer que o pobre desemprega-
do é vagabundo. Eu estou falando de mi-
seráveis que estão procurando trabalho e 
não encontram e vão amanhecer janeiro 
sem essa migalha dada pelo governo fe-
deral. Trezentos reais. Vai ser um mar de 
brasileiros sem saber como colocar o ar-
roz dentro de casa. O fim do auxílio emer-
gencial é crime”, finaliza Antonio.

ESCANCARA A 

Paredes construídas 
sobre o pó do 
Cerrado, sem 
móveis, sem 
saneamento 
básico. E agora sem 
esperança com 
o fim do auxílio 
emergencial

NÚMEROS

66 MILHÕES

126 MILHÕES

Número de pessoas que recebem 
o auxílio emergencial por conta da 
pandemia, segundo dados do Ministério 
da Cidadania. 

Se contabilizado o número de 
integrantes de uma família, o auxílio 
chega a mais de 126 milhões de 
brasileiros. Ou seja, 60% da população.

ONGs Rio de Paz e Visão Mundial fazem ato em Br

o fim do auxílio emergencial. Miséria nas port

do Planalto é invisível aos olhos de quem pode mudar al

*Com informações da ONG Rio de Paz  

e Agência Senado

Vania Silva da 
Conceição, também 
do Quiabo, mostra 
o que seria um 
quarto na casa de 
um cômodo

Há uma coisa 
na pobreza 
do Brasil que 
me causa 
muita revol-
ta: é a misé-
ria vivida por 
cidadãos de 
um país que 
está entre as 
dez maiores 
economias do 
planeta”
ANTONIO 
CARLOS COSTA, 
presidente da 
ONG Rio de Paz
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ALDADE SOCIAL

ONG RIO DE PAZ 

Fim do auxílio 
emergencial fará 

com que 24 milhões 
de pessoas vivam 

abaixo da pobreza 

ONG RIO DE PAZ

Cortar essa 
corda de 
salvamento 
prematura-
mente é um 
perigo para a 
pobreza e  
a desigual- 
dade”

KRISTALINA 
GEORGIEVA, 
diretora do FMI

 > O fim do auxílio emergencial no 
Brasil acendeu o sinal vermelho 
até no Fundo Monetário Interna-
cional (FMI), menos no governo 
Bolsonaro. A diretora do fundo, 
Kristalina Georgieva, alertou que 
o fim do auxílio vai criar obstá-
culos à recuperação econômica, 
aumentar a desigualdade e fazer 
com que o Brasil chegue a 24 mi-
lhões de pessoas em situação de 
extrema pobreza. 

“Cortar essa corda de salvamento 
prematuramente é um perigo para 
a pobreza e a desigualdade e tam-
bém para o sucesso na recuperação 
mais rápida e robusta”, acrescentou.

Na sexta-feira a Medida Provi-
sória 1000, para garantir o auxílio 
emergencial, estava na pauta para 
votação da Câmara, mas foi retirada 
após pedido do governo. A decisão 
foi criticada pelo deputado federal 
Alessandro Molon (PSB-RJ). “Sem 
vacina contra covid e com desem-
prego e preços de alimentos em alta, 
Bolsonaro quer deixar os brasileiros 
à própria sorte, sem o benefício”, es-
creveu no Twitter.

O sociólogo Rogério Barbosa, do 
Instituto de Estudos Sociais e Políti-
cos (Iesp) da Uerj, disse ao Estadão 
que o fim do benefício deve fazer 
com que o país volte aos índices de 
desigualdade da década de 1980.

“O índice de pobreza, situação de 
quem recebe até um terço do salá-
rio mínimo (hoje, R$ 348), caiu de 
18,7% em 2019 para 11% em setem-
bro de 2020. Sem o benefício, esse 
indicador pode disparar e alcançar 
24%. Ou seja, quase um quarto da 
população”, calcula.

FMI faz alerta 
sobre pobreza 
extrema no país

32,19% DA POPULAÇÃO À MÍNGUA

 NEm todo Estado do Rio de Janeiro, 5,5 mi-
lhões de pessoas receberam o auxílio emer-
gencial do governo federal durante a pande-
mia e coronavírus. Esse número corresponde 
a 32% da população. Somente na capital, 
foram mais de 2 milhões de pessoas benefi-
ciadas, totalizando 30,05% da população, 
segundo pesquisa divulgada pela Assembleia 
Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) no dia 17.

Isso quer dizer que com o fim do auxílio 
serão 5,5 milhões de pessoas no estado mer-
gulhadas na pobreza extrema  porque, com a 
covid à solta, escolas estão fechadas, portan-
to mães não têm onde deixar seus filhos; tra-
balhadores domésticos foram dispensados, 
pequenos negócios fecharam, o comércio re-
duziu seu efetivo e ambulantes e autônomos 
ficaram sem trabalho.

“Se o auxílio emergencial acabar, eu e mi-
nha família podemos passar fome”.  O drama 
da desempregada Raquel Xavier Soares, de 
36 anos, que tem 7 filhos e o marido vive de 

biscate, é o mesmo de milhões de brasileiros 
que dependem do auxílio emergencial. Ra-
quel, que mora na comunidade do Quiabo, na 
Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio. A casa é de 
apenas um quarto e a cozinha é separada da 
sala por um sofá.

O mesmo drama vive Vania Silva da Con-
ceição, 60, que mora com o marido, o filho 
e o neto de 12 anos na mesma comunidade 
que Raquel. Todos desempregados e a 
criança sem aula. 

“O auxílio foi uma grande ajuda. Moro 
num barraco e tô tentando terminá-lo. Com 
o auxílio consegui levantar um muro porque 
tô tentando fazer um quarto porque não 
tenho um. Estamos desempregados porque 
não encontramos emprego. Todo mundo 
vai passar necessidade. Desemprego, tudo 
caro. Pelo menos com seiscentos reais dá 
pra gente se virar um pouco. Sem ele, como 
vai ficar? Vai todo mundo morrer de fome 
e não só de doença, mas e fome também”.

No RJ, 5,5 milhões vão ficar sem o auxílio

Raquel Xavier, 
moradora da 
favela do Quiabo, 
na Vila Kennedy: 
‘Vamos passar 
fome’

em ato em Brasília contra 

éria nas portas do Palácio  

s de quem pode mudar algo 
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A Polícia Civil infor-
mou que a juíza  Viviane 
Arronenzi já havia feito 
um registro de ameaça 
e lesão corporal contra 
o ex-marido Paulo José 
em setembro. Na época, 
ela chegou a ter escolta 
policial concedida pelo 
TJRJ, mas logo pediu a 
suspensão da proteção.

Ainda segundo a po-
lícia, o crime pode ter 
sido premeditado por 
Paulo José. Isso porque 
foram encontradas três 
facas no carro dele. A 
que foi usada no assas-
sinato da magistrada 
não foi achada pela po-
lícia. Ontem, o irmão e a 
cunhada da juíza foram 
IML. Muito abalados, 
preferiram não falar 
com a imprensa. 

A juíza não foi a úni-
ca mulher a denunciar 
o engenheiro Paulo José 
para a polícia. Em 2007, 
ex-namorada dele re-
gistrou ocorrência por-
que estaria sendo im-
portunada por ele, que 
também não aceitava o 
fim do relacionamento. 
A presidente da AMB, 
Renata Gil, disse que 
o feminicídio é retrato 
da “sociedade marcada 
pela violência de gêne-
ro. Precisamos comba-
ter este mal!”, declarou.

Viviane Arronenzi 
integrava a magistratu-
ra havia 15 anos e traba-
lhava na 24ª Vara Cível 
da Capital

Vítima 
dispensou 
escolta 
policial

Juíza é 
morta por 
ex-marido 
a facadas
Crime brutal, que será tratado 
como feminicídio, foi cometido 
na frente das filhas do casal

REPRODUÇÃO / REDES SOCIAIS

Viviane já havia feito registro de ameaça e lesão corporal contra o ex-marido Paulo José em setembro

U
ma véspera de Natal 
marcada por mais 
um caso de femini-
cídio no Rio. A juíza 

Viviane Vieira do Amaral Ar-
ronenzi, 45, do TJRJ, foi as-
sassinada a facadas na quin-
ta-feira, na Barra da Tijuca. 
Segundo a PM, o caso ocorreu 
por volta das 18h. O autor é o 
ex-marido dela, o engenheiro 
Paulo José Arronenzi, 52, que 
a matou por não aceitar o fim 
do casamento. O crime, trata-
do como feminicídio, ocorreu 
na frente das  três filhas me-
nores de idade do casal. Ele 
foi preso em flagrante.

Vídeo que circula nas 
redes sociais mostra o mo-
mento do assassinato. Nas 
imagens, aos gritos, as me-
ninas pedem que o pai pare 
de golpear a mãe. O corpo de 
Viviane será cremado hoje, 
no Crematório e Cemitério 
da Penitência, no Caju.

Segundo a Guarda Munici-

pal, agentes estavam na base 
do subgrupamento perto do 
Bosque de Barra, quando fo-
ram acionados. Lá, encontra-
ram a mulher caída e desa-
cordada. Paulo recebeu voz de 
prisão e foi levado à delegacia. 
Segundo a Polícia Civil, ele se 
calou e disse que só se mani-
festaria em juízo. Ontem à tar-
de, o acusado teve a prisão em 
flagrante convertida em pre-
ventiva. A decisão saiu em au-
diência de custódia dada pela 
juíza Monique Brandão. Em 
seguida, foi para presídio do 
sistema Seap, em Benfica. 

O engenheiro alegou que 
usa remédios controlados, 
além de participar de sessões 
de terapia. A O DIA, Adailton 
Moraes, guarda municipal que 
esteve na ocorrência, disse que 
o assassino não demonstrou 
qualquer tipo de arrependi-
mento ao ser preso.

“A vítima já estava incons-
ciente e sangrando muito em 

vários lugares. Ele (Paulo) não 
reagiu à prisão e não demons-
trou qualquer tipo de arrepen-
dimento. Com ele havia uma 
mochila onde encontramos 
algumas facas, remédios e do-
cumentos. Ele possuía cortes 
nas mãos e foi encaminhado 
ao hospital”, contou.

O TJRJ divulgou comunica-
do lamentando a morte. O pre-
sidente da Associação de Ma-
gistrados do Rio, Felipe Gon-
çalves, manifestou repulsa a 
crime tão brutal. Ministros do 
STF, Defensoria Pública CNJ 

também se manifestaram. O 
presidente do STF, Luiz Fux, 
disse que o Supremo e o CNJ 
se comprometem com desen-
volvimento de ações para pre-
venir e erradicar a violência 
domésticas contras mulheres. 
No Twitter, o ministro Gilmar 
Mendes disse que “o gravíssi-
mo assassinato da Juíza Vivia-
ne Arronemzi mostra que o fe-
minicídio é endêmico no país”. 
A Defensoria do Rio manifes-
tou solidariedade. “Estamos à 
disposição de todas as mulhe-
res que se sentem ameaçadas”.

O feminicídio 
é o retrato de 
uma sociedade 
marcada ainda 
pela violência de 
gênero. Precisamos 
combater este mal!”

RENATA GIL, pres. da AMB

GPS contradiz a versão de PMs 
Após abordagem de jovens negros que foram mortos, viatura parou em 3 locais diferentes

O GPS da viatura da PM que foi 
usada na abordagem e morte 
de dois jovens negros em uma 
moto em Belford Roxo, na 
Baixada, aponta contradição 
dos policiais envolvidos na 
operação. Em depoimento, os 
PMs Júlio César Ferreira dos 
Santos e Jorge Luiz Custódio 
da Costa, alegaram que após 
pararem as vítimas, as colo-
caram dentro da viatura e as 
soltaram 40 minutos.

O aparelho do carro em 
que os quatro estavam, mos-
tra que após deter os jovens, 
a viatura parou em três locais 

diferentes. As vítimas, identi-
ficadas como Edson Arguinez 
Júnior e Jhordan Luiz, foram 
detidas na Estrada de Xerém, 
em Belford Roxo. Próximo ao 
local, o GPS aponta que a via-
tura parou em três pontos dis-
tintos. A polícia suspeita que 
os jovens possam ter sido dei-
xados em algum deles.

Os dois primeiros locais fi-
cam um pouco mais perto de 
onde os corpos foram encon-
trados. Em um dos pontos a 
viatura ficou parada cinco mi-
nutos e 16 segundos. Os novos 
dados do GPS mostram outros 

pontos em que os rapazes po-
deriam ter sido entregues para 
possíveis assassinos.

Um dos pontos é Rua Baiaré 
por onde a viatura parou. De-
pois continuou se movimen-
tando de madrugada pelas 
ruas de Belford Roxo. Depois 
de um trajeto de 18 minutos 
chegou na avenida Joaquim 
da Costa Lima, onde ficou pa-
rada por 5 minutos e 25 segun-
dos. A viatura permaneceu 
circulando até chegar a outro 
ponto, numa área controla-
da por traficantes de drogas. 
Quando foram presos pelos 

Mais um vai para prisão domiciliar
STJ concede a Cristiano Stokler mesmo direito dado a Crivella, suspeitos do ‘QG da Propina’  

ESTEFAN RADOVICZ

Prefeito do Rio, Marcelo Crivella foi preso na última terça-feira 

O corretor de seguros Cristia-
no Stokler Campos, que esta-
va detido em Bangu 8, é mais 
um dos presos da operação 
que afastou e prendeu o pre-
feito do Rio, Marcelo Crivella,  
conseguir prisão domiciliar. O 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) concedeu na quinta-fei-
ra, véspera de Natal, o mesmo 
direito dado a Crivella para o 
empresário. O presidente do 
STJ, Humberto Martins, en-
tendeu que a situação era a 
mesma: não oferecem perigo 
e podem ficar presos em casa. 

Segundo o Ministério Pú-
blico, Christiano fazia parte 
do suposto “QG da propina” 
— um esquema de corrupção 
que acontecia dentro da pre-
feitura —, abordava empresá-
rios prometendo facilidades 
e cobrava por isso. Em setem-
bro, a casa do empresário, na 
Barra da Tijuca, foi um dos 22 

de Investigação de Agentes 
com Foro (CIAF), acompa-
nhados de oficiais de justiça, 
estiveram na casa do prefeito 
na noite de quarta-feira para 
cumprir a determinação de re-
tirar todos os telefones, celula-
res, computadores e smart TVs 
da casa de Crivella, que está de 
tornozeleira eletrônica e ficou 
37 horas preso na Cadeia Pú-
blica José Frederico Marques, 
em Benfica, Crivella acompa-
nhou o trabalho dos policiais. 

Para adequar o ambiente 
às restrições impostas pelo 
STJ, foram retirados da re-
sidência, no Condomínio 
Península, na Barra, todos 
os telefones fixos, computa-
dores, tablets, laptops, apa-
relhos de telefone celular e 
smart TVs. As empresas de 
telefonia fixa e internet fo-
ram oficiadas para interrom-
perem os respectivos sinais. 

alvos de mandado de busca 
e apreensão expedidos pela 
desembargadora Rosa Maria 
Helena Guita, do Primeiro 
Grupo de Câmaras Crimi-
nais. No local, os agentes en-
contraram R$ 25 mil em um 

cofre. Ainda foram apreendi-
dos o celular, documentos e os 
computadores. A ação era um 
desdobramento da Operação 
Hades, que ficou conhecida 
como ‘QG da Propina’.

Agentes da Coordenadoria 

Seis ônibus articulados do BRT foram incendiados, na noite 
de quinta-feira, no Terminal Aroldo Melodia, na Cidade 
Universitária, Ilha do Fundão. Os bombeiros foram acionado 
às 23h35 e as chamas controladas por volta da 1h de ontem. 
Não houve vítimas. Ainda não há informações se o episódio foi 
criminoso ou acidente.

BRT em chamas
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Taxista confessa 
que participa de 
grupo que dá ‘Boa 
Noite, Cinderela’ 

Preso outro integrante 
de quadrilha na Lapa 

Policiais da 13ª DP (Ipane-
ma) prenderam, na últi-
ma quinta-feira, mais um 
integrante de quadrilha 
especializada em ação co-
nhecida como ‘Boa noite, 
Cinderela’. O suspeito, que 
não foi identificado, foi en-
contrado na Lapa, no Cen-
tro. O crime aconteceu em 
10 de outubro, quando a 
vítima saia de um bar no 
Leblon. Após ser dopada, 
teve um prejuízo de cerca 
de R$ 40 mil. Na época dois 
envolvidos foram presos.

Segundo os policiais, a ví-
tima relatou que se recorda-

va apenas de ter se despedido 
de um amigo na saída do bar. 
Ao retomar sua consciência, 
solicitou auxílio a um taxista, 
que foi identificado como sen-
do o criminoso. 

Durante as investigações, 
os extratos bancários foram 
analisados e identificaram 
que o homem também era 
o principal beneficiário das 
transações. Em depoimento, 
ele confessou que conhecia 
os integrantes do bando, que 
recebia percentual do fatura-
mento do crime e que não era 
a primeira vez que participava 
do golpe. Ele já foi indiciado 
pela prática do mesmo crime 
contra turista francês.

Segundo o delegado Feli-
pe Santoro, as investigações 
continuam para identificar 
mais vítimas da quadrilha e 
capturar outros dois envolvi-
dos no crime.

PMs, os jovens estavam em 
área dominada por milicianos.

Um outro ponto foi a Estra-
da da Conceição 70. Os dados 
do GPS mostram que os PMs 
ficaram parados por cerca de 
37 minutos e 22 segundos. O 
terceiro, a estrada da Concei-
ção, indica ser ao lado ou den-
tro de um posto de gasolina. A 
abordagem e a morte dos jo-
vens aconteceram na madru-
gada do último dia 12. Os da-
dos do GPS não batem com o 
depoimento dos policiais. Pro-
curada para comentar sobre 
o caso, a PM não deu retorno.
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Papa pede vacinas para todos

O 
papa Francisco in-
sistiu ontem em sua 
tradicional mensa-
gem de Natal na 

“necessidade de fraternida-
de” no mundo em um pe-
ríodo de pandemia e pediu 
“acesso a vacinas e trata-
mento” para todos contra o 
coronavírus.

“Que o Filho de Deus reno-
ve nos líderes políticos e go-
vernamentais um espírito de 
cooperação internacional, 
começando pela saúde, para 
que todos tenham acesso a 
vacinas e tratamento”, disse 
Francisco durante a mensa-
gem anual “Urbi et Orbi” (À 
cidade e ao mundo).

“Neste momento da histó-
ria, marcado pela crise ecoló-
gica e pelos graves desequi-
líbrios econômicos e sociais, 
agravados pela pandemia 
do coronavírus, precisamos 
mais do que nunca da frater-
nidade”, declarou o pontífice.

Francisco defendeu uma 
fraternidade concreta, além 

 > Na mensagem,  o 
papa Francisco tam-
bém falou sobre as 
crianças. Em seu tra-
dicional panorama dos 
conflitos do planeta, o 
pontífice insistiu na es-
perança de que o Natal 
seja o “momento pro-
pício para dissolver as 
tensões em todo Orien-
te Médio e no Mediter-
râneo oriental”.

“Voltamos os nossos 
olhares a tantas crian-
ças que em todo o mun-
do, especialmente na 
Síria, Iraque e Iêmen, 
ainda estão pagando o 
alto preço da guerra”, 
disse. “Que seus rostos 
comovam a consciên-
cia das pessoas de boa 
vontade”.

da família, etnia, religião, lín-
gua ou cultura. “E isto é váli-
do também para as relações 
entre os povos e as nações”, 
insistiu Jorge Bergoglio.

O apelo por solidariedade 
se aplica “especialmente às 
pessoas mais frágeis, os en-
fermos e todos aqueles que 
neste momento estão sem 
trabalho ou em graves difi-
culdades pelas consequên-
cias econômicas da pan-
demia, assim como às mu-
lheres que nestes meses de 
confinamento sofreram vio-
lência doméstica”.

O sonho de fraternidade 
diante das desigualdades so-
cioeconômicas, frequente-
mente oposto ao “dogma neo-
liberal”, representa um tema 
crucial nos quase oito anos do 
pontificado de Francisco. E es-
teve presente em seus discur-
sos desde o início da pandemia 
covid-19, em particular com a 
publicação, em outubro, da en-
cíclica “Fratelli tutti” (Todos os 
Irmãos). 

Os motoristas do Estado do 
Rio de Janeiro agora têm um 
novo canal de pagamento de 
débitos com o Detran. É a che-
gada de mais um serviço no 
aplicativo do Sem Parar em 
parceria com a Zapay, startup 
especializada no parcelamen-
to de débitos de veículos junto 
aos órgãos de trânsito. As em-
presas irão disponibilizar para 
todos os condutores do Rio 
de Janeiro, uma solução onde 

Com a proposta de criar conexões 
reais e explorar o novo, Beats Zo-
diac, da Ambev, se une ao Love Is 
In The Cloud, experiência guiada 
e íntima de conexão e frio na bar-
riga, e mostra pela primeira vez ao 
público tudo o que acontece nos 
encontros virtuais às cegas. 

Para viver a experiência, foram 
convidados 12 influenciadores de 
todo o país (que são amigos de 
amigos da comunidade de Love 
Is In The Cloud) para trocarem 
sobre intimidade, afeto, curiosi-
dades e, claro, signos. Essa troca 

DIA A DIA

o motorista poderá checar seus 
débitos veiculares como IPVA, 
licenciamento, multas e DPVAT 
e efetuar o pagamento em até 12 
vezes no cartão de crédito.

Para monitorar e quitar todas 
as dívidas que estão relaciona-
das ao veículo, o consumidor pre-
cisa apenas baixar o app, inserir 
os dados do veículo e realizar o 
pagamento da maneira que de-
sejar, em uma única parcela ou 
em até 12 vezes.

pode ser conferida no YouTube 
de Beats pelo link: www.you-
tube.com/watch?v=EAboZU-
PLBW0&feature=youtu.be.

“O objetivo é reconectar 
p e s soa s  n e s te  m o m e n to 
por meio de um assunto que 
desperta muita curiosidade: 
o horóscopo. Assim como 
os signos, o experimento 
social também é uma opor-
tunidade rápida e íntima 
de conexão”, explicou José 
Marcos Setton, gerente de 
marketing da Ambev.

AMBEV APOSTA EM CONEXÕES ASTRAISDÉBITO DE VEÍCULOS PARCELADOS EM 
12X AGORA NO APP DO SEM PARAR

DIVULGAÇÃO

Gilmar Mendes pede 
vacinação urgente

Gilmar Mendes: a imunização é urgente e deve abarcar todo o país

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Gilmar 
Mendes, defendeu ontem 
a urgência nos protocolos 
para a vacinação contra a 
covid-19 no Brasil. “Vacinas 
não possuem ideologia. Sua 
função científica é salvar vi-
das, como há tantos anos o 
fazem”, disse em rede social.

Na postagem, o ministro 
reforçou o fato de que 190 
mil vidas já foram perdidas 
em decorrência da pande-
mia do coronavírus no Bra-
sil. “A imunização é urgente 
e deve abarcar todo o país. 
Devemos confiar nos crité-
rios de prioridade estabele-
cidos pelas autoridades sa-
nitárias”, ressaltou ele.

O Ministério da Saúde 

ainda não confirmou uma 
data de início da campanha 
de vacinação contra a co-
vid-19 pelo Programa Nacio-
nal de Imunização. A pasta 
diz aguardar o registro da 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária para os imuni-
zantes em teste.

O presidente Jair Bolsona-
ro já criticou em diferentes 
ocasiões a vacina desenvol-
vida pelo laboratório farma-
cêutico Sinovac. Na quinta, 
durante a tradicional live fei-
ta nas redes sociais, Bolsona-
ro levantou dúvidas sobre a 
eficácia da vacina chinesa, 
feita em parceria com o Ins-
tituto Butantan. “A eficácia 
parece que está lá embaixo, 
né?”, disse.

‘Não sabemos o valor exato’

O secretário da Saúde 
de São Paulo, Jean Go-
rinchteyn, em entrevista à 
CNN, na noite de quinta, co-
mentou sobre a expectativa 
do governo estadual para a 
divulgação dos números da 
eficácia da Coronavac, que 
ainda não foi realizada pelo 
Instituto Butantan.

A Turquia divulgou que 
a vacina chinesa teria efi-
cácia de 91,25%, mas esse 
número não deve se repe-
tir no Brasil. Segundo Go-
rinchteyn, uma vacina fei-
ta por fragmentos de vírus, 
como é o caso da produzida 
pela China, tem um poten-
cial menor de produzir an-
ticorpos do que as vacinas 
compostas por vírus vivos 
enfraquecidos, como é o 
caso da Pfizer/BioNTech. 
Por isso, o secretário de 

DIVULGAÇÃO/GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Saúde não acredita que o Bra-
sil terá o mesmo resultado di-
vulgado pela Turquia.

“Então, dessa maneira, não 
esperamos 90%, 92% (de efi-
cária). Quando atingimos isso 
falamos ‘que bom que aconte-
ceu’. Se nós obtivermos perfis 
menores, nem por isso ela é 
menos eficaz”, explicou.

Jean Gorinchteyn afirmou 
que não sabe o valor exato da 
eficácia da Coronovac, porque 

existe uma cláusula de respon-
sabilidade e confidencialidade 
assinada pelo Instituto Butan-
tan com o laboratório Sinovac.

“Ela foi eficaz, está acima de 
50%, mas não sabemos se 60%, 
70%, 80%. Essa informação 
está sigilosa e guardada a 7 cha-
ves. A própria Sinovac pediu 
para recolher esses dados para 
uma análise mais importante, 
porque não estão batendo com 
os de outros países”, afirmou.

Voos restritos ao Brasil
Começou a valer ontem a 
proibição de entrada no 
Brasil de voos com origem 
ou passagem pela Ingla-
terra, Escócia, País de Ga-
les e Irlanda do Norte nos 
últimos 14 dias. Diante 
da identificação de duas 
novas mutações do novo 
coronavírus no Reino 
Unido, as novas regras fo-

ram publicadas na edição de 
quinta do Diário Oficial da 
União.

A norma também proíbe 
a entrada de estrangeiros 
no país por via terrestre ou 
transporte aquaviário, mas 
há exceções: brasileiros na-
tos ou naturalizados; imi-
grantes com residência defi-
nitiva no país, profissionais 

estrangeiros em missão e 
funcionários estrangeiros li-
gados ao governo brasileiro.

A partir do dia 30, passa-
geiros vindos de outros de 
países terão que apresentar 
o resultado negativo de co-
vid-19 para entrar no Brasil. 
O exame exigido é tipo PCR, 
e tem que ser feito até 72 ho-
ras antes do embarque.

Papa Francisco: mundo precisa da fraternidade em meio aos desequilíbrios causados pela covid-19

Bolsonaro: 
Doria é 
‘calcinha 
apertada’
Na véspera do Natal, o 
presidente Jair Bolsona-
ro fez uma transmissão 
ao vivo em redes sociais 
e dedicou parte dela para 
atacar o governador de 
São Paulo, João Doria, 
mesmo sem mencionar o 
governador de São Paulo 
pelo nome, chamando-o, 
inclusive, de “calcinha 
apertada”.

“Eu quero o cidadão de 
bem armado. Com o povo 
de bem armado, acaba essa 
brincadeirinha de ‘vai ficar 
todo mundo em casa que 
eu vou passear em Miami’. 
Pelo amor de Deus. Oh… 
calcinha apertada! Isso 
não é coisa de homem. 
Fecha São Paulo e vai pas-
sear em Miami. É coisa de 
quem tem calcinha aperta-
da”, disse Bolsonaro.

A declaração foi uma 
menção à viagem que 
João Doria fez a Mia-
mi na véspera de Natal, 
onde foi flagrado sem 
máscara em uma loja, 
em uma atitude contra-
ditória em relação à re-
comendação que o gover-
nador faz desde o início 
da pandemia. O caso vi-
ralizou e fez com que Do-
ria divulgasse um vídeo 
pedindo desculpas. 

 > Vaticano, Itália 

Conteúdo AFP

Em sua mensagem anual de Natal, o pontífice diz esperar também fim de tensões no Oriente Médio
AFP

Crianças 
em área de 
guerra 

Secretário de Saúde de SP fala sobre eficácia da Coronavac

Jean e Dimas 
Covas, do 
Butantan

Ministro reforçou o fato de que 190 mil 
vidas já foram perdidas para a covid-19
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GABRIEL JESUS COM COVID
O Manchester City confirmou que o 

atacante brasileiro Gabriel Jesus 

testou positivo para a covid-19

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

FLAMENGO

FLUMINENSE

VASCO

Rubro-Negro pega o Fortaleza
Time de Ceni precisa precisa vencer para continuar na caça ao líder São Paulo

T
reinador do Flamen-
go, Rogério Ceni não 
teve descanso du-
rante o Natal, mas, 

mesmo assim, não deixou 
de curtir a noite com a famí-
lia. Após o treino da última 
quinta-feira, pela manhã, o 
comandante rubro-negro 
viajou para São Paulo, pas-
sou a noite com os entes e 
retornou ao Rio de Janeiro 
na manhã de ontem para 
comandar a atividade no 

Ninho à tarde. O Flamengo 
pega o Fortaleza hoje, às 19h, 
no Castelão, pelo Campeona-
to Brasileiro.

No desembarque no Aero-
porto Santos Dumont, Rogé-
rio Ceni mostrou simpatia e 
parou para cumprimentar 
torcedores do Flamengo que 
avistaram o comandante no 
local. A reportagem recebeu 
uma das imagens de um lei-
tor que pediu para tirar foto 
com ele. 

A tendência é que Rogério 
Ceni faça três mudanças na 
equipe que encarou o Bah-

ia no último fim de semana: 
Filipe Luís e Gabigol, sus-
pensos, serão substituídos, 
respectivamente, por Renê 
e Pedro. Arão, recuperado de 
lesão, volta ao time titular na 
vaga do jovem João Gomes.

DIEGO ALVES FORA DO JOGO
O Flamengo divulgou a lista 
de relacionados para pegar 
o Fortaleza e informou que 
Diego Alves e Michael estão 
fora do jogo. O clube infor-
mou que, com dores no joe-
lho direito, o atacante sequer 
participou das atividades de 

campo ontem. O goleiro sen-
tiu um desconforto na par-
te anterior da coxa direita e 
fará tratamento nos próxi-
mos dias. O time carioca pre-
cisa vencer para continuar 
na caça ao São Paulo, líder 
na tabela do Campeonato 
Brasileiro.

O meio-campista Diego 
Ribas será pai pela terceira 
vez. Através das redes so-
ciais, o jogador de 35 anos 
anunciou a gravidez da es-
posa Bruna Letícia Cunha, 
que terá uma menina. Diego 
já é pai de Matteo e Davi. 

Tricolor carioca recebe 
hoje o São Paulo
Aos 39 anos, Nenê é um dos 
principais jogadores do Flu-
minense na temporada. Ar-
tilheiro da equipe, o jogador 
se destacou principalmente 
nas mãos do técnico Odair 
Hellmann, que deixou o clu-
be recentemente para as-
sumir o Al Wals, da Arábia 
Saudita. 

Em entrevista à ‘Record’, o 
jogador revelou alguns dese-
jos que tem com a camisa do 
Fluminense. Hoje, a equipe 

comandada por Marcão rece-
be o São Paulo, no Maracanã, 
pela 27ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro, às 21h.

“Quero conquistar um tí-
tulo importante com a cami-
sa do Fluminense. Voltar a 
disputar uma Taça Liberta-
dores também com o Flumi-
nense é um objetivo grande 
que eu tenho”, disse Nenê. 

O Fluminense ocupa a sé-
tima posição do Campeonato 
Brasileiro, com 40 pontos. 

Benítez passa Natal com Cano e Torres

Destaque do Vasco neste 
ano, o meia Martín Benítez 
não vai seguir no Vasco em 
2021. O Cruzmaltino não 
chegou a um acordo com o 
Independiente e o jogador 
argentino está livre no mer-
cado para assinar com outra 
equipe. 

BOTAFOGO

Sem mudanças até fevereiro
O mandato do novo presi-
dente do Botafogo, Durcesio 
Mello, começa na primeira 
semana de janeiro. No en-
tanto, de acordo com o por-
tal ‘Uol’, a posse do mandatá-
rio não desencadeará muitas 
mudanças no clube em um 
primeiro momento. Segun-
do o portal, a atual estrutura 
do departamento de futebol 
será a mesma até o fim do 
Brasileirão, em fevereiro.

Durcesio e Vinicius As-
sunção, vice-presidente, 
já vivenciam o dia a dia do Durcesio: à frente do Alvinegro

clube desde a vitória na elei-
ção, no dia 24 de novembro, 
e conversam com Nelson 
Mufarrej, promovendo a 
transição gradual de poder. 
Mas a nova presidência en-
tende que não é momento 
para mudanças bruscas, 
que poderão se tornar um 
‘passo em falso’ no futebol 
da equipe.

Uma das promessas da 
chapa ‘Botafogo de Todos’, 
de Durcesio e Vinícius, foi de 
manter o projeto de iniciar a 
‘Botafogo S/A’.

Ainda no Rio de Janeiro, 
o atleta de 26 anos passou 
o Natal com os companhei-
ros de clube Germán Cano e 
Gustavo Torres.

Na despedida do Vasco, na 
última quinta, Benítez che-
gou a chorar se despedindo 
dos companheiros e postou 

uma mensagem aos torcedo-
res do Cruzmaltino nas redes 
sociais. Jorge Salgado, novo 
presidente do clube, tentou 
estender o contrato até o fim 
do Brasileirão, mas em vão. 
Além de Benítez, Breno, Ra-
mon e Fillipe Bastos também 
não seguirão na equipe.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n A Twich, plataforma de 
streaming inicialmente para 
jogos de videgame, prome-
te fazer história no Brasil. A 
partida entre Athletico-PR e 
Vasco, amanhã, às 18h15 (de 
Brasília), pelo Campeonato 
Brasileiro, vai ser transmiti-
da na plataforma de forma 
fechada e para os inscritos. 
Mas já é um grande avanço, 
já que o duelo do primeiro 
turno não foi transmitido 
por conta da briga diretos 
de transmissão entre Globo, 
Turner e a Lei do Mandante.

TRANSMISSÃO 
INÉDITA 

RAFAEL RIBEIRO/VASCO.COM.BR

JOGO DE INTERESSES

A 
27ª rodada do Brasileiro será um famo-
so jogo de interesses entre os rivais do 
futebol carioca. Botafogo, Flamengo, 

Fluminense e Vasco têm jogos decisivos para 
os seus destinos e para os dos adversários no 
estado. O Flamengo vai visitar o Fortaleza e 
o Rubro-Negro está na briga pelo título, mas 
o Leão do Pici é adversário direto de Vasco e 
Botafogo no Z-4. O Fortaleza tem 30 pontos 
enquanto o Cruzmaltino tem 28 e o Alvinegro, 
23. O Gigante da Colina tem confronto direto 
com o Athletico-PR (31) e, obviamente, tem o 
interesse do Fogão, que enfrenta o Corinthians 
em ascensão e buscando ameaçar a briga por 
uma vaga na Libertadores. E quem pensa em 
Libertadores é o Fluminense, que vai receber 
o líder São Paulo no Maracanã, duelo que inte-
ressa e muito ao Rubro-Negro carioca. Daqui 
até o fim do Brasileiro, os cariocas terão que 
torcer para o próprio time e, vez ou outra, para 
o maior rival. O importante é que tudo dê certo 
para o futebol carioca.

Sá Pinto comanda o Vasco diante do Athletico-PR, amanhã

 nNa quarta-feira, o Benfica, 
de Jorge Jesus, perdeu para 
o Porto, maior rival, por 2 
a 0. A partida era pela Su-
pertaça de Portugal e uma 
fakenews se espalhou pelo 
Brasil de que o ex-coman-
dante do Flamengo tinha 
sido demitido no Natal. A 
torcida rubro-negra ficou 
louca e pediu a volta do por-
tuguês mesmo com Rogério 
Ceni acertando os times aos 
poucos. Não importa quan-
to tempo passar, o Mister 
sempre vai ser muito que-
rido por aqui. Fez história e 
merece o reconhecimento.

CAÍRAM 
NA FAKE NEWS 

NOVA CHANCE PARA NENECA 

 nDiego Alves não vai enfrentar o Fortaleza por ter sentido 
um desconforto muscular. É uma grande perda para o 
Flamengo, mas uma enorme chance para Hugo Neneca 
defender seu status de promessa com grande potencial. 
Depois da falha, o goleiro teve tempo para assimilar a situa-
ção e seguir progredindo. Acredito muito no garoto e acho 
que o Flamengo não precisa se preocupar nessas ocasiões. 
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Nenê: sonho da Libertadores

Ceni atende pedido de foto ao desembarcar ontem pela manhã no Rio

VENÊ CASAGRANDE
venê.casagrande@odia.com.br 
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ECONOMIA

Saiba as regras 
para a troca de 
compras virtuais
Consumidores que adquiriram presentes de 
Natal pela internet devem ficar atentos às dicas

REPRODUÇÃO INTERNET

N
este ano atípico em 
razão da pandemia, 
muitas famílias opta-
ram por fazer as com-

pras de Natal pela internet. Po-
rém, quem ganhou um presen-
te que não agradou ou que veio 
com defeito deve ficar atento 
às regras para a troca, que são 
diferentes no caso das com-
pras em lojas físicas. Para isso, 
O DIA reuniu algumas dicas.

O advogado Pedro Henri-
que Moral explica que há leis 
que asseguram o consumi-
dor. “Existe uma regra cha-
mada direito de arrependi-
mento. Após o consumidor 
receber a compra, ele pode 
se arrepender e solicitar a 

devolução do produto”, diz.
Neste caso - de arrependi-

mento -, o consumidor deve 
realizar a troca em até sete 
dias contados a partir do 
recebimento.

“A devolução do produto 
é possível caso o consumi-

dor não fique satisfeito com 
a mercadoria. A desistência 
deve ser comunicada por es-
crito por ele, que tem direito 
ao reembolso total dos valo-
res pagos”, orienta Lilian Ca-

zorla, coordenadora adjunta 
de Direito da UniCarioca.

Especialistas ressaltam 
que a desistência vale tan-
to para produtos nacionais 
quanto para importados, 
sem qualquer diferenciação. 

Na compra online, os pre-
sentes também podem ser 
afetados com algum tipo de 
dano no trajeto. “Quando o 
produto chega com algum 
defeito, seja de fábrica ou 
por conta do transporte, de-
ve-se entrar em contato com 
o fornecedor e enviar ima-
gens de onde se encontra a 
avaria. É função da loja fazer 
a troca sem custo extra para 
o cliente. Qualquer cobran-
ça por conta do transporte 
da devolução de um objeto é 
ilegal”, ensina Moral.

Especialistas orientam que a troca de presentes comprados pela internet deve ser feita em até sete dias

O QUE A LEGISLAÇÃO GARANTE

Responsabilidade é da empresa nos casos de extravio 

 N Caso o pedido feito pela loja 
virtual seja extraviado ou per-
dido pela empresa que faz o 
transporte, especialistas expli-
cam que o reenvio ou alguma 
outra solução também é de 
responsabilidade do vendedor. 

Outra situação que pode 
ocorrer é um produto levar 
tempo maior do que o estipula-
do pela loja para ser entregue. 
Nesses casos, não há muito o 

que ser feito, desde que o atraso 
não seja muito longo.

“Devido à frustração, o cliente 
pode optar por rescindir a compra 
e solicitar a devolução do paga-
mento, no entanto, é importante 
lembrar que o atraso na entrega 
pode ser resultado de alguma ad-
versidade, como greves dos Cor-
reios e outras situações atípicas”, 
orienta o advogado Moral. 

Já no caso das lojas físicas, o 

Procon-RJ afirma que os esta-
belecimentos precisam infor-
mar aos consumidores a polí-
tica de troca. As informações 
como preços e parcelas devem 
ser claras e de fácil acesso.

Segundo o Código de Defesa 
do Consumidor, as lojas físi-
cas não são obrigadas a trocar 
produtos porque o consumidor 
não gostou. A loja só é obrigada 
em caso de defeito do produto.

Edital para o certame 
deve ser aberto em 
até seis meses

PRF terá 
concurso 
com 1.500 
vagas

Os concurseiros do Rio e de 
todo o país já podem ficar 
de olho nas próximas notí-
cias da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF). O Ministé-
rio da Economia autorizou 
a realização de concurso 
público para a contrata-
ção de 1.500 mil agentes da 
PRF. O aval saiu no Diário 
Oficial da União na última 
quinta-feira.

Ainda não há, porém, uma 
data para a abertura do con-
curso. Mas de acordo com a 
publicação no DO, o edital 
deve ser aberto em no máxi-
mo seis meses.

Com mais de 1 mil vagas, 
a autorização é a maior da 
história da Polícia Rodoviá-
ria Federal. A publicação do 
ministério, no entanto, res-
salta que o provimento dos 
cargos terá que ser autoriza-
do pela pasta e também de-
penderá da adequação à Lei 
Orçamentária Anual.

Com diversas etapas, o 
concurso da instituição será 
destinado a candidatos com 
Nível Superior. Os salários 
podem ultrapassar R$ 10 mil.

MARINA CARDOSO
marina.cardoso@odia.com.br

Em caso de defeito 
do produto, a loja 
é obrigada a trocar 
sem qualquer tipo 
de cobrança

Aval para a seleção saiu no DO
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Boa parte do funcionalismo municipal do Rio segue aguar-
dando o crédito do 13º. Na quarta-feira, o governo quitou para quem ganha até R$ 
3 mil. O cenário fiscal não indica boas perspectivas para o restante dos servidores.

ESPERA SEM FIM.

Decisão do STF garante 
pagamentos em dia

REGINALDO PIMENTA

Cláudio Castro e Paulo Guedes se reuniram em setembro, em Brasília

O 
Estado do Rio con-
segue ‘respirar’ ali-
viado agora sob a 
vigência do Regi-

me de Recuperação Fiscal 
(RRF). Na prática, a medida 
assegura o pagamento em 
dia dos salários dos servido-
res — até segunda ordem — e 
a manutenção da máquina 
pública. A garantia de per-
manência no regime foi dada 
por liminar do presidente do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), ministro Luiz Fux, na 
última quinta-feira. 

Se o governo não tives-
se judicializado a questão, 
estaria fora do RRF e sofre-
ria bloqueio de mais de R$ 
7 bilhões em suas contas 
nesses dias, o que inviabi-
lizaria os serviços públicos 
de imediato.

Na verdade, o Rio foi sur-
preendido neste mês de de-
zembro com a mudança re-
pentina de entendimento da 
Secretaria do Tesouro Nacio-
nal sobre a continuidade do 
acordo de recuperação fiscal. 

O órgão federal informou 
que o estado fluminense foi ex-
cluído do regime, diferente do 
que havia sido acordado entre 
o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, o governador em exer-
cício, Cláudio Castro, e o secre-
tário de Fazenda, Guilherme 
Mercês, em 3 de setembro.

ATÉ 2029

 n Independentemente das 
possíveis divergências polí-
ticas ou técnicas, agora o go-
vernador em exercício do Rio, 
Cláudio Castro, buscará a pror-
rogação do regime fiscal. No 
entanto, diante do novo prazo, 
que passa a ser de até 10 anos, 

como previsto no PLP 101/20 
(ainda não sancionado pelo 
presidente Jair Bolsonaro). Se 
houver aval da União ao texto 
e à extensão do RRF, o Rio dei-
xará de pagar R$ 52,5 bilhões 
em dívidas com a Secretaria 
do Tesouro Nacional até 2029.

Folga de caixa de R$ 52,5 bilhões

 n Os policiais civis do Estado do 
Rio de Janeiro poderão ganhar 
adicional quando trabalha-
rem no período entre 22 horas 
e 5 horas (da manhã). A medi-
da é prevista no projeto de lei 
3.471/2020 em tramitação na 
Assembleia Legislativa (Alerj). 

De autoria do deputado 
Marcio Gualberto (PSL), o 
texto propõe alteração na lei 
de reestruturação do quadro 
permanente da corporação 

para acrescentar o adicional 
de 20% de remuneração ao 
trabalho noturno. 

Na justificativa, o parla-
mentar apresenta recente 
julgamento do Órgão Espe-
cial do Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro (TJRJ) que, 
no dia 15 de dezembro, deci-
diu que os policiais civis têm 
direito ao percentual. A ação 
foi movida por dois peritos 
da instituição.

ADICIONAL NOTURNO

PL garante benefício a policiais

Autor justifica a proposta apontando recente decisão do TJRJ

DIVULGAÇÃO

 n Na reunião realizada em 
Brasília, em setembro, Cláudio 
Castro foi avisado por Guedes 
expressamente sobre a garan-
tia de permanência do Rio no 
RRF no período de quatro a seis 
meses. Pela legislação, o fim 
do primeiro período de regime 

(três anos) terminaria naquele 
mês. A equipe econômica da 
União informou então que o 
estado ganharia esse tempo, 
até que o martelo fosse batido 
em definitivo. Porém, no início 
deste mês, o Tesouro comuni-
cou o fim da recuperação fiscal.

ACORDO EM SETEMBRO

De quatro a seis meses de folga

 > O que motivou essa 
mudança de posiciona-
mento da Secretaria do 
Tesouro Nacional vem 
sendo questionado nos 
bastidores — em Brasí-
lia e no Rio. Há quem 
afirme que se trata de 
interferência política. 
E outros apontam uma 
mão mais pesada da 
União na cobrança de 
ajustes fiscais pelo es-
tado fluminense.

Fato é que governos 
locais, como Goiás, Mi-
nas Gerais e Rio Grande 
do Sul, tentam aderir à 
recuperação fiscal. E o 
anúncio de extensão do 
RRF do Rio desagra-
dou a alguns. Governa-
dor de Goiás, Ronaldo 
Caiado (DEM) chegou a 
reclamar publicamente 
da resistência do Tesou-
ro a ajudar seu estado, 
enquanto, segundo ele, 
o governo fluminen-
se foi beneficiado com 
mais tempo sob a vigên-
cia do acordo.

Bastidor: 
cobrança de 
ajustes duros
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ENTREVISTA RAISSA BARBOSA, INFLUENCER E MODELO

‘Me perguntei 

onde eu tinha 

errado’, assume 

peoa sobre final 

de ‘A Fazenda’

 N O lado bom e o lado ruim de ter 
participado de ‘A Fazenda’?

 L O lado bom foi que muitas pessoas 
passaram a me conhecer e a gostar de 
mim. Acho que consegui agradar por-
que crianças, mulheres, jovens e pes-
soas da terceira idade me reconhecem, 
me elogiam e isso é ótimo. O lado ruim 
pode ser um pouco a perda da privaci-
dade e eu sabia que isso poderia aconte-
cer. Estava preparada e faz parte. Tudo 
o que eu passei lá foi um aprendizado.

 N Você já deve ter visto tudo o que 
rolou. Onde acha que errou para 
não ter chegado à final, já que era 
uma das favoritas?

 L Essa é uma pergunta que eu me fiz na 
hora que o Mion anunciou o resultado. 
Por que eu não fiquei? Onde foi que eu 
errei? Mas vendo aqui de fora, o que 
parece é que a torcida achava tanto que 
eu ia ficar que acabou tentando salvar 
outra pessoa ao invés de focar os votos 
em mim. 

 N Achou justa a vitória da Jojo? Es-
tava torcendo por ela? E a Stéfani 
Bays?

 L Achei justíssima, inclusive estava tor-
cendo por ela, muito merecedora. Esta-
va torcendo muito também pela Stéfani 
porque as duas foram fundamentais 
pra que eu tivesse o controle de minhas 
emoções. 

 N Quem você vai levar para vida e 
quem você não quer nem papo aqui 
fora. Por que? 

 L A Jojo com certeza vou levar pra vida, 
pela história que tivemos lá dentro. O 
Lucas também foi e está sendo uma 
pessoa muito importante pra mim, 
além de ser muito parceiro. Não quero 
papo com aquelas pessoas que se auto 
intitulavam bico preto, não preciso 
nem citar nomes. 

 N E o namoro com Lucas vai bem? 
Como tem sido a relação aqui fora?

 L Estamos bem sim, mas não é bem um 
namoro. É como a gente sempre fala: 
estamos deixando acontecer natural-
mente, sem forçar nada. A gente está se 
conhecendo direito aqui fora. 

 N Você sentiu que ao falar da sua 
Síndrome de Borderline, as pessoas 
passaram a entender melhor? O que 
pensa sobre isso?

 L Então, sobre isso eu não queria ter 
falado lá dentro. Acabei soltando pra 
Jojo e outras pessoas perceberam algo 
de diferente em mim e, por isso que a 
Jojo me entendia bem. Ela sabia do 
meu problema. Aqui fora, quando as 
outras pessoas descobriram, com cer-
teza me entenderam melhor e não me 
julgaram mal como estava sendo lá 
dentro do programa. Acho que é um 
fato que deve ser discutido, sim. É co-
locado em pauta porque poucas pes-
soas conhecem sobre a Síndrome de 
Borderline. Na verdade, muitas pes-
soas conseguiram saber mais sobre o 
assunto depois que ele foi muito men-
cionado por minha causa. 

 > Acreana de 29 anos, Raissa Barbosa era um das 

participantes menos conhecidas de ‘A Fazenda 12’. Em 

poucos dias, o jogo  virou. A vice Miss Bumbum 2017 

com jeito explosivo, alegre e destemido era aponta-

da como uma forte candidata ao prêmio de R$ 1,5 

milhão. Não chegou nem à final. Mas ela acabou re-

cebendo o que tanto esperava: reconhecimento. Ga-

nhou também muitos fãs e propostas de trabalhos. 

Raissa abriu o coração para a coluna sobre os planos, 

a relação sem rótulos com Lucas Selfie e o desejo de 

ter a família mais unida.

 N Dentro da casa você disse que as 
empresas não te chamavam porque 
seu público era predominante mas-
culino e agora foi convidada para 
fazer um anúncio de tintura de ca-
belo? O jogo virou? Estão pintando 
outros convites?

 L Sim, meu público era 90% masculino 
e eu nunca conseguia nenhum trabalho 
com Instagram, até que o jogo virou. 
Hoje os meus maiores públicos são as 
mulheres e as crianças. Sim, fiz a pu-
blicidade da tintura de cabelo e estão 
aparecendo muitos trabalhos, graças a 
Deus. Estou para pirar de tantos traba-
lhos. Que bom! Era o que eu mais que-
ria: trabalhar com o Instagram. 

 N Está dando para ganhar dinheiro? 
Como você está cuidado desse lado? 
Está acompanhando tudo?

 L Sim. Estou com uma equipe me 
ajudando e vejo tudo de perto. Estou 
aprendendo porque é tudo muito novo, 
mas estou  dando conta. 

 N Quais são os planos futuros?

 L São tantos planos... Mas estou focan-
do em criar conteúdo para o meu Insta-
gram, vídeos no YouTube e quero fazer 
algo voltado para as crianças. Também 
penso em fazer outras coisas que pre-
tendo falar mais para frente. 

 N Quem é Raissa Barbosa?

 L Um menina, mulher, mãe, filha, so-
nhadora que lutou muito pra chegar 
onde está e ainda não chegou lá. Ainda 
tem muita coisa boa pra acontecer.

 N O que pediu para Papai Noel?

 L Quero muito minha família mais uni-
da e e continuar trabalhando muito 
para dar uma vida melhor a todos eles. 
Pedi também que eu quero ser muito 
feliz.

FOTOS REPRODUÇÃO
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Mais uma famosa que participou da festa de Carlinhos Maia no último dia 19, em Penedo, em Alagoas,  testou 
positivo para o novo coronavírus. Mileide Mihaile confirmou que está com a Covid-19 e teve que se isolar da 
família desde a véspera de Natal. Além dela e do ex-BBB, Victor Hugo, que chegou a ficar internado alguns 
dias e já recebeu alta do hospital, 47 pessoas que trabalharam com  prestadores de serviços no ‘Natal da 
Vila’ testaram positivo para a doença.

JOJO TODYNHO COMPRA CASA 
COM DINHEIRO DE ‘A FAZENDA’ 
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A última vez que foi no ‘Encontro com Fátima’, no 
início de outubro, Rodriguinho virou assunto nas re-
des sociais e até ganhou memes por ter desafinado 
várias vezes durante um dos maiores sucessos dos 
Travessos: ‘Tô Te Filmando (Sorria)’. Nos shows, tem 
acontecido a mesma coisa e a afinação do pagodei-
ro já é assunto nas rodinhas entre os cantores. Pois 
bem. Um amigo desta humilde colunista contou que 
o cantor já recebeu aviso de que o narguilé pode ser 
um dos culpados, mas ele não larga o objeto de jeito 
nenhum. Virou vício. Para quem não sabe, o narguilé 
é uma espécie de cachimbo de água de origem orien-
tal, utilizado para fumar tabaco aromatizado, mas 
algumas pessoas preferem colocar maconha ou ópio.

Latino passou o Natal com a família em sua casa, na Barra da 
Tijuca, Zona Oeste, do Rio. A celebração do cantor foi ao lado da 
noiva, Rafaella  Ribeiro, da mãe Regina Dirce, e alguns parentes e 
amigos. “Esse Natal foi diferente para todos nós. Mas disso tudo 
que estamos vivendo fica  lição de amor ao próximo e revisão de 
valores”, pontua Latino.

CELEBRAÇÃO DO AMOR

CADÊ A VOZ?
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POR AÍ
 n Hoje é dia de 

curtir a edição 
especial no palco 
do Espaço Hall. 
É dia de festa 
‘Planet White’, 
um pré-Réveil-
lon com Rennan 
da Penha e Sua 
Amiga Gosta.

 n  Dani Coimbra 
participa do 
festival Zirigui-
dumEmCasa, em 
homenagem à 
Rita Lee. Hoje, às 
20h no Youtube.

 n O infectolo-
gista Alberto 
Chebabo parti-
cipa de uma live 
para falar sobre 
as diferenças 
entre os testes 
de Covid-19. Se-
gunda, às 19h, no 
Instagram @ser-
giofranco.cdpi.

Jojo Todynho já começou a investir o dinheiro que ganhou ao conquistar ‘A 
Fazenda 12’, da Record. A cantora pegou uma parte dos R$ 1,5 milhão e com-
prou uma casa em um condomínio fechado na Taquara, Zona Oeste do Rio. 
Assim que saiu do reality rural, a campeã avisou que tinha algumas ideias para 
fazer com a grana como um projeto social. “Quero montar um projeto para 
beneficiar todas as crianças do meu bairro (Bangu). Quero proporcionar para 
elas o que eu não tive na infância. Quero colocar coisas que possam direcionar 
eles futuramente”, afirmou Jojo.

A LOIRA E PODEROSA VITÓRIA STRADA
Vitória Strada finalizou as gravações de ‘Salve-se Quem Puder’, que volta ao ar 
em 2021, e despediu-se do visual de sua personagem Kyra, uma das 
protagonistas da trama de Daniel Ortiz. Ela agora está loiríssima e se sentindo 
radiante e também poderosa. “Nunca pensei que fosse gostar tanto do novo 
visual”. A atriz posou para as lentes de Giselle Dias.

DIVULGAÇÃO/GISELLE DIAS

Os atores Lucca Picon e Allana Lopes foram as inspirações do empresário e autor Felipe Carauta para 
escrever o livro juvenil ‘Sol & Lua- Sob a Luz dos Holofotes’, da uma triologia com mais dois livros: o 
infantil ‘A Fadinha de uma Asa Só’, e o adulto ‘No Divã com Davi - No Alto da Brooklin Bridge’. Carauta 
confirma que está negociando a publicação para virar produto de uma plataforma streaming. 

ATORES SÃO INSPIRAÇÕES PARA AUTOR

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

A COVID-19 APÓS FESTA DE CARLINHOS MAIA

EX DE SAFADÃO É MAIS UMA PESSOA COM 
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Um plano de vacinação 
para o Brasil

O título é uma singela adaptação 
da célebre citação latina “Na-
vigare necesse, vivere non est 

necesse” – navegar é preciso, viver não 
é preciso –, que em sua forma origi-
nal foi imortalizada por poetas como 
Francisco Petrarca, Fernando Pessoa 
e musicalmente por Caetano Veloso. 
O planejamento evita o denominado 
“apagar incêndios”, contexto no qual 
são adotadas medidas após a consu-
mação de um ato ou fato e de forma 
desordenada, ocasionando maiores 
gastos e a obtenção de resultados pa-
liativos ou adversos. Ao planejar, bus-
ca-se antever situação, ato ou fato que 
se entenda possível a ocorrência, seja 
em curto, médio ou longo prazos.

Essencial ao bom planejamento 
é o orçamento. Contempla variáveis 
qualitativas e quantitativas. Pessoas, 
empresas e governos devem planejar. 

Imagine um desses filmes em 
que o sujeito está perdido no 
deserto, cambaleando há dias, 

esturricado pela sede e definhando 
sob um Sol. Lá para as tantas, já sem 
esperança, ele vislumbra um oásis 
e gasta suas últimas energias cor-
rendo em direção de uma miragem. 

Agora imagine um país lutando 
para atravessar uma pandemia há 
mais de dez meses, enfrentando o 
desemprego e contando os mortos. 
E eis que no momento que a doença 
recrudesce, surge uma esperança, a 
vacina, mas o presidente da Repú-
blica faz de tudo para transformá-la 
numa miragem. Esse é o Brasil de 
Jair Bolsonaro.

Sim, a realidade é um horror, 
mas ela tem uma vantagem sobre 
a ficção: nós podemos modificá-la. 
Se de um lado o presidente dobra a 
aposta no negacionismo anticiência, 
transformando a vacina em arma 
de guerra ideológica e gerando in-
segurança sobre a imunização, nós 
estamos trabalhando com cientistas, 
profissionais da saúde e movimen-
tos da sociedade civil para ajudar a 
transformar a vacinação em realida-
de o mais rapidamente possível, sem 
abrir mão da segurança. 

O Brasil é referência mundial em 
campanhas de vacinação em massa. 
Na imunização contra a pandemia 
de H1N1 em 2010, por exemplo, 27 
milhões de pessoas foram vacinadas 
por mês em média. É com base nessa 
experiência que apresentei ao Con-
gresso Nacional uma proposta de 
calendário nacional de imunização.

Se alcançarmos ao menos 80% da 

Planejar é preciso, pois viver é preciso

Milton Campos
mestre em 
Ciências 
Contábeis

Marcelo Freixo
deputado federal do 
PSOL-RJ

É essencial, principalmente, em ra-
zão da escassez de recursos, que ago-
ra é acentuada mundialmente pela 
pandemia. Vivenciamos, constante-
mente, frágeis e equivocadas ações 
do governo, que denotam falta de 
planejamento ou sua inadequação. 
Ações que, em sua maioria, buscam 
somente frutos políticos e eleitorei-
ros imediatos ou não.

Além dessa nefanda forma de pro-
ceder, aloca-se na condução das ações, 
pessoas nem sempre qualificadas, mas 
consagradas a exercer a função em ra-
zão da proximidade do grupo político 
ou de certa categoria funcional, que dá 
suporte ao gestor, que, agindo assim, 
transforma o público em particular. 
O planejamento deve visar a todos e 
possuir amplo alcance social.

É inadmissível viver de incertezas 
quanto a formulação, implementação 
e, principalmente, aos efeitos de polí-
ticas públicas, resultando na presta-
ção de serviços de má qualidade ou na 
indisponibilidade dos mesmos. Cito, 
apenas a título de exemplo, dentre tan-
tos, recente interrupção abrupta de 
fornecimento de energia elétrica no 

cobertura mensal atingida na campa-
nha contra o H1N1, nós conseguiremos 
vacinar em pouco menos de oito meses 
após o início da imunização 80% da po-
pulação, o que equivale a 168 milhões 
de pessoas, garantindo a imunidade de 
rebanho. O grupo de risco, cerca de 60 
milhões de brasileiros, seria contem-
plado três meses. 

O segundo desafio é dar conta da de-
manda por vacinas para proteger 210 
milhões de habitantes, o que impõe a 
necessidade de um conjunto de forne-
cedores. Para viabilizar isso, nós apro-
vamos no Congresso Nacional a Lei 
13.979. Ela determina que a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) autorize, em até 72h, a liberação de 
vacinas já certificadas pela agência dos 
EUA, União Europeia, Japão ou China, 
o que já ocorreu com os imunizantes 
da Pfizer e da Moderna. 

Além das importações, é necessá-
rio ampliar a produção das vacinas 
fabricadas pelo Instituto Butatan e 
pela FioCruz, ambos em fase final 
de testes e com resultados promis-
sores em relação à segurança e efi-
cácia. Para completar esse pacote, 
nós aprovamos a compra de vacinas 
através do consórcio internacional 
Covax Facility, que sob a coordena-
ção da OMS reúne países interessa-
dos em adquirir vacinas de outros 
fornecedores. 

Sabemos que a caneta está na mão 
do governo federal, que não demonstra 
qualquer compromisso com a vacina-
ção. Mas apesar das limitações cons-
titucionais do trabalho parlamentar, 
cumprimos nosso dever de lutar para 
que a imunização se torne realidade e 
o país possa finalmente sair desse de-
serto. Afinal, vacina não tem partido.

Amapá. A situação evidenciou forte-
mente a falta de planejamento do go-
verno para solução de problemas que 
já se anunciavam há tempos e nunca 
haviam recebido atenção necessária. 
A ausência de projeto bem definido 
e organizado também se traduziu na 
demora do reparo e volta do serviço.

Sabemos da existência de vacinas 
com capacidade imunizatória com-
provada, outras em fase avançada de 
testes e até existem países que já uti-
lizando. Em cenário positivo, estima-
se que no Brasil, a vacinação ocorra 
no início de 2021. Possuímos, desde 
1973, estruturado programa nacional 
de imunização, operacionalizado via 
SUS. Há, portanto, tempo hábil para 
que o governo federal coordene e pre-
pare campanha de vacinação nacio-
nal, mediante planejamento que con-
temple todos os entes federados e as 
diversas variáveis, como os recursos 
materiais e humanos, a logística de 
conservação, distribuição. Isso per-
mitirá que toda população alvo seja 
atendida de forma satisfatória, sem 
percalços. Planejar, portanto, é preci-
so, pois viver é preciso.

Tornozeleira 
de concreto

Fernando 
Rizzolo
advog e mes-
tre em Direitos 
Fundamentais

Enquanto se discute no STF a 
implementação do “Juiz das 
Garantias”, eu aqui sentado na 

minha poltrona, com uma pilha de 
livros de Direito e Medicina ao meu 
lado, comemoro, enfim, nove meses de 
reclusão dentro do meu apartamento. 
Faço isso por determinação do vírus 
causa a doença chamada covid-19, e 
por consciência de que, se eu me expu-
ser por aí, vou me dar mal. Na verdade, 
foram nove meses de confinamento e 
de entendimento de que o Brasil nun-
ca foi tão triste, e que o povo nunca foi 
tão mal aconselhado por um governo 
negacionista que xinga, grita, maltrata 
jornalistas, e que dá o mau exemplo em 
termos de epidemiologia, sociologia, 
levando, portanto, milhões a se infec-
tarem, assim como milhares à morte.

Segundo Bolsonaro, a culpa não é 
dele, mas a responsabilidade é, sim, do 
seu governo, que, após ter comprado o 
povo brasileiro pobre com uma ajuda 
financeira, o que foi bom e devemos 
reconhecer sua importância, o jogou 
a esteira da irresponsabilidade sanitá-
ria, levando muitos a minimizarem o 
risco da contaminação e tantos outros 
a negarem os efeitos.

Muitas vezes tento entender como 
o Brasil se tornou perigoso, e quanto 
sinto falta daquele Brasil de Tom Jo-
bim, da melodia que acompanha as 
ondas do mar, em vez das investidas 
raivosas de uma parte da população 
extremista, egoísta, sem a menor 
empatia com o outro. Perdemos na 
verdade o senso de “cuidar do outro”. 

Tudo que foi proposto na nossa 
Constituição de 1988, elaborada por 
homens de bem, se tornou questioná-
vel aos olhos dos homens que deve-
riam perpetuá-la, ficando então a car-
go do STF o dever de constantemente 
observá-la, e, mesmo assim, ainda te-
mos que, enclausurados, lutar pelos 
direitos fundamentais e pelos avanços 
já concretizados, como a figura do Juiz 
das Garantias. Temos hoje uma popu-
lação carcerária de mais de 750.000 
presos, muitos deles cumprindo prisão 
preventiva, e mesmo assim no pobre 
Brasil se discute algo já votado e con-
sagrado pelo Congresso.

Que tempos estes em que o discor-
dar recheado de maldade e pouca so-
lidariedade com os pobres assolou o 
país. Que tempos são estes que me fa-
zem ter uma tornozeleira de concreto, 
para que, não induzido pelo pouco caso 
em relação a uma doença contagiosa, 
me jogue no discurso delirante que faz 
a população pobre se infectar e promo-
ve a superlotação dos hospitais, princi-
palmente os do SUS, que os amantes de 
Adam Smith querem destruir.

Quando se começa a acreditar que 
chegou a vacina, o presidente afirma 
que não vai tomar, ignorando a ética e a 
responsabilidade do cargo que ocupa e 
de certa forma induzindo a população 
ao mau caminho em termos sanitários. 
Foram meses me dedicando a prote-
ger minha saúde, pensando sobre o 
Brasil, um Brasil mais humanizado e 
mais imunizado, torcendo para que 
tudo um dia volte ao normal, e que este 
conjunto, concreto, precaução e indig-
nação, seja libertado por uma vacina, 
que nos liberte de um vírus e principal-
mente de uma ideologia contagiosa.

“Sim, a 
realidade é 
um horror, 
mas ela 
tem uma 
vantagem 
sobre a 
ficção: nós 
podemos 
modificá-
la”

“É inadmis-
sível viver 
de incerte-
zas quanto 
a formula-
ção, imple-
mentação 
e, princi-
palmente, 
aos efeitos 
de políticas 
públicas”
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Novelas

FLOR DO CARIBE

 N Dionísio oferece a Hélio o cargo 
de vice-presidente da empresa, 
em troca de um favor. Carol com-
bina com Lino de voltar à Feira 
de São Cristóvão no dia seguinte 
para continuar a procura por 
Maria Adília. Cassiano sofre um 
acidente ao explorar a mina.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

 N Aparício fica feliz por Giovanni 
aceitar o emprego no Grand Ba-
zzar. Camila confessa que ainda 
gosta de Giovanni. Shirlei escuta 
Jéssica falando mal dela. Felipe 
expulsa Jéssica de sua casa. Apa-
rício anuncia a contratação de 
Giovanni no Grand Bazzar.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

A FORÇA DO QUERER

 N Rubinho volta para casa e 
recebe o apoio de Bibi. Garcia 
fala sobre o crime do qual foi 
testemunha para Junqueira. 
Jeiza comenta com o delegado 
que viu Rubinho com a quadrilha 
que roubava o caminhão. Silvana 
devolve o dinheiro que pegou. 

 21h30 | GLOBO | 14 anos 

DIONÍSIO FLOR DO CARIBE
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N site: odia.com.br N e-mail: odiad@odia.com.br N tel.: 2222-8000

Há muitos 
anos não sei o 
que é passar 
Réveillon em 
casa, mas 
nesse ano  
será assim”
SIMARIA,
Cantora

GLOBO/MAURICIO FIDALGO

Xuxa: mais próxima 
da Globo em 2020
Apresentadora apareceu menos na Record durante o ano, e 
não participará do especial de fim de ano da emissora

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Ao longo deste ano a relação de Xuxa 
com a Record teria se desgastado. A 
apresentadora já confirmou que vai 
deixar a emissora e 2020 também foi 
marcado pela reaproximação da Ra-
inha dos Baixinhos com a Globo.

Durante os últimos meses, a mãe de 
Sasha Meneghel participou de diver-
sas atrações da concorrente e também 
lançou dois livros pela Editora Globo, 
um de memórias e o outro uma obra 
destinada para crianças.

Segundo o colunista Fefito, Xuxa es-
teve em mais programas da Globo do 
que da Record este ano. Na emissora 
onde trabalha, Xuxa esteve presente 
nos dois programas que apresentou, o 
‘The Four’ e o ‘Canta Comigo All Stars’, 

e fez uma participação em ‘A Fazenda 
12’. Fora isso, ela não apareceu em ne-
nhuma outra atração e foi cortada do 
especial de fim ano.

Já na Globo, a situação foi bem dife-
rente. Xuxa deu entrevistas para o ‘Fan-
tástico’ e o ‘Conversa com Bial’ e tam-
bém esteve presente no ‘Lady Night’, 
‘Altas Horas’ e ‘Cartas para Eva’, atração 
que Angélica comanda no Globoplay.

Para o próximo ano, especula-se uma 
possível volta da Xuxa para a Globo. 
Ainda segundo Fefito, ela também es-
taria sendo cotada para trabalhar em 
uma série infantil da Disney e um filme 
para a Netflix.

Conteúdo iG - Gente

Simaria com os filhos, 
Giovanna e Pawel. 

“Nós estamos ainda 
mais unidos, são eles 

que me dão força”, 
conta a cantora

TÁBATA UCHOA  |  tuchoa@odia.com.br

A
pesar das dificuldades 
causadas pela pandemia 
de coronavírus, o ano de 
2020 foi de muita pro-

dutividade para a classe artísti-
ca, que se reinventou e manteve 
o contato com o público através 
de lives, shows online e lança-
mento de Eps. As irmãs Simo-
ne e Simaria são um verdadei-
ro exemplo disso. Elas seguem 
divulgando seu DVD ‘Debaixo 
do Meu Telhado’, lançado em no-
vembro, que já teve mais de 30 
milhões de visualizações no You-
tube. Além disso, o hit “Foi Pá 
Pum” está no TOP 50 do Spotify. 

“Jamais imaginávamos que 
o mundo viveria momentos de 
tamanha tristeza e incertezas, 
como foi 2020. Mas, ao mesmo 
tempo, foi um ano de muita re-

flexão e introspecção para valo-
rizarmos ainda mais as coisas 
que são realmente essenciais 
para nossa vida: saúde e famí-
lia. O ano de 2020 não está sen-
do fácil para ninguém, mas a 
união familiar foi o que nos ali-
mentou e nos fez acreditar em 
dias melhores. Que em 2021 te-
nhamos muita saúde, seguran-
ça, abraços apertados e muitos 

shows para animar ainda mais 
a vida das pessoas”, diz Simaria, 
que posou para um ensaio foto-
gráfico ao lado dos filhos, Gio-
vanna, de 8 anos, e Pawel, de 5.

“Eu e meus filhos estamos ain-
da mais unidos, afinal são eles 
que dão a minha força”, garan-
te a cantora, que este ano con-
seguiu passar Natal em casa e 
também vai passar o Réveillon 
em família. “Há muitos anos não 
sei o que é passar Réveillon em 
casa, mas nesse ano será assim. 
Em casa, em família e cercados 
de amor e saúde, que é o mais 
importante”, analisa Simaria. 

A cantora chegou a ser aco-
metida pela covid-19, mas se re-
cuperou bem. “Graças a Deus, 
fui praticamente assintomática, 
mas só o fato de testar positi-
vo já gera insegurança e medo. 
Nunca se sabe como o nosso or-

ganismo vai reagir. Mas, para 
mim, a maior dificuldade foi fi-
car longe dos meus filhos, sem 
poder abraçá-los”, garante.

E os planos para 2021 não 
param. Simone e Simaria já es-
peram ansiosas pela volta dos 
shows presenciais. “Vamos con-
tinuar trabalhando o DVD ‘De-
baixo do meu telhado’, que já é 
sucesso pelo Brasil com menos 
de um mês de lançamento. E, 
também, assim que retornarem 
os shows, vamos levar o ‘Bar das 
Coleguinhas 2’ pelo Brasil”. 

Para a cantora, a fé em dias 
melhores não pode se perder 
nunca. “Que a esperança e a fé 
de dias melhores seja renovada 
com a chegada de um novo ano. 
Se cuidem e zelem por aqueles 
que amam. Que 2021 seja um 
ano iluminado e repleto de mui-
tas bençãos”, deseja. 

Simaria, que faz 

dupla com a irmã 

Simone, revela 

planos para 2021 e 

diz não perder a fé 

em dias melhores

FOTOS JOÃO VIEGAS / DIVULGAÇÃO

Peguei 
covid-19 e fui 
praticamente 
assintomá-
tica, mas só  
o fato de testar 
positivo já gera 
insegurança”
SIMARIA,
Cantora

HORA DE REFLETIR

15    SÁBADO, 26.12.2020  I  O DIA



Horóscopo

É dia de ser produtivo e a Lua emana excelentes 
energias para você se concentrar nas atividades de 
casa e do trabalho. Na vida amorosa, um bom papo 
ajudará a relação.

Seu lado ousado está aflorado, arrisque ideias novas 
no trabalho. Só pense duas vezes antes de ir às 
compras. Chance de dar certo na paquera com alguém 
bem humorado. 

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: arterial, cedo, cidade, cisto, cristão, dado, demora, destro, 
digestão, direta, geral, gesto, grade, grilo, idade, líder, lira, listra, média, 
mercado, meta, moréia, morte, regra, remota, resto, rica,romã, silo, tora.

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

Conte com a sua intuição para resolver tarefas. 
Mantenha o foco no trabalho e não se distraia com 
atividades externas. Os momentos de romance serão 
divertidos.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

O contato com os amigos vai estar em dia. O momento 
é bom para descobrir novos interesses profissionais. 
Aposte na sensualidade para seduzir e fisgar uma 
nova paquera.

CÂNCER
21/6 a 22/7

A sua atenção estará voltada para assuntos 
profissionais. Deixe o seu lado ambicioso falar mais 
alto. Você pode fortalecer o relacionamento 
dialogando mais com o par.

LEÃO
23/7 a 22/8

Você pode estar mais a fim de encantar as pessoas. Se 
está em busca de um novo amor, o seu lado exigente 
pode tornar a paquera um pouco complicada. Tente 
ser mais flexível.

VIRGEM
23/8 a 22/9

O momento é favorável para a organização no 
trabalho e na vida pessoal. No romance, você pode 
curtir momentos intensos. Aproveite para curtir o 
tempo a sós com o par.

LIBRA
23/9 a 22/10

Ao longo deste sábado, seu jeito comunicativo fica em 
destaque e facilita a convivência com amigos e 
parentes. Uma paixão recente pode evoluir para uma 
relação mais séria se você permitir.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Hoje, uma oportunidade para conseguir uma renda 
extra irá surgir, mas não gaste tudo. No romance, o 
equilíbrio está no ar e você e o seu parceiro irão se 
entender bem.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Você tem tudo para se destacar na paquera graças ao 
seu encanto e charme. Também é um dia para 
aproveitar a sorte. Participe de promoções ou bolões, 
se possível.

Invista mais na sua imagem e até faça algumas 
compras para você ou para a família. A saudade de um 
ex-amor pode vir à tona. Cuide mais da sua saúde 
neste fim de ano.

A habilidade para se comunicar será um grande trunfo 
hoje. Aposte no contato com pessoas queridas. No 
romance, saia da rotina e apimente um pouco as 
coisas com 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

Leifert e 
Daiana 
mostram 
filha no insta
Família reunida! A jornalista 
Daiana Garbin mostrou, pela pri-
meira vez, o rostinho de Lua, de 
dois meses, sua filha com o apre-
sentador Thiago Leifert. O clique 
foi publicado no Instagram da loi-
ra. Casados, os dois celebraram o 
Natal grudadinhos.

“Feliz Natal! O Natal mais es-
pecial de nossas vidas!”, escreveu 
ela. Em entrevista ao ‘Mais Você’, 
Tiago contou que combinou com 
Daiana de fazer todas as funções 
que precisar, para a mamãe de 
primeira viagem se dedicar ex-
clusivamente à amamentação da 
menininha. “Quando é meu plan-
tão na madrugada, eu pego, troco 
a fralda, brinco um pouquinho, 
acordo a mamãe, ela dá de mamar, 
eu faço arrotar e ela vai dormir. A 
Dai conseguiu dormir mais”, diz.

Boninho: 
‘chutes’ sobre 
o BBB 21
Boninho postou na véspera de Na-
tal um vídeo falando sobre as es-
peculações sobre o ‘BBB 21’. Com 
a cabeça envolta em papel alumí-
nio, o diretor da Globo comemo-
rou: ‘Funcionando, ninguém en-
trou na minha cabeça!’.

Ontem, Tiago Leifert afirmou 
que o elenco da próxima edição do 
programa ainda está em aberto e 
que, por isso, não é possível cravar 
nenhum participante.

Ainda no vídeo, Boninho expli-
cou que, apesar das várias especu-
lações que estão surgindo sobre a 
próxima edição do reality show, 
ninguém conseguiu acertar os 
chutes. “Não adivinharam nada! 
É chute atrás de chute”, disse.

Ex-BBB 
Victor Hugo 
recebe alta
O ex-BBB Victor Hugo recebeu 
alta após ficar internado em uma 
hospital em Maceió, segundo a 
sua assessoria de imprensa. Ele 
foi internado no último final de 
semana por conta da Covid-19.

Ontem o Hospital Metropolita-
no de Alagoas mandou uma atua-
lização avisando que o paciente 
recebeu alta hospitalar após uma 
melhora expressiva no quadro clí-
nico. O paciente recebeu as reco-
mendações médicas para finalizar 
o seu tratamento em isolamento. 
Ele participou da polêmica festa 
organizada por Lucas Guimarães, 
marido de Carlinhos Maia.

REPRODUÇÃO / INSTAGRAM

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

16    SÁBADO, 26.12.2020  I  O DIA



O DIA I SÁBADO, 26.12.2020    17



18    SÁBADO, 26.12.2020  I  O DIA


