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SELO INTELIGÊNCIA
COM A CRISE 
POLÍTICA NO RIO, 
É HORA DE OUVIR 
INTELECTUAIS E 
CENTROS DE 
PESQUISA 
INFORME DO DIA, P. 2

JORGE FELIPPE:

VACINAÇÃO EM MASSA DEVE COMEÇAR EM FEVEREIRO.  P. 11
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O DIA ouviu a 
opinião de quem 

mora, trabalha 
e frequenta o 

bairro sobre as 
diversas medidas 

para evitar 
aglomerações. Uns 
concordam, outros 

reprovam. P. 3

“Estou de 
pires na mão 
e sentado em 
uma bomba 
atômica”

Prefeito em exercício do Rio reforça difícil 
quadro financeiro, admite que “está raspando o tacho” 
e diz que 13° é motivo de preocupação.  SERVIDOR, P. 9

Exclusivo!

ATAQUE

Luisa Sonza (foto), Anitta e 
Pabllo Vittar explicam sucesso 
de clipe que supera marca de 
18 milhões de visualizações no 
YouTube em uma semana. P. 15

UM É POUCO, 
DOIS É BOM E 
TRÊS É DEMAIS 

COPACABANA 
CONTRA O INIMIGO 

INVISÍVEL
O
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IA

 D

RIO DE JANEIRO, P. 6

EX-MARIDO 
QUE MATOU 
JUÍZA TEM 
R$ 640 MIL 
BLOQUEADOS 
PELA JUSTIÇA

VAI PEGAR 
A ESTRADA? 
MUNICÍPIOS 
ADOTAM 
MEDIDAS DE 
RESTRIÇÕES

“O MOVIMENTO 
ANTIVACINA 
REPRESENTA UMA 
AMEAÇA PARA O 
MUNDO”, AFIRMA 
INFECTOLOGISTA 

RIO DE JANEIRO, P. 5

RIO DE JANEIRO, P. 4

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

 28
 PÁGINAS 
NO TOTAL

AFUNDADOS NO Z-4: BOTA PERDE POR 
2 A 0 PARA O CORINTHIANS E VASCO É 
ARRASADO PELO FURACÃO POR 3 A 0. P. 8
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DANIEL CASTELO BRANCO
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TRISTEZA 
EM PRETO 
E BRANCO

Coluna faz retrospectiva dos bafões sobre 
as celebridades, como Aline Riscado. Cada 
clique é um flash, vamos combinar? P. 12 E 13
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

PINGO NO I 
 n Foram muitas as mensagens sobre o texto da 

coluna que falava do ‘Natal do futuro’, em 2030. 
Todas com o mesmo desejo: que a pandemia 
passe logo e tudo se torne uma vaga lembrança.

Mas como já escrevi aqui algumas vezes, 2020 
não pode ser esquecido, e sim refletido. Então, 
aproveite esta última semana do ano para or-
ganizar suas ideias.

Ufa! Está chegando ao fim esse ano... Assim 
a gente espera! 

Então, bora colocar o Pingo no I...
Que cada um de nós tenha tirado alguma 

mensagem disso tudo.

TÁ FEIO!
 n Em São Gonçalo, o que não falta é gente deses-

perada para conseguir matricular seus pequenos 
na rede municipal. Os responsáveis até tentam, 
claro que sem sucesso, né.

“Não sei mais pra quem pedir ajuda! Eles 
dizem que não tem vaga, até me passaram o 
telefone da Secretaria de Educação, mas nem 
isso eles atendem, só dá fora de serviço”, conta 
Miriam Leal, mãe que está na luta por uma vaga 
para o filho de 4 anos.

É claro que o que todos os pais desejam para 
2021 é que os seus filhos voltem às aulas com 
toda a segurança, sem pandemia, mas pra que 
isso aconteça, tem que ter vaga!

A coluna procurou a Prefeitura de São Gonça-
lo, que em nota afirmou ter criado nos últimos 
dois anos novas vagas na educação infantil, po-
rém a demanda aumenta a cada ano, por causa 
da transferência de alunos da rede particular 
para a pública. Informou também que vem tra-
balhando para ampliar ainda mais o número de 
vagas e atender a todos.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá 
bonito... Bora botar essa criançada pra estudar, 
e tenho dito.

Se aqui tá ruim, 
imagina lá...

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

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

DIVULGAÇÃO

Em hospital público de Itaboraí, falta até maca

As mais lidas
Online

Marido de Ana Hickmann 
passa mal e volta  

a ser internado
FÁBIA OLIVEIRA, O DIA ONLINE

Criminosos acabam 
baleados após assalto 

em São Gonçalo
RIO DE JANEIRO, P.5

Eduardo Paes vai 
apresentar plano de 
imunização contra 

Covid-19 em janeiro
RIO DE JANEIRO, P. 4

Acho que 
a elite 
acadêmica 
foi banida da 
grande mídia 
há muito 
tempo”
JOÃO FERES,
cientista político

O Rio de Janeiro vive uma encruzilhada. Uma crise 
política conduziu dois governadores e um prefeito no 
curso do mandato para tratar da vida na polícia. Au-

mento da pobreza, crise financeira, falta de protagonismo 
nacional. É hora de ouvir intelectuais, centros de pesquisa 
e pensamento. O cientista social João Feres, professor de 
Ciência Política (Iesp/Uerj), é direto: “Acho que a elite aca-
dêmica foi banida da grande mídia há muito tempo. Agora 
com Bolsonaro, estão abrindo algum espaço, mas ainda di-
minuto. Como a elite acadêmica é massivamente de centro
-esquerda, o objetivo da grande mídia era ejetá-la do poder. 
A mídia só ouve gente de instituições ‘market oriented’: FGV, 
Ibmec, Insper. Sem a mídia, não há debate público. A aca-
demia não consegue se comunicar com a sociedade sem 
mediação. Ao contrário do que muitos de fora da academia 
pensam, a maioria dos cientistas sociais é liberal progressis-
ta e não socialista. A questão é que quem estuda a socieda-
de brasileira acaba chegando à conclusão inevitável de que 
a desigualdade é sua pior chaga e que, portanto, se não a 
atacarmos, outras questões perdem um pouco o sentido”.

PESQUISAS ELEITORAIS
O professor Paulo Baía joga luz para outra realidade. “Nas 
campanhas eleitorais, as universidades eram muito ouvidas 
para a elaboração dos programas de governo. Nessa última 
eleição de 2020, nenhuma candidatura ouviu para valer os 
centros de pesquisa da cidade do Rio de Janeiro”, diz ele. 

INTELECTUAIS

Onde está a 
inteligência 
do Rio?

 n São 267 rios, riachos, ca-
nais, arroios, valas, valões, 
além de duas lagoas, que for-
mam as três macrorregiões 
hidrográficas do Rio. O ca-
tálogo completo dos corpos 
hídricos municipais faz par-
te do eBook Rios de Janeiro. 

InformedoDia

 n O vereador Felipe Michel 
(PP) e secretários municipais 
da Prefeitura do Rio da ges-
tão Crivella foram denuncia-
dos pelo Ministério Público 
Eleitoral por abuso do poder 
político em benefício da can-
didatura do vereador, nas úl-
timas eleições, com entrega 
de cestas básicas a taxistas. 
Ele foi reeleito. No processo, 
o MPE pede inelegibilidade 
de oito anos.

VEREADOR E 
SECRETÁRIOS 
DENUNCIADOS

DANIEL CASTELO BRANCO

Felipe Michel foi denunciado

ESTEFAN RADOVICZ

EBOOK GRATUITO 
SOBRE RIOS DA CIDADE

AJUDA PARA 
DOAÇÃO DE 
SANGUE
Bancos de sangue 

pedem ajuda para 

abastecer esto-

ques. Candidatos 

que apresentaram 

sintomas de covid 

devem aguar-

dar 30 dias para 

realizar doação. E 

quem viajou para 

o exterior deve 

aguardar 14 dias. 

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

A virada deste ano pede mais cautela financeira. Quem está em-
pregado, pense se não é hora de poupar. Quem está com o auxílio 
emergencial, lembre-se que irá acabar. Quem não tem nem um 
nem outro, tenha fé. Precisamos crer que um novo ano melhor virá.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Cientista político, João Feres diz: “sem a mídia, não há debate político”

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:
Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br
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IAA previsão é de semana de 
chuva no Rio. Pode ajudar 
para que a virada seja mais 
calma e consciente. Da forma 
que está, sem perder vidas, a 
chuva pode ser abençoada. 
O caos urbano persiste, mas 
torcemos para que as medi-
das adotadas pelo governo do 
Estado estejam contribuindo 
para evitar tragédias.

Enquanto em muitos lugares a preocu-
pação é por falta de respiradores, no 
Hospital Municipal Desembargador 

Leal Júnior, em Itaboraí, até maca falta.
“Se a situação da saúde aí no Rio já está 

difícil, imagina aqui”. 
A fala é de um funcionário do hospital, 

que pede para não ser identificado por 
medo de represálias.

Segundo ele, o que já era ruim sem a pan-
demia, só piorou com a chegada do vírus. 
Salários atrasados, falta de equipamentos 
de proteção e até macas em péssimo esta-
do de conservação.

“É uma pouca vergonha estarmos nessa 
situação. São nove meses implorando, mas 
só somos prejudicados. A gente pede socor-
ro, mas parece que ninguém quer enxergar 
esse descaso”, desabafa o trabalhador.

O funcionário afirma que até agora o 
salário de novembro e a segunda parcela do 
décimo terceiro não foram depositados, e 
que a situação é de pura calamidade.

“A gente está passando fome. Minha 
salvação é que eu ganhei uma cesta básica 
da minha mãe. A gente rala pra caramba, dá 
plantão, vários amigos que estão aqui na li-
nha de frente já foram infectados e tiveram 
que se afastar, e a gente é tratado assim?”.

Chega a ser bizarro... Quem mais precisa 
de apoio, só toma na cabeça! Não adianta 
colocar a culpa da falta de eficiência só na 
pandemia, porque o problema vem de mui-
to antes! 

A gente espera que com a mudança de 
gestão, tudo também mude, porque do jeito 
que está, o povo não aguenta.

A coluna cobrou a Prefeitura de Itaboraí, 
mas até o fechamento desta edição não 
teve resposta.

3,2,1... É DEDO NA CARA!



RIO DE JANEIRO

A 
decisão da Prefeitura do Rio de cancelar a festa de 
Réveillon e fechar Copacabana, na Zona Sul, para 
evitar aglomerações parece não agradar a todos e 
gerar um racha de opiniões no bairro. Além de res-

tringir o acesso para Copacabana apenas aos moradores, a 
prefeitura decidiu proibir qualquer queima de fogos, o uso 
de equipamentos de som em toda a orla e restringiu a perma-
nência de barraqueiros em ponto fixo na areia e no calçadão.

Para Plínio César, de 48 anos, o fechamento não passa de 
um ato político. “Esse fechamento é uma pouca vergonha, 
não fizeram nada nas eleições e agora querem fechar. Isso é 
política. Mandam as pessoas ficarem em casa sem trabalhar 
e os políticos todos com dinheiro”, afirmou o morador.

Já o motorista Marco Aurélio, de 49 anos, disse que medi-
das como essas são necessárias para diminuir a circulação 
do vírus. “Eu sou a favor da vida, a vida é mais importante. 
Eu trabalho com pessoas e estamos passando uma situação 
bem difícil. Na primeira onda foi um desastre, quem teve re-
curso conseguiu se manter, mas quem não teve quebrou. No 
momento, acho necessário o fechamento. Eu peguei covid-19 
e sei que não é brincadeira, que é uma coisa séria”. 

NATASHA AMARAL  |  natasha.amaral@odia.com.br

DIVIDIDA

PARA PRESERVAR A VIDA

A Prefeitura do Rio vai apresentar, hoje, o 
plano operacional com as medidas que 
serão tomadas para desestimular aglome-
rações na orla e preservar vidas diante da 
pandemia da covid-19. São elas:

 N Bloqueio de estacionamento na orla e ruas 
no entorno a partir do dia 31;

 N Bloqueio da circulação de transporte público 
para acesso a Copacabana e Barra da Tijuca a 
partir das 20 horas do dia 31;

 N Barreira de fiscalização nos limites do mu-
nicípio para não permitir acesso de ônibus, 
micro-ônibus e vans de fretamento à cidade 
do Rio de Janeiro a partir do primeiro minuto 
do dia 31 até às 6h do dia 1º de janeiro.

 N Quiosques poderão funcionar desde que 

Medidas para 
desestimular 
aglomerações na orla

Milton Araújo, sócio da confeitaria By Lopes, uma das 
mais tradicionais do bairro, contou que o tempo é de incer-
tezas. “Nós funcionaremos até às 19h do dia 31, que é o horá-
rio padrão da casa. O fechamento do bairro é preocupante, 
acaba impactando nas vendas. Normalmente, essa é a data 
mais importante do ano, agora, traz incertezas”, afirmou.

As amigas Dirce Lopes, Dalila de Almeida e Helena Urias 
vieram da Zona Leste de São Paulo para participar da tradicio-
nal festa de fim de ano carioca. Para elas, o tempo é de reclusão 
e as medidas para enfrentamento da covid-19 são necessárias. 
“Estamos aqui na fé, a gente toma as devidas providências, 
não vamos andar sem máscara, mas viemos para ficar até o 
ano novo. Nós alugamos um apartamento e vamos ficar nele. 
Se der pra sair, queria ir pelo menos ao calçadão. Se não der, 

está tudo muito bom. Cada um tem que fazer a sua parte”, 
contou Dirce Lopes. “O governo mandou fechar, eu acho que 
é uma coisa certa. O mundo todo está sofrendo. Não podemos 
criticar porque estão fechando a cidade. São medidas neces-
sárias”, completou Dalila. 

A TRISTEZA DE SEVERO
Há quarenta anos trabalhando na altura do posto 5, o barra-
queiro Severo Nunes conta que essa é a primeira vez que não vai 
passar a virada na praia. “A gente tem que cumprir a ordem, não 
podemos passar por cima da lei. Essa doença veio para ficar e 
até a vacina sair não podemos trabalhar. Ficamos seis meses em 
casa e agora mais a virada do ano. (O cancelamento) Deixa todos 
nós da orla muito tristes, mas é necessário. Já estou aqui há 40 
anos, já passei 40 viradas de ano aqui, vi até quando o Bateau 
Mouche virou. Vivi muita coisa aqui, 40 anos não são 40 dias”.

Questionado se vai colocar alguém para trabalhar na vira-
da, Severo disse que não: “Temos que trabalhar no certo para 
não nos prejudicar”. Sobre a redução nas vendas, ele disse 
que o movimento caiu em 50%. “Tem turista brasileiro, mas 
não de outros países. A redução nas vendas é de 50%. Alguns 
hotéis estão fechados, não têm previsão para abrir. Vamos 
ficar em casa, não vou me arriscar, mas é triste”.

A gente tem que cumprir a 
ordem, não podemos passar  
por cima da lei”
SEVERO NUNES, barraqueiro

O barraqueiro 
Severo Nunes 
(acima), as turistas 
Dirce, Dalila e 
Helena e o morador 
Plínio César (D) 
opinam sobre 
as restrições em 
Copacabana

O governo mandou fechar,  
eu acho que é uma coisa certa.  
O mundo todo está sofrendo”
DALILA DE ALMEIDA, turista

Esse fechamento é uma pouca 
vergonha, não fizeram nada nas 
eleições e agora querem fechar. 
Isso é política”
PLÍNIO CÉSAR, morador

Nós alugamos um apartamento 
e vamos ficar nele. Se der pra sair, 
queria ir pelo menos ao calçadão. 
Se não der, está tudo muito bom”
DIRCE LOPES, turista

FOTOS ESTEFAN RADOVICZ / AGENCIA O DIA

Praia de 
Copacabana na  
manhã nublada 

de ontem: pouca 
movimentação 

no bairro, famoso 
pelo seu Réveillon

sem venda de ingressos, shows, instrumentos 
sonoros e sem cercados.

 N O uso de equipamentos de som será proibido 
em toda a extensão da orla a partir da 0h do dia 
31/12 até às 6h do dia 1º de janeiro.

 N A permanência de barraqueiro em ponto fixo, 
tanto na areia da praia quanto no calçadão, 
ficará proibida das 0h do dia 31 às 6h do dia 1º 
de janeiro.

 N Proibida queima de fogos em toda a orla da 
cidade, incluindo rede hoteleira, desde às 0h do 

dia 31 até às 7h do dia 1º de janeiro.
“Temos que buscar, acima de tudo, a 

preservação da vida e da saúde, ninguém 
desconhece a gravidade do covid-19. Exige 
dos homens públicos, medidas austeras e, 
com certeza, vamos encontrar por parte 
da população a solidariedade, o empenho 
e a responsabilidade necessária para que 
possamos evitar o aumento do contágio 
na cidade”, disse o prefeito em exercício, 
Jorge Felippe.

Decisão da Prefeitura do Rio de restringir acesso ao bairro apenas para os moradores no Réveillon, por 
conta da pandemia da covid-19, gera um racha de opiniões entre quem vive, trabalha e frequenta o local

COPACABANA
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Detran-RJ retoma serviço de emplacamento hoje
Foram disponibilizadas 3 mil vagas para a execução; as atividades estavam suspensas desde o dia 7 de dezembro para regularização

REPRODUÇÃO INTERNET

Detran: retorno das atividades levou em conta revisão de contratos com empresa de emplacamento

O Detran-RJ vai retomar 
hoje os serviços de emplaca-
mento em todo o estado do 
Rio de Janeiro. As ativida-
des estavam suspensas des-
de o dia 7 de dezembro para 
regularização do contrato 
com a empresa prestadora 
de serviço.

O agendamento para tirar 
a primeira licença abriu nes-
ta quinta-feira, às 8h, através 
do site www.detran.rj.gov.
br ou pelos telefones 3460-
4040; 3460-4041 e 3460-
4042. Foram disponibiliza-
das 3 mil vagas para executar 
o serviço na segunda-feira.

Os usuários que estavam 
agendados e não puderam 

realizar os serviços durante 
a paralisação poderão retor-
nar ao mesmo posto em até 
dez dias úteis após a retoma-
da das atividades, sem neces-
sidade de reagendamento.

“Quando nossa gestão 
chegou ao Detran, em ou-
tubro, fomos rever contra-
tos de diversas áreas. O em-
placamento foi um deles, já 
que a prestadora vinha exe-
cutando os serviços sem ter 
um contrato assinado com 
o órgão. Então, tivemos que 
suspender. Agora, tudo foi 
regularizado, assinado e, por 
isso, conseguimos retomar 
este serviço tão importante”, 
explica o presidente do De-

tran-RJ, Adolfo Konder.
O Detran-RJ esclarece 

que, por causa da pandemia, 
já há uma resolução adiando 
o prazo para retirar a primei-
ra licença. Quem comprou 
veículo entre 19 de feverei-
ro e 30 de novembro tem até 
o dia 31 de janeiro de 2021 
para regularizar a situação.

MAIS ATIVIDADES

As demais atividades de em-
placamento retomadas pelo 
Detran são: troca de juris-
dição, transferência de pro-
priedade com troca de mu-
nicípio, troca de município, 
troca de placa e mudança 
para placa Mercosul.

Eduardo Paes vai apresentar plano de 
imunização contra Covid-19 em janeiro
Prefeito eleito do Rio vai se reunir com seu secretariado para discutir combate à doença

A reunião de secretariado do 
prefeito eleito do Rio, Eduar-
do Paes (DEM), para discutir 
as medidas de combate à Co-
vid-19 será realizada no dia 3 
de janeiro. Na semana passa-
da, o político adiantou adesão 
ao plano nacional de imuniza-
ção do Ministério da Saúde, 
ainda sem data de início.

Durante encontro com 
Nísia Trindade, presidente 
da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), Paes falou sobre 
a angústia da população em 
relação ao coronavírus. “Nós 
não vamos nos limitar à va-
cinação, temos uma tarefa e 
um papel sobre a saúde urba-
na, novas formas de pensar 
urbanismo na cidade”, disse. 
“Vamos iniciar esse plano de 
imunização em breve”.

O prefeito ainda refor-
çou a importância da Fio-
cruz para o combate a Co-
vid-19. “Nós estamos na 
maior referência em pesqui-
sa de saúde da América La-
tina. Nós estamos no maior 
produtor de vacinas, a Fio-
cruz é uma instituição brasi-
leira que muito nós orgulha”. 

No dia 13, Paes pediu que 
os cariocas fiquem em casa 
para evitar a propagação do 
vírus. “O que eu quero aqui é 
já fazer o papel de liderança 
política, de gestor da cidade. 
Essa questão da covid não é 
simples, tem as dificuldades 
de leitos que a gente enfren-
ta agora, mas tem uma ques-
tão cultural. A gente precisa 
que as pessoas entendam 
que todo dia nós estamos 

perdendo muitas vidas, que 
tem muita gente sendo in-
ternada e que depende mui-
to da atitude de cada um de 
nós, independente da res-
trições criadas por governo, 
principalmente, quando a 
gente fala das pessoas mais 
frágeis em relação à covid”, 
disse.

“Então, meu apelo como 
prefeito eleito do Rio, é que 
pessoas mais velhas não 
saiam de casa, se preservem, 
que evitem o contato. Mas 
todos tem que estar atentos, 
até os que são mais jovens, 
que já pegaram a doença, 
tem que usar máscaras de 
proteção manter o zelo com 
o distanciamento social. Não 
adianta a gente achar que 
um governo vai entrar no dia 

1º de janeiro e vai fazer um 
milagre ou impor uma série 
de restrições, que se a popu-
lação não colaborar, não va-
lem de nada”, continuou.

BUTANTAN

No dia 19, Paes anunciou um 
acordo com Butantan para 
aquisição de vacina contra 
a Covid-19. A informação foi 
divulgada em suas redes so-
ciais após o encontro com 
o governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB).

O Instituto Butantan pro-
duz, em parceria com o la-
boratório chinês Sinovac, a 
vacina Coronavac. Ela está 
na terceira fase de testes e 
sua eficácia precisa ser com-
provada antes da liberação 
pela Anvisa.

Fim de ano traz restrições nos 
municípios turísticos do Estado
Os decretos variam de acordo com cada prefeitura; Búzios, por exemplo, não terá nenhum evento

MATHEUS COUTINHO/PREFEITURA DE BÚZIOS

Barreira sanitária para 
entrar em Búzios neste 
fim de 2020 por conta 
da pandemia da covid-19

E
ste fim de ano será 
muito diferente em 
todo o mundo por 
conta da pandemia 

do coronavírus, inclusive nos 
municípios turísticos do Es-
tado do Rio de Janeiro, como 
cidades da Região dos Lagos 
e da Região Serrana. Por isso, 
quem está pensando em via-
jar nestes últimas dias de 
2020 deve ficar liga nas res-
trições dos municípios. 

A Prefeitura de Búzios, 
por exemplo, não autorizou 
a realização de nenhum tipo 
de evento ou show. A cida-
de conta com barreiras sani-
tárias. Quem quiser entrar 
em Búzios precisa mostrar, a 
partir de um sistema de QR-
Code, que vai se hospedar ou 
frequentar bares e restau-
rantes do município. 

Em Cabo Frio, os meios 
de hospedagem poderão 
funcionar com até 50% da 
sua capacidade máxima. O 
banho de mar está liberado, 
desde que sejam observadas 

as normas de distanciamen-
to social e o uso de máscara. 
Os veículos de turismo vin-
dos de outros municípios 
deverão apresentar aos in-
tegrantes das barreiras de 

Eduardo Paes: apelo à população para que fique em casa e se cuide

ESTEFAN RADOVICZ / AGÊNCIA O DIA

Em Rio das Ostras 
está proibido o 
funcionamento de 
bares e depósitos a 
partir das 20h

controle o Documento de 
Arrecadação Municipal im-
presso, com o comprovante 
do respectivo pagamento, 
para poder entrar em Cabo 
Frio.

A Prefeitura de Araruama 
suspendeu a queima de fo-
gos e as festividades de fim 
de ano. Os bares podem fi-
car abertos só até as 18h e é 
necessário respeitar a limi-

tação de 50% da sua capa-
cidade total, com distancia-
mento de dois metros entre 
as mesas. 

Já em Rio das Ostras, está 
proibido o funcionamento 
de bares e depósitos a partir 
das 20h. Os restaurantes de-
vem funcionar com 30% da 
sua capacidade total. Estão 
suspensas as autorizações 
para entrada de transportes 
turísticos, exceto os que vêm 
trazendo turistas com reser-
vas confirmadas em meio de 
hospedagem com cadastro 
no Ministério do Turismo.

Em Teresópolis, está per-
mitida a entrada de mora-
dores, proprietários de imó-
veis na cidade, pessoas que 
trabalham no município e 
hóspedes com comprovante 
de agendamento ou reserva 
em hotéis e pousadas. Os três 
parques com sede na cidade 
estão abertos para visitação, 
com as devidas restrições de 
número de pessoas, entre 
outras medidas. 

Já a Prefeitura de Petró-
polis informou que suas bar-
reiras sanitárias estão em 
operação nas entradas da 
cidade. Pessoas com sinais 
claros de síndromes gripais 
ou febre acima de 37,8 graus 
serão orientadas a voltar aos 
municípios de origem.
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Justiça bloqueia 
R$ 640 mil do 
ex-marido que 
assassinou juíza
Valor ficará disponível para futura indenização 
e garantir sustento das três filhas do casal

A 
Justiça do Rio de 
Janeiro bloqueou 
R$ 640 mil do en-
genheiro Paulo José 

Arronenzi, que matou com 
16 facadas a sua ex-mulher, a 
juíza Viviane Vieira do Ama-
ral Arronenzi na véspera do 
Natal. O entendimento para 
justificar o bloqueio foi de 
que, por ter cidadania ita-
liana, o assassino poderia, 
mesmo preso, transferir di-
nheiro para o país europeu 
por meio de terceiros. Esse 
valor, agora, passa a ficar dis-
ponível para uma futura in-
denização por danos morais 
e para garantir o sustento 
das três filhas do casal - que 
presenciaram, no último dia 
24, a assassinato da mãe. O 
crime foi qualificado como 
feminicídio.

Conforme a Agência Esta-
dão Conteúdo, o pedido de 
arresto foi feito pelas meni-
nas, todas menores de idade, 
em nome da avó, e concedido 
no sábado pelo juiz João Gui-
lherme Chaves Rosas Filho 
durante o Plantão Judiciá-
rio. O processo está sob se-
gredo de Justiça. 

Filmado por uma teste-
munha, o crime de feminicí-
dio  ocorreu na quinta-feira, 
véspera do Natal, na frente 
das filhas - duas gêmeas de 

Reafirmamos o 
nosso compromisso 
com  a eliminação 
de todo de tipo de 
violência contra as 
mulheres”
CRISTIANE BRITO, sec. nac. 
Políticas para Mulheres

Preso mais um suspeito da 
morte de estudante do UFRJ
Procurado tentou fugir da polícia mas acabou capturado na Lagoa

DIVULGAÇÃO/POLÍCIA CIVIL

Denner estava em um apartamento na Av. Epitácio Pessoa, Lagoa

A Polícia Civil prendeu ontem 
Denner Dias Barcia Alves, sus-
peito de ser um dos autores do 
homicídio do estudante de far-
mácia da UFRJ Marcos Winí-
cius Tomé Coelho de Lima, 20 
anos, em outubro deste ano. O 
jovem foi encontrado morto 
com quatro tiros em Nova 
Iguaçu, na Baixada, após ter 
sido sequestrado na Urca.

Segundo a Polícia Civil, in-
vestigadores obtiveram a in-
formação de que Denner es-
tava escondido em um apar-
tamento na Avenida Epitácio 
Pessoa, na Lagoa. Os agentes 
fizeram um cerco no local 
ontem pela manhã. Ainda de 
acordo com os agentes, a na-
morada do acusado, Bruna 
Crisostomo Alencar, tentava 
retardar a abertura da porta, 
alegando a presença de ca-
chorros da raça pitbull na casa.

Após entrarem no aparta-
mento, os policiais notaram 
que havia um quarto com o 
duto do ar condicionado com 
o aparelho fora do lugar, dan-
do indícios de que o procura-
do havia fugido pelo vão para 
uma laje. Em seguida, houve 
uma busca por cerca de uma 
hora e Denner foi achado na 
sala de máquinas do elevador 
do prédio. Conforme a polícia, 
ela estava com uma mochila 
com nove tabletes de maco-
nha. Foram encontrados no 
apartamento munições de re-

vólver, balanças de precisão 
para pesagem de drogas, além 
de coldres para armas de fogo.

A ação foi realizada por 
agentes da Delegacia de Pro-
teção à Criança e ao Adoles-
cente (DPCA) e da Delegacia 
de Homicídios da Baixada 
Fluminense (DHBF). Denner 
e Bruna foram encaminha-
dos à DHBFF para formaliza-
ção do cumprimento do man-
dado de prisão temporária do 
procurado. O casal acabou 
autuado por tráfico de dro-
gas e posse de munição.

As investigações apontam 
que após sair de bicicleta de 
um shopping em Botafogo, 
onde tinha acabado de par-
ticipar de um encontro em 
família, Marcos Winícius foi 
abordado por homens em 
um carro e uma caminhonete 
na entrada da Urca. Um dos 
veículos colidiu com a bici-
cleta e o jovem caiu no chão. 
Ele foi rendido pelos homens 
e colocado no carro. A cami-
nhonete também retornou 
no local, naquela madruga-
da, para pegar a bicicleta.

 > A Secretaria Nacional de 
Políticas para as Mulheres 
(SNPM) do Ministério da 
Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos divul-
gou uma nota no Twit-
ter em repúdio, para de-
monstrar solidariedade 
às famílias que na semana 
de Natal perderam paren-
tes. Entre os dias 24 e 25, 
pelo menos seis mulheres 
foram assassinadas pelo 
marido ou ex-companhei-
ro em todo o país.

“Os casos que estampa-
ram os jornais demons-
tram, mais uma vez, que a 
violência contra a mulher 
não escolhe raça, classe so-

cial ou mesmo nível de es-
colaridade. Trata-se de mal 
que atinge o Brasil, o mun-
do e exige união de esfor-
ços para superar”, afirma a 
nota divulgada e assinada 
pela secretária Nacional de 
Políticas para as Mulheres, 
Cristiane Brito. 

A pasta reforça os ca-
nais para denúncias, que 
podem ser anônimas e re-
cebem um número de pro-
tocolo para que o denun-
ciante possa acompanhar o 
andamento. Qualquer pes-
soa pode acionar o serviço, 
que funciona diariamen-
te, 24h, incluindo sábados, 
domingos e feriados.

Secretaria repudia mortes e 
violência contra mulheres

7 anos e uma de 9 anos - na 
Barra da Tijuca. O corpo de 
Viviane foi cremado no últi-
mo sábado no Cemitério da 
Penitência, do Caju.

GRANDE REPERCUSSÃO
O caso gerou comoção e des-
pertou manifestações de ór-
gãos do Judiciário. O presi-
dente do Supremo Tribunal 
Federal (STF) e do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), 
ministro Luiz Fux, divulgou 
nota oficial em que os órgãos 
“se comprometem com o de-
senvolvimento de ações que 
identifiquem a melhor for-
ma de prevenir e de erradi-
car” o feminicídio.

Há três meses, a juíza che-
gou a denunciar o ex-marido 

REFORÇO CANINO

Ele foi encontrado 
com as mãos 
amarradas dentro 
do porta-malas

Um motorista de aplica-
tivo foi sequestrado, na 
madrugada de domin-
go, em Queimados, na 
Baixada. Ele estava com 
as mãos amarradas, mas 
com vida, no interior do 
porta-malas do carro que 
utiliza para trabalhar ao 
ser resgatado por PMs do 
24º BPM (Queimados) no 
bairro Belmonte.

Segundo a PM, os cri-
minosos sequestraram o 
motorista em Austin, em 
Nova Iguaçu, logo após 
ter deixado uma passa-
geira no local de destino. 
O condutor teve R$ 250 
roubados pelos bandidos. 
O caso foi encaminhado 
à 55ª DP (Queimados). A 
vítima conseguiu pedir 
ajuda usando o aplicativo 
e informou que teve quan-
tia em dinheiro roubada.

De acordo com infor-
mações da 55ª DP, as in-
vestigações estão em an-
damento e diligências fo-
ram feitas para identificar 
os autores do crime.

Motorista 
sequestrado 
é resgatado 
pela polícia

Intenso tiroteio assustou mora-
dores do Morro da Serrinha, em 
Madureira, na madrugada de 
ontem. Os disparos começaram 
por volta da meia-noite. Agentes 
do 9ºBPM (Rocha Miranda) fo-
ram à Comunidade da Serrinha. 
Não houve registro de prisão ou 
apreensão. Nas redes sociais, 
moradores fizeram relatos. “Já vi 
lugares perigoso, mas igual a Ser-
rinha tá pra existir. Bala voa toda 
hora”, disse um. “Infelizmente o 
RJ acabou!”, falou outro.

Uma briga entre moradores de 
rua acabou com uma mulher 
morta em Niterói. Ela foi es-
faqueada e o corpo ficou por 
algum tempo na Rua Manoel 
Pacheco de Carvalho (conti-
nuação da Rua Saldanha Ma-
rinho) esquina com a Aveni-
da Washington Luís, atrás do 
12º  BPM (Niterói). Segundo os 
PMs, ela seria usuária de dro-
gas. Testemunhas, disseram 
que o suspeito teria se escon-
dido na Favela do Sabão.

DIA A DIA

TIROTEIO NA 

SERRINHA

MORADORA DE 
RUA É MORTA

O 2º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente 
do Copro de Bombeiros do Rio recebeu um filhote da raça 
Bloodhound, de dois meses, para reforçar as atividades de 
busca, resgate e salvamento com cães da corporação. Hórus 
está recebendo os primeiros treinamentos.
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Plano nacional vai ser lançado
 N A secretária nacional de Po-

líticas para as Mulheres, Cris-
tiane Brito, revelou o governo 
federal vai lançar nos próximos 
meses o Plano Nacional de En-
frentamento ao Feminicídio no 
país, com atuação transver-
sal, em conjunto com outros 
ministérios.

“Ressalta-se ainda que ao 

longo do ano foram realizadas 
diversas campanhas, inclusive 
com foco na vigilância solidá-
ria e ações de fortalecimento 
da rede de atendimento. Por 
fim, reafirmamos o nosso com-
promisso com a eliminação de 
todo de tipo de violência contra 
as mulheres”, finalizou a secre-
tária Cristiane Brito.

Há três meses, a juíza 
Viviane Arronenzi 
chegou a denunciar o 
ex-marido por lesão 
corporal e ameaças

por lesão corporal e amea-
ças. O próprio TJ providen-
ciou escolta para Viviane, 
mas ela abriu mão da prote-
ção. Em 2007, uma ex-namo-
rada de Paulo José Arronenzi 
já havia denunciado o enge-
nheiro por agressão.

O cruel assassinato da juíza 
ocorreu por volta das 18h30 
do dia 24, quando ela levava 
as filhas para passar o Natal 
com o pai. Viviane se encon-
trou com o ex-marido. Em um 
vídeo que chegou a circular 
nas redes sociais e é usado 
como prova pela polícia, o ex
-marido ataca a magistrada 
a faca na frente das filhas, a 
despeito dos pedidos das me-
ninas para que parasse. Ele 
desferiu 16 golpes na vítima.
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de nosso organismo e, apesar das pes-
soas mais velhas e com comorbidades 
terem maior risco, não temos como 
prever quem exatamente evoluirá de 
modo mais crítico. 

 NHá explicação para o fato de al-
gumas pessoas sentirem mais os 
efeitos da doença do que outras?

 LA maioria das pessoas apresenta sin-
tomas leves. A evolução varia desde 
infecção sem qualquer sintoma até di-
ficuldade de respirar com risco de vida. 
Geralmente os sintomas surgem cerca 
de quatro a cinco dias após a exposição. 
Os mais comuns são febre, cansaço e 
tosse seca. A pessoa pode também per-
ceber que não sente cheiro ou gosto. A 
falta de ar afeta de 20 a 30 pessoas em 
cada 100, geralmente surgindo cinco 
a oito dias após o início dos sintomas. 
Apesar do caso grave e fatal da doença 
poder ocorrer em qualquer pessoa, o 
risco aumenta dramaticamente com a 
idade e a presença de doenças crônicas 
(cardiovasculares, pulmonares, renais, 
câncer e diabetes mellitus).

 NDe que forma podemos avaliar as 
pessoas assintomáticas? Significa-
ria uma resistência à covid?

 LA falta de sintomas não significa re-
sistência. As doenças virais geralmen-
te evoluem de modo mais ou menos 
sintomático, conforme a quantidade 
de agente infeccioso, a reação do siste-
ma de defesa, o ambiente e os fatores 
genéticos do hospedeiro, que, no caso 
de uma doença nova como a covid-19, 
ainda são mal compreendidos. 

 NHá possibilidade de que a co-
vid atinja mais uma determinada 
família por uma pré-disposição 
genética, por exemplo?

 LEsse é um tópico no qual existe tam-
bém muito interesse da Ciência. Há 
uma publicação da revista cientifica 
‘The New England Journal of Medi-
cine’ que traz um estudo associando 
o risco de covid grave com grupo san-
guíneo, que é geneticamente determi-
nado, mas isso precisa ser confirmado 
e mais estudos são necessários para 
permitir a identificação de fatores ge-
néticos potenciais para definir que ca-
racterísticas estão associadas à forma 
clinica mais grave.

 NO verão pode ser um fator ainda 
maior de risco para a disseminação, 
já que praias e bares devem lotar e 
o uso de máscaras fica desconfor-
tável por causa do calor?

 LEmbora ambientes abertos sejam 

 NA covid-19 está completando um 
ano. O que se sabe até agora sobre 
a doença que aterroriza o mundo?

 LSabemos que é multifacetada, que 
pode ser transmitida através das gotí-
culas respiratórias liberadas pela fala, 
tosse e espirros, especialmente quan-
do estamos a menos de dois metros da 
pessoa doente. As mãos, em contato 
com esses elementos nas superfícies 
que tocamos, são importantes via de 
transmissão. Apesar de comprometer 
em maior ou menor grau os pulmões, 
outros órgãos podem ser afetados, 
como coração, aparelho circulatório, 
rins, sistema nervoso e mesmo a pele. 
Pessoas com sintomas da infecção têm 
maior chance de transmitir para ou-
tras nas fases iniciais da doença (den-
tro da primeira semana), quando os 
níveis de eliminação do vírus são maio-
res. Hoje sabemos que mesmo pessoas 
sem sintomas podem transmitir a co-
vid. Portanto, as recomendações de 
distanciamento social e uso de másca-
ras permanecem, mesmo para aqueles 
que já tiveram a doença.

 NA Medicina conseguiu avanços 
significativos no tratamento?

 LExistem algumas propostas de tra-
tamento de casos mais graves, a maio-
ria ainda em fase experimental. Como 
no tratamento de qualquer doença, 
as decisões cabem ao paciente e ao 
seu médico. Devido aos efeitos in-
flamatórios hiperativos observados 
em casos mais graves, alguns agentes 
que modulam a resposta de defesa 
estão sendo explorados como trata-
mentos. Incluem produtos derivados 
do sangue humano e as chamadas 
terapias imunomoduladoras. Hoje 
sabemos lidar melhor com a doença 
e controlar alguns de seus sintomas, 
minimizando o risco de morte. Ne-
nhum tratamento definitivo foi ainda 
padronizado para garantir a cura rá-
pida ou evitar evoluções mais graves. 
É provável que no futuro tenhamos 
diferentes opções de tratamento para 
diferentes perfis da doença. A ciência 
tem batalhado na identificação de 
inúmeras propostas de tratamento, é 
importante destacarmos isso.

 NA covid é mais perigosa para 
idosos e pessoas portadoras de 
comorbidades...

 LAs formas graves da doença ocorrem 
desproporcionalmente entre pessoas 
acima de 60 anos e entre portadores 
de comorbidades como diabetes, cân-
cer, hipertensão, asma e obesidade, 
mesmo que mais jovens. A doença em 
caso grave afeta diferentes sistemas 

FERNANDO FARIA

ffaria@odia.com.br

Não temos 
como 
prever 
quem 
exata- 
mente 
evoluirá  
de modo 
mais 
crítico”

Sintomas 
persis- 
tentes 
estão 
sendo 
relatados 
entre 
sobrevi- 
ventes, 
incluindo 
indivíduos 
que apre- 
sentaram 
uma 
doença 
leve”

É preciso 
ainda 
investir nas 
estratégias 
de cons- 
cientização 
da popu- 
lação e isso 
tem que 
partir das 
lideranças”

 > EM UM ANO DO PESADELO DA 

COVID-19, o pessoal da área de saú-
de trabalhou demais, se expôs e lu-
tou como nunca para salvar vidas. 
A Medicina conquistou avanços 
decisivos na luta contra a doença, 
ainda muito recente e desconhe-
cida. A Ciência também mostra 
enorme força e as vacinas se apre-
sentam muito promissoras. Médi-
ca infectologista e pesquisadora 
do Instituto Nacional de Infectolo-
gia Evandro Chagas (INI/Fiocruz), 

ENTREVISTA SANDRA WAGNER CARDOSO, MÉDICA INFECTOLOGISTA E PESQUISADORA DA FIOCRUZ

‘O movimento 
antivacina 
representa uma 
ameaça para o 
mundo inteiro’

tidos como menos arriscados, de fato o 
que temos observado é que nas praias 
lotadas as pessoas não mantêm dis-
tanciamento mínimo de dois metros, 
se reúnem em grupos sem máscaras e 
conversam umas com as outras de per-
to por períodos prolongados, poden-
do, portanto, facilitar a transmissão 
da doença. A mesma coisa ocorre em 
bares, onde as pessoas tiram as más-
caras para comer, beber e conversar. O 
uso coletivo de alimentos, como quan-
do diferentes pessoas manipulam a 
comida e a bebida, também oferece 
risco. Onde há aglomeração há risco.

 NÉ possível dimensionar em quanto 
tempo a Medicina poderá conhecer 
as sequelas da covid?

 LAlém das importantes sequelas so-
ciais e econômicas, sintomas persis-
tentes estão sendo relatados entre 
sobreviventes da covid-19, incluindo 
indivíduos que inicialmente apresen-
taram uma doença leve. Esses sinto-
mas persistentes representarão novos 
desafios para a saúde pública. Embora 
os pacientes mais velhos possam ter 
um risco aumentado de doença grave, 
sobreviventes jovens, incluindo aque-
les em boa forma física antes da infec-
ção, também relatam sintomas meses 
após a doença aguda. As informações 
sobre sequelas tardias são ainda limi-
tadas e incluem, por exemplo, depres-
são, ansiedade e mudanças de humor. 
Estudos de vários anos serão cruciais 
para elucidar sequelas de longo prazo.

 NAs vacinas estão em vias de pro-
dução e, no Brasil, há quem resista 
à imunização. Isso pode ser muito 
prejudicial no combate à covid?

 LO movimento antivacina é uma 
ameaça global. Infelizmente, não só 
para uma doença nova como a covid, 
mas também para antigas e controla-
das em diversos lugares, como o sa-
rampo, que mata ou deixa sequelas 
graves. As mídias sociais podem ter 
papel importante tanto a favor da di-
vulgação da Ciência quanto na contra-
mão, se informações falsas forem di-
vulgadas. Certamente, o crescente mo-
vimento antivacina pode prejudicar. 
O Brasil tem um dos programas mais 
abrangentes para vacinação pública. 

Acredito que aqui prevalecerá a tradi-
ção de que vacinas são fundamentais.

 NHá um percentual mínimo de 
imunização da população para 
que a vacina possa apresentar os 
resultados necessários?

 LUma vacina pode proteger comple-
tamente uma pessoa da doença ou mi-
nimizá-la, tornando-a mais branda. 
As agências sanitárias em geral reco-
mendam estimativa de eficácia de pelo 
menos 50% para garantir que uma va-
cina para a covid seja implantada. Ob-
viamente, quanto mais eficaz, maior 
o sucesso da vacinação em massa. In-
dependentemente disso, a cobertura 
vacinal, ou seja, o número de pessoas 
vacinadas na população, é mais impor-
tante do que o percentual de eficácia. 
Não adianta termos uma vacina 100% 
eficaz e vacinarmos só 10% da popula-
ção. Isso seria como andar em círculos. 
Para atingirmos o número necessário 
de vacinados para controlar a doença, 
levaremos algum tempo.

 NA partir de uma possível imuni-
zação em massa, há prazo para a 
população se sentir segura?

 LConsiderando o que discutimos no 
tópico anterior, a capacidade de pro-
dução, distribuição das vacinas, efi-
cácia e cobertura vacinal e as previ-
sões dos ‘experts’, talvez seja possível 
chegarmos em 40% de cobertura até 
o início do segundo semestre de 2021.

 NPodemos esperar um 2021 melhor 
ou o alívio só virá a partir de 2022?

 LÉ uma previsão difícil. Quando pen-
samos que teríamos uma estabilização 
dos casos e o retorno paulatino às ativi-
dades, passamos a observar um maior 
descaso das pessoas com os cuidados 
e o aumento das aglomerações. Por 
conta disso, estamos enfrentando um 
aumento progressivo de casos, com 
escassez de vagas nos hospitais. Até 
que possamos ter um percentual sig-
nificativo da população vacinada pre-
cisamos manter a vigilância. É preciso 
ainda investir nas estratégias de cons-
cientização da população e isso tem 
que partir das lideranças e das nossas 
estruturas de controle sanitário.

DIVULGAÇÃO

Sandra Wagner Cardoso alerta que 
a conscientização e a mobilização 
da população, os cuidados de cada 
um e as vacinas são fundamentais 
para que possamos vencer o novo 
coronavírus. Ela adverte que as 
sequelas deixadas são relatadas, 
muitas vezes por pacientes jovens 
que tiveram sintomas leves. Há ca-
sos de depressão e ansiedade, mas 
ainda não é possível estabelecer o 
que a doença pode causar a longo 
prazo. E isso, certamente, será um 
dos tantos desafios que a Medicina 
terá pela frente nos próximos anos. 
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Ano trágico, 2020  
se despede marcado 
pela enorme  
dor causada pela 
pandemia, que  
levou pessoas  
muito queridas do 
público brasileiro 

A 
covid-19 nos mostrou as faces mais duras de uma 
tragédia mundial. O vírus que trancou o planeta e 
impediu simples manifestações de carinho, como 
beijos e abraços, interrompeu a vida de quase 

200 mil brasileiros. Um contingente enorme de famílias 
enfrentou o drama de uma despedida sem o último olhar. 
Entre aqueles que a pandemia nos tirou do convívio, estão 
pessoas que faziam parte do nosso dia a dia, que entravam 
em nossas casas, dividiam microfones, câmeras, traços, 
acordes, letras... Que tocavam os nossos ouvidos e as nos-
sas almas, nos aqueciam com talento e arte. Eram íntimos, 
mesmo que jamais nos tivessem visto.

No triste e inimaginável 2020, ano que a covid transfor-
mou num oceano de lágrimas, o Brasil se despediu de nomes 
como Paulinho, vocalista do Roupa Nova, do compositor 
Aldir Blanc, do desenhista Daniel Azulay, do percussionista 
Ubirany, do grupo Fundo de Quintal, da atriz Nicete Bruno, 
do ator Eduardo Galvão e do apresentador Rodrigo Rodri-
gues, do Sportv. Como tão bem retrata uma das composições 
de Aldir Blanc, chora a nossa pátria, mãe gentil...

Compositor e escritor de raro talento, 
Aldir Blanc era carioca, nascido no Es-
tácio, em 2 de setembro de 1946. Mor-
reu aos 73 anos, no dia 4 de maio, no 
Hospital Universitário Pedro Ernesto, 
em Vila Isabel, na Zona Norte, bairro 
que era uma de suas paixões. É autor 
de clássicos como ‘O Bêbado e a Equi-
librista’, em parceria com João Bosco, 
imortalizada na voz de Elis Regina. 
Vascaíno apaixonado, cronista que 
adorava o Rio de Janeiro, foi colunista 
do jornal O DIA e escreveu 11 livros. 
Tinha especialização em Psiquiatria, 
mas, em 1973, trocou de vez a Medici-
na pela música e deixa composições 
que marcaram a vida e a história dos 
brasileiros, como  ‘O Mestre-Sala dos 
Mares’ e Dois Pra Lá, Dois Pra Cá’. Aldir 
Blanc também foi responsável por 
batizar o bloco ‘Simpatia é Quase 
Amor’, um dos mais tradicionais do 
Carnaval carioca, que desfila há anos 
em Ipanema, na Zona Sul.

ALDIR BLANC

O ator não resistiu à covid-19, após passar mais de uma semana inter-
nado no Hospital da Unimed, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, 
e morreu no dia 7 deste mês. O último trabalho dele foi no papel do 
advogado Dr. Machado, em ‘Bonsucesso’, da TV Globo, novela que foi 
transmitida pela emissora até janeiro deste ano. Na Globo, também fez 
em 1989 a primeira novela: ‘Salvador da Pátria’.

Eduardo Galvão era carioca, nascido em 19 de abril de 1962. Teve 
como um dos papéis de destaque Paschoal Papagaio, em ‘Despedida de 
Solteiro’. Também participou de novelas de sucesso, como ‘A Viagem’, 
‘As Pupilas do Senhor Reitor, Malhação’, ‘Em Família’ e ‘Insensato Cora-
ção’. Ao lado de  Angélica, também fez sucesso na série ‘Caça Talentos’, 
exibida de 1996 a 1998, na TV Globo, interpretando o personagem Ar-
thur Carneiro, par romântico da Fada Bela, vivida pela apresentadora.

EDUARDO GALVÃO

Vocalista do grupo Roupa Nova, Paulo César Santos, o Paulinho, de 68 anos. estava inter-
nado na UTI do Hospital Copa D’Or, na Zona Sul do Rio, onde morreu no último dia 14. Ele 
havia passado em setembro por um transplante de medula óssea em consequência de 
um câncer. No entanto, em novembro, se contaminou pelo novo coronavírus, precisou ser 
novamente internado e não resistiu. 

Paulinho, nascido no Rio no dia 6 de setembro de 1952, apresentava-se em bailes até 
se juntar aos amigos que deram origem ao Roupa Nova, uma das bandas de maior suces-
so na MPB, a partir dos anos 1980. Sua voz se tornou uma espécie de marca registrada do 
grupo, que percorreu gerações com hits como ‘Volta pra Mim’, ‘Canção de verão’, ‘Sensual’, 
‘Meu universo é você’ e ‘Asas do Prazer’. Também atuou como percussionista e fez compo-
sições, entre elas ‘Assim como eu’ e ‘Fora do ar’. A consagração de Paulinho e da banda o 
Roupa Nova vaio com o clássico ‘Clarear’, lançado em 1982, e que estourou no mundo da 
música ao se tornar tema da novela ‘Jogo da Vida’, da TV Globo

PAULO CÉSAR SANTOS, O PAULINHO

Apresentador do SporTV, escritor e músico, Rodrigo Rodrigues morreu em 28 
de julho, aos 45 anos, vítima de complicações causadas pelo novo coronavírus. 
Inicialmente, ele estava com sintomas leves da doença, mas passou mal e 
foi internado no Hospital da Unimed, na Barra. Rodrigo teve uma trombose 
venosa cerebral, chegou a ser submetido a uma cirurgia, mas não resistiu.

Carioca, nascido no dia 18 de abril de 1975, ele era versátil, dono de um 
estilo próprio, muito bem-humorado e querido demais pelos colegas. 
Iniciou a carreira em 1995, na Rede Vida, e passou por diversas emissoras, 
como Cultura, ESPN Brasil, SBT e Band. Guitarrista, Rodrigo Rodrigues 
montou em 2008 a banda ‘The Soundtrackers’, especializada em trilhas 
de grandes sucessos do cinema.

RODRIGO RODRIGUES

Uma das grandes atrizes do país, nome consagrado nos palcos e na TV, Nicette 
Bruno morreu aos 87 anos, no dia 20 deste mês, na Casa de Saúde São José, no 
Humaitá, Zona Sul do Rio. Vítima da covid-19, ela deixa três filhos e uma carreira 
de enorme sucesso, consagrada por personagens inesquecíveis.

Nicette Xavier Miessa nasceu em Niterói, no dia 7 de janeiro de 1933. Aos qua-
tro anos, começou a carreira num programa infantil na Rádio Guanabara. Aos 14 
anos,já era atriz profissional. Aos 19, conheceu Paulo Goulart, companheiro que 
morreu em 2014, com quem passou quase 60 anos casada. Na TV, foi imortaliza-
da como a Dona Lola, da novela ‘Éramos Seis’, da Tupi, e Dona Benta, a querida e 
doce vovó do ‘Sítio do Picapau Amarelo’, na Globo. Também desfilou seu enorme 
talento na TV Excelsior. Na Globo, participou de produções de enorme sucesso 
como ‘Obrigado, Doutor’, ‘Sétimo Sentido’, ‘Selva de Pedra’, Rainha da Sucata’ e 
‘Mulheres de Areia’, entre outras.

NICETTE BRUNO

Mestre do samba, o cantor, compositor 
e instrumentista Ubirany Félix do Nas-
cimento, um dos fundadores do grupo 
Fundo de Quintal, morreu aos 80 anos no 
último dia 11, depois de mais de uma se-
mana internado devido a complicações 
da covid-19. Dono de um sorriso aberto 
e de um enorme talento, ele foi um dos 
precursores do pagode, no Cacique de 
Ramos, santuário do samba.

Nascido no Rio de Janeiro no dia 16 de 
maio de 1940, Ubirany foi responsável 
pela criação de um novo instrumento, 
o repique de mão, do qual, apesar da 
modéstia, jamais escondeu o enorme 
orgulho. Teve como parceiros nomes 
consagrados, como Jorge Aragão, Almir 
Guineto e Arlindo Cruz. Com o Fundo de 
Quintal, conquistou 15 discos de ouro, 
três de platina e um Grammy Latino. 

UBIRANY

DANIEL AZULAY

Desenhista, pintor e cartunista Daniel Azulay lutava contra uma leucemia, contraiu o novo coronavírus e não 
resistiu. Ele passou duas semanas internado na UTI da Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio, e morreu, 

aos 72 anos, no dia 27 de março. Talentoso, ganhou projeção nas décadas de 1970 e 1980 em programas destina-
dos ao público infantil, como a ‘Turma do Lambe Lambe’, exibido na TV Educativa e na Bandeirantes, que marcou 

gerações. Os principais personagens eram a vaquinha Gilda, a coruja Professor Pirajá e a galinha Xicória, além do  
bordão ‘Algodão doce pra você!’. Carioca, nascido em 30 de maio de 1947, Daniel Azulay era formado em Direito 

pela Universidade Cândido Mendes. No início da década de 1970, começou a publicar histórias em quadri-
nhos e cartuns em revistas e jornais. Sempre preocupado com temas como o meio ambiente, também 

se envolveu em vários projetos sociais e de conscientização, tendo como foco ações educativas volta-
das à conscientização do público infantil.

FOTOS DE DIVULGAÇÃO
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BOTAFOGO VASCO

Alvinegro perde para o Timão
Em situação dramática, time de Barroca termina o ano em penúltimo do Brasileirão 

Lecaros em lance 

contra o Corinthians: 

peruano entrou bem e 

deu velocidade ao setor 

ofensivo 

O 
Botafogo segue em 
situação dramá-
tica no Brasileiro. 
Na tarde de ontem, 

a equipe carioca recebeu o 
Corinthians, no Nilton San-
tos, e foi derrotada por 2 a 
0. O equatoriano Cazares e 
o meia Mateus Vital marca-
ram os gols. Com o resultado, 
o Glorioso termina o ano na 
penúltima colocação.

A primeira etapa foi de 
pouco brilho técnico. O Bo-
tafogo teve dificuldades com 
as improvisações feitas por 
Eduardo Barroca. Victor 
Luís, escalado como ponta 
para ser o principal respon-
sável por armar os ataques, 
foi pouco efetivo ofensiva-
mente. Já Rafael Forster, que 
atuou como lateral-esquer-
do, esteve perdido.

Já o Corinthians teve um 
primeiro tempo discreto, 
mas seguro o suficiente para 
ser melhor do que o Botafo-
go. Mesmo com apenas 45% 

Equipe carioca toma um baile do 
Athletico, fora de casa, e segue no Z-4

Na Arena, Cruzmaltino é 
superado pelo Furacão

Em mais uma exibição 
ruim, o Vasco perdeu para 
o Athletico por 3 a 0, na 
Arena da Baixada, e se 
complicou ainda mais no 
Brasileiro. Com o revés, o 
time cruzmaltino perdeu a 
oportunidade de sair do Z-4 
e termina 2020 na 18ª colo-
cação. Os gols foram mar-
cados por Carlos Eduardo, 
duas vezes, e Nikão.

O primeiro tempo do 
Vasco é para ser esquecido. 
Com muitos erros, o time 
carioca foi nulo em campo. 
O Furacão não perdoou. O 
Vasco saiu jogando errado, 
Richard roubou a bola de 
Neto Borges, e Nikão re-
cebeu com liberdade para 
ajeitar o corpo e bater no 
cantinho. Aos 34 minutos, 
o Cruzmaltino até chegou 
ao empate, mas o lance foi 
anulado pela arbitragem. 
Neto Borges cobrou falta na 

área, a bola desviou e caiu nos 
pés de Cano, que sozinho chu-
tou para o gol. Mas arbitragem 
marcou impedimento, que foi 
confirmado pelo VAR. 

Aos 37, o Athletico am-
pliou. O Vasco deu bobeira 
na defesa e entregou uma 
bola de graça para Nikão. Ele 
tocou para Léo Cittadini sol-
tar a bomba de fora da área, 
Fernando Miguel defendeu, 
mas deu rebote, e Carlos 
Eduardo não perdoou e bo-
tou para dentro.

No segundo tempo, aos 4 
minutos, Cano voltou a ter 
um gol anulado pela arbitra-
gem. O VAR anulou por impe-
dimento. Apesar da melhora 
do time vascaíno, quem conse-
guiu chegar ao gol foi o Athle-
tico. Carlos Eduardo recebeu 
na intermediária, arriscou de 
longe, e a bola entrou no can-
tinho de Fernando Miguel, fa-
zendo o terceiro do Furacão. 

a palinha do apolinho
ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

FLAMENGO DEU MOLE

O TRUQUE PEDALADAS

 N O técnico Fernando Di-
niz surpreendeu escalan-
do a força máxima e der-
rotando o Fluminense, no 
Maracanã, por 2 a 1, com 
dois gols de Brener, am-
pliando para sete pontos 
a vantagem do São Paulo 
sobre Flamengo e Atléti-
co Mineiro na entrada da 
reta final do Campeona-
to Brasileiro, beneficiado 
pelo empate sem gols do 
Flamengo com o Forta-
leza, no Castelão. Já com 
pinta de campeão, o São 
Paulo passa a jogar com a 
tranquilidade que a gor-
dura acumulada propor-
ciona, será difícil mesmo 
superá-lo.

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

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

 NJogando sem inspiração, 
o Flamengo esbarrou num 
bloqueio defensivo forte e 
perdeu a única chance clara 
de gol num lance bizarro em 
que Pedro (foto) bateu pê-
nalti que sofreu conseguin-
do a façanha de chutar com 
dois pés ao mesmo tempo 
após escorregar ao chegar 
na marca e ainda assim a 
bola entrou. Caracterizados 
os dois toques, o árbitro anu-
lou o gol. Sem força ofensiva, 
dominado pela forte marca-
ção do Fortaleza, o Flamen-
go se perdeu, as alterações 

de Ceni não surtiram efeito e 
dois pontos preciosos foram 
perdidos. Não basta torcer 
pelo insucesso do São Paulo, 
será preciso mostrar servi-
ço, admitir os erros e buscar 
soluções rápidas, porque o 
tempo não para. Como a dife-
rença para o líder São Paulo 
subiu para sete pontos, mes-
mo com um jogo a menos, a 
tarefa fica mais difícil, mas 
continua possível. Como 
tudo que resta ao Flamengo 
é o Brasileiro, é tratar de se 
atirar à luta com garra en-
quanto houver esperança.

 N Leonardo e a turma do 
Paris Saint-Germain está 
monitorando o Réveillon 
de Neymar e seus parças.

 N A preocupação com a 
farra etílica existe, mas 
não é a principal. O te-
mor é a contaminação. 

 N O Fla-Flu, no dia 6 de 

janeiro, no Maracanã, será 
decisivo para as pretensões 
de Marcão no Fluminense: 
precisa vencer o clássico 
para fugir da panela. 

 N Jorge Salgado está mon-
tando o novo comando do 
futebol do Vasco. Rodrigo 
Caetano está na fila.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Depois de onze jogos 
sem marcar arti lheiro 
Thiago Galhardo fez de 
pênalti o segundo gol do 
Internacional na vitória 
sobre o Bahia, chegando 
a 16 gols no campeonato.

 N Botafogo go jogando 
em casa perde para o 
Corinthians por 2 x 0 e 
vê o fantasma do rebai-
xamento cada vez mais 
perto. Situação passa 
de crítica desesperadora.

FLAMENGO

FLUMINENSE

Ceni admite baixa produção 
Rogério Ceni deixou o Cas-
telão, no sábado, insatisfeito 
com o resultado — empate 
sem gols com o Fortaleza — e 
a atuação do Flamengo, que 
pouco criou durante os 90 
minutos e, com o resultado, 
perdeu o segundo lugar da 
tabela para o Atlético-MG. 
Admitindo a baixa produção 
ofensiva da equipe, o técni-
co minimizou a condição do 
gramado e mostrou confian-
ça na briga pelo título.

“Produzimos abaixo do que 
esperávamos. O gramado é 
uma parte secundária. Talvez 
tenha influenciado na parte 
do pênalti, que o Pedro es-
corregou. Não adianta usar o 

Ceni acredita no título brasileiro

gramado como desculpa”, ava-
liou Ceni, antes de completar: 
“Com certeza absoluta (acredi-
ta no título brasileiro). Não se 
pode trabalhar no Flamengo 

se não acredita que pode ser 
campeão. Independentemen-
te da diferença de pontos que 
termine esta rodada, é com-
pletamente possível diminuí
-la e chegar à última rodada 
jogando pelo título”.

Ex-técnico do Fortaleza, ele 
comentou sobre o retorno ao 
Castelão: “É um prazer voltar 
e ver os caras que treinei. A 
dificuldade que o Flamengo 
enfrentou se deve ao sistema 
de três anos que foi montado 
justamente para enfrentar ti-
mes como o Flamengo, Atlé-
tico-MG, Internacional. Acho 
que o Fortaleza pode chegar 
na Sul-Americana. Tem joga-
dores e futebol para isso”.

‘A gente merecia sorte melhor’
O técnico Marcão não es-
condeu sua frustração com 
a derrota por 2 a 1 do Flumi-
nense para o São Paulo, na 
noite de sábado, em jogo vá-
lido pela vigésima-sétima ro-
dada do Campeonato Brasi-
leiro. Em entrevista coletiva 
no Maracanã, o comandante 
do Tricolor das Laranjeiras 
destacou que a equipe foi 
mais veloz e teve mais com-
petitividade do que em par-
tidas anteriores. 

“No jogo do Atlético a 
equipe foi lenta, sem transi-
ção. Nesse jogo, ferimos mais 
a equipe adversária, conse-

Marcão lamenta derrota do Flu

guimos ter mais velocidade 
no último terço, tivemos a 
chance de fazer o primeiro 
gol. Quando perdíamos o 

jogo, tivemos chances com 
Caio (Paulista), Fred, de si-
tuação melhor para o gol”, 
disse Marcão.

Em seguida, ele traçou um 
panorama sobre a postura dos 
seus comandados: “Foi um 
jogo difícil, contra o líder do 
campeonato e nossa equipe 
duelou com eles o tempo todo. 
Foi resolvido no detalhe. Ló-
gico que a gente queria e me-
recia uma sorte melhor, mas 
acredito que a gente melhorou 
no último terço de jogo”.

O técnico também exaltou 
a maneira como os jovens 
formaram o meio de campo. 

JORGE JESUS QUER ARÃO
Jorge Jesus quer tirar Willian Arão do 

Flamengo e levá-lo para o Benfica, 

segundo o jornal português “Record”.

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

de posse de bola, a equipe 
paulista fez o “feijão com ar-
roz”, explorou as fragilidades 
de seu adversário e conse-
guiu inaugurar o marcador. 

Aos 33 minutos, Cazares ga-
nhou a bola na intermediá-
ria, trabalhou com Mosqui-
to e correu para a área, onde 
recebeu belo cruzamento e 
cabeceou para marcar.

Na volta do intervalo, o 
jogo melhorou e ficou mais 
agitado. A equipe paulista, 
apesar de não ser brilhante, 
conseguia criar as melhores 
oportunidades. Aos 29 mi-
nutos, Ramiro soltou uma 
bomba de fora da área, que 
desviou e explodiu no tra-
vessão de Diego Cavalieri. 
Já nos acréscimos, Mateus 
Vital, que havia entrado no 
segundo tempo, fez boa jo-
gada individual, levou a me-
lhor sobre a zaga alvinegra 
e bateu bonito para definir 
o placar para o Timão: 2 a 0.

O Botafogo termina a roda-
da na penúltima colocação, 
com 23 pontos. A equipe de 
Barroca volta a campo no dia 
6, contra o Athletico-PR, no 
Nilton Santos.  

8    SEGUNDA-FEIRA, 28.12.2020  I  O DIA



O DIA I SEGUNDA-FEIRA, 28.12.2020    9

ECONOMIA

“A SITUAÇÃO É 
MUITO DIFÍCIL E O 
13º ME ANGUSTIA”

COM A PALAVRA, JORGE FELIPPE

DIVULGAÇÃO

C
om um novo ano se 
aprox imando ,  se 
renovam também 
as metas para os pró-

ximos meses e a estabilidade 
financeira marca presença 
nessa lista. Apesar das di-
ficuldades impostas pela 
pandemia, a expectativa é 
de que a economia brasileira 
comece a caminhar em 2021. 
Nesse cenário, ter um plane-
jamento pode ajudar a esta-
belecer uma relação melhor 
com o dinheiro, entender 
os gastos e até mesmo criar 
uma reserva de emergência. 

Entenda quais são as ex-
pectativas para o próximo 
ano e confira os primei-
ros passos para criar um 
planejamento.

O economista Gilberto 
Braga avalia que o cenário 

PALOMA SAVEDRA

SERVIDOR

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

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

O 
quadro alarmante 
do caixa da Prefei-
tura do Rio é mo-
tivo de preocupa-

ção da equipe que está to-
cando o governo carioca. 
E o cenário de ‘catástrofe’ 
financeira foi novamente 
reforçado pelo prefeito em 
exercício, Jorge Felippe 
(DEM), à coluna: “A situa-
ção é muito difícil. Minha 
angústia é o 13º salário”. 
“Estou sentado em cima 
de uma bomba atômica. 
Estamos”, disse ele, que 
complementou: “Estou 
de pires na mão”.

Questionado, Jorge Fe-
lippe corroborou o que o 
futuro secretário de Fa-
zenda, Pedro Paulo, disse 
à coluna no dia 24: não ha-
verá condição de pagar o 
abono para todo o funcio-
nalismo ainda este ano.

Presidente da Câmara 
e, agora, interinamente 
comandando o Executivo, 
o parlamentar fez questão 
de dizer que buscará ain-
da quitar o 13º  para mais 
uma faixa salarial. No en-
tanto, essa medida depen-
de da condição de caixa, 
que é extrema. 

Neste momento, o co-
bertor é curto, e os recur-
sos estão tendo que ser 
priorizados em sua gran-
de parte para manter o 
funcionamento dos hos-
pitais e unidades de Saúde 
em meio à pandemia e ao 
risco de greve de profissio-
nais do setor.

Jorge Felippe fez críti-
cas a escolhas do governo 
nesses últimos anos, que 
priorizou despesas não es-

Mês de dezembro 
é ingrato e 
marcado apenas 
por despesas, com 
pouca entrada de 
recursos em caixa

senciais: “Foram opções 
erradas”. E disse que ainda 
pretende fazer um posicio-
namento público a respei-
to do cenário das finanças. 

“Ainda farei uma mani-
festação formal à popula-
ção, para que o povo sai-
ba que decisões erradas 
foram tomadas lá atrás: 
pagamento de despesas 
do exercício anterior que 
poderiam esperar; conti-
nuar a realizar obras de 
campo de futebol... Era 
uma catástrofe anunciada 
e denunciada”, pontuou.

O prefeito em exercício 
alegou que o Legislativo 
atuou para o reforço dos 
cofres cariocas com a apro-
vação de projetos, mas, se-
gundo ele, as verbas foram 
mal aplicadas. “A Câmara 
de Vereadores nunca deixou 
de dizer o que estava acon-
tecendo. A aplicação dos 
recursos é de competência 
exclusiva do Poder Executi-
vo. Ele (o prefeito afastado, 
Marcelo Crivella) fez uma 
opção e estamos aí vivendo 
essa situação”, declarou. 

“Não podem imputar 
essa responsabilidade à 
Câmara de Vereadores. 
(Com a aprovação de pro-
jetos) A Câmara aumen-
tou o IPTU, taxou inativos 
que ganhavam acima de 
R$ 5.645,80 (teto do INSS 
em 2018), criou o Concilia 
Rio, o Mais Valia. Se pegar 
o caixa da prefeitura, gra-
ças à Câmara houve mais 
de R$ 4 bilhões de incre-
mento de receita”.

RASPANDO O TACHO
O atual governante res-
saltou que, em dezembro, 
não entram muitos recur-
sos no caixa, mas no início 
de 2021 as perspectivas 
começarão a melhorar: “A 
partir de janeiro e feverei-
ro fica mais equilibrado, 
entram recursos, como da 
cota única de IPTU. Mas 
dezembro só tem despe-
sas. Estou de pires na mão 
e raspando o tacho”.
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econômico tende a melhorar, 
mas depende do desenvol-
vimento de uma vacina: “A 
expectativa para o próximo 
ano leva em conta a questão 
da covid-19. Se tivermos um 
avanço positivo da vacina no 

primeiro semestre, o merca-
do vai reagir bem”.

Caso as coisas corram 
como esperado, o momento 
pode ser interessante para 
aqueles que têm uma quan-
tia sobrando pensarem em 
investir.

“Para quem já está estável 
e tem um dinheiro sobran-
do, sem precisar usar pelo 
próximo ano, é provável que 
2021 seja um bom momen-
to para comprar fundo de 
renda variável ou ações de 
empresas que deverão cres-
cer com a recuperação da 
economia”, pontua Braga, 
que alerta: “Mas vale lem-
brar que esse tipo de investi-
mento tem um grau de risco 
maior do que a caderneta de 
poupança, por exemplo”.

PLANEJAMENTO FINANCEIRO
Para quem tem a estabilida-
de como meta, a especialista 
em gestão financeira Odi-
neia Silva aconselha: essa 
conquista “está muito ligada 
ao equilíbrio da mente e do 
bolso”: “Pensar de forma ra-

cional sobre as finanças é in-
dispensável. Quando se dá a 
devida atenção ao dinheiro, 
pensando com mais razão e 
menos emoção nas decisões 
de compra, evita-se entrar 
no endividamento”.

É preciso pensar a longo 
prazo, orienta Odineia. “É im-
portante começar a separar 
assim que entrar o dinheiro 
mensal. Primeiro separe um 
valor fixo ou percentual das 
entradas para os investimen-
tos com rentabilidade diá-
ria. Zero vezes zero será sem-
pre zero, o juros composto 
tem um poder enorme ao lon-
go do tempo e lhe trará uma 
estabilidade da mente e do 
bolso hoje e a longo prazo”, diz.

Reportagem da estagiária Maria Clara 

Matturo, sob supervisão de Cadu Bruno

É preciso colocar as 
contas na ponta da 
lápis, identificar as 
principais despesas 
e estipular um limite 
de gastos

A expectativa leva em 
conta a questão da 
covid-19. Se tivermos 
um avanço positivo 
da vacina, o mercado 
reagirá bem”
GILBERTO BRAGA, 
economista

Quando se dá a 
devida atenção ao 
dinheiro, pensando 
com mais razão e 
menos emoção nas 
decisões de compra, 
evita-se entrar no 
endividamento”
ODINEIA SILVA, 
especialista em gestão 
financeira

 > A especialista Odineia 
Silva separou três dicas 
valiosas para todos que 
desejam viver em meio a 
uma nova realidade finan-
ceira no próximo ano.

A primeira delas é fazer 
um checkup da sua atual 
situação financeira. Neste 
caso, ela indica que o inte-
ressado tenha a clareza do 
que entra e sai, bem como 
de possíveis rendimen-
tos de decisões tomadas 
anteriormente.

A segunda dica é: esti-
pule um teto de gastos por 
categoria mensalmente 

para todo o ano de 2021. 
Por exemplo, alimenta-
ção, lazer, habitação, edu-
cação e saúde, entre ou-
tras prioridades.

A terceira (e não menos 
importante que as ante-
riores) pede que se estipu-
le pelo menos três metas 
pessoais e três profissio-
nais para o próximo ano. 

“Lembre-se: para quem 
não sabe o que quer, qual-
quer caminho serve. Di-
reção é essencial para um 
excelente planejamen-
to financeiro”, ressalta 
Odineia.

Prefeito em 
exercício, Jorge 
Felippe afirma 
que governo fez 
opções erradas 
na aplicação de 
recursos

Esta coluna entra em recesso a partir de amanhã  
e volta a ser publicada em 5 de janeiro de 2021.

Saiba como planejar as 
finanças para o novo ano
Aprender a organizar as contas é estratégia fundamental para a estabilidade financeira

Quem tiver dinheiro 
sobrando pode 
investir, basta 
pesquisar as 
melhores opções

De checkup a teto de gastos, 
confira dicas valiosas
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Saquarema T.3607-0707
Sampaio Correia. TerreNOS 
450m2 com rGI, Licença 
ambiental, Projeto aprovado 
na PmS. Partir r$ 297,00 
mensais (+pequena entrada 
facilitada) . "rJ-106/  Km. 
56". Próximo  praias, lagoas, 
cachoeiras. Torne-se "Par-
ceiro" !! Indique e Ganhe!! 
Visitas sábado/  domingo. 
Tels. (21) 3607-0707/ (21) 
98513-2155 (Whatsapp) . 
Cj. 4967-0. w w w . s e g i m o v e i s 
. c o m . b r
 

TIJOLO T.99503-3686
19x19, 19x29 e argila. Tu-
do com excelente qualida-
de, direto  fábrica. entrega-
mos todo rio e Grande rio. 
Tratar maria.  Whatsapp: 
99503-3686

 



Pazuello: estados terão 
vacina simultaneamente
Ministro prevê 24,7 milhões de doses e imunização em massa a partir de fevereiro 

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

O 
ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, 
declarou ontem, 
no programa Brasil 

em Pauta, da TV Brasil, que 
todos os estados receberão 
a vacina contra a covid-19 
simultaneamente. “Inde-
pendentemente da quan-
tidade, ela será distribuída 
igualitariamente dentro da 
proporcionalidade dos esta-
dos”, anunciou. 

A previsão do ministério 
é que 24,7 milhões de doses 
de vacinas estejam disponí-
veis em janeiro. O ministro 
garantiu ainda que a imuni-
zação em massa deve come-
çar em fevereiro e será vo-
luntária. E que será dispo-
nibilizada, de forma gratui-
ta, em cada município. “O 
cronograma de distribuição 
e imunização é um anexo do 
nosso plano de imunização”, 
disse, acrescentando que o 
calendário poderá mudar.

A expectativa do titular 
da pasta é que alguns grupos 
prioritários comecem a rece-
ber a primeira dose no final 

grupos prioritários. 
“São quatro grandes gru-

pos prioritários e, após esses 
grupos, que a gente visuali-
za 30 dias, a gente começa a 
vacinar a população dentro 
das faixas etárias”, afirmou. 

Esses 30 dias seriam sufi-
cientes para aplicar as duas 
doses da vacina.

Segundo o Plano Nacio-
nal de Imunização, nas pri-
meiras fases serão vacina-
dos grupos específicos: tra-
balhadores da saúde, idosos, 
pessoas com comorbidades, 
profissionais de segurança, 
indígenas e quilombolas.

“Temos contratos com 
quatro a cinco laboratórios, 
que vão nos dando essa cro-
nologia, mas a principal data 
é que até o final de janeiro te-
remos vacinas iniciais, algu-
mas em caráter emergencial, 
e a vacinação em massa, já a 
partir de fevereiro”, cravou.

Pazuello explicou que o mi-
nistério provavelmente vai 
receber mais de um tipo de 
imunizante, mas as pessoas re-
ceberão as duas doses da vaci-
na de um mesmo laboratório. 
“Vamos monitorar todas essas 
aplicações para que a segunda 
dose seja de um mesmo labo-
ratório que a pessoa tomou”.

Papai Noel 
infectado 
causa 
18 mortes
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Papai Noel visita asilo na Bélgica

Um homem vestido de Pa-
pai Noel em um asilo no mu-
nicípio de Mol, na Bélgica, 
causou ao menos 18 mortes 
de residentes. Segundo a 
imprensa local, ele visitou 
a casa de saúde Hemelrijck 
sem saber que estava infec-
tado com a covid-19. A ex-
pectativa era de que a sua 
ida melhorasse o astral dos 
residentes.

De acordo com a emisso-
ra VRT, 157 pessoas foram 
infectadas, sendo 121 resi-
dentes e 36 funcionários. O 
surto teria ocorrido após a 
visita no início de dezembro. 
Apenas na véspera e no dia 
de Natal, foram registradas 
cinco mortes de idosos. As 
fotos do homem fantasiado 
com os idosos repercutiram 
nas redes sociais. 

O homem, vestido com os 
trajes tradicionais de São Ni-
colau, e os seus assistentes fo-
ram fotografados confraterni-
zando com residentes usando 
máscaras. Alguns moradores, 
porém, estavam sem a prote-
ção. Também havia pouca 
ventilação no local.

de janeiro. Já a vacinação em 
massa deve começar a partir 
de fevereiro. Segundo o mi-
nistro, a vacinação da popu-
lação em geral deve começar 
cerca de quatro meses após o 
término da imunização dos 

Bolsonaro diz que tem 
pressa na imunização

Um dia após declarar que 
não se sente pressionado 
pelo início da vacinação 
contra a covid-19 em deze-
nas de países, o presidente 
Jair Bolsonaro recuou. Em 
post nas redes sociais, ele 
falou em pressa pela vacina.

“Temos pressa em obter 
uma vacina segura, eficaz 
e com qualidade, fabrica-
da por laboratórios devi-

damente certificados”. 
Bolsonaro declarou que 

nenhum dos quatro labora-
tórios que realizam testes 
com vacinas no Brasil até 
agora apresentou pedido de 
registro ou uso emergencial 
à Anvisa. “A Anvisa é uma 
agência de Estado, não de 
governo. Caso eu exercesse 
pressões, seria acusado de 
interferência”, disse.

Bolsonaro viaja hoje para 
o Guarujá, no litoral paulis-
ta, onde irá passar o feriado 
de Ano Novo, segundo o Pla-
nalto. Ele deve retornar para 
Brasília no dia 4 de janeiro.

BRASIL / MUNDO

A maioria dos brasileiros é 
contrária à obrigatoriedade 
do voto atualmente em vigor 
no país, aponta levantamento 
nacional feito pelo Datafolha. 
Segundo o instituto, 56% dos 
entrevistados são contrários 
à obrigação de comparecer às 
urnas, ante 41% que se dizem 
favoráveis a esse dever.

De hoje até quinta, o Estado 
de São Paulo, com exceção da 
região de Presidente Pruden-
te, retoma temporariamente 
à fase amarela, que é a inter-
mediária dentro do plano de 
contenção ao coronavírus (que 
contém 5 fases). A fase amare-
la permite abertura do comér-
cio, entre outras coisas.

DIA A DIA

CONTRA VOTO 
OBRIGATÓRIO

SP RETORNA À 
FASE AMARELA

Com Agência Brasil

Com Estadão Conteúdo

Pazzuelo: as duas doses da vacina terão que ser do mesmo laboratório

Presidente
nega pressão e 
interferência
na Anvisa

Tragédia ocorreu  
na Bélgica, após 
homem visitar asilo 
para alegrar o local

O DIA I SEGUNDA-FEIRA, 28.12.2020    11



FábiaOliveira

OS BABADOS E AS CONFUSÕES DO ANO

Eles deram o que 

F
altando poucos dias para o final de 2020, o trio desta humil-
de coluna não poderia deixar de relembrar as tretas  que 
viraram os assuntos em um ano, mesmo parado e devagar no 

tempo por conta da pandemia do novo coronavírus, foi agitado. E 

põe agitado nisso! Teve fofocas, bate-bocas, traições, revelações, 
‘cancelamentos’, paranauês e bafos. Que bom, né? Na verdade, 
nós amamos tudo isso e já estamos torcendo para que 2021 venha 
também cheios de barracos e confusões.

REPRODUÇÃO

 Vitão odeia ser chamado de ‘Talarico’ ou de ‘amigo fura-olha’. ‘Ricardão’, 
então, nem se fala! Mas o cantor foi apontado como pivô da separação de 
Luísa Sonza e Whindersson Nunes anunciada no final de abril, um mês 
meio antes do lançamento da música do casal ‘Flores’, que na época 
levantou a lebre de que eles estavam juntos. Só que os boatos, na verdade, 

dão conta que eles se envolveram a primeira vez no final de 2019.  
Em outubro, um passarinho azul contou para esta humilde colunista que 
Sonza e Whindersson estavam crise e a cantora negou a informação. Luísa 
e Vitão assumiram publicamente em setembro e foram metralhados pela 
opinião pública. 

VITÃO E LUÍSA SONZA

Depois de algumas edições mornas, Boninho acertou em cheio em 
dividir os brothers em dois grupos: camarote e pipoca. O ‘BBB 
20’bombou com os famosos batendo recordes de audiências e ainda 
por cima teve uma baita repercussão nas redes sociais e mídia. A 
Globo faturou. Deu tanto certo, que o poderoso diretor vai repetir o 
esquema em 2021 e o quem tem de gente pedindo para participar do 
reality não está no gibi! Gente que torcia o nariz para programa agora 
que entrar de qualquer maneira. O jogo virou não é mesmo?

BBB BOMBOU

REPRODUÇÃO DE INTERNET

DIVULGAÇÃO/GLOBO

DANI ACENDEU O ISQUEIRO

Elas eram amigas, mas não as convidem para um jantar em sua casa. 
Anitta e Ludmilla não se bicam mais. Pelo contrário. Trocam indiretas nas 
redes sociais e farpas no meio musical entre os artistas. E pensar que a 
confusão começou por causa da autoria da malfada ‘Onda Diferente’, mas 
tudo leva a crer que nesse angu tem mais caroços. E por falar em Anitta, a 
poderosa foi bem criticada por ter mostrado seu lado, digamos, ‘patroa’ 
demais em uma série na Netflix. Pegou muito mal! 

A
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AMIGAS NÃO SÃO PARA SEMPRE

falar em 

Dani Calabresa jogou a pólvora e acendeu o isqueiro ao acusar 
Marcius Melhem de assédios moral e sexual. Pior que a reboque, 
outras pessoas também denunciaram o ex-número 1 do 
Departamento de Humor da Globo pelos mesmos crimes. O ator nega 
as acusações, assume que teve casos dentro da emissora, e ainda diz 
que tem provas para comprovar que a situação é uma vingança da 
ex-mulher de Adnet por não ter aprovado um projeto pessoal.

12    SEGUNDA-FEIRA, 28.12.2020  I  O DIA



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

Elas são idênticas fisicamente, mas têm personalidades bem 
diferentes. Quando o assunto é o coração então, nem se fala. 
Enquanto Maiara mantém uma relação ioiô gigante com 
Fernando Zor, Maraisa não quer saber de sofrência. Acabou, 
acabou e ela supeeeeera mesmo. A sertaneja fez a fila voar 
emendando uma relação na outra em um ano: Wendell Vieira, 
Fabrício Marques e o atual médico mineiro Artur Queiroz. 
Maraisa segue outro ritmo, o da cantora pop americana, 
Ariana Grande:’Thank you!Next!’(Obrigada! O próximo!).

 Era para ser uma foto inocente de 
recordação de uma viagem do 
casal, mas o clique da sunga verde 
do cantor Zé Neto caiu na boca do 
povo. Tudo por conta da gaita 
[sim, gaita!] que ele escondeu 
para fazer a pose com a mulher 
Natália Toscano. Que maldade, 
gente! Até o Instagram ficou 
chocado com os comentários 
maldosos e a ruidosa repercussão 
que deletou a imagem por 
conteúdo impróprio.

VERÃO O ANO INTEIRO
O verão é o ano inteiro para 
Aline Riscado. Entra estação, 
sai estação, a atriz e garota-
propaganda de uma 
cervejaria consegue estar 
sempre na praia e debaixo 
de um sol escaldante. Claro 
que usando um biquíni 
pequenininho para ressaltar 
o corpão cheio de curvas 
que, aliás, merece mesmo 
todos os elogios. Cada clique 
é um flash, ou melhor, 
centenas de visualizações na 
internet. Um fenômeno!

REPRODUÇÃO

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

IRMAS DIFERENTES
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EXPOSIÇÃO DO EX
Mayra Cardi anunciou a sua separação de Arthur Aguiar em maio de 
forma surpreendente: “Eu vivi um relacionamento abusivo e 
manipulador, no qual eu era extremamente traída, por muitos anos”. Oi? 
A bomba agitou as redes sociais. Mas, a exposição não parou por aí, não! 
A empresária deu os nomes e os sobrenomes das supostas amantes do 
ex, que chegou a assumir  mea-culpa e ainda prometeu se tratar para 
melhorar seus atos. Mayra jurou não quero vê-lo nunca mais e que o 
contato seria só por conta da filha, Sophia. Mas, parece que os dois estão 
se reaproximando agora no final do ano. Será que tem volta?

 A SUNGA VERDE DE ZÉ NETO

 Troca de acusações e até 
xingamentos. A relação entre 
Nego do Borel e a família da agora 
ex-noiva, Duda Reis, nunca foi 
cordial. Os médicos Luiz Fernando 
e Simone Barreiros fizeram 
sempre questão de lavar as 
roupas sujas fora da lavanderia de 
casa. Eles detestavam o cantor, 
que os acusava de racismo. ‘O 
problema é o caráter mesmo’, 
salientou o pai da atriz.
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REPRODUÇÃO/MONTAGEM

Gusttavo Lima e Andressa 
Suita estavam juntos há 
cinco anos quando 
anunciaram a separação, 
em outubro. Segundo a 
influenciadora, o cantor 
acordou no meio da noite e 
disse que não dava mais 
para continuar. Ela se 
chocou e o Brasil mais 
ainda. Só que a novela 
ganhou novos capítulos 
com as fofocas de que ele 
não gostava da família 
dela e vice-versa. Tiveram 
boatos também de brigas 
por partilha de bens, 
reavaliação de contrato 
pré-nupcial e até 
acusações de traições por 
parte dele. Eita!

REPRODUÃ§Ã£O INTERNET

GUSTTAVO LIMA E ANDRESSA

FAMÍLIA DE DUDA REIS E NEGO DO BOREL
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COLUNA

ESPLANADA

 NO Tesouro Nacional pagou, neste ano, mais de R$ 7 bi-
lhões em dívidas atrasadas de estados. Conforme o último 
Relatório de Garantias Honradas pela União, no acumu-
lado dos 12 meses, cinco estados foram responsáveis por 
92,1% do valor pago pelo Tesouro: Rio de Janeiro (R$ 3,31 
bilhões, ou 42,8% do total), Minas Gerais (R$ 2,62 bilhões, 
ou 33,9% do total), Goiás (R$ 553,18 milhões, ou 7,2% do 
total), Pernambuco (R$ 354,85 milhões, ou 4,6% do total) 
e Maranhão (R$ 280,16 milhões, ou 3,6% do total).

Pandemia
 N  Devido à crise fiscal 

provocada pela pande-
mia, 14 estados tiveram 
as dívidas em atraso co-
bertas pelo Tesouro. O va-
lor dos débitos honrados 
– de R$ 7,79 bilhões – re-
presenta um aumento de 
8,97% quando compara-
do ao mesmo período de 
2019 (R$ 7,15 bilhões).

 Calote
 N  As garantias são execu-

tadas pelo Tesouro quando 
um estado ou município 
fica inadimplente em ope-
rações de crédito. O go-
verno cobre o calote, mas 
retém repasses da União 
para o ente devedor até 
quitar a diferença.

 Visitas
 NO procurador federal dos 

Direitos do Cidadão, Car-
los Alberto Vilhena, deu 
cinco dias para que o Con-
selho Nacional dos Direi-
tos da Criança e do Adoles-
cente (Conanda) apresente 
explicações sobre a reso-

lução que supostamente 
possibilitaria adolescentes 
privados de liberdade de 
receberem visitas íntimas.

Interpretações 
 N A resolução foi aprovada 

há dez dias com placar de 
14 votos a favor e 9 contra. 
Em nota, a Conferência 
Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), que inte-
gra o Conanda, diz que a 
resolução foi alvo “de in-
terpretações distorcidas”, 
pois “se prevê que visitas 
íntimas aconteçam apenas 
para quem esteja casado 
ou viva uma união estável”.

Impeachment  
 NLogo após a confirmação 

da candidatura, Rossi pro-
curou caciques do PSB. A 
bancada está dividida: al-
guns deputados mantém, 
nos bastidores, apoio a Ar-
thur Lira (PP-AL). No PT, 
também há resistência. 
Parlamentares associam 
o emedebista ao impeach-
ment que derrubou a ex
-presidente Dilma Rousseff.

Tiracolo 
 N Com o Congresso em re-

cesso em janeiro, Maia irá 
levar o aliado Baleia Rossi 
a tiracolo em viagens para 
garimpar votos e tentar 
evitar dissidências e trai-
ções nos partidos que se-
laram apoio ao bloco. O 
roteiro começará por esta-
dos do Norte e Nordeste. 

Emissários
 NProcurados por emissá-

rios do MDB e do DEM, se-
nadores do PSDB não des-
cartam possíveis apoios, 
mas mantêm, por ora, a in-
tenção de lançar candida-
tura própria. Por enquan-
to, há dois pré-candidatos: 
do MDB, a ser definido em 
janeiro, e Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), apoiado pelo 
grupo do presidente Davi 
Alcolumbre (DEM-AP). 

Bloco
 NAs negociações com os 

tucanos passam pelo Pode-
mos. Os partidos formaram 
um bloco,  que soma 17 se-
nadores, para atuarem jun-
tos na sucessão do coman-
do do Senado. Para que um 

candidato seja eleito, são 
necessários 41 votos. A elei-
ção que vai renovar a cúpu-
la do Congresso está mar-
cada para 1.º de fevereiro.

Sentinela  
 NFormada por 263 ins-

tituições em todo o país, 
a Rede Sentinela irá mo-
nitorar possíveis eventos 
adversos provocados pelas 
vacinas contra o Covid-19. 
A população a ser vacina-
da será muito maior que a 
dos ensaios clínicos e pode 
apresentar perfis diferen-
tes, como idade, existência 
de outras doenças, uso de 
outros medicamentos, etc. 

Prioridade 
 NAeronautas pediram ao 

Ministério da Saúde a in-
clusão imediata da catego-
ria entre os grupos prioritá-
rios para vacinação contra 
o Covid-19. No ofício, o sin-
dicato sustenta que “é ine-
gável o papel vital do trans-
porte aéreo na resposta à 
pandemia, incluindo a dis-
tribuição oportuna de me-
dicamentos, kits de testes e 
vacinas em todo o mundo”.  

SOCORRO 

SABATINA 

Todos estamos sujeitos a passar 
por dificuldades financeiras, 
principalmente em meio a uma 

pandemia que desencadeou uma das 
crises econômicas mais graves da histó-
ria mundial. Segundo a Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC), no mês de novem-
bro, o índice de inadimplentes chegou 
a 66%, o maior percentual da série his-
tórica da Pesquisa de Endividamento e 
Inadimplência do Consumidor (Peic), 
que é feita desde janeiro de 2010.

O levantamento também apontou 
que o total de brasileiros com contas 
em atraso aumentou para 26,7% no 
período, atingindo a maior proporção 
desde março de 2010. Em meio a esse 
cenário tão incerto, organizar a vida fi-
nanceira se tornou mais que um desafio 
diário, e passou a ser algo extremamen-
te necessário para manter as finanças 

A Câmara Municipal de Nova 
Iguaçu vem de se incorporar ao 
triste folclore dos casuísmos, 

imorais e ilegais que tanto desgas-
tam a democracia no Brasil. Qualquer 
mandato parece de dar o direito de 
se passar por cima das leis. Percebe-
se que a tentativa de manipular a le-
gislação em proveito próprio não era 
coisa de presidentes do Senado e da 
Câmara, em boa hora barrados pelo 
STF. A falta de pudor é geral.

Agora são os vereadores de Nova 
Iguaçu que, pasmem, aprovam Decreto 
Legislativo dilatando o prazo de posse 
do vice-prefeito para até um ano depois 
da do prefeito, alterando a Lei Orgâni-
ca do Município e a própria legislação 
eleitoral vigente em todo território na-
cional... Inacreditável armação para 
que o eleito, o deputado federal Rogério 

Teixeira Junior (DEM-RJ), permaneça 
na Câmara dos Deputados, em Brasília, 
sem perder o cargo para o qual foi eleito 
há pouco mais de um mês.

Ora, quando disputou sabia que ti-
nha de renunciar e, se não sabia, vai sa-
ber agora. Ou renuncia ao mandato ou à 
vice-prefeitura, para a qual acaba de ser 
eleito, revelando de forma mais clara 
sua personalidade e suas intenções no 
exercício da vida pública. Reina perple-
xidade nos meios políticos do estado, 
sendo o assunto tratado com ironia. 

Este tipo de manobra desgasta a 
classe política e macula o novo man-

Nova Iguaçu afronta o TSE

Para entrar 2021 no azul

Diogo Cuoco
CEO da Taki 
Pagamentos

Aristóteles 
Drummond
jornalista

em ordem, principalmente com a che-
gada das festas de fim de ano. Mas, afi-
nal, como fazer isso de forma eficiente?

A primeira tarefa é colocar tudo na 
ponta do lápis! Para isso, você pode 
criar uma planilha de gastos que aju-
dará a ter uma dimensão real de todas 
as contas, analisar melhor as despe-
sas fixas e a sua receita. Esse primei-
ro passo pode ser até ser intimidador, 
pois será possível enxergar o quanto 
está sendo empregado em coisas su-
pérfluas, porém é extremamente ne-
cessário para saber, de fato, quais são 
as contas fixas e essenciais.

Se você já está com as despesas em 
atraso, é hora de buscar alternativas 
para começar 2021 no azul. Atualmente, 
existem algumas fintechs pioneiras que 
possibilitam o pagamento de qualquer 
tipo de boleto em até 12 vezes no cartão 
de crédito. Essa é uma ótima opção para 
quem quer deixar suas finanças em dia, 
sem recorrer a empréstimos com en-
cargos bem mais altos que a opção de 
parcelamento no cartão.

A partir disso, é necessário organizar 
um planejamento financeiro para os 

dato do prefeito reeleito do município. 
Transmite que a chapa foi formada 
para não valer, para enganar o eleitor 
e captar a popularidade do deputado 
do Pneu. O povo não é bobo e capta 
bem este tipo de esperteza, que con-
dena habitualmente.

Querem acabar com a Ficha Lim-
pa, querem acabar com a punição no 
segundo grau, que o deputado Rodri-
go Maia (DEM-RJ) espertamente não 
pautou, querem soltar condenados com 
sentenças transitadas em julgado, mas 
querem manter a preventiva de outros 
presos por prazo indeterminado. Que-
rem mesmo fazer de nosso país um pa-
raíso para casuísmos, para impunidade.

O Estado do Rio tem vivido dias de 
verdadeira humilhação, um gover-
nador apanhado em flagrante delito 
sendo afastado, um prefeito da capital 
preso por envolvimento em casos de 
corrupção, e agora Nova Iguaçu ele-
gendo um vice que está mais para Odo-
rico Paraguaçu.

Curioso que o MP, seja estadual ou 
federal, não tenha tido notícia desta 
inaceitável manobra para alterar a lei, 
que é geral e não municipal. É uma 
afronta ao TRE-RJ, ao TSE, aos MPs e 
à população. O que deseja o deputado, 
ficar em Brasília ou honrar os votos 
recebidos no pleito há pouco mais de 
um mês? Que vergonha !!!!!

próximos meses, incluindo despesas 
com IPTU, IPVA, matrícula e material 
escolar logo no início do ano e que cos-
tumam deixar a maioria das pessoas 
no vermelho. Inclusive, esses tributos 
também podem ser parcelados, o que às 
vezes significa um “respiro” em meio às 
contas, permitindo momentos de lazer 
com a família e amigos, algo tão neces-
sário em meio a nossa rotina caótica.

2021 está aí e nada melhor do que 
começar o ano com menos barreiras e 
complicações para organizar nossa vida 
financeira, sem burocracia na hora de 
pagar qualquer boleto, tributos, ou até 
multas. Tenha em mente que, tão im-
portante quanto organizar suas contas e 
preparar um planejamento financeiro, 
é ter disciplina para manter tudo em 
ordem. Com isso, será possível poupar 
mais e ter uma vida mais tranquila, ter 
paz de espírito, fazer aquela viagem que 
você vem adiando ou então, adquirir 
aquele bem tão sonhado, como uma 
casa ou um carro. Você saberá que está 
no caminho certo quando não tiver 
mais dificuldades em pagar suas contas. 
Mantenha a disciplina e o foco!

DIVULGAÇÃO

ESPLANADEIRA

 N# Transações online da Visa na região da América Latina e Caribe 
tiveram crescimento cinco vezes superior ao de transações presenciais. 
# TIM renova parceria com Confederação Brasileira de Rugby (CBRu). 
# Bayard Do Coutto Boiteux lança loja digital de fotos e colagens. #

 NA seção Esplanadeira divulga informações de cultura, esporte, merca-
do, ações sociais e outras, sem qualquer contrapartida de anúncios ou finan-
ceira. Envio de sugestões para reportagem@colunaesplanada.com.br

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

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

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

“Vereadores, 

pasmem, aprovam 

decreto dilatando o 

prazo de posse do 

vice-prefeito para 

até um ano depois 

da do prefeito”

ARTE PAULO MÁRCIO

 N Candidato apoiado 
pelo presidente Rodri-
go Maia (DEM-RJ), o 
deputado Baleia Rossi 
(MDB-SP) será saba-
tinado hoje pela opo-
sição (PT, PSB, PDT e 
PCdoB). O emedebista 
tem dito que está aber-
to ao diálogo, princi-
palmente com quem 
tem divergência.



Novelas

o
d

ia
d

‘Modo Turbo’, parceria  
de Luisa Sonza, Anitta  
e Pabllo Vittar, passa  
de 18 milhões de 
visualizações no YouTube 
em menos de uma 
semana de lançamento

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

MALHAÇÃO

 n Guto tenta tranquilizar Benê. 
Clara conta para Lica que Luís ar-
rumou um teste para Fio. Nena e 
Das Dores vão para o julgamento 
do assassinato de Vicente. Mit-
suko desmaia no restaurante.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Amadeu termina o namo-
ro com Isabel. Hélio aceita a 
proposta feita por Dionísio. 
Isabel resolve deixar a república. 
Samuel comenta com Ester que 
desconfia de Klaus Wagner.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 n Bruna finge para Giovanni que 
vai ajudá-lo no Grand Bazzar. 
Beto confessa para Henrique que 
armará para que Tancinha flagre 
Apolo com outra mulher no ca-
samento. Apolo aceita o serviço.

 n O carro de Poderosa é parado 
por policiais. O policial diz que é 
o fim da linha e a manda descer 
do veículo. Na casa de Leandro, 
Fernanda observa que Tobias 
está todo ensanguentado.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

20h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Érica vai ao Café Boutique com 
Tomás Ferraz e finge ser sua 
namorada. Mais uma vez, Dani e 
Maria brigam por conta da bone-
ca. Kelly flagra Érica e Tomás.

20h30 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Eugênio leva Irene para casa e 
Caio desconfia. Rubinho mostra 
o laboratório para Sabiá. Jeiza 
encontra o carregamento de 
armas na casa de Sabiá.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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Pabllo Vittar 
(E), Luisa 
Sonza e 
Anitta no 
clipe de 
‘Modo Turbo’, 
que reúne as 
três: sucesso 
na web

OLHAR DE EMPRESÁRIA
A ideia para o clipe com influências do 
mundo dos jogos surgiu de Anitta, que 
já colocou seu olhar de empresária para 
funcionar e pensa até em vender as skins 
(do inglês ‘pele’, são em interpretação li-
vre o modelito do boneco no jogo) para 
empresas de criação de videogames.

A gente definiu toda a música e depois 
Luisa perguntou se alguém tinha algu-
ma ideia. Eu disse que tinha uma. Eu 
estava nesse mundo gamer, né. Estava 
tão imersa nessa realidade que eu já so-
nhava em desenho animado. Aí eu falei 
que a gente podia usar depois essas rou-
pas, esses looks, para vender para algum 
jogo, já pensando em como capitalizar 
no futuro”, explica a cantora, aos risos. 
“A Luisa curtiu e a gente já colocou em 
ação”, completa. 

GRATIDÃO E RESPONSABILIDADE
‘Modo Turbo’ é uma música de Luisa 
Sonza, que três anos atrás nem pensa-
va em cantar ao lado de Pabllo e Anitta. 
“Eu senti a responsabilidade de estar 
com essas duas. Há três anos eu estava 
fazendo cover delas. Estar aqui agora, 
três anos depois, fazendo um feat, uma 
música minha... É uma pressão, mas não 

é uma pressão ruim. É uma pressão que 
vem com uma gratidão muito grande. 
Mas obviamente é uma responsabili-
dade muito grande. Não é algo que eu 
levo para o lado ruim. É uma responsa-
bilidade que qualquer um queria, estar 
com duas artistas tão incríveis e que eu 
sou tão fã”, comemora. 

“É muito importante para mim, como 
artista LGBTQ+, estar aqui apoiando 
minhas amigas, que são grandes artistas 
do pop no Brasil. Estou muito feliz de 
estar representando todas as meninas e 
meninos que fazem parte da comunida-
de LGBTQ+”, diz Pabllo.

SKINS
As skins criadas pelas cantoras bomba-
ram nas redes sociais. Elas, no entanto, 
não se inspiraram em nenhum perso-
nagem específico para criar seus looks. 
“Conversei com meu stylist e a gente foi 
procurar referências de jogo RPG, looks 
que estavam imersos nesse tema. Pro-
curei as referências que tinham mais 
a minha cara. Acho que eu inspirei em 
mim”, diz Pabllo, aos risos. 

“Minha inspiração foi no Free Fire, 
que era o que eu estava jogando muito. 
Mandei as skins que eu mais gosto para 
a minha stylist. Mostrei pra ela o jogo, 
os looks que tinham a venda na lojinha”, 
revela Anitta. 

“Eu tinha acabado de comprar uma 
peruca caríssima, rosa. Não tinha usado 
ainda e queria um momento especial 
para usar. Queria uma coisa meio elfo, 
meio guerreira. Eu e meu stylist fomos 
juntando vários games. Não teve ne-
nhum personagem específico ou artista 
específico que eu tenha me inspirado”, 
garante Luisa.

J
á diz o ditado: ‘Um é pouco, dois é 
bom e três é demais’. Luisa Sonza, 
Anitta e Pabllo Vittar se juntaram 
para fechar o ano de 2020 em gran-

de estilo. As três cantoras lançaram, há 
apenas uma semana, a música ‘Modo 
Turbo’ e seu clipe bafônico, inspirado no 
universo gamer, e conquistaram núme-
ros impressionantes. 

Foram mais de oito milhões de visua-
lizações no YouTube apenas nas primei-
ras 24 horas. Atualmente, o clipe já tem 
mais de 18 milhões de views. O vídeo é 
cheio de referências a animes, filmes de 
heróis, fliperamas, filmes japoneses, en-
tre outras coisas. Em entrevista coletiva, 
as artistas falaram sobre a parceria. 

“Eu estava com o Rafinha fazendo um 
outro projeto e ele me mostrou a base 
dessa música, que era do Rennan da 
Penha e dele. O Rennan ia lançar como 
artista e tudo mais. E eu falei: ‘me dê 
agora essa base’. A gente fez a letra na 
minha casa, rapidão. Aí o Renan foi casa 
da Anitta...”, inicia Luisa.

“Na verdade, o Rennan começou a 
me mandar umas músicas que ele tinha 
e me mandou essa. Aí eu falei: ‘nossa, 
essa é incrível’. Ele disse que era da Luisa 
Sonza e eu mandei mensagem pra ela: 
‘vamos chamar a Pabllo Vittar’”, explica 
Anitta. “Quando a Anitta falou ‘bora fa-
zer com a Pabllo’, eu disse: ‘agora, meu 
amor, estou indo’”, revela Sonza.

TABATA UCHOA  |  tuchoa@odia.com.br

BRONCAS
Acostumada a gerenciar tudo que está a 
sua volta, Anitta confessa que criou al-
guns “climas” nos bastidores de grava-
ção do clipe. “Eu sempre crio uns climas. 
Sempre me meto onde eu não fui cha-
mada. Sempre rola uns climas, assim. 
Só umas vibes mesmo. Aí depois passa”, 
explica a cantora. “Eu lembro que o clipe 
não é só meu. A Luisa falava isso toda 
hora: ‘é de todas nós’”, diz Anitta. 

“A Anitta falava isso pra mim e eu di-
zia: ‘amiga, o clipe é nosso. Você fale. Você 
fale tudo que você quiser’. E aí ela falou 
tudo o que ela quis e deu tudo certo”, ex-
plica Luisa.

LANÇAMENTO NO FINAL DO ANO
Anitta explica que aceitar a parceria com 
Luisa Sonza e Pabllo para lançar ‘Modo 
Turbo’ tão no finalzinho do ano foi uma 
estratégia de carreira.

“Foi uma estratégia muito pessoal. O 
foco da minha gravadora agora é lançar 
coisas em meu nome em espanhol e in-
glês. É estratégia deles, mas não queria 
deixar o Brasil carente de coisas minhas 
em português. Então, eu sempre vou bus-
cando amigos e pergunto se alguém quer 
lançar. Eu sempre tento lançar alguma 
coisa em português, mas se a galera ob-
servar eu estou aparecendo como parti-
cipação especial nas faixas. Isso é estraté-
gia da minha gravadora mesmo. E foi um 
perrengue para a Luisa conseguir essa 
autorização. Ela teve que ligar pros grin-
gos e pedir... Mas, para mim, especifica-
mente falando é importante lançar com 
alguém em português do Brasil porque 
agora lançamento meu em português 
eu nem sei quando vem”, explica Anitta.

PRECONCEITOS
Pabllo Vittar e Anitta contam que já pre-
cisaram ativar o ‘Modo Turbo’ em vários 
momentos da vida. “Muitas vezes a gente 
tem que ativar o modo turbo para lutar 
contra o preconceito, contra estigmas, 
rótulos. Todos os dias a gente está lutan-
do contra esse tipo de julgamento. Esse é 
o momento em que a gente ativa o nosso 
modo turbo, para ser quem a gente é e 
ter força para lutar e atingir os nossos 
sonhos”, diz Pabllo.

“O meu modo turbo foi conhecido um 
pouco mais a fundo por quem assistiu a 
minha série (‘Anitta: Made in Honório’). 
Ele já se fez necessário, infelizmente, 
muitas vezes para quebrar preconceitos 
ou desfazer certas coisas que fazem com 
a gente nesse meio, por ser mulher”, afir-
ma Anitta.

FOTOS DIVULGAÇÃO



Horóscopo

Há chances de conseguir um novo emprego ou um 
cargo que deseja há tempos. No amor, uma 
declaração de carinho pode fortalecer os vínculos. 
Abra-se com amigos.

Atenção redobrada com assuntos financeiros, evite 
gastar muito. Fique atento para fugir de prejuízos 
financeiros. O ciúme e a possessividade podem 
atrapalhar a vida amorosa.

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: afora, anual, arma, ator, autor, coluna, culto, escolta, escutar, 
fama, faraó, formal, formato, frota, lento, lunar, luso, luta, manto, norma, 
nula, palma, pontual, pranto, proa, rótulo, soluto, tona, topo, túnel.

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

Atritos podem surgir em casa, ainda mais se você agir 
de maneira inflexível. Tente ouvir mais antes de agir. 
As diferenças podem estremecer a relação com o par, 
mas evite brigas.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Escute a sua intuição para evitar problemas. Não 
deixe a saúde de lado. No romance, a intimidade com 
o companheiro pode dar as caras. Pode ter novidades 
na paquera.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Faça um esforço para manter os pés no chão. 
Concentre-se nas tarefas que precisam ser feitas 
agora, mas não deixe de lado seus planos para o 
futuro. Evite confrontos na vida a dois.

LEÃO
23/7 a 22/8

Cuidado com algumas atitudes que podem atropelar 
os outros na busca pelo sucesso. Relaxe e curta os 
bons momentos quando estiver a sós com o par. A 
paquera vai fluir bem.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Tenha calma para dar conta das tarefas de casa. Será 
bastante exigido também no trabalho. Se está a fim 
de uma pessoa que mora longe, é melhor não se 
empolgar demais.

LIBRA
23/9 a 22/10

Hoje, confie nos seus instintos. Será preciso escolher 
as palavras com cuidado para não gerar confusão com 
os filhos ou com a sua cara-metade. Evite brigas sérias 
com pessoas próximas.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Faça um esforço extra no trabalho. Os chefes podem 
pegar no seu pé, mas as chances de ser recompensado 
são boas. A tensão astral pode gerar conflitos no amor 
ou na paquera. 

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

A desatenção pode atrapalhar o seu rendimento no 
trabalho e em casa. Faça um esforço para ter uma 
vida saudável. Use o seu charme para se dar bem na 
conquista com a paquera.

É dia de fechar a carteira para os gastos. Ciúme e 
desconfiança podem originar brigas no 
relacionamento. Aposte no seu charme para resolver 
os problemas com o par.

Seu humor pode azedar na hora de lidar com as 
tarefas de casa. Faça um esforço para controlar seu 
temperamento mais explosivo. Um amor antigo pode 
reaparecer e te balançar.

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

‘Tive medo’, 
conta Carla 
Dias sobre 
diagnóstico
Carla Diaz se emocionou ao falar 
sobre sua luta contra o câncer, que 
descobriu em julho. A atriz de 30 
anos de idade teve um nódulo ma-
ligno na tireoide e falou sobre o 
diagnóstico durante o ‘Altas Horas’.

“Agora eu estou curada. Essa 
pandemia veio para fazer todo 
mundo parar e repensar sobre a 
vida. Eu achava que eu tinha o con-
trole da minha vida, da minha ro-
tina, da minha agenda. E aí veio a 
pandemia bem no momento que 
eu ia estrear dois filmes e a vida me 
fez parar e olhar para o meu corpo”, 
conta. “Eu sei quantas noites eu fi-
quei sem dormir, o quanto eu tive 
medo. Mas eu tive muita fé e muita 
força para seguir em frente. E o foco 
de saber que ia dar certo. Fica mi-
nha mensagem: olhar para o nosso 
corpo, ele fala e ele sente”, finalizou.

Ex-Disney faz 
ensaio sensual 
na neve
Bella Thorne, de 23 anos, mostrou 
que gosta de sensualizar até no frio 
congelante. A ex-atriz da Disney 
postou no Instagram fotos em que 
aparece posando de lingerie preta, 
salto alto e casaco em meio a neve. 
“Por que não?”, brincou a atriz, que 
caprichou nas caras e bocas para 
o ensaio. Ela ficou conhecida ao 
interpretar a personagem Cece, da 
série ‘No Ritmo’, que foi ao ar entre 
2010 e 2013. Ela também atuou na 
série ‘Famous In Love’ e nos filmes 
‘Duff: Você Conhece, Tem ou É’ 
(2015) e ‘Sol da Meia-Noite’ (2018). 
A ex-atriz mirim surpreendeu ao 
criar uma conta no site OnlyFans, 
dedicado a conteúdos adultos. 

Gusttavo 
Lima: uísque 
na sofrência
Gusttavo Lima, que se separou de 
Andressa Suita recentemente, apro-
veitou uma tarde de sofrência no 
sábado. O cantor publicou Stories 
enquanto enchia a cara e ouvia mú-
sicas sertanejas. Porém, ele não es-
tava bebendo qualquer coisinha. A 
escolhida da vez foi uma garrafa do 
uísque escocês Royal Salut 21, vendi-
da por R$ 1,1 mil.

Nos vídeos, Lima começou be-
bendo o uísque em um copo, mas 
pouco tempo depois o cantor estava 
se acabando e tomando tudo no gar-
galo. No final, ele se filmou virando 
o recipiente para baixo, mostrando 
que tinha acabado com tudo.
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