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Ministério 
Público vai 
apurar festa 
de Neymar 
para 500 
pessoas. P. 4
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As mais lidas

Online

Gio Ewbank posa com 
Títi: ‘Sonho se tornando 

realidade’
CELEBRIDADES

Funkeira Lexa se 
forma na faculdade: 

‘educação é o 
caminho’

FÁBIA OLIVEIRA

Família de idoso enterra 
corpo errado e acusa 
hospital em Niterói  

por erro
RIO DE JANEIRO

PEZÃO TEM SIDO 
MUITO REQUISITADO

 N O ex-governador Luiz Fer-
nando Pezão preferiu não 
comentar a prisão do prefei-
to afastado do Rio, Marcelo 
Crivella, acusado de chefiar o 
“QG da propina”. Até porque 
ele tem mais o que fazer. A 
movimentação de prefeitos 
eleitos na sua casa, em Pi-
raí, tem sido fora do normal. 
Pezão virou uma espécie de 
consultor informal dos no-
vos alcaides do estado.

O prefeito eleito Eduardo Paes assumirá a prefeitura 
num dos momentos mais críticos dos últimos 50 anos. 
Endividamento público, debilidade fiscal e dificuldade 

mensal de fechar a folha de pagamentos já são problemas crô-
nicos. Para piorar, a pandemia de coronavírus dificulta a gestão 
da economia e das finanças. Outro sério problema é a demora 
para a chegada da vacina que possa impedir a expansão da 
doença, o que torna o futuro incerto. Estudos que circulam em 
gabinetes de presidentes de grandes empresas instaladas no 
Rio dão conta de que há possibilidade do PIB brasileiro crescer 
3,9% em 2021, consolidando a retomada da economia.

RETOMADA
Um destes estudos diz que “o fim dos programas emergen-
ciais pode afetar o dinamismo do consumo das famílias, 
mas tende a ser compensado pela melhora do mercado de 
trabalho - em contexto de reabertura da economia -, pelo 
bom desempenho do crédito e pela possibilidade de utili-
zação da poupança gerada durante este ano”. Outra análise 
garante que “ao longo de 2021, devemos ter aceleração do 
ritmo de crescimento. No início do ano, os riscos de recru-
descimento das medidas de distanciamento social seguem 
presentes, diante do aumento de casos e da ocupação em 
leitos de UTI nas últimas semanas. No médio prazo, entre-
tanto, sabemos que 2021 será marcado pela distribuição 
de vacinas contra a covid-19, o que permitirá flexibilização 
gradual das atividades”.

ECONOMIA

Riscos para o 
Rio de Janeiro 
em 2021

 N A Alerj vai oficializar o re-
passe de R$ 20 milhões para 
a Fiocruz em cerimônia ama-
nhã. O objetivo é garantir re-
cursos para o financiamento 
de atividades relacionadas 
ao enfrentamento do coro-
navírus. A lei autoriza o re-
passe de recursos do Fundo 
Especial da Alerj para proje-
tos de Centros de Pesquisas 
Tecnológicas vinculados a 
universidades.

ESTEFAN RADOVICZ

FINANCIAMENTO PARA 
ENFRENTAR PANDEMIA

Ao longo 
de 2021, 
devemos ter 
aceleração 
do ritmo de 
crescimento”

RICARDO CASSIANO/AGÊNCIA O DIA

Em Brasília, o recesso está agitado. A  vaga pelas cadeiras no 
Senado e na Câmara movimentam o cenário político. Esses cargos 
são tão importantes quanto os de prefeitos. As decisões tomadas 
por deputados e senadores definem nossas vidas no cenário na-
cional. Precisamos acompanhar.

Estamos atrás na vacinação contra a covid-19, inclusive na Amé-
rica Latina. Hoje nossa vizinha Argentina inicia sua vacinação. É 
lamentável pela saúde de todos nós, pelas vidas perdidas, mas 
também impacta na economia. Investidores não virão para cá. 
Perdemos de todos os lados.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

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

Luiz Fernando PezãoEduardo Paes assumirá uma prefeitura com problemas crônicos. A posse ocorrerá no dia 1º de janeiro

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:
Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Morre mãe de Marcelo Crivella
Prefeito afastado do Rio obteve liminar judicial para ir ao Cemitério do Caju

REPRODUÇÃO

A 
mãe do prefeito afas-
tado do Rio, Marcelo 
Crivella (Republica-
nos), morreu na ma-

drugada de ontem em sua 
casa, em Copacabana. Eris 
Bezerra Crivella tinha 85 
anos e era irmã do Bispo Edir 
Macedo, fundador da Igreja 
Universal do Reino de Deus. 
A causa da morte ainda não 
foi divulgada.

O enterro está marcado 
para amanhã, no Cemitério 
do Caju. Filho único de dona 
Eris, Marcelo Crivella preci-
sará de uma liminar da Jus-
tiça para comparecer ao en-
terro da mãe. 

O prefeito afastado está em 
prisão domiciliar e utilizando 
tornozeleira eletrônica des-
de a semana passada. Ele foi 
preso na última terça-feira 
(22), em desdobramento da 
Operação Hades, do MP-RJ 
e da Polícia Civil, que inves-
tiga a existência de um “QG 
da Propina” na Prefeitura do 
Rio. Entretanto, no dia se-
guinte, o ministro Humberto 
Martins, presidente do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), 
determinou que o prefeito 
fosse colocado imediatamen-

te em prisão domiciliar.
Antes de soltá-lo, a Justiça 

também determinou a bus-
ca e apreensão de telefones 
fixos, celulares, smart TVs, 
tablets e laptops na casa de 
Crivella, em um condomínio 
na Barra da Tijuca. Com a de-
mora, o prefeito só deixou a 
prisão de Benfica no início da 
noite do dia 23.

Além de Crivella, também 
foram presos o empresário 
Rafael Alves, homem forte 
do prefeito e apontado como 
operador do esquema, o de-
legado Fernando Moraes, o 
ex-tesoureiro  Mauro Macedo 
e os empresários Adenor Gon-
çalves e Cristiano Stockler, da 
área de seguros.

Além de Crivella, Stockler 
também já deixou a cadeia. 
Ele teve habeas corpus con-
cedido pelo Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) no dia 24.

Crivella é acusado de che-
fiar o “QG da Propina” na Pre-
feitura do Município. A inves-
tigação teve como ponto de 
partida a delação premiada do 
doleiro Sérgio Mizrahy, preso 
na Operação Câmbio Desligo, 
um dos desdobramentos da 
Lava Jato fluminense, reali-
zada em maio de 2018. 

Veio dele a expressão ‘QG 
da Propina’ para se referir 
ao esquema, que teria como 
operador Rafael Alves, ho-
mem forte da prefeitura 
apesar de não ter cargo ofi-
cial. Ele é irmão do ex-pre-
sidente da Riotur, Marcelo 
Alves, exonerado do cargo 
em março de 2020 a pedido 
dele próprio.

O sepultamento 
do corpo de D. 
Eris está marcado 
para amanhã, no 
Cemitério do Caju

JUNTO AO STJ

Prefeito afastado tem aval para ir ao enterro

 N Para comparecer ao sepul-
tamento da mãe, o prefeito 
afastado Marcelo Crivella 
(Republicanos) precisou de 
aval da Justiça. Ontem mes-
mo, o advogado do bispo li-
cenciado da Igreja Universal 
entrou  na Justiça com o pe-
dido no Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), segundo infor-

mações do advogado do prefeito 
afastado, Alberto Sampaio. 

“Trata-se de um pedido sim-
ples, que pode atender tanto a 
quem está preso após julgamen-
to quanto a quem está preso de 
forma preventiva, como é o caso”, 
afirmou o advogado.

O STJ aceitou o pedido da 
defesa de Crivella. Com isso, o 

Tribunal Superior enviará um 
ofício à Justiça do Rio de Ja-
neiro comunicando a deci-
são. Como o prefeito afastado 
cumpre prisão preventiva com 
tornozeleira eletrônica, após 
o enterro da mãe, ele deve-
rá retornar à sua residência, 
no condomínio Península, na 
Barra da Tijuca.

HUGO PERRUSO
hugo.perruso@odia.com.br

D. Eris era irmã do Bispo 
Macedo, fundador da Igreja 
Universal, e mãe de Crivella, 
que é filho único



RIO DE JANEIRO

E
m um ano marcado 
pela pandemia de co-
ronavírus e por cri-
se econômica, mui-

tas pessoas se apegaram à 
fé para conseguir superar 
as adversidades de 2020. E 
para agradecer e pedir gra-
ças em 2021, os fiéis cariocas 
de todas as religiões poderão 
ir às praias da capital fazer 
suas preces. No entanto, as 
cerimônias terão restrições 
para evitar aglomeração. O 
metrô, por exemplo, a par-
tir das 20h do dia 31 estará 
fechado. 

“O que não poderá aconte-
cer é a instalação de tendas, 
palanques, montar uma es-
trutura, mas as pessoas po-
derão fazer seu ato religioso 
normalmente, respeitando 
as regras de ouro, usando 
máscaras de proteção e evi-
tando aglomerações”, ex-
plicou José Ricardo Soares, 
inspetor-geral da Guarda 
Municipal do Rio durante 
apresentação do plano para 
o Réveillon ontem.  

A recomendação do chefe
-executivo do Centro de Ope-
rações Rio (COR), Alexandre 
Cardeman, é que os religio-
sos vão praticar sua fé antes 
do horário dos bloqueios das 
ruas que dão acesso às orlas. 
A partir das 20h do dia 31, 
os bairros de Copacabana, 
Ipanema e Leblon, na Zona 
Sul, e Barra da Tijuca e Re-
creio, na Zona Oeste, terão 
diversas barreiras que irão 
impedir a entrada de trans-
portes públicos, veículos de 
fretamento e particulares. 

O prefeito em exercício, 
Jorge Felippe, também re-
forçou o pedido de respeito 
ao decreto das barreiras. “As 
pessoas religiosas não estão 
impedidas de praticarem a 

VIRADA DO ANO COM FÉ E

DE MÁSCARA
Manifestações religiosas estarão permitidas, desde que sigam as regras de ouro. Metrô vai 
fechar depois das 20h para evitar aglomeração. Palcos, tendas e palanques estão proibidos

Oferendas podem 
ser feitas desde 

que observados os 
protocolos como 
uso de máscara e 

distanciamento

THUANY DOSSARES

thuany.dossares@odia.com.br 

ESTEFAN RADOVICZ

sua fé, desde que se adequem 
ao decreto em relação a ho-
rário, bloqueios e demais 
restrições. O que queremos é 
desestimular o fluxo de mui-
tas pessoas aglomeradas ao 
mesmo tempo nos mesmo 
pontos, modais de trans-
porte e horários”, declarou 
Felippe. 

Ainda segundo a Guarda 
Municipal, a principal ce-
rimônia religiosa realizada 
na praia de Copacabana, a 
tradicional procissão para 
Iemanjá, que sai do Merca-
dão de Madureira, na Zona 
Norte do Rio, no dia 29 de 
dezembro, não deverá ser 
realizada. “A associação do 
Mercadão todo ano entra em 
contato conosco para fazer-
mos a segurança da carreata 
e acompanhar até a praia, 
mas esse ano, eles não pedi-
ram nosso apoio”, contou o 
inspetor-geral da Guarda. 

O decreto divulgado on-
tem também não alterou as 
resoluções anteriores que 
permitiam cultos, missas e 
sessões de religiões de ma-
triz africana. 

Coletiva sobre 
operação para o 
Réveillon na Orla 
de Copacabana. 
Na foto, Alexandre 
Cardeman

A permissão das festas 
de Réveillon particula-
res na capital também 
foi anunciada, na tar-
de de ontem, durante a 
apresentação das medi-
das para evitar aglome-
ração na virada do ano. 

Segundo o superin-
tendente de educação 
da Vigilância Sanitária, 
Flávio Graça, as festas 
privadas com vendas 
de ingressos serão rea-
lizados apenas em es-
tabelecimentos que já 
têm alvará de permissão 
para eventos de entrete-
nimento, como hotéis, 
casas de shows e clubes. 

“Os estabelecimentos 
que não possuem esse 
alvará precisariam pedir 
uma licença de caráter 
transitório, que não será 
concedida”, explicou. 

Quiosques a beira da 
praia não poderão fazer 
eventos fechados, nem 
realizar shows ao vivo. 

Festas 
particulares 
permitidas

LUCIANO BELFORD

As pessoas 
religiosas não 
estão impedidas 
de praticarem a sua 
fé, desde que se 
adequem ao decreto 
em relação a horário, 
bloqueios e demais 
restrições”
JORGE FELIPPE, prefeito 
em exercício

Horário reduzido no metrô
Para evitar aglomeração e 
as famosas filas que dão a 
volta no quarteirão, o  me-
trô reduziu o horário de 
funcionamento. Segundo 
o MetrôRio as estações vão 
funcionar apenas até as 20h 
na quinta-feira, véspera do 
Réveillon. O início da ope-
ração de todas as estações 
das linhas 1, 2 e 4 no dia 
está mantida para as 5h. De 
acordo com a concessioná-
ria, a antecipação do fim da 
circulação na quinta, que 

seria às 0h (dias úteis) ou 
23h (domingos e feriados), 
foi determinada pelo gover-
no do estado.

Na sexta-feira, feriado 
nacional do Dia da Con-
fraternização Universal, 
as estações vão funcionar 
das 7h às 23h. Já no sába-
do e domingo, a operação 
acontece nos horários re-
gulares de fim de semana, 
funcionando das 5h à 0h 
no sábado; e das 7h às 23h 
no domingo.

DIVULGAÇÃO / MÁRCIO ROCCHE

Objetivo é evitar vagões lotados em meio à pandemia de covid
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Festa de Neymar: MP analisa o caso
Prefeitura de Mangaratiba, por sua vez, diz que nada pode fazer por se tratar de evento particular

REPRODUÇÃO

Área externa e piscina da mansão de Neymar em Mangaratiba, na Costa Verde: festa para 500 pessoas

O 
Ministério Público do 
Rio, através da pro-
motoria com atua-
ção em Mangaratiba, 

na Costa Verde, analisa as de-
núncias sobre uma festa que o 
jogador Neymar promove em 
sua mansão, para 500 pessoas. 

A informação foi confirma-
da em nota ao DIA, em que 
trecho diz que a “promotoria 
de Justiça com atribuição em 
Mangaratiba está analisando 
as representações encaminha-
das para adoção das medidas 
eventualmente cabíveis”.

Em nota, a assessoria de 
Neymar negou que o jogador 
esteja realizando festa para 
500 pessoas em sua residên-
cia, sem dar mais detalhes. 

Por sua vez, a prefeitura, 
que cancelou celebrações pú-
blicas de virada de ano, afir-
mou que não pode impedir o 
evento do jogador, pois não 
tem competência legal para 
limitar eventos privados.

Segundo a Prefeitura de 
Mangaratiba, os decretos 
que estão em vigor na cidade 
“atingem diretamente o uso 
do solo público e de áreas sob 
concessão, a exemplo de co-
mércios, orlas e praças”. Em 
nota, a administração públi-
ca reforçou ainda que eventos 
particulares são de responsa-
bilidade social e bom senso do 
cidadão diante a pandemia.

A orientação da Prefeitura, 
caso haja alguma celebração 
de fim de ano em propriedade 
particular, é que “sejam res-
peitados protocolos de pre-
venção contra a covid, como 
a não realização de aglome-
rações, uso regular de álcool 
gel, higienização constante do 
local e uso obrigatório de más-
caras, além de reforço para a 
proteção para pessoas com co-
morbidades e idosos”.

Entre as normas assinadas 
pelo prefeito de Mangaratiba, 
Alan Campos da Costa (PP), 
está que eventos particulares 
que não precisem de prévia 
autorização poderão ser rea-
lizados desde que não sejam 
feitos em áreas fechadas, ou 

quando não for possível tal 
medida, reduzir o número de 
participantes e duração.

O MP pontuou que, em ju-
nho, assinou um protocolo 
de atuação interinstitucional 
com os órgãos de controle. “O 
documento prevê a atuação 
integrada e cooperativa entre 
os pactuantes, regulamen-
tando incumbências para os 
órgãos participantes em suas 
atuações, inclusive, para o 
acompanhamento da flexibi-
lização do isolamento social 
em suas diversas graduações 
e sua fiscalização pelos órgãos 
públicos competentes. No 
caso, a Polícia Militar deverá 
atuar de acordo com as nor-
mas editadas pelo Município”.

Ao mesmo tempo em que 
Neymar tem recebido críti-
cas por causa de sua festa em 
Mangaratiba, o atacante Ga-
bigol, do Flamengo, também 
resolveu organizar uma baita 
farra para celebrar a chegada 
de 2021. Segundo o jornalista 
Leo Dias, do site ‘Metrópoles’, 
o jogador alugou uma mansão 
no Joá, na Zona Oeste do Rio, 
para receber a sua galera. 

Com covid, Mourão tem 
dor no corpo e febre
Após ser diagnosticado com 
covid-19 no último domingo, 
o vice-presidente do Brasil, 
Hamilton Mourão (PRTB), 
de 67 anos, revelou ontem os 
sintomas que sentiu em de-
corrência da contaminação 
pelo coronavírus. O político 
disse ao analista Igor Gade-
lha, da CNN, que está com 
dor de cabeça, dor no corpo 
e febre. No entanto, Mourão 
relatou que os sintomas es-
tão sob controle.

Mourão está fazendo uso 
de remédios que não têm 
eficácia comprovada no 
combate à doença: hidroxi-
cloroquina, azitromicina e 
nitazoxanida (Anitta). A in-
formação foi divulgada pela 
assessoria de imprensa da 
Vice-Presidência. Mourão 
também está tomando re-
médios para dor e febre.

De acordo com a nota, 
Mourão fez o exame após 

apresentar febre e dores no 
corpo e na cabeça. Segundo 
a assessoria do vice-presi-
dente, o estado de saúde 
dele é “bom”. Mourão cum-
pre isolamento no Palácio 
do Jaburu.

Com Mourão, já são 16 
os integrantes do alto es-
calão do Governo Federal 
que foram infectados pela 
covid-19 neste ano. Além 
dele e do presidente Jair 
Bolsonaro, 14 ministros 
já testaram positivo para o 
novo coronavírus desde o 
início da epidemia no Bra-
sil — entre eles Augusto He-
leno (Gabinete de Seguran-
ça Institucional), Eduardo 
Pazuello (Saúde) e Onyx 
Lorenzoni (Cidadania).

Nenhum deles desen-
volveu uma forma grave da 
doença, que já matou mais 
de 190 mil pessoas e infec-
tou quase 7,5 milhões.

Presépio na Glória é alvo de furtos
Após roubo de cabos, holofotes e peças, padre ameaça desmontar instalação natalina 

DIVULGAÇÃO

Temas do presépio montado na Glória são o racismo e a devastação da Amazônia: furtos constantes

Os frequentes furtos de pe-
ças, cabos e holofotes de 
um presépio montado na 
Praça Nossa Senhora da 
Glória, na Zona Sul do Rio, 
estão levando ao limite o 
pároco responsável pela 
exibição. Tanto que o padre 
já bateu o martelo.

“Era para o presépio fi-
car até domingo que vem, 
dia 3 de janeiro. Mas vou 
ver. Se continuarem levan-
do as peças, vou desmon-
tar o presépio todinho. Se 
desaparecer mais alguma 
peça, amanhã (hoje) va-
mos começar a desmontar”, 
alerta o padre Wanderson 
Guedes, da Paróquia do 
Sagrado Coração de Jesus, 
responsável pelo presépio.

Os temas do presépio des-
te ano são racismo e a devas-
tação da Amazônia. O padre 
diz que todo ano tem um 
conceito diferente. Mas ele 
logo esclarece que quem qui-
ser conhecer as peças à noite 
será praticamente impossí-
vel ver alguma coisa de tão 
escuro que está o local.

“Este ano, tem muita po-
pulação de rua, muito cracu-
do. Durante o dia, as pessoas 

vêm morrendo de medo. De 
dois anos para cá, está im-
possível de montar o presé-
pio na praça. É um apelo que 
faço. Se as autoridades não 
ajudarem no ano que vem, 
se até agosto não disponibi-
lizarem alguma ajuda, vou 
mandar o presépio para Mi-
nas Gerais. Lá tem gente que 
vai cuidar dele. Parece que as 
autoridades não se impor-
tam”, ameaça.

O FURTO DAS PEÇAS

Segundo o padre, as peças 

começaram a sumir uma 
semana depois da exibição 
ser montada. Primeiro, ar-
rancaram a iluminação de 
cima, que foi trocada. De-
pois, arrancaram tanto a 
de cima quanto a debaixo. 
Mas para não passar o Natal 
no escuro, o pároco colocou 
tudo de novo.

“E no sábado, só espera-
ram passar o Natal para ar-
rancar tudo de novo”, lamen-
ta o padre Wanderson. “É o 
pessoal de rua, que bebe e 
que usa droga. Não tem po-
licial. Em um dos primeiros 
desse ano, tinha um policial 
à paisana que veio visitar 
o presépio com a família e 
prendeu o cara que furtava. 
Os fios foram devolvidos, 

mas não tinha como apro-
veitar. O certo seria ter um 
vigia, mas a paróquia não 
tem condições de contratar 
um”, completa.

O padre Guedes revela 
que, uma vez, já levaram a 
imagem do menino Jesus, e 
teve um ano que levaram al-
guns carneirinhos, além do 
cachorro que fica junto do 
pastor. “Ficamos bem des-
gostosos. As imagens huma-
nas são até mais altas, pe-
sam em torno de 40 kg, 50 
kg cada uma, mas as ovelhas 
são menores. Eles levam to-
dos. Todo ano tem que com-
prar holofote porque chega 
no final não tem mais ne-
nhum. Cada ano, eles levam 
uma peça”, conta.

ALINE CAVALCANTE
aline.cavalcante@odia.com.br

BRUNA FANTI 
bruna.fanti@odia.com.br

GABRIEL SOBREIRA
gabriel.sobreira@odia.com.br

4   RIO DE JANEIRO TERÇA-FEIRA, 29.12.2020  I  O DIA



Caso Marielle: 
Ronnie Lessa 
quer voltar para 
presídio no Rio
PM está preso por matar vereadora. Família teme 
por sua morte em penitenciária de Campo Grande

REGINALDO PIMENTA / ARQUIVO

O sargento reformado Ronnie Lessa é acusado de ter matado a vereadora Marielle Franco e seu motorista

A 
defesa do policial 
militar reformado 
Ronnie Lessa, pre-
so sob a acusação de 

matar a vereadora Marielle 
Franco e o motorista Ander-
son Gomes, revelou, ontem, 
que pretende buscar ajuda 
internacional para que ele 
retorne para a Penitenciária 
Federal de Porto Velho, em 
Rondônia, ou consiga uma 
transferência para o Rio. De 
acordo com o advogado Bru-
no Castro, a família teme que 
ele seja morto por outros de-
tentos da Penitenciária Fe-
deral de Segurança Máxima 
de Campo Grande, no Mato 
Grosso do Sul, para onde foi 
transferido no último dia 9 
de dezembro. 

“A defesa ainda não este-
ve com o Ronnie após essa 
transferência, por isso não 
temos nenhuma informa-
ção verídica de ameaças de 

morte. Mas podemos afir-
mar que existe sim esse re-
ceio e preocupação. O que 
a defesa quer entender é o 
motivo dessa transferência. 
Isso é uma espécie de tortu-
ra física e psicológica contra 
ele. Se for possível, vamos 
buscar ajuda internacional 
para conseguir o retorno 

dele para Porto Velho ou até 
mesmo para o Batalhão Pri-
sional Especial (BEP) no Rio. 
Ele ainda é policial militar”, 
explicou o advogado. 

Sozinho, Lessa está no pre-
sídio que reúne os principais 
líderes do Comando Verme-

lho (CV) no Rio e integrantes 
do Primeiro Comando da Ca-
pital (PCC) acusados de ma-
tar policiais em São Paulo. 

“As autoridades que in-
vestigam o caso dizem que 
essa transferência é para 
que o Ronnie não combine 
nada com o Élcio — ex-PM 
também preso pela morte da 
vereadora e do motorista —. 
Eles estão presos há quase 
dois anos”, concluiu a defesa. 

Ronnie Lessa e Élcio Viei-
ra de Queiroz foram presos 
em março do ano passado. 
Os dois foram acusados pelo 
Ministério Público e pela 
Polícia Civil do Rio pelos ho-
micídios da vereadora Ma-
rielle Franco e do motorista 
Anderson Gomes. 

O PM reformado é aponta-
do como autor dos disparos. 
Já o ex-policial era o condu-
tor do veículo Cobalt utiliza-
do na execução.

Advogado de Lessa 
pretende pedir 
ajuda internacional 
para conseguir a 
transferência

Prisão de bombeiro e livro sobre o crime
 > Em junho deste ano, o 

bombeiro Maxwell Simões 
Corrêa, de 44 anos, foi preso 
pela Polícia Civil. O Ministé-
rio Público afirma que ele 
“atrapalhou de maneira de-
liberada” as investigações 
sobre o atentado contra 
Marielle. A operação identi-
ficou que o bombeiro é bra-
ço direito de Ronnie Lessa, 

apontado como o autor dos 
disparos no atentado, e que 
teria ajudado a sumir com as 
armas usadas no crime.

Corrêa foi preso em casa, 
uma mansão de três andares 
num condomínio de luxo no 
Recreio, na Zona Oeste do Rio.

No recém-lançado livro 
‘Mataram Marielle’ (Editora 
Intrínseca), os jornalistas Vera 

Araújo e Chico Otávio reve-
lam bastidores da investi-
gação da morte de Mariel-
le e do seu motorista. Nas 
páginas há descrições do 
submundo do crime cario-
ca, com atuação de trafican-
tes, milicianos, ex-policiais, 
bicheiros e as disputas tra-
vadas entre eles e a relação 
com a morte de Marielle.

Mulher é morta a facadas no Centro de Niterói
Crime foi flagrado pelas câmeras da prefeitura. Suspeita do assassinato foi presa na comunidade do Sabão

 ARQUIVO MAIS

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga o assassinato da mulher

Uma mulher, ainda não  iden-
tificada pela polícia, foi morta 
no início da tarde de domin-
go, no Centro de Niterói, na 
Região Metropolitana do Rio. 
Segundo informações da PM, 
o corpo da vítima apresentava 
perfurações feitas por faca. A 
Delegacia de Homicídios de 
Niterói, São Gonçalo e Itabo-
raí investiga o caso. 

O assassinato foi registra-
do pelas câmeras do Centro 
Integrado de Segurança Pú-
blica (Cisp) da Prefeitura de 
Niterói. Policiais do 12º BPM 
(Niterói) foram acionados e 
constataram o óbito. Ainda 
segundo a PM, testemunhas 
contaram que uma mulher, 
suspeita de ter cometido o 
crime, fugiu em direção à 
comunidade do Sabão, tam-

bém na região central. 
A polícia localizou e pren-

deu a suposta assassina. Com 
ela foi apreendida uma faca. 
A mulher foi autuada por ho-
micídio e deve ser transferida 
para um presídio feminino. 

FEMINICÍDIO
Ao menos seis mulheres fo-
ram vítimas de feminicídio 
durante o período do Natal. 
Viviane Vieira do Amaral Ar-
ronenzi, de 45 anos, morado-
ra de Niterói (RJ); Thalia Fer-
raz, 23, de Jaraguá do Sul (SC); 
Evelaine Aparecida Ricardo, 
29, de Campo Largo (PR); 
Loni Priebe de Almeida, 74, 
de Ibarama (RS); Anna Paula 
Porfírio dos Santos, 45, de Re-
cife (PE); e Aline Arns, 38, de 
Forquilhinha (SC). 

Agentes da operação La-
ranjeiras Presente prende-
ram um homem que estava 
fingindo ser policial federal, 
no Largo do Machado, Zona 
Sul do Rio. Ele, que não teve 
a identidade revelada, tem 
47 anos e estava dentro de 
um carro com um adesivo 
do Ministério Público Federal 
(MPF). De acordo com a Se-
cretaria estadual de Governo, 
responsável pelo Seguran-
ça Presente, os agentes que 
estavam na região descon-
fiaram do veículo, um Volks-
wagen Bora. Ao abordarem 
o homem, ele se apresentou 
como policial federal e disse 
trabalhar no MPF. Os agentes 
confirmaram que o homem 
não era policial. Durante uma 
revista no carro foi encontra-
da uma pistola Taurus, cali-
bre 380, com 16 munições.

DIA A DIA

FALSO POLICIAL 

FEDERAL PRESO
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2021: o ano das vacinas e da esperança
O mundo dá adeus a um trágico 2020, marcado pela pandemia e pela dor de milhões de famílias

T
rinta e um de dezembro de 2019. As pessoas viviam 
a expectativa pela chegada de 2020, das festas e dos 
preparativos do Réveillon. Naquela mesma data a Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS) recebia um alerta 
do governo da China sobre uma nova doença, uma 

pneumonia viral desconhecida, com 27 casos sob investigação 
na província de Wuhan. O que não se poderia imaginar é que, 
ao longo dos 12 meses seguintes, os infectados somariam mais 
de 80 milhões no planeta, com quase 1,8 milhão de mortos, 
mais de 190 mil somente no Brasil. O ano de 2020 seria trágica 
e definitivamente marcado pela pandemia do novo coronavírus 
(confira no info abaixo, a retrospectiva dos fatos mês a mês).

A doença foi batizada de covid-19, termo que tão triste-
mente passou a fazer parte do cotidiano da humanidade. O 
vírus trancou o mundo em casa. Impediu abraços, beijos, 
separou pais de filhos, avós de netos, casais, amigos. Des-
troçou famílias e foi cruel com as vítimas, que sucumbiram 
sem nem ao menos terem a chance do conforto, do carinho 
ou do olhar daqueles que tanto amavam. Impediu até o úl-
timo adeus, com caixões lacrados e cerimônias proibidas 
nos cemitérios. A covid-19 nos atingiu também no coração.

Muitos passaram a dividir, dentro de casa, trabalho e famí-
lia. Quartos, salas, cozinhas, varandas e tudo mais viraram 
escritórios. Outros, sem essa chance, como profissionais de 
saúde, da segurança pública, dos transportes, entre tantos 
outros, tiveram que se arriscar e encarar o perigo. 

Redes de saúde entraram em colapso e a economia foi 
arrasada mundo afora. O comércio fechou, indústrias para-
ram. Lojas centenárias não resistiram, empresas quebraram, 
sonhos foram pulverizados. A pandemia mudou a cara do 
planeta e escondeu a nossa sob máscaras. Em meio a tanta 
dor, incerteza, apreensão e desespero, só nos permitiu sorrir 
com os olhos. 

O 2020 que chega ao fim para sempre contaminado pela 
pandemia deixa como consolo o avanço das vacinas e a espe-
rança da vitória da Ciência sobre o vírus e a ignorância. Que 
2021 entre para a história como um ano realmente novo, em 
que o mundo comece a se livrar do pesadelo da covid-19 e que 
a humanidade volte a ter a perspectiva de se reencontrar e, 
sobretudo, de se abraçar.

FERNANDO FARIA |  ffaria@odia.com.br
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Comportamento 
do presidente no 
ano da pandemia 
foi um dificultador 
no combate ao 
novo coronavírus

O 
Brasil fecha o triste ano 
da pandemia com núme-
ros lamentáveis: mais de 
190 mil mortos e quase 

7,5 milhões de casos. Somos o se-
gundo país do mundo nesse ran-
king de dor e lágrimas causadas 
pelos óbitos, atrás somente dos 
EUA. Os números são assustado-
res e refletem os muitos equívo-
cos nas várias esferas de poder no 
combate à covid-19. Se houvesse 
uma cartilha de erros a ser segui-
da, sem dúvida, o redator seria o 
presidente Jair Bolsonaro. Sem 
máscara, provocou aglomerações, 
trabalhou contra o isolamento 
social, desinformou e defendeu o 
uso da cloroquina, medicamento 
que jamais teve a eficácia compro-
vada na luta contra a doença.

O país trocou duas vezes o mi-
nistro da Saúde em plena pande-
mia. O ortopedista Luiz Henrique 
Mandetta foi demitido pela alta 
popularidade, o que incomodava 
muito o presidente da República, 
que também resistia ferozmente 
a aceitar o isolamento social como 
uma das principais armas no com-
bate à doença. O oncologista Nel-
son Teich foi nomeado no mesmo 
dia: “Desejo êxito a meu sucessor”, 
escreveu Mandetta. Em vão.

Teich pediu demissão depois 
de apenas 29 dias no ministério, 
por não resistir à enorme pressão 
de Bolsonaro para que mudasse 
o protocolo sobre o uso da cloro-
quina e flexibilizasse o isolamento 
social: “Tenho um nome a zelar”, 
desabafou Teich com amigos. A 
Saúde passou então às mãos do 
general Eduardo Pazuello, que, 
depois, publicamente, admitiu 
desconhecer até o que era o SUS 
(Sistema Único de Saúde). 

Bolsonaro se contaminou pela 
covid e, claro, aproveitou o período 
de tratamento para fazer propa-
ganda da cloroquina. Chegou ao 
cúmulo de exibir uma caixa do me-
dicamento para as emas que vivem 
no Palácio da Alvorada. 

E agora, como uma espécie de 
último ato num ano tão trágico, o 
presidente questiona a eficácia das 
vacinas, algo aguardado ansiosa-
mente pela população do mundo 
inteiro. Renega a Ciência e alimen-
ta o fogo com gasolina, quando de-
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veria ser o primeiro a agir como 
bombeiro e a mostrar o melhor 
caminho para que os brasileiros 
fugissem do inferno da covid. Não 
à toa, foi chamado em artigo da 
revista britânica ‘The Economist’ 
de BolsoNero, numa referência ao 
imperador que entrou para a his-
tória por incendiar Roma. Mas e 
daí? Bolsonaro já disse que não é 
coveiro. Talvez ache que os mortos 
não sejam problema dele...
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ABEL BRAGA FICA NO INTER

O treinador entrou em acordo com a 

nova diretoria do clube gaúcho e vai  

permanecer até o fim do Brasileiro.

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

BOTAFOGO

FLAMENGO

FLUMINENSE VASCO

Honda pede para 
rescindir contrato
Lesionado e com proposta de clube de Portugal, japonês vai 
embora do Alvinegro nos próximos dias sem deixar saudade

VITOR SILVA/BOTAFOGO

O vínculo de Honda iria até o dia 28 de fevereiro: 27 jogos e três gols

C
ontratado no início da 
temporada como gran-
de atração internacio-
nal do Botafogo, o japo-

nês Keisuke Honda está de saí-
da do clube. O apoiador pediu 
a rescisão com o Alvinegro. O 
atual vínculo é válido até o dia 
28 de fevereiro. Ele teria alega-
do questões particulares para 
antecipar a sua saída.

Honda está fora por causa 
de uma lesão muscular e a 
previsão é que retornasse só 
na reta final do Campeonato 
Brasileiro. Além disso, todo 
o carinho do torcedor com 
o jogador ficou no passado 
em função de suas fracas 
atuações.

O japonês tem proposta 
para defender o Portimo-

nense, de Portugal, que até 
já apresentou uma oferta ao 
jogador de 34 anos. O camisa 
4, que deve dar adeus a Gene-
ral Severiano nos próximos 
dias, fez 27 jogos e três gols 
pelo Glorioso.

Em situação dificílima no 
Brasileiro, com 89% de risco 
de rebaixamento, o Botafogo 
vive momento turbulento. 

Após a derrota por 2 a 0 para 
o Corinthians, domingo, o za-
gueiro Marcelo Benevenuto e o 
atacante Matheus Babi teriam 
sido flagrados por torcedores 
na boate All In, na Barra.

Em vídeo divulgado no Twit-
ter da ‘Fúria Jovem’, a maior or-
ganizada do Alvinegro, é possí-
vel ver os ex-jogadores Carlos 
Alberto e Sandro Silva, ambos 
com passagens por General Se-
veriano, conversando com os 
integrantes da ‘Fúria’. Informa-
ções obtidas pela reportagem 
dão conta de que Benevenuto e 
Babi se esconderam assim que 
cerca de 30 torcedores unifor-
mizados chegaram ao local. 
Agente de Babi, Anselmo Pai-
va disse que fez contato com o 
seu cliente e ele negou ter com-
parecido à boate. O Botafogo, 
via a assessoria de imprensa, 
reforçou que até a publicação 
desta reportagem não tomou 
conhecimento do caso.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n Pelas quartas de final do 
Campeonato Brasileiro Sub-
20, o Flamengo bateu o Flu-
minense por 3 a 1 no velho 
clássico e está na frente para 
chegar às semifinais da com-
petição. Apesar da derrota no 
duelo disputado na Gávea, 
o gol do Flu, marcado por 
John Kennedy, é o tipo de 
lance para ver e rever. Uma 
verdadeira pintura da joia 
tricolor. O jogo de volta será 
na próxima segunda-feira, 
com mando do Fluminense, 
nas Laranjeiras.

DEU FLAMENGO  
NA IDA DO SUB-20

DANIEL CASTELO BRANCO

PARA ESQUECER

Q
uatro resultados desastrosos em uma ro-
dada para todos os torcedores de Botafogo, 
Flamengo, Fluminense e Vasco esquece-

rem. Em partida que deu sono, o Rubro-Negro 
empatou em 0 a 0 com o ex-time de Rogério 
Ceni. Na coletiva, ele disse que o Leão do Pici foi 
montado para enfrentar times como o Flamen-
go. Ué, mas, se ele montou a estratégia, por que 
não conseguiu vencê-la? O Rubro-Negro está a 
sete pontos do líder São Paulo, três conquistados 
em cima do Flu. Aliás, dos últimos nove pontos 
disputados, o Tricolor só conseguiu um — justa-
mente o período em que Odair Hellmann deixou 
o clube. A gordura acabou. Já Vasco e Botafogo 
tinham rodadas perfeitas. Praticamente todos 
os adversários diretos tropeçaram com derrotas 
ou empates. O Vasco pularia de 17° para 13°, en-
quanto o Alvinegro ficaria a dois pontos de sair 
da zona de rebaixamento. Nada feito.

Técnico Rogério Ceni: Fla jogou mal e tropeçou no Castelão

 nCom o Brasileiro retor-
nando no dia 6 de janeiro, 
os times cariocas poderão 
ter mais de uma semana de 
treinos. Tempo para recupe-
rar jogadores desgastados e 
treinar o que não vem dan-
do certo. Os técnicos geral-
mente reclamam de falta de 
tempo, então isso vai sobrar 
para Flamengo, Botafogo, 
Fluminense e Vasco, que não 
estão em outra competição. 
Mesmo com o ano novo, na 
situação atual, folga é o que 
eles menos precisam...

UM BOM TEMPO 
PARA TREINAR

GRANDE MUDANÇA NO CARIOCA

 nEm 2021 e 2022, o Carioca será com 12 times na fase prin-
cipal, por pontos corridos em 11 rodadas. Os quatro primei-
ros irão às semifinais e, em jogos de ida e volta, decidirão 
quem vai à final, também em dois jogos. O campeão da Taça 
Guanabara será quem somar mais pontos nas 11 rodadas 
iniciais — a Taça Rio fica numa disputa à parte entre os que 
se classificarem do 5º ao 8º lugar. Mudanças necessárias!
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Yago alerta para 11 
finais no Brasileiro

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.   

Volante vê o grupo fortalecido

O insucesso diante do São Pau-
lo, líder do Brasileiro, frustou 
os planos do Fluminense de 
encerrar o jejum de vitórias, 
agora de três jogos, e encos-
tar no G-4, mas não mudou 
o foco do elenco para a reto-
mada da competição em 2021. 
É o que garante Yago. Apesar 
da derrota e da queda de ren-
dimento do time sob a batuta 
de Marcão, o volante crê que a 
equipe, sétima colocada, com 
40 pontos, tem totais condi-
ções de voltar à zona de classi-
ficação da Libertadores. 

“É difícil pontuar o que 
falta. O que não pode faltar é 
garra, força e a determinação. 
São onze finais para a gente 
e o grupo está focado nisso. 
Estamos fechados”, afirmou 
Yago, em coletiva virtual, no 
CT Carlos Castilho.

Ao avaliar o desempenho 

do Fluminense na tempora-
da marcada pela pandemia 
do novo coronavírus, que re-
sultou no atraso do calendário 
do futebol sul-americano, ele 
acredita que o Tricolor tenha 
mostrado força e união para 
superar os problemas dentro 
e fora de campo. “Temos tudo 
para fechar a temporada da 
melhor forma possível”, disse.

Intimados em caso de racismo
O atacante Bruno Henrique e 
o zagueiro Natan foram con-
vocados como testemunhas 
no inquérito que apura o caso 
de racismo denunciado pelo 
apoiador Gerson no jogo com 
o Bahia, no Maracanã, no dia 
20 deste mês. Os policiais da 
Delegacia de Crimes Raciais 
e Delitos de Intolerância (De-
cradi) foram à sede da Gávea e 
entregaram a intimação ao de-
partamento jurídico do clube.

Com o novo passo dado na 
investigação que apura a acu-
sação de Gerson sobre uma fra-
se de cunho racista proferida 
pelo colombiano Ramírez, do 
Bahia, a Decradi tenta acelerar 
o inquérito. À frente do caso, 
a delegada Marcia Noeli usará 
o laudo de leitura labial enco-
mendado pelo Flamengo da 

Ramírez e Bruno discutem

REPRODUÇÃO

discussão entre Bruno Henri-
que e Ramírez.

Segundo o clube carioca, o 
registro da imagem comprova 
a ofensa do apoiador colom-
biano. Entretanto, outro lau-
do encomendado pelo Bahia 

rechaça a existência de injúria 
racial durante a discussão. Por 
avaliar que não há provas, o 
clube reintegrou Ramírez.

Gerson depôs na semana 
passada na Decradi e reiterou 
a acusação de racismo. A ex-
pectativa é de que Mano Mene-
zes, ex-técnico do Bahia, Ramí-
rez e o árbitro Flávio Rodrigues 
de Souza sejam intimados na 
próxima semana.

Com o empate em 0 a 0 
diante do Fortaleza, o título 
do Brasileiro ficou mais difí-
cil para o Flamengo. As chan-
ces caíram para 11%, segundo 
o matemático Tristão Garcia. 
Líder, o São Paulo tem 76% de 
possibilidades de ser campeão. 
O Atlético-MG está com 6%. 
Internacional e Grêmio têm 
3% e o Palmeiras, apenas 1%.

Risco de 
queda é de 
quase 30%

A derrota por 3 a 0 para o 
Athletico-PR manteve o 
Vasco no Z-4 do Brasileiro. 
Com 28 pontos, o time tem 
29% de risco de queda, de 
acordo com o portal ‘Info-
bola’. Mesmo na degola, o 
Cruzmaltino, com o mesmo 
número de pontos do Bahia, 
tem menos perigo de rebai-
xamento porque está com 
um jogo a menos. O risco do 
clube baiano é de 42%.

Responsável por coman-
dar o Vasco na Arena da Bai-
xada devido à suspensão do 
treinador Sá Pinto, o auxiliar 
Rui Mota disse entender a 
pressão de parte da torcida, 
que pede a demissão da co-
missão técnica: “Quando a 
equipe não ganha, somos os 
primeiros responsáveis”.

Marcão: fim de gordura no Flu
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MUNDO

Trump assina 
pacote econômico 
de US$ 2,3 trilhões
Desse total, US$ 900 bilhões vão para pagar 
auxílio a norte-americanos impactados pela covid

AFP

O 
governo norte-a-
mericano liberou 
um pacote de ajuda 
de US$ 2,3 trilhões, 

que inclui estímulos à eco-
nomia americana em meio 
à pandemia de coronavírus 
e a sanção ao projeto de lei 
de financiamento do gover-
no. Desta forma, o presiden-
te Donald Trump evita uma 
paralisação governamen-
tal, conhecida como shut-
down que poderia começar 
imediatamente. 

A assinatura do pacote 
emergencial, que destina 
US$ 900 bilhões para socor-
ro financeiro à população 
impactada pela covid-19, 
acaba com um impasse no 

Congresso e abre caminho 
para milhões de americanos 
receberem alívio econômico 
no próximo ano em meio à 
crise de saúde.

Na semana passada, o pre-
sidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, se mostrava 
contrário à legislação, após 
ela ter sido aprovada no Con-
gresso com grande apoio bi-
partidário, ao pedir que os 
congressistas elevassem o 
tamanho dos pagamentos 
diretos de US$ 600 por adul-
to e por criança a US$ 2 mil, 
para as pessoas com renda 
bruta abaixo de US$ 75 mil 
ao ano.

Trump assinou a lei, sob 
pressão de republicanos e 
democratas. Em comunica-
do, ele pediu que o Congres-

so retire o que considera gas-
tos inúteis na lei e disse que 
enviará aos legisladores uma 
lista de provisões que deseja 
eliminar - um esforço que a 
oposição democrata prome-
te bloquear.

O presidente americano 
também disse esperar que o 
Congresso vote uma medida 
separada para elevar os pa-
gamentos diretos do governo 
a US$ 2 mil.

Trump afirmou que o Se-
nado iria começar o processo 
de votar o aumento nos pa-
gamentos diretos, bem como 
investigar supostas fraudes 
eleitorais. “Muito mais di-
nheiro está vindo”, disse 
Trump. “Eu nunca desisti-
rei de minha luta pelo povo 
americano”, afirmou Trump.

Presidente dos EUA, Donald Trump assinou a lei sob forte pressão de republicanos e democratas

CONTAS PÚBLICAS

US$ 1,4 trilhão para financiar o governo até setembro

 N O pacote assinado pelo pre-
sidente Donald  Trump inclui 
ainda US$ 1,4 trilhão para con-
tinuar a financiar o governo até 
setembro do próximo ano. 

Para Trump a medida in-
clui gastos inúteis em ajuda 
ao exterior, o que ele pretendia 

tentar congelar. Uma fonte de-
mocrata disse, segundo a Agência 
Estado, que a Câmara dos Repre-
sentantes barrará essa tentativa 
do atual presidente.

O Senado deve voltar ao tra-
balho hoje, quando o senador 
Mitch McConnell vai discursar. Em 

comunicado, o senador agra-
deceu a confirmação da lei por 
Trump, lembrando que ela inclui 
um ano completo de financia-
mento para os gastos do gover-
no, evitando uma paralisação 
parcial das atividades da admi-
nistração pública (shutdown).

No Brasil, 
auxílio 
está fora 
de pauta

No Brasil, o governo Bolsona-
ro não estuda pacote de estí-
mulo à economia por conta 
da pandemia de coronavírus 
e muito menos estender o au-
xílio emergencial até o arrefe-
cimento da crise de saúde pro-
vocada pela covid. Com isso, 
24 milhões de brasileiros vão 
mergulhar na pobreza extre-
ma no próximo ano. 

O auxílio emergencial, que 
primeiro veio como ‘seiscen-
tão’ e depois foi cortado pela 
metade e virou ‘trezentão’, aca-
ba agora no dia 31 e não deve 
ser estendido, embora a pan-
demia persista. Serão 66 mi-
lhões de pessoas desassistidas.

Em todo Estado do Rio de 
Janeiro, 5,5 milhões de pessoas 
receberam o auxílio emergen-
cial do governo federal duran-
te a pandemia e coronavírus. 
Esse número corresponde a 
32% da população. Somente 
na capital, foram mais de 2 mi-
lhões de pessoas beneficiadas, 
totalizando 30,05% da popula-
ção, segundo pesquisa divul-
gada pela Alerj.

Isso quer dizer que com o 
fim do auxílio serão 5,5 mi-
lhões de pessoas no estado 
mergulhadas na pobreza ex-
trema porque, com a covid à 
solta, escolas estão fechadas, 
portanto mães não têm onde 
deixar seus filhos; trabalha-
dores domésticos foram dis-
pensados, pequenos negó-
cios fecharam, o comércio 
reduziu seu efetivo e ambu-
lantes e autônomos ficaram 
sem trabalho.

“Se o auxílio emergencial 
acabar, eu e minha família 
podemos passar fome”, la-
menta a desempregada Ra-
quel Xavier Soares, de 36 
anos, que tem 7 filhos e o 
marido vive de biscate. Ra-
quel mora na comunidade 
do Quiabo, na Vila Kennedy, 
Zona Oeste do Rio. 

 > Washington, EUA
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ECONOMIA

O 
calendário de paga-
mentos dos mais de 
35 milhões de apo-
sentados e pensio-

nistas do INSS para o ano 
que vem já foi divulgado 
pelo instituto. Os créditos 
seguem a mesma metodo-
logia dos anos anteriores: 
a data de depósito dos pro-
ventos depende do número 
final do cartão de benefício, 
sem considerar o último dí-
gito verificador, que apa-
rece depois do traço. Isso 
ocorre porque cada bene-
fício pago pelo INSS é com-
posto por uma numeração 
única e segue um padrão de 
10 dígitos no seguinte for-
mato: 999.999.999-9. O nú-
mero a ser observado será o 
penúltimo, desconsideran-
do o dígito.

Recebem primeiro os be-
neficiários que ganham até 
o piso previdenciário, que 
corresponde a um salário 
mínimo, que pode ficar em 
R$ 1.088 no ano que vem.

 O crédito começa nos 
cinco últimos dias úteis do 
mês. Os depósitos referentes 
a janeiro, por exemplo, serão 
feitos entre os dias 25 de ja-
neiro e 5 de fevereiro.

Já o segurados com renda 
mensal acima do piso nacional 
terão seus pagamentos credi-
tados sempre a partir do 1º dia 
útil do mês seguinte. Ficando 
assim o mês de janeiro: quem 
tem final de benefício 1 e 6 re-
cebe no dia 1º de fevereiro e as-
sim por diante.

É importante destacar 
que o aposentado deve ficar 
atento quando a data de pa-
gamento cair em feriados, 
pois o depósito dos benefí-
cios é transferido para o pri-
meiro dia útil seguinte.

O Carnaval no ano que 
vem será em 16 de fevereiro. 
Portanto, é preciso ter aten-
ção redobrada com a data de 
pagamento, que vai de 1º de 
fevereiro a 5 de março. 

MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br

INSS: DATA DE PAGAMENTO DE

APOSENTADOS
Instituto libera cronograma de pagamentos de segurados para 2021. Créditos vão começar em 25 
de janeiro para quem tem final 1 de benefício e recebe o piso nacional, que pode ficar em R$ 1.088

Crédito começa nos 
últimos cinco dias 
úteis do mês para 
quem recebe o piso 
nacional.

MAIS UM ANO

 N Os aposentados e pensio-
nistas do INSS mais uma vez 
vão ficar sem aumento real no 
benefício. Isso ocorre porque 
o governo Bolsonaro enviou 
ao Congresso a previsão de 
R$ 1.088 para o valor para o 
salário mínimo em 2021, sem 
aumento real. O piso salarial 
hoje é de R$ 1.045. A estimati-
va leva em conta a projeção do 
Ministério da Economia para o 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) de 2020, 
de 4,11% e descarta o Produto 
Interno Bruto (PIB) dos dois 
anos anteriores.

Em abril, quando enviou a 
Proposta de Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (PLDO), o governo 
estimava que o mínimo para 
2021 ficaria em R$ 1.079. Mas 
a inflação acima do esperado 
obrigou o governo a rever o valor.

O valor do mínimo só deve ser 
confirmado em janeiro, quando 
o governo terá os dados conso-
lidados da inflação de 2020. Sa-
be-se, porém, que ele não terá 
aumento real, que acabou no 
ano passado. De 2007 a 2019, a 

lei garantia que o piso nacional 
tivesse aumento real, acima da 
inflação, sempre que houvesse 
crescimento econômico, dentro 

da política de valorização dos 
governos Lula e Dilma.

Essa fórmula levava em 
conta a inflação do ano ante-
rior, medida pelo INPC, mais o 
resultado do PIB de dois anos 
antes.

Para reajustar o salário mí-
nimo, o governo Bolsonaro 
considera o INPC, que mede 
os preços para famílias com 
rendimentos de um a cinco sa-
lários mínimos. Mas considera 
como inflação oficial o IPCA, 
também do IBGE, mas que 
aponta a variação do custo 
de vida de famílias com renda 
mensal de 1 e 40 mínimos.

Até novembro, o INPC acu-
mulava alta de 3,93%, e o 
IPCA 3,13%. Assim, o índice 
que reajusta o salário mínimo 
deve ficar acima da inflação 
oficial.

Sem aumento real nas aposentadorias e pensões

De 2007 a 2019, 
a lei garantia que 
o salário mínimo 
tivesse aumento 
real, acima da 
inflação

RECESSO

 N O pagamento do 14º salário 
de aposentados e pensionis-
tas do INSS continua parado 
no Congresso. E com o recesso, 
as chances de os segurados 
receberem a grana extra este 
ano foi por água abaixo. O que 
foi classificado pelo senador 
Paulo Paim (PT-RS) uma injus-
tiça com os aposentados, que 
receberam a antecipação do 
13º como medida de enfrenta-
mento a situação de calamida-
de pública, causada pela pan-
demia da covid-19. Segurados 
do INSS receberam a primeira 
parcela entre 24 de abril e 8 de 
maio, e a segunda entre, 25 de 
maio e 5 de junho. O dinheiro, 
segundo Paim, ajudou a dar 
um gás na economia. “É uma 
questão de contrapartida com 
os aposentados”, diz o senador.

O  P r o j e t o  d e  L e i  n º 

3657/2020, que define o paga-
mento do 14º salário do INSS em 
2020, não foi aprovado. Ele está 
parado no plenário do Senado 
desde 6 de julho. De autoria de 
Paulo Paim, a ideia surgiu a par-
tir de proposta de um advogado 
de São Paulo, com a Sugestão 
Legislativa (SUG) de nº 127.741, 
que teve apoio de mais de 66 
mil pessoas de 1º a 7 de junho 
de 2020. Ela então foi encami-
nhada à Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Partici-
pativa a adotada por Paim.

O senador chegou a pedir 
algumas vezes ao longo do ano 
que a proposta fosse tratada 
com urgência. Com o objetivo 
de que o dinheiro fosse libera-
do até o Natal, o que não ocor-
reu. Com o recesso dos parla-
mentares, não há boas chances 
do projeto ser aprovado.

14º salário parado no Congresso
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Ícone de beleza, 
sensualidade e 
fenômeno em 
conteúdo adulto, Suzy 
Cortez criticou os 
ensaios para revistas 
masculinas. “Essas 
publicações 
escravizaram as 
modelos por anos. 
Fotos e vídeos são 
propriedades delas 
para sempre. Hoje, o 
OnlyFans (plataforma 
de compartilhamento 
de conteúdos adultos) 
me deu a 
oportunidade de me 
tornar uma empresária 
de sucesso, pois sou 
dona de todo material 
que publico na 
internet. Não preciso 
mais de terceiros que 
ficavam com 80% dos 
lucros. Já posei para 46 
revistas masculinas e 
hoje não posaria de 
novo para essas 
revistas nem por 1 
milhão de dólares”, 
disse a musa fitness e 
ex-Miss Bumbum. 

FábiaOliveira

PARA REVISTAS MASCULINAS

SUZY CRITICA ENSAIOS 

AFFAIR ÀS ESCONDIDAS

Mariana Rios nega, mas vive 

affair com Gusttavo Lima

A influenciadora digital e gamer trans Lady Chokey 

admitiu que precisa de ajuda psicológica por causa 

da ‘dependência afetiva virtual’. Segundo ela, a 

pandemia fez com que todos os relacionamentos 

que teve em 2020 tivessem acontecido a distân-

cia, devido ao isolamento social.

“Durante a pandemia, com isolamento social, 

meus relacionamentos foram todos virtuais e isso 

me trouxe uma dependência afetiva enorme. Toda 

essa crise também me causou uma espécie de fo-

bia ao contato social. Quando percebi que isso afe-

taria diretamente meu convívio social, tanto nos 

relacionamentos afetivos quanto nos amistosos, 

resolvi procurar ajuda psicológica”, disse a gamer.

DEPENDÊNCIA 
AFETIVA VIRTUAL

DIV
ULG
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M
ariana Rios e Gusttavo Lima 
chegaram no mesmo dia em 
Angra dos Reis, na Costa Verde 

do Rio, para passarem uma temporada 
no paradisíaco destino. Para muitos, 
apenas uma coincidência o fato de os 
dois desembarcarem no mesmo dia, 
no mesmo lugar. Mas a coluna conta o 
que realmente está rolando nos 
bastidores. 

Apesar de a atriz negar envolvimen-
to com o sertanejo, os dois estão, sim, 
vivendo um affair. Mas a negativa de 
Mariana tem uma razão: Gusttavo não 
quer e não pretende assumir publica-
mente qualquer nova relação — seja 
ela qual for — tão cedo, mesmo que os 
dois estejam solteiros e não devam 
nada a ninguém. A aproximação do 
novo ‘casal’ começou no último dia 12, 
nos bastidores da live Nº 1 - Villa Mix. 
Na ocasião, Gusttavo, com aquele leve 

toque de brincadeira, deu em cima da 
Mariana, pediu o telefone dela, e ela 
deu. Desde então, eles estão juntos. 

Mariana Rios chegou a Angra dos 
Reis em um jato enviado por Gusttavo 
para buscá-la em Araxá, Minas Gerais. 
Ela chegou a compartilhar nos stories 
do Instagram um pedaço da aeronave, 
mas logo depois voltou atrás e apagou 
o registro. Para pessoas ligadas aos 
dois, o affair já não é segredo. Tanto 
que Mariana tem frequentado a casa 
do Marcos Araújo, dono da Audiomix, 
na companhia de Gusttavo. E por lá 
eles não fazem a menor questão de 
esconderem que estão juntos.

Gusttavo Lima está solteiro desde o 
fim do casamento com Andressa Suita, 
em outubro deste ano. Já Mariana está 
solteira desde que terminou seu noiva-
do com o empresário Lucas Kalil, no 
início deste mês. 

GABRIEL RENNE

REPRODUÇÃO INTERNET 
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Meus caros leitores, não sei o que está acontecendo nos 
corredores da Record TV em São Paulo, 
mas a única certeza que tenho é que, 
além do álcool em gel, precisam começar 
a distribuir muito óleo ungido por lá e eu 
te conto o motivo: Já não é segredo para 
muita gente nos corredores da emissora 
que um conhecido apresentador de um 
programa nacional tem mexido seus 
pauzinhos para roubar o lugar de outro 
apresentador, o Reinaldo Gottino. Sim, é 
isso mesmo que vocês leram! 
  Acontece que o ‘Balanço Geral SP’ 
de Gottino tem audiência e retorno 
comercial muito maior que o programa que é apresentado em rede nacional. O tal jornalista 
puxador de tapete adora pagar de defensor dos fracos e oprimidos, mas todo mundo que 
convive com ele sabe muito bem como ele é, pois o próprio já falou em alto e bom som que 
não gosta de pobre. Detalhe que esse apresentador era pobre antes de conquistar a fama, 
mas deve ter esquecido suas origens entre as roupas de grife que ostenta.  
 E mais: ele não está sozinho na disputa pelo ‘Balanço Geral SP’. Um outro apresentador de 
um jornal local do Nordeste também está bem de olho na vaga que sequer está aberta. 
 E como fofoca pouca é bobeira, na mesma Record de São Paulo, Geraldo Luís conseguiu 
garantir seu novo programa na grade da emissora em 2021, mas mal sabe ele que um 
apresentador da casa — que inclusive já tem programa na grade — foi se oferecer para o 
mesmo horário em que Geraldo está programado para ir ao ar. 
 Em conversa com seus superiores, sabem qual foi a argumentação usada pelo tal 
apresentador ‘falsiane’ para garantir que ele fique com a vaga do Geraldo? Que se o 
agraciarem com o horário reservado a Geraldo, ele se compromete a trazer vários 
patrocinadores. E cabe deixar claro que o espertinho quer o horário de Geraldo para ter seu 
segundo programa, pois não pretende abrir mão do primeiro que já é seu. 
 Mas a coluna, que é do bem, deve avisar: não se preocupe, Geraldo, pois esse apresentador 
precisa do seu horário porque está sendo chantageado, mas em breve contamos os motivos.

LIGIA MENDES PREPARA 
FESTA DE RÉVEILLON 
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Além do funk, 
ritmo que a con-
sagrou na cena 
musical nacio-
nal, a cantora 
Lexa tem tam-
bém outro pla-
no de carreira, 
n o  q ua l  ve m 
p r o c u r a n d o 
se aprofundar 
cada vez mais: 
o  de empre-
sária. A artista 
compartilhou 
ontem com os 
fãs que se for-
mou na facul-
dade de mar-
keting. Toda orgulhosa de si, Lexa 
comemorou a nova fase.
 “Formada! Eu consegui! Feliz demais de realizar 
mais um sonho, mesmo gerindo carreira, vida pessoal, 
milhões de coisas e reuniões. Eu posso, eu quero e eu 
consigo. Que eu possa influenciar da melhor forma 
diversos jovens, crianças, homens e mulheres. A edu-
cação é o caminho. Obrigada minha família por tudo. 
Marketing 2020”, escreveu a cantora na legenda de 
suas fotos de formanda. 

Gabi Martins e Tierry finalmente resolveram assumir o que 

todo mundo já sabia: que eles estão, sim, mais juntos do 

que nunca. “Sempre fomos bastante amigos e parceiros de 

trabalho. Após tudo o que aconteceu, nós nos aproximamos, 

trabalhamos juntos no meu DVD e estamos nos permitindo”, 

confessou Gabi em entrevista ao GShow. 

Os dois, que já compartilharam fotos juntinhos como um 

casal nas redes sociais, estão curtindo dias de descanso em 

Morro de São Paulo, na Bahia. 

ASSUMIDÍSSIMOS

FORMADA

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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NA MIRA DOS PUXADORES DE TAPETE

Ex-apresentadora do extinto ‘Tricotando’, Lígia Mendes está entre as perso-
nalidades públicas que estão planejando uma festa de Réveillon. Segundo a 
coluna apurou, Lígia e alguns amigos estão organizando um evento para um 
grupo seleto de convidados em Trancoso, na Bahia, onde ela e o marido vão 
passar a virada de ano. A festinha era pra ser segredo, tanto que foi pedido 
aos convidados para evitarem compartilhar imagens do evento nas redes 
sociais, mas ainda bem que quase ninguém lê esta coluninha. 
 Procurada, Lígia jura bem jurado que não vai fazer festa. “Não vou fazer 
nenhuma festa, não. Tô de férias.... nunca fiz festa na vida”. Eita, será que 
cancelou? Porque os convidados já estão cientes da festa...
 Vale lembrar que, apesar da chegada de uma vacina em alguns lugares 
do mundo, no Brasil ainda não há nenhuma aprovada e mais de 200 mil 
pessoas já morreram no país por causa da covid-19. Alé, disso, as UTI’s dos 
hospitais seguem operando em sua capacidade máxima. A Justiça também 
decretou a proibição de festas em localidades como Trancoso e Arraial 
D’Ajuda.

Volta ao foco pós-Natal
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Quem conheceu Monique Curi ainda atriz mirim fica encantado com sua boa 
forma aos 52 anos. Ela, que pode ser vista agora no ‘Vale a Pena Ver de Novo’ 
em ‘Laços de Família’, fala o que faz para manter o corpão mesmo não 
resistindo às delícias das festas de final de ano.”Quando passo dos limites, 
eu faço jejum intermitente. Fico 16 horas sem comer e depois recomeço com 
minha alimentação saudável. Eu não posso sair comendo tudo o que quero.”, 
revela. Monique jura que na maioria das vezes consegue ter equilibrio sem 
passar fome. “Tem opções nas festas que dá  para comer de tudo e não 
chutar o balde. Um exemplo disso é apostar nas proteínas das carnes. Gosto 
do peru, do tender. Tem também sempre uma salada diferente com figos e 
frutas que como. Por mais que eu coma tudo que eu queira, não é uma coisa 
tão fora do meu ritual da alimentação saudável”, diz a beldade.

FÉRIAS COM O PAI E A PRIMA MADRASTA
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REPRODUÇÃO INTERNET 

Hulk e sua atual mulher, Camila 
Ângelo, chegaram da China há 
algumas semanas para curtir 
o fim do ano no Brasil. Os dois, 
que moram na China, onde 
o craque atua por um time 
local, estão juntos passean-
do pelo Nordeste e, nesta 
semana da virada do ano, 
seguem acompanhados 
pelos três filhos do jogador. 
As crianças são frutos do 
relacionamento dele com 
a ex-muher, Iran Ângelo, a 
tia da Camila. Hulk tem re-
gistrado algumas imagens 
das férias em família que 
os filhos estão tendo com 
ele e a Camila, que além 
de madrasta, também é 
prima das crianças.

Após ter as gravações paralisadas no início deste mês por conta de caso de covid-19 na equipe, a série 
‘Maldivas’, da Netflix, deve retomar os trabalhos agora no mês de janeiro. As especulações apontavam 
que Manu Gavassi, uma das atrizes da série, teria testado positivo para a doença, mas a assessoria dela 
desmentiu a informação. O elenco também conta com Bruna Marquezine, Carol Castro e outros ex-globais.

VOLTA AO TRABALHO

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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COLUNA

ESPLANADA

 N O presidente Jair Bolsonaro está gastando a caneta 
para eleger o amigo de longa data Arthur Lira (PP
-AL) presidente da Câmara dos Deputados. Apoiado 
por dez partidos, Lira tem ligado para 15 deputados 
por dia, para confirmar votos ou pedir. Baleia Rossi 
(MDB-SP) é o nome de Michel Temer – padrinho de 
Rodrigo Maia (DEM-RJ) no cargo atual. Foi Temer 
quem fez Maia, e foi ao ex-presidente que o deputado 
recorreu agora na tentativa de articular uma grande 
frente suprapartidária contra Bolsonaro.

Preço     
 N O MDB vai exigir o Mi-

nistério da Saúde para o 
partido, na figura do de-
putado Osmar Terra (RS). 
Esse será o preço do apoio 
em 2021, com Baleia eleito 
na Câmara ou não.

Incoerência   
 N A ala bolsonarista na 

Câmara acusa o MDB de 
“incoerência” interna. De-
putados dizem que não 
dá para ser governo no 
Senado (com dois líderes) 
e “oposição” na Câmara - 
com a candidatura do pre-
sidente nacional do parti-
do apoiada pelo bloco de 
esquerda.

Dobrou  
 N O pagamento de emen-

das parlamentares do-
brou este ano em relação 
a 2019. Dados atualizados 
do Siga Brasil, plataforma 
do Senado que monitora o 
orçamento público fede-
ral, mostra que o governo 
desembolsou R$ 20,6 bi 
para bancar despesas in-
dicadas por deputados e 
senadores. No ano passa-
do, o valor foi de R$ 10 bi.

É dose 
 N Cerca de 5 milhões de 

pessoas de mais de 40 paí-
ses ao redor do mundo já 
foram vacinadas contra o 
Covid-19. No Brasil, por 
enquanto, ainda não há 
data definida para o iní-
cio da campanha nacional 
de vacinação. A Argentina 
começará a imunizar sua 
população a partir de hoje.

Emergencial 
 N A Anvisa não recebeu, 

até o momento, nenhum 
pedido de uso emergen-
cial das quatro vacinas 
que estão em análise. A 
Agência já fixou prazo de 
10 dias para avaliar even-
tuais pedidos emergen-
ciais para a liberação do 
imunizante.

PF
 N Os casos confirmados 

de servidores contamina-

dos pelo Covid-19 na Polí-
cia Federal aumentaram 
151% entre setembro e 
dezembro. Chama a aten-
ção também a expansão 
de casos sob averiguação: 
139%. Entre servidores da 
ativa e aposentados, o nú-
mero de mortos aumen-
tou mais de 65%. 

PF 2 
 N Os dados foram repassa-

dos à Federação Nacional 
dos Policiais Federais pe-
los sindicatos estaduais. 
Em números absolutos, 
isso significa que há, pelo 
menos, 868 servidores da 
PF contaminados pela 
doença e 15 mortos. Os 
números podem ser ain-
da maiores, uma vez que 
alguns sindicatos não 
conseguiram passar a es-
tatística para a Federação.

Voto
 N O Brasil vai pagar nos 

próximos dias US$ 113,5 
milhões – parte de uma dí-
vida total  de US$ 390 mi-
lhões - para não de perder 
direito de voto na ONU em 
2021. O dinheiro sairá de 
crédito suplementar (san-
cionado pelo presidente 
Jair Bolsonaro) que, além 
de bancar parte da dívida 
com a ONU, irá reforçar o 
caixa de ministérios. 

Fechado 
 N Resorts de Las Vegas es-

tão fechando os cassinos 
ou até todo o complexo 
de segunda a quinta-feira 
diante do baixo movimen-
to das últimas semanas. 
Por economia de custos, 
segundo informações do 
Boletim de Notícias Loté-
ricas (BNL). 

Confiança 
 N O Índice de Confiança 

da Indústria (ICI) atingiu 
114,9 pontos neste mês, 
frente aos 113,1 pontos re-
gistrados em novembro, 
segundo a FGV (Fundação 
Getulio Vargas). É o maior 
nível desde maio de 2010, 
quando registrou 116,1 
pontos. 

CABO ELEITORAL    

CENÁRIO

 N Caso Baleia seja eleito, a vitória é de Temer e do MDB, e 
um risco para Bolsonaro, que terá de negociar dobrado suas 
pautas e pode ver o fim de seu mandato em 2022 amarrado a 
tratativas num Congresso que vai dificultar a agenda do Pa-
lácio do Planalto.

Já estamos em dezembro e em 
poucos dias acabará o tão atí-
pico 2020. Com uma pandemia, 

incertezas econômicas que paralisa-
ram diversos setores mundo afora, 
escolas fechadas e mudanças de há-
bito - que fizeram com que muitas 
pessoas migrassem para o mundo 
digital -, atravessar o ano foi qua-
se como viver de uma forma até en-
tão desconhecida. Foram precisos 
muitos ajustes econômicos, sociais 
e culturais para encontrar saídas e 
reverter os prejuízos causados pelo 
novo coronavírus.

A Economia foi, obviamente, mui-
to afetada. Fatores como o isolamen-
to social fizeram muitas empresas fe-
charem as portas, aumentando, ain-
da mais, o desemprego e a desacele-
ração do setor econômico no país. Em 
ordem de tentar frear ao menos um 
pouco esse momento crítico, o gover-
no apostou em medidas provisórias 

O ano de 2020 ficará registrado na 
memória da humanidade para 
sempre. Os historiadores terão 

muito o que contar sobre as transfor-
mações pelas quais o mundo passou. 
Foram momentos de negação e des-
crença, mas também de muita solida-
riedade. Vimos o amor ou a falta dele 
aflorar de forma nunca vista antes.

Foi o ano das fake news e do com-
partilhamento de boatos sem nenhu-
ma responsabilidade. Mas foi também 
o ano em que a imprensa cumpriu o 
seu papel com informações precisas 
e rápidas sobre a pandemia. Muitos 
colegas colocaram suas vidas em risco 
para cumprir suas funções.

Em meio ao turbilhão de emoções, 
2020 nos fez lembrar de uma coisa mui-
to importante: somos todos iguais. Não 
importa se é humilde ou se é abastado, 
se é população comum, da área da saú-
de ou da classe política... todos estão de 
joelhos diante desse inimigo invisível, 
negando o óbvio ou não. E todos estão 
em busca da mesma coisa: viver.

E no meu caso, a vida “normal” fi-
cou em compasso de espera. Moro na 
Bélgica desde 2014, viajo ao Brasil a 
trabalho muitas vezes durante o ano, 
mas durante a pandemia não pude 
rever parentes e amigos. Apesar da 
tristeza que carrego por estar do outro 
lado do planeta, longe dos meus bem
-amados, tenho o consolo de ter aqui 
um sistema de Saúde pública que fun-
ciona muito bem e um governo que faz 
o possível para amparar cidadãos e 
residentes. É nessa segurança que fixo 
meus pensamentos enquanto aguar-
do o momento de retomar a rotina de 
forma responsável.

Vamos entrar 2021 pisando deva-
gar, com cuidado, pois a pandemia 
ainda não acabou. E não devemos 
criar expectativas em um futuro incer-
to diante desse problema de saúde pú-
blica global espreitando a nossa vida.
Seria pretensioso dizer que devemos 

Mazelas de 2020 e esperança no futuro

INSS: dificuldade de acesso a crédito?

Roberto Braga 
co-fundador da 
startup bxblue

Isa Coli 
jornalista e 
escritora

com o objetivo de facilitar o acesso ao 
crédito para o brasileiro e voltar a ter 
dinheiro circulando. O empréstimo 
consignado, por exemplo, foi um dos 
segmentos que teve MPs aprovadas.

A solução encontrada pelo governo 
surtiu efeito. Dados do Banco Central 
mostram que no primeiro semestre, 
o número de novas contratações do 
empréstimo consignado, feito pelos 
beneficiários do INSS, teve um au-
mento de 25%. 

Mas como o próprio nome diz, as 
medidas são provisórias e com o en-
cerramento de 2020 algumas tam-
bém devem acabar. Este provável 
fim deverá acarretar um cenário de 
tempos menos favoráveis ao crédi-
to consignado. Ainda que levemos 
em consideração que foram desen-
volvidas no ápice da pandemia, caso 
fossem mantidas, suas facilitações 
continuariam sendo importantes no 
cenário atual.

A possibilidade de renovação des-
sas ações especiais existe, mas para 
isso é necessário que elas virem pro-
jetos de lei que mais tarde serão apre-
sentados e depois votados. Não é um 
caminho rápido, então quem tem 

baixar a guarda com a chegada da va-
cina. Por nós, pelos que amamos e em 
respeito aos profissionais de saúde e 
todos que estão na linha de frente no 
combate ao novo coronavírus, deve-
mos nos cuidar.

Será maravilhoso reencontrar os 
amigos, trocar abraços, mas nunca 
mais seremos como antes. Será que es-
tamos mais conscientes com os cuida-
dos com a natureza? Segundo dados 
da ONU, sem cuidar dos outros seres 
viventes, outras pandemias letais sur-
girão no mundo.

São muitas as reflexões sobre 2020. 
Com o foco mundial voltado para a 

covid-19, outros acontecimentos não 
nos deixam esquecer que a história 
está em movimento e tudo pode nos 
afetar direta ou indiretamente. Bom-
bardeios, manifestações contra ata-
ques racistas, jogos olímpicos adia-
dos, príncipe abrindo mão da nobreza 
para viver como cidadão comum e a 
natureza passando seu recado com 
neve onde nunca nevou... terremotos, 
enchentes, desertificação... 

Cabe a cada um de nós decifrar e ab-
sorver o aprendizado desse momento 
marcante da humanidade que acar-
retará mudanças comportamentais 
importantes nos dias vindouros.

uma necessidade emergencial não 
deve contar com isso e deve fazer a 
contratação com brevidade. 

Pelo que vimos neste ano, há uma 
tendência na renovação de medidas 
emergenciais, inclusive já existem 
movimentos parlamentares para tal. 
Imagino que haverá grande clamor 
popular, especialmente para a reno-
vação dos 5% adicionais de margem.

As possibilidades são reais, porém 
como eu disse, elas podem ou não ir 
para frente. O que sabemos hoje é 
que o fim de algumas das medidas de-
verá ser em 31 de dezembro de 2020. 
Estímulos como extensão de prazo, 
aumento de margem consignável 
e teto na taxa de juros poderão ser 
usadas pelos governantes para faci-
litar acesso a crédito caso a economia 
não reaqueça ou a pandemia perdure 
mais do que o esperado.

Sejam com medidas de estímulo ou 
não, o conselho àqueles que conside-
ram contratar um empréstimo conti-
nua sendo racionalizar a decisão. Crédi-
to, ainda que com juros baixos, deve ter 
a função de resolver uma emergência 
e o pagamento das parcelas deve ser 
considerado na lista de despesas do lar.
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MALHAÇÃO

 n Guto tenta tranquilizar Benê. 
Clara conta a Lica que Luís arru-
mou um teste para Fio fazer um 
comercial. Nena e Das Dores vão 
para o julgamento do assassina-
to de Vicente. Mitsuko desmaia.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Amadeu termina o relaciona-
mento com Isabel. Hélio aceita 
proposta feita por Dionísio. Isa-
bel resolve deixar a república. 
Samuel desconfia de que Klaus 
Wagner seja Dionísio.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 n Bruna finge para Giovanni que 
irá ajudá-lo no Grand Bazzar. 
Beto confessa a Henrique que 
armará para que Tancinha flagre 
Apolo com outra mulher no dia 
do casamento.

 n Na casa de Oxente, Cindy pede 
perdão e diz que não tem para 
onde ir. Oxente quer saber de 
tudo. Delegado Fonseca é ques-
tionado por Tobias se Poderosa 
já foi encontrada.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Mili avisa Matias que Vivi o 
espera na praça. O pai de Matias 
aparece e o proíbe de andar com 
Mili e encontrar Vivi. Elas vão a 
mansão de Duda e pedem ajuda.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Bibi expulsa Jeiza de sua casa. 
Silvana e Stella conspiram con-
tra Irene. Jeiza e Zeca brigam. Au-
rora estranha quando Bibi coloca 
a bicicleta de Dedé no carro.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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Glória 
Maria 

e Sandra 
Annenberg 

destacam fatos que 
marcaram 2020, 

além da pandemia 
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O ANO 
DO 

VÍRUS

Glória Maria e 
Sandra Annenberg 

falam sobre as 
dificuldades 

de fazer a 
‘Retrospectiva 

2020’, que vai ao ar 
hoje na Globo

pandemia. Mas para mim, por outro 
lado, pessoalmente, ele foi maravilho-
so. Foi o ano da minha recuperação. 
Está fazendo exatamente um ano que 
eu fiz a cirurgia para tirar o tumor do 

meu cérebro, e estou feliz, inteira, traba-
lhando, recuperada. Foi um milagre, mas 

estou aqui”, explica Glória Maria. 
Para Sandra, o ano foi de reflexão. “Este foi 

um ano que nos fez parar muito para pensar. 
Primeiro porque nós fomos obrigados a parar. 
O mundo parou. Foi um ano de reflexão diária 
e aquela sensação de ‘vamos viver um dia de 
cada vez’. A gente não sabe o dia de amanhã. 
Por mais cuidados que a gente tome, por mais 
atenção que a gente tenha, todo mundo 
está sujeito a pegar o vírus. Foi um ano 
de muito medo”.

PESO
Com tantos acontecimentos marcantes e 
pendendo para o lado negativo, a retros-
pectiva tende a ser um pouco mais pesada. 
No entanto, para Glória, é a experiência de 
cada pessoa que vai deixar os fatos mais leves 
ou mais carregados. 

“Tornar os acontecimentos e informações 
menos pesadas é uma tarefa difícil, na ver-
dade quase impossível. Este foi um ano que 
fez a gente pensar o que o ser humano está 
fazendo dele mesmo. A gente viu tanta coisa, 
tanta violência de todos os lados, de todas as 
maneiras, tanto em relação à natureza quanto 
em relação ao ser humano, que a gente tornar 
isso menos pesado talvez seja tão difícil quan-
to a descoberta da vacina. Mas a gente tenta. 
Na verdade, ver isso de uma maneira mais leve 
vai depender de cada um, da experiência de 
cada um dentro deste ano”, reflete.

Sandra acrescenta que “não dá para ser algo 

E
lencar os principais acon-
tecimentos de um ano que 
teve pandemia, crises políti-
cas, queimadas, entre tantas outras 

coisas, não é uma tarefa fácil. Mas é isso 
que Sandra Annenberg e Glória Maria 
vão fazer na ‘Retrospectiva 2020’, que 
vai ao ar hoje na Globo. 

São tantos acontecimentos que, 
pela primeira vez, a retrospectiva terá 
uma versão exclusiva no Globoplay. Na 
plataforma, o programa terá cinco episó-
dios – ‘O Ano do Vírus’, ‘O Ano da Perplexida-
de’, ‘O Ano da Diversidade’, ‘O Ano do Fogo’ e 
‘O Ano da Incerteza’ – com participações dos 
repórteres Edney Silvestre, Isabela Assump-
ção e Renato Machado.

“Este ano, pela primeira vez, a gente vai 
fazer dois tipos de retrospectiva. Um tipo é 
aquele que todos estão acostumados no final 
de ano da Globo. A retrospectiva normal, que 
a gente sempre faz. Vamos falar deste ano im-
possível, deste ano vil, deste ano que ninguém 
imaginou. Vai ter também a retrospectiva do 
Globoplay, que vai ser um pouquinho diferen-
te. A gente dividiu por partes: diversidade, 
violência, tudo mais. O que a gente vai mostrar 
nessa retrospectiva é a perplexidade que foi 
este ano”, conta Glória Maria. 

“São retrospectivas de um ano que não hou-
ve, um ano que não começou ou jamais ter-
minará. É um ano que marca pra sempre a 
história da humanidade. A gente dividiu por 
temas, mas tudo se intercala. O vírus é esse 
fio condutor”, completa Sandra Annenberg. 

RECUPERAÇÃO
Apesar de ter sido um ano difícil para todos, 
2020 também trouxe bons momentos para 
Glória Maria. Em novembro de 2019, a jorna-
lista passou por uma cirurgia para remoção de 
um tumor no cérebro. Este ano, para ela, foi o 
ano da recuperação. 

“Este ano é controverso. Por um 
lado, ele foi terrível por conta da 

leve”. “A gente vai conseguir ter uma 
dimensão do que todo mundo vi-

veu. Não dá pra ser algo leve. Não 
é. É um volume de informação 

muito grande. Mas o mais impor-
tante disso tudo é rever a linha do tem-

po e pensar: ‘o que eu vou aprender com 
isso e como eu posso me transformar para que 
isso não se repita?’. Precisamos aprender com 
nossos erros. Vamos expor (na retrospectiva) 
não só os erros, também os acertos”, diz. 

CONEXÃO
Dentre todos os temas que serão abordados, as 
apresentadoras tiveram uma maior conexão 
com alguns deles. Para Glória Maria, os mo-
vimentos raciais e a eleição de Kamala Harris 
foram o ponto alto do ano. 

“Várias coisas me sensibilizaram, como por 
exemplo os movimentos raciais. Esses movi-
mentos raciais fortes que aconteceram este 
ano me fizeram feliz porque deu pra entender 
que isso é uma coisa que vai acontecer sempre. 
A gente vai estar sempre vivendo esses mo-
mentos. Outra coisa foi a eleição da Kamala 

Harris, vice-presidente dos Estados Unidos. 
Foi uma coisa que eu acreditava que não 
conseguiria ver durante a minha gera-
ção. Achava que era para a geração das 
minhas filhas”, explica.

Mas a jornalista também lembra fa-
tos tristes que a sensibilizaram. “E uma 

outra coisa, que realmente foi a mais difícil, foi 
ver a quantidade de crianças pequenas mortas 
por balas perdidas. Isso foi uma característica 
quase que exclusiva do Rio de Janeiro”. 

Sandra Annenberg concorda com a colega 
e ainda cita outros fatos. “Só para variar os te-
mas, porque todos são muito fortes este ano. A 
gente encarar no meio de uma pandemia go-
vernos negacionistas é inacreditável. Está aí. 
As vidas estão sendo perdidas. No Brasil, 177 
mil mortos. Nos Estados Unidos, os números 
são 283 mil mortos. O mundo está vendo mi-
lhões de contaminados. A gente vai negar o 
que exatamente? Isso foi algo muito forte e 

difícil de lidar. A ciência não pode 
ser politizada”, finaliza.



Horóscopo

Boas novas com o dinheiro surgirão. Os trabalhos de 
rotina em casa vão exigir foco redobrado. A paquera 
estará num momento sem graça. Cor: laranja.

Seu lado comunicativo pode resolver qualquer 
desafio. Um bom papo pode selar a tranquilidade do 
casal. A vida amorosa vai se tornar agitada na cama. 
Cor: creme.

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: acaso, alocar, alvo, área, assar, cartola, congresso, contra, crase, 
faca, farsa, fase, fatal, fossa, gesso, grata, halo, hotel, lontra, lote, neta, 
névoa, óssea, sacola, sofá, tola, velha, ventre, veto, vocal.

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

Você pode ter bons resultados financeiros hoje. 
Possessividade pode se destacar e causar 
desentendimentos no amor e na paquera. Cor: 
dourado.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Foque nas tarefas obrigatórias. Tente contactar os 
amigos, mesmo que a distância. Mensagens pelas 
redes sociais podem gerar novas conquistas. Cor: 
branco.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Os astros avisam que você pode se destacar no 
trabalho. Conte com a sua intuição. Confiança é a 
palavra da vez para o romance com o parceiro. Cor: 
prata.

LEÃO
23/7 a 22/8

É hora de se aproximar dos amigos. Uma conversa 
pode resolver atritos e estreitar laços. A paquera 
também vai contar com a ajuda dos amigos. Cor: 
verde.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Saia da rotina e arrisque um pouco. O momento é 
perfeito para uma promoção no trabalho. Invista na 
sensualidade para conquistar um novo romance. Cor: 
verde-claro.

LIBRA
23/9 a 22/10

É um bom dia para novidades. A saúde pode precisar 
de uma atenção especial. O romance conta com 
excelentes energias para algumas inovações. Cor: 
dourado.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Nesta data, o desejo vai tentar algo diferente no 
serviço. Aproveite essa energia para desapegar e 
encerrar um ciclo. A paixão esquenta na cama. Cor: 
ocre.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Atividades colaborativas serão mais fáceis. A 
interação com os colegas pode ser feita a distância. Se 
está em busca de um novo amor, vá em frente. Cor: 
laranja.

Priorize as tarefas do dia a dia. Pode ser uma boa 
pensar e fazer planos mais ambiciosos. A mesmice 
pode ser a vilã do romance ou da conquista. Cor: 
branco.

Aposte todas as suas fichas no diálogo e tente 
entender opiniões diferentes. No amor, ninguém será 
capaz de se meter entre você e a sua cara-metade. 
Cor: azul-vivo.

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

Luan 
Santana fará 
show virtual 
na virada 
A partir das 22h do dia 31, Luan 
Santana fará um show virtual que 
promete reunir os seus grandes 
sucessos. Segundo o cantor, o pal-
co será em um cenário surpresa e 
conta ainda com apresentações 
dos Barões da Pisadinha, Bruno e 
Marrone, que tem como objetivo 
fazer da virada um momento de 
boas vibrações e energias positivas 
para 2021.

O mistério com relação ao local 
do show é para evitar aglomera-
ções, sendo assim, todas as normas 
e recomendações da OMS (Orga-
nização Mundial da Saúde) serão 
seguidas à risca. Todos os cuidados 
serão tomados para a produção, 
que contará com apresentação de 
Mariana Rios. O evento virtual vai 
começar às 22h e tem término pre-
visto para 2h da madrugada.  

Sequência 
de ‘Mulher 
Maravilha 
1984’ vem aí
A Warner Bros. confirmou ontem 
uma sequência para o filme ‘Mulher 
Maravilha 1984’, apenas dois dias 
após seu lançamento.

Lançado simultaneamente nos 
cinemas e na plataforma HBO 
Max (ainda não disponível no Bra-
sil), a sequência do filme de 2017 
foi sucesso de bilheteria, arreca-
dando cerca de 16,7 milhões de 
dólares somando Estados Unidos 
e Canadá e 85 milhões em todo o 
mundo.

O terceiro longa contará nova-
mente com Gal Gadot no papel 
principal e Patty Jenkins como 
diretora.

Sapiência 
lança ‘Tem 
que Tá Veno’
O rapper Rincon Sapiência acaba 
de lançar o single ‘Tem que Tá Veno’. 
Um verso livre com a liberdade poé-
tica de passear por vários assuntos. 
A faixa chega nas plataformas digi-
tais através da Altafonte e com di-
reito a um videoclipe dirigido pelo 
próprio artista mostrando seu coti-
diano e lifestyle. Pela primeira vez, 
Rincon, que costuma fazer sozinho 
todas as etapas de suas gravações, 
teve auxílio na produção da música. 
Neste caso do russo Deemarcxx.

“Nos últimos experimentos fler-
tei bastante com o funk e o pagodão. 
Desta vez, eu aderi mais a estética 
da batida do rap tradicional”, disse. 

DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO
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