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CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

 26
 PÁGINAS 
NO TOTAL

Jovem mantida em 
cativeiro e obrigada 
a se prostituir 
é libertada 
pela polícia
RIO DE JANEIRO, P. 7

QUASE 
ACABANDO
2020: O ANO EM 
QUE MUDAMOS DE 
HÁBITOS E FOMOS 
DESAFIADOS 
INFORME DO  
DIA, P. 2

IGP-M, índice de reajuste do 
aluguel, chega a 23,14%. P. 10

SELO

O DIA saiu às ruas e perguntou: o que você espera do 
prefeito eleito? As respostas estão aqui. Ah, Eduardo 
Paes está sem máscara na foto porque ela é da era 
pré-pandemia.  RIO DE JANEIRO, P 4 e 5

O QUE OS 
CARIOCAS 
ESPERAM DE 
PAES EM 2021?

O DIA foi às ruas ouvir o que a 

população espera do prefeito Eduardo 

Paes, que será empossado no dia 1º. 

Entre os pedidos estão atenção à 

saúde, educação e oportunidade 

para os ambulantes trabalharem

Espero que o prefeito 

nos ajude, os taxistas 

precisam de ajuda 

urgentemente. 

Pedimos socorro”

JOCEL TRAVASSOS,Anil 

(Jacarepaguá)

O Rio precisa de mais 

escolas, mais posto de 

saúde, mais cursos para 

os jovens, adolescentes 

e mais transporte 

público”

DAIANA KELY ARAÚJO, de 

Bonsucesso

Que o novo prefeito 

olhe pelo nosso 

comércio e que invista 

na infraestrutura 

da cidade. O ramo 

imobiliário sofreu 

muito este ano por 

conta da pandemia, 

mas tenho esperança 

que o próximo ano 

será bem melhor. 

Precisamos  

nos levantar”

SEBASTIÃO NOGUEIRA, 

do Centro

Desejo que o 

prefeito Eduardo 

Paes tenha mais 

atenção  e carinho 

para nossa 

educação”

LEANDRO MONTEIRO, 

da Penha

Eu pediria ao Paes para 

ele fazer pelo Rio, eu 

pediria que se ele não 

pudesse ajudar que 

então fizesse a gentileza 

de não atrapalhar”

CARLOS ALBERTO 

COITINHO,Piedade

Que o nosso novo 

prefeito reconheça os 

camelôs e não entre 

com o choque de ordem, 

que ele entenda que 

precisamos e queremos 

trabalhar. Só queremos 

levar o sustento da 

nossa família”

MARIA DE LOURDES DO 

CARMO,da Tijuca

Espero que nosso novo 

prefeito olhe pelo 

comercio de nossa cidade 

e estamos enfrentando 

uma crise muito grande.  

E que melhore nossos 

impostos, não temos 

condições de trabalhar 

e pagamos muitos 

impostos”

OCÉLIO RODRIGUES, 
do Centro

Peço ao prefeito 

Eduardo Paes 

que olhe com 

muitooooooooooo 

carinho pela saúde 

da nossa cidade do 

Rio de Janeiro”

VANESSA ATALIBA,do 

Humaitá

A nossa cidade está abandonada, sem 

saúde e emprego. Espero que o novo prefeito 

Eduardo Paes dê continuidade nas obras, BRT, 

transporte, a população precisa ter esperança”

FÁTIMA MOTTA,de Jacarepaguá

O que o povo  quer para o Rio

Desejo que o novo prefeito olhe pelos 

idosos, melhore mais a cidade do Rio 

de Janeiro, tenha mais policiamento. 

Que melhore as estradas. Olhe pelos 

hospitais e postos de saúde”

MIRNA BARCELOS,do Centro

O que espero da gestão do 

Eduardo é a inclusão de direitos, 

mudanças na saúde pública e 

também  melhoria na educação 

dos nossos jovens e crianças”

CEIÇA MOTTA, de Vista Alegre

martha.imenes@odia.com.br
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MARTHA IMENES

O 
Ano Velho se encerra e com ele um ciclo de 4 

anos de abandono, população de rua crescen-

te, fuga de investimentos, gastos desnecessá-

rios, saúde e educação sucateados, respostas 

evasivas e promessas não cumpridas. A testagem em 

massa não veio, as obras prometidas também não 

ocorreram, a geração de empregos, idem. Sem esperan-

ça e cansado de promessas vazias o povo do Rio se per-

gunta: “O que esperar de 2021?”. Mais especificamente: 

o que esperar do novo prefeito nesse mandato que se 

inicia com tantos desafios pela frente? 

O jornal O DIA foi às ruas ouvir da população os seus 

anseios para o próximo ano e deixar o “recado” anotadi-

nho aqui para Eduardo Paes (DEM-RJ) que, já diploma-

do, vai assumir a Prefeitura do Rio pela terceira vez no 

dia 1º de janeiro de 2021.

As expectativas são muitas e os pedidos vão desde 

o cuidado com a cidade à retomada da saúde, que tem 

deixado - e muito - a desejar.  Para Júlio Cezar Muniz 

Azevedo, de 33 anos, morador da Pavuna o anseio é pa-

recido com o da maioria dos entrevistados: “Eu espero 

que o governo traga oportunidades para  as pessoas e 

que a cidade seja menos desigual”.

Desejo que o 

prefeito nos dê 

oportunidade de 

trabalhar, que 

invista na saúde 

e na educação. 

Estamos tentando 

sair da pandemia 

e tem muita gente 

desempregada”

ADRIANA 
CAVALCANTI,do Centro
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VASCO BUSCA UM SALVADOR

ATAQUE

Cedae: veja como será a concessão 
e o que muda para o consumidor. P. 3

RIO DE JANEIRO, P. 7

FAMÍLIAS SOFREM  
COM TROTES SOBRE  
TRÊS MENINOS 
DESAPARECIDOS EM 
BELFORD ROXO

BRASIL, P. 9RIO DE JANEIRO, P. 6

BOLSONARO 
DEBOCHA DE 
TORTURA SOFRIDA 
POR DILMA E É 
CRITICADO

SEM FESTAS NA 
VIRADA DO ANO, 
MOVIMENTO NA 
RODOVIÁRIA 
DEVE CAIR 50%

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAMREPRODUÇÃO DE TV

O DIA D

ENTRE OS GRANDES ACONTECIMENTOS DO ANO NA TV, AS VITÓRIAS  
DE THELMA, NO ‘BBB 20’, E DE JOJO TODYNHO, NO ‘A FAZENDA 12’.  P. 15

P. 8

SAIBA COMO NEGOCIAR
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Tudo bom? Espero que ótimo. Que-
ro te avisar que não há nas últimas 
décadas uma expectativa unânime, 

tão grande para a chegada de um ano 
novo, como é o seu caso.

Já devem ter te falado que o seu ante-
cessor foi para a maioria uma dureza, com 
muitas perdas, principalmente. 

Foi o ano do “pisou no freio real!” E com 
a dificuldade dos homens de entenderem 
seus erros, foi inevitável. 

Por isso, você precisa acelerar! Desculpe 
a gente criar tanta expectativa sobre você, 
mas isso também é inevitável.

Temos pressa. Pressa por vacina, pressa 
por viver sem paranóia, por abraços volta-
rem a ser expressão de amor, e não risco! 

Senhor 2021, queremos da sua nobreza, 
misericórdia para aqueles que insistem em 
não aprender a lição, pelo simples fato de 

que se não tiver clemência com os “nega-
cionistas”, vamos pagar também. 

Aqui, ainda no restinho desse “vinte-
vinte”, sabemos que a gente praticamente 
não entendeu muita coisa sobre escrever a 
história e suas dores.

O homem continua castigando e me-
xendo no meio-ambiente, a desigualdade 
social é absurda, o radicalismo e legitima-
ção do ódio ainda acontece... Mas poxa, dá 
um alívio aí!

A gente aqui vai seguir tentando melho-
rar, mas coloca um ponto final nisso.

A gente por fim, entendeu que o ser hu-
mano necessita do outro. Não há felicida-
de sem criação de laços.

Querido, você tem 12 meses para ser 
também inesquecível. E olha que a tarefa 
que basta é ser um pouquinho legal... Você 
vai arrebentar!

Vem, vem que a gente não vê a hora de 
você chegar e trazer ela com você! Quem? A 
esperança, essa senhora que tá fazendo falta.

PINGO NO I 
 n Você pode até não concordar, ficar irritado, mas 

vai precisar entender que cancelar o Réveillon é 
uma questão de sobrevivência... Não só sua, mas 
de todos.

Tudo bem que a nossa celebração é uma das 
maiores do mundo, movimenta o turismo e toda 
uma economia, mas já parou pra pensar o caos que 
vai ser se todos pensarem em comemorar a virada 
do “seu” ano com o vírus solto por aí? É irresponsá-
vel demais!

Não foi só o seu ano que foi complicado, todo 
mundo quer chutar o balde e cair na gandaia pra se 
despedir desse “pior ano” das vidas. Mas pra isso a 
gente tem que estar vivo, né?

Bora colocar o Pingo no I...
O que não vai faltar é festa pra comemorar em 

2021... Desde que todo mundo esteja vacinado!

TÁ FEIO!
 n A festa pode até não rolar em Copacabana, mas 

o baile da comunidade da Curva, em Caxias, já está 
marcado. Aliás, ele nem parou... Aconteceu durante 
toda a pandemia!

Quem mora na região afirma que todo ano é 
a mesma bagunça. E agora, com tanta restrição 
na “pista”, parece que a aglomeração por lá só 
aumentou.

“Minha família não passa nem Natal e nem Ré-
veillon aqui, sempre vai para um bairro vizinho. A 
gente tá cansado, o vírus circula solto e o baile lota-
do, com som alto e ninguém faz nada”, conta uma 
moradora que não quis se identificar.

É o que eu sempre digo... Onde o Estado não se 
faz presente, dá no que dá! Cancelar festa na orla é 
mole, quero ver subir a favela pra impedir.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá 
bonito... É vácuo de poder até em festa, e tenho dito!

TÁ FEIO! Baile na comunidade da Curva, em 
Caxias,acontece todo fim de semana, e já está pro-
gramado para o Réveillon

Houve um problema na reprodução deste vídeo.

Oi, 2021!

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

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

IDVULGAÇÃO

Baile na comunidade da Curva, em Caxias, acontece todo fim de semana e está programado para o Réveillon

O ano de 2020 nos obrigou a mudarmos nossas rela-
ções sociais, nossos hábitos. É provável que as boas 
práticas de higiene, por exemplo, continuem intensas 

por mais algum tempo. 
Em fevereiro, a infecção provocada pelo novo coronavírus 

passou a receber o nome de Covid-19. Mas ainda não era 
familiar. O foliões e turistas que vibraram com o Carnaval 
deste ano, que teve como desfecho a vitória da escola de Ni-
terói Unidos do Viradouro, nunca tivessem ouvido falar em 
coronavírus. Os meses foram passando e a dor aumentou 
com o crescimento da doença e o grande número de mortos. 

O Rio de Janeiro perdeu um senador, Arolde de Oliveira 
(PSD), com 83 anos; o parlamentar mais idoso da Assem-
bleia Legislativa (Alerj), o deputado estadual João Peixo-
to (DC-RJ), de 75 anos. O que dizer da morte do deputado 
estadual Gil Vianna (PSL), de apenas 54 anos, em um 
hospital particular de Campos dos Goytacazes, no Norte 
Fluminense? Registramos o drama de Dona Mercedes que 
perdeu mais um filho, Carlos Boechat. Dessa vez, por causa 
da Covid. Foi mesmo um ano perverso.

INFECTADOS
O cidadão fluminense não poderia imaginar que seus go-
vernantes seriam testados positivos para a Covid, como foi 
o caso dos governadores Wilson Witzel e Cláudio Castro, 
muito menos que haveria um processo de impeachment em 
curso que tiraria do poder um ex-juiz criminal. E, mais ainda, 
que já no final do ano o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, 
bispo afastado da Igreja Universal do Reino de Deus, fosse 
acusado de corrupção e de liderar um tal “QG da Propina”. O 
ano de 2020 foi na verdade um ano rebelde, que fez o que 
quis, mas que terá em 2021 um adversário de peso, princi-
palmente se a vacina contra o vírus for eficaz. Já a vacina 
para a corrupção ainda não foi inventada. 

RETROSPECTIVA

2020: Que ano foi este?

 n A transição na prefeitura 
do Rio está tranquila entre 
os controladores Francisco 
Bandeira e Gustavo Bramili, 
que será o responsável pelos 
recursos municipais nos pró-
ximos quatro anos. Ambos 
são servidores de carreira e 
já marcaram até uma reu-
nião para selar o bom anda-
mento dos trabalhos.

 n A prisão de Marcelo Crivel-
la, do Republicanos, gerou 
mal estar na ala bolsonaris-
ta que esteve ao seu lado na 
eleição. Em Brasília, aliados 
do “bolsonarismo raiz” de-
fendem que todos os “ami-
gos do presidente” e os filhos 
Carlos e Flávio Bolsonaro de-
veriam deixar o partido para 
demonstrarem que não in-
tegram o chamado “QG da 
Propina”. 

CHOQUE 
NA ALA 
BOLSONARISTA

ESTEFAN RADOVICZ

PAZ NA CONTROLA-
DORIA-GERAL DO RIO

As mais lidas
Online

Jovem de 17 anos é 
mantida presa pelo 

primo no Itanhangá e 
obrigada a se prostituir

RIO DE JANEIRO

EXCLUSIVO Mariana Rios 
nega, mas vive affair com 

Gusttavo Lima
FÁBIA OLIVEIRA

Treta! Ex-mulher do 
dono do Villa Mix expõe 
o empresário e a atual, 

Livia Andrade
FÁBIA OLIVEIRA

InformedoDia

A DOR DE 
CABEÇA QUE 
CHEGA A 2021

A REVOLTA 

DAS 

MULHERES

Contas do muni-

cípio do Rio não 

suportam análise 

de capacidade 

de pagamento. A 

cidade foi classifi-

cada com nota C, 

segundo a Secre-

taria de Tesouro 

Nacional, por-

tanto, sem rating 

para empréstimos 

com garantia da 

União. 

Por 70 anos, Três 

Rios não elegeu 

uma só mulher 

para o Legislativo 

municipal. Mas 

este ano, isto mu-

dou. Foram quatro 

eleitas: Ana Clara, 

Bia Bogossian, 

Jaqueline Costa e 

Carol, da Patinha 

Amiga.

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

Ontem a Caixa encerrou a última etapa de pagamento do auxílio 
emergencial. Empresários também ficarão sem complemento do 
salário dos funcionários. Que a vacina venha no início de 2021 para 
amenizar as consequências.

‘Meu avô de 80 anos, que sempre teve plano de saúde, precisou 
ser internado pela Covid-19 e não encontramos leito em nenhum 
hospital conveniado. Após muita procura, conseguimos uma 
enfermaria em um hospital distante’ Cotidiano carioca - relato 
de uma leitora.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

O ano que já vai tarde. 2020 não deixará saudades.

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

Twitter e Instagram: @nuno_vccls
Site: www.nunovasconcellos.com.br
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CONCESSÃO DA CEDAE
Distribuição de água e tratamento de esgoto passarão a ser responsabilidade da 
iniciativa privada por 35 anos. Saiba como funciona e o que muda para o consumidor

O
 Governo do Estado 
do Rio de Janeiro  
anunciou, ontem, 
que o leilão de con-

cessão da Companhia Esta-
dual de Águas e Esgoto (Ce-
dae) está previsto para o dia 
30 de abril de 2021. Na práti-
ca, isso significa que a distri-
buição de água e tratamento 
de esgoto de 19 municípios 
da Região Metropolitana 
passam a ser de responsabi-
lidade da iniciativa privada 
por um período de 35 anos. 
Já a captação e o tratamento 
de água ficam com a Cedae, 
que estima uma receita de 
R$ 2 bilhões.

Além disso, em 16 muni-
cípios do interior os serviços 
de distribuição de água e tra-
tamento de esgoto, a capta-
ção e o tratamento de água 
também passarão a ser de 
responsabilidade da inicia-
tiva privada pelos mesmos 
35 anos. 

FOCO NAS COMUNIDADES
Outra grande mudança é 
o foco nas comunidades. 
Neste caso, a concessioná-
ria terá que investir pelo 
menos R$ 1,8 bilhão em re-
giões mais carentes do Rio 
de Janeiro.

Ainda de acordo com o 
projeto, o meio ambiente 
também sairá ganhando, 
pois prevê investimentos 
na Baía de Guanabara, Rio 
Guandu e complexo lagunar 
da Barra da Tijuca.

Segundo a advogada e 
especialista em Direito Em-
presarial, Monica Hesketh, 
apesar de tantas vantagens, 
a medida poderá causar um 
aumento no preço cobrado 
pelo fornecimento de água. 

“A concessão provavel-
mente vai impactar no valor 
da água, podendo ficar mais 
caro. Até para se tornar 
mais atrativo para que as 
empresas privadas tenham 
interesse em participar da 
licitação”, diz.

PONTOS NEGATIVOS
Apesar do reajuste, Monica 
ressalta que o aumento não 
deverá ser exorbitante e que 
a medida pode ser benéfica 
tanto para a empresa quanto 
para o consumidor. 

“Existem pontos posi-
tivos e negativos e ambos 
precisam ser olhados. En-
tre os fatores positivos estão 
a melhora da tecnologia, o 
serviço mais rápido, a água 
e o esgoto chegarem em de-
terminadas regiões. Já en-
tre as desvantagens estão o 
aumento do custo da água e 
a queda do número de fun-
ções”, exemplifica. 

KARILAYN AREIAS
karilayn.areas@odia.com.br

‘TUNGADOS’ 

 N Mais um ponto que cau-
sou polêmica na iniciativa 
foi o percentual que cada 
município receberá. Em pro-
nunciamento no Twitter, 
no último dia 24, o prefei-
to eleito do Rio de Janeiro, 
Eduardo Paes, reclamou 
dos 15% da outorga e dis-
se que não assistirá “de ca-
marote os cariocas sendo 
tungados”.

Entretanto, em sua se-
quência de tweets, Paes 
não deixou claro o que fará 
para revogar o percentual e 
nem se dará prosseguimen-
to à ação impetrada pelo 
prefeito afastado Marcelo 
Crivella, pedindo a anulação 
do processo de concessão. 
Procurada pela reportagem, 
a assessoria de Paes não 
respondeu aos questiona-
mentos enviados. 

A 
concessão 
provavel-
mente vai 
impactar 
no valor 
da água, 
podendo 
ficar mais 
caro

MONICA 
HESKETH, 
advogada e 
especialista 
em Direito 
Empresarial

Cláudio Castro diz que acordo de concessão foi positivo para o estado

ESTEFAN RADOVICZ / AGENCIA O DIA

EM DETALHES

Para governador, acordo foi positivo
 > O governador em exercí-

cio do Rio, Cláudio Castro 
(PSC), já havia classificado 
o acordo de concessão da 
Cedae como “a maior do 
país” e “histórica”. Para ele, 
o acordo firmado foi positi-
vo para o estado.

“Foram tratativas duras, 
como era de se esperar num 

acordo desses. Mas chegamos 
a um entendimento”, declarou 
o governador em exercício. “O 
valor da outorga foi mantido. 
Não havia necessidade ne-
nhuma de diminuí-lo.”

Estruturada pelo BNDES 
desde 2016, a concessão fi-
nalmente foi levada adiante 
no governo de Wilson Witzel 

(PSC), que hoje enfrenta 
processo de impeachment.

O projeto já chegou a ter 
o leilão de licitação previsto 
para o fim deste ano, mas 
os trabalhos atrasaram 
após Castro fazer questio-
namentos, principalmente 
em torno da definição do 
preço da tarifa da água.

Concessionária 
terá que investir 
R$ 1,8 bilhão 
em regiões mais 
carentes do Rio 
de Janeiro para 
não faltar água

 N A concessão dos serviços da 
Cedae prevê que a distribuição 
de água e a coleta e tratamen-
to de esgoto nos municípios do 
estado, que atualmente são 
responsabilidade da empresa, 
passem para a iniciativa priva-
da pelo período de 35 anos.

Segundo o edital, as em-
presas interessadas terão até 
120 dias para apresentar suas 
propostas. O critério de licita-
ção será o de maior outorga, 
ou seja, o valor repassado ao 
governo em troca da explora-
ção do serviço.

O projeto prevê que a Ce-
dae será dividida em quatro 
blocos, sendo que cada um 
deles corresponderá a pres-
tação de serviço em uma área 
do estado.

A expectativa é que sejam 
investidos R$ 30 bilhões em 
água e esgotamento sanitário 
e que sejam gerados até 46 
mil postos de trabalho diretos 
e indiretos por todo o estado 
em obras e serviços relaciona-
dos à concessão.

A coleta e o tratamento de 
esgoto deverão chegar a 13 
milhões de pessoas; os con-
cessionários terão obrigação 
de investir pelo menos R$ 1,86 
bilhão em regiões mais caren-
tes do Rio de Janeiro.

Além disso, deverão aplicar, 
nos 5 primeiros anos, R$ 2,6 
bilhões no combate à poluição 
na Baía de Guanabara; R$ 2,9 
bilhões no Rio Guandu; e R$ 
250 milhões no Complexo La-
gunar da Barra da Tijuca.

Cedae: leilão de 
concessão está 

previsto para 30 
de abril de 2021

REPRODUÇÃOI

AGÊNCIA O DIA

Paes se queixa 
de percentuais

Investimentos de R$ 30 bilhões     
e geração de 46 mil empregos
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O DIA foi às ruas ouvir o que a 
população espera do prefeito Eduardo 
Paes, que será empossado no dia 1º. 
Entre os pedidos estão atenção à 
saúde, educação e oportunidade 
para os ambulantes trabalharem

Espero que o prefeito 
nos ajude, os taxistas 
precisam de ajuda 
urgentemente. 
Pedimos socorro”
JOCEL TRAVASSOS,Anil 
(Jacarepaguá)

O Rio precisa de mais 
escolas, mais posto de 
saúde, mais cursos para 
os jovens, adolescentes 
e mais transporte 
público”
DAIANA KELY ARAÚJO, de 
Bonsucesso

Que o novo prefeito 
olhe pelo nosso 
comércio e que invista 
na infraestrutura 
da cidade. O ramo 
imobiliário sofreu 
muito este ano por 
conta da pandemia, 
mas tenho esperança 
que o próximo ano 
será bem melhor. 
Precisamos  
nos levantar”
SEBASTIÃO NOGUEIRA, 
do Centro

Desejo que o 
prefeito Eduardo 
Paes tenha mais 
atenção  e carinho 
para nossa 
educação”
LEANDRO MONTEIRO, 
da Penha

O que o povo  quer p

Desejo que o novo prefeito olhe pelos 
idosos, melhore mais a cidade do Rio 
de Janeiro, tenha mais policiamento. 
Que melhore as estradas. Olhe pelos 
hospitais e postos de saúde”
MIRNA BARCELOS,do Centro

martha.imenes@odia.com.br
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O 
Ano Velho se encerra e com ele um ciclo de 4 

anos de abandono, população de rua crescen-

te, fuga de investimentos, gastos desnecessá-

rios, saúde e educação sucateados, respostas 

evasivas e promessas não cumpridas. A testagem em 

massa não veio, as obras prometidas também não 

ocorreram, a geração de empregos, idem. Sem esperan-

ça e cansado de promessas vazias o povo do Rio se per-

gunta: “O que esperar de 2021?”. Mais especificamente: 

o que esperar do novo prefeito nesse mandato que se 

inicia com tantos desafios pela frente? 

O jornal O DIA foi às ruas ouvir da população os seus 

anseios para o próximo ano e deixar o “recado” anotadi-

nho aqui para Eduardo Paes (DEM-RJ) que, já diploma-

do, vai assumir a Prefeitura do Rio pela terceira vez no 

dia 1º de janeiro de 2021.

As expectativas são muitas e os pedidos vão desde 

o cuidado com a cidade à retomada da saúde, que tem 

deixado - e muito - a desejar.  Para Júlio Cezar Muniz 

Azevedo, de 33 anos, morador da Pavuna o anseio é pa-

recido com o da maioria dos entrevistados: “Eu espero 

que o governo traga oportunidades para  as pessoas e 

que a cidade seja menos desigual”.

Desejo que o 
prefeito nos dê 
oportunidade de 
trabalhar, que 
invista na saúde 
e na educação. 
Estamos tentando 
sair da pandemia 
e tem muita gente 
desempregada”
ADRIANA 
CAVALCANTI,do Centro
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Eu pediria ao Paes para 
ele fazer pelo Rio, eu 
pediria que se ele não 
pudesse ajudar que 
então fizesse a gentileza 
de não atrapalhar”
CARLOS ALBERTO 
COITINHO,Piedade

Que o nosso novo 
prefeito reconheça os 
camelôs e não entre 
com o choque de ordem, 
que ele entenda que 
precisamos e queremos 
trabalhar. Só queremos 
levar o sustento da 
nossa família”
MARIA DE LOURDES DO 
CARMO,da Tijuca

Espero que nosso novo 
prefeito olhe pelo 

comercio de nossa cidade 
e estamos enfrentando 

uma crise muito grande.  
E que melhore nossos 
impostos, não temos 

condições de trabalhar 
e pagamos muitos 

impostos”
OCÉLIO RODRIGUES, 

do Centro

Peço ao prefeito 
Eduardo Paes 
que olhe com 
muitooooooooooo 
carinho pela saúde 
da nossa cidade do 
Rio de Janeiro”
VANESSA ATALIBA,do 
Humaitá

A nossa cidade está abandonada, sem 
saúde e emprego. Espero que o novo prefeito 
Eduardo Paes dê continuidade nas obras, BRT, 
transporte, a população precisa ter esperança”
FÁTIMA MOTTA,de Jacarepaguá

vo  quer para o Rio

O que espero da gestão do 
Eduardo é a inclusão de direitos, 
mudanças na saúde pública e 
também  melhoria na educação 
dos nossos jovens e crianças”
CEIÇA MOTTA, de Vista Alegre
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As comemorações para a che-
gada de 2021 em Macaé terão 
restrições para evitar a disse-
minação da covid-19. Em vigor 
desde o dia 18 de dezembro, 
decreto proíbe até amanhã 
festas ou celebrações, promo-
vidas pela iniciativa privada 
ou poder público. A medida 
refere-se a locais públicos que 
possam gerar aglomeração de 
10 ou mais pessoas. Também 
proíbe a entrada de ônibus de 
turismo e a instalação de ten-
das, barracas e/ou similares 
nas praias até o último dia do 
ano. Casas de festas, bares, clu-
bes, hotéis, pousadas, restau-
rantes e locais do gênero não 
podem promover eventos para 
celebrar o Réveillon. Amanhã, 
o funcionamento dos restau-
rantes deve ir até as 17h.

A Prefeitura de Arraial do 
Cabo, na Região dos Lagos, 
não fará a tradicional festa 
de Réveillon, com shows e 
queima de fogos. O objetivo 
da medida é evitar a aglo-
meração de pessoas e pre-
venir a transmissão da co-
vid-19. Apesar da suspensão 
dos eventos públicos, as fes-
tas particulares estão au-
torizadas na cidade, desde 
que os organizadores sigam 
os protocolos sanitários es-
tabelecidos pelos órgãos de 
Saúde. Segundo a Prefeitura 
de Arraial do Cabo, vários 
estabelecimentos comer-
ciais já foram notificados 
pela Secretaria Municipal de 
Segurança Pública sobre os 
procedimentos que devem 
ser realizados até amanhã.

DIA A DIA

SEM FESTA  

EM ARRAIAL

RESTRIÇÕES  
EM MACAÉ

Com as restrições impostas pela covid-19 em várias cidades do Estado do Rio, rodoviária deve ter movimento 50% menor no Réveillon

passageiro escolhe o destino. 
“A gente está aqui para 

oferecer o melhor transporte 
para o passageiro viajar com 
todo o conforto. Como essas 
cidades estão com restrições, 
a gente entra por ter moradia 
fixa. Para quem quer entrar 
nessas cidades que estão com 
restrições, só com a gente. 
Caso contrário, serão barra-
dos”, garante um motorista, 
ao oferecer uma viagem para 
a equipe do Jornal O DIA. 

Os valores variam de acor-
do com o destino. Para a Re-
gião dos Lagos, vão de R$ 30 

a R$ 50. Quem quer ir para as 
cidades da Costa Verde, como 
Angra e Paraty, precisa desem-
bolsar entre R$ 60 e R$ 80. 
Para enganar a fiscalização, os 
motoristas alegam que estão 
trabalhando com aplicativos 
de carona. Um posto de com-
bustível ao lado do terminal do 
VLT é o ponto de embarque. 

Há motoristas que ofere-
cem pacotes familiares, mas 
os valores precisam ser com-
binados. “Alguns colocam pre-
ços fixos, de R$ 250 a R$ 350. 
Depende do destino. Eles pro-
curam dizer que, além do con-

forto do carro, a viagem será 
muito mais rápida. A gente 
decidiu fazer a viagem porque 
quer entrar na cidade sem ter 
problema no bloqueio”, diz 
um casal de namorados em 
viagem para Búzios. Os carros 
ficam em dois estacionamen-
tos ao lado da rodoviária. Há 
motorista que só podem levar 
passageiros para a Região dos 
Lagos. Outros, para o Sul do 
Estado. Para a Região Serrana, 
apenas com pacotes fechados. 

Agentes do Departamento 
de Transportes Rodoviários do 
Estado do Rio de Janeiro (De-

Queda de passageiros no Rio
Movimento na rodoviária deve cair à metade, mas transporte irregular ganha força

A 
Associação Brasilei-
ra das Empresas de 
Transporte Terrestre 
de Passageiros (Abra-

ti) estima que, por conta da 
covid-19, a movimentação de 
passageiros nos principais ter-
minais rodoviários do Brasil 
deva sofrer queda de até 54%. 
No Rio, a concessionária que 
administra a rodoviária cal-
cula que 335 mil passageiros 
viajem entre o Natal e o Ano 
Novo, um recuo de 50%. Mais 
de 11 mil ônibus devem esta-
cionar no terminal para em-
bargue e desembargue. Ainda 
segundo a  Abrati, o número de 
embargues em capitais como 
Rio e São Paulo deve ser maior 
que o de desembargues, por 
conta do cancelamento das co-
memorações da virada do ano. 

Cidades como Cabo Frio, 
Arraial do Cabo, Rio das Os-
tras, Búzios, Angra do Reis e 
Paraty sempre são os desti-
nos mais procurados para o 
Réveillon. Por conta da pan-
demia, algumas prefeituras 
decidiram restringir a en-
trada de turistas. Apesar dos 
bloqueios, existem sempre 
os espertinhos que tentam 
fraudar a decisão. Como al-
ternativa, usam o transporte 
ilegal oferecido por motoris-
tas particulares na Rodoviá-
ria do Rio. Ao redor do local, 
na Zona Portuária, o que se 
vê é um show de irregularida-
des. Sem temer a fiscalização, 
motoristas e assediadores 
oferecem viagens em carros 
particulares e garantem: o 

tro) estão fazendo a Operação 
Réveillon. O objetivo é coibir o 
transporte de passageiros sem 
autorização. As equipes esti-
veram nas rodoviárias do Rio, 
Nilópolis, Nova Iguaçu, Angra 
dos Reis e São Gonçalo. O De-
tro garante que a ação conti-
nuará ocorrendo ao longo da 
semana em diversos pontos da 
Região Metropolitana. 

Em nota, a concessionária 
que administra o terminal ro-
doviário do Rio informa que 
tem alertado a população 
quanto aos riscos do transpor-
te clandestino de passageiros.

ANDERSON JUSTINO

anderson.justinol@odia.com.br
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Adolescente de 17 anos veio da Bahia e 
era obrigada a se prostituir pelo primo

Polícia do Rio liberta 
jovem de cativeiro 

Uma jovem de 17 anos foi 
resgatada de cárcere pri-
vado no bairro do Itanhan-
gá, na Zona Oeste do Rio, 
por policiais militares, na 
segunda-feira. No cativei-
ro, ela foi obrigada a se 
prostituir. As autoridades 
afirmam que a jovem era 
aprisionada em casa pelo 
próprio primo, que tam-
bém abusava sexualmente 
dela. Durante a operação, 
ele não foi encontrado. A 
adolescente era residente 
na Bahia e se mudou para o 
Rio com a promessa de tra-
balhar com o primo, iden-
tificado somente como An-
tônio Marcos.

De acordo com a Polícia 
Militar, o primo na verda-
de não trabalhava e vivia 
aplicando golpes pela in-
ternet, vendendo produtos 
que nunca eram entregues 
aos compradores. A jovem 
disse que tinha vontade de 

voltar para a Bahia para ficar 
com a mãe, mas foi impedida 
pelo primo. 

Segundo a denúncia da 
mãe, ele exigiu R$ 2.500 para 
que a menina pudesse voltar 
para casa. A mãe da adoles-
cente entrou em contato com 
o Conselho Tutelar do Muni-
cípio de Maracás, na Bahia, e a 
denúncia chegou até a polícia 
no Rio de Janeiro, de acordo 
com postagem do Twitter da 
PM. Antônio Marcos, porém, 
não foi encontrado. A polícia 
não divulgou os nomes dos 
presos e se eles tinham relação 
com o esquema.

O Conselho Tutelar de Ma-
racás confirmou a ocorrência, 
mas destacou que não pode 
dar mais detalhes porque o 
caso está sob segredo de Justi-
ça e se trata de uma menor de 
idade. Segundo a Polícia Civil, 
a adolescente foi para um abri-
go do Conselho Tutelar e deve 
rer reencaminhada para casa.

Ainda sem pistas concretas 
de meninos desaparecidos
Policiais e familiares lidam com trotes na busca pelas três crianças que sumiram

A 
procura pelas três 
crianças desaparecidas 
desde domingo, em 
Belford Roxo, na Bai-

xada Fluminense, levou os fa-
miliares a receber uma série de 
trotes e informações falsas. As 
pistas, de acordo com investiga-
dores, fazem parte do processo 
de busca e todas estão sendo 
checadas. Ontem, agentes do 
setor de paradeiro da Delegacia 
de Homicídios da Baixada Flu-
minense, responsáveis pelos ca-
sos de desaparecidos na região, 
foram até Duque de Caxias. O 
motivo: uma pessoa tirou foto 
de duas crianças, que estavam 
em um ônibus, semelhantes 
aos meninos procurados. 

Rana Jéssica, mãe de Alexan-
dre da Silva, de 10 anos, contou 
que recebeu informações sobre 
o possível paradeiro do filho, 
do sobrinho Lucas Matheus da 
Silva, 8, e do amigo deles Fer-
nando Henrique Ribeiro Soa-
res, 11. Pessoas contaram ter 
visto os três juntos, em Caxias, 
e que eles estariam vendendo 
balas. Horas depois, ela recebeu 
uma foto de três meninos num 
ônibus: “Achei bem parecidos, 
mas não tem como afirmar que 
eram eles. Disseram que esta-
riam num ônibus da linha 867 
ou 367 e que poderiam estar 
indo à praia com uma pessoa 
adulta para vender balas”. 

Em pesquisa no aplicativo 
‘Moovit’, a linha 867 faz o trajeto 
Campo Grande-Barra de Gua-
ratiba. Já a 367 segue de Realen-
go para a Praça XV, segundo o 
site ‘ônibus no Rio’.

Responsável pelo caso, o 
delegado Uriel Alcântara afir-
mou que ainda não há novida-
des. Quem tiver qualquer infor-
mação pode entrar em contato 
com a Fundação para a Infância 
e Adolescência (FIA): (21) 2286-
8337 ou (21) 98596-5296. A fa-
mília também disponibilizou 
os números (21) 97675-8424, 
98167-5857 e 97467-3043. 

BRUNA FANTI

bruna.fanti@odia.com.br

Em outro caso investigado como 
racismo, dois jovens negros, apa-
rentando ser menores de idade, 
foram retirados à força por segu-
ranças de um shopping em Sal-
vador. O portal Correios 24 Horas 
informou que o caso foi registrado 
por câmeras. De acordo com tes-
temunhas, um dos jovens levou 
um mata-leão e foi arrastado do 
Salvador Shopping enquanto 

gritava por socorro. Segundo a 
publicação, eles foram levados 
para corredores internos, onde 
uma funcionária fazia a guarda 
na porta para impedir a entrada 
de outras pessoas. Logo depois, 
foram levados pela polícia, sendo 
um deles liberado. O motivo das 
detenções não foi informado. Em 
nota, a assessoria do shopping 
disse lamentar o ocorrido. 

DIA A DIA

AGRESSÃO A NEGROS EM SHOPPING
 > Segundo os familiares, 

as crianças, moradoras 
da comunidade Castelar, 
em Belford Roxo, tinham 
o hábito de sair cedo para 
brincar e retornavam 
para o almoço. No do-
mingo, os três saíram por 
volta das 10h da manhã 
com destino a um campo 
de futebol, mas, no local, 
ninguém viu o trio.

Os familiares fizeram, 
então, buscas em hos-
pitais, IML, delegacias, 
mas não encontraram as 
crianças. O registro de 
ocorrência foi realizado 
na delegacia de Belford 
Roxo, na segunda-feira, e 
encaminhado para a o se-
tor da especializada que 
investiga o paradeiro de 
desaparecidos. 

Trio saiu para brincar

THUANY DOSSARES

thuany.dossares@odia.com.br

Alexandre da Silva, 10 

FIA

Lucas Matheus da Silva, 8

FIA

Fernando Henrique Ribeiro, 11

FIA
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VASCO

FLAMENGO

Na degola do Brasileiro,  
clube demite Sá Pinto
Treinador não resiste à má fase do time. Zé Ricardo é o mais cotado para assumir

DANIEL CASTELO BRANCO

Ricardo Sá Pinto ficou dois meses no comando do Vasco e deixou o clube com 33% de aproveitamento

O 
Vasco oficializou a de-
missão do técnico Ri-
cardo Sá Pinto. Após 
dois meses no coman-

do, o português deixa o time 
na zona de rebaixamento do 
Campeonato Brasileiro, em 17º 
lugar, com 28 pontos. Com Sá 
Pinto, saem da Colina o auxi-
liar técnico Rui Mota, o prepa-
rador físico Miguel Moreira, o 
analista de desempenho Igor 
Dias e o diretor de futebol An-
dré Mazzuco.

Técnico do Vasco entre 
2017 e 2018, Zé Ricardo ga-
nha força para substituir o 
português e tentar evitar a 
queda nas próximas 12 ro-
dadas. Livre, Dorival Júnior, 
responsável pelo acesso do 
Cruzmaltino na Série B de 
2009, é bem avaliado, mas 
esbarra no alto salário.

Em declínio numa tem-
porada marcada pela crise 
financeira, que impediu in-
vestimentos mais robustos 
na contratação de reforços, 
o Vasco, após a definição do 
impasse político com a confir-
mação da vitória de Jorge Sal-
gado na eleição presidencial, 
decidiu aproveitar o recesso 
no Brasileiro para antecipar 
a reformulação da comissão 
técnica e da estrutura do de-
partamento de futebol. Ex-
São Paulo, Alexandre Pássaro 

deve assumir como executivo 
de futebol em substituição a 
Mazzuco. Rodrigo Caetano, 
hoje no Internacional, pode 
ser o novo CEO do clube.

Com aval da próxima di-
retoria, o atual presidente, 
Alexandre Campello, deu 
início à transição com José 
Luiz Moreira, vice de fute-
bol, que tem boa relação com 
Salgado. “Tomei a decisão de 
fazer a mudança na comis-

são técnica a partir também 
de um entendimento com o 
vice de futebol e com o novo 
presidente, já que só estarei 
no cargo por mais aproxima-
damente 20 dias. Um novo 
treinador será anunciado 
em breve”, afirmou Cam-
pello, em nota oficial. Com 
aproveitamento de 33% em 
15 jogos, Sá Pinto se despede 
com apenas três vitórias, seis 
empates e seis derrotas.

Com lesão de grau 2 na coxa direita, 
Diego Alves não deve jogar o Fla-Flu

Problema para o 
retorno ao Brasileiro

O goleiro Diego Alves não 
deverá ter condições de 
enfrentar o Fluminense, 
dia 6 de janeiro, no Ma-
racanã, na retomada do 
Campeonato Brasileiro, 
embora venha passando 
por um tratamento inten-
sivo. Ele sofreu uma lesão 
de grau 2 na coxa direita e, 
com isso, são pequenas as 
possibilidades de disputar 
o clássico.

Na véspera do embar-
que para o Ceará, na sex-
ta-feira passada, Diego 
Alves se queixou de dores 
em treinamento no Ninho 
do Urubu. Por conta disso, 
foi vetado e substituído 
pelo goleiro Hugo Souza, 
no empate em 0 a 0 com o 
Fortaleza, sábado, no Cas-
telão, pela 27ª rodada.

Já pensando nas con-
tratações para a tempo-

rada de 2021, a diretoria do 
Flamengo sondou o meia 
argentino Jorge Correa, que 
defende o Marítimo, de Por-
tugal. O empresário Sebas-
tián Fernández, que repre-
senta o jogador, de 27 anos, 
confirmou a procura do 
Rubro-Negro. 

Jorge Correa estaria dis-
posto a vestir a camisa do 
Flamengo, mas não tem a 
intenção de deixar o Marí-
timo em litígio. O contrato 
dele com a clube português 
vai até julho de 2022. Reve-
lado pelo Vélez Sarsfield, da 
Argentina, onde atuou entre 
2013 e 2017, o meia jogou três 
temporadas pela equipe lusi-
tana. Na última, entrou em 
campo em 30 oportunida-
des e fez cinco gols. Na atual 
temporada, o argentino dis-
putou 12 partidas e ainda 
não balançou a rede.

a palinha do apolinho
DIVULGAÇÃO

ADEUS ANO VELHO

PINTO NA PANELA 
DO VASCÃO

PEDALADAS

 N O Vasco demitiu o técnico 
português Ricardo Sá Pin-
to. A decisão, que vinha 
sendo discutida interna-
mente, foi precipitada pela 
goleada de domingo, por 
3 a 0, na Arena da Baixa-
da, para o Athletico-PR. Sá 
Pinto não parecia bem rela-
cionado com o grupo e, ao 
ver suas explosões de ira na 
área técnica do campo de 
jogo, imagino o que acon-
tecia no vestiário. Com 28 
pontos e 12 jogos a disputar 
no Brasileiro, o Vasco terá 
que vencer cinco e empa-
tar dois para chegar aos 45 
pontos, a tão sonhada mar-
ca do alívio.

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

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

 NO otimismo me faz acredi-
tar que 2021 será melhor no 
mundo da bola, mas não te-
nho bons argumentos para 
defender essa esperança. Na 
realidade, primeiro teremos 
que fechar 2020, o que acon-
tecerá em 24 de fevereiro, na 
última rodada do Brasileirão. 
Três dias depois, terão início o 
Carioca e os demais estaduais. 
Uma sobrecarga de trabalho 
que, por mais que os jogado-
res queiram fazer o melhor, 
o corpo reagirá com a luz de 
tanque na reserva piscando. 
Os clubes com elenco mais 

rico podem pensar em divi-
dir as tarefas, talvez até mon-
tar uma equipe de jovens da 
base, mas, como nesta edição 
a Federação do Rio premiará 
a competência, remuneran-
do melhor e por desempenho, 
o presidente Rubens Lopes 
(foto) acredita que o novo for-
mato com 11 rodadas em pon-
tos corridos, com os quatro 
mais bem colocados fazendo 
as finais, será importante para 
motivar a disputa. O proble-
ma está na sequência. A bola 
vai rolar direto até dezembro 
e jogadores não são máquinas.

 N Explicando por que 
Honda não fica no Bo-
tafogo, um colega na TV 
disse que, entre outras 
coisas, o japonês não se 
adaptou ao fuso horário 
do país. Um cara que fica 
quase um ano numa ci-
dade e não se adapta ao 

fuso merece ser estudado pe-
los cientistas.

 N Hoje tem Copa do Brasil. 
As semifinais da competição 
serão disputadas entre São 
Paulo e Grêmio e América 
e Palmeiras. Depois disso, a 
bola só voltará a rolar no dia 
6, na volta do Brasileirão.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N A nossa relação, colu-
nista-leitores, vem desde 
muito tempo, baseada 
na confiança do trabalho. 
Agradecido a leitores e 
companheiros, desejo a 
todos um Feliz Ano Novo.

 NHonda deixa o Bota-
fogo sem chegar. Os três 
gols será tudo o que terá 
para contar no Japão. Di-
zem que fez bom traba-
lho fora do campo, mas os 
jogos são no campo.

Técnico português 
vinha enfrentando 
fortes críticas da 
torcida vascaína 
em função do fraco 
rendimento do time

Diego Alves sentiu dores em treino para o jogo diante do Fortaleza

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

FLUMINENSE

BOTAFOGO

Diretoria tricolor banca Marcão
O começo de Marcão no co-
mando do Fluminense está 
longe de ser positivo. Com três 
jogos, o Tricolor conseguiu 
apenas um  ponto em nove 
disputados — um empate e 
duas derrotas. 

No entanto, de acordo com 
informações do portal ‘UOL’, 
a diretoria decidiu bancar o 
treinador até o fim do Cam-
peonato Brasileiro. A avalia-
ção interna é que, mesmo com 
os resultados negativos, o tra-
balho de Marcão é bom e não 
há qualquer movimento de 
troca. A ideia é esperar o tér-
mino do Brasileiro, em feve-
reiro, para avaliar as decisões 
a serem tomadas.

Marcão é alvo de duras críticas

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Porém, a diretoria já visa à 
contratação de reforços. Um 
dos destaques do Ceará no 
Brasileiro, o lateral-direito Sa-
muel Xavier gostou da oferta 

do clube. Segundo o site ‘Net-
Flu’, o jogador deseja um con-
trato de três anos para finali-
zar o acordo com o Tricolor.

O atleta viria sem custos, 
após o término da competição. 
A proposta inicial do clube ca-
rioca seria por um vínculo de 
apenas dois anos. O clube tam-
bém acertou a contratação de 
Alexandre Jesus, de 19 anos. 
Considerado uma das gran-
des promessas do Cruzeiro, o 
atacante vem em definitivo. A 
negociação foi ‘facilitada’ devi-
do ao afastamento da joia das 
atividades do sub-20 depois 
de cometer ato de indiscipli-
na gravíssimo, de acordo com 
a própria diretoria celeste.

Honda, futuro embaixador
Insatisfeito com o atual 
momento do Botafogo no 
Campeonato Brasileiro e 
perto de dizer adeus, o japo-
nês Keisuke Honda deseja 
manter os laços com o clu-
be carioca. De acordo com 
informações do portal ‘Glo-
boesporte.com’, o meia tem 
planos de ser embaixador 
do Glorioso na Ásia.

Essa nova fase da parceria 
ainda não está formatada, 
mas o japonês teria a função 
de levar a marca do clube 
para o continente. Além dis-
so, Honda tem a intenção de 
distribuir planos de sócio-
torcedor aos alvinegros e 

Meia japonês está de saída

VITOR SILVA/BOTAFOGO

buscar projetos próprios no 
Brasil. Na opinião de Hon-
da, a sua saída do elenco vai 
ajudar, uma vez que trará um 

alívio para a folha salarial do 
Botafogo nos dois próximos 
meses, apesar do valor pago 
a ele não pesar tanto nos gas-
tos mensais do clube.

Com uma lesão na coxa es-
querda, ele só poderia entrar 
em campo nas últimas roda-
das do Brasileiro e isso pre-
cipitou um pouco a rescisão. 

O japonês tem proposta 
para defender o Portimonen-
se, de Portugal. O camisa 4 
deve dar adeus a General Se-
veriano nos próximos dias, 
após reunião com a nova di-
reção. Ao todo, Honda fez 27 
jogos pelo Botafogo e balan-
çou a rede três vezes.

DIEGO COSTA FICA LIVRE
O atacante de 32 anos, naturalizado 

espanhol, rescindiu com o Atlético de 

Madrid. O vínculo iria até 30 de junho. 

Aponte a câmera 
do seu celular e 
acesse conteúdos 
exclusivos do 
caderno ATAQUE. 
8 páginas, fotos e 
vídeos para você  
ler e curtir.
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Ex-presas 
políticas 
cobram 
ação
Os ataques de Jair Bolsonaro 
à ex-presidente Dilma Rou-
sseff foram parar no Supre-
mo Tribunal Federal (STF) e 
no Congresso Nacional. Em 
carta, 23 vítimas da tortura 
na ditadura militar cobram 
providências das institui-
ções democráticas contra 
agressão de Jair Bolsonaro, 
que para apoiadores na por-
ta do Planalto, fez piada com 
a tortura sofrida por Dilma 
nos anos 70, quando foi pre-
sa por militares.

Entre as signatárias, Maria 
Amélia de Almeida Teles, Eleo-
nora Menicucci, Iara Seixas e 
Lenira Machado. “Não permi-
tiremos que nosso país mer-
gulhe de novo no fascismo e 
no obscurantismo”, apontam.

“Em mais uma atitude ir-
responsável e incompatível 

com o cargo que exerce, o 
presidente mais uma vez faz 
apologia à tortura e humi-
lha as vítimas torturadas a 
quem o Estado brasileiro já 
anistiou e pediu desculpas 
pelas violências cometidas”, 
diz o texto da carta, assinada 
pelas militantes contra a di-
tadura militar.

“Nós, mulheres, ex-presas 
políticas, que nos rebelamos 
e resistimos contra o auto-
ritarismo da Ditadura Civil 
Militar que impuseram à so-
ciedade brasileira naquele 
período, vimos repudiar es-
tes atos e demandar que as 
instituições democráticas do 
Estado Brasileiro tomem as 
providências cabíveis”, escre-
veram na carta.

Bolsonaro ironiza tortura de Dilma
Ataque à ex-presidente foi criticado por várias personalidades políticas, inclusive por adversários

ROBERTO STUCKERT/PT

Dilma: ‘Quem 
não se sensibiliza 

diante da dor 
de outros seres 

humanos, 
não merece a 
confiança do 

povo brasileiro’

R
espeito e solidarie-
dade. Essa foi a tô-
nica de parlamenta-
res, ex-presidentes, 

sociólogos e personalidades 
após a fala - mais uma vez 
jocosa - do presidente Jair 
Bolsonaro questionando 
não só a ditadura militar, 
que assolou o país por 21 
anos, mas também a tortu-
ra sofrida pela ex-presiden-
te Dilma Rousseff, na épo-
ca com 22 anos. Falando à 
sua claque costumeira de 
apoiadores na porta do Pa-
lácio do Planalto, Bolsonaro 
ironizou os relatos de Dilma 
sobre o período em que foi 
presa, em 1970, e disse que 
aguardava um raio-X de Dil-
ma para provar que ela teve 
a mandíbula fraturada.

“Dizem que a Dilma foi 
torturada e fraturaram a 
mandíbula dela. Traz o raio
-X para a gente ver o calo 
ósseo. Olha que eu não sou 
médico, mas até hoje estou 
aguardando o raio-X”, afir-
mou. A reação foi imediata 
nas redes sociais e fora dela. 

Em nota publicada no 

Twitter, Dilma escreveu que 
“quem não se sensibiliza 
diante da dor de outros se-
res humanos, não merece a 
confiança do povo brasilei-
ro” e que Bolsonaro tem uma 
“índole de torturador”. 

“A cada manifestação pú-
blica como esta, Bolsonaro 
se revela exatamente como é: 
um indivíduo que não sente 
qualquer empatia por seres 
humanos, a não ser aqueles 
que utiliza para seus propó-
sitos. Bolsonaro não respeita 
a vida, é defensor da tortura 
e dos torturadores, é insen-
sível diante da morte e da 
doença, como tem demons-
trado em face dos quase 200 
mil mortos causados pela 
covid-19 que, aliás, se recusa 
a combater. A visão de mun-
do fascista está evidente na 
celebração da violência, na 
defesa da ditadura militar e 
da destruição dos que a ela se 
opuseram”, escreveu. 

Na GloboNews, a jorna-
lista Miriam Leitão fez um 
alerta: “Esse é o presidente 
Bolsonaro, ele se diz cristão 
e ri do sofrimento humano”.

No Twitter os ex-presi-
dentes Fernando Henrique 
Cardoso (PSDB) e Lula (PT) 

manifestaram apoio.
“Brincar com a tortura 

dela (Dilma) – ou de qual-
quer outra pessoa – é ina-
ceitável”, escreveu Fernan-
do Henrique. Ele acrescen-
tou ainda que a atitude de 
Jair Bolsonaro “passa dos 
limites”. 

De Cuba,  de  onde só 
volta no próximo mês, o 
ex-presidente Lula escre-
veu que “o Brasil perde um 
pouco de sua humanidade 
a cada vez que Jair Bolso-
naro abre a boca”.

Adversários políticos de 
Dilma, o presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia (DEM
-RJ), e o presidente do MDB, 
deputado Baleia Rossi se 
manifestaram.

Para Maia “Bolsonaro não 
tem dimensão humana”. No 
Twitter, Maia escreveu: “Tor-
tura é debochar da dor do 
outro. Falo isso porque sou 
filho de um ex-exilado e tor-
turado pela ditadura. Minha 
solidariedade à ex-presiden-
te Dilma. Tenho diferenças 
com a ex-presidente, mas te-
nho a dimensão do respeito e 
da dignidade humana.”

Já Baleia Rossi, candida-
to à presidência da Câmara, 

escreveu: “Não é sobre es-
querda, centro ou direita. É 
sobre a dignidade humana, 
é disso que se trata. Nossa 
solidariedade à ex-presiden-
te Dilma Rousseff. Tortura 
nunca mais.”

O ex-ministro Ciro Go-
mes (PDT) disse que Bolso-

naro atacou Dilma por ser 
“frouxo, corrupto e incapaz”. 
“Enquanto ela (Dilma) de-
fende suas convicções, ele 
vende o país ao estrangeiro 
e, por sua irresponsabilida-
de, quase 200 mil brasilei-
ros já perderam suas vidas”, 
comentou o político.

REAÇÃO

 NEm conversa com o jornal 
O DIA, o deputado federal 
Alessandro Molon (PSB-RJ) 
criticou a postura de Bol-
sonaro: “É simplesmente 
inacreditável que alguém 
se comporte de maneira tão 
sórdida. Debochar de um 
crime inafiançável como a 
tortura mostra que temos 
na Presidência da República 
uma pessoa perversa”.

Já para o sociólogo Paulo 
Baía a tortura é abominá-
vel em qualquer que seja a 
sua forma, seja lembrar, fa-
zer apologia, ou ser leniente 
com a tortura. 

“Não há possibilidade 
dentro da humanidade de 
qualquer convívio com a tor-
tura ou com o torturadores. A 
tortura avilta a humanidade, 
ela não só humilha a vítima 
do torturador, mas a todos 
nós se ficarmos calados dian-
te de uma pessoa torturada”, 
avalia o professor da UFRJ.

‘Um perverso 
na presidência’

MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br

‘Não permitiremos 
que nosso país 
mergulhe de novo 
no fascismo e no 
obscurantismo’
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Índice que reajusta aluguel 
dispara. Veja como negociar
No acumulado do ano, o IGP-M ficou em 23,14%, a maior alta desde 2002

DIVULGAÇÃO

O IGP-M é usado como base para o reajuste dos valores do aluguel e de outros contratos

O 
ano de 2020 acaba 
amanhã e os núme-
ros mostram que 
além da pandemia de 

coronavírus - que contabiliza 
mais de 191 mil óbitos e im-
pactou negativamente o mer-
cado de trabalho (são mais de 
14,1 milhões de pessoas sem 
emprego) e a economia como 
um todo - o brasileiro terá que 
lidar com a alta de preços. 
Isso porque o Índice Geral de 
Preços do Mercado (IGP-M), 
que reajusta contratos, inclu-
sive os de aluguel, terminou o 
ano com avanço acumulado 
de 23,14%, a maior alta desde 
2002, segundo levantamento 
da Fundação Getulio Vargas 
(FGV). A recomendação de es-
pecialistas para quem mora de 
aluguel é negociar o valor com 
o proprietário do imóvel. 

“Apesar de estar em con-
trato (o reajuste pelo IGP-M), 
proprietários e inquilinos 
estão podendo renegociar, 
levando em conta o cenário 
atual”, explicou Leonardo 
Schneider, vice-presidente 
da Secovi Rio.

Para Jean Carvalho,  ge-
rente de imóveis da APSA, 
o momento é de negociação 
entre as partes, consideran-
do o histórico do contrato 
nos últimos anos. “O IGP-M 
como indicador de reajuste 
de aluguel não é obrigatório, 
mas se está no contrato, é a 
referência. Aconselhamos 
inquilinos e proprietários 
a buscarem um acordo que 
beneficie ambos os lados, 

 > A alta do IGP-M so-
freu influência do au-
mento do dólar e das 
commodities, como o 
minério de ferro, que 
por sua vez, levaram ao 
aumento dos preços da 
soja, carne, peças me-
tálicas e de alguns ali-
mentos, por conta do 
aumento da demanda 
facilitada pela distri-
buição do auxílio emer-
gencial. No entanto, a 
inflação segue mais bai-
xa e a renda dos traba-
lhadores também não 
teve reajustes altos. O 
mercado interno ainda 
sofre as consequências 
da pandemia, com au-
mento de desemprego 
e diminuição de renda.

De acordo com Jean 
Carvalho, gerente de 
imóveis da APSA, o 
mercado adotou o IGP
-M por acreditar que 
melhor demonstraria 
a variação de preços 
para este segmento. 
O indicador é com-
posto por outros três 
índices, também ela-
borados e apurados 
pela FGV, com pesos 
determinados: Índice 
de Preços do Ataca-
do (IPA), com peso de 
60%; Índice de Preço 
do Consumidor (IPC) 
com peso de 30%; e Ín-
dice Nacional do Custo 
da Construção (INCC), 
com peso de 10%.

“Mas nada impede 
que outros índices pos-
sam ser avaliados pelo 
mercado. Independen-
te do índice/indexador 
utilizado, sempre have-
rá momentos de crise e 
sazonalidades que pro-
vocação distorções””, 
explica.

Impacto da 
alta do dólar e 
commodities

alcançando o melhor equilí-
brio possível na relação con-
tratual. Cada caso é um caso”, 
explica.

Quem não está dispos-
to a negociar o novo valor 
do aluguel pode até acabar 
perdendo o inquilino, pois a 
oferta de imóveis vagos está 
maior do que estava no ano 
passado. “A taxa de vacância 
é diferente em cada bairro 
e depende da tipologia do 
imóvel, mas estamos sofren-
do as consequências econô-
micas da pandemia, então 
o momento pede flexibili-
dade. O proprietário corre 
risco de ficar com o imóvel 
vazio e tendo que custear o 
condomínio se houver deso-
cupação. Então o proprietá-
rio que não pode de jeito ne-
nhum perder um inquilino 
agora e ficar com o imóvel 
vazio por algum tempo, po-
derá conceder reajuste me-
nor. Outros não”, alerta.

Há vários fatores que po-
dem influenciar na decisão 
do proprietário de conceder 
um reajuste menor, como o 
inquilino ser um bom paga-
dor, ter a pretensão de ficar 
no imóvel por um bom tem-
po, ter renda estável, con-
servar bem o imóvel, ser um 
bom morador e respeitar as 
regras do condomínio. “Com 
tantas variáveis influencian-
do, nós temos aqui na APSA 
ferramentas de inteligência 
imobiliária que auxiliam os 
proprietários na tomada de 
decisão, com base nos dados 
de mercado sobre vacância e 
tempo médio para conseguir 
alugar”, diz.

MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br

Recente pesquisa encomendada 
pelo Inmetro mostra que 89,2% 
dos brasileiros lembram da etiqueta 
de eficiência energética na hora de 
comprar algum produto. A pesquisa, 
realizada pela GMR Inteligência de 
Mercado, conclui, ainda, que 74,5% 
dos consumidores sabem o que a 
etiqueta do Programa Brasileiro de 

A taxa de desemprego no Brasil 
recuou de 14,6% no trimes-
tre encerrado em setembro 
para 14,3% no terminado em 
outubro, mas ainda afeta 14,1 
milhões de pessoas, de acordo 
com dados da Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domi-
cílios Contínua Mensal (Pnad 

DIA A DIA

Contínua) divulgada ontem pelo 
IBGE. 

Mas, quando comparada ao 
mesmo período do ano passado, 
no entanto, houve alta de 2,7 pon-
tos percentuais no número de de-
sempregados. O dado do desem-
prego do trimestre encerrado em 
outubro era de 14,7% no período.

Etiquetagem (PBE) quer dizer 
e que 62% das pessoas já con-
sideraram essas informações 
no momento da aquisição do 
produto. A coleta foi realizada 
em 52 municípios de 10 estados 
com o objetivo de avaliar hábitos 
de consumo e a imagem institu-
cional do Inmetro.

IBGE: DESEMPREGO ATINGE 14,3% ETIQUETA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

SE LIGUEM NAS DICAS!

E como negociar a redução do valor do aluguel? 

 N Para começar é preciso fazer 
um levantamento da situa-
ção financeira: anotar todos os 
gastos, inclusive os supérfluos, 
e os recebimentos. Em segui-
da ver quanto será viável para 
quem alugar pagar e o dono do 
imóvel receber.  O ideal é não 
comprometer mais de 25% 
da renda.

Lembrando que, devido a 
pandemia, muitas pessoas ti-
veram seus salários reduzidos 
e uma grande diminuição na 
renda mensal, fazendo com que 
a demanda por essas negocia-
ções de valor fique cada vez mais 
frequentes.

Antes de procurar o proprie-
tário do imóvel, é necessário 

apresentar evidências dessa 
redução de renda, por meio de 
contracheque, por exemplo. 

Um detalhe interessante de 
saber é que, se existe alguma 
cláusula no contrato de loca-
ção que envolve a imobiliária, 
deve ser ela a contatar o pro-
prietário para apresentar as 
propostas.
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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
 

COLOrISTa V/TeXTO
De autos, com experiên-
cia. Bom salário + bene-
fícios. entrar em contato 
preferencialmente pelo 
whatsapp  98139-8339  
Tels.:2437-4777/ 3258-
9673.

 



FábiaOliveira

CASOS DE FAMÍLIA

Essa coluna não tem paz nem nas festas de 
final de ano. E olha que eu prometi que 
não daria mais nenhuma bomba esse 

ano, mas elas caem no colo desta que vos 
escreve e aí não resisto em contar.

Um famoso apresentador de uma emissora 
paulista está sendo chantageado por um jor-
nalista e essa coluna conta os detalhes, já que 
não temos rabo preso com ninguém. O chanta-
gista em questão descobriu que o apresenta-
dor, que adora passar a imagem de família 
propaganda de margarina, tem dois, isso mes-
mo, meu caro leitor, dois filhos fora do 
casamento.

A atual mulher do apresentador sabe das 
crianças que moram em São Paulo, no bairro de 
Higienópolis. O pai arca com suas obrigações e 
paga uma pensão bem polpuda para a mãe 
das crianças, mas prefere que tudo permaneça 
em segredo total.

Essa coluna tem até foto dos rebentos, mas 
como preza pela segurança das duas crianças, 
não irá exibi-las. Esse apresentador parece que 
se aquietou ultimamente, mas em tempos que 
tinha fogo nas partes, até o balé tiveram que 
tirar de seu programa, mas o camarim do apre-
sentador era apelidado de abatedouro. É eita 
atrás de vixe!
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Uma treta envolvendo Lívia Andrade, o Marcos Araújo, 
dono do Festival Villa Mix, e a influenciadora Pétala 
Barreiros, ex-mulher do empresário e mãe dos filhos 
dele, movimentou a internet ontem. Pétala confir-
mou o relacionamento de Lívia Andrade e Marcos 
Araújo, que neste momento estão curtindo dias de 
férias no México. A influencer entregou ainda que foi 
traída pelo empresário com ex-apresentadora do 
SBT. “Não entendi porque essa história veio à tona 
agora, porque aconteceu no ano passado e foi um dos 
motivos para eu terminar meu relacionamento. Não 
vou desmentir, porque eu vi fotos na minha casa, de 
um casal que estava lá e depois ele (o ex) mesmo me 
confirmou”, contou ela, que ainda revelou que o ex 
deu à Lívia de presente um tênis usado que era seu. O 
calçado está avaliado em mais de R$ 3,5 mil. Pétala 
também contou que o Marcos Araújo não cumpre seu 
papel de pai. Ele rebateu compartilhando boletos do 
pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 17 
mil, mas Pétala explicou depois que não se trata de 
dinheiro e sim de abandono afetivo do empresário 
para com os filhos, já que, segundo ela, o mesmo não 
procura as crianças pra nada.

TRETA VIRTUAL NA 
ALTA SOCIEDADE

Henri Castelli e Gil Coelho são dois 
famosos atores que estão influenciando 
seus respectivos públicos de forma 
completamente erronea. Eles estão em 
Barra de São Miguel, no Alagoas, onde 
devem passar a virada do ano, e não 
fazem questão de esconder as festinhas 
de pré-Réveillon que estão frequentando 
por lá. A aglomeração é descarada e 
nenhuma medida de segurança exigida 
pelas autoridades de saúde, como o uso 
de máscaras e álcool em gel foi cumprida. 
Alguém avisa que o país já tem mais de 
200 mortes por Covid-19? 

ATORES DA 
GLOBO EM 
AGLOMERAÇÃO

Famoso apresentador 

com filhos fora do 

casamento é chantageado
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Felipe Neto, que tem sempre pulso muito firme para cobrar 

que as pessoas respeitem a quarentena e a pandemia de 

Covid-19, foi flagrado jogando um futebol. O youtuber foi 

filmado durante uma partida em que ele atuava como 

goleiro. Umas das pessoas que estavam no local filmou 

o influenciador e compartilhou nas redes sociais na noite 

desta segunda-feira (28). 

Após o vídeo viralizar na rede, Felipe veio a público se des-

culpar por sua postura e garantiu que não irá repetir seu 

erro. “Errei. Decidi jogar um último futebol do ano. Como 

goleiro, indo e voltando de máscara, sem contato com nin-

guém e passando álcool em gel em tudo. Ainda Asim, é um 

erro. Não cometerei novamente até a vacina. Peço perdão 

pelo meu exemplo”, escreveu Felipe no Twitter.

Mas a fala do Youtuber foi rebatida por outro influenciador, 

o Rica Perrone. “Mentira. Eu jogo do seu lado e quem te 

filmou hoje é meu amigo. Você jogou muitas vezes na pan-

demia. Eu vi. Nem sempre seu segurança manda parar de 

filmar e consegue igual hoje. Seja homem, irmão”, escreveu.R
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FELIPE NETO FURA A 
QUARENTENA E 
É ‘CANCELADO’
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A MINHA MÚSICA’, DIZ COMPOSITOR

‘GABILY FOI SUJA COMIGO E PEGOU 
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O compositor Wilmar Garcez Lima dos Santos, mais conhecido no 

mundo do funk como Gugu, acusa a cantora Gabily - ex-BFF do 

Neymar - de plágio. Ele garante que é o autor da música ‘Cansei de 

ser fiel’, single que ela lançou em 2017, que na verdade é ‘Deixei de 

ser fiel’. A canção foi registrada na Fundação Biblioteca Nacional 

junto com outras letras do artista em 2013. “Eu conheci a Gabily 

um ano antes e ela falou que precisava de músicas e eu mandei 

duas composições. Ela ouviu e disse que não iria gravar. Beleza. 

Isso acontece. Só que no final desse ano mesmo, eu levei um 

susto quando vi a canção no Youtube com mais de 200 mil views 

em duas semanas. Hoje, a música tem mais de 450 mil views. A 

Gabily diz que a música é dela, mas não é. Ela só trocou o título e 

algumas palavras”, diz Gugu.

 O compositor tentou conversar com Gabily, mas não conseguiu 

e ano passado entrou na Justiça. “Ela jogou sujo comigo. Foi suja 

comigo e pegou a minha música. Não me deu um centavo de 

direitos autorais e eu tenho provas de que a música é minha 

e está registrada. Eu tenho também testemunhas do que 

estou falando”, conta. 

Gugu desconfia que ela registrou a música assim mesmo, já 

que mudou o título e trocou algumas palavras. “Não pensei 

que ela fosse capaz de fazer isso e olha que eu cheguei a aju-

dá-la a procurar um empresário. Não me deu um centavo ou 

pelo menos viesse falar comigo, perguntar se poderia colocar 

o nome dela em uma parceria. Quero os meus direitos e vou 

lutar até o fim”, diz. 

GKAY DETONA O NAMORADO 
REZENDE NA INTERNET
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Sabrina Lacerda, espo-

sa de Mc Kekel, já tem 

motivos para comemo-

rar a chegada de 2021. 

A empresária acaba 

de lançar uma linha de 

calçados que leva seu 

nome, ‘Sabrina Lacer-

da’. “Hoje é um dos dias 

mais incríveis da minha 

vida, uma realização 

muito pessoal. Lem-

bro o quanto que lutei, 

chorei... Nada na mi-

nha vida foi fácil, sou 

de uma família sim-

ples, da qual lá atrás 

passamos por inúme-

ras dificuldades. Mui-

tos não acreditavam 

na nossa capacida-

de em ‘ser alguém’ e 

hoje eu agradeço pri-

meiro a Deus pelos 

dias ruins, pois com 

eles eu aprendi a ir 

atrás de um futuro 

melhor”, diz Sabrina.

Recententemente a Bruna Marquezine fez uma publicação no Insta-

gram para divulgar o serviço de uma clínica de estética, a Loveena Clinic, 

mas depois apagou. Será que ela descobriu que o marido da dona da 

clínica, Erica Migelia, foi preso acusado de integrar uma quadrilha inter-

nacional que fraudava cartões de crédito? O empresário em questão, 

que consta como proprietário da clínica, é o uruguaio Hector Alejandro 

Ramos Ramirez. Ele foi detido pela polícia em um flat no Itaim Bibi, na 

Zona Sul de São Paulo, onde foi encontrado material de utilizado em 

clonagem de cartões bancários. Além de Bruna Marquezine, outras 

famosas como Mariana Rios e Larissa Manoela também usufruíram 

dos serviços da clínica. 

DEU RUIM NO JABÁ
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Na madrugada de ontem, o youtuber Rezende teve vídeos vazados em que 

aparece curtindo uma festa sem a namorada Gkay. Alice Pradda, que fez os 

vídeos, afirma que o youtuber pediu para ela apagar as imagens e que, em 

troca, lhe colocaria numa festa. Ela diz que só publicou o pedido e a conversa 

com o gamer porque ele descumpriu o acordo. Claro que GKay não gostou 

do que rolou e se pronunciou, detonando o até então namorado: “Eu não 

ia nem falar, mas já que é ano novo, vamos encerrar o ano. Acho que vocês 

perceberam que o problema sou eu. O homem pode até prestar, mas chegou 

em mim, ‘despresta’. Nada de novo em macho. Só mais um macho fazendo 

‘machice’ e sendo um merda como todos”, disse GKay nos stories. Já no Twitter 

ela soltou: “Quer ficar de casal na internet e de putaria na vida real. Desculpa, 

amor. Minha vida não é uma novela.”

CONTA DERRUBADA 

NUBIA TEM 

A modelo e influenciadora Nubia Oliiver teve sua conta @nubiafeet desativada 
pelo Instagram, na última semana. O perfil, criado e administrado pela modelo, 
tinha conteúdos voltados para o público podólatra com fotos de pés. A agencia 
que a modelo faz parte diz que o motivo da conta ter sido desativada pode ser a 
quantidade de hashtags usadas nas fotos postadas no feed, mas Nubia acredita 
que a razão seja outra. “Acredito que eu acabei incomodando muitas pessoas e 
me denunciaram. Elas (as pessoas) acham que eu não devo estar no meio da 
podolatria, do BDSM, mas eu quero aprender e poder falar sobre isso. Acho que 
deveria haver mais união entre as mulheres”, diz.

NELSON MIRANDA

Luciana Gimenez iria passar o Réveillon em Trancoso, na Bahia, mas teve 
que voltar às pressas para São Paulo, após descobrir que seu pai, João Al-
berto Morad, morreu ontem (29), aos 85 anos. Segundo a coluna apurou, 
o empresário morreu de causas naturais. 

LUCIANA GIMENEZ DE LUTO

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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WALMOR PARENTE (INTERINO)

COLUNA

ESPLANADA

 N Encerrado o pagamento do Auxílio Emergencial, não 
há nenhum indicativo, por parte do governo Bolsonaro, 
para a prorrogação do benefício que tirou 13,1 milhões 
da pobreza, conforme estudo da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV). Foi paga ontem a última parcela a 3,2 
milhões de trabalhadores nascidos em dezembro. Em 
2021, serão realizados apenas os pagamentos resul-
tantes de processos de contestações (administrativas 
e extrajudiciais) e de decisões judiciais.

Calamidade
 N Além do fim do auxílio 

emergencial, bancado 
pelo chamado “orçamen-
to de guerra”, termina 
amanhã o estado de ca-
lamidade pública, insti-
tuído no início da pan-
demia. Também, por ora, 
não será prorrogado, ape-
sar do recrudescimento 
da pandemia e da alta do 
desemprego.

Ofício
 N Projetos de parlamenta-

res que pedem a prorro-
gação do auxílio e do es-
tado de calamidade - por 
seis meses - sequer foram 
discutidos. Governadores 
do Nordeste também en-
viaram ofício com pedido 
de extensão ao presidente 
Bolsonaro, ministros e aos 
presidentes da Câmara e 
do Senado, mas não tive-
ram resposta.

Conta
 N O gasto com as medidas 

de combate à pandemia 
do Covid-19 superou os 
R$ 599 bilhões. O auxílio 
emergencial, segundo da-
dos do Ministério da Eco-
nomia, consumiu R$ 321 
bilhões. A eventual cria-
ção de um novo programa 
social esbarra na falta de 
uma fonte de receita para 
pagá-lo em 2021.

Ironia
 N Bolsonaro ironizou a 

tortura sofrida pela ex
-presidente Dilma Rou-
sseff durante a Ditadura 
Militar (1964-1985). Maia 
disse que o presidente 
não possui “dimensão 
humana”. Baleia Rossi 
usou o mesmo tom de 
solidariedade. Ambos 
votaram pelo impeach-
ment da petista há qua-
tro anos.

Racha
 N Apesar dos acenos de 

Maia e Rossi, a bancada 
petista – a maior da Câ-
mara – segue rachada. Os 
deputados se reuniram 
nos últimos dias, mas não 
chegaram a um consen-
so. O anúncio de apoio a 
Rossi ou de candidatura 
própria ficou para janeiro.

Fichas sujas
 N Antes de o presidente do 

TSE, Luís Roberto Barro-
so, paralisar um pedido 
relacionado à Lei da Ficha 
Limpa, pelo menos qua-
tro candidatos a prefeito 
e um a vereador haviam 
entrado com pedido de di-
plomação com base em li-
minar do ministro do STF, 
Kassio Nunes Marques.

Alcance
 N Na decisão, Barroso 

entendeu que há neces-
sidade de uma definição, 
por parte do STF, sobre o 
sentido e o alcance do dis-
positivo da Lei da Ficha 
Limpa flexibilizada pelo 
ministro Nunes Marques. 
Apontou ainda que “as-
pectos específicos de cada 
caso concreto precisam 
ser levados em conta”.

Operações
 N Sobre a explosão de 

casos de Covid-19 entre 

servidores da Polícia Fe-
deral, o presidente da Fe-
deração que representa a 
categoria, Luís Antônio 
Boudens, afirma que par-
te desse resultado se deve 
ao aumento no número de 
operações policiais não
-prioritárias ou realizadas 
de forma sequenciada, 
sem a atenção aos cuida-
dos necessários.

Resiliência
 N As vendas do Natal de 

2020 caíram 12% na com-
paração com o mesmo 
período do ano passado, 
segundo a Associação Bra-
sileira de Shopping Cen-
ters (Abrasce). A entidade 
avalia que, apesar de ne-
gativo, o resultado mostra 
resiliência do setor, que 
vem revertendo perdas 
que chegaram a 90% por 
conta da pandemia.

Fila
 N Depois de receber repre-

sentantes da Fiocruz e do 
Butantan, hoje a Anvisa 
terá reuniões com a Astra-
zeneca e a Pfizer. Todos os 
laboratórios têm pesquisa 
de vacina Covid-19 no Bra-
sil. A farmacêutica ameri-
cana Pfizer já avisou que 
não irá submeter a sua va-
cina para o uso emergen-
cial e criticou exigências 
da Agência.

AUXÍLIO EMERGENCIAL

ACENO

 N As manifestações do presidente da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ - foto), e do deputado Baleia Rossi (MDB-SP) — de crítica 
à fala de Bolsonaro sobre a tortura —, soaram como mais um aceno 
para a adesão da bancada do PT à candidatura do emedebista.

“Isso é coisa de menino!”; “en-
gole o choro”; “se der mole... 
passa o rodo!” ou o “Brasil 

tem que deixar de ser um ‘país de 
maricas”. Destas formas e de tan-
tas outras, a Educação dos meninos 
vai sendo construída baseada numa 
masculinidade tóxica, com homens 
que reproduzem estereótipos de vi-
rilidade e dureza, como o fato de ser 
homem não pudesse ter demonstra-
ções de afeto.

Não é um exagero pensar que a 
base da violência de gênero está na 
Educação sexista, não igualitária, 
que reforça a ideia de que o homem 
é superior à mulher e tem o poder 

A proposta de privatização da 
Cedae lançada pelo governo 
do Estado do Rio pode re-

presentar a demissão de quatro mil 
funcionários, segundo o próprio 
planejamento apresentado pela 
companhia. 

Porém, essa é uma medida que 
não pode acontecer e que será forte-
mente contestada pelos trabalhado-
res, inclusive com ações na justiça. 
Primeiro porque temos um Acordo 
Coletivo que vai até o início de 2023 
que nos dá estabilidade no empre-
go. Segundo porque somos funcio-
nários concursados do estado. Por-
tanto, se levar adiante esse plano 
de demissões a discussão no campo 
jurídico será longa. 

Além disso, o modelo de venda da 
empresa, organizado pelo BNDES, é 
um verdadeiro escândalo contra os 
interesses do estado. O futuro pre-
feito do Rio já se mostrou contrário 
ao projeto que querem empurrar 
goela abaixo da população. A capi-
tal carioca que é responsável por 
77% de arrecadação da Cedae ficaria 
apenas com 15% dos recursos arre-
cadados com a venda da empresa. 
Os demais municípios da Baixada 
Fluminense receberiam uma parte 
ainda menor desse bolo.  

Pelo projeto de privatização, a 
Cedae continuará operando o tra-
tamento da água. Por isso temos 
denunciado a fraude no valor des-
sa água a ser vendida às empresas 
privadas. O estudo do BNDES apre-
senta o custo do m³ da água no valor 
de R$ 1,70. Após quatro anos, esse 
preço seria ainda menor, passando 
para R$ 1,63.  

O valor de R$ 1,70 já está sub-
valorizado e diminuir ainda mais 
esse preço após alguns anos trará 
enormes prejuízos aos cofres pú-
blicos, que precisará arcar com a 
diferença entre o custo real e o pra-
ticado. Onde já se viu o preço da 
gasolina vendida ao consumidor 
ser reduzido? Luz? Sem falar na in-
flação anual. Pelos cálculos feitos 

Privatização da Cedae vai provocar 
demissão de 4 mil trabalhadores 

Educação de meninos

 Marcos Ribeiro 

pedagogo e autor 
de “Educação em 
Sexualidade”

Humberto Lemos 
Engenheiro civil, 
concursado da Cedae 
e presidente do 
Sintsama-RJ

sobre a mesma, como se fosse o seu 
dono. Se é de pequeno que se torce 
o pepino, como reprimenda aos atos 
reprováveis, é também na Educação 
das crianças que as educamos para 
a igualdade de direitos, respeito às 
mulheres e as diferenças, ao comba-
te ao racismo e a todas as formas de 
preconceito.

Num país onde é crescente casos 
de mulheres vítimas de feminicídio, 
torna-se fundamental a inclusão da 
Educação sexual, que traz essa dis-
cussão, no currículo escolar para 
crianças e adolescentes. Nos EUA, 
aulas a respeito das questões posi-
tivas da masculinidade diminuem 
índices de violência contra a mulher, 
com os garotos tendo uma melhor 
percepção sobre os problemas do uso 
da correção e violência nas relações.

Em 2020 o governo britânico tor-
nou obrigatória a discussão sobre 

pelo sindicato da categoria, o m³ 
da água deve ficar próximo aos R$ 
2,30, para garantir a saúde financei-
ra da empresa.  

Recentemente tivemos o caso da 
Elevatória do Lameirão, na Zona 
Oeste. O motor, que pesa cerca de 
35 toneladas, precisou ir para repa-
ro em São Paulo. Para reinstalar, a 
peça passou ainda por um túnel de 
140 metros para depois descer por 
um poço de 64 metros. Uma opera-
ção complexa. Imaginem o custo de 
toda essa operação, que foi total-
mente assumido pela Cedae! 

É preciso falar ainda dos passivos 
que a companhia tem, com apor-
te de verbas no plano de previdên-
cia (Prece) e na caixa de assistência 
(CAC), além das ações judiciais. To-

dos esses custos não serão susten-
tados por um valor tão baixo pago 
pelo m³. No final das contas, vai re-
cair sobre o governo do estado, que 
precisará injetar recursos públicos. 

A Cedae teve lucro líquido de R$ 
832 milhões em 2018, e mais de R$ 
1 bilhão em 2019 e repassa aos co-
fres do estado parte destes ganhos. 
Só em 2019 foram cerca de R$ 400 
milhões. Por que iríamos abrir mão 
disso? Defendemos a manutenção 
da Cedae pública, para que possa 
prestar um serviço de qualidade. 
A população já tão abalada pelos 
problemas do estado – com um go-
vernador afastado e um prefeito em 
prisão domiciliar - não pode sofrer 
ainda mais com a venda do nosso 
maior bem público que é a água.

“relação abusiva” e “coercitiva” com 
a inclusão da “Educação sobre re-
lacionamento”, em todo o currículo 
escolar. Esta preocupação justifica-
se na medida que o “controle coerci-
tivo” do outro muitas vezes não é tão 
visível quanto a agressão física, mas 
tão danosa quanto e tal comporta-
mento já pode ser visto nas escolas. 
Sendo um espaço que recebe alunos 
de diferentes origens, nada mais in-
dicado que a abordagem deste tema 
na escola.

No Brasil ainda não caminhamos 
nesta direção. Mas precisamos co-
meçar o diálogo pela igualdade de 
direitos e cultura pela paz, como con-
templa a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB), através da inclusão 
da Lei 13.663 de 2018, em seu inciso 
X, que “estabelece ações destinadas 
a promover a cultura pela paz nas es-
colas”. Quem sabe não chegou a hora!

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

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
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MALHAÇÃO

 n Keyla fica surpresa ao saber 
que K2 dormiu com Tato e não 
contou nada sobre a falsa gravi-
dez. Benê conversa sobre o en-
contro com os pais de Guto. MB 
diz que descolou a grana do clipe.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE 

 n Alberto flagra Ester com Cas-
siano. Dionísio pega Ester em seu 
escritório. Guiomar conta para 
Ester que descobrir os podres 
de Dionísio custou a vida de seu 
marido.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 n Rebeca tenta impedir Hen-
rique de falar com Penélope. 
Felipe nega para irmã que 
esteja interessado em Shirlei. 
Henrique pede a Penélope 
uma chance.

 n Na boleia de um caminhão, 
assustada e perdida, Poderosa 
se esconde. Em casa, José Antô-
nio se depara com Cindy e toma 
um susto. Ele é cruel e Cindy se 
desculpa.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Thiago rouba a boneca Laura 
de Maria e a devolve com pintu-
ras no rosto e cabelo moicano. 
Ele diz que a boneca virou punk. 
Thiago estraga a comida.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Cibele afirma a Shirley que não 
quer mais saber de Ruy. Ritinha 
promete se vingar de Cibele. Caio 
pede a Jeiza que o mantenha 
informado sobre Rubinho e Bibi. 

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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Jojo Todynho

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

DIVULGAÇÃO / TV GLOBO

Reportagem do estagiário Filipe Pavão, sob supervisão de Tábata Uchoa

O QUE 
ROLOU NA 

TV EM 2020
Temporadas do ‘BBB’ e ‘A Fazenda’ bombaram na 

telinha e na internet. Ano também foi marcado por 
interrupções de novelas e várias reprises

E
m um ano totalmente atí-
pico para a população do 
Brasil e do mundo, a tele-
visão também precisou se 

reinventar. Com a interrupção das gra-
vações das novelas, reprises tomaram conta 
do horário nobre enquanto programas de audi-
tórios recorreram a plateias virtuais para não gerar 
aglomerações. Mas quem se destacou mesmo foram 
os reality shows. Confira o que fez sucesso na telinha 
ao longo de 2020.

‘ B i g  B r o t h e r 

Brasil 20’: A casa mais 

vigiada do Brasil repercutiu 

muito em 2020, conseguindo o pos-

to de programa televisivo mais buscado 

na internet de acordo com o Google. Pela 

primeira vez, o reality reuniu anônimos e con-

vidados, e a estratégia deu muito certo. A mé-

dica Thelma Assis, que venceu a competição, 

a influencer Rafa Kalimann e a cantora Manu 

Gavassi chegaram à final e seguem colhendo 

os frutos até hoje. As três são requisitadas 

por marcas para publicidade e já fecha-

ram vários contratos. A direção do 

programa promete manter o for-

mato em 2021. Será que re-

pete o sucesso?

Thelma, campeã do ‘BBB 20’, 

entre Rafa e Manu

 ‘Totalmente Demais’: É possí-

vel repetir o sucesso de uma exi-

bição original em uma reprise? 

Escrita por Rosane Svartman e 

Paulo Halm, a novela com o triân-

gulo amoroso entre Eliza (Mari-

na Ruy Barbosa), Jonas (Felipe Si-

mas) e Arthur (Fábio Assunção) 

mostrou que sim. A trama pren-

deu o telespectador do início ao 

fim e cravou 30 pontos de média 

no Ibope, número semelhante ao 

de 2016 quando era inédita. Em 

alguns capítulos, chegou a ser a 

maior audiência do dia na Globo, 

superando o ‘Jornal Nacional’ e a 

novela das 21h.

‘A Fazenda 12’: Na 
Record, a 12º temporada de ‘A Fazenda’ seguiu o sucesso do reality concorrente e bombou tanto na TV como na web. Consagrando a cantora Jojo Todynho como campeã, o episódio fi-nal chegou a bater a Globo no Ibope durante o confronto com o ‘The Voice Brasil’, vencido por Victor Alves. Vale destacar que, em um ano marcado pelo pedido de representati-vidade, pessoas negras saíram vitoriosas nos principais reality shows brasilei-ros. O feito foi muito celebrado nas redes sociais por famosos e 

anônimos.

GLOBO/ARTUR MENINEA

Maisa: Uma das apresentadoras 

mais queridas do país cresceu e 

ganhou asas. Nas telinhas do SBT 

desde os 3 anos, quando partici-

pava do ‘Programa Raul Gil’, Mai-

sa completou 18 anos e se despe-

diu da emissora para se aventu-

rar na Netflix, onde já vai estrear 

um novo filme em 2021. O último 

episódio do ‘Programa da Maisa’, 

no ar nas tardes de sábado des-

de 2019, foi exibido em outubro e 

contou com a presença de várias 

personalidades para relembrar a 

trajetória da artista no SBT.

 ‘Sob Pressão’: Os profissionais de saúde, que estão na linha de frente contra a pan-demia da covid-19, foram homenageados pela edição especial da série ‘Sob Pressão’. No ‘Plantão Covid’, os doutores Carolina (Marjorie Estiano) e Evandro (Júlio An-drade) estiveram dentro de um hospital de campanha e relataram a vivência diária do combate ao vírus. A série ainda foi elo-giada por trazer mais representatividade ao convidar atores negros, como Roberta Rodrigues e David Junior, além de mostrar a relevância dos enfermeiros.

‘Mais 

Você’: Ana Ma-

ria Braga se despediu do 

grande companheiro de sua 

carreira televisiva. O ator Tom 

Veiga, intérprete do personagem 

Louro José, faleceu em 1º de novem-

bro após sofrer um Acidente Vascular 

Cerebral (AVC). A apresentadora fez 

uma série de homenagens ao ami-

go e emocionou o Brasil. Os dois 

atuaram juntos por mais 

de duas décadas.

Ana Maria Braga vai 

apresentar o ‘Mais 

Você’ sozinha

 ‘Amor e Sorte’: Outra produ-

ção da TV que retratou o pe-

ríodo de pandemia. Durante 

os quatro episódios exibidos 

em setembro, a Globo contou 

como o isolamento alterou a 

convivência familiar. Na es-

treia, Fernanda Montenegro e 

Fernanda Torres, mãe e filha, 

arrancaram elogios da crítica 

e dos telespectadores. O casal 

Lázaro Ramos e Taís Araújo 

também se destacaram no se-

gundo episódio. E a audiência 

ficou lá em cima.

 Reforço na Band: Foi um ano de boas chegadas à Rede Bandeirantes. A emissora contratou nomes de peso para trazer credibilidade e coman-dar programas na grade: Edu Guedes, Glenda Kozlowski e Mariana Godoy. No matinal ‘The Chef’, Edu prepara as melhores receitas e tem a companhia da própria filha, Maria Eduarda, de 11 anos. Já Glenda está à frente do ‘Show do Esporte’, programa que fez sucesso nos anos 1980 e 90 com Luciano do Valle e retornou aos domingos do ca-nal em 2020. E Mariana comandou por três meses o talk show ‘Melhor Agora’ e deve voltar com um novo projeto em 2021.

 ‘Falas Negras’: Falando em Taís Araújo, que inter-
pretou Marielle Franco, o especial ‘Falas Negras’, exibi-
do em 20 de novembro, no Dia da Consciência Negra, 
trouxe diversos artistas negros homenageando perso-
nalidades históricas na luta contra o racismo estrutu-
ral. Babu Santana, do ‘BBB 20’, por exemplo, deu voz a 
Muhammad Ali. Luiz Gama, Nelson Mandela e Nina 
Simone também foram lembrados. O especial foi criado 
por Manuela Dias e dirigido por Lázaro Ramos.

 ‘Domingo Espetacular’: A Record acertou em contratar 

a atriz Carolina Ferraz para apresentar o ‘Domingo Es-

petacular’, principal programa jornalístico da emissora. 

A ex-global, que está no ar simultaneamente na reprise 

de ‘Haja Coração’, na faixa das 19h, desempenha bem a 

função e recebe elogios dos telespectadores. Outro acerto 

da emissora foi trazer de volta Roberto Cabrini. Após 11 

anos no SBT, o jornalista retornou ao canal para realizar 

matérias investigativas, o que ele sabe fazer de melhor.



Horóscopo

O astral é favorável para recarregar boas energias. A 
companhia do seu par será uma ótima pedida, 
mesmo se tiver que ficar em casa. Cor: branco.

Dia de focar nas amizades. Você estará mais popular e 
novos contatos podem surgir. Na paquera, aja com 
naturalidade para conquistar um amor. Cor: azul-vivo.

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: aangina, anis, asno, banda, boiada, bonito, canga, cantina, 
canto, capô, capota, casco, casta, castigo, cigana, cisto, coitada, disco, 
gana, mandato, mania, nabo, pântano, páscoa, pata, pátio, santa, sapoti

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

As festas de final de ano exigirão cuidado nas 
finanças. Faça alguns ajustes para não gastar. Um 
estresse no romance pode atrapalhar o seu dia. Cor: 
cinza.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

O seu astral está aventureiro. Cautela para não 
prejudicar a sua saúde. Na conquista, confie no 
charme e não pressione demais o seu par. Cor: preto.

CÂNCER
21/6 a 22/7

O momento é bom para apostar em exercícios físicos. 
Seu sexto sentido pode te indicar em quem confiar. 
Baixas chances de viver uma paixão. Cor: azul-claro

LEÃO
23/7 a 22/8

Você pode se interessar por experiências novas hoje. 
Evite grandes riscos. Na vida a dois, cuidado com a 
possessividade e desentendimentos. Cor: lilás.

VIRGEM
23/8 a 22/9

O seu lado sociável vai vir à tona. No trabalho, não 
deixe escapar nenhuma oportunidade. Pode se 
interessar por uma paquera muito disputada. Cor: 
amarelo.

LIBRA
23/9 a 22/10

A vontade de viajar vai ser grande. Busque conhecer 
novos lugares por filmes ou séries. Uma dose extra de 
animação no romance estará presente. Cor: vermelho.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

O clima será de tensão em casa. Pegue leve. Evite 
gastos por impulso. No amor, explore seu lado mais 
sensual para conquistar um novo parceiro. Cor: 
vermelho.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

O astral está ótimo para se divertir e trabalhar. No 
relacionamento, cuidado com palavras mal 
escolhidas. Use sua intuição para fugir de brigas. Cor: 
prata.

A quarta pode dar origem a imprevistos. O indicado é 
ter paciência para lidar da melhor forma. No amor, 
ajustes na relação serão necessários. Cor: roxo.

A tendência é se afastar um pouco das amizades para 
evitar discussões. Boas energias na paquera irão trazer 
possibilidades de conquista. Cor: preto.

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

OBITUÁRIO

PIERRE CARDIN 
ESTILISTA 

1922 2020

O estilista francês Pierre Cardin, 
um profissional visionário e pio-
neiro do prêt-à-porter, morreu 
ontem aos 98 anos, no hospital 
americano de Neuilly, a oeste de 
Paris, na França. A morte foi con-
firmada pela família, mas a causa 
não foi divulgada.

“É um dia de grande tristeza 
para toda nossa família, Pierre 
Cardin não está mais aqui. O gran-
de estilista que foi atravessou o 
século, deixando à França e ao 
mundo um legado artístico único 
na moda, mas não apenas”, afir-
mou a família em um comunica-
do. “Todos temos orgulho da sua 
ambição tenaz e da ousadia que 
demonstrou ao longo da vida”. 

Filho de imigrantes italianos, 
Pierre Cardin abriu antes de mui-
tos outros um “posto de venda” 
em uma loja de departamentos e 
incluiu homens nos desfiles. Além 
disso, adotou um sistema de li-
cenciamento em larga escala que 
assegurava a presença da marca 
em todo mundo. A estampa de 
seu nome passou a ser vista em 
produtos variados, que incluíram 
gravatas, cigarros, perfumes ou 
água mineral.

Pierre Cardin começou a traba-
lhar como aprendiz de alfaiate e, 
aos 14 anos, já sabia confeccionar 
os próprios desenhos. Essa habili-
dade rara hoje no mundo da moda 
lhe permitiu traduzir suas ideias 
em peças reais.

A história de Cardin se confun-
de com a da moda. Formado na 
Maison Christian Dior, ele a aban-
donou em 1950 para fundar a pró-
pria empresa e, em 1953, apresen-
tou sua primeira coleção.

Sempre um precursor, ele olhou 
muito cedo para a Ásia, onde tinha 
uma grande reputação: viajou 
desde 1957 para o Japão, então em 
plena reconstrução pós-Segunda 
Guerra Mundial, e organizou desfi-
les na China a partir de 1979.

Seu “museu” pessoal, em Sain-
t-Ouen (periferia de Paris), tem 
3.500 metros quadrados desti-
nados à moda, 3.500 metros qua-
drados para os móveis, e abriga 
quase 10 mil modelos que guardou 
desde o início da carreira.

“Italiano de nascimento, Pierre 
Cardin nunca esqueceu as origens, 
ao mesmo tempo em que mos-
trava um amor incondicional pela 
França”, escreveu a família.

No Instagram, a ex-modelo 
Carla Bruni também o homena-
geou. “Senhor Pierre Cardin, você 
partiu para se unir à sua Jeanne 
e outros anjos...”, escreveu ela, re-
ferindo-se à atriz Jeanne Moreau, 
com quem o estilista teve uma 
história de amor por quatro anos.

Pierre Cardin foi um dos pio-
neiros da moda a se lançar nos 
nichos do licenciamento desde 
a década de 1960. Com o passar 
dos anos, o estilista e homem de 
negócios construiu um império 
que expandiu seu nome ao infini-
to: camisas, lençóis, água mineral, 
kits de costura, locais culturais, de-
senhos, chegando até os produtos 
do Restaurante Maxim’s, do qual 
era proprietário.

Adeus ao ícone 
da moda e do 
‘prêt-à-porter’

AFP
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