
odia.com.br  I  QUINTA-FEIRA, 31/12/2020  I  Nº 25.023  I  R$ 1,50

202O, O ANO QUE NÃO 
COMEÇOU: CLOROQUINA, 
MINISTROS DA SAÚDE, 
ECONOMIA FRAGILIZADA...
INFORME DO DIA, P. 2

SELO Informamos que  
O DIA não circulará 

amanhã, dia 1º.

Desejamos a todos 

os leitores um Feliz 

Ano Novo!

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

26
 PÁGINAS 
NO TOTAL

PREFEITURA PAGA 13º A QUEM RECEBE ATÉ R$ 4 MIL.  P. 3

Bolsonaro diz que país não aguenta endividamento com o benefício. Ele também afirma que mínimo será de R$ 1.100.  P. 7

O FIM DO ‘TREZENTÃO’
LUCIANO BELFORD

ADEUS, ANO VELHO. 
BEM-VINDO, ANO NOVO 

ECONOMIA, P. 4 e 5

FIOCRUZ FARÁ 
PEDIDO DE 
REGISTRO 
EMERGENCIAL 
DE VACINA DE 
OXFORD

NO ANO DA 
PANDEMIA, OS 
ESTRAGOS NA 
ECONOMIA E NA 
VIDA DA 
POPULAÇÃO 

BRASIL, P. 8

SAIBA O QUE ABRE E O QUE FECHA NO RÉVEILLON. P.2

FORAGIDO HÁ 
DEZ ANOS, 
CONDENADO 
POR ESTUPRO 
É PRESO
RIO DE JANEIRO, P. 9

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

AGNEWS

Fá
bi

aO
liv

ei
ra

GIULIA COSTA: 
DE ATRIZ A  
EMPRESÁRIA. 
P.12

VEJA A LISTA 
DAS DEZ LIVES 

DO ANO. ENTRE 
ELAS, AS DE 

TERESA 
CRISTINA 

P.15

Vacina e saúde são desejos de todos. Veremos 
um Réveillon diferente: a orla estará fechada 
a partir das 20h de hoje. Não haverá queima 
de fogos. Mas sempre teremos a esperança. P. 3
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As mais lidas

Online

Bolsonaro é eleito 
‘Pessoa Corrupta do 
Ano’ por consórcio 

internacional de mídia
BRASIL

Atores da Globo 
ignoram pandemia e 
curtem aglomeração

FÁBIA OLIVEIRA

Miliciano do bando do 
Ecko responsável pela 

segurança das ações da 
quadrilha é preso

RIO DE JANEIRO

Prefeitura pagará 
13º de servidores que 
recebem até R$ 4 mil

RIO DE JANEIRO

Quem acompanhou a queima de fogos do réveillon pas-
sado não poderia imaginar a mudança que, dali a doze 
meses, haveria na festa da virada do ano. Os sinais da 

pandemia da Covid-19, que àquela altura já eram nítidos na 
China e começavam a ser sentidos na Itália, ainda não eram 
claros o suficiente para mostrar aos brasileiros o rigor das 
medidas necessárias para tentar conter a propagação de um 
vírus mortal e ainda pouco conhecido da Ciência. 

Para os cariocas e turistas que se aglomeraram em Copa-
cabana e em toda a orla do Rio de Janeiro, seria impossível 
imaginar que, no réveillon seguinte, os fogos de artifício não 
tomariam conta do céu. Nem que, ao invés de reunir os amigos 
e abraçá-los para desejar um feliz ano novo, ficar longe deles 
seria a melhor maneira de desejar saúde, paz e proteção. 

PROTAGONISMO — Esse, talvez, seja o melhor resumo 
as mudanças que fizeram de 2020, para muita gente no Rio 
e em todo Brasil, um ano que chega ao fim sem sequer ter co-
meçado. Diante de um inimigo perigoso, que deveria ser com-
batido com o esforço de todos, o que mais se viu foi o desen-
contro de opiniões sobre a melhor maneira de se enfrentar o 
problema. Logo no início, a impressão que se tinha era a de 
que Brasília tinha a situação sob controle. Não era bem assim.

O então ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta assu-
miu o protagonismo da cena e dava a impressão de colocar a 
banda dos secretários de saúde para marcharem afinados na 
mesma direção. Tanto assim que a confirmação do primeiro 
caso de infecção pelo coronavírus no Brasil, no distante dia 26 
de fevereiro, foi feita por Mandetta e pelo então secretário da 
Saúde de São Paulo, Luiz Henrique German. 
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Réveillon: confira quais 
serviços vão funcionar
Apesar de 31 de dezembro ser considerado dia útil, muitas são as alterações

MARCELO CAMARGO / AGÊNCIA BRASIL

Todo ano bate a mesma dú-
vida: o que abre na véspera 
de Ano Novo? Apesar de 31 
de dezembro ser considera-
do dia útil, muitos serviços 
não funcionam por conta 
do ponto facultativo. Isso 
significa que depende de 
cada empresa optar por 
funcionar ou não.

De acordo com a Federa-
ção Brasileira de Bancos (Fe-
braban), as agências não vão 
abrir nesta quinta-feira, nem 
no feriado de 1º de janeiro. O 
atendimento presencial nas 
agências só será retomado 
na próxima segunda-feira. 
Os caixas eletrônicos, e os de-
mais canais de atendimen-
to, como telefone, internet 
banking e os aplicativos vão 
continuar funcionando nor-
malmente. Carnês com venci-
mento no feriado poderão ser 
pagos no primeiro dia útil do 
mês sem acréscimo à conta. 

Já as agências dos Correios 
também não vão abrir neste 
dia 31 de dezembro e em 1º de 
janeiro. Os postos de atendi-
mento que abrem aos sába-
dos já terão o funcionamento 
retomado no dia 2, enquan-
to os outros só retornam na 
segunda-feira. 

As lojas, os quiosques e 
as praças de alimentação 
dos shoppings centers vão 
estar abertos das 10h às 
16h desta quinta-feira. No 
dia 1º de janeiro, as lojas es-

 n O funcionamento do BRT 
será modificado a partir das 
20h desta quinta-feira em 
cumprimento à resolução da 
Secretaria Municipal de Trans-
portes (SMTR). No sentido 
Barra da Tijuca, a linha Tran-
solímpica funcionará normal-
mente, enquanto a Transcario-
ca fará ponto final na estação 
Divina Providência e a Tran-
soeste, na Salvador Allende. 

Os trechos entre a Divina Pro-
vidência e o Terminal Alvorada 

e Salvador Allende e o Jardim 
Oceânico não estarão funcio-
nando. A operação será norma-
lizada às 4h da manhã do dia 1º 
de janeiro, seguindo a grade de 
horários utilizada aos domingos. 

O BRT informou que vai rea-
brir, até o início de fevereiro, sete 
das 52 estações que estão fe-
chadas nos três corredores da 
cidade. Os terminais pararam 
de funcionar por vários motivos. 
Entre eles, falta de segurança, 
vandalismo, furto e incêndio. 

Mudanças no BRT a partir das 20h

Agências bancárias estarão fechadas neste dia 31 de dezembro e só reabrem no dia 4, segunda-feira

tarão fechadas e, em alguns 
shoppings, as praças de ali-
mentação podem funcionar 
das 10h às 23h. 

Nos supermercados, cada 
rede adotará o próprio esque-
ma. Algumas delas vão abrir 
em horário reduzido, mas a 
maioria funcionará normal-
mente, das 8h às 22h. 

Quem deseja ir à noite até 
uma praia do Rio de trans-
porte público vai enfrentar 
problemas. A partir das 20h, 
não haverá ônibus para Co-
pacabana, na Zona Sul, e 
Barra da Tijuca, na Zona 
Oeste. A partir das 20h, as 
linhas do metrô também 
deixarão de funcionar.

O PAÍS DA HIDROXICLOROQUINA —A impressão 
inicial estava equivocada. Os governadores e prefeitos logo 
passaram a ser tratados como inimigos pelo governo. Man-
detta logo saiu e foi substituído por Nelson Teich. Ele tam-
bém deixou o governo e foi substituído pelo general Eduardo 
Pazuello. A implicância de Bolsonaro com os dois primeiros 
ministros da Saúde se deveu, basicamente, a duas questões. 
A primeira foi a discordância em relação à importância do uso 
de máscaras e do isolamento social recomendados para difi-
cultar a propagação da doença. A outra foi em relação ao uso 
da hidroxicloroquina que Mandetta e Teich, como médicos, 
se recusavam a defender como o mesmo medicamento de 
propriedades quase milagrosas defendido pelo presidente. 

A BRIGA DA VACINA — Pazuello, que ficou quatro 
meses no cargo antes de ser efetivado em meados de 
setembro, agora tenta passar à população a ideia de que 
o país está prestes a dar início a uma campanha de vaci-
nação em massa. Este é outro ponto que nunca agradou 
a Bolsonaro e, por causa dos desencontros em relação a 
ele, o Brasil vê outros países darem início a programas de 
imunização sem sequer saber com qual vacina contará 
para fazer o mesmo em seu território. 

Os desentendimentos em relação a esse assunto tiveram 
como lance principal a briga de Bolsonaro com o governa-
dor de São Paulo, João Doria, em torno da Coronavac, vacina 
de origem chinesa que vem sendo produzida pelo Instituto 
Butantan. As discussões entre eles passarão para a história 
como um dos capítulos mais lamentáveis do ano. O gesto, 
marcado pela capacidade que os políticos brasileiros sempre 
demonstram de transformar soluções em problemas, pode 
não ser o único responsável pelo atraso da vacinação. Mas 
serviu para monstrar que o Brasil pagará pela pandemia um 
preço muito mais caro do que pagaria se todos tivessem olha-
do para a mesma direção. 

O VALOR DOS R$ 600 — Também ficará para a história 
o impacto positivo dos R$ 600 reais dados pelo governo, a 
título de ajuda emergencial. Embora o país não tenha uma 
economia nem uma situação fiscal sólidas o bastante para 
transformar esse auxílio numa política permanente, ficou 
nítida a força que uma parcela historicamente marginalizada 
da população pode ter como mola propulsora do mercado. 
Sem o auxílio emergencial dado aos trabalhadores informais 
e a pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, economia 
teria sofrido uma queda ainda maior e o desemprego estaria 
muito mais elevado do que está. 

HORA DE REINAUGURAR — O Brasil como um todo e o 
Rio em especial precisam acordar para a necessidade de en-
contrar uma nova forma de encarar a economia. Isso significa 
buscar um novo modelo de relacionamento do Estado com 
a sociedade, uma nova visão dos empresários em relação à 
função de seus negócios e uma nova maneira de cada cida-
dão encarar sua responsabilidade no esforço que precisa ser 
feito para que o Brasil consiga resgatar, em 2021, tudo o que 
não usufruiu em 2020. 

No dia 7 de junho deste ano, na coluna Um Olhar Sobre o Rio, 
que publico aos domingos neste jornal, escrevi que, mais do 
que reabrir os negócios fechados pela pandemia, seria preciso 
reinaugurá-los. Se isso já era verdade àquela altura, hoje é mui-
to mais. Que o compromisso de contribuir para trazer de volta 
a alegria perdida pelo Rio — que agora terá um novo prefeito — 
substitua os fogos que não veremos neste réveillon e ajudem a 
iniciar no ano novo uma de trabalho e de esperança.

Feliz 2020!

ARTE: GUILHERME PINHO

Crivella acompanha em 
Minas o enterro da mãe
O prefeito afastado do Rio, 
Marcelo Crivella (Republica-
nos), participou nesta quarta-
feira do velório da mãe, Eris 
Bezerra Crivella, que morreu 
aos 85 anos. O enterro acon-
teceu na pequena cidade de 
Simão Pereira, em Minas Ge-
rais, e contou com familiares, 
amigos, e apoiadores polí-
ticos. Eris era irmã de Edir 
Macedo, fundador e líder da 
Igreja Universal do Reino de 
Deus. Por estar desde o último 
dia 23 em prisão domiciliar, 

Crivella voltou do enterro em 
um veículo da Secretaria de 
Administração Penitenciá-
ria (Seap). Em sua primeira 
aparição desde a prisão, às 
vésperas do Natal, o prefeito 
pôde reencontrar parentes 
e aliados políticos, como Be-
nedito Alves (Republicanos), 
suplente na Câmara Federal, e 
Otoni de Paula (PSC), deputa-
do federal. Nas redes sociais, 
Otoni o homenageou e disse 
que “amigos somem quando 
o vento é contrário”.



RIO DE JANEIRO

PREFEITURA VAI PAGAR 13º 

ATÉ R$ 4 MIL 
O prefeito em 
exercício, Jorge 
Felippe, garante 
ainda que salários 
de dezembro de 
todos os servidores 
do município 
serão pagos 
integralmente no 
quinto dia útil de 
janeiro

C
om a ajuda de repas-
ses da Câmara de Ve-
readores e do Governo 
do Estado, a Prefeitura 

conseguiu levantar dinheiro 
para pagar o 13º de servido-
res que recebem até R$ 4 mil. 
Entretanto, a maior parte do 
funcionalismo público muni-
cipal, 66,27%, não tem previ-
são para receber o abono, que 
deve acontecer gradativamen-
te ao longo de janeiro e feve-
reiro, já com nova gestão.

S ã o  n e c e s s á r i o s  R $ 
671.731.623 para quitar a dí-
vida com 131.472 servidores 
ativos, inativos e pensionistas 
(incluindo os que recebem R$ 
4 mil). Os números são da pró-
pria Prefeitura, em documen-
to enviado à Justiça para im-
pedir o arresto das contas do 
município, após ação civil da 
Federação das Associações e 
Sindicatos de Servidores do 
Rio (Fasp) que pedia o paga-
mento do 13º para todos do 
funcionalismo.

Além de confirmar a quita-
ção do débito da faixa até R$ 4 
mil, o que totaliza mais 29 mil 
pessoas — outros 66 mil com 
vencimentos até R$ 3 mil ou 
celetistas já receberam —, a 
Prefeitura também argumen-
tou que enfrentou dificulda-
des financeiras em 2020 por 
conta da queda na arrecada-
ção em função da pandemia 
de covid-19.

E reforçou que já tem o di-
nheiro para pagar o salário de 
dezembro integral de todos os 
servidores no quinto dia útil 
de janeiro (8/1), mas que não 
poderia fazê-lo caso houves-
se o arresto. E completou que 
“deve deixar em caixa o valor 
estimado de R$ 250 milhões 
que serão complementados 
com a receita do ISS, estimada 
em R$ 395 milhões e credita-
da em janeiro de 2021”.

O valor é para os salários, 
mas não há previsão de recei-
ta em 2021 para quitar o 13º 
dos servidores que recebem 
na faixa acima de R$ 4 mil. Já 
a ação da Fasp pedia arresto 
de quase R$ 1,5 milhão dos co-
fres do município, sem tirar 
de saúde, educação e seguran-
ça pública, valor contestado 
pela Prefeitura, que alega ne-
cessitar de R$ 671 mil para o 
pagamento.

O pagamento do 13º, por lei, 
deveria acontecer até o dia 20 
de dezembro. Como não ocor-
reu, a Fasp entrou com ação 
civil e pediu o arresto. Entre-
tanto, a juíza de plantão Lívia 
Bechara de Castro estipulou 
24 horas para a Prefeitura res-
ponder a partir da intimação, 
o que aconteceu antes do pra-
zo, na manhã de ontem. Logo 
depois, a Fasp entrou com um 
pedido de tutela antecipada 
para o arresto, mas a resposta 
do juiz não saiu até o fecha-
mento desta edição.

Jorge Felippe disse que 
pagamento do 13º só foi possível 
com o repasse da Câmara e a 
economia da Prefeitura

RENAN OLAZ/CMRJ

Grande movimentação em Copa antes das restrições
Orla será interditada a partir das 20h de hoje até a madrugada de sexta, com acesso apenas a moradores. Vans e ônibus não entram

REGINALDO PIMENTA

Praia cheia em Copacabana, um dia antes das restrições na orla  

Copacabana. As areias es-
tavam bem movimentadas, 
apesar da pandemia e do 
tempo cinzento no Rio.

FUNCIONAMENTO DO METRÔ
O metrô terá a circulação 
interrompida em todas as 
estações a partir das 20h; os 
ônibus não poderão entrar 
em Copacabana entre 20h 
e 3h; também será proibido 
estacionar na Lagoa, Aveni-
da Pasteur (Urca) e Copaca-
bana; em toda a extensão da 
orla, os quiosques poderão 
funcionar, mas sem caixas 
de som, música ao vivo ou 
cercadinho, apenas servin-
do clientes.

Sem fogos no céu, sem multi-
dão nas areias. O 31 de dezem-
bro de 2020 ficará marcado 
em Copacabana pelo que não 
aconteceu. Sem a tradicional 
queima de fogos que anuncia 
a chegada do ano novo, o bair-
ro ficará vazio, limitado aos 
moradores e hóspedes dos ho-
téis. Pelo menos, é o que a Pre-
feitura do Rio espera. A partir 
das 20h desta quinta-feira e 
até às 6h de sexta, estará proi-
bida a circulação de carros e 
ônibus na orla, à exceção dos 
moradores.

Desde as primeiras horas 

de quarta-feira, a Secretaria de 
Ordem Pública (Seop), o Detro 
(Departamento de Transpor-
tes Rodoviários) e a Polícia Mi-
litar fiscalizam três pontos de 
chegada da cidade — Avenidas 
Brasil (Trevo das Missões), Li-
nha Amarela (altura do Nova 
América), e Barra da Tijuca 
(altura do túnel da Grota) — 
para impedir a entrada de vans 
e ônibus de fretamento de ou-
tros municípios.

Até ontem, a Prefeitura já 
havia autuado 84 veículos 
no primeiro dia de opera-
ção. Uma van irregular que 
saiu de São João de Meriti 
foi multada e removida por 
realizar transporte ilegal e 

tentar furar o bloqueio da 
fiscalização. Segundo a Seop, 
“a atuação das equipes nestes 
pontos será revezada com o 
patrulhamento itinerante de 
outras áreas da cidade, ofere-
cendo maior alcance de fisca-
lização. As barreiras nas vias 
expressas são um reforço aos 
54 bloqueios que serão mon-
tados diretamente na orla”, a 
partir das 20h de quarta-feira.

Na praia, quem for pego 
em aglomeração, ou sem 
máscara, pode ser multa-
do em R$ 15 mil. Apesar da 
promessa de multa pesada, 
a equipe de O DIA flagrou 
dezenas de pessoas sem más-
cara ao longo do calçadão de 

DA CÂMARA

 N O prefeito em exercício, 
vereador Jorge Felippe 
(DEM), anunciou ontem 
que o pagamento de parte 
do 13º salário só será pos-
sível com repasse de R$ 50 
milhões da Câmara dos Ve-
readores, além de econo-
mia feita pela Prefeitura 
nos últimos quatro dias, o 
que totalizou R$ 144 mi-
lhões. O Governo do Esta-
do também prometeu R$ 
80 milhões para ajudar nas 
contas do município, sendo 
que R$ 60 milhões já foram 
enviados.

Os valores, segundo o 
prefeito em exercício, se-
rão utilizados para quitar 
todo o 13º dos funcionários 
da Saúde, além de atender 
serviços básicos do setor 
(alimentação, vestuário, 
maqueiros, vigilância, lim-
peza e medicamento), e 
também pagar parte dos 
servidores e alguns contas 
em atraso.

Parte do valor dos re-
passes recebidos também 
servirá para a Prefeitura 
do Rio regularizar o cartão 
alimentação de 643 mil 
estudantes da rede muni-
cipal. Para isso, serão des-
tinados R$ 22,5 milhões. 
Além disso, outros R$ 8 
milhões irão para o funcio-
namento da hemodiálise 
e mais R$ 1,2 milhão para 
a saúde mental. O duodé-
cimo do Poder Legislativo 
e do Tribunal de Contas do 
Município também está 
garantido.

Repasses 
ajudam no 
pagamento

PRA QUEM RECEBE

HUGO PERRUSO
hugo.perruso@odia.com.br

YURI EIRAS
yuri.eiras@odia.com.br
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A taxa de desemprego chegou 
a 14,6% no terceiro trimestre de 
2020, a maior já registrada pelo 
IBGE na série histórica com início 
em 2012. No fim de setembro, 
o país somava 14,1 milhões de 
desempregados. A má notícia é 

Um fator que deve pesar no consu-
mo das famílias no início de 2021 é 
a inflação. Embora a mediana do 
mercado aponte para um IPCA, que 
é a inflação oficial do governo, fe-
chando em alta de 4,39% este ano 
e desacelerando para 3,37% ao fim 
de 2021, segundo o boletim Focus 
do Banco Central de 21/12, a taxa 

DIA A DIA

que esses números tendem a conti-
nuar a crescer nos próximos meses. 
Serão batidos recordes em cima de 
recordes no desemprego, projetam 
os economistas. Mesmo em um 
cenário favorável ao crescimento 
de abertura de vagas.

acumulada em 12 meses deve 
ficar acima dos 5% durante boa 
parte do próximo ano, só perden-
do força nos últimos meses. Com 
isso, deve haver pressão para que 
o BC volte a subir a taxa básica de 
juros, que está atualmente em 
2%, mas o mercado já vê a 3% 
ao fim de 2021 e a 4,5% em 2022.

EXPECTATIVA DE INFLAÇÃO E JUROS ALTOSDESEMPREGO ATINGE 14,1 MILHÕES 
DE BRASILEIROS, SEGUNDO O IBGE

Já vai tarde 
O 

ano de 2020 deixou 
duras lições para a 
humanidade: perde-
mos amigos, paren-

tes e conhecidos por causa da 
pandemia de coronavírus, os 
abraços deixaram de ser da-
dos, os afetos ficaram restri-
tos à escrita e os sorrisos e lá-
grimas escondidos por baixo 
das máscaras. As despedidas 
também foram dolorosas... O 
distanciamento, necessário 
para evitar a propagação da 
covid, deixou milhares de pes-
soas apreensivas quando um 
ente querido era contaminado 
e precisava de internação hos-
pitalar. “Não tive chance de me 
despedir, nem de dizer o quan-
to era importante para mim”, 
disse Maria Luiza Santanna, 
de 27 anos, que perdeu a mãe 
D. Luiza (60) para a doença. 
Moradora da Lapa, Malu con-
ta que ambas foram pegas de 
surpresa com a testagem posi-
tiva. “Minha mãe seguiu todos 
os protocolos, não saía de casa, 
e quando precisava ir à rua era 
de máscara, álcool gel, lavava 
toda a roupa e nunca entrou 
com os sapatos em casa”. A ex-
plicação para o contágio ainda 
é incerta. Malu acredita que 
foi um vizinho “de porta” que, 
além de deixar os calçados es-
palhados pelo corredor do pré-
dio, circulava sem máscara no 
condomínio. “A última vez que 
vi minha mãe ela me encoraja-
va dizendo que iria ficar tudo 
bem. Nem pude me despedir”, 
lamenta. A história de Malu é 
mais uma que se soma a mi-
lhares de outras nesse trágico 
ano que se encerra.

QUE ANO!

A pandemia não veio sozinha, 
junto com ela o desemprego 
disparou: são mais de 14 mi-
lhões de desempregados no 
país, segundo os últimos da-
dos do IBGE. A crise de saúde 
afetou em cheio a economia 
que já não andava bem das 
pernas, pequenos negócios 
deixaram de existir, comer-
ciantes tiveram que fechar as 
portas, demitir funcionários, 
ambulantes perderam seus 
clientes, bares e restaurantes 
tiveram que cerrar as portas 
e adotar o serviço de delivery, 
muitos não resistiram... A in-
flação também subiu. O INPC 
acumula alta de 3,93%, e o 
IPCA 3,13%. Ou seja, o índice 
que reajusta o salário mínimo 
(INPC) deve ficar acima da in-
flação oficial (IPCA).

O governo adotou medi-
das emergenciais para tentar 
conter os impactos negativos 
na economia, mas o que sal-
vou 66 milhões de pessoas da 
fome deixa de existir: o au-
xílio emergencial. Com isso, 
serão 24 milhões de pessoas 
abaixo da pobreza extrema. O 
auxílio - pago a trabalhadores 
informais, autônomos e mães 
chefes de família - deixará de 
existir, mas a pandemia de co-
ronavírus não. E agora? 

MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br

REPRODUÃ§Ã£O INTERNET
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Desempregada, Daniela de 
Carvalho Silva, de 33 anos, 
p a g a  R $  4 5 0  d e  a l u g u e l 
numa casa pequena na favela 
do Mandela, Zona Norte do 
Rio. Na residência, ela mora 
com o marido, que é pedreiro, 

A necessidade de isolamento so-
cial para conter o avanço da co-
vid-19 fez os principais setores da 
economia entrarem em queda li-
vre. A princípio, a indústria foi mais 
prejudicada, pois somou uma re-
dução brusca de demanda com a 
paralisação da produção. 

Com as políticas de incentivo 

DIA A DIA

também desempregado, e seis 
filhos - as duas últimas gêmeas 
recém-nascidas.

A renda da família antes do 
auxílio emergencial era de R$ 371 
do Bolsa Família e mais o que ela 
e o marido ganhavam: ele fazendo 

bico e ela como chapeira, emprego 
que perdeu. Com o fim do auxí-
lio emergencial, Daniela teme o 
futuro.

“O auxílio ajudou bastante, aju-
dou muito, porque nem sempre 
meu marido tem trabalho. Eu faço 
unha de vez em quando. E quan-
do meu marido trabalha a gente 
economiza para não faltar nada”, 
conta Daniele.

fiscal e preservação do empre-
go criadas pelo governo fede-
ral, beneficiaram-se a indústria 
e o comércio de bens. O grande 
vencedor foi o comércio eletrô-
nico, que registrou altas recor-
des de faturamento mês a mês 
e a adesão de novos clientes 
em ambiente digital.

RECUPERAÇÃO NO MEIO DIGITALSEIS FILHOS, DESEMPREGADA E 

MARIDO SEM EMPREGO FIXO

de 2020!
Em um ano 
marcado pela 
pandemia de 
coronavírus, a 
expectativa é de 
que 2021 traga 
boas novas

 > O que esperar então 
de 2021? O DIA ouviu 
o que o povo espera 
para o próximo ano e a 
resposta foi quase unâ-
nime: oportunidade de 
emprego e vacina con-
tra a covid nos postos 
de saúde. Outras ques-
tões também surgiram, 
como isenção de im-
postos em produtos de 
primeiras necessidades 
(para dar um alívio no 
bolso) e a prorrogação 
do auxílio emergencial. 

Na porta do super-
mercado Mundial, na 
Rua do Riachuelo na 
Lapa, José Antonio 
Gomes da Silva, de 75 
anos, reclama dos pre-
ços e critica a liberação 
de impostos de impor-
tação para armas auto-
rizada pelo presidente 
Jair Bolsonaro. “Sou 
aposentado e ganho 
menos de dois salários 
mínimos, tomo remé-
dio de uso contínuo, 
pago aluguel e o meu 
pagamento mal dá pra 
comprar comida”, re-
clama o aposentado. E 
continua: “O presiden-
te diz que não vai bai-
xar o preço da comida 
mas libera imposto 
de arma. É pra quê? 
Pra gente se matar, só 
pode!”, desabafa.

ESPERANÇA

Malu, que perdeu a 
mãe, tem esperança de 
que haja vacina para a 
população brasileira: 
“Minha mãe não teve 
oportunidade, mas es-
pero que outras pes-
soas tenham”.

Para a diarista de-
sempregada Vania 
Silva da Conceição, 
60 anos, que mora em 
Vila Kennedy, na Zona 
Oeste, a prorrogação 
do auxílio emergencial 
seria muito bem vinda. 
Moram ela, que está de-
sempregada, o marido 
que vive de biscates, e 
o neto de 12 anos numa 
casa de um cômodo.

“O auxílio foi uma 
grande ajuda. Estamos 
desempregados por-
que não encontramos 
emprego. Todo mundo 
vai passar necessida-
de. Desemprego, tudo 
caro. Pelo menos com 
R$ 300 dá pra gente se 
virar um pouco. Sem 
ele, como vai ficar? Vai 
todo mundo morrer 
não só de doença, mas 
de fome também”.

Emprego, 
vacina e 
auxílio para o 
ano que vem

ARTE KIKO

ONG RIO DE PAZ/DIVULGAÇÃO
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E O AUXÍLIO EMERGENCIAL?
No Guarujá, Bolsonaro diz que ‘trezentão’ não será 
renovado. Salário mínimo vai a R$ 1,1 mil em janeiro

ONG RIO DE PAZ

O 
auxílio emergencial, 
pago a desemprega-
dos, trabalhadores 
informais e autôno-

mos que ficaram sem fonte 
de renda por conta da pan-
demia, não será renovado. 
A informação foi passada 
pelo presidente Jair Bolso-
naro a seus apoiadores, que 
se aglomeravam no Guaru-
já, litoral de São Paulo. Aos 
apoiadores, o presidente ar-
gumentou que a capacidade 
de endividamento do país 
teria chegado ao limite. No 
mesmo dia, em sua conta no 
Twitter, Bolsonaro disse que 
o salário mínimo será de R$ 
1.100 já em janeiro. 

O endividamento é con-
testado pelo professor Mau-
ro Osório, que é economista 
e diretor da Assessoria Fis-
cal da Alerj, o governo pode-
ria emitir moeda (real) e es-
tender o auxílio emergencial 
enquanto durar a pandemia 
de coronavírus. 

Ele explica que a emissão 

não impactaria a inflação 
e nem as contas públicas. 
“Injetar papel novo na eco-
nomia não traria impacto 
inflacionário que compro-
metesse o endividamento”, 
conta Osório.

O economista acrescen-
ta que a extensão do auxílio 
ajudaria, inclusive, a aque-
cer a economia. “Os impos-
tos no Brasil são indiretos, 
como IPI e ICMS, por exem-
plo. Isso quer dizer que essa 
população que recebe o au-
xílio quando faz qualquer 
compra esse dinheiro volta 
pro governo”, complementa.

Já o consultor econômi-
co Raul Velloso é taxativo: 
“Tem de prorrogar o auxí-
lio emergencial, senão será 
uma burrice total”. Velloso 
explica que o Brasil vive uma 
situação de guerra e que 
nestes momentos o endivi-
damento público ou a emis-
são de moeda, por um tem-
po limitado, são necessários. 
“Qualquer efeito ruim que 
tiver será limitado no tem-
po, mas pode ser aceitável”, 
acrescenta.

“Qual o mal de emitir 
moeda se ela não tem cus-
to? É acelerar os preços. Mas 
isso representa quase nada 
diante da capacidade ociosa 
da economia”, avalia Velloso.

SEM COMIDA

É importante destacar que 
dos 66 milhões de pessoas 
que receberam o auxílio, 24 
milhões vão mergulhar na 
pobreza extrema.

Uma pesquisa da Con-
federação Nacional da In-
dústria (CNI) mostra que a 
maior parte das pessoas uti-
lizou o dinheiro para com-
prar comida. Ou seja, com a 
continuidade da pandemia e 
o fim do auxílio emergencial, 
essas pessoas ficarão sem ter 
o que comer.

Segundo a CNI, mais da 
metade (52%) dos 2 mil en-
trevistados recebeu o auxí-
lio emergencial. Desse to-
tal, 49% informaram que o 
uso mais frequente foi para 
compras de alimentos, rou-
pas, produtos de higiene, 
limpeza ou outro bem de 
consumo.

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

TRISTE REALIDADE

No RJ, 5,5 milhões vão mergulhar na pobreza extrema

 NEm todo Estado do Rio de Ja-
neiro, 5,5 milhões de pessoas 
receberam o auxílio emergen-
cial do governo federal durante 
a pandemia e coronavírus. Esse 
número corresponde a 32% da 
população. Somente na capital, 
foram mais de 2 milhões de pes-
soas beneficiadas, totalizando 
30,05% da população, segundo 

pesquisa da Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro (Alerj). 

Isso quer dizer que com o fim do 
auxílio serão 5,5 milhões de pes-
soas no estado mergulhadas na 
pobreza extrema porque, com a 
covid à solta, escolas estão fecha-
das e mães não têm onde deixar 
seus filhos; trabalhadores domés-
ticos foram dispensados, pequenos 

negócios fecharam, o comércio 
reduziu seu efetivo e ambulan-
tes e autônomos ficaram sem 
trabalho.

“Se o auxílio emergencial 
acabar, eu e minha família po-
demos passar fome”, lamenta 
a desempregada Raquel Xavier 
Soares, de 36 anos, que tem 7 
filhos e o marido vive de biscate. 

MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br

NÚMERO

24 MILHÕES
É o número de pessoas 
que vão mergulhar na 
pobreza extrema com o fim 
do auxílio emergencial do 
governo.

O presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, 
editou uma Medida 
Provisória que prorro-
ga o prazo da utilização 
do auxílio emergencial 
da Lei Aldir Blanc, des-
tinado ao setor cultu-
ral, para 2021. Com 
essa MP, fica autoriza-
do o pagamento do be-
nefício com os recursos 
já aprovados em 2020 e 
destinados ao cumpri-
mento da lei, mas que 
ainda não tenham sido 
utilizados.

Em nota, a Presi-
dência da República 
esclareceu: “(...) a MP, 
além de não represen-
tar aumento dos gastos 
públicos, busca confe-
rir maior segurança ao 
trabalhador e à traba-
lhadora da cultura e 
maior efetividade à Lei 
Aldir Blanc, asseguran-
do a continuidade das 
ações emergenciais, a 
manutenção do apoio 
aos beneficiários e a 
efetividade do socorro 
ao setor cultural”.

No Twitter, o presi-
dente escreveu que “ao 
todo o @govbr, por meio 
da @CulturaGovBr, 
transferiu R$ 3 bilhões 
para estados e municí-
pios auxiliarem os pe-
quenos artistas e espa-
ços culturais”.

Para divulgar a pror-
rogação da lei, o minis-
tro do Turismo, Gilson 
Machado Neto, fez um 
post em redes sociais, 
tocando sua sanfona, e 
revelando que havia as-
sinado o adiamento jun-
to com Paulo Guedes, 
ministro da Economia.

MP prorroga 
auxílio da Lei 
Aldir Blanc
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BRASIL

Autorização emergencial 
para a vacina de Oxford
Fundação Oswaldo Cruz vai pedir registro provisório à Anvisa até meados de janeiro

AFP

A vacina desenvolvida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford é a principal aposta do governo brasileiro

A 
Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária 
(Anvisa) se reuniu com 
representantes da bio-

farmacêutica AstraZeneca para 
discutir a previsão de pedido 
de uso emergencial da vacina 
contra a Covid-19 desenvolvida 
pela empresa em parceria com 
a Universidade de Oxford. O 
imunizante, que já recebeu au-
torização para uso emergencial 
no Reino Unido, é a principal 
aposta do governo brasileiro 
para vacinação da população.

Na reunião, ocorrida nes-
ta quarta-feira, ficou definido 
que o pedido de autorização 
para uso emergencial da va-
cina será feito pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), par-
ceira da AstraZeneca no país. 
A Fiocruz deve pedir o registro 
à agência na próxima semana. 
O governo investiu R$ 1,9 bi-
lhão para compra, processa-
mento e distribuição de 100 
milhões de doses.

Segundo a Anvisa, o prazo 
de avaliação da solicitação é de 
até dez dias contados a partir 
da entrada do pedido formal, 
mas pode ser menor, tendo em 
vista que informações apresen-
tadas na Submissão Contínua 
para Registro serão considera-
das. A medida, de acordo com 
a agência, é para evitar “o retra-

balho” e promover “a otimiza-
ção do processo”. 

Até o momento, a Anvisa 
já participou de 48 reuniões 
com laboratórios com o intui-
to de dar orientações e fazer 
o acompanhamento dos imu-
nizantes em desenvolvimen-
to. A vacina de Oxford, como 
ficou conhecida, enfrentou 
críticas de especialistas por 
falta de transparência na di-

vulgação dos dados de testes 
clínicos e por um erro de do-
sagem que levou a resultados 
de eficácia distintos. 

Com duas doses comple-
tas, a eficácia foi de 62%. Já 
no regime de meia dose se-
guida de uma dose comple-
ta, foi de 90%. Além disso, a 
eficácia nos idosos, no grupo 
de maior risco para a doença, 
ainda não é conhecida.

A presidente da Fiocruz, Ní-
sia Trindade, disse que a entre-
ga final de documentos para 
o registro da vacina de Oxford 
no Brasil deve ser ocorrer até 
meados de janeiro. “O nosso re-
gistro já está sendo submetido 
com a perspectiva de entrega 
até 15 de janeiro”, declarou. A 
previsão é que o primeiro lote 
com 1 milhão de doses seja en-
tregue entre 8 e 12 de fevereiro.

 N A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) já 
recebeu o pedido de autori-
zação de pesquisa clínica de 
fase 3 para a vacina Sputnik V, 
desenvolvida na Rússia.

A solicitação foi feita pelo 
Laboratório União Química e 
deve ser respondida na primeira 
semana de janeiro. Na fase 3, 
são realizados testes mais am-
plos com seres humanos. A eta-
pa é obrigatória para a autoriza-
ção de uso de um imunizante.

As informações sobre o cro-
nograma de pesquisa e quantas 
pessoas no Brasil devem partici-
par dos testes com a Sputnik V 
constam do pedido, mas ainda 

não foram divulgadas. Quatro 
vacinas já receberam autoriza-
ção para a realização de testes 
da fase 3 no Brasil: a da Aztra-
zeneca/Oxford, desenvolvida 
no Reino Unido; a Coronavac, 
da Sinovac, desenvolvida na 
China; e a da Pfizer/BioNTech, 
desenvolvida na Alemanha e 
nos Estados Unidos.

A Sputnik V foi a primeira vaci-
na a ser registrada no mundo, em 
agosto, na Rússia, onde mais de 
100 mil pessoas já receberam o 
imunizante.  Na última terça-fei-
ra, começou a ser aplicada na Ar-
gentina e em Belarus. Resultados 
da fase 3 divulgados  apontam 
eficácia de mais 90%.

Sputnik V à espera de avaliação
 > O secretário-executivo do 

Ministério da Saúde, Elcio 
Franco, informou que o mi-
nistério trabalha com duas 
datas para iniciar a vacina-
ção no Brasil. “Na melhor 
hipótese, nós estaríamos co-
meçando a vacinação a par-
tir do dia 20 de janeiro. Num 
prazo médio, entre 20 de ja-
neiro e 10 de fevereiro. E, no 
prazo mais longo, a partir de 
10 de fevereiro”, declarou.

“Vai depender de logística 
e dos laboratórios estarem 
em dia com a Anvisa. Depen-
de do laboratório fazer sua 
parte para que tenhamos 
certeza da eficácia e não co-
loquemos a população em 

risco”, complementou o se-
cretário de Vigilância em 
Saúde, Arnaldo Medeiros.

Elcio Franco destacou 
que R$ 198,1 bilhões foram 
destinados ao Ministério da 
Saúde em 2020 — R$ 133,9 
bilhões previstos na Lei Or-
çamentária Anual mais R$ 
64,2 bilhões de créditos ex-
traordinários para o comba-
te ao vírus.

Ainda confirmou que fo-
ram distribuídos 5,8 milhões 
de unidades de cloroquina, 
302 mil de hidroxicloroqui-
na e 21 milhões do Oseltami-
vir. Os medicamentos não 
têm comprovação científica 
no combate à covid-19.

Cenários para a vacinação
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Polícia prende homem 
acusado de estupro e 
foragido há 10 anos
Leandro Gonçalves foi condenado a mais de 11 anos de prisão por ter 
estuprado jovem de 24 anos após dopá-la e mantê-la em cativeiro

REPRODUÇÃO

P
oliciais da Divisão 
de Capturas de Po-
lícia Interestadual 
(DC-Polinter) pren-

deram, na manhã de quar-
ta-feira, Leandro Gonçalves 
Francisco, de 35 anos. Lean-
dro foi condenado a mais de 
11 anos de prisão por ter es-
tuprado uma mulher de 24 
anos, em agosto de 2011, den-
tro da comunidade do Ney-
lor, em Petrópolis, na Região 
Serrana. 

De acordo com o delegado 
Mauro César Júnior, titular da 
DC-Polinter, no dia do crime, 
a vítima estava com Leandro 
em uma festa, quando foi do-
pada por ele. Ela ficou embria-
gada e foi levada para a resi-
dência do estuprador na co-
munidade. Lá, ela foi forçada 
a ter relações sexuais, contra 
sua própria vontade.

Ainda de acordo com o 
delegado, depois que a mu-
lher foi estuprada por Lean-

dro, um comparsa dele che-
gou ao endereço e também 
abusou da vítima.

“O crime chocou o mu-
nicípio de Petrópolis e a fa-
mília da vítima procurou os 

Leandro Gonçalves foi preso na casa de parentes em Petrópolis

Policiais da Divisão de Cap-
turas de Polícia Interestadual 
(DC-Polinter) prenderam, 
nesta quarta, o miliciano Ale-
xandre Felipe Mendes, conhe-
cido como Taz, de 26 anos. Ele 
é investigado como integran-
te da quadrilha de Welling-
ton da Silva Braga, o Ecko, o 
miliciano mais procurado do 
estado. Taz foi preso na casa 
de familiares, em Bangu.

Policiais militares do 35º 
BPM (Itaboraí) consegui-
ram libertar, na noite da últi-
ma terça-feira, uma mulher 
grávida e os dois filhos, de 1 
e 2 anos, que eram manti-
dos como reféns dentro da 
própria casa, em Itaboraí, na 
Região Metropolitana. Se-
gundo informações, o autor 
do crime era o marido dela e 
pai das crianças.

Policiais da Delegacia de 
Roubos e Furtos (DRF) pren-
deram na terça-feira, na Zona 
Portuária do Rio, o traficante 
de drogas Roberto Pereira 
Moizinho, conhecido como 
Beto Cabeça, que estava 
foragido da Justiça há três 
anos. Segundo a polícia, ele 
faz parte da quadrilha do tra-
ficante Evanilson Marques da 
Silva, o Dão da Providência.

Um policial civil de São Paulo 
foi baleado ao entrar por en-
gano em uma comunidade de 
Itaboraí, na Região Metropoli-
tana, na terça-feira. O agente 
foi socorrido e levado para o 
Hospital Estadual Alberto 
Torres (Heat), em São Gonça-
lo, onde permanece interna-
do. Policiais do 35º BPM (Ita-
boraí) encontraram o agente, 
que foi ferido na mão.

DIA A DIA

TRAFICANTE 
CAPTURADO

POLICIAL DE SP 
BALEADO 

PM LIBERTA 
MÃE E FILHOS

MILICIANO RODA 
EM BANGU

policiais da DC-Polinter há 
aproximadamente dois me-
ses, clamando por justiça”, 
conta o delegado.

Leandro foi preso na casa 
de parentes, ainda no mu-
nicípio da Região Serrana. 
Contra ele, havia um man-
dado de prisão em aber-
to, expedido em novembro 
do ano passado pelo crime 
de estupro de vulnerável 
(quando a vítima não pode 
se defender).

“A Polícia Civil vem fazen-
do diversas operações para 
prisão de criminosos foragi-
dos da Justiça. A Divisão de 
Capturas e Polícia Interesta-
dual continuará participan-
do dessas operações, visando 
a prisão de criminosos, o que 
impactará diretamente nos 
índices de diversos crimes, 
resultando em uma maior 
segurança à população. Con-
tamos com o apoio de todos”, 
reforçou o delegado.

Paulo Soares se entregou à polícia e 
confessou ter esfaqueado a esposa

Preso assassino de 
mulher no Alemão

REPRODUÇÃO

Paulo se apresentou na delegacia do Méier e foi levado à DHC 

A Delegacia de Homicí-
dios da Capital (DHC) 
prendeu, na noite de ter-
ça-feira, o homem que ma-
tou a esposa a facadas no 
Complexo do Alemão. Na 
tarde de terça, Paulo Soa-
res esfaqueou Roberta Pe-
dro de Oliveira, de 26 anos, 
na localidade conhecida 
como Casinhas/Fazendi-
nha, no conjunto de fave-
las da Zona Norte do Rio. 
Ele também feriu a irmã da 
vítima na perna, mas sem 
gravidade.

Segundo o delegado 
Pedro Cases, Paulo se en-
tregou na 23ª DP (Méier), 
de onde foi levado para a 
DHC, na Barra da Tijuca, 
na Zona Oeste. Lá, o agres-

sor confessou o crime, dizen-
do que não aceitava o fim do 
relacionamento. Ele foi autua-
do em flagrante por feminicí-
dio e lesão corporal.

Segundo testemunhas, na 
noite anterior ao crime, Paulo 
e Roberta discutiram, e ela de-
cidiu sair de casa. Na terça, ela 
voltou ao endereço para pe-
gar seus pertences, mas ele se 
mostrou inconformado com o 
fim da relação e a atacou.

Familiares e amigos de Ro-
berta estão inconformados 
com o que aconteceu. 

“Ainda estou sem acredi-
tar que você se foi, prima”, 
disse uma parente, pelas re-
des sociais. “Estamos sem 
chão, por favor respeite nos-
sa família”, pediu outra.
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PHILIPPE COUTINHO VAI OPERAR
O meia fará cirurgia por uma lesão no 

menisco do joelho esquerdo. O Barcelona  

não estimou o tempo de recuperação.

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

VASCO

Nome de Luxa volta a ganhar força
Livre no mercado e recuperado da covid-19, treinador é o mais cotado para assumir o time depois da recusa de Zé Ricardo

LUCIANO BELFORD

Vanderlei Luxemburgo teve uma boa passagem pelo Vasco em 2019

D
epois de se aproximar 
de acerto com Zé Ri-
cardo, o Vasco voltou à 
estaca zero após a recu-

sa do técnico, de 49 anos. Com 
passagem pela Colina, entre 
2017 e 2018, o treinador foi con-
vencido pelo empresário Júlio 
Taran a aguardar a oportuni-
dade de começar um trabalho 
do zero, de acordo com infor-
mações do site ‘GE’.

Com 12 jogos para evitar o 
quarto rebaixamento de sua 
história, o Cruzmaltino, 17º co-
locado, com 28 pontos, muda 

o foco na direção de Vanderlei 
Luxemburgo, grande responsá-
vel pela recuperação que evitou 
a queda no Brasileiro de 2019.

SÁ PINTO SE DESPEDE
De saída do São Paulo, Alexan-
dre Pássaro, futuro gerente de 
futebol, iniciou a negociação 
antes mesmo do anúncio oficial 
como um dos homens fortes do 
gestão de Jorge Salgado. A con-
dução não agradou a Taran. Li-
vre no mercado, Zé Ricardo tem 
sondagens do futebol japonês e 
do mundo árabe. 

Desempregado desde a saí-
da do Palmeiras, Luxa volta a 
ser opção. O treinador revelou 
estar recuperado da covid-19, 
mas garantiu não ter sido pro-
curado. “Eu tenho um recado 
direto para a torcida do Vasco. 
Estão falando que recebi um 
convite e disse ‘não’. Eu não 
posso recusar se eu não recebi 
convite. Eu tenho um carinho 
e respeito muito grande pelos 
torcedores, então gostaria que 
ficasse bem claro”, afirmou, em 
vídeo no Twitter. 

Dispensado, o técnico por-

tuguês Ricardo Sá Pinto se des-
pediu em postagem nas redes 
sociais: “Vascaínos, é com mui-
ta pena que deixo de ser um de 
vós. Foi um orgulho represen-
tar um clube com a grandeza 
e a tradição do Vasco. Saio in-
conformado por não ter podido 
concluir o projeto idealizado. 
Infelizmente, chegamos ao clu-
be num momento conturbado, 
tanto pelos acontecimentos re-
centes, mas também por anos 
de descuido e aproveitamento 
que em nada beneficiaram o 
nosso Gigante da Colina”.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nA montagem dos elencos para 
2021 será diferente nesta tem-
porada, já que o Brasileiro ter-
mina no dia 25 de fevereiro e, 
no mesmo mês, já começa o Ca-
rioca. Por isso, o departamen-
to de futebol do Fluminense já 
começa a planejar a próxima 
temporada e busca os nomes de 
Samuel Xavier, bom lateral-di-
reito do Ceará, e do volante Wel-
lington, hoje sem clube após 
passar pelo Athletico-PR. Acho 
bons nomes, mas nada que re-
solva. O importante é ver que o 
Flu está ligado no mercado.

AS BOLAS DA VEZ 
NO TRICOLOR

DANIEL CASTELO BRANCO

QUE O ANO SEJA NOVO

N
a véspera do ano novo é o momento de 
fazermos a reflexão do que foi 2020 para 
o futebol carioca. E já deixo claro: o ano 

precisa ser novo, tem que ser a temporada da 
volta do público aos estádios com a vacina que 
todos esperamos. Um ano de abraços e reencon-
tros. Todos os cariocas sentiram demais a falta 
da torcida. O Flamengo ainda está na briga pelo 
título brasileiro, mas viu a situação ficar  com-
plicada após as últimas rodadas. O Fluminense, 
por sinal, vai treinar até neste 1º de janeiro para 
recuperar o caminho das vitórias e conseguir 
o seu título: a classificação à Libertadores. Já 
Vasco e Botafogo teriam que apagar 2020. O ano 
foi tenebroso, mas ainda pode ser salvo caso as 
duas equipes sigam na Série A. Esperamos que 
tudo seja melhor em 2021. Um feliz ano novo 
a todos que me acompanharam. Com certeza, 
vamos vir ainda mais fortes. Grande fase!

O Flamengo de Rogério Ceni se complicou nas últimas rodadas

 nKeisuke Honda foi contra-
tado com a badalação de ser 
um dos maiores jogadores 
do futebol japonês. A torcida 
alvinegra fez uma recepção 
que, com certeza, o jogador 
nunca teve na carreira. Mas 
nada foi retribuído em cam-
po. Diz ele que também se 
decepcionou com o Botafo-
go. Porém, a realidade é que 
recebeu carinho e bola que 
é bom, nada. Jogos ruins e 
nenhum momento de desta-
que. Desastre. E não vai dei-
xar a mínima saudade.

A DECEPÇÃO É 
NOSSA, HONDA

JORGE SALGADO SE MEXENDO

 nA nova diretoria do Vasco, com Jorge Salgado, já vem fazen-
do mudanças para 2021. Não à toa demitiu André Mazzuco 
e trouxe Alexandre Pássaro, que fez bom trabalho no São 
Paulo, para ser o novo diretor-executivo. E não deve parar 
por aí. Rodrigo Caetano também está na mira para ser o novo 
homem forte do futebol cruzmaltino. História lá ele tem. E a 
torcida espera isso mesmo: mudanças e organização.
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FLUMINENSE

‘Corredor polonês’ em treino
Aniversariante, Bruno Henrique é alvo de brincadeiras no Ninho

Os jogadores do Flamengo fi-
zeram nesta quarta-feira o últi-
mo treino em 2020. A atividade 
no Ninho do Urubu teve como 
destaque uma tradicional brin-
cadeira com o aniversariante 
do dia: o atacante Bruno Hen-
rique, que completou 30 anos, 
foi obrigado a passar por um 
‘corredor polonês’. 

O time voltará aos gramados 
no dia 6 de janeiro, em clássi-

co diante do Fluminense, no 
Maracanã, pela 28ª rodada do 
Campeonato Brasileiro. Com 
lesão na coxa, o goleiro Diego 
Alves deve sr novamente subs-
tituído por Hugo Souza.

Quem divulgou um comuni-
cado para se despedir do clube 
foi o atacante Pedro Rocha, que 
vai se reapresentar ao Spartak 
Moscou, com o qual tem vín-
culo até 2023. Ele se disse hon-

rado de ter jogado no Flamen-
go: “Acredito que cumpri uma 
grande etapa da minha carrei-
ra ao defender as cores do Fla-
mengo e carregar com orgulho 
o manto rubro-negro. Sei que 
me entreguei por inteiro a esse 
desafio e só tenho a agradecer 
por todo apoio e carinho que re-
cebi. Foi uma honra fazer parte 
desse grupo tão importante na 
história do futebol brasileiro”. 

Reforços para o clássico
Além de Nenê, Luccas Claro e Luiz Henrique devem jogar o Fla-Flu

Há três rodadas sem vencer no 
Campeonato Brasileiro, o Flu-
minense deverá contar com 
reforços no clássico diante do 
Flamengo, dia 6 de janeiro, 
no Maracanã. Além da volta 
de Nenê, recuperado de um in-
cômodo na panturrilha, o téc-
nico Marcão vive a expectativa 
de contar com Luccas Claro e 
Luiz Henrique. 

Em fase final de recuperação 
de problemas musculares, o za-
gueiro e o atacante iniciaram 
a transição com treinos físicos 
no gramado. Desfalque na der-
rota para o São Paulo, por 2 a 1, 
no Maracanã, no último jogo 
antes do recesso, o trio aumen-
taria o leque de opções de Mar-
cão num momento decisivo na 
competição. Luccas Claro so-

freu uma lesão na coxa direita 
na derrota por 2 a 1 para o Atlé-
tico-GO. Cedido à Seleção sub-
20, Luiz Henrique se reapresen-
tou no CT Carlos Castilho com 
dores na coxa direita. 

Com 40 pontos, o Flumi-
nense é o sétimo no Brasilei-
ro e precisa reagir para não 
se distanciar do grupo que 
se classifica à Libertadores.

Em carta, Honda se despede
Japonês faz autocrítica da curta passagem pelo clube alvinegro

Dois dias após colocar um pon-
to final na relação com o Botafo-
go, Honda se posicionou sobre 
o rompimento do contrato que 
iria até o fim do Brasileiro, em 
fevereiro. No Twitter, o japonês 
postou uma carta aberta ao tor-
cedor e, com sinceridade, reco-
nheceu o desapontamento com 
o próprio rendimento.

“No início, aceitei todas as 
suas críticas de que eu não po-
deria ter resultados. As críticas 
são naturais e não estou dan-
do desculpas, eu também me 
decepcionei, eu sinto muito. 
Em segundo lugar, estou mui-
to agradecido por tudo o que 
vocês fizeram, nunca vi e senti 
algo desse tamanho com os tor-

cedores no aeroporto e no está-
dio quando cheguei”, escreveu. 

“Tomei esta decisão por mo-
tivos pessoais e profissionais. 
Também agradeço a todos os 
meus companheiros”, concluiu. 
Honda tem proposta do Porti-
monense, de Portugal, e prome-
te buscar apoio como embaixa-
dor do Botafogo na Ásia.

BOTAFOGO
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FábiaOliveira

 > A pandemia mudou a vida de muita gente, sem sombra de dúvidas. 

Mas, no caso da atriz Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra e Mar-

cos Paulo, a quarentena da covid-19 acabou fazendo a vida dela tomar 

rumos diferentes. No período do isolamento social, Giulia resolveu se 

dedicar principalmente aos estudos, mas a proposta de um amigo caiu 

em seu colo e ela não resistiu: a de ser sócia em um restaurante. Hoje, 

Giulia, além de atriz, já pode ser chamada de empresária. Na entrevista 

abaixo, ela conta como surgiu o novo negócio e como costuma atuar 

diante dele. Além disso, revela o que pensa sobre empoderamento fe-

minino, assédio e ainda ressalta a importância de não deixarmos de 

discutir sobre o meio ambiente. Giulia também fala do falecido pai e 

entrega detalhes de seu convívio com a mãe famosa e com as irmãs 

por parte de pai.

GIULIA COSTA, ATRIZ E EMPRESÁRIA

ENTREVISTA

 N Você abriu um restaurante e virou uma mulher de ne-
gócios. Como aconteceu isso e por que um restaurante?

 L No período de isolamento social, minhas ideias fervilha-
vam. Antes da pandemia, eu estava sempre a mil por hora, 

a minha cabeça não parava, acho que herdei isso da minha 
mãe. Aproveitei para estudar. Estudei muito nos dias em 

que passei em casa. Um dia, um amigo chamado Pedro Vidal 
me apresentou o projeto do restaurante, que ainda estava no 
papel. Eu fiquei muito animada com a ideia, afinal sempre 

amei gastronomia. 

 N Como é a Giulia Costa dona de restauran-
te? Qual é a sua função ou participação no 
negócio?

 L Chega a ser engraçado isso, porque eu não sei bem 
diferenciar. Sou muito nova, acho que é um pouco por 

causa disso. Acho que nem a minha ficha chegou a cair 
totalmente: ‘Giulia, empresária’. Eu fico mais responsá-
vel pela divulgação e acabo me ‘metendo’ um pouco no 
cardápio vegetariano. Apesar disso, todos os sócios se 
tornaram muito amigos e eu acabo atuando em outras 
áreas. Estou tendo a chance de aprender, especialmente 
sobre as questões mais técnicas do negócio. Está sendo uma 

experiência maravilhosa.

 N E a carreira de atriz? Você fez ‘Malhação’ bem nova e é filha 
de atores. Acha que essa é a sua vocação ou pensa em fazer algo 

diferente?

 L A carreira de atriz continua. Uma coisa não exclui a outra. Além do meu 
lado artístico, sempre tive vontade de empreender. Confesso que agora estou 
muito encantada com o universo que existe por trás das câmeras, motivada 

pela faculdade que estou cursando, Cinema. Estou ansiosa para começar a es-
tagiar, mas isso depende das produções voltarem aos seus ritmos normais. E eu 
acho que é possível caminhar com a minha carreira artística e seguir nos negó-
cios. Obviamente que dará mais trabalho e exigirá uma dedicação maior. Mas são 
coisas que eu sempre tive vontade de fazer. Que me deixam muito feliz. Então não 
encaro como um sacrifício.

 N E a sua versão blogueira? Você gosta de cozinhar?

 L Acho que essa versão blogueira surgiu naturalmente nesses dias de confi-
namento em casa. Eu gosto de cozinhar, sempre gostei. Mas, depois de ter 
me tornado vegetariana, passei a me dedicar mais à culinária, em especial 
aos pratos salgados. Eu sempre fiz muito doce, sou uma formiga. Para 

me virar, agora vegetariana, comecei a me aventurar mais. A minha 
mãe cozinha muito bem e eu adoro aprender com ela. E eu sinto 

prazer em dividir isso com as pessoas. Eu sempre digo que a 
pessoa não precisa ser vegetariana ou vegana, mas também 
não é necessário comer carne todos os dias e em todas as 
refeições. Poder oferecer opções acessíveis para as pes-
soas substituírem uma refeição com carne por uma sem 
carne é algo que me deixa feliz e estimulada. 

 N Você é vegana e nas suas redes sociais mostra ser 
ligada às questões ambientais mais até que posicio-
namento politico ou empoderamento feminino, 
por exemplo. Por quê? 

 L Na verdade, sou vegetariana. Ainda não sou ve-
gana. Eu acho que fiquei muito ligada às questões 
ambientais porque ainda é um assunto muito pou-
co falado. A gente fala muito de questões sociais — e 
tem que discutir mesmo —, mas as questões ambientais, 
em especial a crise climática, são urgentes. Já estão aconte-

cendo agora! Não é algo que podemos pensar em remediar, 
evitar... Já está ocorrendo. Precisamos mudar o mais rápido 

possível as nossas atitudes. Do jeito que está já se tornou 
insustentável para o planeta. Eu sempre repito: não temos 

um planeta B. A nossa ‘casa’ está acabando, está entrando 
em colapso. E a gente fala muito pouco sobre isso. A nossa 

política atual está muito fervorosa. A discussão política é tão 
importante, mas tento evitar entrar nesse embate de ódio. 

Eu acho que falo bastante sobre empoderamento feminino nas 

minhas redes e tento ter uma fala que não estimule o conflito ou 
uma polêmica por si só. Eu gosto de expor a minha opinião e 
defender o que penso, mas com um discurso mais agregador. 
Falar sobre o feminismo está sempre nas minhas pautas, 
porque é um assunto importantíssimo para mim. 

 N O que você admira em uma pessoa e o que você não 
tolera?

 L Eu admiro pessoas capazes de ter empatia. Eu gosto de 
estar perto de pessoas fiéis, leais e que se preocupam com 
o próximo. Para mim, intoleráveis são as pessoas 
falsas e aquelas que não conseguem ter um olhar 
generoso ao próximo, aos animais, ao planeta.

 N Você é uma mulher bonita e eu já vi comen-
tários pesados em algumas postagens suas. 
Como você lida com esse tipo de assédio? Já 
sofreu algum assédio pesado ao vivo. Pode contar?

 L Acho que é justamente por isso que é tão importante fa-
larmos sobre o empoderamento feminino. Infelizmente 
é difícil encontrar uma mulher que nunca tenha sofrido 

um assédio na vida. E isso acontece desde que somos 
crianças. Eu vejo, às vezes, meninas de 10 anos andando 

na rua e recebendo assobios porque estão usando um short. 
Isso é repulsivo. Eu afasto de mim aqueles mais pesados, blo-

queio na mesma hora... Mas a gente sempre acaba absorvendo um 
pouco. O assédio ainda está muito presente na vida da mulher, mas 

tenho um olhar esperançoso para que o movimento feminista consiga 
mudar isso. Quando eu tinha 10 anos, eu não ouvia nada sobre feminis-

mo. Mas, hoje, a minha irmã com 10 anos já entende o poder da mulher, 
o valor de ser independente e do direito de tomar suas próprias decisões. 

Ainda temos muito a evoluir. Mas acho que já demos passos largos. 

 N Em que você se parece com o seu pai e em que se parece mais com 
a sua mãe?

 L Acho que tenho pavio curto como o meu pai. E também quando a fome bate, 
meu humor fica um horror. Sugiro ficar longe de mim (risos). A minha irmã, 
Mariana, fica igualzinha a mim quando está com fome. Da minha mãe, além 
da aparência, tenho uma agitação natural. Não gosto de ficar parada e se eu 
pudesse me multiplicava em mil.

 N Percebe que você teve e ainda tem uma relação muito forte com 
seu pai? Como é isso? Tem alguma explicação? 

 L Acho que o vínculo com pai e mãe é sempre muito forte. Não sei se é 
natural, se tem alguma explicação para isso. Eu perdi o meu pai mui-
to cedo. Eu tinha apenas 12 anos. E o tempo voa. Daqui a pouco 

eu terei a idade que ele tinha quando se foi... Isso dá um nó na 
cabeça. Tenho a sensação de que cada vez menos tenho fotos 
com ele e eu fico me perguntando: o que eu vou ter dele? 
O que eu vou ter com ele? O elo com os pais é especial e 
forte demais. Apesar do pouco tempo que tive com ele, 
foram anos maravilhosos e me deixaram lembranças 
inesquecíveis. Ele sempre será meu pai e o elo é eterno.

 N O que ainda te falta?

 L O que me falta? Eu sou muito nova, tenho 20 
anos, mas sinto como se não me faltasse nada. Ao 
mesmo tempo, tenho uma vida inteira pela fren-
te, se Deus quiser. Sou pisciana, muito emotiva e 

ligada à família. Tenho o sonho de formar a minha 
família, mais para frente obviamente. Ainda me fal-

ta independência, ter minha própria casa e mais domínio 
da minha vida. Não que eu anseie isso agora. Mas acho que 
é algo que se busca naturalmente com o passar do tempo. O 

que me falta é a realização de alguns sonhos, até pela pouca 
idade. Sei que já conquistei muita coisa e sou grata por isso. 

 N Giulia é uma mulher...

 L A Giulia é uma mulher intensa! Eu me jogo de cabeça em 
todas as relações, sejam amorosas, familiares, de amizade ou 

12    QUINTA-FEIRA, 31.12.2020  I  O DIA



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

DESSA PIRES

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

trabalho. Sou intensa demais e preciso confidenciar que tento 
trabalhar isso em mim, porque muitas vezes isso não é saudável. 

 n A sua mãe é uma mulher belíssima e dizem que, quan-
do isso acontece, a filha sempre sente a pressão de ser 

comparada, julgada. Já sentiu isso? Já teve ciúmes?

 L Sim, a minha mãe é linda! Mas essa questão de sempre ser 
comparada e julgada é mais um motivo que justifica a neces-
sidade do feminismo estar em pauta. As pessoas têm essa 

mania de comparação, de fomentar a rivalidade feminina. 
E veja que surreal pensar numa suposta rivalidade 
entre mãe e filha. Minha mãe é maravilhosa. Minha 
irmã é linda... Nós temos belezas únicas e diferen-
ciadas, assim como todas as mulheres. Cada uma 

do seu jeito. Eu sempre lidei muito bem com tudo 
isso e não consigo imaginar um cenário diferente, 

em que houvesse ciúme, por exemplo, apesar da im-
posição social de uma competição. Ela é a minha mãe, a 
maior representação de carinho e amor da minha vida. 
Como ter isso com ela? Eu não penso em uma rivalida-
de com nenhuma outra mulher, muito menos com ela. 

 n Você tem uma relação boa com Otaviano e o que é 
mais importante para você nesta relação?

 L Ele entrou na minha vida quando eu tinha seis anos. Ele me 
viu realmente crescer. Ele sempre fez o papel de um outro pai, um 

segundo pai. As pessoas sempre comentam do meu sobrenome Costa, 
como se eu tivesse escolhido não amar mais meu pai. Eu sempre explico 

isso, mas não me canso de falar. Costa é o sobrenome do meu avô materno, 
uma coincidência ser o mesmo do Otaviano. A minha mãe já tinha Costa 

antes de conhecer o Otaviano. Mas talvez o mais importante seja o carinho, 
a admiração e o amor que construímos um pelo outro, em uma relação de pai 

e filha mesmo.

 n Como é a sua relação com irmãs por parte de pai? Essa polêmica envol-
vendo disputa de herança te incomoda, principalmente por ter se tornado 
pública?

 L A minha relação com as minhas irmãs é ótima. A mais velha é a Vanessa. Ela 
não mora aqui no Rio e por isso não temos muita proximidade física. A Mariana 
mora no Rio e me deu meus sobrinhos. Eu tinha apenas 12 anos quando ele 
partiu. Foi difícil lidar com essa perda.

 n Como era a relação com a ex-mulher do seu pai e como está hoje?

 L No período em que eles namoraram, eu era bem novinha. Ela me tra-
tava bem e eu também. Tínhamos uma relação de respeito recíproco.

 n Se fosse escolher uma personagem da sua mãe para 
fazer em um remake, qual seria e por quê?

 L Ai, é difícil isso... talvez a gente volte na questão da com-
paração, novamente. Eu e minha mãe somos diferentes, 
apesar das pessoas verem tantas semelhanças. Sou mais 
morena do que ela e ela é loira — apesar de eu estar com o 
cabelo mais claro agora. Mas nossas personalidades são 
distintas. Não sei se um dia eu faria um papel dela. Não 
sei mesmo! Difícil pensar nesta resposta. Mas eu te-
nho as minhas personagens favoritas na carreira 
dela. Uma delas é a Cristina, que eu defendia com 
unhas e dentes na escola (risos). E a Vanessa, de 
‘Pé na Jaca’, que eu amava. A terceira talvez seja a 
Daphne, eu amava a macaca que pintava na nove-
la. Não perdia um capítulo.

 n O seu maior medo é...

 L O meu maior medo é perder alguém da minha família. 
Talvez por ter muita ligação com eles e por ter perdido meu 

pai muito cedo, me tornei protetora e preocupada em rela-
ção a isso. Seja com minha mãe, Tiano (Otaviano), irmãs, 

avós, tios... Sou muito apegada, incluindo meus cachorros. 
Tenho certeza de que o meu grande medo é perder alguém 

da minha família. Só de falar, já fico nervosa.

‘É possível 
caminhar 
na carreira 
artística e 
seguir nos 
negócios’
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COLUNA

ESPLANADA

 N Antes de o ministro do Supremo Tribunal Federal, 
Ricardo Lewandowski, decidir manter em vigor as 
medidas sanitárias emergenciais para o enfrentamento 
do novo coronavírus, pelo menos oito estados, o Dis-
trito Federal e alguns municípios já haviam renovado 
os decretos de calamidade. O ministro atendeu a um 
pedido da Rede Sustentabilidade. Na decisão, também 
manteve a determinação para que a Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância) libere o uso emergencial de 
vacinas em até 72 horas após o pedido.  

Recrudescimento  
 N Ao justificar a prorro-

gação das medidas - sem 
prazo definido – Lewan-
dowski sublinhou  “que 
a pandemia, longe de ter 
arrefecido o seu ímpeto, 
na verdade dá mostras de 
encontrar-se em franco 
recrudescimento”.  

Vitória 
 N Para o senador Randolfe 

Rodrigues, da Rede (AP), 
a decisão é uma vitória: “A 
pandemia não acabou e a 
omissão do Governo pre-
judica de forma absurda 
nossa população”. 

Gradativo 
 N Para a Secretaria de 

Política Econômica, vin-
culada ao Ministério da 
Economia, não houve re-
tirada “abrupta” do au-
xílio emergencial. “O fim 
(do auxílio) foi gradativo e 
amplamente anunciado”, 
posiciona o órgão.  

Mega
 N Mais de 6 milhões de 

reais deixaram de ser 
resgatados este ano por 
ganhadores da Mega-Se-
na. Após a realização dos 
sorteios, os prêmios pres-
crevem em 90 dias. Os re-
cursos dos bilhetes pre-
miados - não resgatados 
no prazo - são repassados 
ao FIES, programa de fi-
nanciamento do ensino 
superior.  

Virada 
 NAs loterias federais ar-

recadaram este ano, até o 
momento, R$ 15,7 bilhões, 
conforme dados da Caixa 
solicitados pela Coluna. 
Valor abaixo do registrado 
em 2019: R$ 16,7 milhões. A 
Mega-Sena da Virada sor-
teia hoje R$ 300 milhões. 

Dissidente  
 N A disputa pela sucessão 

de Rodrigo Maia (DEM
-RJ) na presidência da 
Câmara poderá ter pelo 
menos cinco candidatos. 
Além dos já anunciados 
– Arthur Lira (PP-AL) e 
Baleia Rossi (MDB-SP) – 
Fábio Ramalho, do MDB 
de Minas, mantém a in-
tenção de disputar o co-
mando da Casa.

Posição  
 N Indeciso sobre o apoio 

ao candidato Baleia Ros-

si (MDB-SP), o bloco de 
oposição (PT, PDT, PSB 
e PCdoB) cogita lançar 
candidatura própria. 
Para marcar posição, o 
Psol, bancada que reúne 
dez deputados, também 
terá um parlamentar na 
disputa em fevereiro. 

Comissões 
 N Candidato apoiado pelo 

Planalto, Arthur Lira (PP
-AL), se eleito, concorda 
em reduzir o número de 
comissões permanentes – 
atualmente 25 - da Câma-
ra. Também garante inde-
pendência Casa e votação 
de reformas, em resposta 
a uma carta assinada por 
29 deputados que ainda 
não declararam apoio a 
nenhum dos candidatos. 

Privilégios
 N O grupo dos 29 defende 

ainda que o próximo pre-
sidente da Câmara im-
plemente medidas como 
a revisão da estrutura 
organizacional e de car-
reiras, a redução e racio-
nalização dos gastos dos 
gabinetes e a eliminação 
de privilégios. 

Paridade 
 N O Recife concluiu a re-

forma do secretariado. 
Nove, das 18 pastas, serão 
chefiadas  por mulheres. 
Os demais cargos de lide-
ranças, como diretorias, 
secretarias executivas, 
empresas de economia 
mista e autarquias segui-
rão o mesmo modelo. É a 
primeira cidade do Brasil 
a alcançar a paridade do 
gênero.   

Doação 
 N A Assembleia Legisla-

tiva do Estado do Rio de 
Janeiro (Alerj) doou R$ 
20 milhões para a Fun-
dação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) para apoiar as 
ações de combate ao novo 
coronavírus.

Registro 
 N A entrega final de docu-

mentos para registro da 
vacina de Oxford no Bra-
sil deve ser feita até 15 de 
janeiro, prevê a Fiocruz. 
A estimativa, segundo 
a Fundação, é de que o 
primeiro lote (com 1 mi-
lhão de doses) seja entre-
gue entre os dias 8 e 12 de 
fevereiro. 

CALAMIDADE

No Brasil, é muito comum o hábito 
de criar em casa animais como 
papagaios, maritacas, corujas 

e até cobras ou pequenos primatas. O 
desejo de possuir um animal silvestre 
remonta aos hábitos da população ori-
ginária e à colonização. Desde sempre, 
indígenas brasileiros tiveram a fauna 
silvestre como elemento cultural, seja na 
alimentação, vestuário e, também, como 
companhia. E os portugueses que aqui 
chegaram adotaram o hábito de criar 
silvestres em casa. “Esses animais eram 
mantidos nas aldeias como xerimba-
bos, que significa “coisa muito querida”, 
nome dado aos animais silvestres manti-
dos como de estimação” (Renctas, 2001). 

A tradição de domesticar os “xerim-
babos” tornou-se parte da nossa cul-
tura ao longo dos séculos. O problema 
é que não vivemos em florestas, mas 
em espaços urbanos. Não temos conhe-
cimento nem condições de garantir a 
qualidade de vida, alimentação correta, 
cuidados veterinários e as necessidades 
territoriais dessas espécies.

Nos estados brasileiros, é possível 
criar um animal silvestre de pequeno 
porte, como um papagaio ou uma Igua-

No final de 2020, ano marcado 
pela pandemia de covid-19, o 
feminicídio da juíza Viviane 

Arronenzi, em plena véspera de Na-
tal, chocou o Brasil. Mas infelizmente 
não é uma exceção. O assassinato da 
juíza, com 16 facadas pelo ex-marido, 
na frente das 3 filhas, é o retrato de 
uma sociedade que despreza a vida 
das mulheres.  

Além de Viviane, morta aqui no Rio, 
pelo menos mais 5 mulheres foram 
vítimas de feminicídio no mesmo pe-
ríodo. Thalia Ferraz, 23 anos, e Aline 
Arns, 38, em Santa Catarina; Evelaine 
Aparecida, 29, no Paraná; Loni Priebe, 
74, no Rio Grande do Sul, Anna Paula 
Porfírio, 45, em Pernambuco. Que so-
ciedade é essa, que naturaliza a morte 
de mulheres no dia a dia, todos os dias, 
inclusive na época natalina? 

Assim, como nesses casos, 90% das 
vítimas de feminicídio no Brasil são 
mortas por ex-maridos ou ex-com-
panheiros. No primeiro semestre de 
2020, o Brasil registrou uma média de 
3 feminicídios por dia, 1,9% a mais que 
o mesmo período de 2019, 61% das víti-
mas de feminicídio no país são negras 
(Fórum de Segurança Pública).

Nós vivemos uma pandemia do pa-
triarcado, sem hora, nem data para 
acabar. Onde o feminicídio é a pon-
ta do iceberg de uma violência coti-
diana contra as mulheres. A mais alta 
expressão de uma sociedade onde a 
vida das mulheres, da população ne-
gra e LGBTs não importam. A não ser 
quando  estão obedecendo e servindo 
ao poderio dos homens brancos, cisgê-
neros e heterossexuais. Nesse mundo 
capitalista-patriarcal, nossas vontades 
e desejos se tornam uma afronta ao 
sistema. Mesmo quando falamos de 

Precisamos enfrentar o feminicídio

Animal silvestre não nasceu para ser domesticado

Simone Duque 
pres. Assoc. Prot. 
Animais Silvestres 
Animal Care

Mônica Benício 
Arquiteta-urbanista, 
34, e vereadora 
pelo PSOL-RJ

na. Mas apenas se adquirido em um 
criadouro autorizado pelos órgãos am-
bientais para reprodução em cativeiro. 
Reproduzir um animal silvestre legal-
mente, no entanto, é um processo de alto 
custo, o que leva à grande procura dos 
compradores por animais traficados.

A prática de caça e a retirada das espé-
cies da natureza é ilegal, no país, desde 
1967 (NASSAR0, 2015). Mais de 50 anos 
depois, ainda estamos longe de acabar 
com esse crime ambiental. Por ano, cer-
ca de 38 milhões de animais silvestres 
são arrancados da natureza. O tráfico da 
fauna silvestre, juntamente com o des-
matamento e ocupação indiscriminada 
de áreas florestais, é uma ameaça de ex-
tinção para milhares de espécies. 

É notório que os animais que abaste-
cem o comércio ilegal, principalmente as 
aves - que correspondem a 80% das es-
pécies traficadas -, são capturados mui-
tas vezes ainda filhotes, confinados em 
caixas superlotadas para o transporte, 
e deixados sem alimentação. Para que 
não chamem a atenção, eles são dopa-
dos, têm olhos furados, dentes e garras 
arrancadas ou, no caso das aves, as asas. 

O Artigo 29 da Lei de Crimes Ambien-
tais 9.605/98 prevê uma detenção de 
apenas seis meses a um ano para quem 
matar, prender, perseguir, caçar espé-
cies da fauna silvestre ou nativa. Mas a 
legislação também permite que infrator 
apenas pague uma multa ou consiga re-

direitos básicos, como escolher com 
quem nos relacionamos, ou quando 
não queremos mais seguir em um re-
lacionamento, podemos ser covarde-
mente “punidas” com as nossas pró-
prias vidas, como Viviane.

Desde a criação das filhas e filhos, 
passando por programas sensacio-
nalistas de televisão, até chegar em 
leis e práticas machistas - como aque-
las que nos privam do direito sobre 
nossos próprios corpos - a sociedade 
em que vivemos tem sido pródiga em 
causar violência contra nós mulhe-
res - seja ela direta, como os casos 
de feminicídio; seja indireta, como o 
assédio sexual permanente e a desi-
gualdade salarial.

Hoje, para piorar a situação, temos 
em Brasília a representação maior de 

um ser humano que odeia as mulhe-
res. Um ser humano que já verbalizou 
que ter uma filha menina, para ele, era 
sinal de “fraquejada”. Machista, sexis-
ta, e também LGBTfóbico e racista, 
passou a ser inspiração para o que há 
de pior nas pessoas.

Enquanto feminista, defensora dos 
direitos das mulheres, farei o que esti-
ver a meu alcance para enfrentar esse 
estado de coisas. Temos que superar 
a violência estrutural, combater a de-
sigualdade de gênero e exigir que os 
governos, em todos os níveis - muni-
cipal, estadual e federal - adotem polí-
ticas públicas voltadas para a promo-
ção e defesa dos direitos das mulheres. 
Quando uma sociedade se torna boa e 
segura para as mulheres, ela é melhor 
também para todas e todos.

verter a penalidade em serviços presta-
dos à comunidade. A brandura da lei não 
coíbe e até facilita a prática. Os caçadores 
retiram da natureza um número mui-
to maior do que chega às feiras. De dez 
animais transportados em condições as 
mais adversas, apenas um sobrevive. Dos 
que são resgatados pela polícia especia-
lizada, muitos perdem a capacidade de 
sobreviver na natureza.

Ter vontade de criar um animal 
“diferente” dos nossos pets pode ser 
até ser um desejo culturalmente com-
preensível. Mas, para os bichos que 
nasceram na natureza, essa vontade 
significa muito sofrimento, tanto fí-
sico como emocional. Domesticar um 
animal silvestres colabora com esse 
crime ambiental, agrava a extinção das 
espécies e contribuí para a degradação 
dos nossos ecossistemas.

Com a preocupação de acolher os 
animais que não têm mais condições de 
voltar à natureza, foi criado o Animal 
Care, uma instituição privada sem fins 
lucrativos. A entidade tem autorização 
dos órgãos competentes (Ibama e Inea) 
e, desde 2014, acolhe animais silvestres 
vítimas de maus tratos. O Santuário está 
situado em em uma Área de Proteção 
Ambiental (APA), na Serra da Bocaina, 
na cidade de Angra dos Reis (RJ). No 
mantenedouro, não é permitida visita-
ção pública, reprodução nem, tampouco, 
comercialização ou doação.

ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

ESPLANADEIRA

 N# Disensa,  rede de franquias de materiais de construção, inaugura dez 
lojas com bandeira MAX até janeiro. # Global Trend chega ao final de 
2020 presente em 90% do território nacional. # Americanas amplia sor-
timento de produtos das marcas exclusivas School Basics e Office Basics. 
# Parceiro da Construção, plataforma da Saint-Gobain, promove a partir 
de janeiro treinamentos para profissionais de arquitetura e construção.

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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De apresentações mais caseiras 

a superproduções, shows pela 

internet divertiram os 

brasileiros em tempos 

de isolamento social

AS DEZ LIVES QUE MAIS 
BOMBARAM EM 2020

E
m um ano tão 
atribulado, as 
l ives foram a 
principal fonte 

de conforto e distração 
para os que procura-
vam entretenimento em 
meio ao isolamento so-
cial. Pouco a pouco, 
as apresentações, 

JULIANA PIMENTA 
juliana.pimenta@odia.com.br

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

MALHAÇÃO

 n Ellen, Jota, Tina e Anderson 
assistem ao julgamento de Vi-
cente pela internet. Edgar sente 
ciúmes de JM. Luís se recusa a 
trabalhar com Malu e Edgar. Fio 
admira o trabalho de Flávio.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Duque e Amaralina fazem as 
pazes. William não se confor-
ma com a ausência de Doralice. 
Cassiano conta para Ester sobre 
a turmalina Paraíba. Duque se 
desculpa com Amaralina.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 n Adônis fica em dúvida se mos-
tra o vídeo de Apolo para Tanci-
nha. Carmela resolve acabar de 
vez com o casamento da irmã. 
Tancinha demonstra preocupa-
ção com a demora de Apolo.

 n  Não haverá exibição do 
capítulo.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Cintia coloca o quadro (com 
retrato de Carmen) na sala e 
Carmen assiste a tudo através 
da escuta e câmera instaladas 
secretamente no objeto.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Nonato mostra as roupas de 
Elis Miranda para Ivana. No-
nato explica que Ivana precisa 
estar preparada para fazer sua 
transição.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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Sandy & Junior

FOTOS DIVULGAÇÃO

que começaram tímidas nas varandas 
dos artistas, se tornaram superprodu-
ções. Para melhorar, talentos de reco-
nhecimento nacional se organizaram 
com grandes marcas e promoveram, 
junto aos shows, a arrecadação de doa-
ções para pessoas em vulnerabilidade 
social. 

Além de uma opção viável para o 
confinamento, os artistas viram nas 
lives uma forma de se aproximar de 
novos públicos. Quem nunca sonhou 
em ir ao show de seu artista prefe-
rido? E, de repente, a realização es-
tava a um clique de distância. Sem 
filas, com direito à pausa e no con-
forto do sofá, os shows online per-
correram o país e conquistaram fãs 
até no exterior. Além de futebol, o 
Brasil provou que sabe fazer música 
e virou referência nas apresentações 

ao vivo. Confira as 10 lives que mais 
bombaram em 2020.

O que é imortal não morre mesmo! Sandy 

e Junior até prometeram se distanciar pro-

fissionalmente depois da turnê de 2019, mas 

a pandemia aproximou os irmãos. Ídolos de 

uma geração, os músicos apresentaram os 

clássicos da carreira e aproveitaram para 

se despedir — mais uma vez, porque 

nunca é demais — de sua legião 

de fãs.

Sandy & Junior

Caetano Veloso
Gostamos muito de te ver, leãozinho! Após 

o público implorar, Caetano Veloso brindou 

o público com lives preciosas. Aos 78 anos, 

o cantor comemorou seu aniversário com o 

público em uma apresentação com clás-

sicos da MPB e voltou a viralizar com o 
especial de Natal.

Teresa Cristina
Conhecida no samba, Teresa Cristina pode até não ter tido picos de audiência e arrastado mul-tidões em suas lives, mas ela foi uma das únicas certezas em tempos de pandemia. Com a ansieda-de — ainda presente — pela chegada da vacina e insegurança em vários setores governamentais, a cantora se manteve firme ao seu público. Todos os dias, rigorosamente às 22h, Teresa tem en-contro marcado com os fãs no Instagram. Alento e leveza para reabastecer as energias.

Gusttavo Lima
Gusttavo Lima chega a 2021 após uma 

separação midiática. Mas, antes de deixar 
o casamento e a casa onde morava, o impera-

dor — como é conhecido no ritmo — recebeu o 
público em diversas lives que deram o que falar. 
Do quintal da mansão, o sertanejo bebeu, fez 

piada, passou vergonha e, claro, cantou 
seus hinos. Sempre à vontade, o can-

tor virava a noite na companhia 
virtual dos fãs.

Bruno e Marrone

No país dominado pelo sertanejo, Bruno e 

Marrone seguem fazendo sucesso há mais 

de 35 anos. Mas foi nessa pandemia que a du-

pla conquistou novos públicos e virou até meme. 

Além dos clássicos como ‘Dormi na Praça’, a du-

pla protagonizou alguns dos momentos mais 

comentados do ano. Após algum tempo de 

apresentação movido a goles recorrentes 

de cerveja, Bruno deu sinais de embria-

guez, discutiu com Marrone e, 

claro, divertiu o público.

Marília Mendonça
É daqui que ligaram pedindo sofrência? Porque se tem uma pessoa que ajudou o brasileiro a beber em 2020 foi Marília Men-donça. Responsável pela live mais assis-tida do mundo, com mais de 3 milhões de visualizações, a sertaneja entoou seus grandes sucessos e ajudou 

a magoar os corações 
partidos.

Emicida
O cara do momento também deixou o 

dele em 2020. Além de livros, estreia de 

documentário e programas de TV, Emicida 

é primordialmente um rapper. E, para alegria, 

tanto dos fãs das antigas quanto da nova geração, 

o músico apresentou lives marcantes durante o 

ano. Com posicionamento político alinhado a 

causas sociais, Emicida arrecadou doações 

para mulheres da favela enquanto inter-

calava novos sucessos e clássicos 

da carreira.

Mais um que terminou relacionamento em 2020, mas que antes disso confortou os corações apaixonados foi Luan Santana. De casa, o sertanejo apresentou live especial com direito à presença da família, churrasco e modas bem tradicionais. Por mais de 8 horas, Luan entreteve o público e repetiu a dose em mais três apresentações a distância.

Luan Santana
Zeca Pagodinho

A gente sabe que o que ele queria mesmo 

era um barzinho, mas as lives foram uma 

boa forma de matar um pouco de saudade da 

companhia de Zeca Pagodinho. Respeitando 

as determinações de segurança, Zeca apresen-

tou, no Dia dos Pais, uma live com samba de 

primeira direto do Morro da Urca, no Bon-

dinho do Pão de Açúcar. A transmissão, 
salva no Youtube, ultrapassou 1,3 

milhão de visualizações. 

Anitta
Não tem jeito, né? É a patroa! No começo 

da pandemia, Anitta se recusava a fazer lives
-show. Até então, a cantora se limitava às lives 

de exercícios físicos e debates políticos. As apre-
sentações musicais se limitavam a participações 
pontuais em festivais. Com o passar do tempo, 

a cantora se rendeu, mas do jeito Anitta de 
ser. Com visual inovador e dirigida por ela 

mesma, a live da funkeira teve direito 
a coreografias inéditas e can-

toria direto da piscina.

Caetano Veloso

Anitta



Horóscopo

A relação com a família pode estremecer. Bom 
momento para focar no contato com os filhos. Há 
sinal de romantismo e alto-astral na vida a dois. Cor: 
roxo.

O fim de ano vai trazer turbulência para os 
relacionamentos. Aposte na diplomacia para resolver 
os atritos. Demonstrações de afeto estão em alta. Cor: 
amarelo.

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: adiada, amar, amônia, amora, andar, animar, aroma, dada, 
dama, doar, drama, eira, ideia, ironia, madre, mania, maré, miar, mina, 
mineiro, moenda, mora, nadar, nômade, odiar, raia, ramo, rédea, ronda

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

Controle o desejo de comprar. Gente nova irá surgir em 
sua vida. As estrelas apontam que você vai se divertir 
com uma conquista amorosa. Cor: azul-marinho.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Resolva suas tarefas com bastante empenho. Não se 
cobre em excesso. A confiança em si mesmo pode 
melhorar a convivência com o par. Cor: rosa.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Cautela pra não perder a paciência. Você vai resolver 
alguns assuntos pendentes. Confie na sua 
sensualidade para atrair a paquera. Cor: pérola.

LEÃO
23/7 a 22/8

Problemas podem surgir na relação com as pessoas 
queridas. Se divirta sem deixar de cuidar da saúde. 
Evite magoar o parceiro com palavras. Cor: rosa-
escuro.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Mantenha o foco nas suas responsabilidades e ouça 
seu sexto sentido. Aposte no bom humor para atrair 
olhares de novos pretendentes. Cor: pink.

LIBRA
23/9 a 22/10

Cuide das tarefas antes de se divertir. Não exagere nas 
comidas e bebidas das festas de final de ano. Os 
momentos a dois podem ficar um pouco tensos. Cor: 
laranja.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Atenção para não ser muito sincero. Excesso de gastos 
no final de ano merece cuidado. É hora de surpreender 
quem ama com uma boa novidade. Cor: creme

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Busque não se estressar ou relembrar problemas 
antigos. Cuide do seu corpo. O seu lado sensual ganha 
vida e pode animar a vida com o seu par. Cor: branco.

É momento de finalizar as obrigações. Mal-
entendidos podem surgir. Aproveite a virada do ano 
para dar o próximo passo no relacionamento. Cor: 
prata.

Há sinal de tensão com os amigos. Fique tranquilo e 
não se estresse. Tome conta do que vinha adiando. 
Um flerte tem tudo para evoluir rapidinho. Cor: 
dourado.

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

Zeca 
Pagodinho: 
‘Procurando 
a vacina’
Zeca Pagodinho divertiu os in-
ternautas ao ‘se apropriar’ de um 
meme de John Travolta, no filme 
‘Pulp Fiction: Tempo de Violên-
cia’ (1994), para falar sobre a falta 
de vacinação contra a covid-19 no 
Brasil. O vídeo foi publicado no 
Instagram, na madrugada desta 
quarta-feira. 

“Procurando a vacina... Vem 
2021!”, escreveu o sambista.

Recentemente, em entrevista 
ao ‘Fantástico’, o cantor chegou a 
revelar que pretende se vacinar. 
“Tomo em qualquer lugar, me cha-
mando eu vou”, disse. 

Homenagem 
póstuma a 
Nicette Bruno 
na TV Brasil
Grande dama do teatro e da tele-
visão brasileira, a saudosa atriz 
Nicette Bruno é homenageada 
no ‘Recordar é TV’, atração da TV 
Brasil produzida a partir do con-
teúdo preservado no acervo da 
emissora pública, neste sábado, 
às 20h30.

O tributo resgata participações 
da diva nos programas Sem Cen-
sura, apresentado por Leda Nagle, 
em 2015, que contou com a pre-
sença da filha Beth Goulart, e Arte 
do Artista, conduzido por Aderbal 
Freire-Filho, em 2017, ambos na 
TV Brasil.

Aos 87 anos, Nicette Bruno ti-
nha mais de oito décadas de car-
reira com uma trajetória longeva 
nos palcos, na televisão e nas te-
lonas. Ela fez aproximadamente 
50 peças no teatro, participou de 
cerca de 60 produções para a te-
linha e atuou em uma dezena de 
filmes na sétima arte.

A atriz faleceu no dia 20 de de-
zembro, vítima da Covid-19, após 
quase um mês de internação em 
um hospital, na Zona Sul do Rio 
de Janeiro. A diva da dramaturgia 
teve complicações por causa do 
coronavírus após meses em isola-
mento social em casa.

Com depoimentos emocionan-
tes da artista, o especial reúne 
reflexões sobre a história da dra-
maturgia nacional. Disponível 
no aplicativo TV Brasil Play, a pri-
meira edição de 2021 do progra-
ma realizado pela emissora pú-
blica tem apresentação de Clarice 
Basso.

DIVULGAÇÃO TV BRASIL
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