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O DIA D

O QUE  
VIRÁ AÍ?

2021 NÃO  PODE 
SER  PIOR  QUE 

2020.  SIDNEY  

REZENDE, P.2

Exclusivo!

SELO

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

20
 PÁGINAS 
NO TOTAL

“O maior desafio é a saúde pública, milhares de cariocas 
sofreram com a perda de pessoas para a covid-19. Dedicarei 

meus esforços para  recuperar os serviços de saúde”

O prefeito Eduardo Paes escreve artigo especial para  
O DIA sobre o futuro da cidade. Leia aqui OPINIÃO, P. 11

‘Deixe de lado esse baixo astral/Erga a cabeça/Enfrente o mal/
Que agindo assim/Será vital para o seu coração’. O coração dos 

cariocas. Viva o Rio de Janeiro’” (citação a samba gravado por 
Almir Guineto).  RIO DE JANEIRO, P. 3 
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Anitta e o 
Réveillon 
em Nova 
York. Veja 
fotos.  P. 14

AS PREVISÕES PARA 2021 NA 
POLÍTICA E ENTRE FAMOSOS. P. 7

RIO DE JANEIRO, P. 4

RIO DE JANEIRO, P. 5

MP QUER A 
QUEBRA 
DE SIGILO 
TELEFÔNICO 
DE CRIVELLA

BALA PERDIDA 
MATA MENINA 
EM MEIO AOS 
FOGOS DE 
ARTIFÍCIO  
NO TURANO 

DIVULGAÇÃO
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A

ATAQUE
LUXEMBURGO 
ABRE MÃO  
DE SALÁRIO  
EM TROCA DE  
BÔNUS SE VASCO  
NÃO CAIR. P. 8

DANIEL CASTELO BRANCO

Latino: ‘Todos 
meus shows de 

fim de ano foram 
cancelados. O 

entretenimento 
respira por 

aparelhos há 
oito meses’. P. 12

Saúde, finanças 
públicas e a alegria do 

carioca: as prioridades 
do prefeito Eduardo 

Paes, em sua posse
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HISTÓRIAS DO LUAR
n e-mail: lsilva@odia.com.br 

Tenho um vizinho, o de bombordo, que 
está neurastênico com a doença que 
assola o país. O cara reclamou porque 

eu estava varrendo o quintal! “Essa poeira 
que vem do seu terreno, quando a vassoura 
espalha folhas e terra, pode estar contami-
nada com o vírus. E vem para o meu quin-
tal!”. Homessa, levei um susto com a teoria 
da conspiração (ou seria teoria da contami-
nação?). Parei para tentar refletir. Bolas, e 
o ar que ele expele quando respira? O vento 
pode trazer os micro-organismos para o meu 
quintal. Os passarinhos que pousam na casa 
dele e que vêm para as minhas frutíferas, 
podem disseminar vírus aqui, pro meu lado. 
Bem, parei de varrer. E se eu usar a lavadora 
de pressão? Provavelmente, o vírus morrerá 
afogado. Ou não? Caramba, eu vi a mulher 
do vizinho comprando pão e verduras no 
ambulante (mascate?), o vendedor que 
passa aqui na rua. Será que a família passa 
álcool no pão e na alface? Ou nos ovos? E 
quando ele vai ao banco pegar a grana da 
aposentadoria? Desinfeta as notas antes 
de guardá-las no bolso? Céus, lembrei dos 
mosquitos — os da casa dele, claro — podem 
trazer o corona pro meu lado do terreno. O 
vento que é sempre constante aqui, no alto 

vêm se banquetear do meu lado, vão se 
contentar com milho picado que deixarei 
sobre a calçada. Isolarei, temporariamente, 
o portão de pedestres e usarei, somente, o 
da garagem. Mas, do lado interno, instalarei 
sistema de borrifar álcool na atmosfera, o 
suficiente para atingir a altura do teto do 
carro, ou até a cabeça de algum humano que 
adentrar na propriedade. Tudo administra-
do por sistema de alarme, super estridente, 
e câmeras de vigilância com visão noturna, 
naturalmente. O muro fronteiriço, que já tem 
dois metros e cinquenta centímetros de al-
tura, será elevado em mais uns dois metros e 
contará com moderníssimo invento: mante-
rá toda a extensão umedecida com agrotó-
xico. Confesso que essa ideia do muro, esse 
aqui da minha casa, me inspirei no quase 
ex-presidente Trump. 

O quintal, amigas e amigos, continua cheio 
de folhas. Tô providenciando as inovações de 
isolamento aqui na caverna da Água Santa. 
Ah, já consegui melhorar o sinal da internet 
porque mudei de operadora. Graças ao meu 
mais recente amigo de infância, o Ronaldo 
Soares. Tá bem mais veloz. Enquanto isso, 
aguardo respostas das nossas autoridades 
sanitárias e da Anvisa. Não quero burlar ou fe-
rir nenhuma regra da Prefeitura, ou dos gover-
nos estadual e federal. Ah, tô usando másca-
ra de mergulho, snorkel para os íntimos, muito 
eficiente. No cano do respirador, tem algodão 
do Tennessee, embebido em Bourbon, do 
Kentucky. Sacaram a estratégia? Para quem 
não sabe, é fácil achar no Google.

da montanha onde está a minha caverna, 
vem da direção da casa do vizinho. Então, 
botei o vento no rol dos suspeitos, também. 
Tá complicado esse negócio de isolamento 
social. Nunca será perfeito.

Mas parei a varrição. Vou deixar o quintal 
sujo de folhas provisoriamente. Tenho que 
bolar um plano de isolar o vizinho no meu 
esquema de sobrevivência. Corri para o com-
putador, pedi socorro ao Google: barreiras 
físicas de isolamento para evitar propaga-

ção e contaminação do vírus Covid-19, em 
residências... Caramba. Que lista enorme. 
Vou gastar o 13º e ainda ficarei devendo di-
nheiro. Mas gostei de uma das opções: ela é 
baseada no uso da máscara facial. É somen-
te envolver minha casa, e o quintal, com um 
tecido de algodão. Uma “camisinha” gigan-
te, digamos assim, para melhor entender. 
As árvores serão cobertas no mesmo pacote 
sanitário. A alimentação dos pássaros que 

Barreira sanitária 
na neurastênica 
pandemia

Luarlindo Ernesto

Coluna publicada aos sábados

Tenho que bolar um plano de 
isolar o vizinho no meu esquema 
de sobrevivência. No computador, 
pedi socorro ao Google

N unca um ano foi tão esperado quanto este que ini-
cia agora. 2021 não pode ser pior que 2020. Em Bra-
sília, a política parlamentar pegará fogo em conta-

gem regressiva até o dia 1º de fevereiro. Esta é a data da 
eleição que definirá os presidentes para a Câmara e o Se-
nado. E por qual razão esta escolha mexe com a política 
nacional? Simples. O presidente da Câmara é o segundo 
na linha sucessória presidencial. Ou seja, se o presidente 
da República e o vice estiverem ausentes, quem assume a 
responsabilidade é ele.

PROCEDIMENTO
A Agência Câmara explicou bem: “Após os 513 deputados fe-
derais se apossarem de seus cargos pela manhã, os partidos 
precisam formar blocos parlamentares. Isso porque, nesse 
dia, também estarão em jogo os cargos de vice-presidentes 
da Câmara, secretários e suplentes. O processo de votação só 
começa com o quórum mínimo de 257 deputados, ou seja, a 
metade +1 da quantidade total de parlamentares. A apura-
ção dos votos começa pelo cargo de presidência da Câmara. 
Para ser eleito em 1º turno, o deputado precisa ter a maioria 
absoluta dos votos, isto é, 257 deputados votando a favor 
dele. Caso isso não ocorra, os dois mais votados disputam 
o 2º turno para a presidência da Câmara. Se, por ventura, 
ocorra um empate, assume o candidato com mais idade. O 
mandato de quem assume a presidência da Câmara é de dois 
anos, sem possibilidade de reeleição”. 

ZEROU O JOGO

2021: novos 
ares na 
política do Rio

 n O grupo do ex-prefeito 
Luis Antonio Neves perdeu 
a eleição em Piraí. Mas isto 
não abalou o político que, 
mesmo longe do poder, con-
tinua a ser o presidente da 
Associação de Municípios do 
Estado do Rio de Janeiro.

 n O ex-vereador Leonel Bri-
zola Neto está de saída do 
PSOL. Ultimamente ele tem 
conversado com o ex-prefei-
to de Niterói Rodrigo Neves. 
Com o retorno de seu irmão 
Carlito Brizola ao PDT, não 
será surpresa se Leonel vol-
tar também ao partido cria-
do pelo avô. Na eleição de 
2020, Leonel tentou se ree-
leger, mas só obteve 5.978 
votos. O PSOL conseguiu 7 
cadeiras na Câmara Munici-
pal do Rio de Janeiro.

CASA NOVA 

PARA NETO  

DE BRIZOLA

ARQUIVO / AGÊNCIA BRASIL

A vacinação e o debate sobre a presidência da Câmara serão os temas mais discutidos de 2021.

A VIDA CONTINUA NA 
ASSOCIAÇÃO

O deputado 
que obtiver 
257 votos a 
favor será o 
presidente 
da Câmara 
em primeiro 
de fevereiro”
AGÊNCIA DA 
CÂMARA

PICADINHO

Depois de definir ontem os membros da Mesa Diretora, a Câmara de 
Vereadores do Rio entrou em recesso e só volta dia 15 de fevereiro.

O resultado da pré-matrícula na rede municipal de ensino de 
São Gonçalo será divulgado no próximo dia 12.

Detran RJ: Quem comprou veículo entre 19/02/20 e 30/11/20 tem 
até o dia 31 de janeiro para regularizar primeira licença.

Leonel Brizola Neto

DIVULGAÇÃO

FESTA CANCELADA
 n Quem contava com o festão de posse para receber o novo 

Procurador-Geral da Justiça, que ocorreria no dia 15 para 
o biênio 2021/2023, pode esquecer. Por causa da pandemia, 
os organizadores cancelaram a reserva no espaço Vivo Rio.

As mais lidas

Online

‘Primeira brasileira no 
maior Réveillon do 
mundo’, comemora 

Anitta
CELEBRIDADES

Bolsonaro edita MP 
que restringe BPC e 

pode excluir 500 mil 
brasileiros

ECONOMIA

Policias militares são 
flagrados tentando 

extorquir motociclista
RIO DE JANEIRO

SABRINA PIRRHO

Com participação de:

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

SidneyRezende



RIO DE JANEIRO

PARA DEIXAR DE LADO

O BAIXO ASTRAL
Eduardo Paes assume terceiro mandato como prefeito do Rio e transmite mensagem 
de esperança ao citar o samba ‘Conselho’, sucesso imortalizado por Almir Guineto

‘C
onselho’, samba de 
Adilson Bispo e Zé 
Roberto, imortaliza-
do na voz de Almir 

Guineto, é daqueles clássicos 
cantados a plenos pulmões e 
de braços abertos em qualquer 
pagode da cidade. Os versos de 
motivação e esperança foram 
os escolhidos por Eduardo Paes 
(DEM) para fechar seu discur-
so na cerimônia que o empos-
sou como prefeito do Rio pelo 
terceiro mandato, igualando o 
ex-prefeito e atual vereador e 
aliado César Maia (DEM).

“Tenho a certeza e a con-
vicção de que, juntos, pode-
remos reviver essa cidade. 
Contem com toda minha 
força e energia para atingir 
essa missão. E levemos como 
mantra os versos simples e 
precisos de Adilson Bispo e 
Zé Roberto, imortalizados 
na voz de Almir Guineto: 
‘Deixe de lado esse baixo as-
tral/Erga a cabeça/Enfren-
te o mal/Que agindo assim/
Será vital para o seu coração’. 
O coração dos cariocas. Viva 
o Rio de Janeiro”, discursou.

O dia de Paes começou ain-
da de madrugada. Ele passou 
a virada de ano com a família 
no Centro de Operações Rio, ao 
lado do vice-prefeito Nilton Cal-
deira (PL). Nas primeiras ho-
ras da manhã, saiu de casa para 
fiscalizar a retirada de lixo em 
Copacabana e, de lá, foi para a 
cerimônia de posse na Câmara 
de Vereadores. No primeiro dia, 
publicou mais de 70 decretos 
com medidas de austeridade 
econômica e fiscalização contra 
a corrupção na prefeitura.

Na cerimônia, exaltou a par-
ceria e o diálogo com os verea-
dores e afirmou que vai “recu-
perar o tempo perdido”. “Não 
ficaremos reclamando de he-
rança maldita. Nosso governo 
vai olhar para frente. Iremos 
avançar e enfrentar os proble-
mas”, disse. O recém-empossa-
do prefeito agradeceu a todas as 
“forças políticas” que se uniram 
em torno de sua candidatura no 
segundo turno e destacou que 
a vitória dele “mostrou que é 
possível estabelecer consensos 
mínimos quando o interesse da 
sociedade é colocado em risco”.

Paes garantiu ainda que 
“fará um governo antirracista” 
e que ouvirá “todas as vozes de 
uma cidade tão ampla e diver-
sa”. “Montamos um time de 
secretários jovens e com caras 
novas. São novos tempos, com 
novos desafios e precisamos de 
um governo disruptivo e trans-
formador”. Os 24 secretários 
escolhidos pelo prefeito toma-
ram posse à tarde no Palácio 
da Cidade. O mais jovem deles, 
Salvino Oliveira, secretário de 
Juventude, escreveu nas redes 
sociais: “Há quatro anos, eu es-
tava vendendo água e doces no 
trânsito, hoje serei nomeado 
secretário de Juventude! Acre-
ditem nos seus sonhos! Juntos 
faremos um Rio melhor”.

Carlo Caiado, do DEM, foi 
eleito para a presidência da Câ-
mara Municipal.

YURI EIRAS
yuri.eiras@odia.com.br

Novo secretariado 
foi empossado 
em cerimônia à 

tarde no Palácio 
da Cidade, em 

Botafogo

REGINALDO PIMENTA

 >Em um ato relâmpago 
antes de cumprir 24 horas 
de mandato, o prefeito do 
Rio de Janeiro, Eduardo 
Paes (DEM), abriu quatro 
investigações contra o ex
-prefeito Marcelo Crivella 
(Republicanos). Crivella 
foi afastado do cargo an-
tes do fim de sua gestão 
por suspeita de coman-
dar um esquema de pro-
pinas na prefeitura. Ele 
está preso desde o dia 22 
de dezembro.

Em dois decretos pu-
blicados no Diário Ofi-
cial, Paes determinou 
a criação de comissões 
de investigação sobre o 
‘QG da Propina’, no qual 
Crivella teria arrecado 
mais de R$ 53 milhões, 
e dos ‘Guardiões do Cri-
vella’, funcionários que 
impediam o trabalho da 
imprensa na cobertura 
dos atendimentos precá-
rios em hospitais.

A terceira investigará  
eventual irregularidade 
na “aquisição de equi-
pamentos e insumos de 
saúde não utilizados” e 
outra sobre “eventual ir-
regularidade na execu-
ção das obras e contrata-
ções do Hospital de Cam-
panha do Riocentro”.

Crivella 
será alvo 
de quatro 
investigações

 > “O maior desafio é a 
saúde pública, milhares 
de cariocas sofreram com 
a perda de pessoas para a 
covid-19. Dedicarei meus 
esforços para trazer es-
tabilidade e recuperar os 
serviços de saúde, conter 
a pandemia e organizar 
a vacinação, seguin-
do o Plano Nacional de 
Imunização”, discursou 
Eduardo Paes no Palá-
cio da Cidade, em Bota-
fogo, onde empossou o 
secretariado. 

Paes informou que 
ainda não há data para o 
início da imunização no 
Rio e ressaltou não ter 
preferência quanto às va-
cinas. Amanhã, o governo 
anunciará o plano de en-
frentamento à covid-19. 

“Estive conversando 
com laboratórios, Pfizer 
e Moderna, entre outros. 
O que se tem de concreto 
no Brasil hoje é o Corona-
Vac e, agora, finalmente 
saindo, a vacina da Fio-
cruz, com a Universidade 
de Oxford, são essas duas 
possibilidades”, afirmou. 
Espero que essa semana 
o Ministério da Saúde 
anuncie o seu Plano Na-
cional de Imunização”.

Promessa 
de conter a 
pandemia

Eduardo Paes 
exibe o livro após 
a assinatura na 
cerimônia de 
posse. Medidas 
econômicas entre 
as prioridades

LUCIANO BELFORD

“Tenho a 
certeza e a 
convicção 
de que, 
juntos, 
poderemos 
reviver 
essa 
cidade’
EDUARDO 
PAES

PARA DETER A CRISE FINANCEIRA

Fazenda começa nova gestão com 44 decretos para recompor contas do Rio

 N A Secretaria Municipal de 
Fazenda, da nova gestão de 
Eduardo Paes, anunciou um 
pacote de medidas com o obje-
tivo de recompor as contas do 
Rio, reduzir o déficit fiscal e criar 
condições para a retomada de 
investimentos na cidade.

São, ao todo, 44 decretos, 
que incluem medidas emer-
genciais e de longo prazo para 
tentar reverter a crise econô-
mica e revitalizar o fluxo de 
investimentos para a cidade. 

“Não podemos olhar ape-
nas para o que está a um pal-
mo de distância. Os desafios 
que precisamos enfrentar na 

área econômica são profundos e 
requerem uma estratégia coor-
denada robusta e sustentável a 
longo prazo”, afirmou Pedro Pau-
lo, que assume a pasta em meio 
a um cenário catastrófico das 
contas do município, com déficit 
estimado em R$ 10 bilhões.

As medidas mais emergenciais, 
que focam na redução e na melho-
ria da qualidade do gasto público 
municipal, concentram o maior 
número de decretos publicados.  

Confira a seguir algumas das 
medidas adotadas:

1. Redução de encargos
Define a redução de 50% de 

gastos com gratificações de cada 

órgão ou entidade em referência 
a outubro de 2020. O valor da 
gratificação aos titulares das 
pastas municipais e demais di-
rigentes das entidades da Admi-
nistração Indireta serão determi-
nados pelo prefeito e a gratifica-
ção de subsecretários municipais 
serão definidas pelos titulares 
das pastas e apresentados ao 
secretário de Fazenda e Plane-
jamento. O secretário municipal 
de Fazenda fará o controle dos 
tetos. Com efeito imediato.

2. Redução dos custos com 
cargos em comissão e funções 

Corte de 30% dos gastos com 
cargos de comissão, funções 

gratificadas, funções de con-
fiança — em relação à estrutu-
ra atual. Exclusão: Autarquias, 
Fundações, Empresas Públicas e 
Sociedades de Economia Mista; 
Auditoria interna, Contabilidade 
e Orçamento. Até 20 dias para 
apresentação de proposta à Se-
cretaria de Governo e Integrida-
de (redução proposta, estrutura 
atual e nova). 

3 .  S o b r e  p r o r r o g a ç õ e s 
contratuais

As prorrogações contratuais 
a serem celebradas pela Admi-
nistração Municipal Direta e 
Indireta, de valor igual ou su-
perior a R$ 1 milhão, deverão 

ser submetidas à aprovação 
do prefeito. 

4. Auditoria para avaliação 
das folhas de pagamento

Determina auditoria, pela 
Controladoria Geral do Municí-
pio, das folhas de pagamento 
dos servidores ativos da Admi-
nistração Direta, dos inativos 
e e dos pensionistas com foco 
nos critérios de cálculo e nos 
fundamentos legais de altos 
salários e pensões. 

5 .  U t i l i za çã o  d e  t ra n s -
portes oficiais e do Taxi-Rio 
Corporativo

Restringe o uso dos trans-
portes oficiais e do Taxi-Rio 
Corporativo a trajetos de ser-
vidores a trabalho sem origem 
ou destino na residência. 
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Menos lixo em Copacabana no Réveillon das restrições 
Bairro teve redução de 89% de resíduos em comparação com a festa anterior. Comlurb montou um esquema especial para a virada

DIVULGAÇÃO/COMLURB

Garis da Comlurb fazem a limpeza da praia de Copacabana: esquema especial para o caso de aglomeração

Os reflexos de um Réveil-
lon marcado por dezenas de 
restrições em decorrência da 
pandemia do coronavírus já 
são possíveis de serem vistos. 
De acordo com a Comlurb, 
entre 31 de dezembro e 1º 
de janeiro, a companhia re-
moveu 194 toneladas de re-
síduos, sendo 39 toneladas 
apenas em Copacabana. A 
redução foi de cerca de 75% 
no total (762 toneladas em 
2020) e 89% em Copacabana 
(351 toneladas em 2020), em 
relação ao ano passado.

Mesmo sem a tradicional 
festa com queimas de fogos 
e shows no Rio, a Comlurb 
montou um esquema de 
limpeza especial para caso 
houvesse desrespeito à proi-
bição de aglomeração em 
alguns pontos da cidade. A 
operação especial foi plane-
jada para todos os pontos 
tradicionais de festividade, 
do Leme ao Pontal, além do 
Piscinão de Ramos.

O trabalho começou às 
22h do dia 31 e foi finalizado 
por volta de 8h de sexta-feira.

O presidente da Compa-
nhia, Flávio Lopes, acom-
panhou o serviço dos garis 
na praia e recebeu o prefei-
to Eduardo Paes, às 6h, em 
frente ao Copacabana Pa-
lace. Com a certeza de que 
as pessoas respeitariam a 

orientação de evitar aglome-
rações, a Comlurb trabalhou 
com efetivo um pouco me-
nor do que anos anteriores:

“Nossos garis têm exper-
tise e muita experiência em 

ESTEFAN RADOVICZ

Marcelo 
Crivella foi 

preso em 
dezembro: 

chefe do “QG 
da Propina”

Antônio Francisco Neto (DEM) foi 
empossado ontem pela quinta vez 
como prefeito de Volta Redonda. A 
cerimônia foi realizada na Câmara 
Municipal, onde também tomou 
posse o vice Sebastião Faria e 21 
vereadores. Em discurso, Neto pre-
gou união entre os Poderes Execu-
tivo e Legislativo para poder su-
perar as dificuldades financeiras.

O prefeito eleito de Niterói, Axel 
Grael (PDT), e o vice, Paulo Ba-
gueira (Solidariedade), tomaram 
posse ontem após 21 vereadores 
escolhidos pela população nite-
roiense para assumirem o cargo 
na Câmara Municipal para a legis-
latura 2021-2024. A solenidade foi 
transmitida ao vivo pelo canal da 
prefeitura nas redes sociais.

O prefeito eleito Capitão Nelson 
(Avante), o vice Sérgio Gevu (PL) 
e os 27 vereadores eleitos assumi-
ram seus cargos durante cerimô-
nia oficial ontem na Câmara Mu-
nicipal de São Gonçalo. Primeiro 
foram empossados os edis, que 
escolheram o presidente da Casa 
para o biênio 2021-2022: o verea-
dor Lecinho Breda (MDB).

O prefeito reeleito de Duque de 
Caxias, Washington Reis (MDB), 
tomou posse ontem na Câmara 
Municipal da cidade. O vice, Wil-
son Miguel, e os 29 vereadores 
eleitos também foram empos-
sados. No discurso, Washington 
lembrou dos desafios enfren-
tados por causa da pandemia 
e das dificuldades financeiras.

O novo prefeito de Campos dos 
Goytacazes, Wladimir Garotinho 
(PSD), o vice, Frederico Paes, e 25 
vereadores tomaram posse ontem, 
na Câmara Municipal. No discur-
so, Wladimir agradeceu ao povo. 
“Quero cumprir minha promessa 
de fazer um governo de verdade. 
Onde não haja espaço para injus-
tiça, privilégios, desonestidade”. 

O prefeito reeleito de São João 
de Meriti, Doutor João Ferrei-
ra Neto (DEM), tomou posse 
ontem na Câmara Municipal. 
Além dele, o vice-prefeito, Val-
decy da Saúde, e os 21 verea-
dores eleitos também foram 
empossados. Em seu discurso, 
Dr. João falou que a população 
pode confiar em seu governo.

DIA A DIA

WASHINGTON EM 
SEU 3º MANDATO

SÃO GONÇALO 
EMPOSSA PREFEITO

NETO PREGA UNIÃO 
EM VOLTA REDONDA 

EM NITERÓI, AXEL 
GRAEL EMPOSSADO

WLADIMIR ASSUME 
E FAZ PROMESSA

DR. JOÃO TOMA 
POSSE EM MERITI

limpeza de grandes eventos. 
O trabalho fluiu com mui-
ta tranquilidade em toda a 
cidade. Mas nosso planeja-
mento foi feito levando em 
conta qualquer que fosse 
o cenário de fluxo de pes-
soas. E vale parabenizar a 
população, que contribuiu, 
atendendo aos pedidos para 
evitar as aglomerações e fi-
car em casa”, afirmou Flávio 
Lopes.

OPERAÇÃO
Este ano foram colocados 
2.847 garis na operação, que 
tiveram à disposição o apoio 
186 veículos, entre eles ca-
minhões basculantes, com-
pactadores, do tipo gaiola e 
pipas, e mais 41 equipamen-
tos, como pás mecânicas, 
mini pás e tratores de praia. 
No ano passado, foram 3.420 
funcionários distribuídos 
nos diversos pontos de fes-
tejo, com apoio de 177 veícu-
los e mais 35 equipamentos.

Mais de 2.800 
garis participaram 
da operação de 
limpeza do Leme 
ao Pontal, além do 
Piscinão de Ramos   

Salário dos servidores tem reunião hoje
Secretário de Fazenda admitiu que seu primeiro desafio é quitar os pagamentos do funcionalismo

O 
novo secretário de 
Fazenda, Pedro Pau-
lo, revelou ontem 
que fará uma reu-

nião neste sábado (2) para 
discutir o pagamento dos ser-
vidores públicos. De acordo 
com ele, a quitação dessa dí-
vida até o quinto dia útil será 
seu primeiro grande desafio 
após assumir o cargo.

Além disso, Pedro Paulo 
também contou que o 13º dos 
servidores pode ser parcela-
do. Até o momento, 46 mil 
vínculos que ganham até R$ 3 
mil receberam a gratificação.

Pedro Paulo e outros secre-
tários foram empossados por 
Eduardo Paes nesta sexta em 
cerimônia realizada no Palá-
cio da Cidade, em Botafogo, 
na Zona Sul. 

NOVAS MEDIDAS 
Também nessa sexta, a Se-
cretaria da Fazenda anun-
ciou um pacote de medidas 
com o objetivo de recompor 
as contas do Rio, reduzir o 
déficit fiscal e criar condi-
ções para a retomada de in-
vestimentos da cidade.

Mas a emergência, neste pri-
meiro momento, é o pagamen-
to do 13º salário de quem não 
recebeu e os salários relativos 
a dezembro, que devem ser pa-
gos no começo de janeiro.Ser-
vidores chegaram a ameaçar o 
arresto de bens da prefeitura 
para que eles recebessem o 13º 
salário, no fim da gestão do ex
-prefeito Marcelo Crivella, an-
tes de ele ser afastado do cargo 
e preso, sob suspeita de envol-
vimento em um esquema de 
corrupção, o “QG da Propina.

O pacote de medidas 
para sanear financeiramen-
te o município tem, ao todo, 
44 decretos, que incluem 
medidas emergenciais e de 
longo prazo. 

Ministério Público pede quebra de sigilo telefônico de Crivella
 > Preso desde o dia 22 de 

dezembro, o ex-prefeito 
do Rio Marcelo Crivella 
pode ter o sigilo telefôni-
co quebrado pela Justi-
ça. O pedido foi feito pelo 
Ministério Público do Rio 
de Janeiro (MP-RJ) para 
três celulares, um tablet e 
um computador apreen-
didos no dia 23, antes de 
Crivella voltar para casa 
em prisão domiciliar.

Na justificativa do pe-
dido, revelado pela Glo-
bonews, o MP diz que 

o prefeito afastado “tem 
atuado de forma a obstruir, 
sorrateiramente, o acesso a 
provas, inclusive por meio 
de expedientes malicio-
sos”. Além disso, também 
foi anexado um vídeo de 
uma câmera de segurança 
da portaria do condomínio 
de Crivella para comprovar 
que ele se valeu de “infor-
mações privilegiadas, ob-
tidas de forma criminosa” 
sobre a segunda fase da 
Operação Hades, em 10 de 
setembro.

Naquele dia, antes de 
ser alvo de busca e apreen-
são, segundo o MP, Crivella 
passou a noite em um en-
dereço desconhecido e re-
tornou apenas de manhã, 
pouco antes dos policiais 
chegarem. Além disso, pou-
co tempo depois do início 
da operação, advogados do 
então prefeito chegaram a 
sua casa.

Também durante a ope-
ração, segundo os promo-
tores, Crivella entregou um 
celular iPhone 7 que não 

era o seu pessoal, mas de 
um terceiro. Além disso, o 
aparelho estava desligado e 
o então prefeito se recusou 
a dar a senha na hora.

QG DA PROPINA
Marcelo Crivella foi preso no 
dia 22 em ação conjunta da 
Polícia Civil e do MP-RJ, em 
desdobramento das investi-
gações sobre o chamado “QG 
da Propina”. O esquema, des-
coberto a partir da delação 
premiada do doleiro Sérgio 
Mizrahy, arrecadou mais de 

R$ 50 milhões durante os 
últimos anos.

Segundo as investiga-
ções, Crivella seria o che-
fe do esquema, que era 
operado pelo empresá-
rio Rafael Alves, também 
preso na operação, assim 
como o delegado aposen-
tado Fernando Moraes, 
o ex-tesoureiro da cam-
panha Mauro Macedo, 
e os empresários Ade-
nor Gonçalves dos San-
tos e Cristiano Stockler 
Campos.
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Marcinho,  
ex-Botafogo, 
vai prestar 
depoimento
Suspeito de atropelar casal, 
jogador deverá ser ouvido  
na próxima segunda-feira

VITOR SILVA/BOTAFOGO

Marcinho tinha contrato 
com o Botafogo 

até o último dia 31 
de dezembro. No 

atropelamento, quarta-
feira, na Barra, uma  

pessoa morreu

O 
jogador Márcio Al-
meida de Oliveira, 
o Marcinho, de 24 
anos, ex-Botafogo, 

vai se apresentar na 42º DP 
(Recreio) na próxima se-
gunda-feira para esclarecer 
o que aconteceu na noite do 
acidente de carro que ma-
tou o professor Alexandre 
Silva de Lima e deixou uma 
outra professora ferida. A 
informação foi confirmada 
pelo delegado que assumiu 
a investigação do caso, Allan 
Luxardo.

De acordo com a Polícia 
Civil, o casal de professores 
atravessava a Avenida Lúcio 
Costa, na altura do número 
17.170, na noite de quarta-
feira, quando foi atropelado 
por uma Mini Cooper. O mo-
torista do veículo, que per-
tence a uma empresa, cujo 
pai do jogador é sócio, não 
parou para prestar socorro 
às vítimas. Alexandre Silva 
de Lima foi enterrado on-
tem, às 13h30, no Rio. 

Maria Cristina foi levada 
para o Hospital Municipal 

Lourenço Jorge, na Barra 
da Tijuca, e posteriormente 
transferida a uma unidade 
particular. Ela passou por 
cirurgia e seu estado de saú-
de é considerado estável.

Em nota, a assessoria do 
jogador, suspeito de condu-
zir o veículo no momento do 
acidente, informou que a fa-
mília do atleta sente mui-
to pelo ocorrido e que está 
dando todo o suporte neces-
sário aos envolvidos. O pai 
do lateral-direito, Sérgio de 
Oliveira, também deverá ser 
ouvido nos próximos dias.

A polícia quer saber se era 
mesmo Marcinho quem es-
tava conduzindo o veículo 
no momento do acidente. A 
suspeita de que seria ele ao 
volante ganhou força por-
que a seguradora rebocou 
o carro até a garagem do 
pai de Marcinho. Na quin-
ta-feira, o veículo passou 
por uma perícia na 42ª DP e 
uma nova avaliação já está 
marcada, desta vez com 
uma análise mais completa 
no interior do carro.

Número de baleados no Rio cai 33% em dezembro
Registros de mortos por armas de fogo também recuam no mês passado. Capital tem a maior incidência de tiroteios

REPRODUÇÃO

Depois do Rio, São Gonçalo foi o segundo município com maior nuúmero de tiroteios. Em terceiro, empatados, aparecem Belford Roxo e Caxias

Em comparação com no-
vembro, dezembro teve 
redução de 33% no núme-
ro de feridos por balas de 
fogo. De acordo com infor-
mações do ‘Fogo Cruzado’, 
com exclusividade para o 
jornal O DIA, o número 
de pessoas mortas também 
sofreu uma queda de 31%.  

No mês passado, houve 
301 tiroteios/disparos de 
armas de fogo no Grande 
Rio. Já em dezembro, esse 
número caiu para 299 re-
gistros, tendo um recuo 
de 1%. Já em relação ao 
número de mortos e fe-
ridos, ficam: 64 e 71 em 
novembro e 41 e 49, em 
dezembro.

O Rio de Janeiro foi o 
município com o maior 
número de tiroteios/dis-
paros de arma de fogo em 
dezembro: foram 160 re-
gistros, concentrando 54% 
dos tiros da Região Metro-
politana (299). Em segun-
do lugar, com 52 registros, 

ficou São Gonçalo. Em ter-
ceiro, vieram Belford Roxo 
e Duque de Caxias, com 19 
registros cada.

Em dezembro, o dia 25 
concentrou o maior número 
de tiroteios no Grande Rio: 
foram 20 no Natal. Entre os 
mortos, os dias 12 e 20 tive-
ram o maior número de ví-
timas, foram cinco em cada. 
Já entre os feridos, o penúl-
timo dia do ano, dia 30, con-
centrou o maior número de 
registros (6).

A Vila Kennedy, na Zona 
Oeste, foi o bairro com o 
maior número de tiroteios 
em dezembro: foram 19 re-
gistros. Amendoeira, em São 
Gonçalo, teve 15 tiroteios. 
Em seguida, vieram Costa 
Barros (10), Penha (8), Vila 
Isabel (8) e Tijuca (8).

A Vila Kennedy, na 
Zona Oeste, foi o 
bairro com o maior 
número de tiroteios 
em dezembro: 19

Menina leva tiro e morre durante queima de fogos
Uma menina morreu após 

ser baleada na madrugada 
desta sexta-feira, no Morro 
do Turano, no Rio Comprido, 
na Região Central do Rio. Se-
gundo a Polícia Militar, a 
criança estava no quintal de 
casa, na localidade conhe-

cida como Raia, quando foi 
atingida pelo projétil. 

A vítima, que não teve 
nome nem idade divulgados, 
foi socorrida para o Hospital 
Casa de Portugal, também no 
Rio Comprido, mas morreu à 
1h10. A menina foi ferida du-

rante a queima de fogos, na 
virada do ano. A princípio, 
acreditava-se que o ferimen-
to havia sido provocado por 
fogos de artifício, mas médi-
cos constataram que ela foi 
baleada no pescoço. 

Procurada, a assessoria 

de imprensa da Polícia Mili-
tar informou que não houve 
operação policial na comu-
nidade e nem há registro de 
confrontos envolvendo PMs 
na localidade no momento 
do crime. 

O caso foi registrado na 6ª 

DP (Cidade Nova) e a Delega-
cia de Homicídios da Capital 
(DHC) investigará o crime. 
Segundo a Polícia Civil, os 
pais da criança já presta-
ram depoimento. “Outras 
testemunhas estão sendo 
chamadas e as investigações 

continuam para identificar 
e esclarecer de onde partiu 
o tiro que atingiu a criança”, 
destaca a nota.

O Morro do Turano conta 
com uma Unidade de Polícia 
Pacificadora (UPP), que foi 
instalada no ano de 2010.

RAI AQUINO
raimundo.aquino@odia.com.br

Exclusivo!
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‘Só a vacina para nos tirar desse 
inferno’, dizem profissionais da saúde
Enfermeiros voluntários nos testes da Coronovac falam ao DIA sobre as dificuldades do ano que passou

AYRA ROSA

‘Tinha gente que chegava pedindo para não morrer de tarde, e à noite estava morto’, conta Clécio, que tem esperança pela distribuição da vacina à população

A 
esperança de um 2021 
tranquilo está, literal-
mente, dentro de Fe-
lipe Victor Barbosa e 

Aclécio Araújo, enfermeiros na 
rede pública de Niterói. Eles fo-
ram alguns dos voluntários nos 
testes da vacina chinesa Coro-
navac e compartilharam de um 
mesmo sentimento quando o 
relógio marcou os primeiros 
momentos do dia 1º: que o ano 
de 2020, especialmente tenso 
para quem esteve na linha de 
frente do combate ao vírus, fi-
que apenas na memória e não 
volte jamais. A expectativa de 
ambos é que o processo de imu-
nização se dê rapidamente nes-
te início de 2021.

Convidados pelo O DIA, 
os profissionais contaram da 
rotina desgastante e desola-
dora nos corredores dos hos-
pitais - “tinha gente que che-
gava pedindo para não mor-
rer à tarde, e à noite estava 
morto”, conta Aclécio -, mas 
dividiram também a esperan-
ça pela distribuição da vacina 
à população, que segue sem 
data, mas tem previsão de 
início para o primeiro semes-
tre. Apesar de não saberem se 
receberam o imunizante ou 
o placebo, eles não tiveram 
qualquer reação colateral.
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Rotina alterada por conta da exposição
FELIPE VICTOR 
BARBOSA, 35 
anos, técnico de 
enfermagem em 
Niterói e Maricá
“Dá para dividir minha 
jornada em início, meio e, 
espero, em breve, reta fi-
nal. No início, trabalhava 
apenas no Azevedo Lima. 
Quando inaugurou o hos-
pital de Maricá (o Muni-
cipal Che Guevara), fiz a 
inscrição e passei a tra-
balhar na escala de um 
plantão de 24h semanais.  

Carrego paciente no 
colo, dou medicação. Mi-
nha exposição é altíssi-
ma, então minha rotina 
foi toda alterada. No co-

meço fui para o apartamen-
to da minha mãe, me afas-
tei da minha esposa, depois 
voltei para casa e, aí, ela que 
se isolou porque pegou co-
vid-19. Eu, que não peguei 
o vírus, fico na expectativa: 
vou pegar hoje? vou pegar 
amanhã? Trabalhando, ven-
do pessoas morrerem, algu-
mas da minha idade. Vejo 
tudo de perto, preparo cor-
po. É muito selvagem”.

LINHA DE FRENTE

A pandemia também 
atingiu quem está na 
l inha de frente para 
curar. Marcia Ferreira, 
48, médica cardiologis-
ta do Complexo Hos-
pitalar de Niterói, foi 
infectada no início da 
pandemia e precisou se 
afastar das unidades de 
saúde onde trabalha.

“Um dia, cheguei em 
casa com muita dor. Por 
isso, já imaginei que 
pudesse estar infecta-
da. Logo me isolei total-
mente, pedindo que mi-
nha família mantivesse 
distância. Como tive sin-
tomas leves, como dores 
no corpo e coriza, não 
precisei ser internada”. 

‘Em julho e agosto vivemos o caos’
ACLÉCIO 
ARAÚJO, 34 anos, 
enfermeiro da 
rede pública em 
Niterói
“Sou enfermeiro e traba-
lho diretamente no com-
bate a esse vírus maldito. 
Pego o paciente quando 
está mal, no CTI. Com a 
pandemia, minha rotina 
mudou bastante porque 
a demanda aumentou 
consideravelmente. Co-
legas ficaram doentes, 
muita gente foi afastada 
por ser do grupo de ris-
co, idosos, diabéticos. 
Tivemos esse déficit e 
cheguei a ficar 48 horas 
sem ter rendição. Não 
podia largar o plantão 
sem rendição.

Em julho e agosto vi-
mos o caos. Tinha gente 
que entrava no hospital 
pedindo para não morrer 
à tarde, e à noite o cara 

estava morto. A diferença 
é que nesse começo a gen-
te via isso no hospital, mas 
na rua as pessoas pareciam 
com medo, tinham respeito 
pelo vírus. Hoje, o cenário 
está igual ou pior nos hos-
pitais, e na rua tem festa, 
rave, baile. Parece que são 
dois mundos completamen-
te diferentes.

Eu, no começo da pande-
mia, tive que me afastar da 
família, que tem comorbida-
des. Por isso defendo tanto 
essa vacina. Eu me volunta-
riei, muitos colegas dizem 

que fui cobaia. Fui, sim, 
para proteger as pessoas. 
Tomei as duas doses da 
Coronavac, não sei se pla-
cebo, ou vacina. Acho que 
fui do grupo que tomou a 
vacina, porque, depois da 
segunda dose, fiz o teste 
swab (coleta nasal) e meu 
anticorpo para igG esta-
va lá em cima. Também 
recebi uma carta deles 
confirmando. Fiquei fe-
liz por não passar mais 
nada para meus entes 
queridos. Tem quem diga: 
‘Não tomo nem da China, 
nem de lugar nenhum’. 
Mas é preciso pensar nas 
pessoas que querem to-
mar, mas não poderão no 
primeiro momento, como 
os imunossuprimidos e 
os pacientes com câncer. 
Você assumir o risco de 
não tomar, é individual, 
mas não podemos passar 
esse vírus maldito para as 
pessoas. É egoísmo. Essa 
é a minha luta”.

Hoje, o cenário está 
igual ou pior nos 
hospitais (ante 
julho e agosto), e 
na rua tem festa, 
rave, baile. 

Eu, que não peguei 
o vírus, fico na 
expectativa: vou 
pegar hoje? vou 
pegar amanhã?

YURI EIRAS

yuri.eiras@odia.com.br
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2021 CHEGA COM A PROMESSA 
DE FORTES EMOÇÕES
Avanços na saúde, como a cura da Aids, tragédias ambientais, novas guerras e 
escândalos na política: confira as previsões para o ano que está começando

A
pós um ano difícil e 
com muitas perdas 
como foi 2020, muita 
gente espera mudan-

ças para 2021 que envolvam 
saúde, sucesso e felicidade. E 
o vidente Lucas Paiva, lendo 
cartas e jogando búzios, se 
conecta com divindades para 
trazer as previsões. Ele fala da 
pandemia e das vacinas, das 
tragédias nacionais por erros 
humanos, das mortes de famo-
sos, da política nacional e in-
ternacional e do futuro das car-
reiras de celebridades, como 
Neymar, Anitta e Silvio Santos. 

De acordo com Lucas Pai-
va, 2021 será regido por Oxum 
e Oxalá. O vidente explica 
que Oxum é o orixá feminino 
que representa as águas doces, 
os relacionamentos afetivos e 
sexuais: “Com a regência dela, 
os relacionamentos amorosos 
turbulentos se tornarão muito 
mais intensos”. Já Oxalá como 
regente mostra que 2021 será 
um ano divino, acima de tudo: 
“Oxalá nos traz a retidão, a ne-
cessidade de reflexão, e a cla-
reza de pensamentos”.

Segundo ele, o ano será di-
fícil, principalmente nos pri-
meiros sete meses. “A humani-
dade está passando pela fase de 
modificação mais importante 
da nossa era. Mas muitos não 
estão aprendendo a lição”. O vi-
dente diz que 2021 terá doen-
ças novas, mas também gran-
des avanços na Medicina: “Será 
descoberta a cura para doen-
ças como a Aids”. Em relação à 
covid-19, afirma que só volta-
remos a ter uma vida normal 
depois de julho, e, ainda assim, 
com restrições. “Até mesmo 
uma vacinação no nosso país 
irá trazer muitas irregularida-
des, denúncias, desvios e mais 
problemas políticos. A pande-
mia ainda vai estar acontecen-
do gravemente no mundo”. 

Sobre os receios em relação 
às mutações do coronavírus, 
revela que as vacinas serão su-
ficientes, mas não resolverão o 
problema de vez. “As pessoas 
terão que conviver e tomar, as-
sim como o vírus da Aids, um 
complexo coquetel não só pre-
ventivo, mas para tratamento 
posterior a quem teve o vírus”.  

Ele prevê que o Brasil 
terá três grandes perdas no 
mundo artístico. Uma delas 
será por acidente e duas por 
doença: “O mundo da música 
irá chorar o luto entre maio e 
julho”. Paiva também falou so-
bre três celebridades: Anitta, 
Neymar e Silvio Santos. 

Ele prevê que a cantora terá 
um ano de descanso, principal-
mente na segunda metade. “Ne-
cessitará de descanso urgente, 
relacionado ao estresse. É um 
ano também no qual ela terá 
uma grande paixão”. O craque 
Neymar também pode ter di-
ficuldades. Para Paiva, ele terá 
um ano de oscilações emocio-
nais e com possíveis prejuízos 
relacionados a patrocínios: 
“Uma atitude que vai tomar 
nesta virada do ano terá reper-
cussão negativa e possíveis can-
celamentos de contrato. Haverá 
a partir de outubro e novembro 
uma possibilidade de paterni-
dade. E deverá ter cuidado en-
tre julho e agosto com proble-
mas de saúde dos ossos”.  

O apresentador Silvio Santos 
terá problemas relacionados a 
câncer de pele e metástase: 
“Não terá mais a mesma vita-
lidade. Está chegando a hora 
de se aposentar dos palcos”. 
“As grandes redes de televisão 
vão passar por adaptações. O 
Império da Rede Globo estará 
sob perigo e um grande déficit 
econômico. O SBT pode iniciar 
negociações para venda.

Vidente Lucas 
Paiva: ano de 
2021 será regido 
por Oxum e 
Oxalá e deverá 
ser difícil, 
principalmente 
nos primeiros 
sete meses

DIVULGAÇÃO

Silvio Santos, 

Anitta e Neymar 

podem enfrentar 

muitas dificuldades 

ao longo de 2021

Presidente Jair Bolsonaro: novas denúncias envolvendo a família 

REPRODUÇÃO VÍDEO

 > Com a queda de Do-
nald Trump e a eleição 
do Joe Biden para a 
presidência dos Esta-
dos Unidos, há gran-
des expectativas de 
mudanças na política 
internacional mundial. 
Mas, de acordo com o 
vidente Lucas Paiva, o 
novo governo ameri-
cano vai começar sob 
discussões, possíveis 
boicotes e poderá ter 
problemas relaciona-
dos à equipe que vem 
sendo formada. Pode-
rá enfrentar problemas 
também no Senado.

“Haverá um risco 
muito grande de guerra 
na parte árabe do mun-
do, com os Estados Uni-
dos tendo uma interfe-
rência direta. Temos o 
risco de duas guerras 
este ano, além da pan-
demia da covid-19. Mas 
o presidente americano 
vai tentar fazer um diá-
logo mais humanístico, 
mesmo que difícil nos 
três primeiros anos de 
governo dele”, afirma o 
vicente Lucas Paiva.

Problemas 
para Biden 
nos EUA

O democrata Joe Biden terá dificuldades no começo de governo

AFP

PEDRO JORDÃO
Do Portal IG

O apresentador Silvio Santos pode enfrentar problemas de saúde

DIVULGAÇÃO

 > O vidente Lucas Paiva 
afirma que o presidente 
Jair Bolsonaro terá uma 
queda de popularidade, 
mas que continuará tendo 
aprovação daqueles que “o 
idolatram”. Sobre a família 
Bolsonaro, prevê que”vão 
acontecer mais denúncias e 
escândalos, até mesmo pela 
vitória do novo prefeito do 
Rio”. “A família Bolsonaro 
irá responder juridicamen-
te as acusações impostas, 
Xangô está se fazendo pre-
sente, e os deuses da justiça 
irão cobrar também o go-
verno por um certo descaso 

relacionado à pandemia e à 
crise”, acrescenta Paiva.

Nas questões ambien-
tais, ele prevê mudanças. 
“O Brasil está em descrédi-
to nas medidas relaciona-
das ao meio ambiente e as 
políticas sociais. O próprio 
governo perceberá o erro e 
tentará corrigi-lo. A partir 
de abril, as mudanças serão 
mais intensas, na tentativa 
de consolidar uma ligação 
com o novo governo ameri-
cano. Vão acontecer novos 
acidentes e duas tragédias 
ambientais, por omissão e 
erro humano”, relata.

Bolsonaro: cai popularidade
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ZIDANE QUER MEDALHÕES
Técnico do Real Madrid, Zinedine 

Zidane cobrou rapidez na renovação 

de Sergio Ramos, Modric e Vázquez.

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

VASCO

FLAMENGO

FLUMINENSE BOTAFOGO

Bônus para manter 
a equipe na Série A
De volta ao comando do Gigante da Colina, Luxemburgo 
abre mão do salário e terá um prêmio especial por meta

DANIEL CASTELO BRANCO

Diretoria do Independiente nega a possibilidade de Benítez permanecer

D
e volta ao Vasco com a 
missão de livrar o time 
de um novo rebaixa-
mento à Série B do 

Campeonato Brasileiro, o téc-
nico Vanderlei Luxemburgo 
firmou um vínculo com algu-
mas particularidades. De acor-
do com informações do portal 
‘UOL’, ele não terá remunera-

ção fixa e ganhará um bônus, 
caso o Cruzmaltino fique na 
Primeira Divisão. 

Os valores que serão pagos 
em caso de permanência da 
equipe na Série A não foram 
revelados pelas partes. O con-
trato de Luxemburgo com o 
Vasco vai até fevereiro. Ele será 
o quarto técnico na tempora-

da, depois das passagens pelo 
clube de Abel Braga, Ramon 
Menezes e Ricardo Sá Pinto. 

O treinador assume o time 
com 28 pontos, em 17º lugar 
na tabela, a primeira dentro 
da zona da degola do Brasilei-
ro. O Cruzmaltino terá 12 par-
tidas até o fim da competição. 
Em 2019, Luxemburgo tam-

bém chegou ao Vasco num 
momento delicado: pegou a 
equipe na lanterna e terminou 
o Brasileiro na 12ª colocação. 
No total, comandou o time 
em 34 jogos, com 12 vitórias, 
12 empates e 10 derrotas.

SONHO COM BENÍTEZ
O meia argentino Martín Be-
nítez deixou o Vasco e mostrou 
muita emoção na despedida. 
Porém, o novo presidente do 
clube, Jorge Salgado, ainda 
sonha com a permanência do 
jogador, que pertence ao Inde-
pendiente, da Argentina. 

No entanto, o diretor-execu-
tivo do clube argentino, Jorge 
Damiani, descarta essa pos-
sibilidade. “Não tem como. É 
tarde para isso! O jogador tem 
que se reapresentar e começar 
a treinar no Independiente na 
semana que vem”, explicou em 
entrevista ao canal do YouTube 
‘Papo na Colina’.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nA Conmebol determinou que 
a final da Libertadores, no Ma-
racanã, será no dia 30. Hoje, 
River, Boca, Santos e Palmei-
ras disputam as vagas na deci-
são da competição. Mas quem 
está ligado nessa situação é o 
Flamengo, já eliminado, e tam-
bém o Fluminense. Dizem que 
a Conmebol vai querer interdi-
tar o estádio bem antes para a 
preparação. Se acontecer, a du-
pla Fla-Flu ficará sem jogar em 
casa por quatro jogos no Brasi-
leirão. Prejuízo enorme e que 
os times terão que correr atrás!

PERDAS NO 
MARACANÃ

DANIEL CASTELO BRANCO 

O MELHOR BOMBEIRO 

E
m 2021, quem volta ao Vasco é Vanderlei 
Luxemburgo. Ainda aparentemente debi-
litado por conta da covid-19, ele diz que está 

100% recuperado e assinou com o clube até o fim 
do Brasileiro. Claramente um recado da nova di-
retoria: faz por merecer que você continua. E vai 
ser assim. Foi no clube que Luxa renasceu para 
o futebol e também ajudou o Vasco a se livrar do 
rebaixamento. Não só isso, colocou o clube na 
Copa Sul-Americana. E digo: em 2020, também 
é possível. O Pofexô terá 12 jogos para mostrar 
que ainda está em forma e, realmente, a ligação 
dele com o Vasco é algo diferente e inusitado 
nesta reta final de carreira. Especial. Boa sorte e 
que ele viva uma grande fase novamente. Porque 
vai ser um alívio para o individual e o coletivo. O 
Vasco precisa voltar a ser Vasco. E isso começa 
com vontade. Luxa é melhor bombeiro que o 
Gigante da Colina poderia conseguir.

Luxemburgo será o quarto treinador do Vasco na atual temporada

 n O Flamengo terá a vol-
ta do atacante Yuri César 
e dos volantes Ronaldo e 
Hugo Moura. Os atletas es-
tavam emprestados a For-
taleza, Bahia e Coritiba, 
respectivamente. Quem 
sai na frente é Yuri César 
porque trabalhou com Ro-
gério Ceni (foto) no Forta-
leza. Mas todos são boas 
peças para a reta final da 
temporada, principalmen-
te levando em conta o can-
saço dos que fizeram mais 
jogos em 2020.

REFORÇOS 
CASEIROS

SURPRESAS NA LIBERTADORES

 nA Libertadores 2021 já tem 29 times classificados. E a gran-
de novidade vem lá da Bolívia. O Always Ready foi o campeão 
do campeonato boliviano e joga no Estádio Municipal de 
El Alto, que fica a 4.070 metros acima do nível do mar. Um 
completo absurdo, desumano. A dificuldade é totalmente 
influenciável na partida com esse fator. E já matou um árbi-
tro com uma parada cardíaca em 2019. Essa eu quero ver...
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G-7 quase garantido 
empolga o Tricolor

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Fred: esperança no Fla-Flu 

Em sétimo lugar no Cam-
peonato Brasileiro, o Flumi-
nense vive um momento de 
instabilidade na temporada, 
sem vencer há três rodadas _ 
um empate e duas derrotas. 
No entanto, um fator extra-
campo pode servir como in-
centivo para o Tricolor nes-
te começo de 2021. Com a 
classificação de Palmeiras e 
Grêmio à decisão da Copa do 
Brasil, a possibilidade de um 
G-7 no Campeonato Brasilei-
ro aumentou muito.

Atualmente, tanto o Alvi-
verde quanto o Tricolor Gaú-
cho estão entre os seis primei-
ros na tabela do Brasileirão. 
Com isso, no momento, inde-
pendentemente do campeão, 
o Fluminense conseguiria se 
classificar para a Libertadores 
do ano que vem, mesmo estan-
do na sétima colocação. Isso 

porque uma das vagas que a 
competição destina será her-
dada pelo sétimo colocado, 
caso o campeão da Copa do 
Brasil esteja no G-6.

Os jogadores do Flumi-
nense se reapresentaram on-
tem e deram início à prepa-
ração para o clássico diante 
do Flamengo, quarta-feira, 
às 21h30, no Maracanã.

Dois na lista dos 100 melhores
Se 2020 não foi tão brilhan-
te dentro de campo para o 
Flamengo, dois jogadores do 
clube podem se orgulhar de 
figurar entre os melhores do 
mundo em 2020, de acordo 
com o jornal ‘Marca’. O ata-
cante Pedro e o meia Everton 
Ribeiro apareceram na lista 
do periódico espanhol. 

Os dois atletas, que foram 
convocados por Tite no ano 
passado para a seleção brasi-
leira, ocupam a 94ª colocação 
(Pedro) e a 98ª posição (Ever-
ton Ribeiro). A lista é liderada 
pelo polonês Robert Lewan-
dowski, que também venceu 
o prêmio de melhor do ano 
oferecido pela Fifa.

Além dos atletas do Fla-
mengo, há outros jogado-
res brasileiros na relação. 

Pedro aparece na lista do ‘Marca’

DANIEL CASTELO BRANCO

São eles: Brenner (São Paulo, 
91°), Gabriel Jesus (Manches-
ter City, 79º), Diego Carlos 
(Sevilla, 77º), Philippe Cou-
tinho (Barcelona, 69º), Mar-
quinhos (PSG, 41º), Alisson 
(Liverpool, 40º), Ederson, 

Manchester City, 39º), Rober-
to Firmino (Liverpool, 36º) e 
Neymar (PSG, 6º).

Para o clássico de quarta-
feira, diante do Fluminense, 
no Maracanã, são pequenas 
as chances de o goleiro Die-
go Alves estar em campo. Ele 
ainda vem fazendo tratamen-
to da lesão na coxa, mas não 
deve ter condições de jogo. 

Diego Alves recebeu curio-
sa  homenagem de Lionel 
Messi. Ao completar 644 
gols em jogos oficiais pelo 
Barcelona, o argentino, em 
parceria com uma empresa 
de cerveja, presenteou cada 
goleiro em que fez gol. Diego 
Alves, que defendeu o Alme-
ria e o Valencia, da Espanha, 
foi o goleiro que mais levou 
gols de Messi: 21.

Confiança 
em ficar  
na Série A
O novo presidente do Bota-
fogo, Durcésio Mello, crê na 
permanência do Glorioso na 
Série A do Brasileiro. Apesar 
do momento delicado da 
equipe, ele acredita que seja  
possível deixar a zona de re-
baixamento, mesmo faltan-
do apenas 11 jogos para o fim 
da competição.

“Ficarei junto ao time 
para motivá-los e dar todo 
o suporte ao (Eduardo) Bar-
roca, ao Túlio (Lustosa) e ao 
elenco, para fazermos nosso 
dever de casa. Não vamos 
cair, vamos ficar na Série A. 
Sou um grande otimista. Te-
nho grande esperança e qua-
se certeza de que o Botafogo 
vai permanecer na Série A”, 
afirmou Durcésio em entre-
vista à Rádio Globo.

8    SÁBADO, 2.1.2021  I  O DIA



ECONOMIA

Reajuste de 5,26% em aposentadorias 
e pensões do INSS já estão valendo
Beneficiários que recebem acima do mínimo só vão conhecer o aumento com o consolidado do INPC

AGÊNCIA BRASIL

Aposentados e pensionistas que recebem o salário mínimo terão reajuste de 5,26% nas aposentadorias e pensões, inclusive BPC

A
posentadorias, pen-
sões do INSS e o Be-
nefício de Prestação 
Continuada (BPC) 

subiram 5,26% e não mais 
4,11%. Os demais aposenta-
dos dependem do INPC para 
saber quanto vão receber a 
mais. O percentual será di-
vulgado este mês.  O reajuste 
vai beneficiar cerca de 70% 
de segurados. Isso ocorre 
porque com a definição do 
salário mínimo de 2021 para 
R$ 1.100, a maior parte dos 
aposentados deverá ter rea-
juste para este mesmo valor. 
É importante destacar que o 
salário mínimo define o piso 
dos benefícios do INSS. 

Todos os anos definição 
de reajuste do piso nacional 
parte do governo, por meio 
de análises de caixa e da in-
flação no país. Ele passa a 
valer no começo de cada ano 
por meio de Medida Provisó-
ria, mas deve passar também 
por aprovação do Congresso.

Já para quem ganha aci-
ma do mínimo a regra muda. 
O reajuste é feito seguindo 
o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC) nesse 
casos. No acumulado deste 
ano, o INPC está com alta de 
3,93%. Mas o Ministério da 
Economia prevê uma alta de 
4,11% para o ano.

De qualquer modo, o au-
mento dos demais bene-
ficiários deverá girar em 
torno de 4,1%. O INPC tam-
bém é o índice que define 
o reajuste do teto do INSS. 
Assim, se ele realmente fi-
car em torno de 4,1%, o teto 
passaria para R$ 6.351,20, 
ante os R$ 6.101 atuais.

De acordo com projeção 
do Boletim Focus, divul-
gado pelo Banco Central, a 
inflação IPCA de 2020 deve 
ficar em 4,39%. Com isso, 
os 5,26% de reajuste do sa-
lário mínimo e piso do INSS 
ficaram acima da inflação, 
gerando um aumento real 
do poder de compra.

Ter ganho real significa 
que o aumento ficou acima 
da inflação. Neste caso, o au-
mento real é de 0,9%, o que 
ainda é considerado insufi-
ciente pelos aposentados. 

“A falta de aumento real 
do mínimo prejudica ain-
da mais aposentados e pen-
sionistas, que já ganham 
pouco”, critica João Batis-
ta Inocentini, presiden-
te do Sindicato Nacional 
dos Aposentados e Idosos 
(Sindnapi).

Para todos que ganham 
além do piso, mesmo que 
poucos reais, não deverá 
haver aumento real, sen-
do o reajuste feito somente 
para cobrir a alta do INPC 
do período.

A falta de aumento 
real do mínimo 
prejudica ainda 
mais aposentados e 
pensionistas, que já 
ganham pouco”

JOÃO BATISTA INOCENTINI, 
presidente do Sindnapi

Pandemia muda cara do e-commerce
Itens de supermercados viraram as vedetes das vendas online. Gigantes do varejo apostam na modalidade para aumentar os negócios

REPRODUÇÃO INTERNET

Para se ter uma ideia, o varejo online faturou 45% a mais no Natal

A pandemia mudou a cara 
do e-commerce brasileiro. A 
transformação ocorreu não 
só por conta da aceleração 
nas vendas, mas também nos 
tipos de produtos mais ven-
didos e até no jeito de operar, 
agora bem mais descentrali-
zado. Se em 2019 os eletroele-
trônicos foram as vedetes de 
vendas, com a pandemia os 
itens de supermercados ga-
nharam a dianteira e viraram 
a grande aposta dos gigantes 
do varejo online em 2020.

“Em 2019, o celular era o 
item mais vendido no nosso 
site e, em 2020, os hortifruti 
ficaram entre os dez mais”, 
afirma Raoni Lapagesse, dire-
tor de Relações Institucionais 
da B2W. A varejista, uma das 
maiores do e-commerce, fatu-
rou R$ 18,5 bilhões de janei-
ro a setembro entre todos os 
produtos, próprios e de tercei-
ros, com crescimento de 53% 
ante 2019. O executivo conta 
que a categoria supermercado 
era muito pequena dentro da 
companhia e, “da noite para 
o dia, tornou-se uma frente 
importantíssima”.

Em janeiro de 2020, a B2W 
comprou o Supermercado 
Now, uma empresa online 
do setor. Em abril, já na pan-
demia, lançou o Americanas 

Mercado e fechou parcerias 
com as redes Carrefour e Big 
para ter cobertura nacional 
nas vendas de alimentos. 
Com isso, a categoria super-
mercado foi o grande desta-
que do terceiro trimestre nos 
resultados da empresa.

As vendas desse segmento 
cresceram nove vezes em re-
lação a igual período de 2019. 
Em número de itens, os pro-
dutos de supermercados fo-
ram os mais comercializados 
nos últimos dois trimestres 
até setembro.

Por conta desse desempe-
nho, a companhia decidiu 
apostar em bicicletas elétricas 
para conseguir entregar um 
volume maior de compras de 
alimentos e bebidas, itens de 
consumo imediato, num prazo 
mais curto, de até 3 horas.

O projeto começou com 
apenas 50 bicicletas elétri-
cas no Rio e São Paulo pela 
pequena oferta dessas bikes 
no mercado, diz Lapagesse. 
Com capacidade de trans-
portar 180 quilos, um volume 
muito maior do que uma bike 
comum, a bicicleta elétrica 
cargueira se encaixa perfei-
tamente nessa nova frente de 
negócios, além de ter uma pe-
gada sustentável.

O Magazine Luiza, gigante 

do varejo que teve no terceiro 
trimestre mais da metade do 
faturamento vindo do e-com-
merce, tinha planos de entrar 
no segmento de supermerca-
do, porém não em 2020, con-
ta Bernardo Leão, diretor de 
novos negócios. Com a pande-
mia, enxergou na venda desses 
itens uma oportunidade e an-
tecipou o projeto.

Em março, em menos de 
dez dias, a varejista ingressou 
no segmento de supermerca-

dos. “Hoje é a categoria nú-
mero um em itens vendidos. 
No terceiro trimestre foram 
mais de 5 milhões de pedi-
dos”, conta Leão.

O Magalu opera nessa ca-
tegoria com estoque de ter-
ceiros e também próprio, 
comprando diretamente da 
Unilever, P&G, Coca-Cola e 
Ambev, por exemplo. “Mais 
que dobramos o número de 
marcas em relação aos três 
primeiros meses do ano.”

 > O Benefício de Presta-
ção Continuada (BPC) 
será concedido à famí-
lia com renda mensal 
per capita inferior a um 
quarto de salário míni-
mo. O texto tem vigência 
imediata e pode excluir 
até 500 mil brasileiros de 
receber o benefício.

O presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro, 
assinou medida provisó-
ria que altera o artigo 20 
da Lei nº 8.742, de 1993, 
e estabelece critério de 
renda exigido para fins 
de percepção do BPC.

Recentemente, o Con-
gresso Nacional aprovou 
a ampliação do critério 
de renda para meio salá-
rio mínimo, com a Lei nº 
13.981, de 2020.

Esse normativo foi 
vetado pelo presidente, 
porque, de acordo com 
a secretaria-geral da 
Presidência, criava des-
pesas obrigatórias sem 
a indicação da fonte de 
custeio, além de não ter 
o estudo de impacto 
orçamentário.

Foi criada a Lei nº 
13.982, de 2020, res-
tabeleceu o critério de 
renda igual ou inferior 
a um quarto do míni-
mo, mas com vigência 
até 31 de dezembro de 
2020. 

Mudança 
no BPC vai 
excluir 500 
mil pessoas

MARTHA IMENES

martha.imenes@odia.com.br

ALIMENTOS

 N Não foi por acaso que gran-
des empresas do varejo onli-
ne decidiram investir no seg-
mento de supermercados. 
Ele representa ainda cerca 
de 1% do total das vendas do 
e-commerce como um todo, 
mas tem potencial para ala-
vancar os negócios.

Como a compra de alimen-
tos e bebidas é recorrente, isto 
é, se repete de duas a três ve-
zes por mês e com frequência 
muito maior do que em ele-
troeletrônicos e vestuário, ela 
acaba sendo um caminho para 
o varejista online oferecer pro-
dutos de maior valor “É aí onde 
se ganha dinheiro”, explica o 
presidente da Sociedade Bra-
sileira de Varejo e Consumo 
(SBVC), Eduardo Terra. Além 
disso, essa é uma via para am-
pliar a base de consumidores.

Depois da logística, uma 
das maiores despesas do e-
commerce é o chamado custo 
de aquisição de clientes (CAC). 
Isto é, são os gastos com anún-
cios online para fisgar novos 
consumidores. Com a pande-
mia, essa despesa foi reduzida 

drasticamente, afirma Felipe 
Dellacqua, sócio da Vtex, em-
presa que provê plataforma de 
e-commerce para um quarto 
das lojas virtuais do País.

“Antigamente era como se 
existisse um lago com pouco 
peixe, onde era mais difícil e 
caro pescar”, compara Del-
lacqua. Mas, com as restri-
ções do isolamento devido 
à pandemia, passou a existir 
abundância de consumidores 
navegando pelo canal digital e 
ficou muito mais fácil e barato 
capturá-los, observa.

Só no primeiro semes-
tre de 2020, 7,3 milhões de 
consumidores ingressaram 
no e-commerce. É quase a 
mesma quantidade de novos 
brasileiros que passaram a 
fazer compras online no ano 
inteiro de 2019.

N o  p r i m e i r o  s e m e s t r e 
de 2020 existiam no Brasil 
41 milhões de e-consumi-
dores, número 40% maior 
d o  q u e  e m  i g u a l  p e r í o d o 
d o  a n o  a n te r i o r,  a p o n t a 
o relatório Webshoppers, 
da Ebit/ Nielsen.

Investimento em supermercados

DIVULGAÇÃO
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BRASIL

Bolsonaro diz que país poderá comprar imunizante norte-americano para aplicar na população
REPRODUÇÃO INTERNET

Em live, Bolsonaro diz que Brasil pode compra vacina da Moderna e critica uso de máscara e distanciamento social, necessário contra covid

E
m transmissão ao 
v ivo  em rede so-
c ia l ,  o  pres iden-
te Jair Bolsonaro 

afirmou que o Brasil po-
derá comprar doses da 
vacina contra a covid-19 
desenvolvida pela empre-
sa norte-americana Mo-
derna. Ele não abordou 
detalhes de como o acor-
do poderia ocorrer.

O presidente citou um 
artigo científico publicado 
nesta semana no New En-
gland Journal of Medicine, 
que aponta eficácia de 94% 
do imunizante, a mesma 
anunciada antes pela em-
presa de biotecnologia. Ele 
também comentou sobre o 
início da vacinação em paí-
ses como os Estados Unidos, 
a Alemanha e o Reino Uni-
do, mas não abordou quan-
do esse tipo de ação começa-
rá no País.

“Além da Pfizer, temos 
uma outra agora que se 
apresenta no momento, a 
Moderna, que poderá ser ad-
quirida pelo Brasil”, afirmou.

Desenvolvida em par-
ceria com o Instituto Na-
cional de Alergia e Doen-
ças Infecciosas (Niad, na 
sigla em inglês), dos Es-
tados Unidos, a vacina da 
Moderna está autorizada 
para uso nos Estados Uni-
dos, desde 18 de dezembro, 
e no Canadá. Ela pode ser 
acondicionada em geladei-
ras por um mês e, se con-

 > No último dia de 
2020, e no terceiro 
consecutivo em que o 
país volta a registrar 
mais de mil mortes em 
24 horas, o presidente 
Jair Bolsonaro fez uma 
live nas redes sociais 
em que criticou medi-
das de isolamento e o 
uso de máscaras. 

O presidente disse 
que as máscaras de pano 
são uma “ficção”, que 
possuem proteção “pra-
ticamente zero” contra o 
coronavírus.

“Falam tanto em 
máscara. O tempo todo 
essa mídia pobre falan-
do: ‘o presidente sem 
máscara’. Não encheu 
o saco ainda, não? Isso 
é uma ficção. Quando é 
que nós vamos ter gen-
te com coragem, que eu 
não sou especialista no 
assunto, para falar que 
a proteção da máscara 
é um percentual peque-
no? A máscara funciona 
para o médico, que está 
operando uma máscara 
específica. A nossa aqui, 
praticamente zero”, disse 
Bolsonaro.

Presidente 
minimiza uso 
de máscara

gelada, por até seis meses.
No começo de dezembro, 

a Moderna disse que espe-
ra entregar até 125 milhões 
de doses no 1º trimestre.

Na live, Bolsonaro des-
tacou, ainda, que mantém 
contato diário com o mi-

nistro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, sobre a pandemia 
no país. Ele também vol-
tou a dizer que a vacinação 
contra o novo coronavírus 
não será obrigatória, mas 
voluntária, declarando que 
não tomará o imunizante 

por já ter sido infectado 
pela doença.

“Parte da população cla-
ma por elas. Então, quem 
está querendo a vacina a 
gente vai acertar. Da nossa 
parte, é grátis e não obriga-
tório”, declarou.

No começo de 
dezembro, a 
Moderna disse que 
espera entregar até 
125 milhões de doses 
no 1º trimestre.

VACINA DA MODERNA NO BRASIL
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Vamos renascer das cinzas

No início do século 20, o 
escritor austríaco Stefan 
Zweig foi um dos intelec-

tuais judeus que, sem entenderem 
no que o nacionalismo alemão po-
deria resultar, se encantou com seu 
ideário. Mas, após a 1ª Guerra Mun-
dial abdicou de tal posicionamento 
e se tornou um pacifista. As políti-
cas antissemitas que se dissemina-
ram na Alemanha e Áustria a par-
tir da ascensão de Hitler, em 1933, 
logo afetaram Zweig e em 1934 ele 
deixou o seu país, indo para a In-
glaterra, depois para New York e 
em 1940 para o Brasil.

Aqui, Zweig foi recebido com 
euforia pela comunidade intelec-
tual e pelas autoridades políticas. 
Mas, não se tratava de boas vin-
das a um refugiado ou a satisfa-
ção pela convivência com um dos 

Ontem foi um dia históri-
co para o Rio de Janeiro. 
Chegou ao fim o tempo do 

“choro e ranger de dentes”. Honra-
do pela votação que recebi, serei 
pela terceira vez o prefeito mais 
feliz do mundo.

Quero garantir a todos os cario-
cas que a recuperação da cidade, 
de sua alegria, de sua beleza, de seu 
respeito e de seu potencial econô-
mico, já começou. São e ainda serão 
tempos difíceis, especialmente de-
pois de uma administração omissa. 
Mas o momento das reclamações 
passou. Agora é trabalhar 24 horas 
por dia, sete dias por semana.

Vamos olhar para frente. Fazer 
com que o Rio seja uma Cidade Ma-
ravilhosa para todos. A transição 
foi excepcionalmente curta, mas 
arregaçamos as mangas desde o 
primeiro minuto. Nos últimos dias 
trabalhamos incansavelmente para 
oferecer o mais rápido possível uma 
Saúde de qualidade, com a recupe-
ração das Clínicas da Família e das 
outras unidades da rede, e prepa-
rando nossa estrutura para o aten-
dimento, a prevenção e a vacinação 
contra a covid-19.

Por isso, eu faço um apelo a to-
dos: continuem a se cuidar. O co-
ronavírus permanece entre nós e 
precisamos adotar e respeitar to-
das as medidas protetivas. Vamos 
usar máscaras, proteger os idosos 
e evitar a todo custo as aglomera-
ções. Em 2021, teremos a vacina. 
Falta pouco agora.

Precisamos também pensar e 
agir pelas crianças e jovens. Na 
Educação, vamos dar aos alunos 
não só o suporte material para que 
possam estudar, mas também todo 
o apoio pedagógico e psicológico. 
O momento exige o melhor de nós. 

João Batista Damasceno: Haverá Brasil no futuro?

João Batista  

Damasceno 

professor da Uerj e 
doutor em Ciência 
Política

Eduardo Paes 

prefeito da cidade 
do Rio de Janeiro

maiores escritores da época. O 
oportunismo que permeia a clas-
se dominante no Brasil via na sua 
presença apenas a possibilidade 
de prestígio e oportunidades de 
um intercâmbio com instituições 
estrangeiras, visando aos seus 
interesses.

Tal como Lula, Zweig foi seduzido 
pela amabilidade que a Casa Grande 
apresenta aos que lhe interessam. 
Zweig acreditou na democracia ra-
cial brasileira e não compreendeu 
o processo cínico de exploração, 
exclusão social e racismo que per-
meiam as nossas relações.

Em sua primeira viagem ao Bra-
sil, Zweig escreveu o livro ‘Brasil, 
país do futuro’. Encantado, mudou 
com sua mulher, Lotte, para cá e se 
estabeleceram em Petrópolis. Zweig 
trazia em sua bagagem um ideário 
liberal e antinazista. Getúlio Vargas 
o recepcionou pessoalmente, mas 
havia uma contradição. Seu gover-
no se mantinha graças às políticas 
autoritárias e muitos de seus mi-
nistros e assessores militares eram 

Nos transportes o trabalho será 
contínuo, a começar pela recupe-
ração do sistema do BRT, assusta-
doramente sucateado. Vamos con-
cluir o BRT Transbrasil.

De agora em diante, todos os ca-
riocas voltam a ser tratados como 
iguais, mas, principalmente, recu-
peram o direito de serem diferen-
tes. Raça, religião, gênero e gostos 
pessoais não serão usados para em-
basar nenhum tipo de preconceito.

Meu melhor governo começa 
agora e será feito sob o espírito de 
união. Vamos reerguer o Rio jun-
tos: os que votaram e os que não 
votaram em mim. Montei um secre-
tariado com competência técnica 
reconhecida, que se juntará a uma 
equipe maravilhosa de servidores 
que eu conheço muito bem e tenho 
certeza de que não poupará esfor-
ços para chegarmos ao nosso ob-
jetivo: fazer a Cidade Maravilhosa 

simpatizantes do nazifascismo. A 
classe dominante no Brasil recepcio-
na com cordialidade e chama para 
a mesa na Casa Grande, mas quan-
do não mais interessa defenestra o 
convidado, pois se torna incômodo. 
Tolos são os que acreditam na sua 
receptividade.

Diante do avanço do nazismo na 
Europa, com o crescimento da intole-
rância e do autoritarismo em sua épo-
ca, sem esperanças no futuro da hu-
manidade e tomando ciência do que 
realmente se pensa e se faz no Brasil, 
em 1942, deprimido, Zweig escreveu 
carta de despedida e suicidou-se jun-
tamente com a mulher. A avaliação de 
Zweig foi falha. Três anos depois de 
sua morte, os ‘Aliados’, tendo à frente 
a URSS, venceram o nazifascismo e a 
humanidade ganhou rumos diversos 
do que ele supunha.

Vivemos momento no qual não 
se vislumbra qualquer projeto de 
nação. Nada está sendo construído 
para legado às gerações futuras e 
mesmo a geração presente está sen-
do sacrificada em seus direitos. A ig-

“Vamos 
olhar para 
frente. Fazer 
com que 
o Rio seja 
uma Cidade 
Maravilhosa 
para todos”

“Vivemos 
momento no 
qual não se 
vislumbra 
qualquer 
projeto 
de nação. 
Nada está 
sendo 
construído 
para legado 
às gerações 
futuras”

ARTE KIKO
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voltar a ser grande, digna e justa para 
todos os cariocas.

Como escreveu o mestre Martinho da 
Vila: “Vamos renascer das cinzas; Plantar 
de novo o arvoredo/ Bom calor nas mãos 
unidas/ Na cabeça um grande enredo...”. 
Unidos e com muito trabalho executare-
mos com excelência esse enredo de amor, 
resgate, transformação e desenvolvimen-
to da cidade do Rio de Janeiro.

Um feliz ano novo a todos! Vamos ao 
trabalho, por amor ao Rio! 

norância e o discurso anticientífico são 
dominantes nas esferas de poder. Já con-
tamos quase 200 mil mortos pela covid-19 
e sequer temos um projeto de vacinação, 
quando 40 países já estão vacinando suas 
populações. Até o Líbano, país destruído e 
à beira da falência, já iniciou a vacinação.

As mortes na pandemia não sensibi-
lizam quem deveria promover políticas 
públicas de Saúde. O presidente insiste 
que é uma gripezinha e diante das mor-
tes diz não ser coveiro. Um general de 
intendência, colocado no Ministério da 
Saúde por sua suposta capacidade logís-
tica, processo de planejamento e execu-
ção eficiente de armazenamento e trans-
porte de bens desde o ponto de origem 
até o ponto de consumo, não promoveu 
sequer compra de seringas para futura 
aplicação da vacina.

Gastam-se fortunas na ineficaz clo-
roquina e deixam os testes perderem a 
validade ou prorrogam o prazo de eficá-
cia por decreto. Mas, não podemos ser 
tomados pela desesperança que levou 
Zweig à morte. O povo brasileiro tem a 
capacidade de se reinventar e haveremos 
de construir um Brasil, no futuro.



FábiaOliveira

DESABAFO DESESPERADO

Todo mundo já sabe que a indústria da 
música vive sua pior fase por causa da 
pandemia. E quando os artistas acharam 

que as coisas começaram a caminhar nova-
mente, eis que surge a segunda onda de conta-
minação da Covid-19. Muitos cantores chega-
ram a montar agenda para se apresentarem 
nas festas de fim de ano, mas aos 45 do segun-
do tempo, a expectativa de voltar aos traba-
lhos foi mais uma vez frustrada por conta das 
recomendações sanitárias das autoridades de 
saúde para evitar maior propagação do novo 
coronavírus. É o caso do cantor Latino, que teve 
todos os seus shows de fim de ano cancelados.

“O ano de 2020 foi de desconstrução em 
todos os sentidos. A pandemia chegou e atin-
giu a todos, infectados pelo vírus ou não. Levou 
vidas e sonhos embora num piscar de olhos e 

muitos de nós descobrimos que a igualdade é 
promovida muitas vezes de forma trágica. No 
meu caso e de muitos que vivem e pagam suas 
contas com o retorno do entretenimento, foi 
um ano que vai ficar marcado pela falta de 
recurso. Meus shows agendados para o final 
desse ano foram todos cancelados e o entrete-
nimento respira por aparelhos há cerca de oito 
meses”, diz o cantor. 

Apesar da fase difícil, Latino tem a esperança de 
que as coisas devem melhorar em 2021. “Do 
fundo do meu coração, quero ter ânimo para 
esperar o melhor de 2021. Eu tenho que acreditar, 
não tem outra opção. São artistas, profissionais e 
suas famílias literalmente agonizando com tudo 
isso. Temos que acreditar que podemos sair dessa 
juntos. Fica meu desabafo em nome de uma 
classe inteira”, afirma o artista à coluna.
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Gracyanne Barbosa arrancou 
boas risadas de seus segui-
dores ao compartilhar um 
vídeo do momento exato da 
virada do ano. Nele, a musa 
fitness mostrou que logo nos 
primeiros segundos de 2021 
ela aproveitou para fazer o 
que mais ama: malhar.
Gracyanne tirou o blazer 
branco que vestia para, 
pasmem, levantar peso e 
já começar o novo ano se 
exercitando. Marido da Gra, 
o cantor Belo e os demais 
familiares que curtiram a 
noite da virada com o casal, é claro, caíram na risada. 
E o vídeo movimentou a internet na manhã de ontem.

Campeã do ‘BBB17’e apresentadora da RedeTV, Emilly 
Araújo foi surpreendida com um pedido de casamento 
pouco antes da virada do ano. Ela compartilhou o mo-
mento com seus seguidores nas redes sociais. “Come-
çando 2021 NOIVAAAAA. Ele sempre se superando e me 
mostrando o homem incrível que se tornou. Logo eu, que 
me considero boa com as palavras, não sei descrever 
para vocês o que tô sentindo agora”, escreveu Emilly.

NOIVA

A VIRADA INUSITADA 
DE GRACYANNE 

DANIEL PINHEIRO

Bianca Andrade surpreendeu seus 
seguidores ao compartilhar sua 
retrospectiva de 2020. Nela, a 
influenciadora mostrou uma foto de um 
pedido de casamento em um jantar super 
romântico e à luz de velas. Com um 
bilhete, um buquê de rosas vermelhas, um 
cartão escrito ‘Mozão, casa com a gente?’, 
um sapatinho de bebê e um par de meias 
escrito ‘Amo papai’ e ‘Amo mamãe’, o 
youtuber Fred pediu a ex-BBB, que está 
gravida do primeiro filho do casal, em 
noivado.  
 Na legenda da retrospectiva, Bianca diz 
que começa 2021 sendo uma mulher mais 
amadurecida. “Por mais que tenha sido o 
mais difícil de todos para nós, te agradeço 
2020 por tanto aprendizado! Entrei uma 
mulher e com certeza estou saindo outra 
muito mais preparada para o que está por 
vir. Obrigada por todos que fizeram parte 
disso. Vem 2021!”

BIANCA 
ANDRADE 
ESTÁ NOIVA

‘Todos os meus shows 

de fim de ano foram 

cancelados’, diz Latino
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A VIRADA DE LÉO CHAVES 

COM NOVO AMOR

Namorando há seis meses a designer de interiores Carolina 

Figueira, o sertanejo Léo Chaves passou a virada de ano pela 

primeira vez com seu novo amor. Nas redes sociais, a mineira 

de Uberlândia era só gratidão ao cantor. “Obrigada. Amo você. 

Feliz 2021”, disse a loura na primeira foto do casal se beijando 

que foi compartilhada nas redes sociais. 

REPRODUÇÃO IN
STA

GRAM
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DESENTENDER COM AS IRMÃS PARA VER A MÃE

FILHA DE MARINA MIRANDA VOLTA A SE 

REPRODUÇÃO INTERNET 

BONINHO ANUNCIA DATA DE 
SPOILERS DO ‘BBB21’
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Antes da virada, Neymar resolveu compartilhar com 

seus seguidores os preparativos para sua ceia de Ano 

Novo. O jogador filmou uma mesa enorme já pronta 

para receber os convidados e falou sobre o jantar da 

virada respeitar o distanciamento social.

“Linda, maravilhosa e cheirosa essa estrutura. Jantar-

zinho de casa, com distanciamento social entre uma 

cadeira e outra. E não é para 500 pessoas tá? (risos)”, 

brincou o jogador se referindo às especulações de que 

sua festa de fim de ano seria para 500 convidados.

Neymar passou a virada do ano ao lado dos ‘parças’. 

Ele compartilhou uma foto com o Jota Amâncio, Gil 

Cebola, Guilherme Pitta e Leo Venditto, depois de ter 

passado o dia curtindo um passeio de barco em Bal-

neário Camboriú, Santa Catarina.

Antes da virada do ano, o ator Rainer Cadete mostrou que sabe bem 
driblar o calorão que tem feito no Rio de Janeiro. O artista compar-
tilhou um clique, digamos, pra lá de sensual na piscina, no qual ele 
mostra seu bumbum enquanto se refresca. Na legenda da foto, ele 
ainda disse o seguinte: “Assim que se refresca no Rio 40°, né?”. Os 
fãs do ator, é claro, ficaram em polvorosa com registro. 

REFRESCANDO O BUMBUM

IRONIZANDO
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Boninho, mais uma vez, deixou os internautas e amantes do ‘Big Brother Bra-

sil’ em polvorosa. Na manhã de ontem, o diretor do reality da Globo anunciou 

em seu Instagram uma data para ficar gravada na mente dos fãs da atração: 

08/01. Sem dar mais detalhes do que se trata, o Big Boss atiçou a curiosidade 

dos telespectadores, que a todo momento especulam o que será que vem aí 

na data anunciada. Alguns acreditam que seja o início dos spoilers da nova 

edição do programa.

UM BEIJO DO CASAL

A PRIMEIRA FOTO DE 

Sempre muito discretos em relação a expor o relacionamento nas redes sociais, 
Grazi Massafera e Caio Castro aproveitaram a virada do ano para, aos 45 do 
segundo tempo, compartilharem a primeira foto de um beijo do casal. O registro 
foi compartilhado no Instagram do ator com uma mensagem de “Feliz Ano 
Novo”. Será que em 2021 esses dois irão compartilhar mais a rotina de casal com 
os fãs? Esta coluna espera que sim.

REPRODUÇÃO

Adriano Imperador se demonstrou super empático ao compartilhar em seu Instagram uma home-
nagem às vítimas da Covid-19. No entanto, nas mesmas imagens o jogador mostrou que apesar de 
se compadecer com as vidas que foram tiradas pela doença, acabou promovendo aglomeração em 
casa ao reunir familiares e amigos em uma festa da virada do ano. Contraditório, não?

IMPERADOR CONTRADITÓRIO

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

Sylvia Miranda, uma das 

três filhas da atriz e hu-

morista Marina Miranda, 

voltou a se desentender 

com as duas irmãs, Glau-

cia e Priscila, que moram 

com a mãe famosa. De-

pois de terem feito as 

pazes e a paz aparente-

mente reinar entre elas, 

eis que Sylvia se sentiu, mais uma vez, 

passada para trás. Em conversa com a coluna, ela conta 

que as irmãs novamente a proibiram de ver a mãe.

 “Eu ganhei a ordem (judicial) pra ver minha mãe, 

mas elas mudaram pra Praia de Botafogo. Tô pior da 

saúde, quase morri. Se não fosse meus amigos Lúcio 

Mauro Filho e Bruno Mazzeo eu teria morrido. Continuo 

camelô, só não estou trabalhando porque meu tumor 

piorou e tô com insuficiência respiratória. Uso oxigênio 

pequeno caseiro e nebolizador doados por amigos. Vivo 

de morfina e pedindo cesta básica na internet. Não vejo 

minha mãe. Ela lançou um livro e nem consegui levar 

um exemplar pra ela assinar. Tudo da minha mãe me é 

negado. Minhas roupas que estão em Copacabana (no 

apartamento antigo), minha mala, nada disso me é de-

volvido, porque não me deixam ir lá”, lamenta Sylvia, que 

em breve deve passar por duas cirurgias: uma no ovário 

e outra nas costas. 

 Sylvia também garante ter 

apelado ao plantão judiciário 

para que as irmãs cumpram a 

ordem judicial que a permite 

ver dona Marina Miranda. Ela 

revela ainda que o apartamen-

to onde a mãe morava com as 

filhas na época em que as duas 

foram acusadas de maus tratos 

com a artista de 90 anos, está 

sendo vendido sem sua autorização.

 “O apartamento de Copacabana está para vender. Eu 

tenho parte nisso e nem assinei nada. Não é justo vender 

algo que é das três filhas, sendo que elas vivem em frente 

à praia enquanto eu estou no Inca às 5h da manhã. Elas 

estão me roubando e eu confiei nelas. Roubar uma pes-

soa doente é muita maldade. Ainda dizem que o único 

dinheiro que eu vou ver é o do meu enterro”, diz. 

 O caso de Marina Miranda chamou atenção em 2020, 

após ser descoberto que ela vivia cercada de lixo e sem 

condições mínimas de higiene em seu apartamento em 

Copacabana. Um corpo de um cachorro em estado avan-

çado de decomposição foi encontrado em uma sacola e 

as autoridades chegaram a invadir a residência. Desde 

então Sylvia Miranda estava lutando constantemente 

para tirar Marina Miranda desta situação.
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Novelas

FLOR DO CARIBE

 N Maria Adília pede perdão para 
Veridiana. Duque passa a noite 
se divertindo com Guiomar. Ma-
ria Adília avisa aos filhos que nin-
guém pode saber que ela voltou. 
Amaralina entrega os documen-
tos pedidos por Lindaura.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

 N Beto fica desolado ao ver 
Tancinha sofrendo. Francesca re-
preende Carmela mais uma vez. 
Francesca revela a Nair que se 
sente culpada por não ter levado 
Carmela a um psicólogo quando 
era pequena. 

19h30 | GLOBO | 12 anos 

A FORÇA DO QUERER

 N Shirley tenta convencer Cibele 
a não mostrar o resultado do 
exame para Ruy. Eurico fica im-
paciente para saber o que Garcia 
quer dizer. Silvana perde no 
cassino, mas não para de jogar. 
Garcia anuncia sua decisão, e 
todos ficam surpresos. 

 21h30 | GLOBO | 14 anos 

DIVULGAÇÃO/REDE GLOBO
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d Mesmo sem público, 

Anitta arrasa na festa 

da virada da Times 

Square. “Primeira 

brasileira no maior 

Réveillon do mundo”, 

comemora ela, que 

acordou de ressaca. 

“Nunca mais bebo” 
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Anitta cantou 

na Times Square 

e exagerou na 

tequila

FOTOS REPRODUÇÃO

A
nitta entrou ainda 
mais poderosa em 
2021. A funkeira se 
apresentou na tradi-

cional festa de Réveillon da 
Times Square, em Nova York. 
No show, mesmo sem públi-
co por conta das medidas de 
segurança contra o corona-
vírus, Anitta entoou os hits 
‘Vai Malandra’, ‘Me Gusta’ e 
‘Bola Rebola’. 

Pelo Instagram, a carioca 
comemorou a oportunida-
de. “A primeira brasileira a se 
apresentar no maior Réveil-
lon do mundo: Times Square 
em Nova York”, escreveu.

Alguma dúvida de que a 
noite foi boa?

E a festa não foi boa só 
para quem assistiu. Na ma-
nhã de sexta-feira, a podero-
sa confessou que estava de 
ressaca, após beber muita te-
quila para encarar o frio do 
inverno de Nova York. 

Nos vídeos, publicados no 
stories do Insagram, Anitta 
brincou dizendo que não vol-
taria a ingerir álcool. “Nunca 
mais vou beber. Nunca mais! 
Estou fazendo esses stories 
para ter certeza que eu não 
vou mais beber. Se eu tiver 
um drinque na minha mão 
amanhã ou qualquer outro 
dia, alguém me mate antes 
de eu começar (a beber)”, 
disse. “Estou arrependida”, 
completou.

ORGULHO NACIONAL
E, mesmo após as polêmicas 
sobre o lançamento de seu 
documentário na Netflix — 
onde aparece agindo de for-
ma grosseira com membros 

da sua equipe —, Anitta segue 
cativando o público brasilei-
ro. Não à toa, os fãs da canto-
ra colocaram duas menções 
a ela entre os temas mais co-
mentados do país nessa vira-
da de ano. As hashtags #Ti-
mesSquare e #AnittBoaSorte 
entraram no Trending Topics 
do Twitter. 

POSSUÍDA
Já a cantora Iza, que foi uma 
das atrações do musical 
‘Show da Virada’, na Globo, 
postou no stories a virada 

intimista que teve ao 
lado do marido, Sergio 
Santos. Em sua cober-
tura, os dois dança-
ram, comeram, riram 
e beberam: “Será que 
bebi?”, brincou ela na 
legenda do vídeo em 
que aparece dançando 
muito, e completou: 
“Possuída pela mainha 
Ivete Sangalo” ao dan-

çar a música 
de axé ‘Carro 
velho’ — de-
talhe: no pro-
grama da Glo-
bo,  as duas 
também can-
taram juntas 
uma música.
Iza escolheu 
um look ver-
de para passar 
a virada, com 
um top e uma 
saia rodada no 
mesmo tecido.

PODEROSA 
EM 

NOVA YORK 
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Horóscopo

O sábado trará muita tranquilidade e alegria. 
Momento para se cuidar e se divertir. Quem está à 
procura de uma paixão pode ter resultados. Cor: 
vermelho.

Dia para fortalecer o contato com as pessoas 
queridas, mesmo a distância. Atenção às finanças. 
Tendência de momentos agradáveis com o par. Cor: 
vermelho.

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: alho, amor, ateu, calmo, clamor, cume, deter, doer dote, elmo, 
éter, luta, malte, mamute, mate, mero, método, moer, mola, molho, 
muleta, multa, olho, remo, rouca, telha, tema, todo, tomate, touca.

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

Cuidado com as preocupações. Pratique atividades 
físicas. Dia bom para ter conversas com amigos e 
namorar de um jeito bem leve com o par. Cor: prata.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Dedique-se aos cuidados pessoais. É possível sentir 
um pouco de cansaço. Uma oportunidade de 
conquista pode surgir para os que procuram. Cor: 
verde.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Busque evitar preocupações do dia a dia. Cautela 
redobrada para possíveis acidentes em atividades 
físicas. Você exigirá muito carinho de seu par. Cor: 
branco.

LEÃO
23/7 a 22/8

Dedique-se a atividades cotidianas na vida pessoal e 
profissional. Preste atenção às despesas. O clima de 
romance vai gerar tranquilidade. Cor: dourado.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Os astros indicam um bom dia para relaxar. Mantenha 
o contato com os familiares e cuide da saúde. No 
amor, o momento é de calmaria. Cor: verde.

LIBRA
23/9 a 22/10

Cuide do seu bem estar. Dedique-se a atividades de 
lazer e converse com amigos, mesmo a distância. No 
romance, grandes momentos na cama à vista. Cor: 
dourado.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Pratique exercícios. Tome cuidado com contusões ou 
quedas. Na paquera, há chances de conquista com 
alguns cuidados pessoais. Cor: preto.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

2021 começa já te apresentando algumas 
recompensas. Caminhos inéditos irão se abrir para 
você. No romance, uma relação bem tranquila e 
carinhosa. Cor: laranja.

Bom período para buscar seus objetivos. Aposte nos 
seus sonhos, mesmo que exija um esforço. Com a 
família e o parceiro, dedique uma atenção especial. 
Cor: pink.

Envolva os seus amigos e familiares em seus próprios 
projetos. Cuidado com energias negativas. Carinho e 
muito amor com o parceiro. Cor: verde.

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

Fátima 
Bernardes 
celebra a 
chegada 
de 2021
Fátima Bernardes comemorou a 
chegada de 2021 em suas redes so-
ciais, nesta sexta-feira. A apresen-
tadora, que fez uma cirurgia para 
a retirada de um câncer de colo 
de útero, posou agarradinha com 
seu namorado, Túlio Gadêlha, no 
Instagram. 

“2020 não foi fácil pra nin-
guém. Mas nós sobrevivemos e 
precisamos agradecer por isso e 
manter a esperança de que 2021 
será melhor. Com mais saúde, 
amor e respeito uns pelos outros. 
E que a gente não se esqueça de 
aproveitar cada dia do ano que 
está chegando porque cada mi-
nuto importa”, escreveu ela. 

Gkay recria 
foto de Kim 
Kardashian
Linda, loira e no México, né? Ape-
sar do coração partido, Gkay mos-
trou que está com tudo em cima. 
Na virada, a humorista postou 
uma imagem em que recria a fa-
mosa foto de Kim Kardashian, es-
tourando um espumante e com 
uma taça apoiada no bumbum.
Na legenda, Gkay aproveitou para 
desejar feliz ano novo aos seus 
seguidores.

Mion detona 
aglomerações 
de fim de ano 
O apresentador Marcos Mion fez 
um desabafo em suas redes sociais 
sobre pessoas que estão fazendo 
aglomerações e organizando fes-
tas de Réveillon em meio a pande-
mia do novo coronavírus.

Tudo começou quando ele pos-
tou no Twitter que as aglomera-
ções registradas nos últimos dias 
em regiões como Ipanema, Cabo 
Frio e São Miguel do Gostoso vão 
“perder a importância quando 
comparadas com o que enfrenta-
remos hoje à noite”.

“Num primeiro momento pode 
parecer que é “lá longe”, outro es-
tado, uma coisa que não faz parte 
do seu mundo, mas lembre que 
todas essas pessoas voltarão para 
suas casas”, afirmou Mion em seu 
Instagram. 
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