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CRV E CRLV DO 
DETRAN-RJ 
PODERÃO SER 
BAIXADOS POR 
APLICATIVO. P. 5

Exclusivo!

SELO DINHEIRO 
PÚBLICO
DEPUTADO FEDERAL 
HÉLIO LOPES (PSL) 
GASTOU  R$ 80,4 MIL 
EM SERVIÇOS 
POSTAIS EM 2020 
INFORME DO  
DIA, P. 2

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

 26
 PÁGINAS 
NO TOTAL

Aglomeração em baile na Ilha do 
Governador ignora pandemia. P. 4
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‘ESTAMOS SOFRENDO 

MUITO’

Parentes e amigos protestaram ontem e pediram maior empenho da polícia 
para descobrir o paradeiro dos três meninos desaparecidos em Belford Roxo 
desde domingo passado.  RIO DE JANEIRO, P. 5

NEYMAR TIRA MOLDE DOS PÉS PARA A 
CALÇADA DA FAMA E POSA AO LADO DO  
AMIGO, SENADOR FLÁVIO BOLSONARO. P. 9
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MICHEL TELÓ:  
A PAIXÃO PELA 
FAMÍLIA E PELA 
MÚSICA. P. 14
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PAES DIZ QUE VACINAÇÃO 
PODE COMEÇAR EM JANEIRO
CIDADE TERÁ 450 PONTOS DE 
APLICAÇÃO DA VACINA, EM 
ESPECIAL AS CLÍNICAS DA FAMÍLIA.

SECRETÁRIOS SE REÚNEM E JÁ 
PREPARAM PLANO PARA A VOLTA ÀS 
AULAS PRESENCIAIS. RIO DE JANEIRO, P. 3 E 4

PRIORIDADE SERÁ PARA EQUIPES DA SAÚDE, 
IDOSOS ACIMA DE 75, IDOSOS ACIMA DE 60  
EM ABRIGOS, INDÍGENAS E QUILOMBOLAS.
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RIO DE JANEIRO, P. 5

KÉFERA É 
PROCESSADA 
POR EX-
FUNCIONÁRIA, 
QUE PEDE  
R$ 80 MIL

EXÉRCITO 
INVESTIGA FURTO 
DE FUZIL DENTRO 
DE QUARTEL 
 NA VILA MILITAR 
DO RIO 

FÁBIA OLIVEIRA, P. 12

Secretário de Desenvolvimento, Chicão Bulhões afirma que planeja revitalizar as áreas em situação de abandono. P. 6

Distritos industriais no foco da prefeitura
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Segunda-feira, 04 de janeiro... Ufa! Che-
gamos ao primeiro dia útil de 2021. Dia 
de arregaçar as mangas.

“Ah, calma! O ano sempre começa depois 
do Carnaval.”

Quem nunca escutou uma frase como 
essa? Ainda mais aqui, no Rio de Janeiro!

Já deu pra perceber que esse ano será bem 
diferente.... Na virada do ano mesmo, isso já 
ficou visível. E necessário. 

Como diz a música: “Em fevereiro... Tem 
Carnaval!” 

Esse ano não vai ter. Pois é! Não tem essa de 
deixar para depois o que pode ser feito agora.

Agora, também não tem mais essa de 
2020... Passou! O número mudou! E as 
atitudes também precisam mudar. A gente 
tem pressa, hein! Pressa para pôr em prática 

Tudo acontece para que a gente entenda 
que que algo precisa ser feito.

O que a gente não pode nesse ano que se 
inicia é começar e terminar da mesma forma 
que foi o ano que passou. É preciso se organi-
zar e repensar... E também respeitar o mundo 
da forma que ele merece, porque senão ele te 
responde à altura.

É hora de acabar com o descaso, com a falta 
de respeito com o próximo e também respei-
tar o nosso maior bem, o meio-ambiente.

E o que vale pra gente, vale para os 
governos.

Tem que parar de achar sempre um inimigo 
da vez pra brigar, parece que não desceram do 
palanque ainda!

Pra quem tá no poder, o inimigo a ser com-
batido é o desemprego, a desigualdade, a 
fome... Não o adversário político!

Bora levantar a cabeça e trabalhar, meu 
povo... O ano está só começando.

PINGO NO I 

 n Passa a roleta, o fiscal manda colocar a 
máscara, a pessoa entra no vagão e já desce 
pro queixo...

Apesar das inúmeras reclamações de aglo-
meração nos vagões, o MetrôRio vem desde o 
início da pandemia informando sobre o uso 
correto de máscaras e de álcool gel. 

Já que o povo é obrigado a se espremer na 
lata de sardinha de todo dia porque precisa 
trabalhar, o mínimo a ser feito é isso... Dar 
orientação!

São vários avisos sonoros, placas informa-
tivas e colaboradores com megafone, fazendo 
rondas nas estações para que a população não 
corra ainda mais os riscos de se contaminar!

Agora, com a chegada do verão, praias 

cheias, e a circulação nas estações maior, foi 
necessário reforçar essas orientações que já 
vinham sendo dadas, para evitar qualquer 
preocupação.

“Por dia, são transmitidas mais de 300 mil 
vezes nos painéis e TVs dos trens, informações 
sobre os cuidados com vírus”, conta o diretor de 
Operações do MetrôRio, Daniel Habib.

É isso! Não dá pra jogar a bomba no colo da 
população. A maioria está ali porque precisa 
ir à luta... Tudo bem que tem uns e outros que 
poderiam evitar, né?

Então, bora colocar o Pingo no I...
O nome disso é responsabilidade social! 

Não dá pra agradar todo mundo, mas fazer 
sua parte já é um avanço e tanto.

TÁ A MESMA COISA!
 n Olha como ficou a Rua Aquidabã, no Méier, altura da Mater-

nidade Carmela Dutra, depois do temporal que caiu no fim de 
semana.

Um mar de lixo ocupou a pista e as calçadas. Escoar água 
pelos bueiros do bairro é algo impossível com a quantidade de 
sujeira que está por lá... E até agora!

“Sempre que chove por aqui é isso. O povo sabe que acontece, 
mas uns fazem questão de descer com a sacolinha e jogar nas 
ruas. É muita cara de pau”, conta uma moradora.

Sacanagem, né? Todo mundo sabe que janeiro é um proble-
ma com chuva no Rio. Mas parece que o carioca também gosta 
de se sabotar. Ninguém colabora e nada muda!

O resultado? É esse aí e de tantos outros vídeos de alaga-
mentos que a gente viu esses dias.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Nin-
guém pode se ferrar por causa do outro, e tenho dito.

Agora é pra valer, hein!

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

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

DIVULGAÇÃO

Lixo espalhado na Rua Aquidabã, no Méier

As mais lidas
Online

Depois de cravar os pés 
na Calçada da Fama, 
Neymar fez chamada 

de vídeo com Jair 
Bolsonaro

ESPORTE

Dener explica 
‘irresponsabilidades 
e negligências” que o 
fizeram se aposentar: 

‘Treinei oito meses 
no Flamengo com o 

cruzado rompido’
ESPORTE

A cota 
parlamentar 
custeia as 
despesas do 
mandato. 
O valor 
mensal não 
utilizado fica 
acumulado 
ao longo do 
ano”

Dos R$ 110.372,11 gastos pelos deputados federais do 
Rio de Janeiro em serviços postais em 2020, só Hé-
lio Lopes (PSL) utilizou R$ 80.469,82 para esse fim 

durante todo o ano. Sendo R$ 79.950 só em dezembro. Para 
comparação, o segundo que mais gastou foi Juninho do 
Pneu (DEM), com R$ 3.451,23 em todo o ano de 2020.

O valor elevado do deputado para a despesa não é sur-
presa se for olhar os números de 2019. No dia 30 de dezem-
bro daquele ano, Hélio Lopes gastou em Serviços Postais 
R$ 97.500. Na época, segundo sua assessoria, “esse gasto 
foi para o envio de 48 mil correspondências, na qual foi feito 
uma prestação de contas acerca da atuação do parlamen-
tar em 2019, valor total esse foi do valor cobrado no contra-
to dos correios com a Câmara dos Deputados. Cabe frisar 
que durante todo o ano não se gastou nada de sua verba de 
gabinete com publicidade, propaganda, consultoria, den-
tre outros gastos, visando exclusivamente o envio dessas 
correspondências para os eleitores contendo um resumo da 
atuação parlamentar no decorrer do ano”.

A REGRA É CLARA
A cota parlamentar custeia as despesas do mandato. Algu-
mas despesas são reembolsadas, como as com os Correios, 
e outras são pagas por débito automático, como a compra 
de passagens. Nos casos de reembolso, os deputados têm 
três meses para apresentar os recibos. O valor mensal não 
utilizado fica acumulado ao longo do ano. 

COTA PARLAMENTAR

As cartas do 
deputado 
Hélio Lopes

 n Com o fim das restrições 
de fronteiras entre o Brasil 
e a Argentina, o Estado do 
Rio está pronto para receber 
com segurança turistas do 
país vizinho para este verão. 
É o que espera Setur-RJ, Rio 
Galeão e Hotéis Rio.

InformedoDia

 n Um conselheiro do Tri-
bunal de Contas comentou 
com um amigo de toga que o 
ex-prefeito Crivella resumiu 
sua gestão: “Troquei meus 
sonhos pela realidade. Sofri 
pressão imensa de uma eco-
nomia recessiva que perce-
bemos ser permanente, não 
só aqui como também na es-
fera federal. O que houve foi 
uma diminuição de receitas 
e um aumento de despesas”.

SONHO, 
EXPECTATIVA  
E REALIDADE

DIVULGAÇÃO/CÂMARA

Marcelo Crivella

REPRODUÇÃO

UNIÃO PELA VOLTA DO 
TURISTA ARGENTINO

CONVERSA 
NA CÂMARA 
MUNICIPAL
Teresa Bergher 
vai chamar o novo 
presidente da 
Câmara para uma 
conversa. Ela quer 
alterar o Regimen-
to Interno para 
que o parlamentar 
que apresentar 
requerimento 
de CPI presida a 
investigação.

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

A primeira segunda-feira de 2021 chega com boas notícias e espe-
rança! Novos leitos, perspectiva de vacina ainda este mês e o pla-
no para os primeiros 100 dias do governo, para podermos acompa-
nhar e acreditar que mudanças positivas estão por vir.

Em 2021 teremos nove feriados nacionais e dois prolongados. 
Por serem considerados pontos facultativos, Carnaval e Corpus 
Christi não estão na lista. Páscoa e Proclamação da República 
serão prolongados. Vamos confiar que poderemos aproveitar 
de forma mais tranquila.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Hélio Lopes gastou mais de R$ 80 mil em correspondências em 2020.

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Twitter e Instagram: @nuno_vccls
Site: www.nunovasconcellos.com.br

projetos, realizar sonhos e claro, principalmen-
te, pressa por uma vacina. Tem trabalho mais 
esperado do que esse em 2021?

A gente precisa viver sem paranóias, e viver 
por abraços, encontros e reencontros.



RIO DE JANEIRO

O 
prefeito Eduardo Paes 
(DEM) revelou, on-
tem, que o ministro 
da Saúde, Eduardo 

Pazuello, vai divulgar as datas 
da vacinação contra a covid-19 
no país nesta segunda-feira. 
No início da semana, o secretá-
rio-executivo do Ministério da 
Saúde, Élcio Franco, cogitou 
que o plano nacional de imu-
nização possa começar no dia 
20 de janeiro. 

“Amanhã (hoje), o ministro 
Pazuello vai anunciar as datas 
do plano. Já ouvi inclusive a 
especulação de que seria dia 
20 de janeiro. Seria uma bela 
homenagem ao Dia de São Se-
bastião, nosso padroeiro”, afir-
mou Paes, após reunião com 
o seu secretariado e o gover-
nador em exercício, Cláudio 
Castro (PSC), no Palácio da Ci-
dade, em Botafogo.

Perguntado sobre a divul-
gação das datas do plano na-
cional de imunização, o supe-
rintendente do Ministério da 
Saúde no Rio, George da Silva 
Divério, não quis confirmar a 
informação dada por Paes. 

O prefeito também deta-
lhou o plano de vacinação da 
capital, que vai atingir 2,6 mi-
lhões de cariocas na primeira 
fase — representando pouco 
mais de 30% do total de habi-
tantes da cidade (6,7 milhões). 
Para isso, serão necessárias 
5.095.910 doses de vacina.

A cidade vai seguir a ordem 
de prioridades definida pelo 
plano nacional: 1ª fase - Tra-
balhadores da saúde, idosos a 
partir de 75 anos, idosos a par-
tir de 60 anos em instituições 
de longa permanência, como 
asilos, e indígenas; 2ª fase - 
Idosos de 60 a 74 anos; 3ª fase 
- Pessoas com comorbidade; 
4ª fase - Professores; profissio-
nais das forças de segurança e 
salvamento; funcionários do 
sistema prisional; privados de 
liberdade.

A Secretaria de Saúde fez 
uma planilha com o total de 
idosos que vivem no Rio: são 
811.235 idosos acima de 75 
anos; 2.181.861 idosos na faixa 
etária de 60 a 74 anos e 10.892 
idosos em instituições de lon-
ga permanência.

Também há no município 
545.197 trabalhadores da saú-
de; 97.225 professores; 92.205 
profissionais das forças de 
segurança e salvamento; 991 
funcionários do sistema pri-
sional; 48.708 presos; e 339 
indígenas.

PONTOS DE VACINAÇÃO
Sobre a vacinação no Rio, o 
secretário Municipal de Saú-
de, Daniel Soranz, afirmou 
que serão 450 pontos de apli-
cação das doses espalhados 
pela cidade, a maioria deles 
em clínicas da família.

“Se não fosse a Clínica da 
Família, seria muito difícil. São 
10,5 mil profissionais de saúde 
envolvidos”, disse Soranz. 

O governo do estado já tem 
em estoque oito milhões de se-
ringas e fez a encomenda de 
outras oito milhões. “Se a va-
cinação começasse na quarta-
feira, estaríamos 100% prepa-
rados”, garantiu o governador.

YURI EIRAS 
yuri.eiras@odia.com.br

Plano de vacinação no Rio: 2,6 milhões de cariocas serão vacinados na primeira fase, cerca de 30% do total de habitantes da capital 

VACINAÇÃO PODE 
COMEÇAR AINDA 

EM JANEIRO

Eduardo Paes 
anuncia detalhes 

do plano de 
imunização dos 

cariocas, que seguirá 
o plano nacional do 

Ministério da Saúde. 
Cidade terá 450 

pontos de aplicação

 > Em edição extra do 
Diário Oficial de ontem, 
a Prefeitura do Rio pu-
blicou o edital para a 
contratação de 150 lei-
tos para a covid-19 na 
rede particular de saú-
de. A medida havia sido 
anunciada pelo prefeito 
Eduardo Paes (DEM) na 
última sexta-feira, jun-
tamente com a abertura 
de outros 193 leitos nos 
hospitais municipais.

Para a contratação 
dos 150 leitos privados, 
o município vai desem-
bolsar R$ 16.041.188,23 
a cada três meses. Serão 
100 leitos de enfermaria, 
com custo de R$ 1.250 
por cinco dias, e 50 de 
UTI, com diária de R$ 
2,4 mil. Os leitos serão 
oferecidos à população 
através da central esta-
dual de regulação.

No sábado, o prefei-
to anunciou a abertura 
de 30 leitos no Hospital 
Municipal Ronaldo Ga-
zollla, em Acari, na Zona 
Norte. Na ocasião, Paes 
voltou a afirmar que não 
anunciará novas restri-
ções para a população.

Diária de 
R$ 2,4 mil 
por leito 

COMBATE AO CORONAVÍRUS

 N A Prefeitura do Rio publicou, 
em edição extra do Diário Ofi-
cial de ontem, a resolução que 
cria o centro de operações de 
emergência de combate ao 
novo coronavírus, o COE-Co-
vid-19 Rio. O novo centro tinha 
sido anunciado na sexta-feira 
passada, dentro de um pacote 
de medidas na área da Saú-
de. Ele vai funcionar dentro do 

COE, na Cidade Nova, e atuará em 
parceria com o Comitê Especial 
de Enfrentamento da Covid-19 
(CEEC), que tem representantes 
dos governos municipal, estadual 
e federal.

O COE-Covid-19 Rio ficará res-
ponsável por:

- Planejar, organizar, coordenar 
e monitorar as ações de enfrenta-
mento à pandemia

- Elaborar protocolos e análises 
relacionadas à situação epidemio-
lógica da doença na cidade

- Divulgar informações relativas 
à emergência de saúde pública

- Deliberar sobre os estágios de 
aplicação das medidas protetivas 
para cada Região Administrativa

Criado para estabelecer priori-
dades de informações, facilitar a 
comunicação e atuar como um elo 

com outras instituições e esferas 
de governo, o novo centro será 
coordenado pela Superinten-
dência de Vigilância em Saúde 
da Subsecretaria de Promoção, 
Atenção Primária e Vigilância em 
Saúde da Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS), sob o comando do 
epidemiologista Márcio Garcia. O 
centro terá mais de 20 técnicos 
de órgãos da estrutura da SMS.

Prefeitura do Rio cria centro de operações de emergência da covid-19

REPRODUÇÃO

O prefeito 
Eduardo Paes 
e o governador 
Cláudio Castro 
anunciam o plano 
de vacinação 
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Baile funk clandestino provoca aglomeração na Ilha 
Evento reuniu centenas de pessoas, que não respeitavam regras sanitárias. Em Guaratiba, festa acabou com chegada da PM e Seop 

REPRODUÇÃO / TWITTER

Público deixa festa em Guaratiba, na Zona Oeste: 500 pessoas participavam do evento desde a virada

Centenas de pessoas se aglo-
meraram na madrugada de 
domingo em um baile funk 
conhecido como ‘Baile de Por-
tugal’, na comunidade Parque 
Royal, na Ilha do Governador, 
Zona Norte do Rio. Nas ima-
gens, divulgadas pelos pró-
prios frequentadores no local, 
é possível ver que não há o uso 
de máscaras e nenhuma medi-
da sanitária ou distanciamen-
to social foi respeitado.

O baile contou com lonas, 
telões e música no último volu-
me para promover a diversão 
de jovens em meio à pandemia 
que já deixou mais de 25 mil 
mortos. Segundo testemu-
nhas informaram ao DIA, o 
evento seguiu noite adentro 
sem o impedimento de nenhu-
ma autoridade pública.

Vale lembrar que está proi-
bido a realização de qualquer 
evento que tenha aglome-

rações no Rio. Os principais 
eventos de Réveillon foram 
cancelados na capital, inclu-
sive a tradicional queima de 
fogos em Copacabana.

Em nota, a Polícia Militar 
informou que as ações da cor-
poração são desencadeadas de 
maneira planejada e estratégi-
ca, visando a preservação de 
vidas. “Em comunidades em 
situação de vulnerabilidade, 
muitas vezes eventos culturais 
são preenchidos por crimino-
sos armados, que reagiriam 
a uma intervenção policial 
de maneira inconsequente, 
expondo a vida de inúmeros 
moradores. Diante deste ce-
nário, a Polícia Militar busca 
agir sempre de maneira pré-
via, desarticulando os eventos 
sem autorização antes de seu 
início, ainda em sua fase ini-
cial de montagem”.

Na manhã de ontem, uma 

festa de música eletrônica, 
em Guaratiba, na Zona Oeste 
da cidade, foi encerrada pela 
Secretaria de Ordem Pública 
(Seop), com apoio da Polícia 
Militar. O evento, que contava 
com a presença de aproxima-
damente 500 pessoas, acon-
tecia desde a virada de 2020 
para 2021, sem interrupção. 
Segundo a Seop, a maioria dos 
presentes estava sem másca-
ra e aglomerados, desrespei-
tando as regras de ouro da 
pandemia.

Segundo a PM, a ocorrência 
foi registrada na 43ª DP (Gua-
ratiba). Ainda de acordo com 
a corporação, a ação da Seop 
para desarticular a festa de 
música eletrônica contou tam-
bém com o suporte de equipes 
do 27° BPM (Santa Cruz). Logo 
após a chegada dos agentes, 
o evento foi encerrado. Nin-
guém foi preso.

Homem morre soterrado em Nogueira
Vítima foi atingida pela parede da casa em que morava após deslizamento de terra

Um homem morreu após um 
deslizamento na Rua Bolí-
via, em Nogueira, na manhã 
de ontem. A vítima tinha 66 
anos e foi atingida pela pare-
de da casa, que caiu com o im-
pacto de um muro que cedeu 
em função do deslizamento. 
O Corpo de Bombeiros foi 
acionado para a ocorrência 
às 8h30. Equipes da Secre-
taria de Defesa Civil e Ações 
Voluntárias foram ao local 
atendendo ao chamado.

O secretário de Defesa Ci-
vil e Ações Voluntárias, te-
nente-coronel Gil Kempers, 

frisou a importância de a 
população permanecer em 
alerta, já que Petrópolis re-
gistrou em 24 horas o maior 
volume de chuva do Estado 
do Rio, com acumulado de 
200 milímetros.

“É preciso estar atento a 
qualquer sinal de instabili-
dade, independentemente 
da região. Isso porque temos 
os alertas de risco de desliza-
mento generalizado, mas há 
também casos pontuais, que 
podem ocorrer em qualquer 
área e geralmente têm rela-
ção com condições de enge-

nharia da edificação”, decla-
rou Kempers. 

Além da ocorrência na Rua 
Bolívia, a Defesa Civil regis-
trou oito ocorrências entre 
a noite de sábado e madru-
gada de ontem. Um imóvel 
foi interditado no Bairro da 
Glória por conta de um des-
lizamento de terra. Três pes-
soas, que moravam na casa, 
foram encaminhadas para a 
residência de parentes. Tam-
bém houve quedas de bar-
reira no Caxambu, Corrêas, 
Lopes Trovão, 24 de Maio e 
Valparaíso.

DESLIZAMENTO EM ITAPERUNA

As fortes chuvas que atingi-
ram Itaperuna, no Noroeste 
Fluminense, nas últimas 48 
horas fizeram a Defesa Ci-
vil Municipal registrar um 
deslizamento de barranco 
na parte alta do Centro da 
cidade no último sábado. O 
órgão monitora o nível do rio 
Muriaé e tranquiliza a popu-
lação informando que não 
há alteração na medição que 
possa mudar, por enquanto, 
o estágio de controle que está 
em nível amarelo, ou seja, 
observação. 

Para voltar às aulas com segurança
Secretários de Educação e de Saúde definem três medidas para possível retomada das atividades

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

Secretários municipais de Educação, Renan Ferreirinha, e da Saúde, Daniel Soranz, se reuniram para discutir possível retorno presencial

U
m dia depois de o 
prefeito Eduardo 
Paes declarar que 
deseja o retorno 

presencial às aulas na rede 
municipal de ensino, os 
secretários de Educação, 
Renan Ferreirinha, e Da-
niel Soranz, de Saúde, se 
reuniram, na tarde de on-
tem, para encontrar medi-
das para essa retomada das 
atividades. 

Três métodos já foram de-
finidos nesse primeiro en-
contro: um protocolo sani-
tário, um sistema integrado 
de monitoramento de casos 
de covid e um plano con-
tingência para as unidades 
escolares do Rio. A ideia é 
evitar a contaminação por 
coronavírus nas escolas, cre-
ches e EDIs, garantindo as-
sim o retorno das aulas com 
segurança para professores, 
funcionários e alunos.

“O protocolo é muito im-
portante, pois vai definir o 
‘como’ as aulas vão voltar, 
irá estabelecer a estrutura 
e as medidas de prevenção 
que são necessárias para isso 
acontecer. Depois é que va-
mos falar no ‘quando’ as au-
las poderão voltar”, comen-
tou Renan Ferreirinha. 

O calendário escolar será 
anunciado nesta semana 
pelo secretário de Educação, 
com a data do início do ano 
letivo, que provavelmente, 
começará ainda de manei-
ra remota. De acordo com a 
assessoria de imprensa da 

 > Eduardo Paes decla-
rou que deixar as crian-
ças fora das escolas 
chega a ser um “crime” 
contra elas e o futuro da 
capital fluminense. No 
sábado, o prefeito ma-
nifestou o desejo de que 
as aulas na rede muni-
cipal de ensino sejam 
retomadas o mais bre-
ve possível. Por conta 
da pandemia do novo 
coronavírus, as escolas 
estão fechadas. 

“Sou a favor que a 
gente retome as aulas 
normais, com a maior 
brevidade possível. Não 
é possível você ter sho-
pping center aberto, as 
praias abertas, as pes-
soas andando de BRT 
e as crianças sem aula. 
É impressionante, tudo 
abriu, menos a aula”. 

Ainda não há uma 
previsão para o retorno 
às aulas, mas Paes ga-
rante que ele será feito 
com cautela. “Vamos 
fazer isso tomando os 
devidos cuidados. Pro-
fessores em idade de ris-
co e com comorbidades, 
tudo isso vamos olhar 
com muita atenção, es-
perando que a vacinação 
também possa trazer 
essa tranquilidade”. 

Paes: ‘Tudo 
abriu, menos 
a aula’

pasta, Ferreirinha e Soranz 
conversaram sobre a inte-
gração de dois sistemas: o 
“Avisos”, que é usado na rede 
municipal de Ensino e rece-
be também notificações de 
casos de alunos contamina-
dos pela covid, e o sistema 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, que alcança os casos 
de toda a cidade.

“Essa integração vai 
abranger não só alunas e alu-
nos, mas professores, demais 

profissionais da Educação e 
toda a comunidade escolar. 
Com um sistema integrado, 
vamos reduzir as chances de 
duplicação de casos, que al-
teram bastante as análises, 
e saberemos com maior cla-
reza que medidas devem ser 
tomadas pela Saúde diante 
do surgimento de novos ca-
sos. Se soubermos, por exem-
plo, que uma escola regis-
trou 3 casos, a Saúde já terá 
conhecimento e poderá agir 

mais rapidamente”, explicou 
Ferreirinha. 

Segundo a secretaria 
municipal de Educação, até 
meados de janeiro, a pasta 
irá consultar o Comitê Es-
pecial de Enfrentamento 
da covid-19, formado por 
pesquisadores, cientistas 
e especialistas em Saúde, e 
ouvir a comunidade escolar 
para só então definir quan-
do as aulas presenciais po-
derão ser retomadas. 

O protocolo é muito 
importante, pois vai 
definir o ‘como’ as 
aulas vão voltar

RENAN FERREIRINHA, 
secretário municipal de 
Educação

Deslizamento atingiu casa e provocou uma morte em Nogueira

DIVULGAÇÃO/DEFESA CIVIL

THUANY DOSSARES

thuany.dossares@meiahora.com 
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Familiares de 
desaparecidos 
protestam em 
Belford Roxo
Manifestação cobra agilidade nas investigações, 
já que não há informações sobre os três meninos

DIVULGAÇÃO

Pessoas protestam em frente à delegacia que investiga o caso: falta de notícias leva famílias ao desespero

F
amiliares das três 
crianças que estão 
desaparecidas desde 
o dia 27 de dezembro, 

em Belford Roxo, na Baixa-
da Fluminense, realizaram 
um protesto ontem na frente 
da delegacia que investiga o 
caso. Eles cobram respostas 
sobre o paradeiro dos meni-
nos. Os primos Lucas Ma-
theus e Alexandre Silva, de 8 
e 10 anos, respectivamente, 
assim como o amigo Fernan-
do Henrique, de 11, sumiram, 
na comunidade Castelar, 
após saírem para brincar em 
um campo de futebol e não 
voltar para o almoço.

“Estamos sofrendo muito. 
Quando chega a noite é pior 
porque são vários pensamen-
tos, de ele estar na rua, com 
frio, com fome. Quando falam 
que viram eles na rua, a gente 
sai e quando chega ao local são 
outras crianças. Já estivemos 
em vários bairros, em toda a 
cidade. Está demorando muito 
para ter alguma informação”, 
disse Rana Jéssica da Silva, de 
30 anos, mãe de Alexandre.

No sábado, parentes dos 

garotos estiveram em uma 
rede de supermercados na 
Rodovia Presidente Dutra, 
onde, segundo informações, 
os meninos teriam sido vis-
tos. Eles analisaram imagens 
das câmeras de segurança, 
mas não conseguiram iden-
tificar nenhuma criança. 

As investigações estão a car-
go do setor de paradeiros da 
Delegacia de Homicídios da 
Baixada Fluminense (DHBF), 
responsável por investigar 
qualquer desaparecimento na 

região. O delegado titular disse 
que vai receber nesta segunda-
feira os familiares para passar 
detalhes das diligências reali-
zadas até aqui.

VÁRIAS PISTAS FALSAS

Na porta da delegacia, os ma-
nifestantes cobraram mais 
agilidade nas investigações. 
Thiago Rodrigues, namora-
do de Rana, mãe de um dos 
meninos, pediu que a polí-
cia analise mais imagens das 
câmeras de segurança do 
bairro. As famílias também 
lamentam o grande número 
de informações falsas sobre 
o paradeiro dos meninos. 
Segundo Rana, esses trotes 
atrapalham as investigações 
da Polícia Civil. 

Esperançosas por um final 
feliz, as famílias acreditam 
que as crianças estejam vivas 
e sendo mantidas em cárcere 
em alguma casa do municí-
pio. Elas pedem que quem 
tiver informações sobre os 
meninos entre em contato 
com a Fundação da Infância e 
Adolescência pelos telefones 
2286-8337 ou 98596-5296. 

Estamos sofrendo 
muito. Quando 
chega a noite é pior 
porque são vários 
pensamentos, de 
ele estar na rua, com 
frio, com fome”
RANA JÉSSICA DA SILVA, 
mãe de Alexandre

Detran-RJ: documentos serão digitais
CRV e CRLV podem ser baixados em aplicativo. Algumas mudanças já valem, como a transferência de propriedade

DIVULGAÇÃO/ ALEXANDRE SIMONINI

O Detran-RJ está atendendo a uma nova determinação do Contran

A partir deste mês, o Certifi-
cado de Registro do Veículo 
(CRV) do Detran-RJ passará 
a ser somente digital, assim 
como o Certificado de Registro 
e Licenciamento de Veículos 
(CRLV). Ambos poderão ser 
baixados no aplicativo Carteira 
Digital de Trânsito. A nova de-
terminação é do Conselho Na-
cional de Trânsito (Contran).

O CRV, também conhecido 
como documento de compra e 
venda ou DUT-recibo, passará 
a se chamar ATPV-e (Autoriza-
ção para Transferência de Pro-
priedade do Veículo em meio 
digital). A determinação vale 
para novas transferências de 
propriedade de veículos regis-
tradas a partir de hoje.

Entretanto, os CRVs em pa-

pel já emitidos e que estão em 
poder dos proprietários con-
tinuarão valendo. E só serão 
substituídos pelo documento 
digital quando o veículo passar 
por alguma alteração de carac-
terística, mudança de estado ou 
município, quando for realiza-
da nova transação de compra e 
venda ou ainda se o documento 
em papel for perdido.

Também haverá mudança 
no procedimento para a emis-
são do novo documento de 
transferência de propriedade 
(ATPV-e): será a declaração 
que comprador e vendedor 
terão que fazer no Detran, in-
formando sobre a intenção de 
negociação do veículo. Nesse 
momento, o Detran emitirá o 
ATPV digital ou ATPV-e. 

Com a novidade implan-
tada, CRLV e o antigo CRV, 
na prática, passarão a ser um 
documento único, que deverá 
ser emitido sempre que houver 
uma das situações a seguir: re-
gistro do veículo; licenciamen-
to anual do veículo; transferên-
cia de propriedade; mudança 
de município ou de residência 
do proprietário; alteração de 
característica do veículo; mu-
dança de categoria; emissão 
de segunda via do documento; 
remarcação de chassi; necessi-
dade de emissão de novo CRV 
por algum outro motivo.

No caso do licenciamento 
anual de 2021, o Detran do 
Rio não exigirá que seja feita 
a ATPV-e de quem tiver emiti-
do o CRV até 2020.

Um motorista de apli-
cativo de passageiros 
foi assaltado e deixado 
nu, em Maricá,  na Re-
gião Metropolitana do 
Rio. O crime ocorreu no 
bairro Itaipuaçu. A víti-
ma contou que aceitou 
uma corrida e foi rendido 
pelos dois passageiros. 
Um deles estava arma-
do com um revólver ca-
libre 38. O motorista foi 
obrigado a dirigir com os 
assaltantes por alguns 
bairros e liberado, sem 
roupas, tendo sido obri-
gado a caminhar nu pela 
rua. Ele pediu ajuda e foi 
le va d o  p a ra  a  8 2 ª  D P 
(Maricá), onde a ocor-
rência foi registrada. O 
veículo foi recuperado.  

Policiais militares do 2° 
BPM (Botafogo) pren-
deram em flagrante um 
homem que furtou a fi-
lial das Lojas Americanas 
da Glória, na Zona Sul do 
Rio. Ele havia acabado de 
levar cuecas do estabele-
cimento. De acordo com a 
Polícia Militar, os agentes 
estavam patrulhando a 
região quando foram aler-
tados por pedestres so-
bre o furto. O homem foi 
abordado e estavam com 
as cuecas roubadas. O la-
drão e as peças de roupa 
foram levados para a 12ª 
DP (Copacabana), onde 
o caso foi registrado.

DIA A DIA

HOMEM É 
PRESO POR 
FURTAR CUECAS

ASSALTANTES 

DEIXAM 

MOTORISTA NU

Alexandre da Silva, 10 

FIA

Lucas Matheus da Silva, 8

FIA

Fernando Henrique Ribeiro, 11

FIA

Exército investiga furto de fuzil em quartel
De acordo com áudios que circulam em redes sociais, soldado teria entregado o armamento a criminosos

JARBAS DE OLIVEIRA / AFP

Procedimento judicial já foi aberto, segundo o Comando Militar do Leste 

O Exército Brasileiro está inves-
tigando o furto de um fuzil em 
um dos quartéis da Vila Mili-
tar, na Zona Oeste do Rio. De 
acordo com informações que 
circulam em redes sociais, um 
soldado, que estava de serviço 
na madrugada deste domingo, 
teria entregado a arma a crimi-
nosos que estavam num carro. 

Em áudio, um rapaz ex-
plica que o “recruta” (termo 
usado por militares para se 
referir a novatos) combinou 
com os criminosos a entrega 

do fuzil, que foi feita durante 
o rodízio entre os soldados 
que estavam trabalhando de 
madrugada. “Ele foi ali para 
a passarela, aí o carro encos-
tou e ele entregou o fuzil. Aí o 
maluco meteu o pé”, explicou 
o homem, que afirma tam-
bém estar de serviço. 

Por conta disso, os coman-
dantes dos quartéis da Vila 
Militar teriam acionado os 
militares de serviço a compa-
recer às respectivas unidades 
de lotação, ainda segundo 
áudios que circulam nas re-
des sociais. O objetivo seria 
descobrir para quem o ar-

mamento foi entregue e para 
onde foi levado. 

Em nota, o Comando Mili-
tar do Leste (CML) informou 
que um procedimento judi-
cial foi aberto para apurar o 
fato: “O Comando Militar do 
Leste está empenhado na re-
solução do caso, ressaltando 
que o Exército Brasileiro não 
compactua com qualquer 
tipo de conduta ilícita por 
parte de seus integrantes, 
repudiando veementemente 
atitudes e comportamentos 
em conflito com a lei, com os 
valores militares e/ou com a 
ética castrense”.

THUANY DOSSARES  
thuany.dossares@odia.com.br 

Esse passo deverá ser feito 
antes da efetivação da compra e 
venda. Não será cobrado Duda 
pelo procedimento, que poderá 
ser agendado pelos telefones 
3460-4040, 3460-4041 e 3460-
4042, ou pelo site do departa-
mento www.detran.rj.gov.br.

Após essa etapa, vendedor e 
comprador registrarão, respec-

tivamente, a Comunicação de 
Venda e a Transferência de Pro-
priedade. A Comunicação de 
Venda pode ser feita no Detran 
ou nos cartórios. Já o procedi-
mento para a Transferência de 
Propriedade deve ser efetivado 
somente no Detran. Para am-
bos os serviços, é necessário 
efetuar o pagamento do Duda.
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ECONOMIA

ATENÇÃO PARA

OS DISTRITOS
Secretário conta a O DIA que vai trabalhar em conjunto com outras pastas 
para recuperar os distritos industriais, que padecem sem infraestrutura

MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br

 > Mais de 15 mil empregos diretos e 
2,5 mil terceirizados, 14 grandes indús-
trias, 550 ônibus para transporte de 
funcionários diariamente, 800 cami-
nhões em trânsito diário e cerca de 2 
mil veículos de passeio. Some a isso R$ 
260 milhões anuais desembolsados em 
impostos (estadual e municipal). Estes 
são alguns dos números do Distrito 
Industrial de Santa Cruz.

No polo, que deveria ter uma boa 
contrapartida dos entes públicos, fal-
ta iluminação adequada, calçamento 
e, principalmente, asfalto, as ruas têm 
verdadeiras crateras. Um risco para 
quem precisa transitar no local.

É comum ver caminhões quebra-
dos, ainda com as cargas que deve-
riam ser escoadas da região, carros 
de passeio com pneus e suspensão 

avariados pelo caminho, trabalha-
dores com rostos e roupas cobertos 
de poeira amargando a longa espera 
do coletivo, que sumiu do distrito.

A reivindicação por melhoria 
na região dos distritos industriais 
da capital, que abrigam 49 empre-
sas e indústrias, é antiga. Segundo 
Paulo Bachur, diretor do Sindica-
to das Empresas de Transporte de 
Carga (Sindicarga) e empresário 
do ramo de transporte que atende 
empresas no distrito de Santa Cruz 
há mais de 20 anos, o descaso dos 
governos é gritante.

“A nossa briga por um olhar espe-
cial a essa importante fonte de renda 
e trabalho do nosso estado é antiga 
e vem se agravando nos últimos 4 
anos”, diz Bachur.

Reivindicação por melhoria é antiga

BETH SANTOS/DIVULGAÇÃO MARTHA IMENES/ODIA

Parece um lago, tem pássaros e tudo, mas é uma rua no Distrito Industrial de Santa Cruz

Eu e minha 
equipe 
estamos nos 
inteirando 
da complexa 
situação 
econômica 
do município. 
Os distritos 
industriais 
estão no 
nosso radar e 
precisam de 
atenção”
CHICÃO 
BULHÕES,  
Secretário de 
Desenvolvimento 
Econômico do 
Rio

O 
ano já se inicia e com expectativa 
de melhora no Rio: a buraqueira 
sem fim e o abandono nos distri-
tos industriais da capital pare-

cem estar, finalmente, com os dias con-
tados. Em conversa com o jornal O DIA, 
o novo secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Inovação e Desburocratiza-
ção Chicão Bulhões contou que vai co-
nhecer de perto as deficiências dos polos 
industriais da capital e adiantou que vai 
trabalhar com outras secretarias para dar 
solução às demandas dos distritos. 

“Eu e minha equipe estamos nos intei-
rando da complexa situação econômica 
do município. Os distritos industriais es-
tão no nosso radar e precisam de aten-
ção. Vamos trabalhar em conjunto com 
as demais secretarias envolvidas para 
revitalizar a região, melhorando a vida 
do cidadão e o ambiente econômico da 
cidade”, afirmou Chicão.

O jornal O DIA desde junho do ano 
passado tem denunciado a falta de in-
fraestrutura nessas regiões e alertado so-
bre a fuga de investimentos e perda de 
arrecadação que isso vai ocasionar para 
a Prefeitura do Rio e para o estado. 

Os distritos industriais concentrados 
na Zona Oeste padecem com ruas esbu-
racadas, falta de pavimentação e calçadas, 
pouquíssima ou nenhuma iluminação, 
pontos de ônibus inexistentes - inclusive 
o próprio coletivo desapareceu da região 
-, não há poda de árvore e faltam áreas de 
convivência urbana. Ou seja, toda infraes-
trutura da região que abriga indústrias 
que geram empregos, mesmo durante a 
pandemia de coronavírus, é caótica. 

A Avenida Brasil, principal via de aces-
so a esses polos padece com engarrafa-
mentos e buracos. Por conta disso, escoar 
a produção e produtos dessas regiões - 
que deveria ser uma tarefa relativamen-
te fácil -, tem se mostrado um desafio 
constante. Para se ter uma ideia, a região 
abriga 49 empresas. Sendo Campo Gran-
de com o maior número (22), seguida de 
Santa Cruz, com 16; Palmares tem sete e 
Paciência, quatro. Segundo informações 
da Companhia Industrial do Estado do 
Rio de Janeiro (Codin), responsável por 
implantar os distritos, a sua manutenção 
é, constitucionalmente, feita pelas prefei-
turas dos municípios.

No polo de Santa Cruz, por exemplo, 
cada vez que chove é uma “emoção”. A 
chuva cria, inclusive, verdadeiros lagos. 
É possível ver pássaros se banhando 
na água suja que fica acumulada nos 
grandes buracos que se formam nas 
ruas de barro.

RELEMBRE

 NEm uma das visitas que a reportagem 
de O DIA fez ao local, máquinas da Pre-
feitura do Rio surgiram logo depois, mas 
desapareceram na semana seguinte. Os 
buracos, no entanto, permaneceram.

Após muita cobrança e inúmeras de-
núncias, a prefeitura começou a recapear a 
Avenida Átila Temporal, no Distrito de San-
ta Cruz, no início de outubro. Mas parou em 
seguida por falta de insumos e o problema 
não foi resolvido. 

É importante destacar que as interven-
ções nos distritos devem abranger, além do 
pavimento asfáltico, recuperação da rede 
de drenagem, saneamento, iluminação e 
sinalização das vias. Sem contar em áreas 
de convivência urbana.

Máquinas sumiram, 
buracos ficaram

Condições precárias no 
Distrito Industrial de Santa 
Cruz. Cenas comuns de se 
ver: carros quebrados e 
alagamentos

Polos industriais da 
Zona Oeste abrigam 49 
empresas, sendo campo 
Grande o maior, com 22

DIVULGAÇÃO/AEDIN

Exclusivo!
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Medida provisória volta a restringir 
acesso dos mais pobres ao BPC
Bolsonaro tomou a decisão pouco antes de acabar o ano. Benefício é pago a idosos e deficientes de baixa renda

ONG RIO DE PAZ

Paredes construídas sobre o pó do Cerrado, sem móveis, sem saneamento básico na Estrutural. E agora sem esperança com o fim do auxílio

A 
população mais vul-
nerável não tem o que 
comemorar este ano. 
Isso porque essa par-

cela de brasileiros terá mais 
dificuldade para conseguir o 
Benefício de Prestação Con-
tinuada, pago a quem (sobre)
vive com o mínimo do míni-
mo. Esse benefício é destina-
do a idosos e pessoas com de-
ficiência de baixa renda, que 
ganham até um quarto do 
salário mínimo. Essa medida 
se soma ao fim do “trezentão”, 
que não foi prorrogado, em-
bora a pandemia de coronaví-
rus persista. No dia 31 de de-
zembro o auxílio emergencial, 
pago a autônomos, informais, 
desempregados, perdeu a vi-
gência. Para completar o “pa-
cote”, a poucas horas do ano 
terminar, o presidente Jair 
Bolsonaro editou uma me-
dida provisória restringindo 
novamente a concessão do be-
nefício dos mais pobres. 

O texto tem vigência ime-
diata e pode excluir cerca de 
500 mil brasileiros que teriam 
acesso à assistência, caso o cri-
tério de renda fosse ampliado, 
como vinha sendo estudado 
anteriormente. Essas pessoas 
terão de recorrer à Justiça 
para obter o benefício.

“Esta novela é daque-
las que dá a impressão de 
que não tem fim: o Sena-
do aprova (a ampliação da 
renda mínima de um salá-
rio mínimo), a comissão de 
desenvolvimento aprova, o 
presidente veta, o Congres-
so Nacional derruba o veto, 
a Justiça mantém o veto e o 
povo sofrendo. Tudo isso em 
tempos de covid-19. O gover-
no insensível baixa uma MP 
restringindo o direito para 
uma renda menor que 1/4 
do salário mínimo”, lamen-
ta o senador Paulo Paim 
(PT-RS). “Só nos resta ago-
ra apresentar uma Emenda 
a Constituição. E faremos 
isso”, advertiu Paim. 

Com a MP, Bolsonaro res-
tringe o BPC novamente a 
quem tem renda domiciliar 
até 25% do salário mínimo 
por pessoa (equivalente a R$ 
275 a partir do novo piso de R$ 
1.100 que passou a valer em 1º 
de janeiro). 

Essa regra já estava em vi-
gor em 2020, mas um artigo 
da lei do auxílio emergen-
cial permitia elevar a linha 
de corte a 50% do salário mí-
nimo, conforme o grau de 
vulnerabilidade.

O decreto de regulamenta-
ção, porém, não foi editado, o 
que tornou o dispositivo sem 
efeito.

“A medida provisória ex-
clui do Benefício de Presta-
ção Continuada as pessoas 
que recebem acima de 1/4 
do salário mínimo e exige 
a perícia do INSS para in-
clusão das pessoas com de-
ficiência, o que vai dificultar 
enormemente o acesso ao 
benefício”, alerta o advoga-
do Sérgio Batalha.

 N O Parlamento já tentou mais 
de uma vez ampliar o alcance 
do BPC, sendo que a última in-
vestida, aprovada em março de 
2020, gerou uma crise na equi-
pe econômica e precisou ser 
vetada pelo presidente Bolso-
naro. Os congressistas haviam 
estendido os benefícios aos 
idosos e pessoas com deficiên-
cia com renda até 1/2 salário 
mínimo, independentemente 
do grau de vulnerabilidade, o 
que teria um custo adicional de 
cerca de R$ 20 bilhões ao ano.

Com o veto do presidente, 

o BPC ficou sem regra de con-
cessão a partir de 2021, o que 
deixaria o governo sem base 
legal para autorizar novas in-
clusões no programa a partir de 
1.º de janeiro Por isso, a nova MP 
precisava ser editada até 31 de 
dezembro para não deixar nin-
guém desassistido.

Técnicos do Ministério da 
Cidadania e do INSS tentaram 
costurar um decreto para regu-
lamentar as novas concessões. 
A ideia era manter o critério de 
1/4 de salário mínimo como regra 
geral, mas permitir a ampliação 

dessa faixa de renda a 1/3 ou 1/2 
salário mínimo quando a vulne-
rabilidade fosse maior. A medida 
iria ao encontro de uma decisão 
já proferida pelo Supremo Tribu-
nal Federal (STF), que declarou 
o critério de renda insuficiente 
para classificar, sozinho, se a pes-
soa é ou não vulnerável.

A mudança permitiria a inclu-
são de quase 500 mil pessoas no 
BPC, com o custo adicional de 
R$ 5,8 bilhões ao ano. O gasto 
a mais seria compensado com 
a redução de custos com a ju-
dicialização e com medidas de 

combate às fraudes, que podem 
poupar até R$ 10 bilhões.

O BPC é hoje o benefício mais 
judicializado da União. A avalia-
ção entre defensores da amplia-
ção era de que, ao padronizar as 
regras e aderir a entendimentos 
de decisões já dadas por juízes, 
o benefício seria “pacificado” e 
haveria economia de recursos. 
A medida poderia, por exemplo, 
incorporar decisões já transi-
tadas em julgado, como a que 
exclui a renda destinada à com-
pra de remédios do cálculo do 
critério de acesso.

POBRES CADA VEZ MAIS POBRES

Congresso tentou ampliar o alcance do benefício, mas não conseguiu

MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br

 > O f im do auxí l io 
emergencial, pago a 
autônomos, informais 
e desempregados, que 
foram afetados pela 
pandemia de corona-
vírus acabou no dia 31 
de dezembro, embora 
a pandemia persista. 
Com isso, 24 milhões 
de pessoas ficarão abai-
xo do nível de pobreza 
e outros 42 milhões de 
pessoas desassistidas.

Isso porque a redu-
ção do auxílio emer-
gencial pela metade 
já colocou a renda de 
cerca de 7 milhões de 
pessoas abaixo do ní-
vel de pobreza de até 
R$ 5,50 por dia em 
outubro passado, em 
relação a setembro, e 
esse número deve su-
bir para quase 17 mi-
lhões com a extinção 
do benefício.

I s s o  r e p r e s e n t a 
26,2% da população 
brasileira, um pon-
to percentual acima 
do patamar de 2019, 
conforme estudo do 
Instituto Brasileiro 
de Economia da Fun-
dação Getulio Vargas 
(FGV Ibre).

24 milhões 
abaixo da 
pobreza
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Países estão à 
beira de crise 
financeira por 
causa da covid
Alerta foi feito pela economista-chefe do FMI: 
‘Cenário que nos encontramos não é sustentável’

REPRODUÇÃO

Carmen Reinhart, 

diretora do FMI 

faz alerta sobre a 

economia global

A 
pandemia de co-
ronavírus fez com 
que todos os países 
do planeta termi-

nassem 2020 com níveis 
de endividamento recorde 
e com muitas dúvidas so-
bre como esse problema 
poderá ser resolvido. Para 
a economista-chefe do Ban-
co Mundial, Carmen Rei-
nhart, esse quadro pode de-
sembocar em uma crise fi-
nanceira global. “O cenário 
em que nos encontramos 
não é sustentável”, disse.

Ao longo deste ano, go-
vernos e bancos centrais 
despejaram montanhas 
de dinheiro em suas eco-
nomias para tentar mini-
mizar o impacto econô-
mico da covid-19, e isso 
teve como consequência, 
na maior parte dos casos, 
o aumento das dívidas. E 
essa situação ocorre em um 
quadro em que as diferen-
tes projeções para a ativi-
dade global de 2020 giram 

em torno de uma contração 
de 3%, o que automatica-
mente ajuda a elevar os ín-
dices de endividamento

De acordo com o Debt-
clock, um site americano 
que registra o endivida-
mento de alguns países, a 
relação dívida bruta públi-
ca em relação ao produto 
interno bruto (PIB) dos 

Estados Unidos estava em 
100,79% - ultrapassando a 
casa dos 100%, o que não 
ocorria desde a 2ª Guerra 
Mundial. Esse aumento 
é resultado direto dos gi-

gantescos pacotes da aju-
da aprovados como uma 
tentativa de minimizar o 
impacto da pandemia. Na 
década de 1960, essa dívi-
da girava na casa dos 30% 
do PIB.

Além da maior economia 
do mundo, merecem desta-
que também a relação en-
tre dívida bruta e PIB exi-
bida pelo Japão (269,62%), 
Grécia (233,28%), Reino 
Unido (108,08%), França 
(116,35%), Itália (162,30%) 
e Canadá (109,72%) - ou 
seja, todos com endivida-
mento maior que a produ-
ção doméstica. Entre os 
emergentes, os níveis são 
historicamente mais baixos 
por causa das condições 
internas da economia dos 
países, mas o patamar de 
Argentina (73,91%) e Mé-
xico (72,88%), por exemplo, 
também preocupa. No caso 
do Brasil, pela estimativa 
do governo federal, a dívi-
da deve terminar o ano em 
91% do PIB - no final do ano 
passado, estava em 74,3%.

 N Um estudo do Fundo Mo-
netário Internacional (FMI) 
apontou que 90% dos paí-
ses avançados estão com ní-
vel de endividamento muito 
maior agora do que na última 
recessão global, a chamada 
crise financeira internacio-
nal, que começou em 2007 
e perdurou até meados de 
2 0 0 9.  “ E s t á  t o d o  m u n d o 
quebrado agora, até mesmo 
o G-7 Ou melhor:  especial-
mente, o G-7”, disse o profes-
sor convidado em Relações 
I n te r n a c i o n a i s  n a  Lo n d o n 
School of Economics (LSE) e 
ex-professor de estudos di-
plomáticos na Universidade 
de Oxford, Tristen Naylor.

Se a situação financeira 
está complicada para os paí-
ses mais ricos, o cenário não 

é diferente para os de baixa 
renda. Nos últimos meses, em 
meio a muitas discordâncias 
entre EUA, União Europeia 
(UE) e China, o grupo das 20 
economias mais ricas do mun-
do (G-20), do qual o Brasil faz 
parte, decidiu suspender a co-
brança do serviço das dívidas 
dessas nações. O programa, 
por enquanto, tem duração 
até junho deste ano. Há ainda 
chances de ser prorrogado.

Apenas à China, seria reem-
bolsado este ano 60% de todo 
o valor. O grande debate dentro 
do G-20 é o de que o país asiá-
tico fez muitos empréstimos 
a países em desenvolvimen-
to com condições que não são 
transparentes e com taxas de 
juros mais altas do que as que 
poderiam pagar. Segundo o 

FMI, os governos de mercados 
emergentes emitiram US$ 124 
bilhões em dívidas em 2020, 
com dois terços dos emprésti-
mos no segundo trimestre, auge 
da pandemia para muitos deles.

As crescentes pressões orça-
mentárias foram acompanha-
das por uma nova onda de re-
baixamentos da dívida sobera-
na, o que amplia o risco para os 
credores. Tudo isso leva a crer 
que o assunto permanecerá em 
pauta constante ao longo de 
2021. Uma das entidades que 
mais devem debater o tema 
é o G-20, que, curiosamente, 
passou a ser presidida em 1º de 
dezembro pela Itália, país que 
já era alvo de críticas dos de-
mais membros da UE por causa 
de descontrole fiscal mesmo 
antes da pandemia.

ESTUDO MOSTRA NÍVEIS ALARMANTES

90% estão com endividamento maior que em 2007

No Brasil, o 
governo estima 
que a dívida deve 
terminar o ano 
em 91% do PIB, 
no ano passado 
estava em 74,3%.

 > WASHINGTON, Estados Unidos

Papa critica quem ignorou pandemia
 > Após a bênção Angelus 

de ontem, o Papa Francis-
co criticou as pessoas que 
mesmo com a pandemia 
do coronavírus saíram 
para viajar durante as 
festas de fim de ano, “bus-
cando apenas satisfazer 
apenas o próprio prazer”. 
De acordo com o pontífi-
ce, é responsabilidade de 
cada um, além da preocu-
pação com os mais neces-
sitados, mudar os hábitos 
diante da nova realidade 
e evitar “a tentação de 
cuidar apenas dos pró-
prios interesses”.

“Li nos jornais algo 
que me entristeceu bas-
tante: em um país, não 
me lembro qual, para 
fugir do ‘ lockdown’ e 
ter boas férias, mais de 
40 aviões saíram na-
quela tarde”, comentou 
Francisco. “Mas essas 
pessoas, que são boas 
pessoas, não pensaram 
naquelas que ficaram 
em casa, nos problemas 
econômicos de tantas 
pessoas que o ‘lockdown’ 
derrubou, nos doentes? 
Apenas, tirar férias e dar 

prazer a si mesmo. Isso me 
entristeceu muito.”

A mensagem semanal, 
que normalmente é feita de 
uma janela no Palácio Apos-
tólico de frente para a Pra-
ça de São Pedro, está sen-
do realizada internamente 
para evitar aglomerações no 
Vaticano. “Não sabemos o 
que 2021 vai nos reservar, 
mas o que cada um de nós 

e todos nós juntos pode-
mos fazer é nos compro-
meter um pouco mais a 
cuidar uns dos outros”, 
completou o pontífice.

O Vaticano, que regis-
trou 27 casos de covid-19, 
anunciou que comprou o 
número necessário de va-
cinas para imunizar todos 
os habitantes e trabalha-
dores da cidade-Estado.

AFP

Papa Francisco: mensagem semanal foi feita internamente

TEMOR DE NOVO SURTO

Covid matou 1,8 milhão de pessoas no mundo

 NA pandemia de coronavírus 
causou pelo menos 1,8 milhão 
mortes em todo o mundo desde 
que o escritório da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) na 
China informou o surgimento da 
doença em dezembro de 2019. 
Desde o início da pandemia, 
mais de 83 milhões de pessoas 
contraíram a covid-19.

Na quinta-feira, mais de 13 
mil novas mortes e 728 mil in-
fecções foram registradas no 
mundo. Os países que mais re-
gistraram óbitos no dia 31 de de-
zembro são os Estados Unidos, 
com 3.426; seguido do Brasil, 
com 1.074 mortes e o Reino Uni-
do, com 964 mortes.

Nos Estados Unidos, que lide-
ram a lista, autoridades temem 
novo surto. O país ultrapassou a 
marca de 350 mil mortos pelo 
coronavírus, de acordo com o 
levantamento mais recente da 
Universidade Johns Hopkins. 
A instituição americana regis-
trou 350.215 óbitos em um total 
de 20.431.220 casos, maiores 

números entre os países que a uni-
versidade compila os dados.

A marca é alcançada quando os 
EUA começam vacinar seus traba-
lhadores de saúde e moradores de 
casas de repousos, mas com auto-
ridades sanitárias temerosas de 
que as festas de fim de ano possam 
causar um aumento ainda maior de 
casos e óbitos na segunda onda da 

pandemia. Estados como Califór-
nia e Carolina do Norte registraram 
recorde de casos nos últimos dias.

O infectologista Anthony Fau-
ci, diretor do Instituto Nacional de 
Alergia e Doenças Infecciosas dos 
EUA, disse em entrevista para a 
emissora ABC que é realista o pla-
no do presidente eleito Joe Biden 

de administrar 100 milhões de 
vacinas nos 100 primeiros dias 
do mandato. “Nós podemos va-
cinar um milhão de pessoas por 
dia, já fizemos grandes mutirões 
de vacinação em nossa história, 
não seria diferente agora.”

Fauci, que lidera as iniciati-
vas do governo americano no 
combate à pandemia, admitiu 
que o início da vacinação está 
mais lento que o esperado, mas 
que não era surpresa por conta 
da escala e das dificuldades de 
armazenamento dos imuni-
zantes. “Não estamos no ritmo 
que gostaríamos de estar”, afir-
mou o infectologista.

Ele chamou de “ridícula” a 
afirmação que o presidente 
dos EUA, Donald Trump, fez 
no Twitter ontem, critican-
do o Centro de Controle de 
Doenças (CDC, na sigla em 
inglês), por supostamente 
usar uma metodologia que 
aumenta os números de ca-
sos e mortes no país. “Essas 
mortes são reais”, disparou.

Hospitais estão 
ficando sem leitos 
e pessoal de saúde 
esgotado com a alta 
da pandemia
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IMORTALIZADO NO MARACA

VASCO

Neymar deixa os pés  
na Calçada da Fama
Após tirar moldes, craque participa de chamada de vídeo com Bolsonaro

PAULO MUMIA/COMITÊ DA COPA AMÉRICA

Presidente Jair Bolsonaro e Neymar: relação das mais amistosas

A
ntes de retornar a 
Paris, o atacante 
Neymar viveu mais 
um momento mar-

cante na carreira. Ele cravou os 
pés para na Calçada da Fama 
do Maracanã e vai figurar ao 
lado de lendas do futebol bra-
sileiro, como Pelé e Ronaldo. 
O evento na casa do jogador 
em Mangaratiba contou com 
a participação do senador Flá-
vio Bolsonaro e também com 
uma chamada de vídeo para o 
presidente Jair Bolsonaro.

Responsável pela home-
nagem, Leandro Alves, se-
cretário de Esporte, Lazer e 
Juventude do Estado do Rio, 
esteve na casa de Neymar, em 

Mangaratiba, onde foi feito 
um molde dos pés do atacan-
te do Paris Saint-Germain.

“Por tudo o que ele fez pela 
Seleção, o que ele faz pelo fu-
tebol brasileiro no mundo, 
é mais do que justo. Assim 
que for possível, vamos or-
ganizar um evento no está-
dio para marcar esse mo-
mento, porque ele merece. 
O Neymar está muito feliz 
com essa homenagem”, ex-
plicou Leandro Alves.

Durante  o  encontro , 
Neymar e Jair Bolsonaro 
participaram de uma cha-
mada de vídeo com um tom 
dos mais descontraídos. O 
presidente quis saber sobre 
os eventos de fim de ano do 
jogador e questionou se o 
atleta havia tido conquistas 
amorosas durante as come-
morações de Ano Novo.

Luxa cobra salários 
em dia para o elenco
De volta ao Vasco, Vander-
lei Luxemburgo afirmou 
que viu o convite do clube 
carioca como uma convoca-
ção. Mas, antes de aceitar o 
retorno, o técnico fez um pe-
dido: o acerto dos atrasados 
do elenco era uma condição 
preponderante para que vol-
tasse a comandar o time. 

A reivindicação do trei-
nador foi aceita pela nova 
diretoria, comandada por 
Jorge Salgado. Também 
há promessa de pagamen-
to dos atrasados aos fun-

cionários, que têm um valor 
menor a receber. A ideia é 
que ao menos um mês seja 
quitado ainda na primeira 
quinzena de 2021.

A estratégia partiu da ges-
tão que assumirá o clube. Sem 
dinheiro em caixa, Alexandre 
Campello, que encerra suas ati-
vidades como presidente nos 
próximos dias, preferia adotar 
um discurso mais conservador 
e não fazer promessas. No mo-
mento, o Vasco está no Z-4 do 
Campeonato Brasileiro, com 28 
pontos e 12 jogos a disputar.

a palinha do apolinho
LUCIANO BELFORD 

VEM AÍ O NOVO CARIOCA

FALTOU BRILHO  
NO ANO DE 2020

PEDALADAS

 N O ano de 2020 se des-
pediu melancolicamente 
também no futebol. Um 
período de dificuldades, 
muitas incertezas, jogos 
sem a presença dos torce-
dores, gritos de jogadores 
e treinadores ecoando nos 
estádios completamente 
vazios, misturados aos ri-
dículos sons de torcidas 
imaginárias disparados 
pelas caixas de som, mais 
para tentar encobrir os pa-
lavrões proferidos pelos 
profissionais nas áreas téc-
nicas. Nada que merecesse 
destaque ou mesmo dei-
xasse alguma saudade. Um 
ano para ser esquecido.

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

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

Com regulamento debatido, 
aprovado, formatado e tabela 
publicada, o Carioca de 2021 
começará em 27 de fevereiro, 
três dias depois do término 
do Brasileiro. Serão 11 roda-
das, todos se enfrentando 
em pontos corridos, com os 
quatro primeiros discutindo 
o título no mata-mata nas se-
mifinais e final. O presidente 
da Federação do Rio, Rubens 
Lopes (foto), acredita que te-
nha sido a melhor opção para 
enfrentar o calendário acha-
tado pela pandemia. Os clu-
bes terão o faturamento do 

pay-per-view integral, além da 
premiação e cotas de televisão 
ainda a serem definidas. Para 
proporcionar um intervalo 
para recuperação, os clubes 
participantes do Brasileiro po-
derão escalar equipes alterna-
tivas até o dia 13 de março, na 
terceira rodada. Depois disso, 
os que ainda usarem reservas 
perderão direito a cotas de 
transmissão. Ainda falta defi-
nir a quem caberá os direitos 
de transmissão, uma vez que 
há mais de uma emissora in-
teressada e as propostas estão 
sob análise.

 N O técnico Vanderlei Lu-
xemburgo fez um trato 
incomum com o Vasco. 
Nada de salários, ele só 
receberá um prêmio se 
tirar a equipe cruzmal-
tina do buraco no Cam-
peonato Brasileiro. Ideia 
do próprio.

 N Muricy Ramalho plane-
jando o novo modelo para o 
futebol do São Paulo, que de-
verá estar em prática a partir 
do fim do Brasileirão.

 N O treinador Miguel Ángel 
Ramírez, ex-Independiente 
del Valle, só assumirá o Inter 
no Gauchão.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N A nova diretoria do Bo-
tafogo tomará posse hoje 
à noite em solenidade no 
salão nobre do clube. Boa 
sorte ao novo presidente 
Durcésio Mello. Ele vai pre-
cisar muito mesmo.

 N Janeiro, verão, um sol 
para cada um, jogar fu-
tebol às 16h, com tem-
peratura no campo de 
jogo podendo chegar à 
sensação térmica supe-
rior a 45 graus. É loucura.

Treinador fez exigência para aceitar o retorno a São Januário

DANIEL CASTELO BRANCO

FLAMENGO

FLUMINENSE

Michael pode voltar no clássico
Pela primeira vez desde que 
se recuperou das dores no 
joelho direito, Michael trei-
nou com o elenco rubro-ne-
gro. O atacante participou 
ontem da atividade de forma 
integral. Com isso, aumen-
tam as chances de que seja 
relacionado para o clássico 
diante do Fluminense, quar-

ta-feira, às 21h30, no Mara-
canã, pelo Brasileiro. 

Michael sentiu dores no 
joelho antes do jogo contra 
o Fortaleza e, desde então, 
passou por tratamento e for-
talecimento muscular. Con-
tratado pelo Flamengo no 
começo de 2020, o atacante, 
de 24 anos, entrou em cam-

po em 39 oportunidades e 
marcou quatro vezes com a 
camisa do time rubro-negro.

Além de Michael, Filipe 
Luís e Gabigol, que cumpri-
ram suspensão, voltam ao 
time. Já o goleiro Diego Al-
ves, em recuperação de uma 
lesão na coxa, dificilmente 
terá condições de jogo. 

Dois reforços para Marcão
Boas notícias para os torcedo-
res do Fluminense. O zaguei-
ro Luccas Claro e o atacante 
Luiz Henrique se mostraram 
totalmente recuperados on-
tem e podem enfrentar o Fla-
mengo, na quarta-feira, pela 
28ª rodada do Campeonato 
Brasileiro, em duelo no Ma-
racanã, às 21h30.

Ambos deixaram a fase 
de transição e participaram 
do treinamento ao lado dos 
demais jogadores e estão à 
disposição do técnico Mar-
cão. Luccas Claro havia sen-
tido a coxa direita na derrota 
por 2 a 1 para o Atlético-GO, 
no dia 16 de dezembro. Já 
Luiz Henrique voltou da sele-

ção brasileira sub-20 com do-
res na coxa direita e teve uma 
lesão detectada em exame de 
imagem no fim de dezembro. 

Em sétimo lugar na tabela, 
o clássico marca a chance de 
recuperação do time no Bra-
sileiro. Desde que Marcão 
reassumiu, foram duas der-
rotas e um empate.

ATLÉTICO DE MADRID NA PONTA
Um gol de Suárez aos 45 da etapa final 

garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o Alavés 

e a liderança do Campeonato Espanhol.

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

Oferta menor por João Paulo
O futuro do meia João Pau-
lo ainda está indefinido. O 
Seattle Sounders, clube que 
o meia defendeu no último 
ano nos Estados Unidos, de-
seja a contratação em defi-
nitivo do atleta, mas, segun-
do informações do site ‘Info 
Botafogo’, quer pagar menos 
que o combinado.

O empréstimo de João 
Paulo terminou na última 
quinta-feira e, com isso, ele 
voltou a ser atleta alvinegro. 
De acordo com informações 
do portal, os norte-america-
nos, que têm até o dia 15 para 
efetuar o depósito, querem 
pagar 1 milhão de dólares 
(R$ 5,2 milhões na atual co-

tação), 250 mil dólares a me-
nos (R$ 1,3 milhão) do que 
o acordado entre as partes 
para que João Paulo se trans-
ferisse em definitivo.

Hoje, em cerimônia na sede 
de General Severiano, Durcé-
sio Mello assume a presidên-
cia do Botafogo para um man-
dato de três anos.

BOTAFOGO

PEDRO LOGATO
pedro.logato@odia.com.br

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

CONFeITeIrO (a) 
e Padeiro. Com experiência 
em carteira. Salário, passa-
gem á combinar. Trabalhar 
Vila da Penha, comparecer 
av. Bras de Pina 1.313.
 

COLOrISTa V/TeXTO
De autos, com experiên-
cia. Bom salário + bene-
fícios. entrar em contato 
preferencialmente pelo 
whatsapp  98139-8339  
Tels.:2437-4777/ 3258-
9673.
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 N Os prefeitos empossados no dia 1º de janeiro terão 
pela frente o desafio de reverter a queda de arrecadação 
de impostos provocada pela pandemia de coronavírus. 
Em 2020, o governo federal socorreu os mandatários 
municipais com repasses de recursos do Tesouro e re-
composição de perdas do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM). O socorro da União assegurou às 
cidades arrecadação no mesmo patamar de 2019. Para 
este ano, no entanto, não há, por ora, previsão de ne-
nhuma nova medida do governo federal no sentido de 
atenuar os efeitos econômicos da crise nos municípios.

Auxílio 
 N O fim do auxílio emer-

gencial, encerrado no úl-
timo dia de 2020, também 
terá impactos negativos 
no caixa dos municípios. 
O montante do benefício, 
na maioria das cidades, 
superou a arrecadação. 
Os pagamentos – de R$ 
600, e depois de R$ 300 
– mantiveram o consumo 
das famílias. 

Vacinação 
 N A indefinição sobre a 

campanha de vacinação 
também preocupa os no-
vos e os gestores reeleitos. 
Nesta semana, entidades 
que representam prefei-
tos têm reuniões no Mi-
nistério da Saúde para 
cobrar a definição de uma 
estratégia nacional de 
imunização que chegue a 
todos os municípios. 

Butantan 
 N Mais de mil prefeitos já 

assinaram acordos com 
o Butantan para facilitar 
e acelerar o processo de 
aquisição definitiva da 
CoronaVac. O imunizan-

te está sendo produzido 
pelo Instituto em parceria 
com a farmacêutica chine-
sa Sinovac.

Centrão    
 N Órgãos comandados 

pelo Centrão – como a 
Companhia de Desenvol-
vimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba 
(Codevasf ), a Fundação 
Nacional de Saúde (Fu-
nasa) e o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) – não 
terão autonomia em caso 
de contingenciamento de 
despesas.

Canetada 
 N A tentativa de dar mais 

autonomia aos órgãos 
– que decidiriam sobre 
eventual congelamento 
de gastos, sem depender 
de ministros aos quais 
estão vinculados - foi ar-
ticulada por líderes do 
Congresso que incluíram 
e aprovaram artigo na Lei 
de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO). O trecho, no 
entanto, foi vetado pelo 
presidente Jair Bolsonaro. 

Boas-vindas 
 N Dois são de siglas do blo-

co de apoio a Baleia Rossi 
(MDB-SP): PSDB e PSB. 
Vivi Reis substitui Ed-
milson Rodrigues, ambos 
do Psol - partido que terá 
candidatura própria. Os 
suplentes dos respectivos 
blocos receberam men-
sagens de boas-vindas de 
Lira e Rossi e, claro, pedi-
do de votos. 

Segundo turno 
 N A tentativa de Rodrigo 

Maia (DEM-RJ) e Baleia 
Rossi (MDB-SP) de atrair 
o PT para o bloco de opo-
sição a Arthur Lira (PP
-AL) – e ao Planalto - tem 
mais um capítulo hoje. 
Rossi se reunirá com a 
bancada petista que, por 
sua vez, ensaia nova estra-
tégia: lançar candidatura 
própria e só apoiar o eme-
debista em um eventual 
segundo turno da disputa. 

Uso emergencial 
 N A Fiocruz (Fundação 

Oswaldo Cruz) formaliza, 
nesta semana, à Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa), o pedido 

de autorização para uso 
emergencial da vacina de-
senvolvida pela Universi-
dade de Oxford e pela em-
presa AstraZeneca.

 Importação 
 N A Agência já autorizou 

a importação de dois mi-
lhões de doses de vacinas 
pela Fiocruz. A previsão 
é de que o imunizante 
chegue ao Brasil nos pró-
ximos dias. No pedido, a 
Fundação justifica que a 
importação é uma pre-
paração para antecipar 
a disponibilização de va-
cinas assim que seu pro-
duto for aprovado pela 
Anvisa. 

De volta 
 N Ex-secretário de Turis-

mo do Rio, Otavio Leite 
(PSDB) voltou à Câmara 
no lugar de Marcelo Ca-
lero (Cidadania-RJ), que 
assumiu a Secretaria de 
Integridade Pública na 
gestão de Eduardo Paes 
(DEM). “É uma honra vol-
tar ao parlamento para, 
sobretudo, nesse momen-
to, contribuir para o ‘soer-
guimento’ do Rio”, afirma.  

NO APERTO

SUPLENTES 

 N Dos oito suplentes que tomaram posse na Câmara - em substi-
tuição aos titulares eleitos para prefeituras – cinco são de partidos 
que fecharam apoio ao candidato do Centrão, Arthur Lira (PP-AL): 
dois do PSD, um do Podemos, um do PL e um do Patriota. 

O ano de 2020 foi de muito tra-
balho, apesar das adversida-
des provocadas pela pande-

mia. Conforme prometi aos meus 
eleitores e a toda a população, tra-
balhei pela melhoria da segurança 
pública, desburocratização do Esta-
do, e pela qualidade de vida do povo 
carioca e fluminense.

Mesmo diante da pandemia, con-
seguimos inaugurar um novo bata-
lhão, o Recom (Batalhão de Rondas 
Especiais e Controle de Multidões), e 
expandir o Programa Segurança Pre-
sente para regiões antes desassisti-
das. Também me debrucei a criar leis 
que amenizassem esse momento difí-
cil provocado pelo novo coronavírus.

Graças a indicações legislativas e 
emendas que fiz através do meu man-
dato, conseguimos transformar um 
terreno completamente abandonado 
e tomado por usuários de drogas, em 
uma área segura, na Tijuca. O terreno 
baldio virou uma área policiada dia e 

Uma leitura atenta dos diferen-
tes críticos do presidente Bol-
sonaro e seu governo chega 

a assustar pela ausência de propos-
tas alternativas às políticas que es-
tão sendo executadas em diferentes 
setores da Economia, das políticas 
sociais. A importância das oposições 
nos regimes democráticos é a de fis-
calizar, criticar e sugerir caminhos 
melhores do que os escolhidos pelos 
governos. E não apenas o entusiasmo 
em destruir, desmoralizar, sabotar o 
país, que seria de todos e não dos go-
vernantes apenas.

A omissão do presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), em pautar os 
projetos de reformas encaminhados 
pelo governo e outras questões de in-
teresse nacional foi grave pelo simples 
fato de ele não ser um opositor domina-
do pela ideologia. É um democrata libe-
ral, concorda em tese com as propostas 
da área econômica, percebe a vontade 
da sociedade em ver a questão da se-
gunda instância definida pelo Congres-
so, e, no entanto, permaneceu omisso, 
deslumbrado com os holofotes naturais 
do cargo que exerce, mais por obra do 
destino do que por mérito próprio.

A conclusão é que ele ficou este tem-
po todo preparando um clima favorá-
vel à sua reeleição, convencido que se-
ria apenas mais uma violação da Cons-
tituição apadrinhada pelo STF. Não 
foi, felizmente, o que aconteceu. Será 
uma surpresa se o parlamentar flumi-
nense não voltar para o anonimato em 
que exerceu os mandatos anteriores, 
depois do dia 1º de fevereiro. Perdeu 
uma chance de ouro de ganhar a ad-
miração e a gratidão dos brasileiros. E 
sem nenhum proveito.

A oposição de esquerda se contenta 
em tirar proveito da vocação do presi-
dente de falar besteiras, expondo-se 
desnecessariamente a críticas. Com 
isso, procura encobrir que ele fala o 

Qual é o projeto da Oposição?

Quem quer faz!

Alexandre 
Knoploch 
deputado estadual 
do PSL

Aristóteles  
Drummond 
jornalista

noite e de onde mais de 400 agentes 
entram e saem, em viaturas para ga-
rantir a segurança de todo o estado.

Desde agosto, a vizinhança dali 
não precisa mais conviver nem fica 
refém de usuários de drogas, ao en-
trar e sair de suas casas. Uma antiga 
reivindicação da população que fora, 
finalmente, atendida. Para que a ini-
ciativa seja multiplicada pelo estado 
inteiro, fiz emendas ao Orçamento 
anual do governo, destinando R$ 1 
milhão para a criação de novas uni-
dades do Recom. A população carioca 
e fluminense precisa muito da polí-
cia. E nós, parlamentares, estamos 
aqui para servir o povo.

Na Economia, reduzimos a tribu-
tação do setor de serviços de bares 
e restaurantes. Um grande avanço 
para os empreendedores. Verda-
deiros heróis neste Rio de Janeiro 
burocratizado.

Na pandemia, consegui aprovar 
importantes leis. Entre elas a que 
impede o desabastecimento de itens 
essenciais, como o álcool gel. Ainda 
na seara de leis de minha autoria, 
aprovadas em plenário, estão a que 
impede a transferência repentina 
de crianças autistas, com transtor-

que não deve, mas faz o que deve, que 
é garantir uma orientação correta a 
seu governo, não só na Economia, mas 
também na decisão de terminar obras 
paradas em todo o país, alterar prio-
ridades determinantes a um desen-
volvimento econômico sustentável, 
como reabrir a navegação de cabota-
gem, apoiar concessões ferroviárias e 
entregar à livre empresa os aeroportos 
de capitais e cidades de médio porte.

É uma pena que a baixa qualida-
de de sua bancada, a insegurança em 
buscar apoio nos mais experientes e a 
inaptidão para fazer política de minis-
tros em pastas importantes favoreçam 
a perda desses dois anos de governo 
em termos de avanços na legislação 
que depende do Congresso. Sem falar 
na abusiva intromissão do Judiciário, 
do STF principalmente, em atos admi-
nistrativos, supostamente em respos-
ta também a declarações reiteradas e 
pouco felizes do presidente para com 
um dos poderes da República.

Um governo renovador e reforma-
dor, como este, deveria buscar nos 

grandes escritórios de advocacia do 
Brasil, e são muitos, valores vocacio-
nados para o Judiciário, homens já 
realizados, como o caso do competen-
te Luís Roberto Barroso, professor e 
jurista, como no passado foram os ca-
sos de Adauto Lucio Cardoso, Aliomar 
Baleeiro, Cândido Mota, Oscar Dias 
Corrêa, que não tiveram origem na 
magistratura e foram admiráveis na 
mais alta corte do país. Inacreditável 
que o presidente não possa isentar um 
produto de tarifa aduaneira sem que 
o STF intervenha, assim como num 
plano de vacinação em meio a uma 
pandemia como a que vivemos.

Mesmo que o presidente não tenha 
tido iniciativa feliz, estão elas na com-
petência a ele delegada pelo povo. O 
STF não deve se tornar poder tute-
lar da nação. Não é preciso apoiar o 
presidente. Mas quem discordar deve 
apresentar argumentos sólidos e não 
a política baixa de criticar por criticar. 
E propostas. Estamos perdidos, com o 
presidente desorientado e com a opo-
sição sem espírito publico.

no de déficit de atenção, e hiperati-
vidade, de suas unidades escolares 
no momento da rematrícula. É im-
portante frisar que trata-se de alunos 
com mais dificuldade de adaptação 
e que merecem nossa sensibilidade 
e respeito. 

De olho no grande número de de-
saparecidos do nosso estado, apro-
vamos um outro projeto de lei que 
obriga companhias de telefonia a di-
vulgar, instantaneamente, informa-
ções de crianças e adolescentes de-
saparecidos no Rio, como já acontece 
com o Alerta Amber, nos EUA. Pela 
proposta aprovada, toda vez que uma 
criança desaparecer no estado, toda a 
população receberá alertas com des-
crições do menor através de SMS e de 
aplicativos como o WhatsApp. 

Outro importante passo dado foi 
rumo à desburocratização do Estado. 
Conseguimos aprovar o projeto bati-
zado de governo digital. Através dele, 
todos os serviços do governo do esta-
do devem ser oferecidos virtualmen-
te, facilitando o acesso da população. 
Desburocratizar é fundamental. 

Em 2021, continuaremos traba-
lhando pelo avanço do Estado do Rio 
de Janeiro. Porque quem quer faz.

LUIS MACEDO/AGÊNCIA CÂMARA

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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PRIMEIRA PARCERIA MUSICAL DO CASAL

FábiaOliveira

NA JUSTIÇA

Ex-funcionária 

processa Kéfera 

e pede R$ 80 mil

REPRODUÇÃO IN
STA

GRAM

K
éfera Buchmann está sendo 
processada por uma ex-funcio-
nária que atuava administran-

do suas redes sociais. Karoline Do-
mingues de Oliveira busca conseguir 
judicialmente o reconhecimento de 
vínculo empregatício, além dos pa-
gamentos de verbas rescisórias. Ela 
afirma que foi contratada pela Kéfe-
ra em meados de janeiro de 2015 e foi 
dispensada em junho do ano de 
2019, sem as devidas anotações em 
sua Carteira de Trabalho que com-
provassem mensalmente a quantia 
de R$ 1,5 mil. 

Ainda segundo Karoline, após sua 
suposta dispensa ‘sem motivo, ela 
não teve direito ao FGTS, aviso pré-
vio, saldo de salário, férias proporcio-

nais, abono de 1/3 de férias, vale 
transporte, e cesta básica.

A profissional também solicitou a 
condenação da atriz ao pagamento 
de danos morais no valor de R$ 25 
mil. O valor total da causa é de 80 
mil. Kéfera tentou solicitar que a 
ação tramitasse em segredo de Justi-
ça, mas seu pedido foi indeferido. 

Recentemente Kéfera virou notícia 
após as especulações de que ela 
estaria no ‘BBB21’. Os boatos davam 
conta, inclusive, de que ela já estaria 
confinada para participar do progra-
ma. No entanto, neste fim de sema-
na, vazaram alguns flagras da atriz 
curtindo dias de férias com amigos 
em uma das praia de Pipa, no Rio 
Grande do Norte. 

PADRINHOS DA FILHA DO ALOK

OBSTETRAS VIRAM 

Ao contrário do que se esperava ainda dentro do confinamento de ‘A Fazenda’, o 
relacionamento de Biel e Tays Reis, que começaram a viver um affair no reality, mas 
sem grandes pretensões aqui fora, segue de vento em poupa. Desde que deixaram 
o programa, os dois não se desgrudam mais. Eles, inclusive, entraram neste sábado 
(2) em estúdio para gravar a primeira parceria musical do casal. A nova música de 
trabalho dos cantores se chama ‘Artigo 157’. 
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Alok e Romana Novais convidaram a obstetra responsável pelo parto da caçula Raika para ser madrinha 
da bebê. O convite foi uma forma de homenagear a médica e amiga pessoal do casal que salvou a peque-
na no parto prematuro de alto risco provocado por complicações da covid-19. Nas redes sociais, a obs-
tetra Erica Mantelli falou um pouco sobre o quão difícil foi segurar a emoção na hora do parto da Raika. 
“Você não imagina o desafio que eu vivi para fazer você viver. Não estou falando apenas do desafio 
profissional. Mas do desafio em equilibrar minhas múltiplas funções e silenciar meu coração que san-
grava em ver toda aquela situação. Por fora a médica decidida, agindo de maneira rápida e assertiva. 
Por dentro eu orava e me conectava com Deus e com você, na certeza de que vocês ficariam bem. 
Que intensa foi a nossa troca de energia. Prometi te ver todos os dias e ficar com você enquanto seus 
pais não podiam. Cantei, fiz muitas orações e coloquei músicas para você dormir... Chorei quando vi 

seu primeiro sorriso e quando você 
ainda tão pequena, segurou meu 
dedinho. Meu coração vibrava a 
cada dia da sua recuperação”, es-
creveu a médica, que aproveitou 
a mensagem para agradecer aos 
pais da Raika por tê-la escolhido 
junto com seu marido, Domingos 
Mantelli - também obstetra - para 
serem padrinhos. 
“Fomos ‘intimados’ para sermos 
seus padrinhos e esse convite nos 
encheu de amor e gratidão. Foi 
uma conexão divina. Ser madri-
nha é ser escolhida duas vezes. 
Uma pelos pais e outra por Deus! 
Que honra ser escolhida para essa 
missão tão importante. Assim 
como cuidei de você dentro da 
barriga da mamãe e no momen-
to delicado do seu nascimento... 
Prometo que estarei ao seu lado 
a todo momento! Continuarei a 
vida inteira lutando por você e 
pela sua felicidade! Vou cuidar 
de você, amar você e te proteger 
como minha filha do coração. Te 
amo incondicionalmente minha 
afilhada Raika”, se declarou.
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REFORÇANDO A  

MARQUINHA NO 

PÓS-VIRADA

DIVULGAÇÃO 

EX PROCURA CARLINHOS PARA 
AJUDÁ-LO E LEVA PATADA
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Lorena Vieira anunciou na manhã de ontem que terminou seu relacionamento 
com o DJ Rennan da Penha. Chorando muito, a empresária contou que precisava 
conseguir dar um basta na relação, mas preferiu não expor o motivo do término. 
“Meu relacionamento com o Rennan acabou. Muita gente vai perguntar o 
porque, mas não quero falar. É algo que eu tenho que conseguir sair desse re-
lacionamento. É algo que realmente tem que acabar. Só quero conseguir me 
cuidar e não ficar mal com isso. A gente sempre acha que a pessoa vai mudar 
até acontecer o pior”, diz a morena. 
E logo depois de anunciar o término, Lorena ainda postou um versículo dizendo 
que “ninguém ficará impune do mal que produziu na vida de outros.”

Laura Keller contou o motivo do término de seu casamento com o ex-Fazenda 

Jorge Sousa. Segundo a atriz, o relacionamento começou a desandar após o 

nascimento do primeiro filho do ex-casal, Jorge Emanuel. “Eu estando com ele 

ou não, é a mesma coisa. Nós trabalhamos com eventos, é nosso ganha pão. 

Só que o Jorge começa uma festa e nunca termina. Se um evento terminou 7h, 

ele continua indo em outras festas e chega em casa 12h, 16h. Isso foi sempre 

assim, mas antes eu até acompanhava ele porque eu não tinha o bebê. Ele fez 

isso comigo durante a gestação e também agora com o neném pequeno. Eu 

acho que é um pouco de falta de evolução da parte dele e também um pouco 

de falta de empatia comigo. Nem pra vir em casa almoçar ele vem.”

A atriz diz ainda que as poucas vezes em que o ex estava em casa, 

ainda assim não se fazia presente. “Aí ele chegava morto, acabado, 

ficava dois dias na cama mofando descansando. Pra eu viver com uma 

pessoa que não está presente pra nada, prefiro ficar solteira, criar 

meu filho sozinha e bola pra frente. E ele não tem nem vergonha, 

porque fica fazendo vídeo falando um monte de besteira, que vai 

na Vila Mimosa (casa de massagem).”

ABRIU O JOGO

SEPARADOS!

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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Em frente as câmeras, o clima no estúdio do ‘Hoje em 
dia’, da Record, é de total entrosamento e boas 
vibrações. No entanto, o mesmo não pode ser dito dos 
bastidores da atração. Esta coluna descobriu que por 
trás dos holofotes ocorre uma disputa entre as 
apresentadoras Ticiane Pinheiro e Renata Alves. O 
motivo? As ações de merchandising do programa. Uma 
briga velada que, apesar de pela frente tentarem 
ambas tentarem ao máximo não deixar transparecer a 
competição para encher o bolso, por trás é uma 
tentando rechear mais o cofrinho que a outra. A 
disputa entre as duas apresentadoras já virou até 
assunto nos corredores da Record.

Aline Hauck, que vem enfrentando uma longa batalha judicial com Carlinhos 
Mendigo pela guarda do filho do ex-casal, usou as redes sociais, no último 
sábado, para contar que procurou o humorista após ficar preocupada com o 
recente desabafo que ele fez nas redes sociais. Nele, Carlinhos sugeria que em 
breve poderia aparecer morto. Aline contou que entrou em contato com o ex 
para ‘dar uma mão’, caso ele estivesse precisando, mas acabou notando que 
estava tudo bem e ainda ganhou ‘uma cutucada’ do ex-’Pânico’.
“Depois dessa postagem, eu conhecendo a fundo essa pessoa - e sei que não dá 
ponto sem nó e não faz nada sem intenções - mesmo assim, sou uma pessoa do 
bem e não quero mal de ninguém, nem de pessoas que me fazem mal. Então 
eu decidi entrar em contato com ele e estender minha mão, caso ele precisasse. 
Percebi que está tudo bem, ele agiu como se nada tivesse acontecido e ainda 
aproveitou para me dar umas cutucadas. Então está tudo normal”, disse a ex
-assistente de palco de Gugu Liberato.

Atriz e musa fitness, Denise Dias está passando o final de ano em um resort de 
luxo na Bahia. Ela aproveitou o dia de sol para entrar 2021 com a marquinha 
reforçada. “Vim pra cá só eu e minha mãe para virar o ano bem tranquila e em paz. 
Sem aglomeração. Essa semana já começa a correria de trabalho, graças a Deus”, 
disse Denise, que recentemente revelou ter gasto em torno de R$ 500 mil para 
manter o corpo em dia e o bumbum impecável. 

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

BRIGA POR 

MERCHAN NOS 

BASTIDORES

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Pétala Barreiros, que vem tendo embate com o ex-marido, Marcos Araújo - dono do Festival 
Villa Mix, após expor na internet que viveu um relacionamento abusivo com ele, diz ter rece-
bido ontem uma intimação que a proíbe de falar do empresário. “Não posso falar mais nada 
aqui na internet. Se eu falar, vou ter que pagar uma multa de R$ 5 mil mil.”

UMA MULHER SILENCIADA 

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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ichel Teló é dono de uma voz 
que encanta. Pai de Melinda 
e Teodoro e marido de Thais 
Fersoza, o cantor também 

‘derrete’ os internautas ao mostrar a 
família nas redes sociais. Ao DIA, 
ele fala sobre a experiência do ‘The Voi-
ce Brasil’ sem plateia, seu novo EP ‘Pra 
Ouvir no Fone’ e revela se pretende ter 
mais filhos. Confira!

ISABELLE ROSA
isabelle.rosa@meiahora.com 

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

MALHAÇÃO

 n Gabriel e Felipe tentam ajudar 
um ao outro após a agressão 
que sofreram. Lica não percebe o 
constrangimento de Nena e ten-
ta ser simpática. Roney e Gabriel 
vão falar com Bóris.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Arruda sequestra Samuel. 
Taís aconselha Amaralina a ter 
responsabilidade ao conduzir os 
turistas. Cassiano e Duque con-
tratam Alaor e alguns salineiros 
para explorar a mina.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 n Jéssica oferece dinheiro para 
Shirlei pedir demissão da casa de 
Felipe. Shirlei expulsa Jéssica de 
sua casa. Bruna avisa a Aparício 
que ele terá que disputar o cargo 
de presidente com Fedora.

 n Apavorado, Tobias adentra sua 
suíte em busca da câmera escon-
dida que lhe foi revelada em uma 
mensagem anônima.O rapaz 
vasculha tudo até que acha a 
câmera espiã.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Valentina leva Gabriela para 
um passeio no parque. Miguel 
espia Gabriela de longe. Glori-
nha é grossa, respondona e até 
agressiva com Eduarda.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Eurico se desespera com o 
sumiço de Silvana. Simone liga 
para Caio. Bibi descobre que Sil-
vana está presa no cassino e fala 
com Sabiá.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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 n O DIA - Em 2020, o ‘The Voice’ 
aconteceu de um jeitinho mais di-
ferente devido à pandemia do novo 
coronavírus. Como foi viver essa 
experiência das gravações sem a 
presença da plateia?

 L MICHEL TELÓ - Poder fazer um 
pouco do nosso ofício, em um projeto 
que eu amo tanto e que me deixa muito 
honrado em participar, é maravilhoso. 
É importante poder dar voz a alguns 
cantores nesse momento que está todo 
mundo em casa, levar alegria pra tur-
ma. Inclusive a gente mesmo subir no 
palco para cantar foi incrível. 

 n Instruir seu time de maneira vir-
tual deve ser um pouquinho mais 
complicado, não é? Antes vocês 
acompanhavam ‘os ensaios’, tinha 
aquela proximidade maior. Aca-
bou sendo um desafio maior nessa 
temporada? 

 L Sem dúvida, mas o nível dos partici-
pantes foi muito alto, e mesmo virtual-
mente é incrível poder conhecer tantos 
cantores talentosos.

 n Você lançou o EP ‘Pra ouvir 
no fone’. É o seu trabalho 
mais intimista, Michel? 

 L É um projeto que eu 
sonho há anos em fa-
zer. Queria poder 
fazer um álbum 
d i f e r e n t e  d e 
tudo o que fiz na 
minha carrei-
ra e deixar uma 
mensagem e um 
acalento para 
o público. Ve-
nho pensan-
do e compon-
do algumas 
músicas há 
anos, falar das 
coisas simples da 
vida, do que real-
mente importa.

 n O que te moti-
vou a lançar esse 
trabalho? A pande-
mia deu um empur-
rãozinho, já que foi um 
ano de a gente olhar mais 
para si, para a família e 
sair do agito do dia a dia? 

 L Tenho essas músicas há anos. ‘O 
Tempo Não Espera Ninguém’, por exem-
plo, eu compus há 4 anos, em um quarto 
de hotel, na estrada, quando a Thaís tava 
grávida da Melinda e me vieram esses 
pensamentos. Quando mostrei pro Teo, 
meu irmão e empresário, ele também 
estava escrevendo umas coisas e tinha 
tudo a ver com o meu pensamento. E nes-
se momento de pandemia, me deu uma 
vontade muito grande de gravá-las.

 n  Você lançou ‘O Tempo Não Es-
pera Ninguém’ quatro anos depois 
de compor essa canção. Por que a 
demora? 

 L Como eu disse, esse é um sonho anti-
go meu e senti que esse era o momento 
de lançá-lo. Foi uma sintonia também 
com o Teo, que vinha sentindo e escre-
vendo muito sobre as mesmas coisas. 
Foi no tempo certo. Quero muito que as 
pessoas parem para ouvir mesmo e não 
seja somente um fundo musical. E esse 
momento é ideal para isso.

 n  E o que o Michel ouve no fone? 

 L Muita coisa. Ouço muito Beatles com 
as crianças em casa. Ouço John Mayer 
e, claro, os modões de Almir Sater....

 n  E a Melinda e o Teodoro, eles 
chegaram a vazar uma música sua 
do novo trabalho. Isso acabou inter-
ferindo na agenda de lançamento? 

 L Não. De maneira nenhuma. Foi algo 

espontâneo deles e decidi deixar. Eles 
têm ouvido as músicas do EP há muito 
tempo em casa. E foi natural. Eu brinco 
que são os meus marqueteiros agora.

 n Os pequenos já demonstram gosto 
por música?

 L Eles são bem musicais, gostam de 
instrumentos, se interessam quando 
estou no estúdio que tenho em casa. E 
ouvimos muita coisa juntos em casa.

 n Você tem brincado muito com a 
Thais sobre ‘fazer mais um gurizinho 
(a). É só brincadeira ou a intenção 
é real?

 L É só brincadeira. Nós gostamos mui-
to de ficar grávidos, foi uma experiên-
cia incrível com a Melinda e o Teodoro, 

mas não está nos planos termos 
mais um filho.

 n E como foi passar 
2020 mais próximo da 

sua esposa, filhos? Por 
um lado foi gostoso?

 L Desde março, 
estamos em casa 
direto e nos cui-
dando. Estamos 
levando muito 
a sério. Em um 
ano tão di f í -
cil para todos 
n ó s ,  a  p r i -
meira coisa 
positiva dis-
so tudo foi eu 

poder viver in-
tensamente com 
eles. Viajo muito. 
Minimamente, 
fico fora sempre 

3 dias da semana, 
fora os outros com-

promissos de traba-
lho. Então, ter mais tem-

po para estar com eles, dar 
banho, cuidar da casa, co-

zinhar pra eles, foi incrível.

 n  Por outro, imagino que você 
esteja com saudade dos palcos, né? 
É muito difícil pra um artista ficar 
‘longe’ de seu público, sua banda? 

 L Claro. Desde criança eu vivo em cima 
do palco, toco profissionalmente desde 
os 12 anos. Sem dúvida, estar no palco, 
trocando energia com o público, faz 
muita falta. Tentamos criar alterna-
tivas para me aproximar do público, 
através das lives, das redes sociais, mas 
nada substitui o olho no olho, a presen-
ça, a vibração da turma em um show.

 n  Muita gente também comenta 
sobre a sua boa forma e estilo. Quais 
são seus segredos de beleza, Michel? 

 L Eu me cuido, me alimento bem, ma-
lhamos todos os dias em casa. Não tem 
segredo.

 n Como foi o Natal? O significado 
da data mudou depois que você teve 
filhos? 

 L Acho que sempre muda, né. A gente 
vê a esperança e a alegria nos olhos de-
les. Eles curtem montar a árvore com 
a gente, cantar músicas natalinas e as 
músicas de Jesus. É maravilhoso.

 n  Quais são seus planos para 2021?

 L Vamos pensar em tudo com calma, 
planejar tudo no tempo certo e acre-
ditar que em breve todos poderemos 
estar juntos.

‘GOSTAMOS 
MUITO 

DE FICAR 
GRÁVIDOS’

Após mais uma temporada 
do ‘The Voice’, Michel Teló 
fala de filhos, do novo EP 
e de como a família tem 
enfrentado a pandemia

Michel 

Teló, a 

mulher, 

Thais, e 

os filhos, 

Melinda e 

Teodoro 



Horóscopo

O dia começa com uma concentração extra em 
assuntos financeiros. Bons negócios são 
possibilidades. Cuidado com a franqueza na relação 
com o parceiro.  Cor: branco.

Uma oportunidade de emprego pode surgir. Cautela 
com o mal-humor e não desconte nas pessoas 
queridas. Aposte em momentos relaxantes com o 
amor.  Cor: roxo.

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: acima, alto, atol, aveia, calo, calota, católica, ceia, cima, cola, 
cólica, colo, cota, coto, fato, lima, local, loto, maio, malta, mica, miolo, 
olavo, olfato, olímpica, oval, taco, talo, toca, tolice.

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

A impaciência pode gerar problemas no seu dia. 
Direcione essa energia para ser produtivo nos 
negócios. Evite ter um pavio curto no relacionamento. 
Cor: bege.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

O astral equilibrado irá te ajudar a conquistar seus 
projetos pessoais. O corpo pode demandar cuidados 
para gerar benefícios para o seu cotidiano.  Cor: azul-
marinho. 

CÂNCER
21/6 a 22/7

A organização vai estar em evidência. Evite realizar 
comentários negativos, principalmente no trabalho. 
Compartilhe com seu par os seus projetos.  Cor: rosa.

LEÃO
23/7 a 22/8

Ao longo do dia, aposte nas relações sociais. Novas 
parcerias ou novos contatos podem surgir, inclusive na 
paquera. Ajustes nas finanças podem ser necessários.  
Cor: branco.

VIRGEM
23/8 a 22/9

A segunda-feira trará um clima de produtividade. 
Uma oportunidade no mercado de trabalho pode 
ocorrer. O amor ficará em segundo plano. Cor: 
dourado.

LIBRA
23/9 a 22/10

Utilize a sua criatividade para elaborar novas 
estratégias. Aproveite para completar tarefas. Evite o 
ciúmes com a paquera para viver um romance.  Cor: 
branco.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

As suas finanças precisarão de ajuda para evitar 
prejuízos. Expanda seus horizontes no mercado de 
trabalho. Seja mais flexível com o parceiro. Cor: 
vermelho.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Novas demandas podem surgir no trabalho. Inove 
para encontrar as melhores soluções. A vida amorosa 
pode ser prejudicada com o foco na vida profissional. 
Cor: prata.

O dia está favorável para a sua conta bancária. Aposte 
em projetos pessoais que te contemplam. Busque 
equilibrar o tempo sozinho com a vida a dois.  Cor: 
dourado.

Dificuldades e provações podem surgir na sua vida 
profissional. Faça um esforço que suas opções irão 
melhorar. Realize atividades agradáveis de casal. 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

Xande de 
Pilares faz 
show com 
aglomeração
No último sábado, Xande de Pi-
lares fez um show em uma casa 
de samba na Lapa, no Centro do 
Rio. A apresentação lotou o local, 
e o cantor aproveitou o momento 
para falar sobre o coronavírus.

Na música ‘Clareou’, Xandy 
fez referência à pandemia e can-
tou: “A gente já sofreu demais com 
a covid, agora chega. Chega de 
achar que tudo acabou...”. Depois 
da apresentação, o cantor posou 
para fotos com alguns fãs. 

Rennan da 
Penha fala 
sobre fim de 
seu namoro
Após Lorena Vieira anunciar o 
término de seu relacionamento 
com Rennan da Penha, ontem, o 
DJ se pronunciou sobre a separa-
ção através do Twitter. Ele diz que 
tem sido até ameaçado de morte 
depois do ocorrido. 

“Tenho que ser ameaçado de 
morte por terminar uma relação? 
Que mundo é esse que estamos 
vivendo? As pessoas nem sabe o 
motivo do término e estão mais 
preocupadas em me atacar sem 
saber o que aconteceu do que aju-
dar. Prejudicados aqui somos ela 
e eu, e ninguém entende isso”, co-
meçou ele. 

Na mesma rede social, ele con-
tinuou: “Ambos estão saindo per-
dendo e eu não estou feliz com 
isso. Por favor, respeitem o meu 
momento e se não forem ajudar, 
por favor não faça ficar pior do 
que já está”.

Joelma revela 
que não beija 
há três anos

Joelma fez uma revelação sur-
preendente no ‘Altas Horas’, da 
Globo, no último sábado. A can-
tora contou que está sem beijar na 
boca há três anos após uma ‘brin-
cadeira’ de Serginho Groisman 
com a plateia virtual. 

“Vou procurar na plateia, aqui. 
Tem alguém que não beija há um 
mês? Ah, tem: uma, duas, três. Há 
dois meses, tem? Há três meses?”, 
continuou o apresentador. Na 
‘plateia virtual’, uma jovem con-
fessou: “Há um ano”. 

Em seguida, Joelma destacou: 
“Gente, eu sou o recorde aqui? Es-
tou há quase três anos”.

DIVULGAÇÃO/WASHINGTON POSSATO
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