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Conflito foi procado por apoiadores de Trump, que não aceitam sua derrota para Biden nas eleições. P. 9
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Jogador do Fla desabafou depois da derrota 
de 2 a 1 para o Fluminense, que festejou a 
virada com um gol nos acréscimos. P. 8
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 N Kombis e vans que fazem 
transporte público estão 
fazendo um ponto final 
irregular na Rua Nascimento 
Silva, em Ipanema, no trecho 
entre as ruas Joana Angélica 
e Vinícius de Moraes. Esses 
veículos causam um alvoroço 
no trânsito e fazem muito 
barulho no local!

 > Anônimo
Ipanema

Ponto final irregular 
em via de Ipanema

Falta água em bairro 
da Zona Oeste

 N O bairro de Inhoaíba, na 
Zona Oeste do Rio de Janeiro, 
está completamente sem 
água. Todo ano é a mesma 
situação. Chega o verão 
e a água não chega nas 
casas. Quem não tem como 
armazenar fica a mercê. Já 
comunicamos a situação à 
Cedae, mas nada feito.

 > Alessandra Genro
Inhoaíba

CONEXÃO LEITOR
O DIA Rua dos Inválidos 198 / 2º andar, Lapa CEP - 20.231-048 RJ.  
E-mail: cartas@odia.com.br ou conexao@odia.com.br. O leitor deve enviar  
nome completo, endereço e telefone. WhatsApp do DIA: 98762-8248

As mais lidas
Online

‘Quem dera’, diz camareira 
de Silvio Santos sobre os 

R$ 2 milhões
FÁBIA OLIVEIRA

‘O que a gente quer 
é justiça’, desabafa 

irmã de um dos jovens 
mortos em Niterói

RIO DE JANEIRO

Família de dois dos 
meninos desaparecidos 

na Baixada sofre acidente 
grave na Dutra

RIO DE JANEIRO

IPTU emitido online; 
onde imprimir guias se 

não tiver internet
RIO DE JANEIRO

O prefeito é 
profissional 
da política 
e a melhor 
maneira que 
encontrou é 
adoçar a boca 
dos pais, 
tratando 
bem os 
filhos”

GOVERNO PAES

 N A liberação de corpos no 
IML está lento. O Instituto 
Félix Pacheco não consegue 
fazer a identificação digital. 
O Detran garantiu que “há 
uma licitação em curso para 
regularizar o contrato, mas o 
atendimento continua”. 

InformedoDia

 N No apagar das luzes de 
2020, o TCE-RJ deu conti-
nuidade ao processo de apo-
sentadoria de um dos conse-
lheiros afastados na Opera-
ção Quinto do Ouro, Aloysio 
Neves. A decisão atende a 
mandado de segurança ex-
pedido pelo Tribunal de Jus-
tiça. A operação afastou, em 
2017, conselheiros acusados  
pelos crimes de corrupção e 
lavagem de dinheiro. 

TCE: A SAÍDA 
DE ALOYSIO 
NEVES 

ESTEFAN RADOVICZ

ESTEFAN RADOVICZ

IML: SOLUÇÃO EM 
ANDAMENTO

ANGRA 

EXIGE BOA 

ESTRADA

O prefeito de 
Angra, Fernando 
Jordão, o senador 
Flávio Bolsonaro e 
o ministro Tarcísio 
Freitas, lançaram 
a pedra funda-
mental das obras 
de ampliação do 
aeroporto. Só 
falta melhorar a 
estrada que liga o 
Rio à cidade.

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

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Daniela Maia é presidente da Riotur.

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Aloysio Neves (de branco)

Sobrenomes 
ilustres na 
Prefeitura

Deputada do Novo 
liderou ‘Vem Pra Rua’
Adriana Balthazar ficou conhecida como a ‘loura do caminhão’ nas manifestações

DIVULGAÇÃO

P
rimeira deputada 
estadual do Novo 
no Rio de Janeiro, 
a advogada Adria-

na Balthazar tomou posse 
nesta segunda-feira na Alerj 
com o discurso afinado ao do 
partido: fiscalizar com lupa 
o uso dos recursos públicos, 
além de atuar para melhorar 
o ambiente de negócios, tu-
rismo e desenvolvimento da 
indústria criativa no Estado.

Apesar  de novata na 
Alerj, ela sabe fazer baru-
lho quando o assunto é di-
nheiro público. Adriana 
foi uma das fundadoras do 
movimento ‘Vem Pra Rua’ 
no Rio de Janeiro, e ficou 
conhecida como a loura do 
caminhão que mobilizava a 
população fluminense nas 
manifestações em defesa da 
Lava Jato, contra a corrup-
ção e a crise financeira do 
país no governo Dilma. 

Como o sistema do par-
tido Novo preconiza que o 
deputado eleito, ao escolher 
exercer outro cargo perde a 
cadeira, Adriana entrou em 
definitivo na vaga de Chicão 
Bulhões, que assumiu a Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Econômico da prefeitura do 
Rio. No mês passado, ela es-
teve na Alerj para conversar 
com Chicão sobre a transi-
ção, as pautas em andamen-
to e o dia a dia dos trabalhos. 

“Será um mandato para 

Adriana Balthazar, deputada do 
Novo, ao tomar posse na Alerj, na 

vaga de Chicão Bulhões

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Fiscalizarei a aplicação dos recursos 
públicos, combater a corrupção  
e impunidade
ADRIANA BALTHAZAR

fiscalizar a aplicação dos re-
cursos públicos, combater 
a corrupção e impunidade, 
em respeito ao dinheiro dos 
impostos dos cidadãos flu-
minenses”, afirma Adriana, 
que obteve 17.758 votos, sen-
do a mulher mais votada do 
partido Novo nas eleições de 
2018 no Rio.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, não quer brigar com 
ninguém. Mesmo com Marcelo Crivella, Paes tem 
recomendado aos auxiliares olhar para frente para 

não perder tempo com “questões menores” que envolvam o 
seu antecessor. No microcosmo, ele tem feito manobras que 
visam agradar pessoalmente os personagens envolvidos. “O 
prefeito é profissional da política e a melhor maneira que ele 
encontrou é adoçar a boca dos pais, tratando bem os filhos”, 
disse um amigo de longa data. Paes adota o estilo republi-
cano com os parentes dos adversários e aliados. 

MÃO ESTENDIDA
Emanuel Dias de Alencar, filho do vereador Chico Alencar, 
foi nomeado assessor de Sustentabilidade e Transparência 
da Secretaria de Meio Ambiente. A filha do ex-prefeito César 
Maia e irmã gêmea de Rodrigo Maia, Daniela Maia, vai cuidar 
do Carnaval e da agenda de eventos da cidade, e, para isso, 
foi alojada na presidência da Riotur. O filho do governador 
afastado Wilson Witzel, Erick, foi renomeado assistente 
na Coordenadoria de Diversidade Sexual. A nomeação de 
Stephanie dos Santos Pazuello para cargo em comissão na 
Secretaria Municipal de Saúde é outro aceno, desta vez para 
o pai dela, ministro da Saúde de Bolsonaro. Outro sobreno-
me ilustre é o do deputado estadual Jorge Felippe Neto. O 
titular da Secretaria municipal de Trabalho e Renda é neto 
do mais longevo e poderoso presidente que a Câmara de Ve-
readores já conheceu: Jorge Felippe. 

A defesa da volta das aulas presenciais na rede municipal 
pelo prefeito Eduardo Paes merece apoio. Escolas particulares 
já voltaram. Cada dia longe da sala de aulas aumenta ainda 
mais a distância entre os dois grupos e dificulta as chances de 
acesso à universidade.

É revoltante! Em 2019, mais de 1.300 famílias brasileiras perde-
ram alguma mulher vítima de feminicídio. Qualquer homem deve 
se envergonhar desse número. As mulheres, mais do que pedir, 
devem exigir proteção. E as autoridades, tratar com seriedade os 
gritos por socorro! Basta!



RIO DE JANEIRO

MAIS 50 LEITOS
PARA CUIDAR DE COVID-19 NO RIO

Hospital Ronaldo Gazolla, em Acari, referência no tratamento do coronavírus, abre mais vagas 
em enfermarias na unidade. Objetivo do município é tentar zerar a fila de espera dos pacientes 

A 
Prefeitura do Rio 
anunciou ontem a 
abertura de 50 no-
vos leitos — além 

dos 80 que foram disponibi-
lizados na terça-feira, totali-
zando 130 — no Hospital Ro-
naldo Gazolla, referência no 
tratamento da covid-19 no 
Rio. Segundo o município, o 
objetivo é “zerar a fila” para 
os pacientes em busca de va-
gas em enfermarias para o 
tratar os efeitos do corona-
vírus. O prefeito Eduardo 
Paes (DEM) e o secretário 
municipal de Saúde, Daniel 
Soranz, visitaram ontem de 
manhã a unidade de Acari, 
Zona Norte.  

“Agora é olhar pra frente. 
Zerar a fila é uma expressão 
complexa, porque tem todo o 
tempo gente entrando, mas 
ninguém fica mais de 24 ho-
ras à espera na fila”, afirmou 
o prefeito do Rio.

Sobre a vacina, Eduardo 
Paes manteve a confiança de 
ter o primeiro vacinado do 
Rio em 20 de janeiro, Dia de 
São Sebastião, padroeiro da 
cidade. “A expectativa a gen-
te tem, mas vamos aguardar 
o Plano Nacional de Imuni-

zação, que deve ser anuncia-
do em breve, já que eles estão 
avaliando para até o fim de 
janeiro começar a vacina-
ção”, afirmou.

Para o prefeito, os novos 
leitos da enfermaria trazem 
tranquilidade aos cario-
cas. “A gente consegue fa-
zer um atendimento muito 
mais adequado. A popula-
ção pode ter tranquilidade, 
é claro, tomando todos os 
cuidados para não contrair 
a doença, mas se as pes-
soas contraírem a doença, 
elas vão ter o tratamento 
adequado na rede públi-
ca municipal”, declarou. O 
hospital de Acari conta com 
385 leitos de tratamento da 
doença, sendo 205 de Uni-
dade de Tratamento Inten-
sivo (UTI). 

De acordo com o prefeito, 
os novos leitos abertos são 
uma tentativa de retomar os 
2,2 mil inativos na rede mu-
nicipal. “Os leitos que nós 
abrimos estavam fechados… 
Se preferiu abrir um hospital 
de campanha desnecessário 
a usar uma rede de Saúde já 
existente, que a gente já vem 
apontando desde o ano passa-
do”, disse Paes. 

Na  segunda-feira, a pre-
feitura anunciou que vai 
desativar o Hospital de 
Campanha do Riocentro, 
na Zona Oeste. Segundo o 
município, a unidade será 
inativada de forma gradual. 
A estimativa é que sejam 
economizados R$ 250 mil 
por dia com a abertura dos 
mesmos leitos no Hospital 
Ronaldo Gazolla.

O prefeito do Rio, 
Eduardo Paes, 
visitou o hospital 
em Acari ontem 
pela manhã

De acordo com 
o município, a 

ideia é realizar 
a testagem em 

massa de 450 mil 
pessoas

 > O Rio não fará lockdo-
wn. A possibilidade foi 
descartada pelo prefeito 
Eduardo Paes na tenta-
tiva de frear o aumento 
no número de casos de 
covid-19 na cidade. No 
entanto, ele disse que 
estuda adotar um tipo 
de escalonamento para 
evitar aglomeração nos 
transportes públicos. As 
declarações foram da-
das após visitar o Hos-
pital Ronaldo Gazolla, 
em Acari, Zona Norte.

“Não há um lockdo-
wn e não há previsão 
de haver. Espero que 
a gente não tenha que 
chegar nisso. Então, as 
pessoas vão se descolar 
para o local de traba-
lho e é impossível você 
imaginar que numa 
rede de ônibus você vai 
ter o distanciamento 
social de uma pessoa 
e outra de um metro, 
de dois metros (...) Em 
relação aos ônibus, o 
escalonamento é algo 
que se pode fazer. Nós 
estamos analisando”, 
disse Paes.

O prefeito, no entan-
to, não explicou como se-
ria feito o escalonamen-
to. “É uma medida mais 
ágil, junto com bares e 
outras coisas, mas serão 
decisões técnicas do co-
mitê de especialistas da 
Secretaria de Saúde. O 
prefeito não é palpitei-
ro. Nós vamos respeitar 
aquilo que a Medicina, a 
Ciência e a Saúde disse-
rem”, afirmou.

Paes não informou 
se há previsão de au-
mentar a frota de ôni-
bus do Rio. “Aumentar 
o número de ônibus, 
a gente sabe que tem 
uma rede que foi des-
truída, de BRTs, de ôni-
bus, e você não adqui-
re ou recupera ônibus 
com essa rapidez toda”, 
completou.

‘Lockdown’ 
na cidade 
descartado

YURI EIRAS 
yuri.eiras@odia.com.br
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Testagem a partir de autonotificação por aplicativo
 > Quem precisar fazer tes-

te para ver se está com co-
vid-19 poderá, a partir da 
próxima semana, agendar 
o exame de coronavírus 
pelo telefone, por meio da 
Central 1746. E, em breve, 
também pelo aplicativo 
covid-19, que estará dis-
ponível nas lojas de apli-

cativos para iOS e Android, 
segundo a prefeitura. 

De acordo com o municí-
pio, a ideia é realizar a tes-
tagem em massa de 450 mil 
pessoas. A previsão é que se-
jam feitos 1,5 mil testes por 
dia em todas as unidades de 
Saúde da Prefeitura do Rio.

Ontem, o secretário mu-

nicipal de Saúde, Daniel So-
ranz, informou que que as 
pessoas que apresentem sin-
tomas da covid-19 vão poder 
fazer a autonotificação por 
meio do aplicativo que será 
lançado em breve.

“A gente montou um apli-
cativo, que está disponível 
na loja da Apple e vai entrar 

provavelmente no Android 
agora essa semana para que 
as pessoas possam fazer a 
sua autonotificação”, afir-
mou o secretário. 

Soranz garantiu que a 
partir da próxima segunda-
feira, a população carioca já 
vai poder o fazer o agenda-
mento pelo 1746. “Podem li-

REPRODUÇÃO

Para o prefeito do 
Rio, os novos leitos 
da enfermaria 
trazem tranquilidade 
aos cariocas

gar, reportar que têm os 
sintomas, de quando fo-
ram esses sintomas, qual 
o tipo de sintomas que ti-
veram, para que a gente 
possa fazer uma ligação 
para esse paciente, ava-
liar se tem necessidade 
de teste ou não e fazer o 
principal, que não foi feito 
nessa pandemia, que é o 
rastreamento dos conta-
tos”, completou. 

Escalonamento 
para evitar 
aglomeração 
nos transportes 
públicos
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Morre de covid criadora 
da parada LGBT 
A ativista do movimento 
LGBTI+ e travesti Loren 
Alexandre, de 62 anos, mor-
reu ontem  por complica-
ções da covid-19. Presiden-
te do Movimento de Gays, 
Travestis e Transexuais 
(MGTT), foi criadora da Pa-
rada LGBT de Madureira. 
Loren estava internada há 
quatro meses em um hos-
pital particular. O funeral 
será no Cemitério Jardim 
da Saudade, em Sulacap, 
apenas para a família. “Foi 
grande amiga e pessoa mais 

que especial da minha vida”, 
lamenta David Brazil, padri-
nho da Parada de Madureira. 

Nélio Georgini, vice-presi-
dente da Comissão Especial 
da Diversidade Sexual e de 
Gênero da OAB-RJ, expres-
sou a importância da ativis-
ta. O Grupo Cachoeiras Pela 
Diversidade emitiu nota de 
pesar.  Erick Witzel, assessor 
da Coordenadoria Executi-
va da Diversidade Sexual da 
prefeitura, frisou que Loren 
deixa legado e para sempre 
será lembrada. 

Paes afirma que comitê científico 
avalia volta às aulas presenciais
‘Não parece compreensível shoppings e praias abertas e escolas fechadas’, disse prefeito

ESTEFAN RADOVICZ / AGENCIA O DIA

Calendário terá 202 dias, dois a mais do que o mínimo necessário

O prefeito Eduardo Paes afir-
mou ontem que a volta às 
aulas presenciais ainda está 
sendo avaliada pelo comitê 
científico da prefeitura. As ati-
vidades, de forma presencial 
ou virtual, começarão em 8 de 
fevereiro e terminarão em 17 
de dezembro. Alunos da rede 
público e privada estão sem 
aulas presenciais desde março 
de 2020, quando a prefeitura 
passou a adotar regras mais 
rígidas de isolamento social.

“Um conselho de especia-
listas vai definir de maneira 
adequada como será essa reto-
mada das aulas. Mas defendo, 
de maneira muito forte, que 
não parece compreensível ter-
mos shoppings e praias aber-
tas e termos escolas fechadas. 
Nossas crianças já sofreram 
demais. Obviamente, vou res-
peitar aquilo que os especia-
listas disserem. Mas vamos 
trabalhar para as crianças vol-
tarem a estudar (presencial-
mente) com todas as regras. 
Adoraria ter posicionamento 
de como será. Mas ainda não 
temos”, afirmou

O secretário municipal de 
Educação, Renan Ferreirinha, 
definiu que o calendário aca-
dêmico da Educação Infantil 
e do Ensino Fundamental do 
Rio terá 202 dias, dois a mais 
que o mínimo necessário.

“Neste momento, estamos 
focados no processo de ma-
trículas e em planejar ‘como’ 
as aulas vão voltar. Para isso, 
estamos estruturando o pro-
tocolo sanitário junto com a 
Saúde, o sistema integrado de 
monitoramento de casos e um 
plano de contingência para 
dar segurança ao retorno pre-
sencial das aulas. Em breve, 
vamos consultar o Comitê Es-
pecial de Enfrentamento da 
Covid-19, além de continuar 
ouvindo a comunidade esco-

Covid-19: a situação 
atual do Rio preocupa 
Pesquisadora diz que estado tem um dos piores cenários do mundo

DIVULGAÇÃO

Chrystina Barros analisa cenário do Rio frente ao avanço da pandemia

O 
Brasil voltou a ter, 
nas últimas semanas, 
aumento do núme-
ro de casos e mortes 

pelo coronavírus e, prestes a 
alcançar a triste marca de 200 
mil mortos, caminha a passos 
lentos na elaboração de plano 
nacional de imunização. No 
Rio, o cenário é semelhante: 
segundo estado do país com 
maior quantidade de óbitos 
tem apresentado  tendência de 
alta no contágio da doença. O 
estado sofre com as condições 
precárias de atendimento nas 
unidades de Saúde, lotadas.

Só na capital, onde o fluxo 
e deslocamento de pessoas é 
mais intenso, a taxa de ocupa-
ção de leitos de UTI na rede 
SUS chega a 91%, segundo in-
formações da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde. Já a de quar-
tos de enfermaria bate 85%, 
configurando queda da quan-
tidade de leitos livres, se com-
parado a meses anteriores.

Se no município a situação 
é preocupante, o estado está 
longe de apresentar panorama 
tranquilo. Conforme boletim 
mais recente da Secretaria Es-
tadual de Saúde, a taxa de ocu-
pação de leitos de UTI beira 
60%, e os de enfermaria pas-
sam de 70%. Nas últimas 24 
horas, cerca de 4.262 casos do 
novo coronavírus e 220 óbitos 
foram confirmados no estado.

Pesquisadora em Saúde do 
Centro de Estudos em Gestão 
de Saúde da UFRJ, Chrystina 
Barros explicou o cenário do 
Rio frente à pandemia e faz 
comparativo com São Paulo, 
dono dos piores números de 
casos e mortes no país.

“De acordo com dados do 
portal de transparência do Re-
gistro Civil, que consolida to-
das as informações de cartório 

em relação à emissão das cer-
tidões de óbito, o Rio teve, em 
maio, a pior época do número 
de mortes, chegando a média 
móvel de 263 óbitos. Isso caiu 
bastante, mas já voltou a au-
mentar. Estamos no início de 
ano, temos atraso dos dados 
de cartório, da mesma forma 
que existe tempo entre confir-
mação de resultados e alimen-
tação de sistemas”, disse.

“O estado, em dezembro, 
teve mais casos de covid-19 
notificados do que em abril 
e maio de 2020. Hoje, o Rio é 
o estado com segundo maior 
número absoluto de óbitos, 
atrás de São Paulo. Porém, 
quando se compara o tama-
nho da população, a capital 
tem quase 200 mortes por 
milhão, enquanto, em SP, não 

se chega a 100. Então, pode-se 
concluir, que o Rio tem um dos 
piores cenários de mortes por 
covid-19 do mundo, tanto em 
números absolutos, como em 
relativos”, completou.

Chrystina comentou sobre 
a variação da média móvel nas 
últimas semanas, afirmando 
que tem se apresentado, des-
de 20 de dezembro em nível 
de estabilidade. Alertou que a 
constância é alta demais e se 
encontra em patamar muito 
elevado, e que o Rio não se en-
contra perto do ideal. “Temos, 
em média, 185 falecimentos/
dia. Para um lugar que regis-
trou 50 mortes/dia, há necessi-
dade de frear o contágio”.

 NA distribuição e aplicação do 
dois milhões de doses ficará 
a cargo do Ministério da Saú-
de. Segundo a pasta, a vaci-
nação terá início pelos grupos 
prioritários descritos no Plano 
Nacional de Imunização. Na 
terça-feira, técnicos da Fiocruz 
e da AstraZeneca se reuniram 
com representantes da An-
visa para discutir o processo 
de uso emergencial das duas 
milhões de doses que serão 

importadas da Índia. Segundo 
a Fiocruz, o encontro tratou do 
detalhamento dos documen-
tos a serem apresentados para 
submissão do pedido. 

“O objetivo do alinhamen-
to é garantir que os dados 
sejam submetidos de acordo 
com os requisitos estabeleci-
dos pela Agência, para que a 
avaliação ocorra o mais rapi-
damente possível”, diz nota 
da Fiocruz. 

DOIS MILHÕES DE DOSES

Ministério vai distribuir e aplicar

lar, para definir a data da vol-
ta presencial. O fato é que dia 
8 de fevereiro começa o nosso 
ano letivo”, disse.

Um dia após sua posse, o 
prefeito garantiu que o retor-
no das aulas seria feito com 
cautela. “Vamos fazer isso to-
mando os devidos cuidados. 
Professores em idade de ris-
co e com comorbidades, tudo 
isso vamos olhar com muita 
atenção, esperando que a va-
cinação também possa trazer 
essa tranquilidade”, afirmou.

Matéria-prima permitirá fabricação de 
100 milhões de doses pela Fiocruz

Insumos para produzir 
vacina podem chegar 
no próximo sábado

REPRODUÇÃO

Concessionária RIOgaleão confirmou que insumos devem chegar

Devem chegar ao Rio, nes-
te sábado, insumos para a 
produção, pela Fiocruz, da 
vacina contra a covid-19 
desenvolvida pela Univer-
sidade Oxford e a biofar-
macêutica AstraZeneca. A 
concessionária RIOgaleão, 
que administra o Aeroporto 
Internacional do Rio, por 
onde chegará o produto 
confirmou a previsão. Se-
gundo a Fiocruz, o insumo 
é o IFA (Ingrediente Farma-
cêutico Ativo), a partir do 
qual serão produzidas as 
primeiras 100 milhões de 
doses que devem ser entre-
gues ao Ministério da Saú-
de entre fevereiro e julho. A 
matéria-prima seguirá para 
Bio-Manguinhos/Fiocruz. 

A Fiocruz informou 
que está em andamento 
processo de submissão do 
registro definitivo da vaci-
na com Anvisa. A conclusão 
ocorrerá ainda neste mês. 

“O registro definitivo 

possibilita que doses produ-
zidas em Bio-Manguinhos se-
jam oferecidas à toda a popu-
lação. É válido por dez anos e 
permite a vacinação em mas-
sa”, explica Rosane Cuber, vi-
ce-diretora de Qualidade de 
Bio-Manguinhos/Fiocruz.

Segundo a Fiocruz, após 
a produção das 100 milhões 
de doses a partir do insumo 
da AstraZeneca, terá início a 
segunda fase, que prevê a fa-
bricação de outras 110 milhões 
de doses, estas com produção 
100% nacional pela Fiocruz. A 
entrega das doses será entre 
agosto e dezembro. A Fiocruz 
prepara a documentação ne-
cessária para o pedido de uso 
emergencial das duas milhões 
de doses da vacina Oxford/
AstraZeneca fabricadas pela 
empresa indiana Serum Insti-
tute of India, que deve ser for-
malizado nesta semana. A im-
portação foi autorizada pela 
Anvisa em 31 de dezembro e, 
segundo o governo, as doses - 
já prontas para aplicação - têm 
previsão para chegar em mea-
dos deste mês.

BERNARDO COSTA
bernardo.costa@odia.com.br

CALENDÁRIO

O ano letivo de 2021 da 
rede municipal começa em 
8 de fevereiro, com aulas de 
forma presencial ou virtual, 
e terminar em 17 de dezem-
bro. As datas foram definidas 
pelo secretário municipal de 
Educação, Renan Ferreirinha, 
e publicadas ontem no DO. 

Para o secretário, é funda-
mental iniciar o ano letivo no 
próximo mês para que todo 
o conteúdo programado seja 
aplicado da forma adequa-
da. O calendário de 2021 de-
fine que o recesso do meio 
do ano será entre os dias 12 e 
23 de julho, mesmo período 
adotado pela rede estadual.

“Trabalhamos muito para 
fazer o melhor para nossas 
alunas e alunos. Tivemos 
um 2020 muito difícil e, por 
conta da pandemia, temos 
pela frente grandes desafios: 
acolher nossos estudantes 
e profissionais, restabelecer 
os laços entre a escola e a co-
munidade escolar e entregar 
uma educação pública de 
qualidade para todos”, diz.

Aula em 8  de 
fevereiro

O surto de covid-19 que atingiu o 
Abrigo São Vicente na cidade de 
Valença, interior do Rio, está sob 
controle, segundo uma das três 
freiras que cuidam do espaço, a 
Irmã Albertina, em entrevista a 
O DIA. Dos 83 idosos do asilo, 2 

ainda estão no hospital. “Não 
tem ninguém na UTI, ninguém 
com problema de pulmão”, disse 
a freira. Além dos 76 idosos que 
se contaminaram e um morreu, 
as três freiras e 7 dos 29 funcio-
nários testaram positivo 

DIA A DIA

ASILO COM 76 IDOSOS CONTAMINADOS

Reportagem do estagiário Bruno Gentile, 

sob supervisão de Thiago Antunes.

ESPERANÇA POR 

 NEspecialistas da Saúde e 
parte da população carioca 
criticavam a inoperância de 
ex-prefeito Marcelo Crivel-
la, em relação às ações de 
enfrentamento à covid-19. 
Agora, sob a nova ges-
tão de Eduardo Paes fica, 
para Chrystina, a esperança 
de medidas restritivas para 
proteger os cidadãos.

“Para frear com mais rapi-
dez o avanço da pandemia, a 
gente espera restrições mais 
duras e enérgicas do novo 
prefeito, que por meio do se-
cretário de Saúde, Daniel So-
ranz, demonstrou que a pre-
feitura está disposta a tomar 
decisões mais severas, disse”.

Sobre a execução de 
plano de imunização para 
a capital e todo o estado, a 
pesquisadora eximiu de res-
ponsabilidade as autorida-
des municipais e estaduais 
do Rio, e pôs na conta do go-
verno Bolsonaro a demora 
para dar início às vacinações. 
Segundo ela, outros países 
dão exemplo de como liderar 
esse processo e o Brasil segue 
estagnado, desperdiçando 
tempo e vidas.

“É triste ver o Brasil perder 
tempo e não se programan-
do como deveria. O governo 
brasileiro está cada vez mais 
correndo contra o relógio, e 
quanto mais demorar a fazer 
plano de vacinação, pior será 
para a Economia, empregos 
e, principalmente, para a saú-
de da população”, avalia.

Mais medidas 
restritivas
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Compra de seringas é suspensa
Bolsonaro, após afirmar que o país ‘está uma maravilha’, diz preferir esperar normalização dos preços 

O 
presidente Jair Bol-
sonaro responsa-
bilizou ontem a in-
dústria pelo fracasso 

do governo na aquisição de 
seringas. Ele afirmou que a 
compra do produto está sus-
pensa até que “os preços vol-
tem à normalidade”. Em suas 
redes sociais, Bolsonaro tam-
bém compartilhou uma lista 
de países e o seus percentuais 
de vacinados até terça, mas 
omitiu os que mais imuniza-
ram suas populações, como 
Israel e Emirados Árabes.

“Como houve interesse 
do Ministério da Saúde em 
adquirir seringas para seu 
estoque regulador, os pre-
ços dispararam e o MS sus-
pendeu a compra até que os 
preços voltem à normalida-
de”, disse. O presidente des-
tacou que o Brasil consome 
300 milhões de seringas por 
ano e que é um dos maiores 
fabricantes desse material.

Segundo ele, os entes da 
Federação contam com esto-
que suficiente para uma pri-
meira etapa de imunização. 
“Estados e municípios têm 
estoques de seringas para 
o início das vacinações, já 
que a quantidade de vacinas 
num primeiro momento não 
é grande”, declarou.

No dia 29 de dezembro, o 
governo fez uma requisição 
de estoques excedentes de 
agulhas e seringas na indús-
tria nacional. Como o ‘Esta-
dão’ revelou, o Ministério 
da Saúde só conseguiu lan-
ces válidos para 7,9 milhões 
das 331 milhões de seringas e 
agulhas procuradas por meio 
de pregão eletrônico.

Após a tentativa frustrada 
de adquirir os itens, a pasta 
iniciou ontem as negociações 
de uma nova requisição de es-
toques excedentes dos produ-
tos na indústria nacional. A 
expectativa é garantir a entre-
ga de 30 milhões de unidades 
em janeiro. Além dessa requi-
sição, o governo federal tam-
bém restringiu a exportação 
dos produtos e deve retirar 
impostos para a importação.

Em sua publicação nas 
redes sociais nesta quarta, 
Bolsonaro reiterou críticas 
à imprensa pela divulgação 
da vacinação em outros paí-
ses. Ele minimizou as cam-
panhas internacionais em 
andamento e ressaltou que 
poucas doses da vacina da 
Pfizer foram adquiridas por 
outras nações. “Por volta de 
44 países estão vacinando, 

 > Ontem, o governa-
dor de São Paulo, João 
Doria, disse que “São 
Paulo não quebra” e 
que “tem solução”, em 
resposta à fala do pre-
sidente Jair Bolsonaro. 
As informações são do 
portal ‘Metrópoles’.

Em uma reunião 
com os prefeitos elei-
tos, o governador res-
pondeu Bolsonaro so-
bre sua fala em relação 
ao Brasil estar “que-
brado” e não conse-
guir fazer nada sobre 
isso. “São Paulo tem so-
lução. Aqui tem gestão, 
ativação e equipe para 
fazer aquilo que não es-
tão fazendo no governo 
federal”, disse o gover-
nador do estado. 

De acordo com o 
portal, a declaração 
de Doria ocorreu após 
o secretário de Fazen-
da do estado, Henri-
que Meirelles, ter afir-
mado que São Paulo 
cresceu mesmo com 
a pandemia. 

Doria diz que 
São Paulo 
não quebra

Estados e 
municípios têm 
seringas para o início 
das vacinações. 
A quantidade no 
primeiro momento 
não é grande
JAIR BOLSONARO

WILSON DIAS/AGÃªNCIA BRASIL

Anvisa fala sobre pós-vacinação em clínicas privadas
Agência divulga nota técnica que aborda efeitos adversos; o documento é divulgado após a compra de doses produzidas na Índia

Nota diz que os serviços de saúde devem monitorar medicamentos

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) 
divulgou ontem, em Brasí-
lia, uma nota técnica sobre o 
acompanhamento de efeitos 
adversos em quem se vacina 
em clínicas privadas.

Segundo a Anvisa, a nota 
técnica é válida para qual-
quer vacina, mas logo na 
introdução do documento 
a agência destaca o desen-
volvimento célere de trata-
mentos e vacinas para co-
vid-19 como principal desa-
fio sanitário que motivou a 
publicação.

O documento foi publica-
do dois dias depois de a Asso-
ciação Brasileira das Clínicas 
de Vacinas (ABCVAC), que 
representa o setor privado, 
confirmar a negociação para 
a compra de 5 milhões de do-
ses de uma vacina contra co-
vid-19 produzida na Índia.

Pelo texto da nota técnica, 

“as autoridades sanitárias e 
os serviços de saúde devem 
prezar pelo monitoramento 
destes medicamentos para 
verificar a sua segurança e 
efetividade, principalmen-
te no que tange a vacinas, as 
quais têm o potencial de se-
rem utilizadas em larga esca-
la para a imunização de toda 
a população brasileira”.

VIGIMED

Nas orientações às clínicas 
privadas, a Anvisa frisa que, 
para cumprir a legislação, to-
dos os estabelecimentos de-
vem criar um Núcleo de Se-
gurança do Paciente (NSP), 
visando acompanhar todos 
os vacinados. Todas as infor-
mações devem ser inseridas 
num sistema chamado Vi-
giMed, versão brasileira do 
sistema VigiFlow, disponi-
bilizado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

AFP

Joao Doria: “São Paulo tem gestão, ativação e equipe para o que não estão fazendo no governo federal”

AFP

Bolsonaro compartilhou uma lista de países e o seus percentuais de vacinados até terça, mas omitiu Israel e Emirados Árabes da relação

 N Os Estados Unidos registra-
ram novo recorde de mortes 
por covid-19 em 24 horas nesta 
terça-feira, com mais de 3.930 
mortes, segundo dados da Uni-
versidade Johns Hopkins, cen-
tro de referência no assunto.

Ao mesmo tempo, o país 
contabiliza mais de 250 mil 
novas infecções, de acordo 
com a contagem feita pela 
AFP dos números da universi-
dade, que são continuamen-
te atualizados.

O número de pessoas hos-
pitalizadas também atingiu 
um nível sem precedentes 
d e s d e  o  i n í c i o  d a  p a n d e -
mia, com mais de 131.000 

pacientes ocupando leitos 
devido ao coronavírus, de 
acordo com dados do Covid 
Tracking Project. A situação é 
particularmente preocupante 
no sul e no oeste do país.

Sobrecarregados, os servi-
ços de emergência da cidade 
de Los Angeles começaram a 
racionar oxigênio e leitos. Eles 
também estão pedindo aos 
paramédicos que não trans-
portem mais certos pacientes 
com parada cardíaca para hos-
pitais com quase zero de chan-
ce de sobrevivência. O recorde 
anterior de mortes em um dia 
foi registrado há seis dias, com 
mais de 3.920 mortes.

MAIS DE 131.000 PACIENTES

EUA: novo recorde com quase 4 mil 
mortes por covid-19 em 24 horas

contudo a Pfizer vendeu 
para muitos desses, apenas 
10 000 doses. Daí a falácia 
da mídia como se estives-
sem vacinando toda a popu-
lação”, disse.

Na lista divulgada pelo 
presidente, Holanda, Japão 
e Brasil são citados como 
países que ainda não inicia-
ram a vacinação. Os Esta-
dos Unidos e o Reino Unido 
aparecem como os únicos 
com mais de um 1% de sua 
população vacinada. China, 

Rússia, Canadá, Itália, Chile, 
México, Alemanha e Argenti-
na, todos com menos de 1%, 
também são mencionados. 

MARAVILHA

Ontem, Bolsonaro também 
culpou a imprensa por uma 
“onda terrível” sobre sua 
fala de terça-feira, em que 
disse que o Brasil estava 
“quebrado”, e disse que o 
país “está uma maravilha”. 

“A imprensa sem vergo-
nha faz uma onda terrível 
aí. Para imprensa bom es-
tava Lula, Dilma, que gas-
tavam R$ 3 bilhões por ano 
para eles”, afirmou para um 
grupo de pessoas na saída 
do Palácio da Alvorada. 

Na  t e rça ,  Bo l sonaro 
também disse  que não 
conseguia “fazer nada” e 
atribuiu à pandemia da co-
vid-19 o motivo para não 
conseguir ampliar a isen-
ção da tabela do Imposto 
de Renda,  uma de suas 
promessas de campanha.

Com Estadão Conteúdo
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Marmorista ganha homenagem na Cidade de Deus
Filha de Marcelo Guimarães se despediu do pai nas redes sociais e mostrou grafite feito na comunidade em homenagem a ele

REPRODUÇÃO / INSTAGRAM

Vitória ao lado do grafite feito em homenagem ao pai, Marcelo

e o trabalhador”, “não existe 
confronto com apenas um 
tiro”, “justiça” e “isso foi des-
preparo e incompetência”.  

Marcelo foi enterrado on-
tem, no Cemitério de Inhaú-
ma, Zona Norte do Rio. Ca-
rina Guimarães, irmã da ví-
tima, que estava muito emo-
cionada, informou que não 
houve abordagem da polícia.

“Meu irmão estava com o 
uniforme do trabalho. Se ti-
vessem parado ele, iam ver 
que era um trabalhador. Mas 
não, deram um tiro e nem 
prestaram socorro. Semana 
passada eu fui abordada no 
mesmo lugar, mas tive chan-
ce de mostrar o meu crachá 
do trabalho”, desabafou.

A filha de Marcelo Guima-
rães, morto nesta segunda-
feira próximo à Cidade de 
Deus, fez uma homenagem 
na terça ao pai. O artista e 
grafiteiro Leandro Ice de-
senhou na terça o rosto de 
Marcelo em um muro próxi-
mo de onde ele foi assassina-
do. Nas redes sociais, Vitória 
Guimarães mostrou o grafite 
que fizeram em homenagem 
a ele. Marcelo foi baleado e 
morto enquanto passava de 
moto para buscar o celular 
que havia esquecido em casa. 
Testemunhas dizem que o 
tiro partiu de um policial 
que estava em um blindado 
na via abaixo do viaduto da 
Linha Amarela.

“Eu te amo, pra sempre!!! 
Obrigado pelo pai incrível 
que você foi, fazia de tudo 
por nós e sei que você me 
amava incondicionalmente, 
como meu irmão também. 
Desculpa por todo mal que 
talvez eu tenha feito a você, 
eu sei que eu era uma filha 
chata às vezes, e malcriada. 
(...) Guardarei os nossos mo-
mentos em minhas memó-
rias e no meu coração. Vou 
te dar muito orgulho, pai! 
Adeus pai, eu te amo”, lamen-
tou a jovem. “Fizeram o seu 
rosto em homenagem a você 
pai, no local onde tiraram a 
sua vida,! A luta não acabou, 
a justiça não acabou!”.

“Fizeram o seu rosto em 

homenagem a você pai, no 
local onde tiraram a sua 
vida, foi por você!!! A luta 
não acabou, a justiça não 
acabou!!!”, escreveu ela. 

MANIFESTAÇÃO
Após o enterro de Marcelo, 
parentes e familiares fize-
ram um protesto pedindo 
por justiça no mesmo local 
onde aconteceu o crime. Lá, 
estiveram presentes mães 
das cinco vítimas da chacina 
de Costa Barros, cinco jovens 
mortos em 2015 por 111 tiros 
de policiais militares. 

Durante a manifestação, 
era possível ver pessoas com 
cartazes com dizeres como: 
“A bala acerta o preto, pobre 

Gêmeos são sepultados em Caxias
Irmãos se afogaram na madrugada desta terça na Praia do Arpoador, na Zona Sul

Vestidos com camisa do Fla-
mengo, time do coração de 
Diego e Diogo Lima, 21 anos, 
familiares e amigos se des-
pediram e prestaram home-
nagens aos irmãos gêmeos 
que morreram afogados na 
praia do Arpoador na terça-
feira. O velório aconteceu na 
tarde de ontem, no cemité-
rio do Corte 8 em Duque de 
Caxias, na Baixada Flumi-
nense. A família pediu que a 
imprensa não acompanhas-
se o funeral. 

Segundo amigos que es-
tiveram no cemitério, os ir-
mãos eram muitos unidos, es-
tavam sempre juntos. Ambos 
trabalhavam numa loja de 
material de construção. No 
mês passado, compraram um Diogo e Diego foram arrastados pela correnteza no Arpoador

REPRODUÇÃO REDES SOCIAIS

carro juntos. Tamanha união 
durou até o fim. Diego mor-
reu tentando salvar o irmão.

Os gêmeos estavam com 
duas amigas nas areias da 
praia do Arpoador quando 
decidiram mergulhar. Dio-
go foi o primeiro a entrar na 
água e se afogou. Ao ver a 
cena, o irmão Diego tentou 
salvá-lo e ambos foram arras-
tados por uma correnteza.

O Corpo de Bombeiros foi 
acionado, resgatou os gê-
meos da água e tentou rea-
nimá-los, mas as vítimas 
não resistiram. O Clube de 
Regatas do Flamengo vai ho-
menagear Diego e Diogo no 
Fla-Flu desta quarta-feira. 
Os dois eram flamenguistas 
fanáticos.

Acidente ao procurar 
meninos da Baixada
Durante as buscas por in-
formações sobre os três ga-
rotos desparecidos em Bel-
ford Roxo desde o dia 27 
de dezembro, familiares 
de Lucas Matheus, de 8 
anos, Alexandre da Silva, 
de 10, e Fernando Henri-
que, de 11, sofreram um 
acidente de carro na noite 
da última terça. 

O carro utilizado para 
procurar os meninos capo-
tou com quatro membros 
da família dos primos Lu-
cas e Alexandre. O acidente 
ocorreu na Rodovia Presi-
dente Dutra, na altura de 
Nova Iguaçu, na Baixada 
Fluminense do Rio de Ja-
neiro. A família se dirigiu 
ao município vizinho para 

checar a informação que re-
cebeu sobre o paradeiro dos 
crianças, que estariam em 
uma sorveteria na cidade. Os 
familiares que estavam no car-
ro tiveram ferimentos leves. O 
Corpo de Bombeiros socorreu 

os ocupantes do veículo e os 
encaminhou para a unidade 
de saúde de São João de Meri-
ti. Ontem, a Polícia Civil reto-
ma as investigações para en-
contrar os meninos. (Com IG)

Jovens mortos 
em Niterói são 
sepultados
Familiares e amigos fizeram protesto contra ação 
da PM durante operação em comunidade

ESTEFAN RADOVICZ

A irmã de Gabriel Estevão passou mal em frente ao Instituto Médico Legal (IML), em Niterói

F
amiliares de Jeffer-
son Bispo da Silva, 
de 15 anos, e Gabriel 
Machado Estevão, 

19, pedem justiça após a 
morte dos jovens na comu-
nidade Santo Cristo, Nite-
rói, na última terça-feira, 
durante uma operação da 
Polícia Militar. Ontem, fa-
miliares estiveram no Ins-
tituto Médico Legal (IML) 
da cidade para consegui-
rem a liberação dos corpos. 
Eles foram enterrados on-
tem, no Cemitério do Ma-
ruí, em Niterói. 

Para parentes e morado-
res da comunidade, a morte 
dos jovens é um enredo que 
se repete quase diariamen-
te, mas que não há perspec-
tiva de melhora. Jaqueline 
Teresa Machado diz que o 
irmão Gabriel, conhecido 
na comunidade como Zulu, 
tinha deficiências intelec-
tuais e catava latinhas de 
alumínio no momento do 
tiroteio. Ela afirma que ou-

viu de um policial militar 
que o irmão morreu porque 
estava no ‘local errado, na 
hora errada’. 

“Sempre que acontecia 
um tiroteio na comunidade 
eu ia atrás do meu irmão. 
Como nossa mãe já faleceu, 
eu exercia esse papel na 
vida dele. Quando não con-
seguia ir buscá-lo, ele pedia 
para entrar na casa dos vizi-
nhos que o conhecia. O poli-
cial falou que, infelizmente, 
ele estava no local errado, 
na hora errada. Nada justi-
fica o que aconteceu. O que 
a gente mais quer é justiça”, 

desabafou. Uma outra irmã 
de Gabriel, que também é 
portadora de deficiência 
intelectual, chegou a des-
maiar na porta do IML de 
Niterói.

A aposentada Maria Lui-
za Coelho, avó de Jefferson 
Bispo, de 15 anos, tratava o 
neto como filho. Apesar da 
pouca idade, Jefferson, com 
pais separados, já havia vi-
vido com muitos familiares 
diferentes, e por isso a avó 
decidiu pegar a guarda ofi-
cial do jovem. A idosa de 62 
anos disse ter sentido um 
aperto no peito ao escutar 
os tiros. Ela estava na paró-
quia da comunidade, onde 
faz trabalhos sociais. 

“Eu ouvi os tiros e senti 
um aperto muito forte no 
coração. Olhei para o padre 
e disse: ‘Padre, o Jefferson’. 
Sabia que tinha acontecido 
alguma coisa. É tudo muito 
difícil, eu não estou aguen-
tando mais. Esse garoto era 
tudo pra mim”, disse, emo-
cionada. “Não sei o que vai 
ser de mim. Era eu e ele só. 
Eu queria ver se fosse os fi-
lhos deles (policiais). Está 
muito difícil”.

O policial falou que 
meu irmão estava 
no local errado, na 
hora errada, mas 
nada justifica o que 
aconteceu.

JAQUELINE TERESA 
MACHADO

PM DIZ TER SIDO ATACADA

Tiros, apreensões e protestos

 N De acordo com a Polícia Mi-
litar, uma viatura do 12º BPM 
(Niterói) patrulhava a região 
e foi atacada por homens ar-
mados. Houve o confronto e 
duas pessoas foram encontra-
das baleadas. A PM apreen-
deu uma pistola glock com kit 
rajada, uma granada e dro-
gas. Maria Luiza Coelho, avó 
de Jefferson, afirma que ouviu 
de moradores que foram os po-
liciais quem forjaram as armas 
e as drogas no local do crime.

A ocorrência foi encami-
nhada para a Delegacia de Ho-
micídios de Niterói, São Gon-
çalo e Itaboraí (DH/NSGI). O 
delegado Mario Lamblet, que 
investiga o caso, disse que os 
dois fuzis de calibre 7.62 usa-
dos pelos policiais militares 
na ação foram apreendidos. A 
Polícia Civil está analisando os 

depoimentos de todas as teste-
munhas. Familiares dos familiares 
já foram ouvidos.

“Os policiais alegaram que che-
garam na comunidade quando 
houve confronto com cerca de 
quatro elementos. Após o con-
fronto, encontraram os dois jo-
vens caídos. Próximo aos jovens, 
material com drogas, e também 
uma arma e uma granada. As ar-
mas dos policiais e a pistola fo-
ram apreendidas e irão passar 
por perícia”, afirmou o delegado. 
“Um policial disse que efetuou seis 
disparos, o outro disse que não se 
recorda. Vamos apurar e analisar o 
que foi colhido no local”, comple-
tou o titular da DH de Niterói.

Ainda segundo a Polícia Civil, 
os jovens não tinham anotações 
na polícia. Há apenas um regis-
tro de Jeferson, quando tinha 
apenas dez anos, por um furto 

num supermercado. O caso 
não é registrado oficialmente 
pela polícia como passagem 
porque o autor da infração é 
menor de 12 anos. “Na época, 
a própria mãe fez a ocorrência 
lá. O outro rapaz, o Gabriel, 
não teve ocorrência”.

PROTESTO
Na tarde de terça-feira, mora-
dores desceram até a Alameda 
São Boaventura, no Fonseca, 
para protestar contra a morte 
de Jefferson e Gabriel. Nas re-
des sociais, a vereadora Brenny 
Briolly comentou sobre a morte 
dos meninos e disse que parti-
cipou da manifestação. “O grau 
de sadismo é tão grande que os 
policiais que estavam na ope-
ração que gerou a morte dos 
dois jovens estão no ato de re-
volta da população”, escreveu.

YURI EIRAS 
yuri.eiras@odia.com.br

ANDERSON JUSTINO
anderson.justino@odia.com.br

Lucas, Alexandre 
e Fernando estão 
desaparecidos 
desde dezembro
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Promoções: lojas 
dão descontos 
de até 80% 
Grandes redes do varejo preparam ofertas 
para atrair os clientes neste início de ano

DIVULGAÇÃO

N
este início do ano, 
grandes lojas do 
varejo prepararam 
promoções  para 

atrair os clientes. Ainda com 
as vendas em ritmo lento por 
causa da pandemia do co-
ronavírus, comércio oferece 
descontos de até 80%. 

A Americanas promove ‘A 
Liquidação’. A empresa ofere-
ce frete grátis, cupons e pro-
moções exclusivas no site, app 
e nas mais de 1.700 lojas físicas 
pelo Brasil, além de cashback, 
parte do dinheiro de volta pa-
gando com o super app Ame 
Digital em itens selecionados.

Nas lojas físicas, há a pos-
sibilidade de parcelar em até 
6x as compras a partir de R$ 
99,90, ou em até 10x para va-
lores acima de R$ 499,90. 
Quem comprar da unidade 
mais próxima de sua residên-
cia pelo site, app ou WhatsA-
pp (21 40420321) poderá re-

ceber seus produtos em até 3 
horas, nos pedidos realizados 
até às 16h. Basta conferir as 
regras e a disponibilidade do 
serviço de frete para o CEP 
informado.

Entre os produtos estão o 
Samsung Galaxy A01 32GB 
por R$ 799, o Moto E7 Plus 
XT2081 64 GB por R$ 1.299, 
a TV 55” Smart 4K UN7100P-
SA LG, por R$ 2.899 e o Liqui-
dificador Power 2 Black L-28 
Mondial a R$ 89,99.

O Submarino traz descon-
tos de até 60% em uma sele-
ção de livros, games e eletrô-
nicos, além de 12% de des-
conto em pagamentos à vista. 
Os clientes também terão até 
R$ 500 de cashback. Entre as 
ofertas, smartphone Samsung 
Galaxy M31 128GB Dual Chip 
Android 10.0 Tela 6.4”, que 
sai a R$ R$ 1.776,67, jogo Un-
charted 4 A Thief ’s End Hits 
para PS4 por R$ 59,90 e Mo-

nitor LED 25’’ Gamer LG MBR 
25UM58G 2560 x 1080 Ultra-
Wide Full HD por R$ 979,99.

A Camicado promove a 
campanha ‘Renove Sua Casa’ 
da Camicado. Com ofertas 
até o dia 17 deste mês, há itens 

com descontos de até 50%. 
Entre as peças, destaque para 
o selo Home Style. A campa-
nha acontece em todas as lojas 
físicas da rede, no site (www.
camicado.com.br), e no apli-
cativo Camicado. Nas ofertas, 
os consumidores podem en-
contrar jogo de toalha banho 
e rosto Portman de duas pe-
ças de R$ 59,99 por R$ 39,99 

Americanas está entre as lojas que oferecem descontos, promovendo “A Liquidação”

Não há necessidade 
de agendamento 
prévio, de acordo 
com o Detran

Entrega de 
documentos 
emitidos
no Poupa 
Tempo

Os documentos emitidos pelo 
Detran.RJ e pela Secretaria 
Estadual de Trabalho e Ren-
da nas três unidades do Poupa 
Tempo RJ serão entregues à 
população a partir da próxima 
segunda-feira. Como os postos 
de Bangu, Zona Oeste do Rio, 
São João de Meriti e Duque de 
Caxias, Baixada Fluminense,  
estão fechados — durante pro-
cesso licitatório da Casa Civil 
—, quem fez seus documentos 
poderá retirá-los, sem neces-
sidade de agendamento pré-
vio, em unidades alternativas 
e próximas ao local de origem.

As carteiras de trabalho 
emitidas em Bangu serão di-
recionadas ao Sine de Campo 
Grande (West Shopping — Es-
trada do Mendanha 555, loja 
285, 2º piso). Já as solicitadas 
em São João de Meriti poderão 
ser retiradas no Sine de Caxias 
(Rua Frei Fidelis S/N, Centro). 
Os documentos estarão dispo-
níveis a partir do dia 11. O Pou-
pa Tempo de Caxias não emite 
carteira de trabalho.

Quem tem documentos do 
Detran.RJ poderá retirá-los a 
partir do próximo dia 13. Os 
que foram emitidos no Poupa 
Tempo de São João de Meri-
ti serão direcionados à uni-
dade de Vilar dos Teles (Rua 
Aldenor Ribeiro de Matos 175 
— Shopping dos Jeans). Os 
usuários que fizeram habili-
tação ou identidade no Poupa 
Tempo de Caxias poderão reti-
rá-los no posto de Magé (Ave-
nida Simão da Motta 369, Cen-
tro). Já quem fez o pedido no 
Poupa Tempo de Bangu deve 
ir ao posto de Campo Grande 
(West Shopping — Estrada do 
Mendanha 555, loja 3, G2).

e jogo de lençol Queen Gypset 
Boteh de quatro peças de R$ 
399,99 por R$ 279,99.

A Ortobom oferta produ-
tos com até 40% de desconto e 
parcelamento em até 12 vezes 
sem juros no cartão de crédi-
to. A empresa informou que 
todas as lojas, aplicativo e site 
estão em liquidação até o dia 
14 de fevereiro. O produto em 
destaque é o colchão Colchão 
Master Nanolastic casal que 
passará de R$ 2.198,00 por R$ 
1.318,80 ou 12 x R$ 109,90.

MAGALU 

No Magazine Luiza, parte 
das ofertas será diluída em 

quatro dias. As promoções 
começam hoje e se esten-
dem até o domingo. Segun-
do o Magazine Luiza, serão 
milhares de itens com des-
contos de até 80% nas lojas 
físicas e no e-commerce, com 
frete grátis. Todas as unida-
des funcionarão em horário 
comercial, de acordo com os 
decretos municipais de cada 
região. A companhia diz que 
a modalidade de entrega 
Ship From Store estará dis-
ponível em diversas cidades 
do Brasil — o pedido online 
é recebido e entregue direta-
mente da loja mais próxima 
do consumidor. 

CASAS BAHIA E PONTO FRIO

Até domingo, os clientes da 
Casas Bahia e do Pontofrio 
poderão encontrar as ofertas 
nas lojas, sites e apps das mar-
cas. As duas marcas disponi-
bilizam nas lojas, site e apli-
cativo, produtos selecionados 
com até 70% de desconto. Há 
a opção de parcelamento em 
30 vezes sem juros nos car-
tões das lojas. Para aproveitar 
as ofertas de forma segura, 
os clientes também podem 
contar com o canal de vendas 
online da Casas Bahia, o “Me 
chama no Zap”. 

Comércio ainda 
está em ritmo 
lento por conta da 
pandemia do novo 
coronavírus

Com informações do Estadão Conteúdo
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FUTURO INDEFINIDO
Ex-jogador do Botafogo, Honda se 

posicionou nas redes sociais negando 

acerto com clube português.

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

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nAinda é difícil dimensionar 
o que o Palmeiras fez na casa 
do River Plate. Estamos falan-
do do time que foi a cinco se-
mifinais de Libertadores nos 
últimos cinco anos. E o Porco, 
recheado de garotos, meteu 3 
a 0, dando um grande passo 
para chegar à final da Liberta-
dores 2020. Uma das maiores 
vitórias que um time brasilei-
ro já teve na competição e que 
precisa ser valorizada. Aliás, 
parece que o Tite tem acerta-
do, né? Que jogador é o tal do 
Gabriel Menino.

UMA VITÓRIA 
ENORME 

DANIEL CASTELO BRANCO

CONFUSÃO À VISTA!? 

O 
ano de 2021 será atípico por conta do ca-

lendário apertado no futebol brasileiro, 

decorrente da pandemia do coronavírus. 

No dia 24 de fevereiro, o Brasileirão termina, 

e o arbitral feito pela Ferj em 28 de dezembro 

definiu que, três dias depois, a fase classificató-

ria, já com os quatro grandes do Rio, terá início. 

Os atletas, na teoria, não teriam descanso entre 

uma temporada e outra. Internamente, nos 

clubes, há um pensamento de dar pelo menos 

10 dias de férias aos profissionais e começar 

a competição com garotos da base. Isso pode 

dar  confusão. No arbitral, ficou decidido que 

os clubes que não atuarem com seus titulares 

sem motivo claro vão perder a cota de TV do 

Cariocão. No momento, nenhum veículo de 

comunicação assinou contrato com a Ferj para 

a transmissão da competição. Mas a medida 

visa não desvalorizar o campeonato sem os 

principais jogadores. O certo seria entrar em 

um acordo para os atletas respirarem nesses 10 

dias, mas que isso pode dar o que falar, pode...

Flamengo foi campeão carioca em julho de 2020

 nDesde que chegou ao Vas-
co novamente, Vanderlei 
Luxemburgo tem falado 
que os próximos 12 jogos 
do time no Brasileirão serão 
um campeonato à parte. E 
o primeiro jogo será contra 
o Atlético-GO, com o Gigan-
te da Colina tendo a estreia 
do Pofexô, após pagar uma 
folha salarial aos jogado-
res. Incentivos para uma 
partida dificílima contra o 
Dragão. Que o pontapé no 
“novo torneio” seja com vi-
tória e a saída do Z-4!

UM NOVO 
CAMPEONATO 

JOGOU A TOALHA 

 nApós longa e difícil novela, mais uma no quesito reno-
vação, o Fluminense desistiu de prorrogar o contrato de 
Marcos Paulo e vai tentar vender a joia até o fim da janela 
de transferências. O atacante não quer seguir no Tricolor 
e vê seu futuro na Europa. A Inter de Milão é um dos times 
interessados. Pelo menos, o Flu poderá ganhar um dinhei-
ro importante para seguir equilibrando as contas...
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VASCO

Avinegro em situação dramática
Glorioso perde por 2 a 0 para o Athletico-PR e se afunda no Z-4

Com quatro vitórias em 28 
jogos, o Botafogo estreou em 
2021 com uma missão da-
quelas consideradas impos-
síveis para se manter na elite 
do Brasileiro. Penúltimo colo-
cado, o Glorioso dificultou o 
desafio após a derrota por 2 a 
0 para o Athletico-PR, ontem, 
no Nilton Santos. Com dez ‘fi-
nais’ pela frente, o Glorioso 
precisa de uma arrancada de 
campeão, sete ou oito vitó-
rias, para evitar a degola.

Para não deixar a chama al-
vinegra se apagar, os coman-
dados de Barroca precisam 
melhorar a pontaria. Enquan-
to o Furacão precisou de duas 
finalizações para abrir o pla-
car no primeiro tempo, com 
Renato Kayser, aos 30 minu-
tos, após cochilada de Kanu, o 
Botafogo não balançou as re-
des após dez tentativas. Kalou 

De volta à lateral esquerda, Victor Luís foi boa opção na bola parada

VICTOR SILVA/BOTAFOGO

desperdiçou pelo menos três 
chances claras.

No início do segundo tem-
po, Léo Cittadini aproveitou a 
sobra na área para aumentar 
a vantagem dos visitantes, aos 
três minutos. Foi um duro gol-
pe para Barroca, que chamou 

Lecaros e Matheus Babi. Ao 
arriscar ‘tudo ou nada’, o trei-
nador viu uma possível reação 
limitada pela péssima ponta-
ria do Botafogo. Em busca de 
um milagre, o Glorioso terá o 
Vasco, também no Z-4, no do-
mingo, em São Januário.

Luxa reestreia no Cruzmaltino 
Técnico promove seis mudanças para o duelo contra o Atlético-GO

Com seis mudanças no 
time, Vanderlei Luxemburgo 
reestreia no comando do Vas-
co com um confronto direto 
para deixar a chamada zona 
da confusão contra o Atlético-
GO, hoje, às 21h, no Estádio 
Antônio Accioly. Em 17º lugar, 
com 28 pontos, o Cruzmaltino, 
em caso de vitória, pode dei-
xar o Z-4 e encostar no Dragão, 
12º, com 34 pontos. Ao repetir 
a escalação testada no treino 
de terça-feira, no CT do Almi-
rante, Luxa promove seis alte-
rações em relação à escalação 
usada na derrota por 3 a 0 para 
o Athletico-PR, em Curitiba, 
que decretou a demissão do 
português Ricardo Sá Pinto.

No início do campeonato 

Talles Magno: aposta de Luxa

RAFAEL RIBEIRO/ VASCO

‘particular’ de 12 rodadas para 
o Vasco garantir a permanên-
cia na Série A, Ricardo Graça, 
Henrique, Bruno Gomes, Léo 
Gil, Yago Pikachu e Talles Mag-
no serão as novidades contra o 
Atlético-GO. Com as mudan-
ças, Werley, Neto Borges, An-
drey, Marcos Junior, Carlinhos 

e Vinícius deixam o time titu-
lar para ser opção no banco de 
reservas.

Destaque na conquista da 
Copa do Brasil Sub-20 pelo 
Vasco, o meia-atacante Gabriel 
Pec é a novidade entre os re-
lacionados que embarcaram 
para Goiânia. Assim como Tal-
les Magno, ele foi promovido 
por Luxa em 2019, mas perdeu 
espaço em 2020. Em sua apre-
sentação, o treinador destacou 
a evolução física e qualidade 
técnica de Pec.

Com cinco dias de atraso, o 
colombiano Gustavo se rea-
presentou ontem, mas ficou 
fora da lista de relacionados e 
uma possível punição é avalia-
da pela diretoria.

FLAMENGO X FLUMINENSE

Com gol no fim, 
Tricolor vence o 
clássico de virada
Rubro-Negro sai na frente, mas joga mal no segundo tempo 
e vê o rival levar a melhor no duelo por 2 a 1, no Maracanã

F
lamengo e Fluminen-
se fizeram um clássico 
animado no Maracanã, 
com fortes emoções. O 

Rubro-Negro foi melhor no 
primeiro tempo e foi para o 
vestiário vencendo por 1 a 0, 
com gol de Arrascaeta. Mas o 
time de Rogério Ceni voltou 
irreconhecível para a segunda 
etapa e viu o Tricolor virar o 
placar e vencer por 2 a 1. Luc-
cas Claro e Yago marcaram 
para a equipe das Laranjeiras.

“Vergonha. O time não me-
rece ser campeão”, desabafou 
Arrascaeta, em entrevista à TV 
Globo, para resumir o senti-
mento após a derrota rubro-
negra no clássico.

O primeiro tempo come-
çou a todo vapor, e o Flamen-
go quase abriu o placar. Filipe 
Luís tabelou com Gerson, foi 
até a linha de fundo e cruzou 
rasteiro. Everton Ribeiro des-
montou a defesa tricolor com 
um corta-luz, e Gabigol, sozi-
nho, praticamente na marca 
do pênalti, chutou por cima. 

O primeiro lance do jogo 
foi uma espécie de pressá-
gio para o que aconteceria 
na primeira etapa, com o 
Rubro-Negro tendo as me-
lhores oportunidades. O 
Fluminense, acuado, tenta-
va reagir e até esboçava uma 
marcação alta, mas o Rubro-
Negro conseguia quebrar a 

estratégia do adversário. 
Aos 39 minutos, Everton 

Ribeiro escapou bem pela 
direita e cruzou à meia al-
tura. Matheus Ferraz tentou 
cortar no meio do caminho, 
mas a bola sobrou na medi-
da para Arrascaeta cabecear 
para o fundo do gol vazio.

No segundo tempo, o rotei-
ro foi diferente. O Fluminen-
se voltou muito mais ligado e 
mais organizado. O Flamengo 
mostrou desgaste muscular e 
viu o Tricolor mandar na par-
tida. E, logo aos nove minutos, 
igualou o marcador. Danilo 
Barcelos cobrou a falta para 
dentro da área, Luccas Claro 
apareceu bem e cabeceou com 

força para o fundo das redes. 
O bandeira anulou o lance 
num primeiro momento, mas 
o VAR assoprou no ouvido do 
árbitro e validou o gol.

Em seguida, o Flamengo 
quase ficou na frente, mas o 
travessão não deixou. Arras-
caeta cobrou falta direto para 
o gol. Marcos Felipe, foi sur-
preendido, e a bola bateu no 
poste. Aos 24, Os dois técni-
cos promoveram mudanças: 
no lado tricolor, saiu Fred e 
entrou Felippe Cardoso. No 

Rubro-Negro, Natan e Ga-
bigol saíram para a entrada 
de Diego e Pedro, respectiva-
mente. O jogo ficou aberto, 
com as duas equipes buscan-
do o segundo gol.

Quando muitos achavam 
que o clássico terminaria 1 a 
1, eis que a zaga do Flamengo 
falhou e entregou a vitória de 
bandeja para o Fluminense. 
Filipe Luís errou o passe na en-
trada da área e Yago, esperto, 
chutou para dar os três pontos 
ao Tricolor.

O Flamengo recebe o 
Ceará, no domingo, 
no Maraca. O 
Fluminense joga 
contra o Corinthians, 
fora de casa, no dia 13

Jogadores do Flamengo lamentam enquanto Yago festeja o gol que deu a vitória ao Fluminense

DANIEL CASTELO BRANCO
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ECONOMIA / MUNDO

Normas mais duras para mulheres 
Seguradas do INSS vão precisar trabalhar até os 61 anos para requer aposentadoria por idade em 2021

ARTE O DIA

A
 Reforma da Previ-
dência entrou em 
vigor há mais de 
um ano, mas ainda 

assim seus efeitos refletem 
para os segurados do Insti-
tuto Nacional do Seguro So-
cial (INSS). Isso porque des-
de o dia 1° de janeiro deste 
ano entraram em vigor no-
vas regras de aposentado-
ria. Assim, as normas ficam 
mais duras e têm o objetivo 
dos trabalhadores ficarem 
mais tempo no mercado de 
trabalho, principalmente, 
as mulheres que vão preci-
sar trabalhar mais.  

De acordo com a advo-
gada e consultora Silvia 
Correia, as mudanças neste 
ano se referem para a regra 
de pontos para ter benefí-
cio com valores mais altos e 
a idade mínima para aposen-
tadoria por idade. No caso da 
segunda alteração, o impac-
to será grande na aposenta-
doria para as mulheres. 

“Antes da Reforma da 
Previdência, elas poderiam 
se aposentar aos 60 anos. 
Mas, em 2021, as mulheres 
só conseguem pedir o be-
nefício se tiverem 61 anos. 
E, claro, é preciso ter, no 
mínimo, 15 anos de contri-
buição ao INSS”, explica a 
advogada. 

Este aumento será pro-
gressivo, como está previsto 
na emenda constitucional 
103 da Reforma da Previ-
dência. Com a regra, a cada 

lidade de aposentadoria em 
2023. No caso dos homens, 
não houve alteração desde 
o que começou a valer com 
a Reforma da Previdência. 
É necessário ter 65 anos e 20 
anos de contribuição. 

Para o advogado da Fede-
ração das Associações dos 
Aposentados e Pensionistas 
do Estado do RJ (FAAPERJ), 

Guilherme Portanova, as re-
gras endurecem mais para 
as mulheres e dificultam a 
aposentadoria.

“O prejuízo é grande, seja 
pelo aumento de dois anos 
para atingir o direito a apo-
sentadoria por idade, assim 
como o cálculo do valor pio-
ra, com uma rara exceção 
pelo fim do mínimo divisor 

que caiu na EC 103. O coefi-
ciente de cálculo que antes 
iniciava em 85%, hoje cai 
para 60%, só aí se perde 25% 
do valor que teria direito a 
receber se conseguisse se 
aposentar antes da EC 103”, 
explica o advogado. 

No caso do segurado que 
vai utilizar a regra de pon-
tos, as regras também mo-

dificaram neste ano. Conhe-
cida como 85/95 pontos, em 
2021, ela passa para 88/98 
anos,  respectivamente, 
para mulheres e homens. 
A pontuação é a somatória 
da idade e do tempo de con-
tribuição, sendo que o tem-
po mínimo da mulher são 
de 30 anos e o homem de 
35. Exemplificando, um ho-
mem com 35 anos de contri-
buição só atingirá esta regra 
com 63 anos de idade.

“Desde 2015 já foi previs-
to que de tempos em tempos 
essa pontuação mínima exi-
gida seria aumentada. Mas, 
com a Reforma da Previdên-
cia, passou a ser cada ano”, 
explica Silvia. 

REGRAS DE TRANSIÇÃO 
Valer lembrar quem já estava 
trabalhando pode conseguir 
se aposentar em uma das re-
gras de transição. Desta for-
ma, precisa estar enquadra-
do na regra do pedágio de 
50% ou 100%. Porém, a nor-
ma só vale para quem esta-
va a até dois anos da aposen-
tadoria por tempo de con-
tribuição na data de início 
da Reforma da Previdência. 
Ou seja, o homem de 33 anos 
para cima e a mulher com 28 
de contribuição. 

“Essa foi uma das nos-
sas críticas ferrenhas, pois 
pouca gente conseguiu ade-
rir nessas transições. Além 
disso, todas essas que vão 
elevando a cada ano tam-
bém criticamos severa-
mente pelo absurdo que é”, 
ressalta Portanova.

MARINA CARDOSO
marina.cardoso@odia.com.br

Desde o dia 1° de 

janeiro deste ano 

entraram em vigor 

as novas regras de 

aposentadoria 

SAMUEL CORUM/AFP

Uma mulher que foi balea-
da após os apoiadores do 
presidente Donald Trump 
invadirem o Capitólio, na 
tarde de ontem, morreu. 
A informação foi dada por 
fontes policiais ouvidas pela 
emissora NBC. Apoiado-
res do presidente dos Esta-
dos Unidos (EUA), Donald 
Trump, ocuparam as insta-
lações da sede do Legislati-
vo do país, em Washington, 
durante a contagem oficial 
dos votos do Colégio Elei-
toral definidos nas eleições 
presidenciais de novembro, 
que deram vitória a Joe Bi-
den. A invasão ocorreu após 
os manifestantes entrarem 
em confronto com policiais.

As imagens da rede MS-
NBC mostraram uma mu-
lher, que ainda não tinha a 
identidade revelada, ensan-
guentada sendo carregada 
em uma maca. Ao mesmo 
tempo, alguns congressis-
tas foram ouvidos gritan-
do “tiros disparados”, en-
quanto os seguranças do 
Capitólio sacavam armas 
no plenário da Câmara dos 
Representantes.

Uma parte do prédio do 
Capitólio foi evacuado por 
suspeita de uma “possível 
bomba”. O esvaziamento 
do prédio ocorreu em meio 
à contagem dos votos que 
mostraram a vitória do de-
mocrata Joe Biden nas elei-

ções presidenciais do ano 
passado. O saguão onde os 
jornalistas estavam posicio-
nados para acompanhar a 
contagem foi esvaziado ra-
pidamente após ordem de 
funcionários do governo. O 
pedido foi para que todos os 
veículos de imprensa reco-
lhessem seus equipamentos 
e deixassem as instalações 
do prédio. Do lado de fora, 
também foram registrados 
momentos de tensão. 

Biden venceu Trump, que 
tentava a reeleição, com os 
votos de 306 delegados, sen-

Apoiadores de Trump entram em 
confronto com a polícia e ocupam o 
Capitólio durante contagem oficial 
de votos das eleições presidenciais. 

Mulher morre no conflito

Congresso é 

invadido nos EUA

do que o mínimo necessário 
era de 270. O republicano 
terminou a corrida eleito-
ral com 220 votos no colé-
gio eleitoral. Já durante a 
contagem dos votos popula-
res, o republicano fez várias 
acusações de que as eleições 
estariam sendo fraudadas. 
Trump, porém, nunca apre-
sentou provas de que isso 
estaria acontecendo. Biden 
começou a contagem atrás 
de Trump, já que, como uma 
consequência da pandemia 
da covid-19, eleitores demo-
cratas preferiram votar pelos 

correios. A alternativa per-
mite que os americanos não 
vão até os locais de votação 
para depositar os seus votos, 
mas a contabilização nesses 
casos demora mais tempo. 

Após a divulgação do re-
sultado, Trump entrou com 
dezenas de recursos para 
que os votos fossem reconta-
dos. Nos estados onde esses 
pedidos foram aceitos, como 
na Geórgia, foi confirmado 
que Biden realmente teve 
mais votos. 

 > Washington 

Apoiadores de Donald Trump entraram em confronto com a polícia

JOSEPH PREZIOSO/AFP

Com informações do IG

ano será acrescido 6 meses 
até a segurada alcançar 62 
anos, o que daria a possibi-
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

atrasar o salário de dezembro para algumas carreiras do funcionalismo, a 
União informou, ontem, que o pagamento “foi 100% solucionado”. Uma mudança 
no sistema acabou afetando o crédito para servidores da Saúde e Polícia Federal.

APÓS

Salários em dia serão 
desafio no 1º semestre

ESTEFAN RADOVICZ

Eduardo Paes admitiu ontem que o pagamento de dezembro no 5º dia útil, amanhã, não está garantido

E
sses primeiros dias de 
2021 têm dado uma 
prévia ao novo gover-
no carioca — e ao fun-

cionalismo — sobre as difi-
culdades financeiras a serem 
enfrentadas neste semestre. 
O prefeito Eduardo Paes ad-
mitiu ontem o que o secretário 
de Fazenda e Planejamento, 
Pedro Paulo, havia dito à colu-
na na última terça-feira: o pa-
gamento em dia do salário de 
dezembro (ou seja, amanhã) 
não está garantido.

Na verdade, a avaliação 
nos bastidores da Prefeitura 
do Rio é que o quadro caóti-
co das finanças pode prejudi-
car o depósito das próximas 
folhas salariais. Principal-
mente pelo fato de a gestão 
anterior ter deixado duas fo-
lhas em aberto: a do 13º sa-
lário (falta pagar para quem 
ganha acima de R$ 4 mil) e a 
de dezembro.

Os trabalhos agora serão 
para reequilibrar as con-
tas e conseguir quitar os 
próximos vencimentos em 
dia, o que também, segun-
do alguns governistas, ini-
cialmente será difícil. E a 
retomada do calendário de 
pagamento no segundo dia 
útil não é vista como viável 
para esse primeiro semestre 
enquanto não houver incre-
mento de receita no caixa.

 n O promotor de Justiça Lucia-
no Mattos de Souza foi escolhi-
do pelo governador em exercí-
cio Cláudio Castro como o novo 
procurador-geral de Justiça do 
Rio de Janeiro para o biênio 
2021 a 2023. A nomeação de 
Mattos já era esperada assim 
que a lista tríplice do órgão foi 
definida por eleição interna em 
11 de dezembro. A posse será no 
próximo dia 15.

Titular da Promotoria de 
Tutela Coletiva e Meio Ambien-
te de Niterói e há 27 anos no 
MPRJ, ele foi o mais votado 
no pleito. Com perfil político e 
conciliador, o novo PGJ já pre-
sidiu, por três mandatos, a Am-
perj e seu nome já vinha sendo 
bem recebido também fora da 
instituição.

À coluna, Mattos ressal-
tou que atuará para o forta-
lecimento do MPRJ: “Preten-
do trabalhar para melhorar 

a qualidade de vida da nossa 
população e para o fortaleci-
mento do Ministério Público”.

Em nota à imprensa, ele re-
forçou que vai nortear sua ges-
tão em três eixos: diálogo, com-
batividade e eficiência. E que 
investirá na valorização da ati-
vidade-fim do MPRJ, “apoian-
do e aprimorando a função dos 
promotores e procuradores no 
trabalho de ponta”.

“Agradeço a confiança de-
positada em mim pelos cole-
gas do MPRJ e pelo governador. 
A nossa atuação será ampla, 
com muito diálogo com os po-
deres Executivo, Legislativo e 
Judiciário e demais entidades, 
com o objetivo final de atender 
aos anseios da população. Va-
mos adotar uma série de medi-
das internas e usar da combati-
vidade para lutar pelas prerro-
gativas do MPRJ e na defesa da 
sociedade”, declarou.

PLANOS DO NOVO PGJ

Promessa de diálogo e eficiência

Titular da Fazenda já havia sinalizado
 > Paes deu a declaração 

ontem ao visitar o Hos-
pital Municipal Ronal-
do Gazolla, em Acari, na 
Zona Norte. E disse que 
não pode se comprometer 
com o crédito no prazo ofi-
cial, que é amanhã, quan-
do cai o quinto dia útil.

Titular da Fazenda, Pe-

dro Paulo foi categórico, na 
última terça-feira, ao dese-
nhar o cenário encontrado: 
“É muito difícil, é de terra ar-
rasada”. E afirmou que, para 
quitar a folha de dezembro 
(o que deveria ser feito com 
recursos orçamentários de 
2020, e não de 2021), a pre-
feitura usará a receita obtida 

já no início deste ano. 
“Os resultados da arre-

cadação e as disponibili-
dades (de caixa) são mui-
to baixas. As informações 
que a gente tem aqui são 
de que há pouca possibili-
dade (de quitar no quin-
to dia útil)”, admitiu o 
secretário.

Luciano Mattos quer melhorar a qualidade de vida da população

DIVULGAÇÃO
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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
 

eSTáCIO r$700,00
Alugo Quitinete, quarto, 
sala, cozinha, banheiro, 
independente, 1 mês depó-
sito, próximo ao Metrô, fácil 
acesso transportes. Contato 
(21)99595-7280

 

TIJuCa r$1.300,00
+taxas (perto rebouças). rua 
Barão de Itapagipe 71, varan-
da, vista Cristo, piscina,aca-
demia, salão festas, 2quar-
tos, 1suite, 72m2, garagem, 
T.98056-0815/ 97616-7374.
 

ramOS r$1.680,00
apartamento, 3quartos, área 
serviço grande, interfone, ga-
ragem, 2por bloco, entrada 
independente, sem condomí-
nio, ótimo local próximo rua 
barreiros.T.99993-9256 Zap
 

BOmBeIrO HIDráuLICO 
Empresa contrata com expe-
riência em carteira. Salário 
conforme convenção coletiva 
da categoria. Curriculo com 
telefone para: contato@elo-
sadm.com.br

 

SeCreTárIa T.98166-9383
experiência informática, 
redes sociais, área adminis-
trativa, para agência automó-
veis no riachuelo. enviar Cur-
rículo: william-magalhaes@
hotmail.com / 98166-9383
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Raissa Machado anunciou ontem 
a sua saída do posto de rainha de 
bateria da Viradouro, escola 

campeã do Carnaval carioca em 2020. 
Agora, a coluna traz, com exclusivida-
de, o principal nome que consta como 
cotado para substituir Raissa na vaga. 
Trata-se da Lorena Improta, noiva do 
cantor Léo Santana, influenciadora 
digital e ex-bailarina do ‘Domingão do 
Faustão’. 

No último Carnaval, Lore desfilou 
como uma das musas da Viradouro. O 
nome de dela já é dado como certo a 
frente da bateria da vermelho e branco. 
A escola deve fazer o anúncio da subs-
tituta em breve.

Raissa Machado deixa a bateria da 
Viradouro após sete anos de reinado. 
Em comunicado enviado à imprensa, a 
maranhense falou sobre sua saída da 
agremiação. 

“É uma despedida difícil, porque 
separa dois corações que se amam e 
que agora estarão distantes. Mas 
aprendi que quando a saudade fica é 
sinal de que tudo o que foi vivido não 
será inesquecível. E muito mais do que 
apenas dizer tchau deixo minha grati-
dão ao meu pavilhão! Gradarei todos 
os momentos que vivemos juntos em 
meu coração com muito amor, sem 
nunca esquecer de todo o carinho com 
que me receberam”, diz a morena.

REPRODUÇÃO

O ator Claudio Fits escolheu Arraial do Cabo, na 
Região dos Lagos, para passar a virada do ano. O 
intérprete do cozinheiro Ceará, da novela ‘Amor 
de Mãe’, gostou tanto que resolveu esticar a 
temporada até a segunda-feira (4). Só que sua 
estadia não foi tão agradável assim e ele virou 
‘persona non grata’ na cidade e até na locali-
dade vizinha, São Pedro de Aldeia. A coluna foi 
procurada por várias pessoas que o acusam de 
calotes em pousadas, farmácias, supermercados, 
motoristas de aplicativo e três acompanhantes. 
Segundo as pessoas, Claudio dava o golpe da 
transferência bancária pelo celular e agendava 
o pagamento sem a pessoa perceber. Depois 
de algumas horas, ele cancelava a transação 
e, quando questionado sobre o dinheiro, o ator 
explicava que estaria em contato com o gerente 
para resolver o problema.

“Tive um prejuízo de R$ 6 mil. Ele fechou um 
pacote de R$ 8 mil de sete diárias com os passeios, 
mas eu comecei a desconfiar pelas desculpas com 
outros comerciantes. Cortei os passeios, mas como 
era fim de semana do Réveillon e tudo de folga 
mesmo, você acaba dando um voto de confiança. 

Eu e todo mundo, porque ele dizia que ia resolver 
no primeiro dia útil do ano. Na madrugada da 
segunda, ele foi embora”, contou a dona de uma 
hospedaria, que prefere não revelar a identidade.

O motorista de aplicativo em Arraial, que tam-
bém prefere não revelar nome, foi contratado para 
fazer um serviço particular durante três dias por 
R$ 2 mil. Ele já fez até um registro na delegacia da 
cidade contra Claudio e descobriu que o ator tem 
outras acusações pelo crime de estelionato. “Sei 
que perdi o dinheiro, mas fiz questão de prestar 
queixa para que ele seja desmascarado e não faça 
mais isso com pessoas honestas e trabalhadoras”.

A acompanhante Nanda Machado também 
vai fazer um boletim de ocorrência contra o ator 
nos próximos dias. “Eu tenho provas que ele me 
deu um calote de R$ 1 mil, como as conversas 
gravadas e o comprovante de um ‘falso depó-
sito’. Perdi um domingo inteiro por causa dele, 
mas vou correr atrás do prejuízo. As pessoas 
precisam aprender que o tempo da impunidade 
está acabando”, comenta. Outra acompanhante, 
chamada Vitória, diz ter perdido R$ 300 por um 
programa de duas horas no sábado, dia 2.

Lorena Improta  

é a principal cotada 

para substituir 

Raissa Machado

ACUSADO DE VÁRIOS 
ATOR DA GLOBO É 

CALOTES EM  

ARRAIAL DO CABO

Jojo Todynho está aproveitando as férias em Angra 
dos Reis na casa do apresentador Rodrigo Faro. A 
cantora e vencedora de ‘A Fazenda 12’, da Record, 
está sendo acompanhada de perto pelo empre-
sário Danilo Faro, irmão de Rodrigo, e responsável 
pela parte comercial e publicitária da influencer. 
Em sua estadia com a família Faro, a cantora já até 
mergulhou sozinha em alto mar. Vale lembrar que 
ela contou no reality que não sabia nadar.
“Viu o que, Jojo?”, questionou Faro, em um relato sobre a 
experiência aquática dos dois. “Os peixinhos, Procurando 
Nemo. Adorei, estou até me sentindo a Ariel”, brincou ela 

no vídeo do apresentador em uma rede social.

JOJO DE FÉRIAS  

COM A FAMÍLIA FARO
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MARCOS PASQUIM EM ALTA

DIVULGAÇÃO
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Dono da Embeleze, o empresário Itamar Serpa, que 

se separou recentemente da influenciadora Monique 

Elias - com quem tem dois filhos, já fez a fila andar. O 

executivo todo poderoso da marca está namorando 

uma moça chamada Maria Alves de Lima desde o 

início de dezembro. Ele, inclusive, já assumiu o novo 

relacionamento no Facebook. Monique Elias, por sua 

vez, atualmente namora um rapaz chamado Matheus 

Palheiras, com quem ela assumiu a relação um mês 

após se divorciar de Itamar. 

Esta humilde coluna descobriu que Andressa Suita, ex

-mulher do cantor Gusttavo Lima, viajou para o Rio de 

Janeiro nesta segunda-feira (4) para ir à Globo. Segundo 

apuramos, a influencer estaria confirmada como um dos 

convidados do grupo ‘Camarote’ chamados por Boninho 

para fazer entrevista para entrar no reality. Andressa 

nega que vá para o ‘BBB’. Então é aguardar pra ver, já que 

na edição anterior a Bianca Andrade negou sua partici-

pação até o último minuto antes de se confinar.

NA GLOBO

A FILA ANDA

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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 n No mês de 
janeiro, o Museu 
de Arte Moder-
na (MAM), no 
Aterro do Fla-
mengo, está com 
o samba no pé 
e a arte na mão. 
É que durante o 
mês de férias, o 
espaço vai pro-
mover oficinas 
de criação e de 
conhecimento 
do mundo de um 
dos ritmos mais 
brasileiros da 
nossa cultura. Ao 
ar livre, sempre 
às sextas-feiras, 
vai ser possível 
cair no samba 
nas oficinas do 
projeto Saberes 
da Mangueira.

Camareira há 30 anos 
de Silvio Santos, 
Raimunda Maria da 
Silva, mais conhecida 
como Rai, perdeu a paz 
desde que surgiram os 
boatos de que ela 
teria ganho do patrão 
R$ 2 milhões. 
Parentes, amigos e 
vizinhos pedem 
dinheiro emprestado 
e até oferecem 
sociedade em ‘novos 
empreendimentos’ 
por conta do 
suposto presente 
do apresentador e 
dono do SBT. 
“Estou muito 
assustada. Não é 
verdade que eu ganhei essa bolada 
e não sei de onde tiraram essa 
informação. Quem dera que fosse 
verdade, porque eu pegava a grana 
e me mudava com a roupa do corpo 
da comunidade onde moro há 20 
anos”, conta à coluna com 
exclusividade.

Raimunda revelou ainda que desde 
dezembro do ano passado não teve 

Famoso por sempre fazer papéis sensuais, e estar sempre sem camisa neles, Marcos 
Pasquim está atualmente no ar na reprise da novela ‘Kubanacan’, no Canal Viva, e 
acabou de filmar o longa ‘Tração’, onde viverá o chefe de uma equipe que participa 
de campeonatos de motocross. Ele ainda é sondado para várias campanhas de 
moda como a da foto, onde é o novo rosto da marca masculina Amil.

REPRODUÇÃO INTERNET 

CAMAREIRA DE SILVIO SANTOS 

NEGA PRESENTE MILIONÁRIO
REPRODUÇÃO

Jakelyne Oliveira ganhou uma música do namorado, Mariano. “Não sei o que faço com esse ho-
mem, não! Estou muito feliz”, vibrou a Miss Brasil 2013. Os dois começaram a se relacionar dentro 
de ‘A Fazenda’. Lá, Mariano dizia que não pensava em um relacionamento sério fora da casa com a 
peoa e até escondeu que já tinha alguém na espera. Mas o jogo virou, não é mesmo Jakelyne?

MÚSICA DE PRESENTE DO AMADO

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

CHRISTINE FERNANDES 

E EX COMPRAM 

CACHORRO JUNTOS
Há alguns dias esta colunista vem sendo questionada 

pelos fãs de Christine Fernandes sobre a possível reconci-

liação da atriz com o ex-marido, Floriano Peixoto, de quem 

ela se separou em 2018. No fim do ano passado, os dois 

compraram juntos um cão da raça Pastor Branco Suíço e o 

canil acabou entregando a possível volta do casal.

“Os queridos @chrisfernandesoficial e Floriano Peixoto 

com o seu novo membro da família! Obrigado por todo 

carinho, confiança e escolha do nosso canil. Muitas felici-

dades com esse garotão lindo”, escreveu o perfil do canil 

no Instagram. 

A coluna procurou a assessoria de Christine Fernandes 

para confirmar a reconciliação, mas como resposta nos 

informaram que a atriz é extremamente reservada e não 

comenta sobre sua vida pessoal. Então tá!

mais contato com 
Silvio Santos. “Ele não ligou para 
mim nem ninguém da emissora. O 
meu patrão saiu de férias, eu 
também e quando era para todo 
mundo voltar a trabalhar, veio a 
pandemia. Estou em casa desde 
março e recebendo o salário de 
camareira do RH da empresa. Se 
alguém ganhou essa grana, não fui 
eu!”, afirma. 

O DIA I QUINTA-FEIRA, 7.1.2021    13



14    QUINTA-FEIRA, 7.1.2021  I  O DIA

OPINIÃO
CRÔNICAS E ARTIGOS

DEPARTAMENTOS: 
Agência O DIA:  E-mail: agencia@odia.com.br. Venda de fotos e 
textos: 2222-8021, 2222-8560 e 2222-8265 
Fax Diretoria: 2507-1038  

Parque Gráfico: 3891-6000. Av. Dom Hélder Câmara, 164 Ben-
fica Gerência Industrial: 3891-6002 Gerência de Circulação 
e Logística: 3891-6005
Preço de venda em banca: RJ, MG, SP e ES: R$ 1,50 (dias úteis) 
e R$ 3 (domingos). Distrito Federal: R$ 3,60 (dias úteis) R$ 4,40 
(domingos). Demais estados: R$ 4,20 (dias úteis) R$ 5,10 
(domingos) 

Exemplares atrasados: Capital: Preço de capa - Demais loca-
lidades: preço de capa + postagem. Mais informações : Tels: (21) 
2222-8086/2222-8136 - Central de Promoções - Av. Dom Hélder 
Câmara 164 Benfica, (Parque Gráfico O DIA) - das 9h às 17h. 

São Paulo: Avenida Iraí 300 - Sala 306 - Indianópolis. CEP: 04082-
000. Tels: 11 94704-2393 / 11 99623-7645 / 11 99973-8313
Brasília: Tel: (61) 9920-91891. 

Promoções: promocoes@odia.com.br  
Classificados:  2532-5000/2222-8652/2222-8653/2222-8654/ 
2222-8655/2222-8656 - De 2ª a 5ª das 9 às 18h e 6ª das 9h às 19h. 

Todos os cadernos de classificados somente circulam na cidade 
do Rio e no Grande Rio.

Anúncios de Noticiário: 2222-8191 / 2222-8631 / 2222-8388. 
Anúncios para o Interior: 2222-8279 - Negociações com agência: 
2222-8388 Outros estados:2222-8279- De 2ª a 6ª, das 10h às 18h. 
Atendimento ao jornaleiro: 3891-6012 - De 2ª a 6ª, das 8h às 12h30 
e das 13h30 às 17h. 
Editora O DIA LTDA. Rua dos Inválidos 198, 2º andar, Lapa- CEP: 
20.231-048 - Rio de Janeiro - RJ. 

O DIA é filiado ao Instituto Verificador de Circulação (IVC). 

DISQUE REDAÇÃO: 2222-8069 E 98921-1888         ASSINATURA E ATENDIMENTO AO LEITOR: 2222-8600/2222-8650/2222-8651

EDITOR-CHEFE
Aloy Jupiara

EDITOR-EXECUTIVO
Bruno Ferreira

WALMOR PARENTE (INTERINO)

COLUNA

ESPLANADA

 NAs eleições para as presidências da Câmara e do Senado 
antecipam cenários para as disputas à Presidência da 
República e aos governos estaduais em 2022. Na Câma-
ra, a candidatura de Baleia Rossi (MDB-SP) faz parte do 
projeto - orquestrado pelo ex-presidente Michel Temer e 
Rodrigo Maia – de construir uma ampla frente suprapar-
tidária contra Bolsonaro. No Senado, o PSD selou adesão 
à candidatura de Rodrigo Pacheco (DEM-MG), apadri-
nhado histórico de Aécio Neves. Ou seja, as eventuais 
vitórias de Rossi e Pacheco fortalecem a imagem dos dois 
políticos – Temer e Aécio – tombados pela Lava Jato que 
podem voltar a dar as cartas no Congresso. 

Cargos 
 NPelo acordo, Rodrigo Pa-

checo se compromete a 
apoiar o candidato do PSD 
ao governo de Minas Gerais 
em 2022. A aliança também 
envolve negociações em 
torno de comissões – como 
a de Constituição e Justiça 
- e cargos estratégicos na 
Mesa Diretora do Senado.  

CCJ 
 N Principal comissão do 

Senado, a CCJ é comanda-
da atualmente pelo MDB 
que ainda não anunciou 
o nome que irá disputar 
na sucessão de Davi Al-
columbre.  O partido tem 
quatro potenciais candi-
datos: Simone Tebet (MS), 
Fernando Bezerra Coelho 
(PE), Eduardo Braga (AM) 
e Eduardo Gomes (SE). 

Muda 
 N Depois de consolidar o 

apoio do PSD, Alcolumbre 
e Pacheco têm procurado 
senadores do PSDB e do 
grupo Muda, Senado. Os 
tucanos só devem se posi-
cionar na próxima sema-
na e senadores do Muda 
mantêm a intenção de 
lançar candidatura pró-
pria. Justificam que o co-
mando do Senado, sob 
DEM ou MDB, não repre-
senta as mudanças que 
defendem

Questão    
 N Para evitar traições na 

votação que vai eleger o 
próximo presidente da 
Câmara dos Deputados, 
partidos cogitam fechar 
questão a favor do candi-
dato ao qual já anuncia-
ram apoio. Quando um 
partido “fecha questão”, 
deputados que descum-
prem a orientação po-
dem ser punidos.

Conta
 NCom o recente apoio do 

PT, maior bancada na Câ-
mara, o bloco que apoia 
Baleia Rossi (MDB-SP) 
soma mais de 270 deputa-
dos. Para ser eleito, o can-
didato precisa de 257 votos. 
Já a candidatura Arthur 
Lira (PP-AL) conta com 
a adesão de cerca de 190 
parlamentares.  

Seringas 
 NAté o dia de 30 junho, a im-

portação de vacinas e serin-
gas terá alíquota zero. A de-
cisão do Comitê-Executivo 
de Gestão da Câmara de Co-
mércio Exterior (Gecex) do 
Ministério da Economia en-
tra em vigor nesta semana 
após o fracasso, dias atrás, 
do leilão do governo federal 
para compra dos produtos. 

Preços
 NEm outra medida para 

remediar o revés do leilão 
do Ministério da Saúde, a 
Secretaria de Comércio 
Exterior do Ministério da 
Economia restringiu a ex-
portação de seringas e agu-
lhas. A compra dos insumos 
pelo governo está suspensa 
até que os preços “voltem 
à normalidade”, segundo o 
presidente Jair Bolsonaro.  

Quando?    
 NGovernadores pressio-

nam o Ministério da Saúde 
pela definição da cronogra-
ma de vacinação. A única 
resposta, vaga até agora, é 
de que a imunização terá 

início ainda neste mês. “O 
Brasil está muito atrasado”, 
resume o governador Wel-
linton Dias (PT-PI) que ar-
ticula uma reunião para se-
gunda, 11, com os presiden-
tes da Câmara, do Senado e 
do STF para tentar acelerar 
o cronograma.

Nunciatura 
 NMorreu, aos 90 anos, o ex-

deputado Bonifácio Andra-
da, vítima de complicações 
decorrentes da covid-19. 
Certa vez, homenageado 
pela Nunciatura, disse a um 
interlocutor que “ninguém 
é reconhecido na sua terra, 
mas ser reconhecido pelo 
Vaticano já bastava”. Deixou 
o filho, Lafayette de Andra-
da, como herdeiro político. 

PSB x PT 
 NO PT dominou a Prefeitu-

ra do Recife até 2012, quan-
do o PSB passou a adminis-
trar a capital. A união se deu 
até a eleição de João Cam-
pos, em 2020. Agora, são ini-
migos políticos. Na primei-
ra reunião do secretariado 
do novo prefeito foi dito que 
nenhum petista deve inte-
grar a gestão do PSB. 

Porto 
 NApoiado pelo deputado 

federal João Carlos Bacelar 
(PL-BA), o prefeito de Porto 
Seguro, Jânio Natal, tam-
bém do PL, que voltou ao 
cargo depois de anos, anun-
ciou, recente, os nomes do 
primeiro escalão e do secre-
tariado da sua gestão. 

PRÉVIAS DE 2022 

DISSIDENTES

 N A votação, no dia 1º de fevereiro, é secreta. 
Apesar de declararem oficialmente apoio ao 
candidato Baleia Rossi (MDB-SP), no PSL 
e PSB, por exemplo, deputados mantêm 
o voto no adversário do bloco, Arthur Lira 
(PP-AL), alinhado ao Palácio do Planalto. 

“O vírus se expande 

não apenas pela 

sua velocidade 

de contágio, mas 

pela falta de 

responsabilidades 

com a vida do 

outrem”

A pandemia da covid-19 chegou 
e nos pegou! Escancarando as 
mazelas brasileiras, o corona-

vírus evidenciou os abismos sociais 
que forjam relações e condicionam 
a nossa população a viver em condi-
ções de muita pobreza. Assistimos 
aos inúmeros desgovernos em torno 
de uma questão que deveria ser de 
responsabilidade primária, à saúde 
da população!

Mas mesmo diante de tudo o que 
passamos, precisamos ter muita fé e 
esperança. No dia 30 de novembro 
fui diagnosticado com coronavírus 
e, desde então, passei a travar uma 
intensa e profunda luta contra o vírus 
e pela minha vida. Uma luta que não 
foi só minha, mas de todos e todas 
que estão do nosso lado de forma di-
reta ou indireta. 

E aqui ressalto a importâncias das 
equipes - Médica, Enfermagem e Téc-
nico de Enfermagem, Nutricionais e 
Fisioterapeutas, que mesmo diante 

Quando um presidente diz que 
o país está quebrado as conse-
quências econômicas são de-

sastrosas. Para começar ele sinaliza 
aos credores que não tem condições 
de honrar suas dívidas e afugenta 
investidores. Leia-se: empresas que 
têm projetos no país ou que esta-
vam pretendendo entrar, além de 
negócios em andamento. Com isso 
os empregos que poderiam ser ge-
rados vão por água a baixo e a con-
sequente circulação de dinheiro no 
mercado interno despenca.

Com 14 milhões de desemprega-
dos no Brasil, segundo levantamento 
do IBGE, e com a pandemia de coro-
navírus - sem previsão de vacinação 
e com o governo federal suspenden-
do a compra de agulhas e seringas 
-, o resultado não poderia ser pior. 
Acrescente nesse cenário o fim do 
auxílio emergencial pago a infor-
mais, autônomos, mães chefes de 
família, e pessoas que perderam a 
renda por causa da pandemia. Serão 
24 milhões de pessoas mergulhadas 
na pobreza extrema em todo país. Só 
o Rio responde por 5,5 milhões.

Economistas, como Mauro Osó-
rio e Raul Velliso, por exemplo, têm 
advertido que é preciso estender o 
auxílio emergencial não só para as-
sistir às famílias mas para manter 
a Economia em ‘movimento’. O di-
nheiro pago a 66 milhões de pessoas 
(número de cadastrados, segundo o 
Ministério da Cidadania) volta para 
Economia em forma de impostos, 
como ICMS e IPI, por exemplo, e é 
utilizado para comprar comida, pa-
gar conta de energia, gás, produtos 
de limpeza, entre outros itens.

Os dados fazem parte de uma pes-
quisa realizada pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). O go-
verno alega que não pode estender o 
auxílio por conta do teto de gastos. 

Inconsequente e irresponsável

Fé e Esperança para 2021

Ivanir dos Santos 

babalawô e professor-
doutor PPGHC/UFRJ 
e CEAP

Martha Imenes 

jornalista 

de tanta pressão e sobrecarga de tra-
balho nunca deixaram de agir com 
cuidado e carinho. E a covid-19 “me 
pegou” mesmo diante de todos os cui-
dados possíveis e seguindo todas as 
recomendações estabelecidas da Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS).

Mas como já pontuei, o corona-
vírus escolhe “corpos” independe-
mente de uma série de fatores sociais, 
políticos e econômicos. É óbvio, que 
atingiu e vai continuar a atingir os 
mais vulneráveis, os menos assisti-

Mas, segundo especialistas em con-
tas públicas, diante da pandemia - 
classificada como cenário de guerra 
- bastaria ao governo estender o be-
nefício e criar uma data limite. Desta 
forma o gasto seria justificável.

O senador Paulo Paim (PT-RS) de-
fende a volta do auxílio de R$ 600, 
pago na primeira leva do programa 
emergencial até o fim da pandemia. 
E por que o governo não toma essas 
medidas? A minha análise é de que 
falta vontade política e compromisso 
de Bolsonaro com a vida dos brasilei-
ros. O desemprego não para de subir, 
a pandemia persiste (e não irá embo-
ra tão cedo por inércia do governo 
federal), e o Brasil já soma quase 198 
mil mortes pela covid-19. O cenário 
é desesperador.... 

O mandatário do país ao invés 
de falar para sua claque, que a tudo 
aplaude sem pensar nas consequên-
cias, deveria calar e agir para salvar 
vidas. É importante destacar que o 
Bolsonaro não foi eleito por maio-
ria. Foram 57.797.847 votos válidos 
a favor; 47.040.906 votos contra e 
42.466.402 que optaram por não vo-
tar. Desse total foram 31.371.704 abs-
tenções; 8.608.105, nulos; e 2.486.593 
brancos. Ou seja, 89.507.308 de pes-
soas não votaram em Bolsonaro.

Mas ele, como presidente da Re-
pública, tem a responsabilidade de 
governar para todos. Estamos em 
duas frentes de guerra: uma contra o 
coronavírus e outra ante a irrespon-
sabilidade governamental. Quem vai 
ganhar? Difícil prever. 

dos pelo poder público! Ele, o vírus, 
está em todas as partes e inevitavel-
mente vem se expandindo não ape-
nas pela sua velocidade de contágio, 
mas também pela falta de respon-
sabilidades e respeito com a vida do 
outrem. Falta de equidade! 

Durante o tempo em que estive 
internado a fé e esperança, manifes-
tadas em preces, orações, rezas, cla-
mores, manifestações religiosas me 
fizeram ver o quão importante e ne-
cessário fortalecermos o diálogo inter
-religioso, a liberdade religiosas, a di-
versidade e a paridade. Destarte, 2020 
terminou e por um bom tempo ainda 
vamos viver os resquícios do ano que 
parecia promissor para todos e todas.

Era o novo emprego, casa nova, o 
início de uma graduação, a tão so-
nhada viagem para o exterior. So-
nhos extremamente importantes 
para boa parte das pessoas que vivem 
com o mínimo no Brasil e precisam 
projetar os seus sonhos ponto a pon-
to. Mas as palavras fé e esperança 
junto com a palavra gratidão con-
fortam o meu coração e me mantêm 
firme em nossas lutas na certeza de 
que juntxs podemos transformar as 
nossas realidades.

DIVULGAÃ�Ã�O

ESPLANADEIRA

 N # Associação  dos Embaixadores de Turismo do Rio de Janeiro pro-
move, de forma virtual, “Rio a Pé” 2021, a partir do dia 20. Inscrições via 
Sympla. # Stoodi, plataforma de ensino online, prepara ação gratuita 
de revisão para Enem. # Editora Edipro traz para o Brasil obra “O mais 
importante para o investidor” , do norte-americano Howard Marks.
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S
ucesso nas plataformas de strea-
ming, nas rádios e nas redes so-
ciais, o cantor Felipe Araújo, de 
25 anos, teve um 2020 agitado 

musicalmente, ainda que tenha traba-
lhado diretamente da sua casa e não 
tenha feito shows por dez meses em 
razão da pandemia da Covid-19. Se de-
pender do artista e houver condições 
sanitárias, o ano de 2021 também será 
de muitas novidades para os fãs.

“Acabei de lançar a música ‘Você Não 
Vale’, mas tenho novas canções para um 
EP, que vai ser lançado em breve, com 
composições minhas e de outros auto-
res. Estou muito ansioso. Para o meio 
do ano, tenho outro projeto que envol-
ve música e futebol. E pretendo ainda 
gravar um DVD neste ano, claro, se toda 
essa loucura passar”, diz Felipe.

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

Quero mostrar para as 
pessoas que apesar do 
sofrimento, sempre tem  
um lado bom em tudo”
FELIPE ARAÚJO 

MALHAÇÃO

 n Edgar gosta do clipe de Fio, e 
Malu fala mal do rapaz para o 
marido. Ernesto dá aula para os 
alunos do Cora Coralina com a 
ajuda de Juca e Lica. Clara vê Fio 
entrosado com Taís. 

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Arruda tenta entrar no quarto 
de Samuel. Ester e Carol tentam 
convencer Taís a modelar. Chico e 
Maria Adília se reencontram.Chi-
co se preocupa com a segurança 
de Maria Adília.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 n Teodora aparece para aterro-
rizar a todos da mansão. Adônis 
fica sensibilizado com a atitude 
de Shirlei e começa a vê-la com 
outros olhos. Tancinha briga com 
Carmela.

 n Delegado Fonseca diz que 
Jorge e Rosa Flor estão blefando, 
porém, a policial federal afirma 
que eles têm provas e uma teste-
munha, que é revelada ser Mosar.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

20h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Miguel grita pelo túnel do orfa-
nato. O rapaz sofre por Gabriela 
não o reconhece e culpa a cicatriz 
que ele tem no rosto. Glorinha 
volta a maltratar Eduarda.

20h30 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Bibi acredita que a intimação 
que recebeu seja por causa de 
Rubinho. Elvira diz a Bibi que 
ficou interessada por Sabiá. Ruy 
vai atrás de Ritinha.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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Por enquanto, os seguidores do can-
tor podem escutar ‘Você Não Vale’, par-
ceria de Felipe com Japinha Conde, que 
mistura sertanejo, forró e pisadinha. 
Lançada na segunda quinzena de de-
zembro, a faixa foi escolhida por ser ale-
gre apesar de falar sobre traição. A com-
posição de Alê Monteiro, Junior Silva, 
Bia Frazo, Pedro Henrique e Willian 
Ventura narra a história de um homem 
“apaixonado por outra pessoa que não 
vale nada, mas não consegue largar”.

“Gosto muito da verdade que essa 
música passa mesmo sendo uma so-
frência. Achei que muita gente fosse se 
identificar com a história. Pelo menos, 
meus amigos se identificaram”, conta 
Felipe, que diz nunca ter passado por 
um relacionamento do tipo.

RELAÇÃO COM O FORRÓ
Não é a primeira vez que o cantor ser-
tanejo flerta com o forró. A parceria 
com Japinha Conde, que aconteceu de 
forma natural segundo o artista, veio 
para consolidar essa relação dele com 
o gênero. “Gosto bastante de forró. In-
clusive, toda vez que vou ao Nordeste, 
mudo algumas músicas minhas. Em 
‘Amor da Sua Cama’, por exemplo, que 
é bem romântica, eu mudo arranjo para 
um forrozinho”, diz Felipe.

Segundo o cantor, o forró traz uma 
vibe alegre e divertida para a música 
e o clipe, que ganhou participação dos 
atores Lívian Aragão, Rainer Cadete e 
Sill Esteves, além do próprio cantor, 
que revelou, aos risos, ser um “péssi-
mo ator”. O vídeo já tem mais de seis 
milhões de visualizações no YouTube.

“O clipe ficou bem cômico porque 
ficou com um ar de filme de comédia 
romântica. Eu queria deixar leveza na 
música, na mensagem e no clipe. Quero 
mostrar para as pessoas que apesar do 
sofrimento, sempre tem um lado bom 
em tudo”, ressalta.

Felipe Araújo durante 
a gravação do clipe 
de ‘Você Não Vale’, 

com Japinha Conde 
(abaixo) e Livian 
Aragão (direita): 

música mistura 
sertanejo, forró e 

pisadinha

APRENDIZADOS DE 2020
Felipe nunca ficou tanto tempo longe 
dos palcos e revela que, pela primeira 
vez, passou a ter uma rotina pessoal e 
profissional em casa. Por outro lado, 
em 2020, ele também colecionou con-
quistas, como o disco de diamante e 
de outro pela faixa “Mentira”, que ul-
trapassou 100 milhões de streams. “É 
muito gratificante receber esse carinho 
do público, principalmente em um ano 
de tantos desafios e aprendizados. É 
coisa de Deus!”, destaca.

“O lado bom de 2020 foi estar per-
to das pessoas que mais amamos, mas 
teve muitos desafios como estar lon-
ge do meu público e dos shows, que eu 
nasci para fazer. Isso é complicado. Mas 
Deus sabe o que faz e tenho certeza que 
tudo isso vai passar. Dentro de pouco 
tempo, vou poder estar perto dos meus 
fãs”, conta, otimista.

Reportagem do estagiário Filipe Pavão, sob supervisão 

de Tabata Uchoa

FOTOS DIVULGAÇÃO/UNIVERSAL MUSIC

Felipe Araújo volta 
com single novo 
que flerta com o 
forró, quer gravar 
DVD “se toda essa 
loucura passar” e 
revela que tem um 
projeto que une 
música e futebol



Horóscopo

O astral indica que é importante ter cautela hoje, 
especialmente na área financeira. Guarde suas 
economias. Na conquista, aposte numa mensagem 
picante.  Cor: azul-marinho.

Evite tomar decisões precipitadas. Utilize a sua 
determinação para atingir as metas de hoje. No amor, 
é possível que sinta dificuldade para relaxar.  Cor: rosa.

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: amar, arado, área, areia, aveia, dama, doar, erma, idear, lema, 
levar, maré, meia, mera, rádio, rama, ravióli, seda, sedar, tear, tédio, toada, 
toda, todavia, vara, veado, vedar, vestido, veto, vime.

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

Bom momento de clareza para definir planos para o 
futuro. Algumas surpresas financeiras podem ocorrer. 
Relaxe em casa com o parceiro à noite. Cor: branco

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Elabore novas estratégias para se dar bem no 
trabalho. Dedique um tempo aos seus familiares. Você 
se sentirá mais romântico. Aposte na paquera. Cor: 
verde-escuro.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Assuntos comerciais e profissionais poderão estar no 
seu foco. Evite tomar decisões importantes. No fim do 
dia, procure relaxar, namorando um pouco. Cor: 
vermelho.

LEÃO
23/7 a 22/8

Não se deixe abalar por desafios da rotina. Adapte sua 
forma de lidar com as tarefas e siga em frente. 
Preocupações podem atrapalhar as conquistas. Cor: 
vermelho.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Hoje o dia irá trazer otimismo. Ações tomadas no 
passado podem começar a ter resultado. 
Oportunidade de desenvolver novas relações e 
romances. Cor: prata.

LIBRA
23/9 a 22/10

Uma dificuldade emocional pode surgir. Organizar 
suas finanças irá gerar novas possibilidades. Momento 
bom para planejar o futuro com o parceiro. Cor: 
dourado.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

A prudência deve nortear suas ações hoje. Cuidado 
com as finanças para não comprometer seus projetos 
pessoais. Muito companheirismo na vida a dois. Cor: 
prata.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Você irá sentir uma vontade de inovar. Novas 
possibilidades podem se mostrar para você. A tensão 
será um desafio para aproveitar o romance.  Cor: preto.

Adote uma postura mais receptiva no dia a dia. A Lua 
pode indicar bons caminhos para o seu futuro, A 
organização será o tema da relação com o par.  Cor: 
violeta.

Dia para lidar com desejos e preocupações profundas. 
A coragem será a forma de solucionar os problemas. 
Fantasias podem apimentar a paquera. Cor: rosa-
claro.

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

Uau! Cleo 
posa com 
calcinha 
minúscula 
Cleo postou no Instagram, na ma-
drugada de ontem, duas fotos em 
que aparece sensualizando com 
uma minúscula calcinha rosa. Nas 
imagens, a filha de Glória Pires e 
Fábio Jr. aparece segurando um 
drinque à beira da piscina. “A cor 
é rosa”, escreveu na legenda.

A foto viralizou nas redes sociais 
e, em cerca de 11 horas após a pos-
tagem, já teve mais de um milhão 
e cem mil curtidas. Cleo passou a 
virada do ano longe da família. Ela 
tem casa em Brasília e passou o Ré-
veillon por lá. Já sua mãe e as irmãs 
receberam 2021 em Maceió. 

Na quarta, também no Insta-
gram, ela postou foto com o novo 
namorado, o modelo Leandro 
D’Lucca. 

Ju Paes exibe 

curvas na piscina
Aos 41 anos, Juliana Paes está 
cada dia mais em forma. A atriz 
postou no Instagram, nesta quar-
ta-feira, uma foto em que aparece 
se bronzeando com um biquíni 
cheio de recortes, na piscina. “Ah 
uh uh ah...”, escreveu a musa na 
legenda da imagem. 

Juliana Paes está curtindo esse 
início de ano ao lado do marido, o 
empresário Carlos Eduardo Bap-
tista, dos filhos, Antônio e Pedro, e 
da irmã, Rosana Paes. A atriz pos-
tou imagens praticando stand up 
paddle. De biquíni fio-dental, Ju-
liana também exibiu seu corpão 
em forma e foi muito elogiada pe-
los internautas. “Gata” e “deusa” 
foram alguns dos comentários.

Marcela e 
Daniel: rolou 
após o ‘BBB’

Marcela McGowan, ex-partici-
pante da última edição do ‘Big 
Brother Brasil’, revelou que ten-
tou continuar o relacionamento 
com Daniel Lenhardt após sair 
do reality. Em entrevista à revista 
‘Quem’, a médica também falou 
sobre seu atual relacionamento 
com Luiza, da dupla com Maurí-
lio. “Quando a gente saiu do BBB, 
a gente tentou. Não rotulamos, 
mas nos encontramos algumas 
vezes, ficamos juntos, mas fomos 
entendendo que não era isso e nos 
tornamos apenas amigos. Mas, 
enquanto a gente tentava, muita 
gente não sabia disso”, afirmou.
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