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Prefeitura do Rio 
pagará hoje os salários 
de dezembro dos 
servidores públicos

O que muda nos planos 
de saúde com os  
reajustes retroativos que 
passam a valer agora 

SERVIDOR, P. 10 ECONOMIA, P. 9

SELO

COVID

Magé: prefeito 
nomeia sete parentes

200 MIL MORTOS
NÃO É SÓ UMA GRIPEZINHA

ATAQUE

 Fiocruz anuncia que a produção 
da vacina AstraZeneca/Oxford 
deverá começar ainda neste mês.

Ministro da Saúde afirma que a 
vacinação no país será iniciada, no 
melhor cenário, no dia 20. BRASIL, P. 3 E 4

 Instituto Butantan, em São Paulo,  
diz que a Coronavac tem 78% de 
eficácia em casos leves da doença.

POLÍCIA CIVIL

Ministério Público abriu inquérito sobre os atos de Renato 
Cozzolino. Município sofre há anos com má conservação. P. 5
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Crime foi cometido em Itaboraí pelo 

ex-companheiro da mulher. Ele se 

suicidou em dezembro e deixou car-

ta confessando tudo. P. 6

Mãe e dois 
filhos mortos 
e enterrados 
em casa
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Lacerda, de 
sucessos como 

‘Severina 
Xique-Xique’, 
morre aos 89 

anos, de covid. 
P. 15
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Na estreia de Luxemburgo, 
Cruzmaltino não sai do 0 a 0 
com o Atlético-GO. P. 8
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Esperança!
Abro a rede social ao sair do estúdio e 

vejo...
“Coronavac pede uso emergencial à 

ANVISA!”
Sempre pensei que esse dia chegaria com 

rojões, plantões em todas as emissoras de te-
levisão, e toda pompa que uma notícia maravi-
lhosa dessa deveria ter.

Mas se tem uma coisa que a pandemia fez a 
gente entender, é que o tempo da ciência tem 
que ser respeitado... E só nos resta apoiar!

Mesmo assim, me enchi de uma esperança 
que eu não tinha há muito tempo.

Quando tudo isso começou, eu tinha até 

medo de fazer as perguntas para os espe-
cialistas, porque os prazos pareciam tão 
distantes!

E chegamos... Chegamos até aqui.
Ao ler os números da pesquisa, as porcen-

tagens de eficiência da vacina, mais alegria... 
É preciso a gente entender que não importa 
a marca, o laboratório, a bandeira que ela 
carrega. Chegou, aprovou, tomou e imunizou... 
Simples!

Não acreditar na ciência e se deixar levar por 
politicagem é assinar atestado de desinforma-
do demais ou no mínimo de caráter duvidoso.

Agora é esperar a nossa vez e de quem ama-
mos, respeitando também as prioridades... 
Nada de tentar tirar vantagem, como a gente 
já viu por aí!

Num país de desiguais, vamos ter que lutar 
muito por igualdade, até na hora da vacinação. 
Mas isso aí já é tema para uma outra coluna...

Vem vacina, a gente quer te usar!

Pingo no I
 nDona Maria das Neves, 60 anos, moradora da Baixada, São João 

de Meriti...
Participou do meu programa na Tupi, fazendo um apelo por uma 

geladeira, que ela faz questão de reforçar: “pode ser usada!”
O motivo? Ela é diabética e não tem onde armazenar suas insuli-

nas, depois que a sua geladeira quebrou. Ainda mais nesse calorão!
“Eu não tenho condições de comprar, vivo com um salário mínimo. 

Enquanto não consigo, vou guardando tudo na geladeira da minha 
vizinha”, conta Maria.

Até de água gelada ela depende dos vizinhos..
É incrível como a gente consegue sentir tanta verdade em alguém 

pela voz. O pedido dela não é pra luxo, é necessidade! Gente de ver-
dade pedindo socorro.

Então, bora colocar o Pingo no I e ajudar a Dona Maria?
O telefone dela é 96652-1482. Valendo!

Tá salgado!
 nE falando em calorão, o povo de Itaboraí tá re-

clamando do valor da conta de luz... E olha que o 
verão mal começou.

Segundo os moradores, a conta tá vindo mais 
alta que o normal.

“Tá muito difícil de pagar. Em casa, só tem eu e 
minha filha! Não é normal de um mês pro outro a 
conta pular de 170 para 400 reais”, reclama Nádia 
Velasco, moradora do bairro Joaquim de Oliveira.

É complicado, um sol de rachar, todo mundo 
em casa por causa da pandemia...

A coluna foi procurar saber o motivo de todo 
esse aumento. A Enel, concessionária respon-
sável pela região, afirmou que não há qual-
quer irregularidade no processo de medição e 

faturamento e explicou que o aumento deve-se 
sim ao uso mais frequente de aparelhos como 
ar-condicionado, por exemplo. A distribuidora 
ainda reforçou, disse que a criação das bandeiras 
tarifárias e a definição do seu patamar a cada 
mês são de responsabilidade da agência regu-
ladora do setor, a Aneel, e possuem vigência em 
todo o país. Ainda tem o ICMS, que quando o 
consumo de energia ultrapassa 300 kWh, sobe 
de 18% para 31%.

Ou seja, muita teoria... Mas na prática, o povo 
só leva fumo.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou 
tá bonito... Tem que ter uma luz no fim do túnel, 
claro que mais baratinha, e tenho dito!

Não há outra 
palavra pra isso...

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

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

DOUGLAS MACEDO/PREFEITURA DE NITERÃ³I

Primeira fase da 
campanha contará 
com 10 milhões de 

doses da vacina

O candidato do PT derrotado à prefeitura de São Gon-
çalo, Dimas Gadelha, assumiu a Secretaria de Gestão 
de Metas de Maricá. “É uma honra e um novo desafio. 

Afinal de contas, o que seria da vida sem desafios? Estou 
pronto para somar no governo do meu amigo Fabiano Horta, 
com quem tenho tido o prazer de conviver e aprender mais. 
Tenho o compromisso de trabalhar com afinco para que as 
metas da gestão sejam cumpridas e ampliadas”, disse ele. 
Gadelha perdeu a eleição para Capitão Nelson (Avante) 
que já está enrolado com uma representação protocolada 
no Ministério Público que pede a investigação de suposto 
nepotismo ao nomear o filho Douglas Ruas como secretário 
municipal de Gestão Integrada. Mal a nova gestão assumiu, 
já trouxe decepção para parte do eleitorado. João Vitor Pires, 
do Movimento Acredito, é um dos que vê “imoralidade” nesta 
contratação. Na Câmara de Vereadores, os novos parlamen-
tares fizeram um ofício pedindo informações sobre a nomea-
ção. Em nota, a Prefeitura de São Gonçalo afirmou que não 
há nepotismo e que “o secretário tem todas as qualificações 
para o cargo, com formação em Gestão Pública”.

DIMAS GADELHA EM SILÊNCIO
Com experiência no serviço público, Gadelha já foi secretário 
de Saúde em São Gonçalo, cidade com grande acúmulo de 
problemas em todas as áreas. Com o objetivo de implemen-
tar metas, sistemas de acompanhamento e otimização dos 
serviços prestados pelo município à população, o médico 
Dimas Gadelha chega a Maricá para assumir a Secretaria de 
Gestão de Metas, que é uma área estratégica diante do de-
safio de atualizar e modernizar a gestão pública, com foco na 
coordenação das políticas sociais e seus impactos para o de-
senvolvimento humano. A escolha de Dimas reforça a visão 
de uma gestão que associe capacidade técnica e sensibilida-
de social. A presença dele na equipe do prefeito  

OUTROS RUMOS

Nepotismo em São Gonçalo

 n O Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Ado-
lescente (CMDCA-Rio) não 
recebe repasses da Prefeitu-
ra do Rio desde outubro de 
2020, o valor devido a 203 
creches conveniadas. Esse 
montante de dívida chega a 
R$ 45 milhões. Além disso, a 
Prefeitura pressionou para 
que o pagamento de atrasa-
dos fosse feito com a redução 
do repasse mensal em 25% 
retroativo a julho de 2020. 

 n O pote de mágoas de lide-
ranças com o deputado fede-
ral Luizinho, presidente re-
gional do PP, derramou. Ape-
sar de o partido ter crescido 
no número de prefeituras, 
pelo menos 3 mandatários 
que não se reelegeram dizem 
que vão sair por se sentirem 
desamparados por não te-
rem sido lembrados por épo-
ca do repasse eleitoral. 

PP: FOGO 
AMIGO NO 
PROGRESSISTAS

DIVULGAÇÃO

PROBLEMA PARA 
EDUARDO PAES

A polêmica decisão do prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, em tornar o filho secretário.

As mais lidas
Online

Servidores farão ato na 
Prefeitura do Rio contra 
atraso do 13º e pedirão 

audiência com Paes
SERVIDOR

Ex-bailarina entrega 
traições de Nego do 

Borel por trás dos 
palcos

FABIA OLIVEIRA

De maiô, Juliana Paes 
leva os filhos à aula de 
surfe em praia do Rio

DIVERSÃO, O DIA ONLINE 

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

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Eficácia de 78% da Coronavac é uma grande notícia. Melhor ainda: 
eficácia de 100% em relação a evitar mortes e casos graves. Essa 
vacina é a esperança de um 2021 realmente muito melhor, para 
todo Brasil! O único partido de qualquer vacina é a vida.

Sexta-feira chegou e 
vale lembrar das opções 
ao ar livre, e sem aglo-
meração, que o carioca 
pode contar. Deixo a 
sugestão da Quinta da 
Boa Vista. Um lugar lin-
do, amplo e que agrada 
a toda família.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Dimas 
Gadelha 
assume 
secretaria em 
Maricá para 
fiscalizar 
metas do 
Governo 
Municipal”.

DIVULGAÇÃO / MARIA COSTA

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br
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BRASIL

LÁGRIMAS POR 

Brasil chega ao terrível número de vítimas que morreram em decorrência do coronavírus sem ter 
ideia de quando começará a vacinação. Cinquenta países já estão imunizando suas populações 

O 
Brasil ultrapassou ontem a marca 
de 200 mil mortes pela covid-19, 
pouco mais de dez meses após  
confirmação do primeiro caso, 

em 26 de fevereiro de 2020. De lá para 
cá, o país passou por medidas mais duras 
de isolamento, que perderam a força. No 
cenário recente, os registros de infecções 
voltaram a crescer. A população lida com 
posturas controversas do governo Bolso-
naro e muitas famílias sofreram com a 
perda de entes queridos. Mesmo com o 
avanço dos estudos de vacinas, brasileiros 
não têm data exata de início da vacina-
ção, enquanto 50 países já começaram 
a imunizar a população. O Ministério da 
Saúde lamentou o país ter atingido essa 
quantidade de vítimas.

Em 17 de dezembro, o Brasil voltou a 
registrar mil mortes diárias depois de 
pequena queda na incidência. O período 
em que a pandemia esteve mais bran-
da, no entanto, fez com que restrições 
fossem abandonadas. Nas últimas 24h, 
foram mil óbitos, que contribuíram para 
as 200 mil mortes.

Sem vacinação, as aglomerações têm 
sido frequentes, o que aumenta contágio e 
transmissão. Grande número de pessoas 
passam a transitar diariamente para tra-
balhar e “só os meios de transporte já são 
um importante motivo para o contágio”, 
como explica a infectologista Isabella Al-
buquerque, coordenadora do Serviço de 
Higiene e Controle de Infecção Hospitalar 
do Hospital São Vicente de Paulo.

A assistente social Thamires da Silva 
Netto, 29, perdeu mãe, irmã e três tios 
para a covid-19. “A sensação que tenho 
é de que perdi as maiores referências da 
minha vida”. A locutora de rádio Giselle 
Marie Matuk Peixoto, 55, homenageou o 
pai, que morreu de coronavírus, no Me-
morial In-Finito, no Cemitério da Peni-
tência, no Caju. Lá, terá quatro mil nomes 
de pessoas que morreram com a doença.

O Ministério da Saúde informou que 
“por hora, não será divulgada oficialmen-
te data de vacinação”. A pasta tem três 
margens: o início em 20 de janeiro; a in-
termediária, entre 20 de janeiro e 10 de 
fevereiro; e início após 10 de fevereiro.

A assistente social 

Thamires da Silva 

Netto, 29, perdeu 

mãe, irmã e três tios 

para a covid-19

NINA LIMA

ARQUIVO PESSOAL

 > O ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, anunciou ontem a assi-
natura de um contrato com o Insti-
tuto Butantan para o fornecimento 
de 100 milhões de doses da Corona-
vac, desenvolvida pelo instituto em 
parceria com a farmacêutica chine-
sa Sinovac. Segundo o ministro, o 
acordo prevê 46 milhões de doses 
até abril e outras 54 milhões até o 
fim deste ano. Voltou a afirmar que 
a vacinação no país começa, no me-
lhor cenário, dia 20 deste mês.

O ministro afirmou que só con-
seguiu avançar no contrato com o 
Butantan após a edição, quarta-fei-
ra,  de MP que permite a compra de 
vacinas mesmo antes do registro ou 
aval para uso emergencial ser con-
cedido pela Anvisa. 

Ele informou que toda a produ-
ção do Butantan será incorporada 
ao Plano Nacional de Imunização, 
para distribuir em todo o país. O mi-
nistro disse que o valor da dose cus-
ta pouco mais de US$ 10. Disse ain-
da que negocia a compra da vacina 
russa Sputnik V, que será fabricada 
pela farmacêutica brasileira União 
Química. Ele disse que a quantidade 
da compra está em discussão

O ministro declarou que negocia 
a compra de 30 milhões de doses da 
Moderna, com entrega após outu-
bro. Cada unidade custaria US$ 37.

Compra de 100 
milhões de doses

Giselle homenageou 

o pais no Memorial 

In-Finito. Ele morreu 

aos 81 anos em 

decorrência da 

covid-19

A sensação que tenho é 
de que perdi as maiores 
referências da minha vida”
THAMIRES NETTO, assistente social

FALTA DE SERINGAS E AGULHAS

Suspensão de compra ameaça outras campanhas

 NA demora do governo Bolsonaro para a 
compra de seringas e agulhas não ameaça 
apenas o calendário de vacinação contra a 
covid-19 no país. Após fracasso no primeiro 
pregão para aquisição destes produtos, o Mi-
nistério da Saúde mira estoques de estados e 
municípios que servem, todos os anos, para 
aplicar 300 milhões de doses de vacinas de 
outras doenças, como sarampo, gripe e febre 
amarela, pelo Programa de Imunizações .

O presidente Bolsonaro afirmou que a 
compra destes insumos está suspensa até 
que os preços voltem ao “normal”. Nas redes 
sociais, também disse que estados e mu-
nicípios já têm estoque para o começo da 
vacinação contra a covid. O ministério estima 
que há 60 milhões de seringas e agulhas nos 
estoques dos estados. Para a campanha con-
tra a gripe, que em 2020 começou em março, 
são necessárias 80 milhões.

Alertado desde julho pela indústria 

nacional sobre a necessidade de planejar a 
procura por insumos, o ministério só tentou 
adquirir em 29 de dezembro. Das 331 milhões 
de unidades desejadas, obteve lances válidos 
para compra de 7,9 milhões. A ideia era que 
300 milhões de seringas fossem usadas na 
campanha da covid-19 e, o resto, contra o sa-
rampo. Se desse certo, a compra toda custaria 
menos de R$ 70 milhões.

Presidente do Conass, Carlos Lula afirma 
que os estados têm agulhas e seringas para 
o começo da vacinação contra a covid-19, 
mas cobra grande compra pelo ministério. 
“Tem condições de iniciar a vacinação neste 
momento, mas a gente aguarda o ministério 
para poder fazer sua grande compra”, afirma.

O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, 
intimou ontem o ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, a apresentar em cinco dias, informa-
ções sobre insumos necessários à vacinação 
contra a covid.Reportagem do estagiário Lucas Mathias, sob 

supervisão de Marina Cardoso.

200 MIL MORTOS NO PAÍS

O DIA I SEXTA-FEIRA, 8.1.2021    3



Butantan pede 
uso emergencial 
da Coronavac
Vacina tem 78% de eficácia em casos leves. São 
Paulo prevê começar imunizar no próximo dia 25 

AFP

De acordo com a Anvisa, o prazo para a análise do pedido de uso emergencial é de dez dias

O 
Instituto Butantan 
solicitou ontem o uso 
emergencial da Coro-
navac à Anvisa. Os es-

tudos clínicos apontaram 78% 
de eficácia em casos leves du-
rante a fase de testes no país. 
Contra casos graves e mode-
rados, o imunizante obteve 
100% de eficácia. No Brasil, a 
Coronavac é a primeira vacina 
contra covid-19 que teve o uso 
emergencial solicitado à agên-
cia. De acordo com a Anvisa, o 
prazo para a análise do pedi-
do de uso emergencial é de dez 
dias. Enquanto no pedido de 
registro definitivo, agência faz 
o estudo em até 60 dias.

Segundo o governador de 
São Paulo, João Doria, está 
mantida a previsão de iniciar 
a vacinação no dia 25 deste 
mês, no Estado de São Paulo. 
“O objetivo é fornecer a vacina 
para todo o Brasil por meio do 
Ministério da Saúde”, disse.

Doria ainda ressaltou que o 
intuito é fornecer a vacina do 
Butantan para todo o país, por 
meio do Ministério da Saúde. 
“São Paulo cooperando para 

salvar vidas os brasileiros de 
todo o país. É um momento 
histórico, que nos orgulha. 
Hoje é o dia da esperança, hoje 
é o dia da vida. A vacina do Bu-
tantan é a vacina de SP, é a va-
cina do Brasil”, pronunciou.

Conforme o diretor do Bu-
tantan, Dimas Covas, no Bra-
sil, participaram do estudo 
12.476 profissionais de Saúde 
da linha de frente à covid-19. 
“A vacina do Butantan é efi-
caz e a única disponível hoje 
para o controle da pandemia 

no Brasil. E está entre as mais 
seguras do mundo”, afirmou. 

Conforme o governo de SP, 
entre os imunizados ao longo 
dos testes clínicos e que con-
traíram o vírus, nenhum apre-
sentou caso grave ou modera-
do da doença nem precisou 
de internação. “Ou seja, quem 

tomar a vacina do Butantan 
estará com a saúde protegida 
e chances mínimas de agrava-
mento”, informou.

Segundo o governo, a taxa 
de 78% foi para os infectados 
que apresentaram casos leves 
ou precisaram de atendimen-
to ambulatorial. Significa que 
a cada cem voluntários que 
contraíram o vírus, 22 tive-
ram apenas sintomas leves, 
mas sem a necessidade de in-
ternação. “A vacina mostrou 
100% de eficácia contra casos 
graves e moderados. Não hou-
ve caso grave entre voluntários 
imunizados com a vacina do 
Butantan”, ressaltou Covas. 

A Anvisa informou que a 
equipe técnica do Butantan 
apresentou informações, por 
meio do power point, sobre 
eficácia e segurança, porém 
que não houve submissão do 
pedido de uso emergencial. 
“A reunião é uma estratégia 
que segue a prática de outras 
autoridades regulatórias do 
mundo. Esta reunião é feita 
antes do envio de pedido for-
mal para dar conhecimento 
prévio do projeto de vacina e 
otimizar os direcionamentos 
técnicos e legais. A análise co-
meça na chegada do processo 
com informações globais”.

“O objetivo é 
fornecer a vacina 
do Butantabta para 
todo o Brasil por 
meio do Ministério 
da Saúde”

JOÃO DORIA, governador 
de São Paulo

NOVA REUNIÃO

Primeiro passo já foi dado para ter registro da vacina

 N A Anvisa ressaltou ainda que 
os representantes do Butantan 
vão agendar nova reunião para 
prosseguir no detalhamento 
das informações e dados. On-
tem, Dimas Covas pontuou que 
a reunião é o primeiro passo 
para o pedido, mas que uma 
nova reunião já foi agendada. 

A respeito do registro defini-
tivo, ele será feito pelo labora-
tório chinês, mas não foi divul-
gado uma data exata. A vacina 
coronaVac foi desenvolvida 
em parceria com o laboratório 
chinês Sinovac Life Science. O 

acordo foi firmado no dia 10 de 
junho do ano passado. 

Para a produção do imunizan-
te no país, o Butantan concluiu a 
contratação de 124 profissionais 
para reforçar elaboração da va-
cina contra o coronavírus. Esses 
trabalhadores se juntaram aos 
245 que já atuavam no local. Fo-
ram contratados 69 auxiliares de 
produção, 53 técnicos de produção 
além de dois tecnologistas.

A fase final do estudo foi coor-
denada pelo Butantan em 16 
centros de pesquisa científica es-
palhados por São Paulo, Distrito 

Federal, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Paraná, Rio Grande do Sul e 
também no Rio de Janeiro.

O governo de São Paulo 
prevê a compra total de 46 
milhões de doses, sendo 6 mi-
lhões já prontas e 40 milhões 
que processadas no Brasil a 
partir de matéria-prima chi-
nesa. Até agora, o governo 
paulista recebeu da China 10,8 
milhões, referente aos lotes de 
doses da vacina já prontas e in-
sumos para produção da imu-
nização em solo brasileiro.

LETÍCIA MOURA 
leticia.moura@odia.com.br

MARINA CARDOSO
marina.cardoso@odia.com.br

 > Com a chegada dos in-
gredientes farmacêuticos 
ativos importados em 
meados de janeiro, a Fio-
cruz prevê que a produ-
ção da vacina AstraZene-
ca/Oxford no Brasil deve 
começar no dia 20 deste 
mês. O imunizante já co-
meçou a ser aplicado no 
Reino Unido. Com trans-
ferência de tecnologia, o 
Complexo Industrial de 
Bio-Manguinhos, da Fio-
cruz, foi preparado para 
processar e deve entre-
gar o 1º milhão de doses 
ao Ministério da Saúde 
entre 8 e 12 de fevereiro.

A previsão da Fio-
cruz é que a produção 
ganhe maior escala nas 
semanas seguintes. A 
partir de 22 de fevereiro, 
Bio-Manguinhos deve 
entregar 700 mil doses 
diárias ao Programa Na-
cional de Imunizações. O 
acordo entre o governo 
federal, a farmacêutica 
AstraZeneca e a Univer-
sidade de Oxford prevê 
que 100,4 milhões de 
doses serão produzidas 
no 1º semestre com in-
grediente farmacêutico 
ativo importado. No 2º 
semestre, a Fiocruz vai 
nacionalizar a produção 
para entregar mais 110 
milhões de doses.

A Fiocruz deve apre-
sentar hoje à Anvisa o 
pedido de uso emergen-
cial de 2 milhões de do-
ses da vacina AstraZene-
ca/Oxford que o governo 
negocia para importar 
da Índia. Com o pedido 
protocolado e aprovado, 
a vacinação pode ocorrer 
ainda em janeiro.

Fiocruz inicia 
produção dia 
20 de janeiro

 > Os estudos com a vaci-
na CoronaVac, desenvol-
vida pelo Instituto Bu-
tantan em parceria com 
a farmacêutica chinesa 
Sinovac, mostraram 78% 
de eficácia na prevenção 
da doença provocada 
pela covid-19. Durante 
a Fase 3 da pesquisa, o 
imunizante apresentou 
eficácia de 100%, impe-
dindo casos graves, mo-
derados e internação. 

Segundo o governo, 
referente aos 78% de 
eficácia contra o coro-
navírus, significa que a 
cada cem voluntários 
que contraíram o vírus, 
somente 22 tiveram ape-
nas sintomas leves, mas 
sem a necessidade de 
internação.

“A vacina mostrou 
100% de eficácia contra 
casos graves e modera-
dos. Não houve nenhum 
caso grave de covid-19 
entre os voluntários 
imunizados com a vaci-
na do Butantan”, expli-
cou o diretor da institui-
ção, Dimas Covas.

Conforme o governo, 
entre os imunizados ao 
longo dos testes clínicos 
e que contraíram o ví-
rus, nenhum apresentou 
caso grave ou moderado 
nem precisou de inter-
nação. “Ou seja, quem 
tomar a vacina do Bu-
tantan estará com a saú-
de protegida e chances 
mínimas de agravamen-
to da covid-19”, avaliou.

De acordo com Covas, 
no Brasil, participaram 
do estudo 12.476 profis-
sionais de saúde da linha 
de frente à covid-19.

Em casos 
graves, é 
100% eficaz

GOVERNADOR COMEMORA

Doria comemora anúncio da eficácia da Coronavac: ‘Dia da esperança’

 N Na entrevista coletiva de on-
tem, o governador João Doria 
reforçou que “a vacina do Bu-
tantan tem elevado grau de 
eficiência e eficácia para prote-
ger a vida dos brasileiros contra 
a covid-19”. Doria comemorou 
o anúncio sobre a eficácia da 
Coronavac e enfatizou a im-
portância da Ciência para esta 
conquista. Vale lembrar que 
este imunizante foi o primeiro a 
ter a eficácia comprovada após 
testes clínicos no país. 

“A vacina do Butantan é 
uma vitória do planejamento 
e trabalho que começamos 
em abril de 2020. Grandes con-
quistas como as de hoje não se 

constroem da noite para o dia. A 
conquista da Ciência se faz com 
base na Ciência. No estudo, pes-
quisa e dedicação. Não é um fato 
político, partidário e ideológico. 
São Paulo sempre obedeceu à 
Ciência”, afirmou Doria. 

“Nós conseguimos a vacina 
do Brasil, a vacina que vai salvar 
milhões de brasileiros e temos a 
vacina em solo brasileiro e em con-
dições de iniciarmos a imunização. 
Felizmente esse dia chegou e é 
hoje. Viva a vacina, viva o Butan-
tan, viva o esforço de São Paulo e 
do Brasil”, declarou.

A vacina foi testada por cientis-
tas e pesquisadores de diversos es-
tados brasileiros sob a coordenação 

do Butantan, que completa 112 
anos de excelência. Desde junho de 
2020, mais de 12 mil voluntários, 
todos médicos e enfermeiros, foram 
monitorados por cientistas de 16 
centros de pesquisas.

“Esse grande esforço coletivo 
da ciência brasileira é liderado 
pelo Butantan. O instituto é um 

dos maiores produtores de 
vacinas e soros do mundo e o 
maior produtor de vacinas da 
América Latina”, pontuou.

Doria agradeceu aos volun-
tários que aceitaram participar 
da pesquisa e também pelos 
centros de pesquisas, cientis-
tas e pesquisadores. O diretor 
do Instituto Butatan, Dimas 
Covas, se disse emocionado. 

“É uma saga de luta diária 
contra o ódio e a falta de visão 
do que é uma vacina em um 
momento de pandemia. Foram 
meses de intenso desgasta e 
luta de todos que estamos aqui 
em prol dessa vacina”, declarou 
Dimas Covas.

Desde junho, mais de 
12 mil voluntários, 
todos médicos e 
enfermeiros, foram 
monitorados

Entre imunizados 
nos testes clínicos 
e que teve o vírus, 
nenhum registrou 
caso grave ou 
moderado

Doria: “Vacina do Butantan é uma vitória do planejamento e trabalho que começamos em abril de 2020”

DIVULGAÇÃO

A vacina do 
Butantan é eficaz e 
a única disponível 
para controle da 
pandemia no Brasil”

DIMAS COVAS, diretor do 
Butantan
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Carnaval: escolas se adaptam a um novo cenário
Agremiações do Grupo Especial relatam como estão se preparam para a folia de julho e mostram esperança de dias melhores para todos

LUCIANO BELFORD/AGENCIA O DIA

Viradouro tem dez colaboradores que atuam com distanciamento e Equipamentos de Proteção Individual

O ritmo dos preparativos 
para o Carnaval 2021 com-
bina com a marchinha ‘Até 
Quarta-Feira’ (‘Este ano não 
vai ser/ Igual àquele que pas-
sou’), de autoria de Humber-
to Silva e Paulo Sette. A pou-
co mais de um mês para a 
data oficial, adiada para 11 e 
12 de julho, algumas escolas 
do Grupo Especial ouvidas 
por O DIA vivem momento 
jamais imaginado. Ao invés 
dos barracões cheios, fina-
lizações das decorações das 
últimas alegorias e o frenesi 
de ensaios em carro, de peça, 
encaixe, composição e com-
ponentes coreografados, en-
tre outros. Os espaços estão 
irreconhecíveis. 

“Os trabalhos estão prati-
camente parados. Estamos 
com protótipos. Mexemos 
com a parte de criação, de-
senho de carro, que tem pro-
fissionais fazendo de casa, 
vão ao barracão para tirar 
dúvidas com o carnavales-
co”, explica Alex Fab, diretor 
de Carnaval da Viradouro, 
campeã de 2020 e a 5ª a des-
filar em 11 de julho.

A Vermelho e Branco de 
Niterói tem dez colaborado-
res trabalhando, com distan-

ciamento e Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs), 
no barracão na Cidade do 
Samba, das 8h às 15/16h. “O 
enredo é ‘Não há tristeza que 
possa suportar tanta alegria’. 
Conta a história do Carna-
val de 1919, pós-pandemia 
da gripe espanhola, e que foi 
tido como o maior Carnaval 
do século passado”, narra 
com orgulho Fab. 

O barracão da Portela está 
parado. A agremiação, que 
desfila em 12 de julho, vai re-
tratar a simbologia dos bao-
bás, as árvores gigantescas 
e milenares originárias da 
África. “Estamos esperando 
a primeira parcela do paga-
mento da TV para começar 
os protótipos”, avisa Fábio 
Pavão, vice-presidente da 
escola. No domingo, os 20 
sambas-enredos concorren-
tes iniciam disputa transmi-
tida no canal do YouTube da 
escola de samba.

Ao invés dos 
barracões cheios, 
finalizações das 
decorações, espaços 
estão irreconhecíveis 

PRODUÇÃO

 N A Imperatriz Leopoldinen-
se, que abre os desfiles de 
11 de julho e homenagea-
rá o carnavalesco Arlindo 
Rodrigues, tem barracão 
organizado para o início da 
produção. “Somente estão 
trabalhando a Administra-
ção, diretor de carnaval e o 
assistente da carnavalesca 
três vezes na semana. Os 
outros dias em home offi-
ce. Os trabalhos estão em 
andamento para o Carnaval 
em julho concluindo o figu-
rino”, conta Cátia Drumond, 
presidente-executiva.

O Salgueiro começa a se 
preparar. A escola trará to-
das as formas de ‘Resistên-
cia’ como enredo. O diretor 
de Carnaval, Alexandre Cou-
to, não dá detalhes, mas 
afirma que está “andando 
bem, seguindo o cronogra-
ma e trabalho da melhor 
forma possível”. A agremia-
ção é a terceira dia 11.

A Grande Rio, penúltima 
a desfilar no dia 12, afirma 
que os trabalhos de Barra-
cão efetivamente não co-
meçaram. A escola trará o 
enredo ‘Fala, Majeté! Sete 
Chaves de Exu’, sobre o ori-
xá cultuado nas religiões de 
matriz africana Candomblé 
e Umbanda. A escola vai 
desfilar na Avenida no dia 
12 de julho.

Como estão 
se virando

Alguns funcionários da Viradouro trabalham em home office e só vão ao barracão para tirar dúvidas

LUCIANO BELFORD/AGENCIA O DIA

Os trabalhos estão 
praticamente 
parados. Estamos 
com protótipos. 
Mexemos com a 
parte de criação”
ALEX FAB, diretor de 
Carnaval da Viradouro

Prefeito de Magé nomeia 
sete parentes para cargos 
MPRJ abriu inquérito para apurar se houve nepotismo na cidade da Baixada

DIVULGAÇÃO

Entre os nomeados para secretarias por Renato Cozzolino, está a sua noiva Lara Adario Torres 

O 
prefeito de Magé, Re-
nato Cozzolino (PP), 
nomeou sete familia-
res para seu secreta-

riado, em menos de uma sema-
na. Ele faz parte da tradicional 
família que atua no município 
da Baixada Fluminense, uma 
cidade cuja população enfren-
ta falta saneamento básico, co-
leta de lixo e asfalto, ruas ala-
gadas e transporte ineficiente. 
O Ministério Público do Rio, 
por meio da 2ª Promotoria de 
Justiça de Tutela Coletiva do 
Núcleo Magé, abriu inquérito 
civil para apurar uma possível 
prática de nepotismo pelo pre-
feito Renato Cozzolino. 

Os parentes nomeados são: 
Lara Adario Torres, noiva do 
prefeito e secretária Assistên-
cia Social e Direitos Humanos; 
Jamille Cozzolino, irmã do 
prefeito, vice-prefeita do mu-
nicípio e secretária de Educa-
ção e Cultura; Mauro Raphael 
Cozzolino Nascimento; primo 
do prefeito e secretário de Fa-
zenda; Fernando José Assunp-
ção Cozzolino; primo do pre-
feito e secretário de Trabalho, 
Emprego, Habitação e Gera-
ção de Renda; Vinicius Cozzo-
lino Abrahão, primo do pre-
feito e secretário de governo; 
Samyr Harb, tio do prefeito e 
secretário de Infraestrutura; 
e Felipe Menezes de Souza, 
cunhado do prefeito e secretá-
rio de Esporte, Turismo, Lazer 
e Terceira Idade.

Procurada por O DIA, a 
prefeitura informou, em nota, 
que Renato Cozzolino “ado-

tou importantes medidas de 
austeridade ao assumir o mu-
nicípio e constatar a situação 
administrativa da Prefeitura 
de Magé que entrou 2021 de-
vendo o 13º aos servidores”. 
Por conta disso, as secretarias 
serão reduzidas de 22 para 16 
e “ocupadas por secretários 
escolhidos pela experiência, 
formação técnica e confiança. 
A prefeitura esclarece que as 
nomeações com vínculo de pa-
rentesco não são ilegais”. 

Na nota, a prefeitura alega 
os indicados têm experiência 
e formações técnicas para de-
sempenharem as funções para 
as quais foram nomeados. 

MAIS INQUÉRITO

 NAlém de o MPRJ abrir um in-
quérito para investigar se Rena-
to Cozzolino cometeu nepotis-
mo, há a suspeita de dois políti-
cos do alto escalão da prefeitura 
terem cometido crimes. André 
do Nascimento, PM reformado, 
é secretário de Segurança Públi-
ca, porém,  foi alvo de buscas da 
Polícia Civil em operação contra 
milicianos. O secretário de Co-
municação e Eventos, Bruno 
Lourenço, é réu em processo e 

responde por falsificação de 
documento público. 

A prefeitura informou que 
os nomeados precisam apre-
sentar certidão negativa de an-
tecedentes criminais e que ne-
nhum deles têm impedimento 
legal. O órgão disse André e 
Bruno são investigados crimi-
nalmente, mas a Constituição 
garante que ninguém seja con-
siderado culpado até o trânsito 
em julgado da sentença penal.

Dois investigados por crimes

Aumento foi aplicado por lei que eleva 
remunerações de governador e secretários

Witzel: reajuste de 
salário mesmo afastado

CLÉBER MENDES

Defesa de Witzel informou que entrou com petição para devolver

O governador Wilson 
Witzel, afstado do cargo 
há quatro meses ganhou 
aumento no salário de 
11%. Ele é alvo de proces-
so de impeachment julga-
do pelo Tribunal Especial 
Misto, que já havia de-
terminado que o salário 
tivesse corte em um ter-
ço. O reajuste se deu pela 
aplicação da lei 6.939, de 
2014, que determina salá-
rios do governador, vice-
governador, secretários e 
subsecretários. O gover-
nador em exercício Clau-
dio Castro aumentou em 
11% o próprio salário, o de 
secretários e de subsecre-
tários. A informação con-
firmada por O DIA no 
Portal da Transparência. 

Conforme dados públi-
cos, o salário bruto de Wit-
zel, em novembro é de R$ 
19.681,33. O valor líquido 
é de R$ 14.621,33. Se fosse 
cortado, como determi-
nado, o bruto seria de R$ 
13.186,50. Em dezembro, a 

remuneração líquida foi de R$ 
21,868.14 e o governador afas-
tado receberia R$ 16,338.87. 
A remuneração de dezembro 
não foi depositada.

Castro informou que cum-
prirá o corte, após ter sido no-
tificado na terça-feira. Witzel 
está afastado desde agosto 
pela suspeita de irregularida-
des construção de hospitais de 
campanha e acusado de come-
ter crime de responsabilidade. 
A defesa de Witzel informou 
que entrou com petição para 
fazer a devolução dos valores 
recebidos a mais. 

A PGR deu cinco dias para 
Witzel se explicar sobre su-
postas ameaças feitas ao atual 
secretário de Saúde, Carlos Al-
berto Chaves, em  transmissão 
ao vivo nas redes sociais. Wit-
zel chamou Chaves de “menti-
roso” pelo teor do depoimento 
dado no Tribunal Misto. Disse 
que teria daria voz de prisão a 
Chaves, caso estivesse presen-
te. A PGR entendeu que houve 
tom de ameaça por parte de 
Wilson Witzel. 

GABRIEL SOBREIRA
gabriel.sobreira@odia.com.br
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Restos 
mortais 
encontrados 
em Itaboraí
Vítimas eram mãe e dois filhos, 
enterrados pelo ex-companheiro dela

DIVULGAÇÃO

Três ossadas foram encontradas numa casa em construçãoT
rês ossadas que es-
tariam enterradas 
há mais de três anos 
dentro de uma casa 

em construção foram encon-
tradas na quarta-feira pela 
Polícia Civil, em Itaboraí, 
na Região Metropolitana do 
Rio. Eles foram enterrados 
pelo ex-companheiro de uma 
das vítimas, o ex-PM Gilnei 
Pavão, de 68 anos, que come-
teu suicídio em dezembro do 
ano passado e deixou carta 
confessando a ocultação dos 
cadáveres. 

De acordo com a delegada 
Norma Lacerda, titular da 
71ª DP (Itaboraí), as investi-
gações apontam que os restos 
mortais sejam de Maria Rosa-
ne Guedes Barbosa, Rodrigo 
Guedes Barbosa e Germano 
Guedes Barbosa, mãe e filhos. 
O ex-PM nega na carta que te-
nha matado as vítimas. 

Segundo a polícia, o crime 
foi descoberto esta semana 
pelo filho do primeiro casa-
mento de Gilnei. O rapaz en-
controu a carta escrita pelo 
pai no guarda-roupa da casa 
onde ele morava com a mu-
lher e os dois enteados. Ele 
apresentou o documento na 
delegacia.

“O filho diz que o pai come-
teu suicídio antes do Natal. 
Ele sabia que o pai era casa-
do, mas não mantinha con-
tato com a antiga família. Ele 
era uma pessoa afastada. O 
filho foi na casa do pai para 
arrumar as coisas e encon-
trou essa carta escrita à mão. 
Nesse documento ele tenta se 
isentar da culpa, mas afirma 
que enterrou os corpos”, expli-
ca a delegada. 

Na carta, Gilnei, que mo-
rava com a família no bairro 
Visconde, zona rural da cida-
de, diz que chegou em casa no 
dia 10 de março de 2017 e en-
controu os corpos amarrados e 

asfixiados com sacos plásticos 
na cabeça. Ele alega que pas-
sou a noite em claro e decidiu 
enterrá-los “por não confiar na 
polícia”. No local, ele desenhou 
uma cruz e deixou a frase ‘es-
tão aqui’ escrita no chão. 

CASO CHEIO DE MISTÉRIOS 

Para a polícia, há muito o que 
desvendar sobre o crime. Em 
três anos, não há registros de 
desaparecimento da famí-
lia. Outra hipótese é que ele 
tenha cometido o crime por 
questões financeiras e ocul-
tou os corpos. 

“A carta diz que os corpos 
estão ali há três anos. Há mar-
cações indicando os locais. 
Mas precisamos buscar res-
postas em algumas questões. 
Como nenhum vizinho deu 

falta dessa família? Como ele 
enterrou todos ali e ninguém 
desconfiou? Por que não há 
denúncia do desaparecimen-
to dessas pessoas? Por que as 
pessoas nunca perguntaram a 
ele sobre a esposa e os entea-
dos? Qual era sua ocupação?”, 
questiona a delegada Norma. 

Inicialmente, o caso foi re-
gistrado na 71ª DP. Após a des-
coberta dos restos mortais, a 
Delegacia de Homicídios de 
Niterói, São Gonçalo e Itabo-
raí passou a investigar. 

Segundo a polícia, Gilnei 
foi expulso da PM pelo crime 
de homicídio. Após a separa-
ção do primeiro casamento, 
ele se juntou com a prima da 
esposa. Maria Rosane era viú-
va de um oficial da Marinha 
do Brasil.

ANDERSON JUSTINO
anderson.justino@odia.com.br

Meninos seguem 
desaparecidos

ARQUIVO PESSOAL

Da esquerda para a direita: Alexandre, Lucas e Fernando

A Coordenadoria de Recursos 
Especiais (Core) e a Divisão de 
Homicídios da Baixada Flu-
minense (DHBF) estiveram 
ontem na Comunidade do 
Castelar, em Belford Roxo, em 
busca de informações sobre 
os três meninos desapareci-
dos na região desde o dia 27 de 
dezembro. Após horas, agen-
tes não encontraram o trio. As 
investigações continuam em 
andamento. 

Segundo informações da 
Polícia Civil, a Core entrou na 
comunidade pela manhã com 
um blindado “para dar uma 
estabilizada” e a DHBF preten-
dia fazer um “pente fino” no 
local, em busca de alguma in-
formação através de testemu-

nhas e câmeras, além de pro-
curar por terrenos baldios ou 
algum cemitério clandestino.

O Ministério Público do Rio 
de Janeiro (MPRJ) está acom-
panhando o caso desde o dia 
28 de dezembro, por meio do 
Programa de Localização e 
Identificação de Desapareci-
dos. No entanto, apesar de já 
terem passado 11 dias desde 
o desaparecimento das crian-
ças, os nomes dos meninos 
ainda não constam no cadas-
tro de crianças e adolescentes 
do Ministério da Justiça.

Procurado por O DIA, o 
órgão afirmou que os nomes 
das crianças não foram ca-
dastrados pois o sistema está 
em fase de “implementação”.

Investigações revelam que agressora 
consumiu duas garrafas de vinho

Filha suspeita de 
agredir a mãe de 
85 anos é presa

GILVAN DE SOUZA

Polícia Civil autuou a agressora pelo crime de lesão corporal

Policiais da 14ª DP (Le-
blon) prenderam em fla-
grante, na quarta-feira, 
uma mulher suspeita de 
agredir a própria mãe, 
de 85 anos, no Leblon, na 
Zona Sul do Rio. Os agen-
tes receberam a informa-
ção de que uma idosa ha-
via sido agredida por sua 
filha em um prédio no 
bairro e foram até o local. 
Após ouvirem moradores 
e testemunhas, que men-
cionaram o comportamen-
to agressivo da autora, a 
equipe encontrou a mu-

lher e a prendeu. O nome da 
agressora não foi divulgado.

As investigações revela-
ram que a filha consumiu 
duas garrafas de vinho e, 
descontrolada, deu chutes e 
socos na mãe, que provoca-
ram lesões no braço e no ros-
to. A vítima chegou a pedir 
ajuda para vizinhos, ainda 
ensanguentada.

A agressora foi autuada 
pelo crime de lesão corporal 
com base na Lei de Violência 
Doméstica e com aumento 
de pena em razão da idade 
avançada da idosa.

Dois corpos foram encontra-
dos, na noite de quarta-feira, 
em uma casa na Taquara, na 
Zona Oeste do Rio. De acordo 
com a Polícia Militar, agentes 
do 18º BPM (Jacarepaguá) fo-
ram acionados para o local. 

Os corpos eram de duas mu-
lheres. A 32ª DP (Taquara) in-
vestiga a causa da morte das 
mulheres. A perícia foi feita no 
local e, segundo os policiais, 
os corpos não apresentavam 
sinais de violência. 

A Delegacia Especializada de 
Atendimento à Mulher (Deam) 
de Angra dos Reis cumpriu um 
mandado de prisão, na noite de 
quarta-feira, contra um homem 
de 28 anos, acusado de ameaçar 
e agredir a companheira, de 38, 
na residência do casal, no bairro 
Manguinhos. A vítima chegou na 

delegacia muito abalada para 
fazer o registro, levando um chu-
maço de cabelo, cortado pelo 
agressor, que ameaçou deixá-la 
careca. Além das ameaças, a 
mulher ainda foi enforcada, mor-
dida e agredida verbalmente. O 
acusado foi detido e confessou 
ter cortado seus cabelos. 

A família de Maria Cristina José 
Soares, 66 anos, que morreu na 
terça-feira após ter sido atro-
pelada ao lado do marido na 
noite do último dia 30, por um 
carro dirigido pelo jogador de 
futebol Márcio Almeida de Oli-
veira, o Marcinho, entrou com 
um pedido de liminar para a 

expedição de um alvará para 
autorizar a cremação do corpo 
da professora e coordenadora 
do curso de engenharia am-
biental do Cefet/RJ. De acordo 
com Márcio Albuquerque, que 
defende os interesses da fa-
mília da vítima, o pedido já foi 
feito ao Plantão Judiciário.

DIA A DIA

AUTORIZAÇÃO PARA CREMAÇÃO

HOMEM AGRIDE COMPANHEIRA EM ANGRA

CORPOS ENCONTRADOS NA TAQUARA
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MUNDO

Prisões e quatro mortes na invasão
Agentes do FBI buscam vídeos para identificar  vândalos que tomaram o Congresso

Nos Estados Unidos, pelo 
menos 68 pessoas foram 
presas após a invasão ao Ca-
pitólio, que ocorreu na tarde 
da última quarta-feira. O FBI 
(Federal Bureau of Investiga-
tion) ainda está trabalhando 
para identificar mais suspei-
tos. As informações foram 
dadas pela CNN Brasil.

Diante das imagens que 
circularam ontem pelo mun-
do, a expectativa é de que o 
número de presos ainda 
aumente.

Especialistas dizem que 
diversos crimes foram co-
metidos: os manifestantes 
entraram em um lugar proi-
bido, praticaram vandalis-
mo, roubaram documentos e 
danificaram escritórios.

Agentes do FBI analisa-

ram vídeos para identificar 
os responsáveis pela invasão 
e as autoridades pedem que 
a população estadunidense 
ajude a acelerar o processo 
enviando mais filmagens 

e fotos.
Além dos 68 presos, a in-

vasão ao Congresso resultou 
em quatro mortos e dezenas 
de feridos. A polícia do Ca-
pitólio também confirmou 

que foram encontradas duas 
bombas no perímetro da ca-
pital. O material foi recolhi-
do e será analisado.

Donald Trump é banido do Facebook
Anúncio foi feito por Mark Zuckerberg, diretor da rede, por causa dos riscos envolvidos

O Facebook bloqueou a con-
ta do presidente dos Estados 
Unidos Donald Trump “inde-
finidamente” devido ao uso 
da rede pelo republicano nos 
episódios de violência na ca-
pital dos Estados Unidos, 
afirmou seu diretor-executi-
vo Mark Zuckerberg ontem.

Zuckerberg explicou em 
sua página na rede social 
que o bloqueio, anunciado 
na quarta com uma duração 
inicial de 24 horas, foi pro-
longado devido ao uso da 
plataforma por Trump “para 

incitar uma insurreição vio-
lenta contra um governo 
eleito democraticamente”.

“Nós achamos que os ris-
cos de permitir que o pre-
sidente continue usando 
nosso serviço neste período 
são simplesmente grandes 
demais”, acrescentou. “Pro-
longamos o bloqueio que 
fizemos em suas contas do 
Facebook e Instagram inde-
finidamente e durante pelo 
menos as próximas duas se-
manas, até que se complete a 
pacífica transição de poder”.

Trump fala em 
‘transição ordeira’

Após o Congresso forma-
lizar a vitória de Joe Bi-
den e Kamala Harris nas 
eleições presidenciais dos 
Estados Unidos, o presi-
dente americano, Donald 
Trump, divulgou ontem 
um comunicado no qual 
garante que haverá uma 
“transição ordeira” de po-
der em 20 de janeiro.

Ainda assim, o republi-
cano voltou a afirmar que 
“discorda totalmente” do 
resultado do pleito e que 
queria garantir que ape-
nas os “votos legais” fos-
sem contados. “Embora 
esse represente o fim do 
melhor primeiro mandato 
da história presidencial, é 
apenas o começo da nossa 
luta para tornar a Améri-
ca Grande outra vez”, des-
tacou, em referência a seu 
slogan de campanha.

A nota marca o fim dos 

esforços do atual líder da 
Casa Branca para reverter 
o triunfo do oponente de-
mocrata. Desde a eleição, 
em novembro, Trump tem 
acusado a oposição de ter 
fraudado a votação, na qual 
foi derrotado por Biden por 
uma margem superior a 7 
milhões de votos. A campa-
nha de Trump chegou a de-
flagrar uma batalha jurídica 
para tentar invalidar o resul-
tado, mas a Justiça rejeitou 
praticamente todas as ações.

O processo culminou em 
confusão na sessão conjun-
ta do Congresso para certi-
ficar a vitória de Biden. O 
evento costuma ter caráter 
cerimonial, mas se esten-
deu por horas depois que 
republicanos apresenta-
ram objeções e apoiadores 
de Trump invadiram o Ca-
pitólio, na tarde de quarta-
feira, em protesto.

Analistas avaliam invasão nos EUA
‘Nós vamos ter problema pior do que os EUA se não tivermos voto impresso em 2022, diz Bolsonaro

DANIEL CASTELO BRANCO

Bolsonaro: analistas falam que papel das forças armadas será preponderante na próxima eleição

N
a quarta-feira, cen-
tenas de apoiado-
res do presidente 
dos Estados Uni-

dos, Donald Trump - incluin-
do supremacistas brancos e 
todo tipo de militante de ex-
trema-direita - invadiram o 
Capitólio, sede do Congres-
so no país, em um motim 
que culminou com a morte 
de quatro pessoas, ameaças 
a políticos e à imprensa e 
vandalismo. Uma hora mais 
cedo, o próprio Trump havia 
feito um comício em frente 
à Casa Branca, contestando 
a vitória do presidente eleito 
Joe Biden e incitando apoia-
dores a se manifestarem con-
tra o resultado oficial.

A postura de Trump e os 
eventos que se sucederam 
no dia da certificação da vi-
tória de Biden foram repu-
diados por líderes de diver-
sos países, como a primei-
ra-ministra da Alemanha, 
Angela Merkel, e mesmo o 
primeiro-ministro do Reino 
Unido, Boris Johnson, que 
chegou a ser comparado com 
o próprio Trump. Um único 
líder mundial, contudo, se 
manteve fiel ao lado do pre-
sidente dos EUA e o apoiou 
publicamente: Jair Bolsona-
ro. Ao ser questionado sobre 
a situação de Washington, o 
presidente do Brasil respon-
deu: “Você sabe que sou li-

gado ao Trump. Então, você 
sabe qual é minha resposta 
aqui”. Em seguida, voltou 
a defender a tese de que as 
eleições foram fraudadas.

Ontem, Bolsonaro disse 
que “nós vamos ter proble-
ma pior do que os Estados 
Unidos se não tivermos o 
voto impresso em 2022”. Em 
seguida, afirmou que o pró-
prio pleito que o elegeu, em 
2018, foi fraudado, e que ele 
deveria ter ganho no primei-
ro turno. Em março do ano 
passado, durante visita aos 

Estados Unidos, ele disse 
que apresentaria as provas 
da suposta fraude eleitoral, 
mas nunca as apresentou.

“Ele já está preparando a 
possibilidade de tentar al-
gum tipo de golpe caso per-
ca nas urnas”, afirma o cien-
tista político e professor da 
UERJ, João Feres Junior. “É 
de responsabilidade das ins-
tituições brasileiras - sobre-
tudo os militares - resistir a 
esse tipo de atentado contra 
a democracia”.

“Bolsonaro repete dis-

cursos, estratégias, postu-
ras muito parecidas com 
Trump”, diz o professor Mi-
chael Mohallem, coordena-
dor do Centro de Justiça e 
Sociedade da Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV). “Bolso-
naro defende o armamento 
da população, para, segundo 
ele, se opor a um governo au-
toritário. Se isso acontecer e 
pessoas estiverem armadas, 
o risco é muito maior. De 
agora até o fim das eleições 
de 2022, essa sombra vai nos 
acompanhar”. 

Após o presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) questionar 
a veracidade do sistema elei-
toral brasileiro, o presidente 
da Câmara dos Deputados, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), reagiu ao 
pronunciamento com repúdio. 
Para Maia, a fala foi um ataque 
direto e gravíssimo ao Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) e seus 
juízes. Em uma publicação fei-
ta em sua página no Twitter, 
Maia afirmou que os partidos 
políticos deveriam acionar a 
Justiça para que o presidente 
se explique. 

O presidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), ministro 
Luís Roberto Barroso, disse que 
eventuais provas relacionadas 
a fraudes na eleição de 2018 
“serão examinadas com toda 
seriedade pelo tribunal”. As 
informações são da CNN Bra-
sil. Em entrevista, Barroso foi 
questionado se não cabia ao 
TSE investigar as declarações 
do presidente Jair Bolsonaro, 
que voltou a dizer que o primei-
ro turno das eleições de 2018 
foi fraudado, impedindo sua 
eleição na primeira etapa.

DIA A DIA

ATAQUE AO TSE, 
DIZ MAIA

PROVAS DE 
FRAUDES EM 2018

 > Washington, Estados Unidos 

 > Califórnia, Estados Unidos 

 > Washington, Estados Unidos

LUIZ FRANCO
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Conteúdo IG

Conteúdo AFP Donald Trump: bloqueio acontece até que se complete a transição 

MANDEL NGAN/AFP

Estadão Conteúdo

 > Durante a invasão ao 
Capitólio, chamou a aten-
ção a forma como os ma-
nifestantes conseguiram 
furar o bloqueio policial 
e tomar conta da situa-
ção sem maiores dificul-
dades. “É verdade que a 
polícia americana é racis-
ta, mas o que houve lá foi 
uma coisa um pouco mais 
complexa”, afirma João 
Feres. “Primeiro porque o 
Capitólio só contava com 
a segurança local. Era o 
caso de chamar a Guarda 
Nacional, mas parece que 
o departamento de Justi-
ça - que está nas mãos do 
Trump, inclusive - demo-
rou a fazer isso”.

Michael Mohallem faz 
uma avaliação parecida: 
“Ainda é precipitado di-
zer que houve conivência 
da polícia, mas me parece 
uma questão para ser ana-
lisada com mais cuidado 

nos próximos dias, com 
imagens e avaliações so-
bre tomadas de decisões 
durante a invasão. Mas é 
uma hipótese que deve ser 
considerada”.

No caso de algo pare-
cido ocorrer no Brasil, o 
consenso dos especialis-
tas é de que a postura das 
forças policiais e do Exér-
cito é o fator definidor. 
“Me parece correto afir-
mar que, de forma geral, 
as forças policiais brasilei-
ras tem muita proximida-
de com alguns dos ideais 
do bolsonarismo. Dito 
isso, a gente imagina que, 
se houver uma ruptura, é 
claro que essas institui-
ções vão ser chamadas à 
prova”, diz Mohallem. “O 
que vai fazer a diferença 
vai ser o papel das Forças 
Armadas, e sobretudo da 
alta hierarquia”, diz Geral-
do Tadeu.

O papel das Forças Armadas

Nós vamos ter problema pior do que os 
Estados Unidos se não tivermos o voto 
impresso em 2022

JAIR BOLSONARO
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SIMEONE À FRENTE DA SELEÇÃO
Diego Simeone é cotado para comandar 

a Argentina na Copa América, segundo o 

programa de TV espanhol “El Chiringuito”  

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

 n O Fluminense encaminhou 
o acerto com o lateral direito, 
que também joga na esquer-
da, Samuel Xavier. O jogador 
estava no Ceará e chegará na 
próxima temporada para re-
forçar a posição carente des-
de a saída de Gilberto e que 
tem contado com Calegari 
improvisado. O garoto de Xe-
rém é volante de origem. Que 
venha com luta e garra, carac-
terísticas marcantes na car-
reira de Samuel. Lembrando 
que o Flu já havia acertado a 
chegada do zagueiro Rafael 
Ribeiro, do Náutico.

BOM REFORÇO 
DANIEL CASTELO BRANCO

CLÁSSICO AINDA É CLÁSSICO 

C
ontra todos os prognósticos, visões futu-
ras e até os videntes da bola, o Fluminense 
venceu — com méritos — o Flamengo, no 

Maracanã. Depois de o Rubro-Negro dominar 
o primeiro tempo, o Tricolor, a partir dos cin-
co minutos finais já da segunda etapa, até o 
apito final, cresceu e engoliu o time de estrelas 
do Rubro-Negro. A vontade foi tão simbólica 
nesse jogo que Yago Felipe, um dos “operários” 
do time do Flu, fez o gol a partir de um erro 
infantil de Filipe Luís, jogador de Copa. O Flu-
minense foi o reflexo de um time aguerrido, 
que não se entregou. Já o que transpareceu no 
Flamengo foi a postura do seu comandante, 
que parece cada vez mais estar fora da realida-
de do que acontece nos jogos. Eliminações na 
Copa do Brasil, Libertadores e, cada vez mais, o 
título do Brasileiro vai escapando para as mãos 
de São Paulo ou Atlético-MG. O Flu encostou 
no G-6 e, pasmem, tem apenas seis pontos a 
menos do que o Fla. Alguém apostaria nisso? 
Nem quem gosta de ir a Las Vegas. Clássico 
ainda é clássico. E assim sempre será o futebol.

Yago Felipe festeja o gol que deu a vitória ao Fluminense

 nTrês. Esse foi número de 
chances que o Kalou, con-
tratado para ser um dos cra-
ques do Botafogo na tempo-
rada, perdeu no jogo contra 
o Atlhetico-PR. Aliás, quem 
perdeu também foi o pró-
prio Alvinegro, por 2 a 0. A 
conta é simples, né? Me pa-
rece que o marfinense vai 
tomar o mesmo caminho 
de Honda em breve. Veio 
para cá e nada mostrou. Ou 
melhor: o que mostrou não 
agrada. E quem agoniza é o 
Glorioso.

KALOU: CAMINHO 
É O DO HONDA... 

CONMEBOL X BRASIL 

 nNão é de hoje que falo sobre os escândalos da Conmebol 
contra os times brasileiros na Sul-Americana e Libertado-
res. Quando se trata de brasileiros contra argentinos, a coi-
sa fica ruim. Sendo River Plate ou Boca Juniors, pior. O que 
fizeram na La Bombonera, não dando pênalti no Marinho, 
do Santos, deveria ser considerado crime. Isso com o VAR. 
Disseram que foi “choque de jogo”. Só se o jogo virou UFC. 
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VASCO FLAMENGO

Cruzmaltino empata em 
Goiânia e deixa o Z-4
Na reestreia de Luxemburgo, time carioca fica no 0 a 0 com o Atlético-GO

ESTADÃO CONTEÚDO

O goleiro Jean salvou o Atlético-GO com uma série de defesas

N
a estreia de Vanderlei 
Luxemburgo, o tor-
cedor notou a mu-
dança de postura 

do Vasco, mais organizado, 
móbil e criativo. O empate 
em 0 a 0 com o Atlético-GO, 
ontem, no Estádio Antônio 
Accyoli, não era o resultado 
desenhado por Luxa, mas foi 
suficiente para o Cruzmalti-
no deixar o Z-4 do Brasileiro 
após oito rodadas. Com 29 
pontos, ganhou posição, ago-
ra como 16º, mas conscien-
te que o fantasma da Série B 
ainda não foi exorcizado.

Apesar do veto de última 
hora de Ricardo Graça, com 
suspeita de apendicite, subs-
tituído por Werley, as mudan-
ças propostas pelo estreante 
da noite surtiram efeito. Com 
um meio de campo mais leve e 

com bom entendimento e boa 
mobilidade de Bruno Gomes, 
Leo Gil e Juninho, o Vasco as-
sumiu o controle do meio de 
campo no primeiro tempo. 
Adiantado, Pikachu teve boa 
participação ofensiva.

Com maior posse de bola, o 
Cruzmaltino criou, mas esbar-
rou em Jean. Com uma série 
de defesas nas finalizações de 
Talles, Pikachu, Cano e Leo Gil. 

Na volta do intervalo, o Vas-
co não conseguiu manter a in-
tensidade que encurralou o 
Atlético-GO na defesa no pri-
meiro tempo. É verdade que 
faltou perna depois do frené-
tico ritmo imposto. Com a en-
trada de Gabriel Pec, Andrey 
e Marcos Júnior, Luxa tentou 
renovar o fôlego. E, após boa 
jogada individual, Pec quase 
abriu o placar, numa finaliza-
ção rente à trave esquerda de 
Jean. A resposta foi imediata 

Ceni não sabe se 
terá o goleiro e o 
zagueiro contra o 
Ceará, no domingo

Diego Alves e Léo 
Pereira são dúvidas

O Flamengo se reapresen-
tou ontem, após a derrota 
para o Fluminense, e ini-
ciou a preparação para pe-
gar o Ceará no domingo, 
às 16h, no Maracanã, pela 
29ª rodada do Campeona-
to Brasileiro. Diego Alves 
e Léo Pereira são dúvidas 
para este duelo.

Diego Alves se recupe-
ra de uma lesão muscular 
de grau 2 na coxa direita 
e fez tratamento na par-
te interna do Ninho do 
Urubu. O camisa 1 do Fla-
mengo teve a companhia 
de Léo Pereira, que não 
foi a campo por conta da 
entorse sofrida no torno-
zelo, no treino da última 
segunda-feira. No caso do 
zagueiro, o local da lesão 

ainda está inchado e requer 
cuidado.

Por outro lado, Rogério 
Ceni terá o retorno de Viti-
nho, que cumpriu suspen-
são contra o Fluminense. O 
atacante é uma espécie de 
12º jogador e está sempre 
sendo utilizado pelo co-
mandante. O Flamengo tem 
mais dois treinos antes de 
finalizar a preparação para 
encarar o Vovô.

BOTAFOGO

FLUMINENSE

Barroca pede personalidade 
Após nova derrota, técnico afirma: “Vou cobrar até o fim”

Após mais uma derrota no 
Campeonato Brasileiro, o 
Botafogo parece caminhar a 
passos largos para o rebaixa-
mento. Após o fim da partida, 
Eduardo Barroca lamentou 
o resultado e afirmou que irá 
cobrar os seus comandados.

“Cabe a gente assumir a 
responsabilidade, saber a 
nossa realidade, saber que 
o momento é adverso. Tem 
que ter personalidade, ter 
gente corajosa. Estou aqui 
e vou cobrar até o fim, vou 
cobrar todos jogadores. Não 
estou nada satisfeito com o 
que está acontecendo”, disse.

O treinador afirmou que o 
Botafogo perdeu chances de 
sair na frente do Furacão. Na 
opinião de Barroca, o Glorio-
so tem sido superiores aos 
rivais, mas não tem vencido.

Barroca mostra insatisfação e pede coragem ao time alvinegro

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO

“A gente está tendo opor-
tunidades. Contra o Inter, jo-
gamos bem e tomamos o gol. 
Contra o Coritiba, sofremos 
gol quando não podíamos e 
tivemos um jogador a me-
nos. O Athletico não tinha 

feito nada até o gol do Kay-
ser. Na oportunidade que ti-
veram, marcaram e mudou 
o jogo todo. Precisamos tra-
balhar duro. É preciso doer 
na pele, na carne, entender o 
que está acontecendo”, disse.

Ailton admite gosto especial 
Auxiliar de Marcão festeja a vitória tricolor sobre o Flamengo

Após três jogos, o Flumi-
nense venceu a sua primeira 
partida depois da saída de 
Odair Hellmann, contra o 
Flamengo, na quarta-feira, 
no Maracanã. Curiosamente, 
sem Marcão no comando da 
equipe. Contaminado pela 
covid-19, o técnico foi subs-
tituído pelo auxiliar Ailton. 
Ex-jogador do Tricolor e com 
uma história marcante no 
clássico (ele começou a joga-
da e finalizou para o históri-
co gol de barriga de Renato 
Gaúcho no Carioca de 1995), 
Ailton admitiu que a vitória 
sobre o Flamengo teve um 
significado especial.
“Sem dúvida, ainda mais 
em cima de um rival. Temos 
uma meta, e nossa meta é a 

Ailton: foco na Libertadores

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Libertadores. Às vezes, sem 
meta nenhuma você não sai 
do lugar. Estamos trabalhan-
do forte para conseguir essa 
Libertadores. Hoje (quarta) 
foi um caminho. O Marcos 
Seixas (preparador físico) 

foi muito feliz quando ele 
falou antes do jogo que, de 
repente, a gente ia começar 
o caminho das vitórias, e nós 
conseguimos. O time soube 
sofrer, batalhou até o fim, 
foi um time que guerreou 
o tempo todo, com sangue 
nos olhos, e fomos premia-
dos com o gol do Yago no fim. 
Isso é mérito do grupo. Mui-
to importante todos estarem 
focados para conseguirmos a 
vitória”, afirmou.
A vitória do Fluminense foi 
construída na segunda eta-
pa. Após um primeiro tempo 
de domínio rubro-negro, o 
Tricolor teve uma outra pos-
tura após o intervalo e con-
seguiu reverter o resultado 
favorável para o rival.

Diego Alves se recupera de lesão
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VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

 > Goiânia

e com sensação de gol para a 
torcida vascaína. Em cima da 
linha, Henrique salvou o Vas-
co após chute de Janderson. 
Eletrizante nos minutos finais, 

o jogo, no entanto, terminou 
sem gols. O Vasco tem pela 
frente o Botafogo, penúltimo 
colocado, domingo, em São 
Januário.

8    SEXTA-FEIRA, 8.1.2021  I  O DIA



ECONOMIA

Em maio, na fase 
mais difícil da 
pandemia, o país 
teve um total de 
960.308 solicitações

O Brasil terminou o ano de 
2020 com aumento de 1,9% 
no número de pedidos de se-
guro-desemprego. Segundo 
dados da Secretaria Especial 
de Previdência e Trabalho 
do Ministério da Economia, 
foram mais de 6,7 milhões 
de solicitações do benefício 
no ano passado, contra 6,6 
milhões em 2019. 

Embora o país tenha re-
gistrado aumento no ano 
passado em comparação 
com o ano anterior, o Brasil 
fechou o mês de dezembro 
com a terceira queda men-
sal. No mês passado, foram 
feitas 425.691 solicitações 
de seguro-desemprego no 
último mês de 2020, uma 
queda de 4,6% comparado 
a novembro. 

O  B r a s i l  r e g i s t r o u 
425.691 solicitações de se-
guro-desemprego no últi-
mo mês de 2020, um recuo 
de 4,6% frente a novem-
bro, quando foram feitos 
446.372 requerimentos. O 
número de dezembro foi 
também o menor de todo 
o ano de 2020 e 2% menor 
que o registrado em dezem-
bro de 2019. Em maio, na 
fase mais difícil da pande-
mia de coronavírus, o país 
registrou total de 960.308 
pedidos.

Planos de saúde: de olho nos reajustes
Índice de aumento é de até 8,14%. Confira como será o pagamento da cobrança retroativa aos usuários

A 
partir deste mês, os 
brasileiros começa-
rão a pagar os reajus-
tes retroativos no va-

lor dos planos de saúde. Após 
a suspensão da cobrança em 
agosto do ano passado, em 
razão da pandemia, o índice 
de reajuste poderá ser de até 
8,14% para planos individuais 
e familiares, como está previs-
to pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS). 
Segundo a Agência, oito mi-
lhões de usuários estarão su-
jeitos à aplicação do percen-
tual, que será dividido nas 12 
parcelas anuais.  

Como foi divulgado pela 
agência, o percentual máxi-
mo de reajuste dos planos in-
dividuais ou familiares ficou 
estabelecido em 8,14% e é vá-
lido para o período de maio de 
2020 a abril de 2021. A deter-
minação é válida para planos 
contratados a partir de janei-
ro de 1999 ou adaptados à Lei 
nº 9.656/98. Para os demais, 
a ANS definiu os seguintes 
reajustes de até 8,56% para a 
Amil; 9,26% para o Bradesco 
e 9,26% no caso dos planos da 
Itauseg e Sulamérica. 

“O percentual de reajuste 
autorizado para o período de 

maio de 2020 a abril de 2021 
observou a variação de despe-
sas assistenciais entre 2018 e 
2019, período anterior à pan-
demia e que, portanto, não 
apresentou redução de utili-
zação de serviços de saúde. Os 
efeitos da redução serão per-
cebidos no reajuste referente 
a 2021”, reforçou a agência.

COMO SERÁ COBRADO?
“A cobrança dos valores que 
deixaram de ser pagos em 
2020 será feita diretamente no 
boleto dos usuários, parcelado 
em 12 vezes iguais ao longo do 
ano. O boleto tem que apre-
sentar as informações detalha-
das, com o número de parcelas 
que estão sendo pagas, mas o 
pagamento poderá ser feito 
em um número menor de par-
celas, desde que seja solicitado 
pelo beneficiário”, explicou o 
economista Alex Mendes. 

O aumento vale para planos 
individuais novos ou adapta-
dos, empresariais com até 29 
vidas e coletivos por adesão 
que tiveram o reajuste anual 
suspenso entre setembro e de-
zembro de 2020. Os clientes 
que mudaram de faixa etária 
no ano passado e não sofreram 
o reajuste vão precisar pagar 

a diferença de valor referente 
aos meses anteriores. 

QUAL É A BASE DO REAJUSTE?
O aumento da mensalidade 
dos planos de saúde não se-
gue o índice de inflação do 

país, mas sim a sua própria 
inflação setorial, como expli-
cou Alex Mendes. “Historica-
mente a ANS tem garantido 
um aumento aos planos de 
saúde acima do índice de in-
flação definido pelo IPCA. O 

motivo alegado pela agência 
é que a inflação da saúde não 
se correlaciona com a inflação 
geral, ela leva em consideração 
os custos das empresas de saú-
de do ano anterior, o aumen-
to dos insumos, reajustes nas 
tabelas dos médicos e outros 
procedimentos. Para planos 
individuais o reajuste é maior 
do que a inflação, mas é menor 
do que os empresariais”.  

Para o economista Bernar-
do Lyrio, o reajuste alto do se-
tor está ligado à alta do dólar 
no Brasil: “A argumentação 
dos planos e da ANS pelo au-
mento que está por vir é que 
os custos aumentaram subs-
tancialmente, e que, se não 
fizerem esse reajuste, eles po-
dem afetar o equilíbrio do se-
tor. Alguns fatores explicam o 
aumento nos custos, como a 
quantidade de utilização do 
plano que não estava prevista, 
e os custos hospitalares, já que 
muitos deles são dolarizados e 
esse ano o dólar disparou”. 

DIREITOS DOS USUÁRIOS
Apesar do reajuste anual 
ser previsto por contrato, os 
usuários que não tiverem 
condições de arcar com esses 
custos podem pedir a revisão 

contratual. “Os contratos de 
adesão podem ser contesta-
dos judicialmente e existe o 
princípio que diz respeito à 
possibilidade de revisão das 
condições contratuais na 
hipótese de desequilíbrio fi-
nanceiro. Essa revisão permi-
te que o consumidor tenha a 
sua condição inicial de con-
tratação reestabelecida, prin-
cipalmente numa situação de 
pandemia”, orientou o advo-
gado especialista em planos 
de saúde Sérgio Dourado.

Segundo ele, a covid-19 
já é tratada pelos tribunais 
como motivo de força maior 
para revisão de contratos. 
Nesse caso, a empresa pre-
cisa provar que a revisão é 
necessária e está dentro dos 
parâmetros do setor no país. 
“Para quem não puder arcar 
com o custo, o caminho é in-
gressar em juízo para revi-
sar o contrato e ter direito ao 
atendimento, manter o con-
trato em vigor até que se te-
nha uma decisão judicial di-
zendo se o reajuste deve ser 
aplicado ou não”, finalizou. 

Reportagem da estagiária Maria 

Clara Matturo, sob supervisão de 

Thiago Antunes

Seguro-
desemprego: 
pedidos 
chegam a 
6,8 milhões 
em 2020

MARINA CARDOSO
marina.cardoso@odia.com.br
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Prefeitura do Rio paga 
salário de dezembro hoje

BETH SANTOS

Pedro Paulo: “Assustador o que fizeram com as contas da cidade”

A
pesar das dificulda-
des de caixa herda-
das, a Prefeitura do 
Rio conseguiu um 

aumento de 16% na arreca-
dação neste início de ano e, 
com isso, conseguirá pagar 
na data de hoje (quinto dia 
útil) os salários de dezembro 
para o funcionalismo muni-
cipal. A Secretaria de Fazen-
da e Planejamento também 
teve que usar recursos de ou-
tras fontes (que têm destina-
ções específicas) para ajudar 
a cobrir essa despesa.

Titular da pasta, Pedro 
Paulo reforçou que os tra-
balhos, agora, serão focados 
para o anúncio de um crono-
grama de pagamentos do 13º 
salário de 2020 para os servi-
dores que ganham acima de 
R$ 4 mil. Segundo ele, “após 
dimensionar o tamanho da 
devastação financeira deixa-
da pela administração ante-
rior, que inclui um gigantes-
co déficit, mais duas folhas 
de pagamento, somando 15 
folhas para 2021, além de to-
dos os riscos fiscais no orça-
mento do ano”.

O secretário também res-
saltou que pretende quitar 
as próximas folhas salariais 
com recursos provenientes 
da receita tributária, sem 
ter que recorrer a fontes 
específicas.

AGENDA COM PAES

 n Representantes dos servi-
dores cariocas farão um ato 
simbólico hoje em frente à sede 
da prefeitura, na Cidade Nova, 
em protesto ao atraso do 13º 
salário. Na ocasião, também 
vão protocolar um ofício pe-
dindo audiência com o prefeito 
Eduardo Paes (DEM). A mes-
ma solicitação será feita ao 
novo presidente da Câmara de 

Vereadores, Carlo Caiado, do 
mesmo partido que Paes. 

O ato está sendo convocado 
pelo Movimento Unificado dos 
Servidores Municipais do Rio 
(Mudspm). Devido à pandemia, 
a manifestação terá poucas pes-
soas - todas com máscaras - e 
será transmitida ao vivo pelas 
redes do Sindicato Estadual dos 
Profissionais de Educação.

Categorias farão ato no CASS

 nO governo carioca já está apli-
cando as medidas impostas 
pela Lei Complementar (fede-
ral) 173, que suspende a fruição 
de adicionais por tempo de ser-
viço (como o triênio) pelos esta-
dos e municípios. No município, 
já foram 16.452 contracheques 
retificados, informou à coluna o 
titular da Fazenda, Pedro Paulo. 

O secretário foi questiona-
do, em suas redes sociais, so-
bre o ‘sumiço’ dos documen-
tos virtuais. Ele respondeu a 
algumas perguntas dos servi-
dores: “Os contracheques que 

estavam no ar sofreram um 
ajuste para corrigir o cálculo 
da verba dos triênios de forma 
a respeitar a vedação imposta 
pela LC 173/20. Portanto, os 
anteriores foram substituídos 
pelo contracheque corrigido 
em respeito à referida lei”. 

Essa determinação foi uma 
das condições colocadas pela 
União para a liberação de re-
cursos financeiros aos entes 
durante a pandemia, além da 
suspensão das dívidas que os 
governos locais têm com o Te-
souro Nacional.

16 MIL CONTRACHEQUES RETIFICADOS

Suspensão de triênios valendo 

Prefeitura 

alterou mais 

de 16 mil 

contracheques 

de servidores 

DIVULGAÇÃO

 > Pedro Paulo chamou 
de “assustadora” a ges-
tão financeira do últi-
mo governo: “É irres-
ponsável e assustador 
o que fizeram com as 
contas da cidade”.

O secretário acres-
centou que a gestão 
Paes  só  encontrou 
“8,6% do valor neces-
sário no caixa da cida-
de: R$ 69 milhões”. Ele 
afirmou que foram uti-
lizados R$ 190 milhões 
de recursos do Fundeb, 
“sendo que parte desta 
fonte de recursos esta-
va comprometida com 
o pagamento de forne-
cedores da Educação”.

E disse ainda que es-
sas verbas “deveriam 
atender aos contratos 
descobertos na pasta 
e as despesas execu-
tadas irregularmente 
pela gestão anterior e 
que ainda sofrerão sin-
dicância e auditoria 
antes de serem efetiva-
mente pagos”.

Fazenda 
promete 
sindicância

 > O secretário fr isou 
que a solução financeira 
(utilização de recursos 
de contas específicas) 
adotada neste momento 
“tem caráter excepcio-
nal”. Mas que esse meca-
nismo “se tornou um há-
bito” na gestão anterior, 
sendo “um dos principais 
causadores da insuficiên-

cia de caixa da cidade”.
“É importante deixar 

claro que estes valores 
usados hoje para os sa-
lários incluem fontes de 
receitas que deverão ser 
reembolsadas adiante 
para que cumpram suas 
destinações previstas em 
lei”, assegurou o titular da 
Secretaria de Fazenda.

Prática se tornou hábito



O DIA  I  SEXTA-FEIRA, 8.1.2021 

Pág. 11 Pág. 11Pág. 11 Pág. 11 Pág. -Pág. -

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
 



Isis Valverde fretou um jatinho no Rio e partiu para Trancoso, no sul da Bahia, com a família e 
amigos para passar a virada do ano e ainda esticar a temporada por alguns dias. Ela não 
cansa de postar cliques das férias deliciosas no lugar paradisíaco. Cada foto de arrasar! 
Também a modelo em questão ajuda, né? A atriz está cada dia mais plena, linda e absoluta.

FábiaOliveira

E ABSOLUTA NA BAHIA

ISIS VALVERDE PLENA 

ATOR IRIA PARTICIPAR DA NOVELA ‘GENÊSIS’

Após bronca por insubordinação, 

Arthur Aguiar tem contrato 

rescindido pela Record

Ex-bailarina do Nego do Borel, Isabelle Carvalho, 
de 24 anos, resolveu responder um comentário 
do cantor em que ele nega que os prints vazados 
de conversas de supostas traições dele sejam 
verdadeiros.  Em sua mensagem, Isabelle afirma 
que, em 2015, quando o cantor namorava Crislai-
ne Gonçalves, ele não se comportava como uma 
pessoa comprometida por trás dos palcos.
“Oi, Leno. Talvez você lembre de mim, ou não. 
2015, lançamento do ‘Nego Resolve’. Eu fui sua 
dançarina e naquela época você namorava. Atrás 
dos palcos não agia como uma pessoa que tinha 
compromisso, lembra? Talvez por atitudes assim 
algumas pessoas não confiem em você hoje. Es-
pero que tenha mudado, de coração,  para que as 
pessoas comecem a acreditar em você. Fica na paz 
aí”, escreveu a bailarina. Xiii!

EX-BAILARINA  
ENTREGA TRAIÇÕES 

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

A
rthur Aguiar foi dispensado da Record 
nesta quarta-feira (6). A emissora rom-
peu o contrato unilateralmente e pagou 

a multa com o ator por conta de insubordina-
ção nos bastidores da novela ‘Genêsis’. A coluna 
soube que o ex-marido de Mayra Cardi recebeu 
uma bronca por chegar atrasado, não cortar os 
cabelos, não fazer a barba nem provar o figuri-
no na data previamente combinada. Além 
disso, Arthur não tinha decorado o texto do seu 
personagem, José de Egito, conforme o roteiro 
de gravações dele previa para a última segun-
da-feira. Arthur também foi acusado de ser 
uma pessoa difícil de aceitar ordem da equipe 
da novela bíblica.

O sermão levado por Arthur Aguiar na sala de 
caracterização da chefia ainda é assunto nas 
rodinhas dos corredores da Record. Ele teve que 
ouvir em alto e bom som que não era ‘insubsti-

tuível’ e outras palavras bem pesadas. O ator 
espumou de ódio e ficou tão vermelho que 
poderia ter sido escalado para ser o próprio 
Lucífer da trama se continuasse no local. Mas, 
ele foi embora pisando firme.

Vale lembrar que Ar-
thur começou a carreira 
na televisão na própria 
Record. Por dois anos, ele 
interpretou Diego Maldo-
nado em ‘Rebelde’. Em 
2013, foi o galã de ‘Dona 
Xepa’ e no ano seguinte  
se transferiu para a Glo-

bo, onde ficou até 2019. Esta humilde colunista 
apurou que o salário de Arthur não era menos 
do que R$ 25 mil.

A coluna procurou Arthur Aguiar, mas não 
obteve resposta até o fechamento da nota.

Ele teve que ouvir 
em alto e bom 
som que não era 
‘insubstituível’ e 
outras palavras 
bem pesadas
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FÃS DE CLEO CAEM EM 

GOLPE E ELA SE PRONUNCIA
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Ex-peoa de ‘A Fazenda’, Veridiana Freitas testou po-

sitivo para a Covid-19. Em conversa com a coluna, a 

modelo, que está no quinto dia de sintomas, falou 

um pouco sobre o que tem sentido. “Não sinto cheiro 

de nada, muita diarreia. Comecei a não sentir o chei-

ro do café e fui fazer o exame. Agora preciso ficar dez 

dias isolada, mas já entrei com a medicação”, conta 

Veridiana, que acredita ter se contaminado nas co-

memorações de fim de ano. “Final de ano, festas, a 

gente acha que não acontece, mas as aglomerações 

estão aí”, finaliza. 

Aos 37 anos, Tatá Werneck colocou um de seus seguido-

res no devido lugar, após ser perguntada sobre como se 

sentia tendo a mesma idade dos sogros, no caso, os pais 

do Rafa Vitti, marido e pai da filha dela, que tem 25 anos. 

“Primeiramente quero te dar um boa tarde e segunda-

mente te mandar tomar no c*, se você não se incomodar. 

Tá bom? A gente se fala”, respondeu Tatá muito bem 

humorada, mas com o tom levemente atravessado. 

TOMOU UM FORA

TESTOU POSITIVO

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

Na teoria, os atores Antônia Morais, filha da Gloria Pires, e Paulo Dalagnoli 
terminaram o namoro em setembro do ano passado e estão solteiros 
desde então. Mas só na teoria mesmo, porque na prática, os dois curtiram a 
virada juntos e agora estão passando dias de folga na nova mansão de 
veraneio da atriz, em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, bem de frente 
pra praia. Os dois ainda não anunciaram publicamente se reataram o 
relacionamento e nem estão compartilhando fotos os vídeos juntos, 
apesar de não esconderem que estão no mesmo lugar. 

MAIS JUNTOS QUE  
NUNCA EM MILAGRES

A atriz e cantora Cleo se manifestou, por meio de sua assessoria 

de imprensa, após ter seu nome envolvido em um golpe nas re-

des sociais. A coluna explica: Cleo fez a divulgação em seu perfil 

no Instagram de uma loja que supostamente vende iphones. 

Vários seguidores da atriz compraram com a loja em questão, a 

‘@iphone.rj’, e alegam que após efetuarem os pagamentos foram 

bloqueados pelo perfil e nunca receberam o produto ou o código 

de rastreio da compra. 

Procurada, a assessoria de Cleo diz que o perfil da loja foi hackea-

do. A informação que temos é que a página foi hackeada, e assim 

que a Cleo e time souberam disso, avisaram imediatamente pelas 

redes da artista para que ninguém comprasse naquela loja. A Cleo 

se posicionou e denunciou a página inúmeras vezes”, informa o 

comunicado enviado à coluna.

Uma página chamada ‘@iphone.rj_golpe’ foi criada no Insta-

gram por alguns dos clientes que estão se sentindo lesados, na 

tentativa de expor e cobrar providências de todos os famosos 

que fizeram propaganda da empresa e acabaram induzindo que 

mais pessoas caíssem no golpe. Entre esses famosos estão a atriz 

Solange Couto e a funkeira Mulher Melão.

Livres do isolamento total
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Ana Paula Evangelista já pode sair do isolamento onde estava desde que 
testou positivo para a Covid-19 junto com o marido. A modelo e musa da 
Unidos da Tijuca, que atualmente mora na Europa, estava num hotel em 
Copacabana, na Zona Sul do Rio. “Eu e meu marido tivemos sintomas 
leves e esse quadro nos deixou mais tranquilos. Seguimos o regulamento 
da OMS, que são 10 dias de isolamento para os assintomáticos ou pra 
quem tem poucos sintomas. Testamos positivo depois de chegar ao 
Brasil para nossas férias de final de ano, mas agora que estamos livres 
vamos ficar uns dias em Búzios e depois Angra para relaxar e aproveitar 
nosso tempo no Brasil”, contou Ana à coluna.

CARLINHOS MENDIGO VOLTA A ATACAR A EX

REPRODUÇÃO INSTAGRAM 

Carlinhos Mendigo voltou a atacar a ex, Aline Hauck, mãe de seu filho, de forma 

indireta (sem citar nomes). O humorista compartilhou uma matéria sobre ‘mães 

com transtorno narcisista que têm o prazer de fazer os filhos sofrerem’. Em sua 

publicação feita em seu perfil oficial do Instagram, que apesar de ter sido tirado 

do ar no Brasil, ainda funciona no exterior, o ator aborda esse tipo de mãe como 

‘doentes e psicopatas’.

“Aquele prazer cego e doentio para depois dizer: ‘te fizeram sofrer, mas a mamãe 

sempre esteve do seu lado’. Doentes e psicopatas, que nos colocam em situação 

de risco e de sofrimento para depois dizer que ergueu os braços para ajudar. Hi-

pócritas e porcas alienadoras, doentes, dese-

quilibradas, carentes, narcisistas, inseguras 

e podres. Essas são as mães assassinas da 

juventude e de mentalidade infantil. O sim-

ples e natural convívio é o melhor remédio 

para uma sadia mentalidade infantil em 

desenvolvimento”, escreveu Carlinhos Men-

digo em seu desabafo. 

Atualmente o humorista trava uma batalha judicial com Aline Hauck pela 

guarda do filho do ex-casal. Ele alega que a ex pratica alienação parental com 

o filho. Já Aline alega que o próprio filho não quer ver o pai, pois não se sente 

confortável quando está com ele. A ex-assistente de palco do Gugu Liberato 

conseguiu, inclusive, uma medida protetiva na Justiça, que diz, entre outras 

coisas, que Carlinhos não pode se aproximar dela, difamá-la publicamente 

ou tentar qualquer tipo de contato com ela. 

Um grupo de fãs do RBD no Brasil resolveu entrar na Justiça contra o produtor Guillermo Rosas sob acusação de pro-
paganda enganosa. No dia 26 de dezembro, Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez e Christopher Von Uckermann fi-
zeram uma live paga, vendida em dólar, sendo que R$ 160,68 era o ingresso mais barato e R$ 250,25, o mais caro que 
dava direito a uma after-party, mas não foi transmitida. Os fãs pedem o reembolso do serviço não disponível.

PROPAGANDA ENGANOSA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

FOTOS REPRODUÇÃO INTERNET 
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COLUNA

ESPLANADA

 N Famosa por propagandear suas soluções de tecnologia, 
a TOTVS - multinacional de desenvolvimento de softwa-
res de gestão - patina há mais de dois anos para entregar 
o que prometeu a uma importante companhia do setor 
de petróleo brasileira. Cansada de esperar, a direção da 
empresa acionará a TOTVS na Justiça para reaver mais 
de R$ 18 milhões por prejuízos causados. Procurada pela 
Coluna, a multinacional não quis se manifestar. 

Eminência  
 N O ex-presidente Michel 

Temer segue engajado na 
articulação para fazer Ba-
leia Rossi (MDB-SP) pre-
sidente da Câmara. Es-
canteado do jogo político 
desde que deixou a Presi-
dência, Temer quer voltar 
a dar as cartas como emi-
nência parda e mostrar 
que ainda tem influência 
no Congresso. 

Blindagem 
 N O ex-ministro Moreira 

Franco (MDB-RJ) atuou, 
nos últimos dias, para 
blindar seu apadrinhado 
Rodrigo Maia (DEM-RJ) 
de fofocas quentes de Bra-
sília – sobre a vida parti-
cular do deputado – que 
poderiam prejudicar a ar-
ticulação de Baleia Ros-
si para a presidência da 
Câmara.

Gestão Maia
 N Consenso entre depu-

tados que Rodrigo Maia 
(DEM-RJ) fez uma boa 

gestão em 2 anos, mostrou 
Casa independente, mas 
ninguém o perdoa pelas 
comissões paradas du-
rante todo o ano de 2020. 
A pandemia não justifica 
diante de uma Câmara 
que investe milhões por 
ano em TI e intranet. 

Ninho   
 N A bancada do PSDB se-

gue rachada sobre a suces-
são entre dois grupos. De 
um lado, Rodrigo de Cas-
tro (MG) - aliado de Aécio 
Neves - tem 18 votos para 
Arthur Lira (PP-AL). De 
outro, Samuel Moreira 
(SP) tem uns 10 para Ba-
leia Rossi (MDB-SP). Os 
outros da bancada estão 
cada um por si.

Essência
 N De um experiente po-

lítico: se Baleia vencer, 
o MDB fecha em 2 mi-
nutos com o Governo. 
Não se muda a essência 
de um partido da noite 
para o dia. 

QG
 N ACM Neto, que deixou a 

prefeitura, acaba de abrir 
um novo escritório em 
Salvador e levou uma gri-
fe de peso, o ex-governa-
dor Paulo Souto, para sua 
equipe. Será o QG do pre-
sidente nacional do DEM 
na capital baiana, onde 
já começou articulações 
para sua candidatura ao 
Governo em 2022. 

De saída 
 N O deputado federal El-

mar Nascimento pode es-
tar de saída do DEM da 
Bahia e não  descarta, no 
cenário estadual, se filiar 
a outro partido que o leve 
ao Senado.

Invasão     
 N Presidente da Comissão 

de Relações Exteriores 
(CRE), o senador Nelsi-
nho Trad (PSD-MS) classi-
fica como “inadmissível” a 
invasão do Congresso nos 
EUA: “Da mesma forma 
que os vencedores devem 
saber vencer, os derrota-

dos devem compreender 
a derrota e aceitá-la”.

Sem festa 
 N Shows e festas em Per-

nambuco estão proibidos 
pela Secretaria de Saúde 
até o final do mês. A or-
dem vale para todos os 
estabelecimentos: res-
taurantes, bares, barra-
cas de praias, hotéis ou 
outros. Já a Secretaria 
de Justiça está apelando 
aos cidadãos para que en-
viem imagens de aglome-
rações que serão autuadas 
imediatamente. 

Rua Marisa 
 NEm um dos primeiros 

atos após tomar posse, a 
prefeita de Juiz de Fora, 
Margarida Salomão (PT), 
sancionou projeto da Câ-
mara que nomeia um en-
dereço do bairro de São Pe-
dro como “Rua Marisa Le-
tícia da Silva”. A lei também 
determina que, abaixo do 
nome oficial da rua, conste 
a frase: “Primeira-dama do 
Brasil 2003-2010”.

SÓ PROPAGANDA  

RECOMPENSA 

 N Ex-aliado de Rodrigo Maia (DEM-RJ), o deputado Marcelo 
Ramos (PL-AM) já é cotado para assumir a primeira vice-pre-
sidência da Câmara em caso de vitória de Arhur Lira (PP-AL). 
Ramos foi anfitrião de Lira durante o tour do candidato por 
estados do Norte nos últimos dias. 

“Não é sobre usar 
ou não máscaras. É 
sobre se humanizar 
para continuarmos 
a construir uma 
civilização”

Esse início de ano foi farto de 
cenas de pessoas ignorando os 
protocolos de cuidados. Fes-

tas clandestinas, praias lotadas, sho-
ppings e centros comerciais abarrota-
dos são situações que nos fazem ques-
tionar sobre o que leva tanta gente a 
se arriscar e a por outras pessoas em 
risco. A primeira solução que nos vem 
à mente é intensificar as campanhas 
de conscientização e acirrar as medi-
das de punição, o que, de fato são as 
ações coletivas que cabem ser imple-
mentadas pelas instituições.

A questão da não adoção dos pro-
tocolos de cuidados escondem, no 
mínimo, três processos psicossociais 
frutos da Educação da família e da 
escola: a consciência do perigo, a vi-
são coletiva e a habilidade empática. 
Adotar os cuidados é uma questão 
de Educação que deve começar na 
família, continuar na escola para cul-
minar na sociedade.

Nessa primeira publicação de 
2021 não podemos deixar de 
transmitir a sensação que 

tivemos ao acordar e ouvir os no-
ticiários no dia 1º do ano. A cidade 
do Rio de Janeiro tinha comando. 
O prefeito Eduardo Paes entrara o 
ano no “Centro Integrado de Coman-
do e Controle da PMERJ” e já havia 
exarado 74 decretos. Podemos não 
concordar com o teor de todos, mas 
a sensação de que a cidade tem um 
“comandante” que a conhece bem é 
extremamente confortadora.

Temos certeza do grau de dificul-
dade que o prefeito irá enfrentar. A 
impressão é que, para qualquer setor 
que olhe, encontrará problemas. Con-
siderando a pandemia que estamos 
vivendo, a área de Saúde certamente 
é a que mais preocupa e foi a que mais 
sofreu e, por isso mesmo, deverá me-
recer uma atenção especial.

No entanto, não podemos deixar de 
alertar sobre o estado em que se en-
contra a infraestrutura da nossa cida-
de. Caótico seria elogio. Convivemos 
com ruas esburacadas e com bueiros e 
galerias de águas pluviais entupidos. 
As consequências da chuva que caiu 
no sábado, dia 2 de janeiro, são um 
bom exemplo. Apesar do ex-prefei-
to alegar que possui um contrato de 
concessão para iluminação pública, a 
cidade parece que vive um blackout. 
Ou será que a escuridão é efeito das 
árvores que não são podadas? Além 
disso, nossas encostas necessitam 
urgentemente de monitoramento e 
obras de contenção.

A equipe de secretários e subse-
cretários nomeados é experiente e 
tem condições de, em um curto pra-
zo, elaborar um planejamento de in-
tervenções e obras que minimizem 
essas mazelas. Serão necessário re-
cursos, mas também empresas para 
executar esses programas, e as que 
atuam no setor de obras públicas no 

A cidade tem comando

Não é sobre usar ou não usar máscara
Júlio Furtado 

professor e escritor

Luiz Fernando  

Santos Reis 

pres-exec Associação 
das Empresas de Enge-
nharia do Rio (Aeerj)

Os três processos podem gerar pro-
blemas no amadurecimento emocio-
nal. A ilusão da onipotência se revela 
na crença de que somos blindados 
contra todo o mal. A superprote-
ção, por exemplo, intensifica essa 
sensação. Crescemos com a sensação 
de que nunca perderemos, nunca cai-
remos, nunca nos machucaremos. A 

visão egoística se traduz no fato de 
nos enxergarmos como o centro de 
tudo e, dessa forma, termos que ter 
nossos desejos atendidos a tempo e a 
hora, não importando as consequên-

Rio de Janeiro estão extremamente 
debilitadas. Um quadro de poucas 
obras em andamento e pagamentos 
em atraso virou rotina nos últimos 
anos, prejudicando diversas empre-
sas de engenharia.

Temos que reconstruir o Rio. Não é 
possível que um projeto com a impor-
tância e magnitude que tem a pista 
expressa do BRT Transbrasil esteja 
parado e, mesmo que fosse retomado 
agora, levaria no mínimo sete anos 
para ser concluído.

As obras de contenção da avenida 
Niemeyer continuam sendo objeto 
de debate na Justiça, e o Ministério 
Público do Rio de janeiro, em 2 de 
janeiro do ano passado, pediu nova 
interdição da avenida. O que não po-
demos continuar a ver são soluções 
casuísticas, contratos emergenciais, 
prioridades equivocadas.

Ao mesmo tempo que vemos com 
otimismo o início desse governo, res-
ta-nos um viés de preocupação, como 

é o caso de medidas como o decreto 
48.364, de 1º de janeiro de 2021, em 
que o prefeito cria restrições referen-
tes ao pagamento de serviços executa-
dos e não pagos na gestão que o ante-
cedeu, os famosos “restos a pagar”. O 
que é estranho é que, em um mesmo 
contrato, uma fatura de serviços exe-
cutados em novembro de 2020 pode 
não ser paga ou estar sujeita a crité-
rios e procedimentos para quitação 
enquanto uma fatura dos serviços 
executados em janeiro ou fevereiro 
de 2021 terá seu pagamento proces-
sado normalmente.

Isso cria uma grande insegurança 
para as empresas, que irão se pergun-
tar por que elas deveriam dar conti-
nuidade a esse serviço se não recebe-
ram pelo que trabalharam e que se-
guiram os mesmos preceitos de lisura 
e transparência e cuja única diferença 
foi o fato de terem sidos executados 
no período em que a prefeitura estava 
sobre outra gestão?

cias. Essa visão precisa ser combatida 
assim que a criança começa a se rela-
cionar com outras crianças.

Dividir o espaço, o brinquedo e a 
atenção é aprendizado árduo que se 
não aprendido desde cedo, dificulta 
em muito nosso convívio social. Por 
fim, a inabilidade empática faz com 
que não consigamos nos colocar no 
lugar dos outros e, com isso, não nos 
sensibilizemos com o que possa vir a 
acontecer com eles.

Eis a importância do desenvolvi-
mento da empatia. Em certa medi-
da, todos nós temos deficiências no 
desenvolvimento dessas habilidades 
tão essenciais para a consciência so-
cial, mas a pandemia jogou luz na 
quantidade de pessoas que não al-
cançaram um mínimo de condições 
essenciais a um convívio civilizado. 
As campanhas de conscientização 
não podem parar. As medidas puni-
tivas precisam ser acirradas.

No entanto, a tomada de providên-
cias no campo da Educação familiar 
e escolar é urgente. Não é sobre usar 
ou não máscaras. É sobre se huma-
nizar para continuarmos a construir 
uma civilização.

MICHEL JESUS/CÃ¢MARA DOS DEPUTADOS

ESPLANADEIRA

 N # Segundo  o Instituto Escolhas, o Brasil deixa de arrecadar R$ 14 
bilhões ao ano pela não atualização da tabela do ITR (Imposto da Pro-
priedade Rural) # Medo do desemprego cresceu em dezembro, aponta 
CNI: indicador subiu 2,1 pontos e continua acima da média histórica. 
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Vítima da covid-19, Genival Lacerda 
morreu na manhã de ontem deixando 
uma carreira cheia de sucessos como 
‘Severina Xique Xique’O 

músico Genival Lacerda, de 89 
anos, morreu na manhã desta 
quinta-feira, vítima de covid-19. 
O cantor estava internado na 

UTI do Hospital da Unimed I, em Per-
nambuco, desde o dia 30 de novembro. 
Genival Lacerda Filho deu a notícia da 
morte no Stories, nesta manhã. “Pai-
nho faleceu”, escreveu apenas o filho do 
músico. 

Em dezembro, Genival chegou a ter 
uma breve melhora. A pressão arterial 
e as taxas foram normalizadas, além da 
cessão da febre. No entanto, após algum 
tempo, o cantor voltou a piorar. No últi-
mo domingo, seu estado era considerado 
grave. 

“O quadro de saúde de Genival La-
cerda continua grave, com pneumonia 
severa, ainda sem apresentar melhoras. 
A pressão arterial está controlada e os 
rins funcionando bem”, dizia o último 
comunicado. Em meados de maio, Ge-
nival já tinha sido internado por conta 
de um AVC. 

Desde o início da pandemia, o can-
tor estava recolhido em sua casa, com 
um dos filhos, João Lacerda. No Insta-
gram, ele escreveu um texto lamentan-
do a morte do pai. “Hoje perdi um dos 
maiores amigos de minha vida, amigo da 
música, de ensinamentos, amigo que na 
hora de brigar, sempre brigava e minutos 
depois nem lembrava que brigava, por-
que não guardava mágoa de ninguém”, 
escreveu João. 

O enterro do artista ocorre em Cam-
pina Grande, hoje. O prefeito da cidade, 
Bruno Cunha Lima, decretou luto oficial 
de três dias. O pedido para ser enterrado 
em sua terra natal foi do próprio cantor, 
em vida, que pediu para ser enterrado 
com a mãe, Severina Lacerda. 

VIDA E CARREIRA
Nascido em Campina Grande, no ano de 
1931, cidade que é considerada a capital 
do forró na Paraíba, Lacerda foi autor 
de sucessos como ‘Severina Xique Xi-
que’, ‘Rock do Jegue’ e ‘Radinho de Pilha’, 
em meio aos cerca de 70 discos lançados 
por ele – o primeiro deles, gravado em 
1955, quando já havia se mudado para 
Pernambuco.

Incentivado por seu concunhado, o 
músico Jackson do Pandeiro, Lacerda 
se mudou para o Rio de Janeiro em 1964, 
onde trabalhou em algumas casas de for-
ró. O salto na carreira só veio em 1975, 
quando lançou a música ‘Severina Xi-
que-Xique’ – famosa pelo verso “ele tá de 
olho é na butique dela”, feita em parceria 
com João Gonçalves. O disco vendeu cer-
ca de 800 mil cópias. 

Genival gravou mais de 50 discos na 
carreira. A obra do artista gravitou em 
torno dos cocos, xaxados e baiões, entre 
outros gêneros, resultando nas letras le-
ves e bem-humoradas. Foi a partir das 
letras com duplo sentido, que o músico 
ganhou o Brasil. A música ‘Severina Xi-
que Xique’, por exemplo, vendeu mais de 
800 mil cópias.

‘O Jegue Milionário’ e ‘Caldinho de 
Mocotó’ são outras canções que mos-
tram o amor do cantor pelas suas raízes 
e pelo nordeste brasileiro. Sempre ale-
gre, o último trabalho do artista foi com 
o filho João Lacerda, em 2020, no disco 
‘Pai & Filho’.

E não foi só na música que o artista se 
destacou. Genival Lacerda já participou 
até de filmes. Ele viveu um cantor de for-
ró no longa ‘Vamos Cantar Disco Baby’ 
(1979), ‘Made in Brasil’ (1985) e ‘Beijo 
2348/72’ (1990). Já em 2009, o músico 
interpretou ele mesmo em um documen-
tário sobre a sua carreira.

FAMOSOS LAMENTAM
Vários famosos usaram as redes sociais, 
nesta quinta-feira, para lamentar a mor-
te de Genival Lacerda. Sônia Abrão disse 

NATHALIA DUARTE 

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

MALHAÇÃO

 n Aldo ataca Tato e Roney. Marta 
reclama das notícias falsas sobre 
as escolas públicas. JM passa 
para Malu o contato do jornalis-
ta que publica as notícias falsas 
sobre o Cora Coralina. 

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Arruda tenta acabar com a vida 
de Samuel. Reinaldo conversa 
com a família sobre Hélio. Preso, 
Arruda é observado por Cassia-
no. Juliano observa Hélio. Guio-
mar questiona Alberto.

18h30 | GLOBO | Livre 

AMOR SEM IGUAL

 n Fonseca afirma que destruiu 
o laudo original, mas que pode 
prestar depoimento contando 
tudo o que sabe. Leilinha revela 
que foi despejada e não tem 
para onde ir.

20h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Maria e Laura se perdem no 
túnel secreto do orfanato. O 
monitor do acampamento faz a 
chamada de presença, e percebe 
que esqueceu Maria no orfanato.

20h30 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Zeca sai do beijo tumultua-
do, e Ritinha pega um botão da 
camisa que ele estava usando 
quando foi preso. Joyce e Eugê-
nio voltam de viagem. 

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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HAJA CORAÇÃO

 n Policiais informam que Apolo 
sofreu um acidente e está desa-
parecido. Apolo acorda pedindo 
ajuda e querendo falar com Tan-
cinha. A polícia avisa que Apolo 
pode ter se perdido na mata.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

De cima para baixo: 

Genival na juventude, com 

Fafá de Belém, Ana Maria 

Braga, Ivete Sangalo, com 

o visual característico (de 

terno e chapeuzinho) e 

numa foto recente

que o sanfoneiro era um “ícone do forró”. 
“Morre Genival Lacerda! O ícone do for-
ró tinha 89 anos e foi vítima da Covid-19, 
após 35 dias internado em Recife! Que 
pena”, escreveu a apresentadora. 

Já Marcelo D2, usou o Twitter para 
prestar a sua homenagem: “Essa é a ima-
gem que fica pra mim de Genival Lacer-
da. Essa dança dele com a mão na barri-
ga me faz lembrar a alegria do Brasil, me 
conecta muito com meus antepassados e 
me trás uma sensação boa de felicidade. 
Que descanse em paz”.

Daniel Boaventura publicou um texto 
emocionante para o cantor: “O maravi-
lhoso, irreverente, talentoso represen-
tante fiel do forró, Genival Lacerda, nos 
deixou”.

Luciana Santos, vice-governadora de 
Pernambuco, também lamentou a morte 
do ícone da música brasileira: “Genival 
Lacerda foi, e sempre será, um ícone do 
forró e da cultura nordestina. Construiu 
uma carreira marcante, amparada no 
seu carisma, irreverência e bom humor. 
Sua perda entristece a todos nós. Meus 
sentimentos a toda a família”.

Daniela Mercury relembrou o traba-
lho de Genival: “A música de Genival La-

cerda era pura alegria. Queria agrade-
cer por cada sorriso. Sinto muitíssi-
mo que ele vá embora assim. Um 
abraço carinhoso para a família”.

FOTOS REPRODUÇÃO INTERNET



Horóscopo

A sexta chega com uma dose extra de empolgação. É 
um momento adequado para focar nos seus objetivos. 
O relacionamento vai ter bastante aconchego.  Cor: 
rosa.

Dia para se divertir e evitar o estresse. Aproveite os 
momentos de relaxamento e de boas energias. Na 
conquista, oportunidades não vão faltar.  Cor: branco.

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: adro, aedo, andor, anel, dano, dote, entre, iene, íleo, lado, 
lêndea, nado, nenê, néon, neto, nov ela, onda, onde, roda, ronda, teor, tino, 
toda, trenó, veado, vela, velado, venal, venda, ventilado.

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

Aposte no espírito coletivo para atingir suas metas. 
Dedique um tempo a familiares e amigos. A sintonia 
com o par estará em dia.  Cor: verde-escuro.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Algumas surpresas podem abalar seu dia. Não seja 
negativo e pondere sobre as melhores soluções. Bons 
resultados podem surgir na paquera.  Cor: cinza.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Hoje você irá acordar de bom humor. Oportunidade de 
focar nas atividades profissionais e se empolgar com 
seus planos. Procure relaxar na vida a dois.  Cor: verde-
musgo

LEÃO
23/7 a 22/8

Sua cabeça estará cheia de perguntas. Procure se 
acalmar e resolver com calma os desafios. Os solteiros 
poderão obter bons resultados na paquera.  Cor: prata.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Os compromissos irão consumir boa parte do seu 
tempo. Bom momento no campo profissional. As 
relações familiares e com o par também estarão 
positivas.  Cor: dourado.

LIBRA
23/9 a 22/10

Transtornos no ambiente de trabalho podem surgir. 
Sua força irá facilitar a resolução de conflitos. O clima 
pode pesar com a família e parceiro.  Cor: amarelo. 

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Conclua todos os compromissos. Relaxe no final de 
semana e tente se reunir com os amigos, mesmo 
virtualmente. Planeje algo especial no romance.  Cor: 
violeta.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Muitas turbulências no dia de hoje. Oportunidades 
podem surgir. É possível que você se sinta cansado. Na 
vida a dois, aposte num filme e numa pipoca.  Cor: 
verde

Mantenha contato e ajude amigos ou familiares. 
Investimentos podem melhorar bastante suas 
economias. No romance, delicadeza para lidar com o 
par.  Cor: verde-claro.

O dia vai estimular sua criatividade. Você precisará 
utilizar a imaginação para lidar com os desafios da 
rotina. Seja paciente com o seu parceiro.  Cor: dourado.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

odiad
PALAVRAS CRUZADAS

PALAVRAS 

CRUZADAS

SUDOKU

SUDOKU

TORTO

Maria Zilda 
fumou  
um com 
Peter Tosh
Durante uma live com Kadu 
Moliterno em seu Instagram, 
Maria Zilda relembrou a época 
em que eles atuaram em ‘Água 
viva’ (1980). A atriz confessou 
que fumou maconha com o can-
tor de reggae Peter Tosh, duran-
te um intervalo das gravações. O 
jamaicano, que estava no Brasil, 
faria uma participação na trama 
cantando em uma festa, e ofere-
ceu maconha para ela. 

“Eu disse: ‘Não, obrigada’. Ele 
pegou um morretão e botou na 
minha mão. Fiquei com cara de 
que se eu não fumasse aquilo, fa-
ria uma indelicadeza, né? Fumei 
(risos). Vi que o negócio era do 
balacobaco. Kadu, eu não sabia 
quem eu era. Sentei no sofá chapa-
da (risos). E a Tônia (Carrero) di-
zia para mim: ‘O que você tem?’”.

Maraisa e 
Artur teriam 
terminado
Após quase três meses juntos, o 
romance de Maraisa, da dupla 
com Maiara, e do médico Artur 
Queiroz teria chegado ao fim. A 
informação é do colunista Gabriel 
Perline, do site ‘Notícias da TV’. 
Os dois ainda se seguem nas re-
des sociais, mas ao que indica são 
apenas bons amigos agora.

Segundo o colunista, amigos 
próximos da sertaneja disseram 
que o término foi amigável e 
que eles ainda trocam algumas 
mensagens. Questionada por Ga-
briel, a assessoria de imprensa da 
sertaneja não negou a informação 
sobre o término. Apenas disse que 
não comenta sobre a vida pessoal 
de sua cliente.

‘Confinada 
com o Big Boss’
Em meio ao burburinho em re-
lação aos possíveis participantes 
do ‘Big Brother Brasil 21’, o nome 
de Ana Furtado acabou sendo ci-
tado nas redes sociais. Através do 
Twitter, a apresentadora casada 
com Boninho, diretor do reality, se 
divertiu com a situação e revelou 
se toparia participar da atração. 

“Vi uns comentários aqui dizen-
do que vou participar do BBB21 . Só 
como telespectadora, gente! Pera aí, 
né... Eu já vivo há mais de 20 anos 
(e contando...) confinada com o pró-
prio Big Boss! Querem confinamen-
to maior que esse?”, disse.
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