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Ataque a bar 
deixa três mortos 
e três feridos 
Mais de 30 tiros foram dispa-
rados contra as pessoas que es-
tavam no local, em São João de 
Meriti. P. 5

R$ 1,2 bi  
para pagar 
atrasados a 
aposentados

IMPOSTO DE RENDA: 
SAIBA COMO 
CONTESTAR SE VOCÊ 
CAIU NA MALHA FINA.
ECONOMIA, P. 10

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

24
 PÁGINAS 
NO TOTAL

COVID

Rio tem 18 
bairros com 
alto risco de 
contaminação

KELLY DUQUE

CRIME 
ORGANIZADO
MILÍCIA, TRÁFICO E 

POLÍTICA, UM 
TEMA EXPLOSIVO 
SIDNEY REZENDE, P. 2

Veja mapa da cidade com as áreas mais sujeitas à infecção pelo 

vírus. Paes acredita que vacinação comece dia 25.

Anvisa recebe pedido de uso 
emergencial de vacina Coronavac

Horários e regras dos parques do Rio 
mudam por causa da pandemia. P. 3 E 4

Hospital Federal de Bonsucesso compra 
testes apesar de existirem estoques

PROTESTO NA FRENTE DO PALÁCIO CULPA BOLSONARO
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ATAQUE
Jessika Alves 
vive sua 
primeira vilã 
em ‘Gênesis’, 
da Record. 
P. 12

ESTEFAN RADOVICZ

No clássico de amanhã, a sorte dos clubes 
estará lançada para fugir do rebaixamento. P. 8

Segurados que venceram ação 
na Justiça no Rio e no Espírito 
Santo contra o INSS receberão 
no mês de março. P. 10 
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INSS DEIXA DE 
PAGAR BENEFÍCIO 
A UMA MÃE CUJO 
FILHO TEM 
MICROCEFALIA 
ECONOMIA, P. 9

O JOGO DOS DESESPERADOS: 
VASCO E BOTAFOGO. P. 8
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HISTÓRIAS DO LUAR
n e-mail: lsilva@odia.com.br 

Tava eu quietinho, aqui na caverna 
com nova internet, quando vi as ce-
nas da invasão do Parlamento pela 

tv. Larguei o baú onde guardo algumas 
lembranças, de onde retiro histórias para 
contar, e tentei prestar atenção nas ima-
gens que passavam. Será que é na Vene-
zuela? Guatemala ? Peru ? Chile? Argenti-
na? Notei as bandeiras norte-americanas 
- até as dos Confederados ! - e quase não 
acreditei. Washington, DC. É algum filme 
de terror, daqueles tipo “A Invasão da Casa 
Branca” ? Caramba, eram cenas reais.

Aumentei o volume do som, fechei o 
baú e decretei silêncio total na caverna. 
Tiros, porradas e bombas. Gente ferida, 
gente presa, gente pulando telhado e 
muros, correria, sessão solene no Capitó-
lio interrompida, deputados e senadores 
sendo escondidos. cacetada, isso é coisa 
de comunistas! Ou da extrema direita? 
Agentes infiltrados da KGB ou da Coréia 
do Norte? Quiçá do Irã?

Um repórter norte-americano vai nar-
rando o impossível e explicando o inexpli-
cável. “O presidente está na Casa Branca, 
vendo as cenas pela tv. O povo aguarda 

algo diferente nesses dias após a eleição 
norte-americana.

E, foi aí que lembrei de uma história do 
início dos anos 1940. Hitler, ainda sem 
mostrar decadência física e mental, an-
dava serelepe nos territórios ocupados na 
Europa. As más linguas informavam pela 
Rádio Corredor, que o ditador era fanático 
na anfetamina Pervitin, que causava resis-
tência física e aumentava o furor. Diziam, 
até, que o medicamento era distribuído 
aos soldados na linha de frente, principal-
mente nos que estavam se danando na 
invasão em Stalingrado, na Rússia, nas 
margens do congelado Rio Volga. É, mas 
não acho que deu muito certo.

E, lembrei também, da Venezuela, 
Chile, Argentina, Paraguai, e no sena-
dor Moura Andrade, então presidente 
do Congresso brasileiro, quando decla-
rou vaga a Presidência da República, em 
1964, quando Jango, o presidente, estava 
no Rio Grande do Sul. E, amigas e ami-
gos, fui lembrando e fui lembrando, e fui 
lembrando...Logo hoje, que eu pretendia 
contar uma história do aterrado do Fla-
mengo, acontece a encrenca em Washin-
gton.  Mas, vou contar depois.

O furdunço dos norte-americanos res-
pinga aqui, para nós, os primos pobres do 
Sul. Podem ver que o dólar já balançou. 
Isso tem tudo a ver com a balança comer-
cial, o preço da gasolina, do gás, da banana 
e até dos ovos. Ah, do uísque, também. A 
bolsa de lá está em alta. Cuidem-se.

que ele impeça seus correligionários de 
avançarem. Ou que recuem e saiam do 
prédio”. Que nada. Passaram minutos, 
horas até. Nada do Trump dar as caras e 
pedir ordem na zona. Bem mais tarde, pelo 
twitter, ele botou mais lenha na fogueira. 
Depois, bloquearam as redes sociais dele. 
O cara tá ensandecido e se recusa a largar 
o brinquedinho, a maleta dos códigos de 
lançamento dos mísseis nucleares. Não 
quer passar o bastão na tão badalada na-
ção da democracia.

Ih, tô desconfiado que tem gato na 
tuba...Será que vão pedir o impeach-
ment dele ? Dei uma girada no controle 
da tv, para saber da repercussão do caso 
pelo mundo. Caramba, até no Myanmar, 
mas somente na capital, Nepiedó, pas-
savam as imagens. Imaginei que Trump 
não estava tão puro. Ele deve ter tomado 

Filme de terror 
tipo ‘Invasão da 
Casa Branca’

Luarlindo Ernesto

Coluna publicada aos sábados

“Nada do Trump dar as caras e 
pedir ordem na zona. Bem mais 
tarde, pelo twitter, ele botou 
mais lenha na fogueira”

Repercutiu no círculo político a entrevista do deputado 
federal Marcelo Freixo (PSOL) ao UOL sobre a promis-
cuidade entre crime organizado e política fluminense. 

Para ele, “a milícia é uma máfia”. Freixo recomenda que se 
prenda os líderes destas práticas criminosas. “Eles foram 
presos durante a CPI das Milícias. Foram mais de 240 prisões 
imediatas. Basicamente todos os líderes foram presos e ain-
da assim a milícia cresceu. Então, precisamos retirar da milí-
cia os poderes territorial e econômico. A milícia domina, por 
exemplo, o transporte que é chamado de ‘alternativo’ no Rio. 
Ter uma política de transporte que atenda as pessoas e retire 
da milícia o controle das vans e a extorsão que eles fazem so-
bre os motoristas. Isso é fundamental e envolve a prefeitura”.

AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO
E não só milicianos, mas também traficantes estão traba-
lhando com propósitos políticos de alcançar casas legislati-
vas e aumentar o poder junto a prefeitos, principalmente da 
Baixada. Uma fonte contou que “depois de Fernanda Costa, 
filha de Fernandinho Beira-Mar, se eleger em Caxias, por pou-
co outro político com parentesco com traficante não assume 
uma cadeira na Alerj”. Segundo ela, “Cristiano Santos, ex-ve-
reador de Belford Roxo, irmão de Márcio dos Santos Nepo-
muceno, Marcinho VP, ligado à facção Comando Vermelho, é 
suplente de deputado estadual. E a depender da decisão do 
deputado Valdeci da Saúde, eleito vice-prefeito em Meriti, 
Cristiano terá assento no Tiradentes logo, logo”, acredita. 

CRIME ORGANIZADO

Rio de Janeiro, 
milicianos e 
traficantes

 n O policial federal Antonio 
Carlos dos Santos, ex-presi-
dente do Detran e ex-subse-
cretário de Segurança Pre-
sente, agora se aventura no 
YouTube. Entre seus convi-
dados, o gari Renato Sorriso 
e o lutador Jorginho Filho. 

 n A vereadora Tainá de Paula 
(PT), em primeiro manda-
to, articula a “Frente Parla-
mentar em Defesa da Vida e 
da Ciência no Rio”, que quer 
acompanhar o combate à 
covid-19 na cidade de per-
to. Nomes como Cesar Maia 
(DEM), Carlo Caiado (DEM), 
Thiago K. Ribeiro (DEM), 
Tarcísio Motta (PSOL) e Rosa 
Fernandes (PSC) assinam a 
proposta. Ela também con-
versou sobre o tema com Ro-
gério Amorim, do PSL. 

DIÁLOGO 
ABERTO 
CONTRA COVID

REPRODUÇÃO SITE MARCELO FREIXO

Marcelo Freixo comandou a CPI das Milícias, na Alerj, quando era deputado estadual no Rio

E TEM NOVO BLO-
GUEIRO NA PRAÇA

Por pouco, 
outro 
político com 
parentesco 
com 
traficante 
não assume 
uma cadeira 
na Alerj”

PICADINHO

Rede Daltro Educacional oferece bolsas de estudos para atletas fe-
derados do fundamental ao ensino médio. Inscrições até amanhã.

CNC: número de brasileiros com dívidas cresce no fim de 2020: 
66,3% dos consumidores estão endividados.

Secretaria de Estado Ciência, Tecnologia e Inovação e PRODERJ vão 
entregar chips e modems para alunos e professores da Uezo e Uenf. 

Tainá de Paula

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

TURISMO EM BÚZIOS
 n Até o dia 31, Búzios terá voos diários do Santos Dumont 

para o Aeroporto Umberto Modiano. Associação Comercial 
de Búzios fez a campanha “Juntos por uma Búzios Segura”, 
que reforça protocolos e restrições em função da pandemia. 

As mais lidas
Online

Fiocruz pede à Anvisa uso 
emergencial de 2 milhões 

de doses da vacina  
de Oxford

RIO DE JANEIRO

Anitta diz que topa 
gerenciar carreira de 

Melody: “Quando  
tiver 17 anos”

FÁBIA OLIVEIRA

Mel Maia se esbalda no 
mar da Praia da  
Barra da Tijuca

DIVERSÃO

SABRINA PIRRHO

Com participação de:

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

SidneyRezende



RIO DE JANEIRO

DEZOITO BAIRROS TÊM

Mapa mostra áreas da cidade com mais chances de contaminação. 
Dados vão servir para que prefeitura adote medidas restritivas

A 
Prefeitura do Rio di-
vulgou ontem o 1º Bo-
letim Epidemiológico 
do coronavírus, elabo-

rado pelo novo Centro de Ope-
rações de Emergências – COE 
Covid-19 Rio. Segundo a lista, 
que sairá sempre às sextas-fei-
ras, 18 bairros têm risco alto 
de contaminação, levando em 
conta óbitos e internações. Ou-
tros 15 apresentam risco mo-
derado. Nenhuma área da ci-
dade está com risco muito alto 
ou baixo para a covid-19. Com 
o boletim, é possível identifi-
car onde ocorre a maior circu-
lação do vírus e em quais áreas 
pessoas ficam mais doentes.

Os bairros com risco alto 
são Tijuca, Rio Comprido, Vila 
Isabel, Méier, Irajá, Madurei-
ra, Anchieta, Bangu, Campo 
Grande, Santa Cruz, Realen-
go, Barra da Tijuca, Botafogo, 
Copacabana, Lagoa, Centro, 
Santa Teresa e Paquetá.

Segundo o prefeito Eduar-
do Paes, o balanço foi dividido 
por Região Administrativa, 
para combater a doença por 
meio de medidas específicas 
a cada localidade. “A cidade 
não é uma coisa só. Não dá 
para imaginar que a realida-
de de Santa Cruz é a mesma 
do Leblon. As medidas a partir 
de hoje não serão mais neces-
sariamente uniformes”, expli-
cou. “Se as pessoas não se com-
portarem de forma adequada, 
e tiver situação de região com 
risco muito alto, há a chance 
de fechar determinados co-
mércios. Me refiro à Zona Sul, 
Barra da Tijuca, Santa Cruz, 
Bangu, Anchieta. Se não se 
cuidarem, há a chance de ir 
para o risco muito alto”.

O prefeito explicou que, por 
meio de resolução conjunta 
com as secretarias estadual e 
municipal de Meio Ambien-
te, que sai próxima semana, 
haverá regras obedecidas em 
cada estágio de contamina-
ção. “Serão restrições bastan-

JESSYCA DAMASO

ARTE O DIA

te firmes. A prefeitura não tem 
condições de ficar de babá da 
população”, advertiu.

Em áreas de risco mode-
rado, fica permitido acesso a 
espaços desde que cumpridas 
medidas protetivas; se respei-
te o distanciamento de 2m a 
1m. De risco alto, fica limitado 
público a metade da capacida-
de do espaço. Em áreas de ris-
co muito alto, a limitação será 
de 1/3 da capacidade do esta-
belecimento; vedada a entrada 
para maiores de 60 anos.

O secretário Daniel So-
ranz informou  que a maior 
quantidade de casos está na 
faixa entre 20 e 60 anos.

 > O Campo de Santana, 
no Centro, foi reaber-
to ontem. O local ficou 
fechado por dez me-
ses. Foi feita força-tare-
fa para limpeza, com 47 
garis, instalação de nova 
iluminação e reforço da 
Guarda Municipal. 

“Devolvemos espaço 
importante da cidade e 
que tem que ser aberta à 
população, especialmen-
te nestes tempos de pan-
demia, em que as pes-
soas têm dificuldades de 
usar espaços públicos”, 
afirmou Paes. 

A Secretaria do Meio 
Ambiente ampliará o 
horário de 38 parques 
da cidade, que funcio-
narão das 6h às 17h. A 
ideia é incentivar ati-
vidades ao ar livre. A 
temperatura de visitan-
tes em locais fechados 
será aferida. Estão au-
torizados piqueniques 
com até seis pessoas do 
mesmo domicílio, com 
distanciamento de dois 
metros entre grupos. 
Áreas de lazer e esta-
cionamento na orla ca-
rioca, no entanto, con-
tinuam proibidos.

Campo de 
Santana é 
reaberto

NO MESMO DIA DE SÃO PAULO

Paes quer começar a vacinação no Rio em 25 de janeiro 

 NO prefeito Eduardo Paes reve-
lou que o Rio está na expectativa 
de adquirir 3,3 milhões de doses 
da vacina Coronavac, produzi-
da pelo Instituto Butantan. Ele 
pretende começar a imunização 
contra a covid-19 no mesmo dia 
que São Paulo, em 25 de janeiro.

“Estamos caminhando para 
até o final desse mês começar 
a vacinação. O secretário Daniel 
Soranz (Saúde) vai para mais 
uma reunião com o Butantan. 

Temos um compromisso para com-
prar 3,3 milhões de doses. Estamos 
trabalhando para começar a vaci-
nação no mesmo dia que São Pau-
lo”, afirmou Paes.

No domingo, Soranz divulgou 
que o plano prevê cerca de 2,6 mi-
lhões de cariocas vacinados na pri-
meira etapa, dividida em quatro 
subgrupos: 1ª fase: idosos acima 
de 75 anos de idade; trabalhado-
res da Saúde; indígenas, idosos em 
instituições de longa permanência, 

como asilos; 2ª fase: idosos na 
faixa etária de 60 a 74 anos; 3ª 
fase: pessoas com comorbida-
des; 4ª fase: professores; profis-
sionais das forças de segurança; 
funcionários do sistema prisio-
nal; privados de liberdade.

Os 2,6 milhões de vacinados 
na 1ª etapa representam pouco 
mais de 30% do total de habi-
tantes (6,7 milhões). Serão ne-
cessárias 5.095.910 doses, já que 
a vacinação é em duas etapas.

Prefeitura reabriu Campo de Santana, no Centro. Estão autorizados piqueniques com até seis pessoas

KELLY DUQUE / AGÊNCIA O DIA

As regras vão 
funcionar a partir 
desse mapa. Serão 
restrições firmes. A 
prefeitura não tem 
condições de ficar de 
babá da população”
EDUARDO PAES, prefeito 
do Rio

RISCO ALTO DE COVID-19
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BRASIL

Anvisa recebe pedido do Butantan
Agência tem dez dias para responder. Fiocruz requereu aval para usar vacina de Oxford 

DIVULGAÇÃO

Butantan garante que Coronavac tem eficácia de 78% em casos leves

A Anvisa recebeu ontem o 
pedido de autorização tem-
porária de uso emergencial, 
em caráter experimental, da 
vacina Coronavac. O pedido 
foi enviado pelo Instituto Bu-
tantan, que no Brasil conduz 
os estudos da vacina desenvol-
vida pela empresa Sinovac. A 
agência estima que levará até 
dez dias para avaliar.

O Butantan garante que 
a Coronavac tem eficácia de 
78% para evitar casos leves da 
doença e de 100% para qua-
dros moderados e graves. O 
Ministério da Saúde pretende 
comprar 100 milhões de doses 
em 2021, ou seja, toda a produ-
ção do instituto.

A Anvisa informou que já 
iniciou a triagem dos docu-
mentos e da proposta de uso 
emergencial. As primeiras 24h 
serão usadas para fazer tria-
gem do processo e verificar se 
todos os documentos necessá-
rios estão disponíveis.

Ontem, a Fiocruz pediu à 

Anvisa o aval para o uso emer-
gencial de dois milhões de do-
ses da vacina contra a covid-19 
desenvolvida pela Universida-
de de Oxford e a farmacêutica 
AstraZeneca. A agência esti-
ma que levará até 10 dias para 
autorizar ou não. 

A Fiocruz deseja distribuir, 
ainda em janeiro, estas doses 

prontas, vindas de fábrica 
indiana. O produto foi com-
prado por R$ 59,4 milhões no 
momento em que o governo 
é pressionado para antecipar 
o calendário de vacinação no 
Brasil. O ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, aponta o 
dia 20 deste mês como data 
mais otimista para começar a 

aplicar as doses no país
A Fiocruz receberá em ja-

neiro insumo farmacêutico 
para completar a fabricação 
de cerca de 100 milhões de 
imunizantes deste modelo. A 
ideia é que as primeiras uni-
dades sejam liberadas em fe-
vereiro. No segundo semestre, 
a Fiocruz afirma que fará toda 
fabricação de outras 110 mi-
lhões de unidades. O governo 
prevê aplicar doses desta vaci-
na em cerca de 50 milhões de 
brasileiros de grupos prioritá-
rios no 1º semestre.

O ministro Ricardo Lewan-
dowski, do STF, decidiu ontem 
que a União não pode requi-
sitar à empresa produtora de 
seringas e agulhas cuja com-
pra já tenha sido contratada 
por São Paulo. Em liminar, 
determinou também a devo-
lução em 48 horas de qualquer 
material que já tenha sido en-
tregue à União, sob pena de 
multa de R$ 100 mil por dia 
em caso de descumprimento.

Próximos passos da solicitação emergencial
Se aceito, o uso do imunizante vale para o período de pandemia até o registro definitivo

Após o pedido do Butantan 
à Avisa, qual serão os próxi-
mos passos? A avalição será 
feita pela Diretoria Colegia-
da da agência que levará em 
consideração itens como 
qualidade, boas práticas de 
fabricação, estratégias de 
monitoramento e controle, 
e resultados provisórios de 
ensaios clínicos.

Se aceita, a concessão vale 
para o período de pandemia 
até a vacina receber o registro 

definitivo, fica restrita ao siste-
ma público de saúde, além do 
produto só ser liberado para o 
público previamente definido 
e testado nos estudos.

Outro ponto importante 
é que a autorização do uso 
emergencial não exclui a ne-
cessidade de registro sanitá-
rio. Ou seja, em caso de apro-
vação, ainda sim precisará 
ser oficialmente registrada. 

Mas, a agência esclarece 
que poderão ocorrer modi-

ficações, suspenções ou can-
celamentos da autorização 
temporária a qualquer mo-
mento, com base em elemen-
tos técnicos e científicos.

Se a Coronavac tivesse 
obtido autorização de ao 
menos uma agência regu-
ladora dos EUA, China, 
Japão ou Europa, o tempo 
entre pedido e aprovação 
seria de 72 horas, confor-
me decisão mantida pelo 
Supremo Tribunal Federal 

(STF) em 30 de dezembro.
As vacinas AstraZeneca 

(da Universidade de Oxford), 
Pfizer (da BioNTech) e Jans-
sen (da Johnson & Johnson) 
também chegaram a fase de 
testes 3 no Brasil. Ontem a 
AstraZeneca fez o pedido de 
uso emergencial à Anvisa, 
além da Coronavac. É possí-
vel acompanhar o andamen-
to do processo de aprovação 
das vacinas no site da agên-
cia reguladora.

Manifestantes colocaram uma faixa 
bem em frente ao Palácio do Planalto

Ato culpa Bolsonaro 
por 200 mil mortes

EVARISTO SA / AFP

Bolsonaro: protesto um dia depois de o país atingir triste marca

Um protesto ontem, em 
frente ao Palácio do Pla-
nalto, em Brasília, acusou o 
presidente Bolsonaro, pelas 
200 mil mortes por covid-19 
no Brasil. Os manifestan-
tes colocaram uma faixa em 
frente ao palácio, com a afi-
mação: “200 mil mortes: a 
culpa é sua Bolsonaro”. 

A manifestação desen-
cadeou uma “guerra de 
hashtags” no Twitter. A 
hashtag movimentada 
pela oposição, #Impeach-
mentBolsonaroUrgente, 
alcançou os assuntos mais 
comentados da rede social. 
O protesto ocorreu um dia 
depois de o país atingir a 
triste marca de duas cente-
nas de milhares de mortos. 
Ontem, um novo pedido 
de impeachment foi pro-
tocolado contra Bolsonaro, 
desta vez pelo PT. Já são 60 
pedidos no total; três deles 
foram arquivados pelo pre-
sidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ). 

Pressionado pela de-
mora em tomar provi-

dências para aquisição de 
vacinas, Bolsonaro assinou 
um decreto que reabre crédi-
to extraordinário de R$ 19,9 
bilhões para custear vacina-
ção da população contra o 
covid-19. O crédito de R$ 20 
bilhões para esse fim estava 
previsto em medida provisó-
ria editada em 17 de dezem-
bro, já no fim do exercício 
financeiro. Em razão da exi-
guidade de tempo, explicou 
o governo, o decreto reabrin-
do o crédito foi necessário.

O Palácio do Planalto, sede 
do governo brasileiro, deter-
minou que o cartão de vacina-
ção do presidente Jair Bolso-
naro seja colocado sob sigilo 
de até cem anos. A Presidên-
cia informou que as infor-
mações de vacinação “dizem 
respeito à intimidade, à vida 
privada, à honra e à imagem”. 
O presidente se posicionou 
de forma reiterada contra a 
vacinação obrigatória e criou 
teses conspiratórias sobre os 
imunizantes, como o da Pfizer 
que poderia transformar os 
vacinados em jacarés.

HFB compra teste apesar de estoque
Mesmo com peças no depósito do ministério, unidade desembolsou R$ 997,2 mil por 3.600 kits RT-PCR

LUCIANO BELFORD

O DIA apurou que as compras estariam acontecendo devido a uma incompatibilidade entre os testes armazenados no depósito do ministério

H
ouve nova compra 
por dispensa de li-
citação de testes 
RT-PCR para o diag-

nóstico de covid-19 por hos-
pital federal do Rio, mesmo 
com testes disponíveis em 
depósito do Ministério da 
Saúde, em Guarulhos, em 
São Paulo, onde, até o dia 9 
de dezembro, existiam cerca 
de sete milhões de unidades 
estocadas. Desta vez, a aquisi-
ção foi feita pelo Hospital Fe-
deral de Bonsucesso (HFB), 
no valor total de R$ 997.200 
para 3.600 testes. No dia 27 
de dezembro, O DIA revelou, 
com exclusividade, que outra 
compra havia sido feita pelo 
Hospital Federal dos Servi-
dores (HFSE): 4.500 testes ao 
preço de R$ 1,2 milhão. 

O DIA apurou que as com-
pras estariam acontecendo de-
vido a uma incompatibilidade 
entre os testes armazenados 
no depósito do Ministério da 
Saúde, da marca coreana See-
gene, com os equipamentos 
disponíveis nos hospitais para 
a análise das amostras colhi-
das dos pacientes. Além disso, 
os kits do Ministério da Saúde 
estariam incompletos.

A aquisição dos testes pelo 
governo federal aconteceu 

 > Os testes RT-PCR em 
estoque em depósito 
do Ministério da Saúde 
foram adquiridos, em 
abril do ano passado, 
junto à Organização 
Pan-Americana de Saú-
de (Opas). Em novem-
bro, reportagem do Es-
tadão revelou que 6,86 
milhões de unidades 
tinham data de venci-
mento entre dezem-
bro e janeiro. Outros 
283.700 venciam entre 
fevereiro e março.

Após a denúncia, a 
Anvisa publicou, em 7 
dezembro, no Diário 
Oficial da União, norma 
que estendia o prazo de 
vencimento dos testes 
em quatro meses.

Os 3.600 testes com-
prados pelo HFB cus-
taram R$ 277 cada. 
Segundo a empresa 
que comercializou os 
testes, todos já foram 
entregues ao hospital, 
acompanhados das res-
pectivas notas fiscais. 

O Ministério da Saú-
de não respondeu aos 
questionamentos da 
reportagem de O DIA.

Ministério 
adquiriu de 
organização

em abril, e teria custado R$ 
290 milhões aos cofres pú-
blicos, segundo o Tribunal 
de Contas da União (TCU), 
que abriu investigação para 
apurar supostas irregulari-
dades na transação, armaze-
namento e distribuição dos 
testes. A investigação está 
em andamento e sob sigilo.

A nota de empenho da 
compra feita pelo HFB é do 
dia 11 de dezembro. O hospital 
funciona parcialmente, pois 

BERNARDO COSTA

bernardo.costa@odia.com.br

permanece com o Prédio 1 in-
terditado após o incêndio que 
atingiu a edificação em 27 de 
outubro. No local, funciona-
vam os setores de emergência, 
cirurgias de alta complexida-
de, enfermarias, hemodiálise 
e exames de imagens. A Po-
lícia Federal apura as causas 
do incêndio. Segundo a PF, o 
inquérito ainda não tem pre-
visão para ser concluído. 

“Essas compras mesmo 
tendo estoque de testes no 

Ministério da Saúde são um 
desperdício de dinheiro pú-
blico e também falta de ope-
racionalização da logística, 
o que fez com que houvesse 
uma compra central e várias 
outras descentralizadas. 
No final das contas, nenhu-
ma dessas chega à popula-
ção, que é quem deveria ter 
acesso a esses kits”, critica o 
presidente do Sindicato dos 
Médicos do Rio de Janeiro, 
Alexandre Telles.

No final das contas, 
nenhum dos testes 
chega à população, 
deveria ter acesso 
aos kits
ALEXANDRE TELLES, pres. 
Sindicato dos Médicos do Rio

Exclusivo!
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Chegaram 
atirando 
e depois 
fugiram
Ataque a tiros em bar deixa três 
mortos e três baleados em Vilar 
dos Teles, em São João de Meriti

REGINALDO PIMENTA / ARQUIVO

A PM afirma que o 21º BPM da cidade foi acionado; as investigações estão a cargo da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense

A 
Polícia Civil inves-
tiga um ataque a 
tiros que terminou 
com três pessoas 

mortas e outras três feri-
das, na noite de quinta-fei-
ra. As vítimas estavam em 
bar de Vilar dos Teles, em 
São João de Meriti, na Bai-
xada Fluminense. 

As vítimas baleadas foram 
socorridas e levadas para a 
Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) de Vilar dos 
Teles e, em seguida, foram 
transferidas para um hospi-
tal do município. 

Em nota, a PM diz que o 
21º BPM (São João de Me-
riti) foi acionado para uma 

ocorrência envolvendo um 
ataque criminoso em um bar 
na Rua Assunção, próximo a 
um campo de futebol. Duas 
pessoas foram encontradas 
mortas no local e outras qua-
tro foram socorridas. 

Testemunhas contaram aos 
policiais que os bandidos já 
chegaram atirando contra as 
pessoas. Ainda segundo teste-
munhas, o alvo dos bandidos 
era um homem envolvido com 
a milícia daquela região. Não 
há informações se ele estava 
entre as vítimas. Foram feitos 
mais de 30 disparos contra o 
grupo que estava no bar. 

As investigações estão a 
cargo da Delegacia de Ho-
micídios da Baixada Flu-
minense (DHBF). A polícia 
ainda não sabe a motiva-

ção do crime. 
Agentes da DH estão em 

diligências. Imagens das câ-
meras de segurança da re-
gião estão sendo analisadas. 

A Polícia Civil ainda não 
identificou os nomes das ví-
timas. Os sobreviventes de-

vem ser ouvidos assim que 
forem liberados do hospital. 

BALEADO FOI BUSCAR COMIDA 
Entre as vítimas baleadas, o 
funcionário público Paulo Ce-
sar disse que o bar estava cheio 
na hora do ataque. Ele foi bus-

car comida quando o grupo ar-
mado chegou no local. 

Paulo foi atingido por qua-
tro disparos e recebeu alta na 
manhã de ontem.

“O carro embicou aqui sem 
dar tempo de reação. Foram 
muitos disparos. Me abaixei 

Vítimas muito jovens da violência no Rio de Janeiro
Estudo diz que, por mês, cerca de cinco crianças, algumas com três anos, e adolescentes são atingidos por armas de fogo

ARQUIVO PESSOAL

João Pedro foi morto a tiros durante operação policial, em maio

O ano de 2020 foi marcado 
não só pela pandemia de 
coronavírus. Um outro pro-
blema crônico do estado do 
Rio de Janeiro também se 
mostrou presente: a violên-
cia. Somente no ano passa-
do, segundo Relatório Anual 
do Fogo Cruzado, 22 crianças 
foram baleadas na Região 
Metropolitana do Rio. Oito 
delas não resistiram e mor-
reram. Entre os adolescen-
tes, 40 foram atingidos e 18 
morreram. 

Com o caso do adolescente 
do adolescente João Pedro 
Mattos Pinto, 14, morto den-
tro de casa durante uma ope-

ração conjunta das polícias 
civil e federal no Complexo 
do Salgueiro, em São Gon-
çalo, o Grande Rio chegou a 
40 adolescentes baleados em 
2020, uma média de três ba-
leados por mês. Dentre eles, 
18 morreram. Comparado 
com o ano anterior, quan-
do 89 adolescentes estive-
ram na linha de tiro, o ano 
de 2020 teve uma queda de 
55%. 

Na média, quase duas 
crianças são atingidas por 
mês. Mesmo alarmante, o 
número de vítimas foi 8% 
menor que o registrado em 
2019, quando 24 crianças fo-

ram baleadas. Já no número 
de mortos, houve aumento: 
foram sete em 2019, con-
tra oito em 2020.

TRÊS ANOS
Entre as vítimas baleadas, 
está Adrelany Pacheco de 
Lima, de 3 anos de idade. O 
que poderia ser um dia nor-
mal na vida da menina, se 
transformou em um pesade-
lo, no dia 2 de abril de 2020, 
quando ela voltava para casa 
com a mãe. As duas estavam 
na Rua Carvalho de Araújo, 
no bairro Raul Veiga, em São 
Gonçalo, quando ficaram no 
meio de um tiroteio duran-

O panorama da violência na Baixada Fluminense
Relatório mostra que foram registrados 1033 tiroteios no ano passado, resultando em 293 pessoas mortas e outras 198 feridas

ALINE CAVALCANTE

Manifestantes realizaram ato após morte de primas Emily e Rebeca, em Duque de Caxias, na Baixada

A plataforma Fogo Cruzado 
vai lançar na segunda o Re-
latório Anual 2020. Dados 
acessados com exclusividade 
pelo O DIA, mostram o pa-
norama da violência na Bai-
xada Fluminense. Somente 
em 2020, foram registrados 
1033 tiroteios, uma média de 
três disparos por dia, resul-
tando em 293 mortos e 198 
feridos na região. Dentre os 
baleados, 13 foram vítimas 
de bala perdida. Dessas, oito 
pessoas morreram. Um cres-
cimento de 167% em relação 
a 2019. Já o número de crian-
ças baleadas (mortas e feri-
das) teve aumento alarman-
te: 267%. Duque de Caxias, 
Belford Roxo e Nova Iguaçu, 
são os municípios que mais 
registraram tiroteios.

Em 2020 foram 11 crian-
ças atingidas por tiros. Den-
tre elas, seis morreram e ou-

tras cinco ficaram feridas. 
Entre os adolescentes houve 
queda em 2020, em compa-
ração com 2019. Sete foram 
baleados, sendo seis mortos 
e um ferido. Enquanto em 
2019 foram 16 baleados, com 
10 mortos e seis feridos.

Os registros de idosos 
baleados em 2020 também 
mostram queda de 56%, se 
comparados com 2019. Fo-

ram quatro vítimas, dentre 
as quais três vieram a óbito.

As chacinas diminuíram 
em 68%. Ao todo, 36 pessoas 
morreram em oito chacinas 
na Baixada. O número de 
mortos nestes casos também 
diminuíram, cerca de 61%.

extermínio e milícias. Essa 
é uma rotina. Chacinas que 
acontecem a todo tempo e 
não aparecem na televisão, 
não aparecem nos grandes 
jornais. Precisamos denun-
ciar, precisamos de politicas 
públicas”.

O número de agentes de 
segurança baleados na re-
gião teve queda de 50%. Ain-
da assim, 27 pessoas foram 
atingidas por tiros em 2020 
(uma média de quase dois 
por mês), sendo 20 mortos e 
sete feridos.

Para Adriano Araújo, so-
ciólogo e coordenador do 
Fórum Grita Baixada, a si-
tuação é cada vez mais preo-
cupante. “As altas taxas de 
homicídios são históricas na 
Baixada, ambiente marcado 
pela atuação de grupos de 

As chacinas 
diminuíram em 
68%. Ao todo, 36 
pessoas morreram 
em oito delas

ali e quando vi que não para-
va, me levantei e corri”, disse 
em entrevista à TV Globo. 

Ele ainda contou que co-
nhecia um dos mortos. Se-
gundo ele, a vítima era um 
trabalhador e não tinha en-
volvimento com o crime.

MOTIVAÇÃO DOS TIROTEIOS
Na Baixada foram regis-

trados 1033 tiroteios em 
2020, 37% a menos que em 
2019, que teve 1650 disparos. 
Do total de 2020, 360 tive-
ram registros com informa-
ções sobre motivos dos dis-
paros. As operações policiais 
foram os registros que lide-
raram os tiroteios. Foram 
198 em 2020, uma redução 
de 29% em relação a 2019. 

Os homicídios ou tenta-
tivas ficaram em segundo 
lugar com 86 registros em 
2020, uma queda de 60% 
em comparação com 2019. 
Os roubos (ou tentativas) re-
sultaram em 43 tiroteios na 
Baixada Fluminense, 58% 
a menos quem em 2019. Já 
os ataques a civis cresceram 
2000% no ano passado, se 
comparados com os regis-
tros do ano anterior. Foram 
21 tiroteios em 2020. Os tiro-
teios em arrastões também 
cresceram 300%. 

te uma operação policial. A 
menina foi atingida por uma 
bala perdida, foi socorrida e 
sobreviveu.

Houve a história de ou-
tra menina, também com 3 
anos de idade, atingida por 
uma bala perdida enquanto 
brincava. Era noite de 14 de 
setembro e a criança brin-
cava na porta de casa, em 
Santa Cruz da Serra, Duque 
de Caxias. A menina, que 
não teve o nome revelado, 
foi atingida no tórax e le-
vada para o Hospital Adão 
Pereira Nunes, também em 
Caxias, onde foi socorrida e 
sobreviveu.

ANDERSON JUSTINO
anderson.justino@odia.com.br

ALINE CAVALCANTE
aline.cavalcante@odia.com.br
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Na Rua Dona Joaninha há enormes buracos - alguns deles foram tapados com tampas de madeira, para evitar acidentes, mas com os alagamentos contantes, o perigo volta

Um problema chamado Magé
Moradores falam sobre denúncias de nepotismo, ruas alagadas e transporte ineficiente na cidade

DANIEL CASTELO BRANCO

E
m meio às denúncias 
de nepotismo, Re-
nato Cozzolino (PP), 
prefeito de Magé, na 

Baixada Fluminense, tem 
ainda outros desafios pela 
frente: cuidar das mazelas 
da cidade. Falta saneamento 
básico, coleta de lixo e asfal-
to. Ruas alagadas e transpor-
te ineficiente também são al-
guns dos problemas relata-
dos por moradores.

No bairro Barbuda muitas 
ruas sem asfalto, poeira, lixo 
ou lama. Uma realidade que 
Luzia Carneiro Antônio, de 
70 anos, enfrenta desde 1994. 
“Sempre foi assim. Não te-
mos asfalto a rua é cheia de 
poeira no calor e de lama 
quando chove.  Tive que ater-
rar meu terreno, pois quando 
chove a rua alaga, não temos 
como sair de casa.  Eu vivo à 
base de antialérgico com tan-
ta poeira. Fora o valão com 
esgoto a céu aberto que tem 
na rua”, disse a moradora da 
Rua Nhãhãn Ferraz.

Outra reclamação dos 
moradores do bairro é com 
relação ao transporte públi-
co. Para pegar um ônibus, é 
preciso caminhar cerca de 
15 minutos. “Não temos uma 
linha de ônibus que circule 
por aqui. Chegou a entrar 
uma que rodou por uns três 
meses, mas depois parou e 
nem sabemos o motivo. Te-
mos que andar até a pista 
principal para pegar um ôni-
bus. Durante o dia é até tran-
quilo, mas a noite complica”, 
reclama Maria Regina, 54.

Na Rua Dona Joaninha, 
além de faltar asfalto, há 
enormes buracos. Em al-
guns, os moradores coloca-
ram uma tampa de madeira 
improvisada para evitar aci-
dentes. “Já teve muita gente 
que caiu e se machucou. Por 
causa disso, meu sogro co-
locou esta madeira. Porém, 
quando chove, a rua alaga e 
não dá pra ver o buraco”, re-
lata uma comerciante.

O cenário de poeira se re-
petiu na Rua Adelino dos 
Santos e na Avenida Dr. 
Eduardo Portela, além de 
muito lixo acumulado, um 
problema que se repetiu às 
margens da Avenida do Con-
torno (BR 143), no bairro 
Vila da Liberdade.  

Em Nova Marília, mora-

dores das Rua Roberto Bus-
singer e da Rua 20 sofrem 
sem asfaltamento. Sem sa-
neamento básico, crianças 
brincam em meio ao esgoto 
a céu aberto. “É nossa reali-
dade, mas estamos com es-
perança de que o novo pre-
feito vai dar um jeito”, falou 
Maria Aparecida, de 71 anos, 
que disse não se incomodar 
com a atitude do prefeito de 
empregar sete familiares. “O 
importante é ele trabalhar e 
melhorar a cidade”, afirma.

Outros, lamentam o fato 
de faltar emprego na cidade. 
“Muitos conhecidos perde-
ram o emprego. Enquanto 
isso, o prefeito dá emprego 
para a família dele. Isso é um 
absurdo”, criticou Antônio 
da Silva, 66.

Tive que aterrar meu 
terreno, pois quando 
chove a rua alaga e 
não saímos de casa. 
Eu vivo à base de 
antialérgico com 
tanta poeira. 

LUIZA CARNEIRO 
ANTÔNIO, moradora 

‘São verdadeiras as situações narradas’
 > Em nota, a Prefeitura de 

Magé afirma que a situa-
ção da cidade é de aban-
dono e que o prefeito Re-
nato Cozzolino tem um 
plano de trabalho para os 
primeiros 100 dias, que 
inclui obras de saneamen-
to, asfalto e urbanização 
de diversos bairros. Em 
relação à coleta de lixo, a 
prefeitura disse que en-
controu os equipamen-
tos sucateados. Já sobre o 
transporte no bairro Bar-
buda, informou que o res-
ponsável pela empresa de 
ônibus que circulava na 

localidade foi convocado a 
prestar esclarecimentos da 
situação.

“O prefeito de Magé, em 
seu 5° dia útil de governo, 
afirma que são verdadeiras 
todas as situações narradas 
e que acha um absurdo o ce-
nário de abandono e descaso 
em que encontrou a cidade 
de Magé. Sua equipe técnica 
está trabalhando incessan-
temente para apresentar a 
população um plano de tra-
balho para os primeiros 100 
dias (...) Em relação à cole-
ta de lixo esclarecemos que 
um dos equipamentos que 

fazem a compactação dos 
resíduos, foi encontrado 
sucateado pela nova ges-
tão. (...) O equipamento 
acabou ficando inoperan-
te, entretanto, ontem à 
noite o problema foi cor-
rigido e o equipamento 
voltou a operar (...).

Sobre o transporte co-
letivo na Barbuda, a Se-
cretaria de Transportes 
informou que convocou o 
responsável pela empresa 
que atende a cidade para 
resolver essa e outras de-
mandas que estão sendo 
levantadas (...)”.
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MUNDO

Trump diz que 
não deve ir à 
posse de Biden
A última vez em que um presidente quebrou 
a tradição de ir à cerimônia foi em 1869

FOTOS AFP

O 
presidente dos Esta-
dos Unidos, Donald 
Trump, anunciou 
que não irá compa-

recer à posse do presidente 
eleito Joe Biden. A cerimô-
nia acontecerá no dia 20 de 
janeiro. “A todos que pergun-
taram, eu não irei à cerimô-
nia no dia 20 de janeiro”, afir-
mou Trump em rede social.

A declaração do repu-
blicano foi dada através do 
Twitter dois dias após a in-
vasão ao Capitólio e depois 
de Trump ter afirmado, pela 
primeira vez, que deixará a 
presidência estadunidense.

É uma tradição americana 
os presidentes que deixam o 
cargo participarem da ceri-
mônia de posse do sucessor.

Em 2017, quando Trump 
assumiu a Casa Branca, o 
democrata Barack Obama 
cumprimentou o republica-
no durante o evento. A últi-
ma vez que um presidente 
não compareceu à posse de 
seu sucessor foi em 1869. Do-

nald Trump seria o quarto a 
quebrar a tradição.

Um oficial da Polícia do 
Capitólio não resistiu e mor-
reu em consequência dos fe-
rimentos sofridos na quar-
ta-feira, durante a invasão à 
sede do Congresso america-
no, em Washington, por sim-
patizantes de Trump, segun-
do anunciaram as autorida-
des na quinta à noite. 

O agente Brian Sicknick 
“respondia aos distúrbios na 
quarta-feira no Capitólio e foi 
ferido enquanto enfrentava 
fisicamente os manifestan-
tes”, informou a Polícia do 
Capitólio em comunicado. 
“Voltou para seu posto e co-
lapsou”, relatou a nota, acres-
centando que “foi levado para 
um hospital local, onde su-

cumbiu aos seus ferimentos”. 

TRUMP: LISTA DE PERDÕES
Trump já preparou uma lista 
abrangente de pessoas a quem 
ele espera conceder perdão 
nos últimos dias de governo, 
segundo a Bloomberg. O per-
dão incluiria funcionários de 
alto escalão da Casa Branca, 
parentes, rappers famosos e 
possivelmente ele mesmo, se-
gundo pessoas com conheci-
mento do assunto.

Trump planeja fazer os 
anúncios no dia 19, e suas 
ideias são analisadas por as-
sessores e conselheiros da 
Casa Branca, segundo infor-
mações internas. Ele quer que 
esses perdões sejam usados 
para proteger os beneficiá-
rios de processos por crimes 
federais cometidos antes 
dos indultos. A Constituição 
diz que um presidente preci-
sa ter o “poder para garantir 
perdões por ofensas contra 
os EUA, exceto em casos de 
impeachment”. 

Um oficial da 
Polícia do Capitólio 
não resistiu aos 
ferimentos sofridos 
na quarta e morreu

Donald Trump avisa que não irá à cerimônia de posse do presidente eleito, Joe Biden, no dia 20 de janeiro

INVASÃO AO CONGRESSO

Capitólio recusou reforço federal para segurança

 N Três dias antes do ataque 
de apoiadores pró-Trump ao 
Congresso norte-americano, a 
polícia do Capitólio teria rejei-
tado ajuda federal para refor-
çar a segurança do prédio. As 
informações foram apuradas 
pela agência de notícias As-
sociated Press.

A invasão ao Capitólio 

causou cinco mortes, sendo que 
uma foi de um dos policiais que 
tentaram proteger a ocupação, no 
momento em que os parlamen-
tares estavam reunidos para de-
finirem a vitória do candidato Joe 
Biden a presidência dos EUA.

A sessão chegou a ser interrom-
pida. Horas depois, a formalidade 
foi cumprida e a vitória de Biden, 

confirmada. O Departamento de 
Justiça americano queria dispo-
nibilizar agentes do Pentágono, 
FBI e Guarda Nacional para for-
talecer a segurança.

Após o ocorrido, o chefe de 
polícia do Capitólio, Steven A. 
Sund, deixou o cargo. 

Com AFP, Estadão Conteúdo e IG

Estadão Conteúdo

 > Nova York
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RODRIGO PINHO NO BENFICA
O Benfica de Jorge Jesus acertou a 

contratação do atacante Rodrigo 

Pinho, ex-Madureira e Bangu 

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

FLAMENGO FLUMINENSE

Thuler é monitorado 
pelo Montpellier
Representantes do clube francês estão no Brasil, de olho no zagueiro rubro-negro

GILVAN DE SOUZA

Matheus Thuler, de 21 anos, não está sendo utilizado por Ceni

C
om a janela de transfe-
rência aberta na Fran-
ça, os clubes do país co-
meçam a se movimen-

tar no mercado para futuras 
negociações. É o caso do Mon-
tpellier, da Primeira Divisão. O 
time enviou representantes ao 
Brasil para monitorar jovens 
zagueiros que atuam no fute-
bol brasileiro. Inclusive, eles 
foram à Gávea na quinta-fei-
ra para assistir ao jogo do Fla-
mengo contra o Athletico-PR, 
pela semifinal do Brasileirão 
sub-20. A ideia é observar vá-
rias partidas no país e fazer 
levantamentos de atletas que 
possam entrar no radar.

Por outro lado, já há um 

jogador aprovado pelos ob-
servadores do Montpellier: o 
zagueiro Matheus Thuler, do 
Flamengo. Os representantes 
do clube francês gostam do 
defensor rubro-negro, mas 
sabem que não seria fácil tirá
-lo do clube carioca. Pelo mo-
mento financeiro que a equipe 

francesa vive, a ideia é tentar 
um empréstimo e usar a estra-
tégia que o jovem está ficando 
desvalorizado, pois não está 
sendo utilizado por Ceni.

Nenhuma conversa com a 
diretoria do Flamengo foi ini-
ciada. Os representantes do 
Montpellier querem aguardar 

o melhor momento para dar o 
“start”, caso Thuler seja o alvo 
definido no futebol brasilei-
ro. Os empresários do jogador 
foram procurados pela repor-
tagem para saber se algum 
contato já teria sido feito. Os 
agentes confirmaram que ob-
servadores do clube francês es-
tão no Brasil, mas não deram 
mais detalhes.

Quem está acompanhando 
os representantes do Montpel-
lier no Brasil é o ex-jogador 
Túlio de Melo, que teve boas 
passagens pelo futebol fran-
cês: de 2005 a 2008 defendeu o 
Le Mans; de 2008 a 2013 vestiu 
a camisa do Lille e, na tempo-
rada 2013/2014, passou pelo 
Evian TG. Na Gávea, Túlio teve 
a companhia de Rafael Angio-
ni, que trabalha no escritório 
que agencia a carreira de Ma-
theus Thuler, do empresário 
Giuliano Bertolucci.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nEnquanto Leven Siano en-
tra na Justiça para tentar evi-
tar a posse de Jorge Salgado, 
o presidente eleito no pleito 
de 14 de novembro vai se me-
xendo e conseguiu um golaço 
para o Vasco e com a torcida: 
Benítez está de volta  por mais 
seis meses, tempo que nin-
guém imaginava ser possível. 
Jogador de calibre e que vai 
agregar muito no “campeona-
to à parte” que Luxemburgo 
começou na última rodada. 
Quem agradece é Cano, me-
lhor amigo do camisa 10.

AS CARTAS DE 
SALGADO 

RAFAEL RIBEIRO/VASCO.COM.BR

RODADA DE DECISÕES 

O 
clássico entre Vasco e Botafogo, amanhã, 
às 20h30, em São Januário, tem hora e 
data marcada para definir, principal-

mente, o rumo do Alvinegro. Com apenas 23 
pontos, o Fogão vê o Vasco com 29 e, justamen-
te, sendo o primeiro time fora do Z-4. O Vasco 
de Luxemburgo, que mostrou ser outro time 
sob a tutela do Pofexô, quer pontuar para se 
afastar do Z-4 e também, quem sabe, sonhar 
com uma vaga na Sul-Americana, assim como 
foi em 2019. Seria um título para o Cruzmal-
tino. Na parte superior, o Flamengo pega o 
Ceará, às 16h, no Maracanã, e, além de ainda 
pensar no título, já começa a olhar para a vaga 
direta na Libertadores. São Paulo, Inter, Atléti-
co-MG estão na frente e o Grêmio está cheiran-
do o cangote rubro-negro na quinta colocação. 
Só um ponto os separa. Dos cariocas, o que está 
mais tranquilo, mas com um grande objetivo, é 
o Flu. Vitória no clássico deu uma moral enor-
me ao elenco, que enfrenta o Corinthians fora 
de casa, adversário direto na luta pela pré-Li-
bertadores. Rodada de decisões e será assim  
até o dia 24 de fevereiro.

Luxemburgo: Vasco já mostrou ser outro time sob o seu comando

 nO atacante, a promessa, 
o jogador que acabou não 
dando certo vai embo-
ra. Lincoln está de malas 
prontas para deixar o Fla-
mengo e ir para o futebol 
japonês. O destino deve ser 
o Vissel Kobel, time em que 
joga um dos maiores cra-
ques do futebol mundial: 
o espanhol Iniesta. Já era 
hora. Não tinha mais clima 
nem condições de o ata-
cante seguir como opção. 
Desde aquele gol perdido 
na final do Mundial falo 
isso. Boa sorte ao garoto. 

LINCOLN E 
INIESTA JUNTOS

MOICANO DE VOLTA AO CARIOCA?

 nConhecido no futebol carioca, ele passou pelos quatro 
grandes e fez história pelo Flamengo. O moicano foi suces-
so. Lembra? Léo Moura está perto de acertar com a Portu-
guesa. Richarlyson, multicampeão pelo São Paulo, estará 
no América. Diogo, campeão brasileiro com o Flu, deve 
aparecer no Sampaio Corrêa. É bom revê-los. Grande fase!
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Zagueiro destaca importância da vitória 
no clássico diante do Flamengo

Luccas Claro aponta 
uma retomada de 
confiança no Tricolor

O Fluminense venceu o 
Flamengo por 2 a 1, no Ma-
racanã, na quarta-feira, e 
encostou no G-6 do Cam-
peonato Brasileiro. Luccas 
Claro, autor do primeiro 
gol do Tricolor, falou sobre 
a importância da vitória e a 
expectativa para o restante 
do campeonato. Para o de-
fensor, a equipe “precisava 
desse resultado para a reto-
mada da competição”.

“Sabor importantíssi-
mo. Primeiramente por ser 
um clássico. Vínhamos de 
três resultados negativos, 
contando o do Vasco por 
ter tomado gol nos acrés-
cimos. Precisava dessa vi-
tória para a retomada da 
competição. Estava distan-
ciando um pouco da Liber-
tadores, pra continuar na 
briga precisávamos dessa 
vitória em um jogo dificí-

limo. Acredito que, a partir 
dessa vitória, vamos retomar 
a confiança, o estilo de jogo, 
entendendo o que Marcão e 
Aílton querem para dar uma 
sequencia até o final do cam-
peonato”, disse o zagueiro.

O Fluminense assumiu a sé-
tima colocação no Campeona-
to Brasileiro, com 43 pontos. 
O Tricolor volta a campo na 
quarta-feira, quando enfren-
ta o Corinthians, na Neo Quí-
mica Arena.

O goleiro Marcos Felipe tem 
sido peça fundamental para 
o Fluminense brigar por uma 
vaga na Libertadores. Ele falou 
sobre a emoção de se destacar 
no clássico contra o Flamen-
go, na quarta-feira. “Primeiro 
Fla-Flu da minha carreira, e a 
gente nunca esquece, princi-
palmente com a vitória como 
foi. Vou guardar com grande 
carinho”, disse.  

BOTAFOGO

VASCO

Clássico será o ‘jogo da vida’ 
Duelo contra o Vasco será crucial na briga contra a degola

O clássico diante do Vasco, 
amanhã, em São Januário, 
tem sido tratado pela direto-
ria do Botafogo como o “jogo 
da vida” do clube. De acordo 
com o site “ge”, os dirigentes 
se reuniram com os atletas 
para ressaltar a importância 
da partida e anunciaram algu-
mas medidas, como antecipar 
a concentração, com os joga-
dores indo para o hotel ontem.

Ainda segundo o portal, o 
presidente Durcesio de Melo 
e o vice, Vinicius Assumpção, 
têm se aproximado mais do 
elenco nas última semanas. 
A ideia dos dois é estar cada 
vez mais próximo para buscar 
alternativas que possam aju-
dar a equipe na luta contra o 
rebaixamento.

Atualmente, Botafogo e 

Eduardo Barroca: missão difícil

DANIEL CASTELO BRANCO

Vasco estão afastados por 
seis pontos na tabela. O Glo-
rioso está na na penúltima 
colocação, com 23 pontos, 
enquanto o Cruzmaltino 
aparece em 16º, com 29.

A nova diretoria do Botafo-

go indicou a permanência do 
treinador Eduardo Barroca 
e do gerente de futebol Túlio 
Lustosa, para a próxima tem-
porada. Apesar disso, o clube 
estaria perto de fechar com 
um novo diretor de futebol, 
como informa o “ge”. 

Durcesio Mello, presiden-
te eleito do Botafogo, acredita 
que não há a chance de fazer 
muitas mudanças neste mo-
mento, a não ser na questão 
motivacional. O mandatário 
quer tentar dar “chacoalhada”, 
segundo o portal. 

Na segunda-feira, o man-
datário revelou que pretender 
manter Barroca no comando 
da equipe por mais dois anos. 
No entanto, as partes ainda 
não conversaram sobre a pró-
xima temporada.

Cano avisa: Benítez fica
Camisa 14 se antecipa e celebra a permanência do apoiador

A novela Benítez foi longa. 
O ‘telespectador’ vascaíno, 
no entanto, não pode recla-
mar do último e feliz final da 
negociação que assegurou a 
permanência do camisa 10. O 
‘spoiler’ do derradeiro capí-
tulo foi dado pelo compatrio-
ta Germán Cano. Pelas redes 
sociais, o camisa 14 celebrou 
a continuidade do apoiador 
com uma postagem ao lado 
do garçom na Colina. Amigos 
pessoais, os dois passaram o 
Natal juntos no Rio.

“Se queda (Ele fica, na tra-
dução para português)”, pos-
tou Cano, nas redes sociais.

Com cautela, o Vasco acer-
ta os últimos detalhes da ar-
rastada transação. Pela re-
novação do empréstimo por 
mais seis meses, o clube, se-

Benítez: protagonismo com a 10

RAFAEL RIBEIRO / VASCO

gundo a imprensa argenti-
na, desembolsará cerca de R$ 
1,3 milhão pelo novo acordo 
com Independiente, que man-
teve a prioridade do Cruzmal-
tino para aquisição de 60% 
dos direitos do apoiador por 

cerca de R$ 21,4 milhões. 

LUXA ELOGIA POSTURA
O técnico Vanderlei Luxem-
burgo elogiou a postura da 
equipe em seu retorno ao Vas-
co. Após o empate em 0 a 0 
com o Atlético-GO, em Goiâ-
nia, na quinta-feira, ele disse 
que a equipe foi aguerrida, 
apesar de alguns erros.

“Vocês viram o Vasco como 
tem de ser. O jogador tem de 
entender o que significa jogar 
no Vasco. Falei que era a opor-
tunidade de subir na tabela. 
Vamos recuperar com calma. 
O importante é o sentimento: 
o torcedor pode enaltecer o 
que viu na rede social. Os tor-
cedores viram um time aguer-
rido, mas houve erros. É nor-
mal”, disse Luxa.

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br
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ECONOMIA

Mãe sofre com 
suspensão do 
benefício do filho
Luiz Phillipe tem diagnóstico de microcefalia. 
Segundo INSS, responsabilidade é do CadÚnico 

A 
dona de casa Pollyana 
Rabello, de 32 anos, 
foi surpreendida em 
dezembro do ano pas-

sado com a suspensão do be-
nefício do filho, Luiz Phillipe 
Rabello Cardoso, de 5 anos, 
diagnosticado com microce-
falia. A mãe do menino diz que 
buscou explicações com o Ins-
tituto Nacional do Seguro So-
cial (INSS), mas não teve res-
postas. Na quinta-feira, após 
O DIA entrar em contato com 
o órgão federal sobre o caso, a 
moradora de Maricá, na Re-
gião Metropolitana, recebeu a 
justificativa de que a assistên-
cia foi suspensa em virtude da 
falta de tutor cadastrado. 

“Quando fiz o pedido do be-
nefício, eles exigiram todos os 
documentos meu e do Luiz”, 
alega. Seja burocracia ou fal-
ta de comunicação do órgão 
federal, a família sofre com 
dificuldades financeiras para 
comprar remédios e materiais 
necessários para o menino, na 
casa dos R$ 600.

Pollyana conta que bata-
lhou muito para conseguir o 
benefício de Luiz. “Foi uma 
luta danada para conseguir. 
Eeu fiquei dois anos até, final-
mente, receber… Quando foi 
agora em dezembro, fui sacar 
o benefício e não tinha dinhei-
ro nenhum lá”, relata.

A dona de casa comenta que 
entrou no aplicativo do INSS e 
descobriu que o benefício esta-
va suspenso. “Liguei para ter 

alguma informação. Pergun-
tei o motivo da suspensão e 
não souberam me responder. 
Liguei para lá diversas vezes 
para tentar saber a razão da 
suspensão do benefício. Eles 
não sabiam me dizer por qual 
motivo. Anteontem (quarta), 
inclusive, eu fiquei por 38 mi-
nutos na linha para, no fim de 
tudo, o atendente me dizer: 
‘A gente já te deu todas as in-
formações que podia te dar’. E 
desligou na minha cara”.

No fim da quinta-feira, a 
dona de casa diz que recebeu 
uma mensagem do INSS. “Não 
entendo falta de tutor se quan-
do faz o pedido do benefício 
eles exigem todos os docu-
mentos meu e do Luiz. Então, 
como suspensão por falta de 
tutor? Entende a contradição 

Luiz Phillipe tem diagnóstico de microcefalia: Pollyana abdicou do trabalho par cuidar do filho

deles?”, questiona Pollyana.
O DIA questionou o INSS 

sobre a questão do tutor, ten-
do em vista que Luiz Phillipe 
é uma criança de 5 anos e sua 
condição inspira cuidados. O 
órgão federal, então, respon-
deu: “O INSS esclarece que 
não era exigida essa infor-
mação no CadÚnico na épo-
ca da concessão do benefício. 
Agora, durante o batimento 
de sistemas, por não cons-
tar no cadastro do CadÚni-
co essa informação, o bene-
fício foi suspenso. Portanto, 

além da apresentação dos 
documentos no INSS (cum-
primento de exigência), será 
necessário também realizar 
o cadastro dessas informa-
ções no CadÚnico”.

Pollyana, no entanto, afir-
ma não ter sido informada 
sobre a mudança. “Já que o 
problema era o CadÚnico, 
eles poderiam, pelo menos, 
ter entrado em contato comi-
go para fazer essa solicitação 
para eu poder anexar meu 
CadÚnico no INSS, mas nem 
isso eles fizeram.”

Questionado se houve co-
municação sobre as mudan-
ças, o INSS respondeu que, 
“o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) não é um 
benefício previdenciário, é 
um benefício assistencial, 
que envolve, além do INSS, a 
prefeitura local. A mudança 
foi cadastro do CadÚnico”. O 

DIA procurou o Ministério 
de Cidadania, responsável 
pelos programas sociais fe-
derais, mas até o fechamento 
desta edição, não havia obti-
do resposta.

Ele vai ficar sem 
medicamento, vai 
ficar sem fralda, 
vai ficar sem leite, 
porque é com esse 
dinheiro que eu 
compro as
coisas dele”

POLLYANA RABELLO, 
mãe de Luiz Phillipe, de 
cinco anos

 > Pollyana teve Zika du-
rante a gravidez e tomou 
conhecimento da en-
fermidade do seu bebê 
quando recebeu a crian-
ça pela primeira vez em 
seus braços. A doença 
do filho provocou uma 
mudança na rotina de 
Pollyana, que fazia segu-
rança em eventos. 

Com as limitações 
físicas e neurológicas 
da criança, a mãe de 
Luiz abdicou do traba-
lho pela necessidade de 
cuidar do pequeno.

“A gente não tem ou-
tro tipo de renda, a úni-
ca renda que eu tenho é 
o benefício. Ele vai ficar 
sem medicamento, vai 
ficar sem fralda, vai fi-
car sem leite, porque é 
com esse dinheiro que 
eu compro as coisas 
dele”, revela.

Vida dura 
e poucos 
recursos 
financeiros

FOTOS DE ARQUIVO PESSOAL 

LUANA BENEDITO

luana.benedito@odia.com.br
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Justiça libera R$ 1,2 bi  para pagar 
atrasados a aposentados do INSS
No Rio e Espírito Santo, segurados que ganharam ação contra o INSS vão receber no dia 5 de março

ESTEFAN RADOVICZ / AGENCIA O DIA

A
posentados e pen-
sionistas do INSS 
q u e  g a n h a r a m 
ações  jud i c i a i s 

contra o instituto em no-
vembro do ano passado 
receberão o dinheiro em 
5 de março no Rio e Espí-
rito Santo. O Conselho da 
Justiça Federal (CJF) libe-
rou R$1,2 bilhão para qui-
tar dívidas previdenciárias 
e assistenciais (revisões de 
aposentadorias, auxílio-
doença, pensões e outros 
benefícios) em 21 de de-
zembro. Serão contempla-
dos 112.324 processos no 
país. Para o Tribunal Re-
gional Federal da 2ª Região 
(TRF-2), que abrange Rio e 
Espírito Santo, foram des-
tinados mais de R$ 123 mi-
lhões para quitar 5.347 pro-
cessos de 6.799 segurados.

Só para o Rio, serão des-
tinados R$ 98.825.034,42, 
dos quais R$ 73.727.592.86 
destinam-se ao pagamen-
to de Requisições de Pe-
queno Valor (RPVs), or-
dens de pagamento limita-
das a 60 salários mínimos 
(R$62.700). O dinheiro é de-
positado no Banco do Brasil 
ou na Caixa Econômica em 
nome do ganhador da ação.

Para verificar se os apo-
sentados ou pensionistas 
estão nesse lote, é necessá-
rio acessar o site do TRF-2, 
no link portaleproc.trf2.jus.
br. Na página, vá ao menu à 
esquerda da tela, procure o 
campo ‘Entrar no Sistema’ 
e clique em ‘TRF2’. Depois, 
ao abrir o novo link ainda 
no canto esquerdo da tela, 
clique em ‘Consulta Pública 
de Processos’. Lá, é possível 
confirmar quanto terão de 
atrasados, quando vão rece-
ber, banco do crédito e nú-

mero da conta de depósito.
A fim de facilitar a pes-

quisa, os segurados do INSS 
devem ter o número do re-
querimento do processo 
ou do CPF do ganhador do 

processo ou o número da 
ação. Os detalhes sobre a 
documentação necessária 
e outras instruções impor-
tantes para o saque estão no 
manual que a Corte criou 
para orientação de partes 
e advogados. O guia está 
disponível neste no site do 
TRF2, no endereço https://
bityli.com/ZFXK4.

DEMAIS TRIBUNAIS

O CJF liberou o montan-
te para os demais tribu-
nais federais em todo país. 
O TRF da 1ª Região, que 
abrange Distrito Fede-

ral, Minas, Goiás, Tocan-
tins, Bahia, Acre, entre 
outros, por exemplo, terá 
R$ R$359.877.454,35 para 
quitar 15.989 processos, 
com 18.162 beneficiários.

Já o tribunal regional 
(TRF-3) que abrange São 
Paulo e Mato Grosso do 
Sul terá à sua disposição 
R$ R$295.753.954,81 e 
vai beneficiar 11.781 pes-
soas. O TRF da 4ª Região, 
que contempla Rio Gran-
de do Sul, Paraná e San-
ta Catarina, foram libe-
rados R$311.819.392,82 
para 21.550 beneficiários.

Contribuinte deve 
fazer processo de 
defesa somente 
pela internet

Quem caiu na malha 
fina pode contestar

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Não é preciso ir à Receita

O contribuinte que caiu na 
malha fina do Imposto de 
Renda já contestar os va-
lores lançados no Centro 
Virtual de Atendimento da 
Receita Federal (e-CAC). A 
defesa deve ser feita virtual-
mente, sem ir a unidade de 
atendimento do Fisco.

É preciso acessar o sis-
tema e-Defesa para preen-
cher o formulário de im-
pugnação. A ferramenta, 
segundo a Receita, traz 
várias vantagens. Além de 
validar a notificação de lan-
çamento, o formulário tem 
opções de alegações mais 
comuns para cada infração, 
o que facilita a redação da 
defesa. O sistema indica os 
documentos a serem entre-
gues,  agilizando o processo.

Após gerar a impugna-
ção, o contribuinte deve 
entrar no e-CAC, abrir um 
Dossiê Digital de Atendi-
mento (DDA) do tipo Im-
pugnação de Notificação 
de Lançamento Imposto 
de Renda Pessoa Física 

(IRPF) e anexar a defesa e os 
documentos. Quem pagar os 
valores da Notificação de Lan-
çamento em até 30 dias tem 
direito a desconto de 50% so-
bre a multa. O parcelamento 
possibilita desconto de 40%.

O e-CAC pode ser acessado 
de duas formas: pelo certifi-
cado digital (espécie de chave 
eletrônica que custa em mé-
dia R$ 200) e pela digitação do 
número do CPF e do código de 
acesso. Caso não tenha código 
de acesso, o contribuinte pode 
gerar uma combinação, mas 
precisa informar os números 
dos recibos das duas últimas 
declarações do IR.

Informações sobre a im-
pugnação da notificação po-
dem ser obtidas no portal do 
governo federal.

Secretaria de Trabalho divulga 366 
vagas de emprego no Estado do Rio
Oportunidades estão dividas entre as regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba

REPRODUÇÃO

Para se cadastrar, é preciso ir a uma unidade do Sine com documento de identificação e carteira de trabalho

Quem está desempregado 
pode aproveitar vagas que 
estão abertas nas regiões 
Metropolitana, Serrana 
e Médio Paraíba do Esta-
do Rio de Janeiro. São 366 
oportunidades de empre-
go divulgadas esta semana 
pela Secretaria Estadual de 
Trabalho e Renda (Setra). O 
anúncio acontece por meio 
do Sistema Nacional de Em-
prego (Sine), que faz uma 
análise de compatibilida-
de do perfil do profissional 
com o da vaga oferecida pelo 
contratante. Por essa razão, 
é importante que o cidadão 
interessado em uma vaga 
mantenha o seu cadastro no 
sistema atualizado.

A iniciativa faz parte do 
movimento do secretaria 
para garantir a manuten-
ção e a oferta dos serviços 
do Sistema Nacional de 
Emprego para a população. 
Para fazer o cadastro e atua-
lizá-lo, é preciso ir a uma 
unidade do Sine levando do-
cumentos de identificação 
civil, carteira de trabalho e 
comprovante de residência.

Dentre as 366 vagas de em-
prego, 89 são na região Metro-

politana, com 24 oportunida-
des para vendedores de con-
sórcio, cinco para mecânicos 
e nove para auxiliar de linha 
de produção. Há vagas tam-
bém para camareira de hotel, 
operador de caixa, ajudante 
de cozinha, entre outras.

OUTRAS REGIÕES

Já na Região Médio Paraíba, 
são 19 oportunidades entre 

assistente jurídico, auxiliar de 
pessoal, costureiro, analista 
de redes e outras funções.

A maioria das vagas ofe-
recidas estão disponíveis 
na Região Serrana do esta-
do: são 258. Destacam-se as 
oportunidades para corretor 
de imóveis, auxiliar adminis-
trativo, auxiliar de logística, 
cabeleireiro, entre outras.

Para saber mais sobre a 

remuneração e as exigên-
cias de cada função, é pre-
ciso ir até uma unidade do 
Sistema Nacional de Em-
prego ou consultar por meio 
dos canais digitais, como o 
aplicativo Sine Fácil ou pelo 
site empregabrasil.mte.gov.
br. As dúvidas também po-
dem ser encaminhadas via 
e-mail ao endereço: vagas@
trabalho.rj.gov.br.

 > Os correntistas do 
BB podem aderir ao 
crédito automático 
de precatórios e RPVs, 
que fica disponível na 
conta do beneficiário 
no dia útil seguinte ao 
do depósito judicial. 
Quem não é cliente 
ou não quiser aderir 
ao crédito automá-
tico tem atendimen-
to expresso para sa-
que ou transferência 
nas agências do BB. 
Para o atendimento 
presencial, é preciso 
apresentar na agência 
documento de identi-
ficação original, CPF 
e  o  formulár io  de 
resgate preenchido. 
O documento pode 
ser baixado no ende-
reço https://bityli.
com/5yq74.

Na Caixa, advoga-
dos podem usar o mó-
dulo da Área Restrita 
do Portal da OAB/RJ, 
que permite cadastrar 
contas para receber 
RPVs e alvarás. O ser-
viço está acessível no 
site www.oab.org.br. 

Para o público em 
geral, há atendimento 
presencial em agên-
cias, embora nem to-
das estejam funcio-
nando. O atendimen-
to é feito de segunda a 
sexta-feira, das 10h às 
14h. Para mais infor-
mações, a Caixa dis-
ponibiliza o endereço 
de e-mail ag4021@
caixa.gov.br.

Saiba o que 
fazer para 
sacar dinheiro

O dinheiro é depositado pelo próprio Tribunal Regional Federal em contas do Banco do Brasil ou da Caixa em nome do ganhador da ação

CONFIRA

R$ 62,7 MIL

R$ 1,2 BI

Requisições de Pequeno 
Valor (RPVs) são ordens 
de pagamento limitadas 
a 60 salários mínimos 
(R$62.700).

O Conselho da Justiça 
Federal (CJF) liberou R$1,2 
bilhão para quitar dívidas 
previdenciárias e 
assistenciais. 

MARINA CARDOSO
marina.cardoso@odia.com.br

Para verificar se 
os aposentados 
estão nesse lote, 
é preciso cessar 
link portaleproc.
trf2.jus.br.
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Estado paga salários 
de dezembro na quarta

RAFAEL CAMPOS

Cláudio Castro ainda quer um novo calendário de pagamentos

D
epois de antecipar 
os últimos salários 
do funcionalismo 
estadual em 2020, o 

governo fluminense anun-
ciou ontem que vai pagar a 
folha de dezembro também 
antes do prazo oficial (que é 
o 10º dia útil). O crédito cairá 
na conta dos 468.994 servi-
dores ativos, aposentados e 
pensionistas do Poder Exe-
cutivo na próxima quarta-
feira, dia 13 de janeiro.

O governador em exercí-
cio do Rio, Cláudio Castro, 
confirmou o depósito afir-
mando que a medida foi viá-
vel devido ao empenho da 
equipe técnica da Secretaria 
de Fazenda “na gestão fiscal 
e financeira, que possibilita o 
saldo da folha de pagamento 
dentro do prazo estipulado 
do Estado”.

De acordo com a Secreta-
ria de Fazenda, o valor líqui-
do da folha de dezembro é de 
R$ 1,87 bilhão. A pasta infor-
mou ainda que os pagamen-
tos serão efetuados ao longo 
do dia, mesmo após o térmi-
no do expediente bancário.

A intenção do governo é 
construir um cenário pos-
sível para um novo crono-
grama, com os vencimentos 
sendo quitados no 5º dia útil. 
Desde 2016 as categorias re-
cebem até o 10º dia útil.

UNIÃO ECONOMIZA R$ 2 BI

 n O governo federal estima 
uma economia anual de R$ 2 
bilhões (sendo R$ 1,5 bilhão 
para a população e, aproxi-
madamente, R$ 500 milhões 
para o governo) com a digita-
ção de serviços. Os números 
são da Secretaria Especial de 
Desburocratização, Gestão 

e Governo Digital (SEDGG) 
do Ministério da Economia. A 
pasta divulgou um balanço do 
trabalho realizado em 2020, e 
destacou a marca de quase 90 
milhões de cidadãos cadas-
trados no portal gov.br – que 
já conta com 65% dos serviços 
virtuais aos brasileiros. 

Com serviços digitais aos cidadãos

 n Como prometido, servidores 
do Município do Rio fizeram 
ontem um ato simbólico em 
frente à sede da prefeitura, 
na Cidade Nova, e cobraram 
data de pagamento do 13º 
salário. Representantes das 
categorias também formali-
zaram um pedido de audiên-
cia com o prefeito Eduardo 
Paes. Eles foram entregaram 
o ofício com a solicitação no 
protocolo geral.

E m  d e c o r r ê n c i a  d a 

pandemia do novo coronavírus, 
a manifestação contou com 
poucos funcionários públicos. 
Organizado pelo Movimento 
Unificado dos Servidores do 
Município (Mudspm), o ato 
também foi transmitido em 
tempo real pelas redes do Sin-
dicato Estadual dos Profissio-
nais de Educação (Sepe).

As categorias também bus-
cam uma reunião com o novo 
presidente da Câmara de Ve-
readores, Carlo Caiado (DEM).

ATO NA PREFEITURA

Reunião com Paes e data para 13º

Representantes das categorias estenderam faixa na prefeitura

DANIEL CASTELO BRANCO

CONFIRA

468.994 R$ 1,87 BI
Pagamento alcançará 
468.994 servidores públicos 
ativos, aposentados e 
pensionistas vinculados ao 
Poder Executivo fluminense

Valor líquido da folha de 
dezembro é de R$ 1,87 bilhão. 
Segundo a Fazenda, crédito pode 
cair na conta após o término do 
expediente bancário

 > Os professores ativos 
da rede estadual de en-
sino receberão um ter-
ço adicional de férias 
também na próxima 
quarta-feira. A Secreta-
ria de Educação (See-
duc) informou à coluna 
que vai depositar o va-
lor junto com o salário 
de dezembro. 

De acordo com a 
pasta, no total, vão re-
ceber 58.344 profissio-
nais, entre professo-
res regentes e demais 
servidores com férias 
programadas para ja-
neiro. “O investimento 
é de R$ 48,6 milhões”, 
comunicou a Seeduc.

Vale lembrar que a se-
cretaria também abriu 
inscrições, esta sema-
na, para cursos gratui-
tos de capacitação dos 
educadores para o en-
sino remoto. São ofe-
recidas 45 mil vagas 
inicialmente por meio 
do seguinte link: bit.ly/
trilhaensinohibrido.

Professores 
receberão 1/3 
das férias



FábiaOliveira

ATRIZ SERÁ SHAKIA EM ‘GÊNESIS’

 > Jessika Alves já vai começar 2021 prestes a enfrentar um novo desafio em sua carreira: dar vida 
à vilã Shakia, nas telinhas da Record, em ‘Gênesis’. Em conversa com a coluna, a atriz conta que 
procura não depender financeiramente somente da instabilidade da carreira artística, revela 
seu lado empresária e também entrega o desejo de fazer sua estreia nos cinemas.
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Ângela Bismarchi contou o que espera  deste ano. 
A apresentadora, que faz doutorado em Teologia, 
tem como principal objetivo concluir essa etapa dos 
estudos: “Meu foco esse ano é a minha formatura na 
faculdade de Teologia, Doutorado em Ministério e a 
preparação da minha tese, que é a apresentação do 
final do curso. Então tem muito trabalho pela frente. 
Desejo que em 2021 possamos ter um ano positivo, 
um ano encorajador, um ano de excelência. O ano 
novo que começa já uma grande oportunidade dada 
por Jesus para que possamos fazer grandes planos. E, 
é claro, que venha a tão esperada vacina!”, diz Ângela.

ÂNGELA BISMARCHI 
SERÁ FORMANDA 2021

JORGE BISPO

Depois de um bom tempo sozinha e 
fechada para o amor, por conta de um 
relacionamento abusivo, a ex-BBB 
Jakeline Leal está namorando o modelo 
e ator paulista Willian Herculano. Os 
dois se conhecem há quatro anos e até 
tiveram um breve affair no passado. 
Recentemente, eles voltaram a 
conversar pelas redes sociais e 
resolveram apostar em uma relação. 
“Estamos nos curtindo muito e dessa 
vez torço para que a gente se resolva 
definitivamente”, conta a participante 
da 12ª edição do reality da Globo. 

EX-BBB JAKE LEAL 

TEM UM NOVO AMOR

‘Diferente de tudo que 

já fiz’, diz Jessika Alves 

sobre sua primeira vilã
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 N O ano 2020 foi difícil para todo mundo e eu queria 
saber como foi o seu ano e qual aprendizado que você 
tirou?

 L Foi um ano desafiador, mas fiz um balanço pes-
soal e só tenho a agradecer. Passei o ano traba-
lhando, em meio a gravação da novela ‘Gênesis’, 
seguindo todos os protocolos da OMS. Isso já são 
muitos motivos para agradecer. Mas também pas-
sei por muitas dúvidas, incertezas e ansiedade durante a 
quarentena. O meu maior aprendizado é que o ser humano 
é totalmente adaptável e quando estamos unidos consegui-
mos nos ajudar e apoiar, mesmo a quilômetros de distância. 
E é isso que vai salvar o mundo, o senso de comunidade. 

 N O que vem por aí na vida de Jessika Alves?

 L Vem a estreia da novela Gênesis com a minha primeira vilã 
e eu estou muito feliz! 

 N Já pensa em casamento? E os planos para filhos, já 
que você é louca por crianças? 

 L Agora estou muito focada na novela e em outros projetos.  
Tenho muitos sonhos pra realizar e tenho certeza de que 
tudo virá no tempo certo.

 N Nas suas redes sociais, você se posiciona sobre assun-
tos importantes para as mulheres e muitas atrizes não 
fazem isso.  O que você pensa sobre isso?

 L Nas minhas redes eu faço e falo o que sinto no meu cora-
ção. Acho que posso usar a internet de uma forma positiva e 
mais profunda do que só entretenimento. Acho importante 
ter diversos pontos de vista sobre um assunto e não conde-
no nenhum deles, apenas mostro o meu. Também não acho 

que é obrigação de ninguém se posicionar. Se não sentir 
que posso somar positivamente em um debate em pauta, eu 
prefiro não falar. Tão importante quanto se posicionar é ter 
responsabilidade sobre seu posicionamento. 

 N Qual seria o plano B de Jessika se não fosse atriz?

 L Eu nunca pensei em não ser atriz, mas tenho investimen-
tos em outras áreas também, sou sócia de um restaurante e 
pretendo diversificar ainda mais, não exatamente como um 
plano B, mas porque entendo que a minha carreira às vezes 
é instável. Se fosse para escolher outra profissão, me fascina 
a psicologia forense.

 N Qual a qualidade em uma pessoa você admira e o qual 
defeito você repudia?

 L Qualidade é verdade e o defeito é a falta de empatia.

 N  Você está escalada para ‘Gênesis’. Fala um pouco 
sobre o personagem?

 L Eu estou louca pra contar tudo, mas ainda não posso dar 
tantos detalhes! Mas a Shakia, minha personagem, é com-
pletamente diferente de tudo que já fiz. Minha primeira vilã, 
ela é cheia de motivações e muito obstinada a alcançar seu 
objetivo e, inclusive, sua vingança. Aguardem! 

 N Qual novela e que personagem você gostaria de fazer 
em um remake?

 L Íris ou a Capitu, da novela do Maneco. 

 N O que ainda te falta?

 L Filmar um longa! Quero muito fazer cinema.

Ex-amante do cantor Tiee, a estudante de odontologia 
Ingrid Freitas expôs em suas redes sociais um print que 
mostra uma ameaça do sambista. Na conversa de What-
sApp, Tiee afirma que caso ela publicasse qualquer coisa 
sobre o relacionamento deles, ele divulgaria nudes dela. 
“Posta que eu mando você pelada pra todo mundo. Me 
causa problema pra você ver. Se não eu mando você 
pelada pro seu pai e pro batalhão dele todo”, escreveu 
o cantor. Ingrid já registrou um boletim de ocorrência 
contra o artista por ameaça. 

AMEAÇA
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POSITIVO DE LUCIANA GIMENEZ

YOUTUBE CENSURA VÍDEO 

PIOVANI DISCUTE COM FÃS SOBRE 
IDENTIDADE DO NOVO NAMORADO
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Depois que esta humilde coluna publicou uma ma-

téria sobre a acusação de vários calotes no fim de 

semana do Réveillon em Arraial do Cabo, Claudio 

Fits entrou em contato para esclarecer os fatos. O 

ator afirmou que teve problemas com as suas contas 

bancárias e os cartões de crédito por causa do período 

de recesso do final de ano. Ele se colocou à disposição 

para acertar todos os débitos, apesar de alegar que 

houve quebra de acordo por parte da pousada e do 

motorista de aplicativo. “Eles podem me procurar 

porque eu faço questão de acertar tudo. Agora com 

relação as duas acompanhantes, vou pagar também, 

mesmo não tendo acontecido nada. Não teve nada”, 

disse Claudio à coluna.

Anitta voltou a ser assunto nas redes sociais. Desta vez, por uma opi-
nião que deu publicamente sobre a Mc Melody. “Eu juro por Deus que 
acho que essa menina tem todo o elã para ser babadeira na música. 
Só precisava deixar o pai só na função de pai e pegar um bom empre-
sário”, escreveu a cantora em uma publicação da página Rainha Matos 
no Instagram.
O pai da Melody, MC Belinho, que cuida da carreira da funkeira mirima 
desde o começo, respondeu a cantora oferecendo a carreira da filha 
para que ela tomasse a frente como empresária. “Anitta, já que você 
vê tanto potencial nela, te ofereço a carreira dela e fico somente como 
pai. Vamos ver, ok? Estou aguardando seu contato. Falar, apontar, 
qualquer um faz. Fazer é difícil”, declarou. 
E não é que a Anitta topou? Mas ponderou. “Topo sim, a gente começa 
quando ela tiver 17. Agora ela estuda”

NOVA EMPRESÁRIA?

VAI PAGAR

RE
PR

O
D

U
ÇÃ

O
POR AÍ

 n A partir do dia 
13 de janeiro, 
atores e e in-
teressados em 
estudar interpre-
tação poderão 
fazer um curso 
online, minis-
trado pela atriz 
Patrícia Pinho. 
Serão aulas uma 
vez por semana 
durante dois me-
ses. As inscrições 
estão abertas 
no site www.bi-
lheteriaexpress.
com.br

Luana Piovani resolveu discutir com seus seguidores do Instagram nos últimos 

dias por conta de sua reserva em revelar a identidade do novo namorado. A 

atriz até pegou pesado ao rebater os comentários que levantaram a hipótese 

do ‘boy’ ser casado ou até fake para não assumir que está sozinha. “Ele não 

aparece porque é casado?” questionou um internauta. “Não aparece porque 

é seu pai, demônio”, respondeu. Outro seguidor também perguntou o motivo 

do casal não aparecer junto: “Porque não quero, po***!”. Xi!

QUARENTENA NA PRAIA 

Mel Maia não aguentou o calor do Rio e furou a quarentena 
para dar aquele mergulho no mar da Barra da Tijuca. Com um 
biquini vermelho fio dental, a atriz de 16 anos foi vista na 
companhia da mãe Débora Maia e de alguns amigos. 

ANDRÉ FREITAS / AG. NEWS

Bell Marques anunciou em suas redes sociais que, mesmo sem Carnaval nas ruas em 2021, o folião não vai ficar 
parado em casa! O cantor prometeu uma live especial no domingo que seria de folia, no dia 14 de fevereiro, com 
transmissão em seu canal do YouTube, a partir das 16h. O horário é o mesmo em que, tradicionalmente, Bell dá 
início ao trajeto do Farol da Barra a Ondina à frente do Bloco Camaleão. O projeto foi batizado de ‘Meu Carnaval’. 

BELL MARQUES ANUNCIA LIVE NO CARNAVAL

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

Parece que o YouTube realmente não tem parâ-

metros para seus conteúdos e a gente explica o 

motivo. Soubemos que o vídeo sobre baixa au-

toestima que a apresentadora Luciana Gimenez 

lançou, na última terça-feira, foi ‘censurado’ pela 

plataforma, evitando assim a entrega ou divul-

gação em sua totalidade aos telespectadores 

do YouTube. Os fãs da apresentadora, inclusive, 

muito se queixaram de não terem sido avisados 

automaticamente sobre a publicação.

Essa coluna assistiu ao vídeo do emocionante 

depoimento da Gimenez, relato esse que pode 

ajudar milhares de pessoas que também com-

partilham a baixa autoestima. 

Mas enquanto a mais nova youtuber teve seu 

alcance reduzido, numa pesquisa rápida com 

a palavra ‘pornô’ é possível achar vários videos 

bem pesados liberados. Nós também já divul-

gamos aqui as várias lives sem fiscalização da 

plataforma, realizadas por cantores bêbados ou 

divulgando álcool.

Procurada, a equipe de Luciana se limitou a res-

ponder que não sabe o motivo da baixa no de-

sempenho do vídeo, pois não tiveram retorno aos 

seus questionamentos por parte da plataforma 

de vídeos. Nos informaram ainda que, quando 

REPRODUÇÃO

publicado no Instragram, o vídeo foi um sucesso.

Já a assessoria do YouTube não retornou o conta-

to até o fechamento desta matéria. Que pisada de 

bola YouTube, censurando uma mulher que expõe 

um problema pelo qual passa!
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O que esperar do mercado 
de trabalho em 2021

Estamos a poucos dias da pro-
va do Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) e nesse 

momento, o candidato deve estar 
atento aos sentimentos como inse-
gurança, medo e ansiedade. É na-
tural se sentir assim, até porque a 
pandemia trouxe novos desafios. 

Alguns estudantes estão desani-
mados por conta de alguma dificul-
dade encontrada nos estudos ou pela 
falta de ritmo dos anos anteriores. 
Porém, lamentar-se não irá ajudar. 
É fundamental que possa focar no 

Em 2020, as organizações se 
depararam com uma nova ne-
cessidade: a de adaptar rapi-

damente suas operações para não 
sofrerem com os impactos causados 
pelo coronavírus. Dentre elas, en-
trevistas por vídeochamada e ado-
ção do home office. O bom resultado 
obtido com essas mudanças traz in-
dícios de que o mercado de trabalho 
tende a mantê-las, pelo menos, até 
a vacinação parcial da população.

Um dos aspectos que mais mudou 
no setor de recursos humanos foi o 
método para entrevistas e avaliações 
que passaram a acontecer por video-
conferência. Para a surpresa do se-
tor, a adaptação das entrevistas do 
presencial para o online não gerou 
prejuízos às empresas - tampouco 
para os candidatos - mantendo o ní-
vel na contratação, e, em alguns ca-
sos, ganhando maior agilidade.

Outra mudança que enxergamos 
é a de perfil profissional solicitado. 
Diante de um cenário em que uma 
crise abateu o mundo, gerou instabi-
lidade e criou ou intensificou ques-
tões emocionais relevantes na po-
pulação, as pessoas precisaram se 
adaptar. Atualmente características 
como autogestão, resiliência e adap-
tabilidade se tornaram fundamen-
tais nas contratações e foram as soft 
skills mais requisitadas em 2020.

Algumas mudanças nos escritó-
rios também começam a ser senti-
das. Embora o home office seja hoje 
a realidade da maioria, alguns clien-
tes ainda preferem que determina-
dos setores estejam concentrados 
nos escritórios, o que induz à uma 
busca por soluções que garantam a 
segurança de todos que trabalham, 
como disponibilização de álcool em 
gel, número reduzido de equipes e 
ambientes ventilados.

Em contrapartida algumas ainda 
preferem o trabalho remoto graças 
às boas experiências durante o pe-
ríodo de isolamento. Uma tendência 

Preparação final para o Enem 

Leonardo 
Chucrute 
professor de 
Matemática 

Gabriela Mative 
superintendente 
de Seleção da 
Luandre RH

que conseguiu aprender, apesar das 
adversidades. Busque ainda ser po-
sitivo e tenha certeza de que dará o 
seu melhor na prova. 

Pais, seus filhos necessitam de com-
preensão. Então, cobranças exagera-
das só pioram a situação. Devemos 
cobrar de nossos filhos, mas isso deve 
ser feito com sabedoria. Sempre acon-
selho que devemos repreender e ao 
mesmo tempo dar carinho. Sejam par-
ceiros e estejam prontos para ouvir. 

Observem se seus filhos estão dor-
mindo bem. Os médicos orientam 
ter oito horas de sono por dia. Além 
disso, é essencial ter qualidade de 
sono. Atentem-se também à alimen-
tação, pois ela influencia no bom 
rendimento. Incentivem que comam 
alimentos saudáveis e que não sejam 

forte para 2021, portanto, é o cresci-
mento de empresas que adotam o 
home office, seja em rodízio entre 
equipes para evitar aglomerações, 
seja como sistema integral.

Em relação às áreas de maior 
destaque, uma das que tem ótimas 
perspectivas é a de tecnologia da in-
formação em razão do crescimento 
exponencial da oferta para progra-
madores, analistas de BI, analistas 
de marketing digital, entre outros 
cargos. Essas carreiras devem con-
tinuar a ser demandadas, visto que 
a mudança no comportamento de 
consumo e a transferência do físico 
para o online veio para ficar.

Outro ponto de destaque é o tra-
balho temporário, que foi um dos 

setores com maior crescimento du-
rante a crise. Em um ambiente de 
incerteza, as empresas optaram pela 
contratação temporária a fim de dar 
andamento ou finalizar demandas 
do momento, uma vez que muitos 
colaboradores precisaram se ausen-
tar ou ser afastados por terem sido 
infectados com o coronavírus.

Para quem continua em busca 
de uma oportunidade este ano, 
recomendamos que o profissio-
nal não renuncie à oportunidade 
temporária. Além de possuir quase 
os mesmos benefícios que um car-
go efetivo, a modalidade continua 
sendo uma ótima oportunidade de 
entrada ou retorno ao mercado de 
trabalho.

pesados até para não correr o risco 
de passar mal no dia da prova. 

Candidatos, nessa reta final treine 
a redação, interpretação de textos e 
faça uma revisão rápida, tendo em 
mente os conceitos básicos de cada 
matéria. Lembre-se: o Enem é dife-
rente de outros exames e que 80% 
da prova é leitura e interpretação. 
Também indico que tenham calma 
e tranquilidade para fazer o exame. 

Na hora da prova, tentem esque-
cer as dificuldades e foquem nesse 
momento. Mentalize-se aprova-
do e sinta essa sensação. Acredite 
em você e perceba que o exame é 
uma oportunidade para mudar o 
seu futuro. O pensamento positi-
vo tem poder. Acredite e você vai 
chegar lá. 

O INSS em 
home office

Paulo César Régis 
de Souza 
vice-presidente da 
Anasps

Com a pandemia ficou popular o 
trabalho em home office. Apa-
rentemente simples, a empresa 

manda o empregado para casa para 
cumprir a jornada. Qual o apoio logísti-
co oferecido aos empregados? Os equi-
pamentos serão disponibilizados pelo 
empregador, mesa, cadeira adequada, 
computador? O wi-fi será pago pelo 
empregador? Os cursos, seminários, 
treinamentos e capacitação serão onli-
ne e pagos pelo empregador? A produ-
tividade será aferida pelo empregador? 
Será estabelecido horário para empre-
gado ficar à disposição? Terá acompa-
nhamento de psicólogo, na modalida-
de online, oferecido pelo empregador, 
bem como um programa de ginastica 
laboral, para dar suporte ao emprega-
do que terá a sua casa como o novo am-
biente de trabalho? Em contrapartida 
não haverá preocupação do emprega-
do com transporte para deslocamento.

O trabalho presencial existe há sé-
culos. Em ateliers trabalhavam arte-
sãos e artistas, pintores e escultores. A 
precariedade do trabalho presencial 
melhorou com a revolução industrial, 
trabalhadores foram para as fábricas e 
unidades de comércio e de serviços pú-
blicos e privados. A tecnologia trouxe 
ganhos de produtividade e benefícios 
aos setores produtivos. Sabemos que o 
ser humano tem necessidade de rela-
cionamento social com outras pessoas, 
além de sua família.

No caso dos servidores do INSS que 
concedem benefícios de prestação úni-
ca ou de prestação continuada, deve-se 
ter a preocupação de preservação de 
privacidade, evitando-se a invasão de 
segurados ou procuradores, ou ainda 
de advogados. Trabalhar remotamente 
e a modalidade do futuro, mas o mo-
delo híbrido e o que melhor se adequa 
ao momento. Hoje é imprescindível o 
investimento em capacitação dos ser-
vidores e gestores/tutores (mesmo a 
distância). Eles desenvolverão ativi-
dades presenciais, inclusive nos novos 
concursos devera constar exigência 
de capacitação para trabalho remoto.

O INSS Digital deve ser revisto e 
adequado, levando-se em conta que o 
instituto atende a quase 100 milhões 
de segurados, sendo 60 milhões con-
tribuintes (não mais por causa do de-
semprego e subemprego), 35 milhões 
de beneficiários previdenciários e as-
sistenciais, mais de 5 milhões de em-
presas (grandes, médias e pequenas). 
Somos a maior seguradora do país e da 
América Latina, a única autarquia que 
não administra o que arrecada e gasta. 
Essa administração e feita por outros 
que o fazem mal feito.

Estamos há anos sem concurso pú-
blico, com a defasagem de 15 mil ser-
vidores, numa situação ideal e presen-
cial, dado que o INSS tem um segurado 
ou beneficiário em cada um dos 5.700 
municípios do país, sem falar que em 
muitos casos há unidades distantes 
até 100 km da base física. É certo que o 
atendimento remoto supri distancias, 
bastando que a massa de segurados se-
jam capacitados para decodificar men-
sagens digitais e virtuais. Falta edu-
cação e conhecimento. Lidamos com 
seres humanos e não com botões de 
ferro, olhos de vidro e cérebro de aço.

“Em 
ambiente de 
incerteza, 
empresas 
optaram por 
contratação 
temporária 
para 
finalizar 
demandas”

“É 
fundamental 
que possa 
focar no que 
conseguiu 
aprender, 
apesar das 
adversidades”
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Novelas

FLOR DO CARIBE

 N Dionísio tenta agarrar Maria 
Adília, mas ela reage. Guiomar 
promete ser aliada de Maria 
Adília. Dionísio assume seu amor 
por Maria Adília. Ester consegue 
o celular de Manolo. Maria Adília 
conversa com Veridiana sobre o 
encontro com Dionísio.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

 N Apolo fica sem entender a hos-
tilidade com que as pessoas da 
vila o recebem. Tancinha deixa 
claro para Beto que ainda ama 
Apolo. Adônis fica sensibilizado 
com o interesse de Shirlei em 
ajudá-lo. Felipe observa Shirlei e 
Adônis de longe.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

A FORÇA DO QUERER

 N Alan não consegue conven-
cer Jeiza a ficar em Los Angeles. 
Ritinha fala para Marilda que irá 
esperar Zeca sair da prisão. Abel 
teme que o filho volte a se en-
cantar por Ritinha. Joyce discute 
com Ivana, e Eugênio tenta falar 
com a filha. 

 21h30 | GLOBO | 14 anos 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Com 5 milhões 
de ouvintes 
mensais só 
no Spotify, 
Vitão recorda 
o começo da 
carreira, fala das 
novas músicas e 
comenta namoro 
com Luísa Sonza. 
“Sabíamos que 
ia ter uma onda 
hater”, diz

C
om apenas 21 anos, 
Vitão já é um dos 
grandes nomes da 
música brasileira. O 

cantor, que lançou seu pri-
meiro álbum em 2019, já 
acumula parcerias de peso 
como Anitta, Ivete Sanga-
lo, Projota, Luísa Sonza e, 
a mais recente, com Leo 
Santana. Os números são o 
reflexo do sucesso: são 570 
milhões de views em seu 
canal no YouTube, quase 5 
milhões de ouvintes men-
sais no Spotify Brasil. Mas, 
para o paulista, isso tudo é 
só o começo.

“Trabalhei muito para 
conquistar um espaço 
com minha música e hoje, 
estar no meio de grandes 
nomes do cenário, para 
mim é resultado de muito 
foco, estudo e dedicação. 
Agradeço muito e quero 
crescer mais e mais”, reve-
la o cantor.

Vitão cantou nas ruas 
e em bares no começo da 
carreira, chamou atenção 
do grande público quando 
começou a postar vídeos 
na internet, em 2016. Seu 
primeiro EP, homônimo, 
foi lançado em 2019 e já 
chegou com um feat com 
Anitta, em ‘Complicado’. 
Em janeiro de 2020, o pri-
meiro álbum de estúdio, 
‘Ouro’, acumulou mais de 
120 milhões de reprodu-
ções. Tamanho sucesso é 
reflexo de uma paixão an-
tiga pela música. 

“Sempre fui apaixonado 
por violão, estudo desde 
pequeno. Depois, comecei 
a dar aula para alguns alu-
nos da escola que eu estu-
dava, em seguida vieram 
outras pessoas e foi uma 
forma que encontrei de 
ganhar uma grana extra 
com a música. Me lembro 
que era muito tímido e en-
trei para o grupo de teatro 
da escola, então comecei a 
me soltar para cantar. Em 
2016, comecei a fazer co-
vers no Facebook e depois 
vídeos no Youtube. Desde 
então uma coisa foi levan-
do a outra, quando perce-
bi a esta com meu primei-
ro milhão de views e uma 
música autoral”, relembra 
o cantor que, além de can-
tar, compõe os próprios 
sucessos.

“Tudo que estou passan-
do na minha vida no meu 
dia-a-dia, boas ou ruins, 
fáceis ou difíceis, acabam 
se espelhando nas minhas 
composições. Algo que 
aconteceu ontem, hoje 
eu sento e escrevo aquele 
acontecimento e vira uma 
letra musical, acredito que 
essa forma de trazer o meu 
dia a dia para musica faz 
com que as pessoas possam 
se identificar muito”, revela.

REFERÊNCIAS
Transitando pelo R&B, hip 

NATHALIA DUARTE

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

GLOBO/ESTEVAM AVELLAR

Vitão e Luisa Sonza (foto acima) assumiram namoro e o assunto traição viralizou. 
“Nos amamos e pronto”, diz ele (com Léo Santana na foto à direita, em cima)

hop, samba, pagode, bossa 
nova e pop, as referências 
do cantor vão desde Bee-
thoven a Projota. Mas, para 
além da música, o cantor 
também se inspira em al-
guns artistas para compor 
o visual. 

“Sempre me inspirei em 
muitas coisas, na galera do 
hip hop norte-americano 
mais antiga, na cultura do 
rock americano, Guns N’ 
Roses, AC/DC. O Slash por 
exemplo é uma grande ins-
piração pra mim, sempre 
usava as camisas abertas 
com cabelão comprido, as-
sim como Zeca Pagodinho 
que usa sempre as camisas 
estampadas abertas. Os 
sambistas também se ves-
tem dessa forma. Minhas 
inspirações vêm de muitos 
lugares, meu estilo é uma 
mistura de tudo”, pontua 
o cantor.

PARCERIAS
Em pouco tempo de car-
reira, não é tão comum um 
artista somar parcerias de 
peso. Mas, essa é uma bar-
reira que o cantor também 
quebrou. Somando feats 
com artistas de diferentes 
gêneros musicais, o cantor 
explica que a escolha de 
quem vai cantar a música 
com ele é mais pessoal que 
profissional.

“Não tenho uma defini-
ção pra escolher um feat, é 
mais uma identificação não 
só com o artista, mas com 
o projeto que foi apresen-
tado. É mais eu olhar e me 
identificar do que qualquer 
outro critério”.

Na mais recente dela, em 
‘SAMU’, com Léo Santana, 
o cantor escreveu pensan-
do no romance dele com 
Luísa Sonza. “É uma coisa 
que eu estou passando e o 
Léo já passou. aquela pa-
rada de ir se apaixonando 
sem querer se apaixonar, e 
quando você vê tá mergu-
lhado até o pescoço. É uma 
música muito autobiográ-

fica. Tudo que eu escrevo 
é de uma parada que eu tô 
passando. Eu vomito aque-
la situação. Eu estava pas-
sando essa situação de ‘vou 
me apaixonar/não vou’ e, 
quando vi, estava mergu-
lhado até o pescoço. Nes-
sa música que eu estou fa-
lando da Luísa. Eu escrevi 
quando a gente tava come-
çando a se falar”, revelou.

VIDA AMOROSA
Assim como a carreira de 
qualquer grande artista, a 
de Vitão também já se viu 
envolta em algumas polê-
micas. A maior delas, foi 
quando assumiu o namo-
ro com Luísa Sonza, em 
setembro do ano passado. 
O cantor chegou a ser cha-
mado de “talarico”, pois os 
internautas acharam que 
ele, de alguma maneira, 
“roubou” Luísa do ex-ma-
rido, Whindersson Nunes.

“Eu e ela sabíamos que 
haveria uma onda hater 
forte, mas sabemos de nos-
sa história e estamos mui-
to felizes juntos. No come-
ço pensamos em não falar, 
mas vimos que não tinha 
necessidade de esconder 
nada. Nos amamos e pron-
to”, confessa o cantor, que 
chegou a sofrer bastante 
com os “cancelamentos” 
da internet. “(O cancela-
mento) Funciona para al-
gumas coisas que devem 
ser condenadas de uma 
vez por todas e a internet 
tem essa força, mas em ou-
tros casos, acaba fazendo 
mal para outras pessoas, 
passando dos limites nesse 
‘tribunal’ e acaba conde-
nando coisas que não de-
veriam ser condenadas”, 
pontua. 

Com tantos julgamen-
tos em cima, ele tira forças 
dos que permanecem junto 
todo esse tempo. “Eu tenho 
uma família incrível, uma 
cachorra, amigos maravi-
lhosos e trabalho com o que 
eu amo. Isso tudo me dá for-
ça para continuar”, revela 
Vitão

Cancelamento 
funciona para 
coisas que têm que 
ser condenadas, 
mas em certos 
casos faz mal e vira 
‘tribunal’

VITÃO, cantor

FOTOS REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

DIVULGAÇÃO / CAUE TARNOWSKI

DIVULGAÇÃO/ BRUNO TRINDADE

DIVULGAÇÃO / CAUE TARNOWSKIDIVULGAÇÃO/ BRUNO TRINDADE

15    SÁBADO, 9.1.2021  I  O DIA



Horóscopo

A Lua reforça que o momento é bom para trabalhar. 
Ótimo dia para fazer as suas atividades físicas. Você 
conseguirá construir relacionamentos mais seguros.  
Cor: pérola.

A preguiça vai tomar conta do seu astral. Dificuldade 
para relaxar como gostaria. Na paquera, aposte em 
atividades prazerosas para conquistar.  Cor: verde-
escuro. 

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: anca, andar, arco, asno, bota, bote, branco, brando, cana, canoa, 
caos, coado, danoso, dieta, dito, dobra, dona, dote, estio, idoso, manso, 
marco, nado, nato, obra, onda, sanar, seio, soar, sonda.

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

Nesse dia, o seu desejo de contactar os amigos irá 
aumentar. Enviar uma mensagem poderá ajudar você 
a relaxar. Pegue leve com o seu parceiro.  Cor: 
vermelho.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Hoje a Lua traz muita positividade. Chance de fazer 
bons negócios no trabalho. Assistir um filme juntinho 
pode ser uma ótima opção com o seu par.  Cor: 
vermelho.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Afaste as preocupações extremas de sua cabeça. Na 
paquera, utilize a sua libido, pois ela estará em alta. 
Na saúde, as atividades físicas exigem cautela. Cor: 
prata.

LEÃO
23/7 a 22/8

Dia para dedicar a mente. Problemas no campo 
financeiro podem surgir. Não se irrite demais com isso, 
tente relaxar. Busque curtir um tempo com o   par.  Cor: 
pink.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Aproveitar um pouco o final de semana é o caminho 
para você. Tente conversar com os amigos e a família. 
Oportunidade de formalizar aquele romance.  Cor: 
preto.

LIBRA
23/9 a 22/10

Bons negócios no horizonte. É um ótimo momento 
para dedicar as finanças. A animação vai tornar mais 
fácil se livrar de obstáculos e viver com o par. Cor: 
preto.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

É possível que você tenha vontade de se afastar de 
problemas. Assista um filme ou escute uma música 
para se acalmar. A positividade vai reinar na vida a 
dois.  Cor: verde.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Foco hoje é na casa. Uma faxina ou pequenos 
consertos podem sair do papel. Você poderá ter 
vontade de viver uma aventura com a paquera.  Cor: 
pérola.

O fim de semana pode começar com familiares e 
amigos, mesmo a distância.  Compartilhar ideias irá te 
fazer bem. O relacionamento vai estar forte.  Cor: 
prata.

Positividade e alegria. Essas são as energias que irão 
fazer bem ao seu trabalho e aos seus projetos 
pessoais. No amor, muita intimidade com o 
companheiro.  Cor: pink.

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

Aos 44 anos, 
Vanessa da 
Mata exibe 
corpão 
Reservada quanto a sua vida pes-
soal, Vanessa da Mata surpreen-
deu os fãs na noite desta quinta-
feira. A cantora, de 44 anos, surgiu 
em fotos raras de biquíni e exibiu 
o corpão à beira de uma piscina.

“Vai um solzinho aí?”, brincou a 
cantora na legenda. Em seguida, 
claro, os fãs e amigos elogiaram 
os registros da cantora. “Linda”, 
escreveu a também cantora Ne-
gra Li. ‘Que mulher! É talentosa, 
inteligente e linda’, declarou um 
fã. “Que sol lindo”, brincou outra 
seguidora. 

Líder voltará 
com ‘ares de 
rei’ no BBB 21

A contagem regressiva para a vi-
gésima primeira edição do Big 
Brother Brasil já começou! Dia 25, 
o Brasil vai conhecer os novos mo-
radores da casa, que será dividida 
em pipoca e camarote. Ou seja: fa-
mosos e anônimos que disputarão 
o prêmio de R$ 1,5 milhão. 

A Globo já deu spoilers da nova 
edição. A prova ‘Bate e volta’ e a 
prova de resistência estão confir-
madas. Eles ainda adiantam que 
o líder terá o poder do “não” quan-
do preciso e que voltará ‘com ares 
de rei’, mas não será mais o único 
a ter mesa tática de bonequinhos. 
O Big Fone segue promovendo 
confusões e o anjo trará consigo 
o temido monstro.

Xuxa é cortada 
de reprise no 
Canal Viva

Parece que a relação de Xuxa com 
a Globo não deve estar tão bem 
assim, pois ela foi cortada de uma 
reprise no Canal Viva. O canal, 
irá passar a série ‘As Brasileiras’, 
de 2012. Cada episodio é prota-
gonizado por uma atriz diferente 
e homenageia alguma região do 
Brasil. Xuxa estrelou o episódio 
‘A Fofoqueira de Porto Alegre’, que 
segundo o site ‘Notícias da TV’ fi-
cará de fora da reprise. 

O Viva disse ao ‘Notícias da TV’ 
que decidiu cortar o episódio de 
Xuxa por “uma decisão editorial”. 
Já a assessoria da apresentadora 
não se manifestou. A loira foi cor-
tada até da abertura, junto com a 
aparição de outras atrizes, como 
Patrícia Pillar.
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