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CORPO ACHADO 
NO FUNDÃO  
É DE JOVEM 
DESAPARECIDA 
NA PENHA. 
RIO DE JANEIRO, P. 6

DÚVIDAS
VEREADORES 
QUEREM OUVIR 
SECRETÁRIO 
DANIEL SORANZ 
SOBRE O COMBATE 
AO CORONAVÍRUS 
INFORME  
DO DIA, P. 2

Saiba aqui quais são as novas restrições, de acordo com o grau 
de risco de contaminação de seu bairro.  RIO DE JANEIRO, P. 3 E 4

RICARDO CASSIANO/PREFEITURA DO RIO

Picaretagem: venda de  
vacinas falsas pela internet  
já é investigada pela polícia

Auditoria encontra em depósitos 
equipamentos hospitalares 
adquiridos por Crivella. P. 3 e 4

Ministro da Saúde afirma que 
vacinas compradas na Índia 
chegarão ao Brasil no sábado

PANDEMIA
Prefeitura 
anuncia 
normas para 
frear a covid

EMPRESÁRIO: WITZEL 
RECEBEU R$ 980 MIL ANTES 
MESMO DA ELEIÇÃO.  RIO DE JANEIRO, P. 5
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RIO DE JANEIRO, P. 2

500 MIL 
APOSENTADOS 
PODEM PASSAR 
A RECEBER 
APENAS O 
SALÁRIO 
MÍNIMO

ENEM: 
SECRETÁRIOS DE 
SAÚDE QUEREM O 
ADIAMENTO DA 
PROVA MARCADA 
PARA DOMINGO

ECONOMIA, P. 9
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Câmara aprova 
impeachment 
de Trump

REPRODUÇÃO

Marcelo Calero (à direita), 
secretário de Governo e Integridade 
Pública, no depósito em Caxias 
onde estão equipamentos médicos 
comprados no governo Crivella

Idosa entra com 
processo por aparecer 
em documentário de 
Anitta. P. 12

Caso vai, agora, 
ao Senado. Se for 
confirmado, milionário 
ficará inelegível. P. 9
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NETFLIX LANÇARÁ  
UM FILME PRÓPRIO  
POR SEMANA EM  
SUA PLATAFORMA. P. 15

Tricolor perde de 5 a 0 para o Timão. P. 8

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE F.C.
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 N A iluminação na Rua 
Pompeu Loureiro, em 
Copacabana, está muito 
prejudicada. Muitos dos 
postes estão sem luz. Isso 
acaba facilitando a ação 
de assaltantes na região. 
Pedestres são furtados 
diariamente na via. 
Precisamos de luz!

 > Anônimo
Copacabana

Falta iluminação em 
via de Copacabana

Dificuldades para fazer 
cartão do SUS

 N Não estou conseguindo 
fazer uma segunda via do 
cartão do SUS para o meu 
pai, de mais de 90 anos. Já 
liguei até para a Secretaria 
de Saúde e não consigo 
resolver esse problema. Não 
consigo entrar no site do SUS 
também. Isso é um verdadeiro 
descaso com as pessoas.

 > Marília Marques
Por e-mail

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

As mais lidas
Online

A decisão que 
queremos 
é que a 
vacinação 
comece 
o quanto 
antes”
ROGÉRIO AMORIM,
Vereador do PSL.

 N O publicitário Gledson Vi-
nicius, da Bancada do Livro, 
foi convidado pelo prefeito 
do Rio, Eduardo Paes, e vai 
presidir a Fundação Plane-
tário. “É uma grande opor-
tunidade de mostrar o amor 
que tenho pelo Rio”.

InformedoDia

 N A secretária municipal de 
Assistência Social do Rio de 
Janeiro, Laura Carneiro, não 
tem dado trégua para os ser-
vidores. Além de trabalhar 
uma média de 12 horas por 
dia, a titular da pasta não lar-
ga um “amigo inseparável”: 
o seu cigarro. Fumante inve-
terada, Laura enche a sala 
de fumaça durante os en-
contros que ocorrem numa 
pequena sala. 

SECRETÁRIA 
E A CORTINA 
DE FUMAÇA 

ESTEFAN RADOVICZ

DANIEL CASTELO BRANCO

NOVO COMANDO NO 
PLANETÁRIO DO RIO

AJUDA 

DEPOIS DA 

CHUVA

Depois do tempo-

ral em Três Rios, 

a Fecomércio RJ 

entregou donati-

vos às vítimas das 

chuvas em  ação 

realizada ontem 

com entidades 

socioassisten-

ciais que aten-

dem pessoas 

em  situação de 

vulnerabilidade. 

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

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Daniel Soranz foi convidado por vereadores para falar sobre vacinação.

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Laura Carneiro

O prefeito Eduardo Paes acertou ao recuar da decisão de liberar o 
público nos estádios de futebol. É mais do que razoável o argu-
mento de que seria difícil fiscalizar o cumprimento do que estava 
combinado. Voltar atrás diante de argumentos sensatos é um sinal 
de maturidade política.

Realizar o Enem na data agendada é um risco desnecessário. 
Melhor seria aplicar as provas depois que a vacinação contra a 
Covid-19 já estivesse em andamento. No modelo atual, os testes 
seriam marcados pela desigualdade e beneficiariam os que tive-
ram acesso à internet durante a pandemia.

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

Secretários de Saúde 
pedem adiamento do Enem

MARCELLO CASAL JR/ AGÊNCIA BRASIL

O
s secretários esta-
duais de Saúde de 
diversos estados 
pediram, através 

do Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (Co-
nas), o adiamento do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem), marcado para do-
mingo. O motivo do pedido, 
que foi encaminhado ao mi-
nistro da Educação, Milton 
Ribeiro, é o avanço no núme-
ro de infectados pela pande-
mia do novo coronavírus.

“Apesar de os jovens terem 
menor risco de desenvolver 
formas graves e tampouco 
estar prevista a vacinação da 
população com menos de 18 
anos, o aumento da circula-

ção do vírus nesta população 
pode ocasionar um aumento 
da transmissão nos grupos 
mais vulneráveis”, diz a carta 
assinada pelo presidente do 
Conass e secretário do Mara-
nhão, Carlos Lula.

Na última terça, o MPF do 
Amazonas solicitou o adia-
mento da prova. Também na 
terça, a Justiça Federal em 
São Paulo negou o pedido de 

REDE ESTADUAL

 NO prazo para a confirmação 
presencial da matrícula direta-
mente na escola, para apresen-
tação dos documentos, termina 
hoje na rede estadual. Caso o 
aluno alocado na 1ª fase da Ma-
trícula 2021, ou o seu responsá-
vel, não possa comparecer na 
data de agendamento informa-
da no site deverá, preferencial-
mente, entrar em contato com o 
colégio para marcar nova data, 
ou ir diretamente à unidade para 
garantir sua vaga. Sem a confir-
mação no prazo, o aluno terá que 
dar início a um novo processo de 
matrícula, no dia 27 de janeiro.

DOCUMENTAÇÃO
No ato da confirmação da ma-
trícula, é necessário apresentar 
originais e cópias dos seguintes 
documentos:

 N Certidão de Nascimento ou 
Casamento, Carteira de Iden-
tidade ou documento que a 
substitua;

 N  CPF, se possuir - Original (será 
devolvida no ato);

 N  Histórico Escolar ou Decla-
ração da última unidade esco-
lar em que estudou, constan-
do a série para a qual o aluno 
está habilitado, ficando o ori-
ginal na escola;

 N  Carteira de Identidade e CPF 
do responsável legal, no caso 
de menor de 18 anos, original 
e cópia; Laudo comprobatório 
de deficiências declaradas (se 
for o caso);

 N  Comprovante de residência 
com o mesmo endereço infor-
mado no ato da inscrição da 
matrícula;

 N  Atestado médico que seja 
específico para a prática de 
atividade física de alto rendi-
mento, no caso de matrícula 
nas unidades escolares com 
Ensino Médio Vocacionado 
ao Esporte.

Prazo para confirmação de matrícula termina hoje

adiamento do exame, previs-
to para acontecer no próxi-
mo domingo e no dia 24. 

“ALTA TRANSMISSÃO”
Através do Twitter, o secre-
tário de Saúde do Espírito 
Santo reforçou a motivação 
do pedido. “Aprovamos no @
ConassOficial posição favo-
rável ao adiamento da prova 
do ENEM. Não é adequado 
realizar um exame nacional 
destas proporções num con-
texto de alta transmissão da 
doença e em realidades tão 
assimétricas no país. Todos 
os Estados possuem regiões 
de alta transmissão.”

VACINAÇÃO NO RIO

Comissão 
quer ouvir 
secretário
A Câmara de Vereadores do Rio está em recesso, mas 

nem por isso  está parada. Três comissões de repre-
sentação foram criadas para não deixar o legislativo 

acéfalo: a que trata da “volta às aulas”, a que discute a “si-
tuação econômica da cidade” e a que acompanhará os efei-
tos da “pandemia na população”. Uma das decisões toma-
das pelos parlamentares é convidar o secretário municipal 
de Saúde, Daniel Soranz, para responder: qual vacina será 
adotada pelo Rio? Temos seringas? Por que a prefeitura não 
mudou horário do comércio para evitar expansão do vírus?

QUEM É CONTRA?
Ainda sobre o tema vacinação, não se ouviu dos chamados 
bolsonaristas nenhuma discordância sobre a importância 
de se imunizar o carioca. O vereador Rogério Amorim (PSL), 
que integra a Comissão de Combate à Covid da Câmara, 
presidida por João Ricardo (PSC) e tendo como vice Pau-
lo Pinheiro (PSOL), por exemplo, é a favor. Apesar de ser 
alinhado com o governo federal, propôs que se cobrasse 
de Soranz uma decisão: se vai adotar o plano nacional de 
imunização ou se vai criar um próprio, somente para o Rio, 
com mais celeridade. “Na verdade, a decisão que queremos 
é que a vacinação comece o quanto antes”, disse o vereador. 
A comissão também quer que seja logo concluído o plano 
de enfrentamento à Covid-19 - para Amorim, importante 
que se crie parcerias público-privadas para testes, medidas 
de prevenção e atendimentos em saúde. 

Motivo da solicitação é o avanço no número de infectados pelo coronavírus

 > Brasília

O pedido foi 
enviado ao ministro 
da Educação, 
Milton Ribeiro 

Resolução para frear 
covid-19 traz novas 

medidas para setores das 
regiões do Rio com risco 
alto a moderado; confira 

o que muda
RIO DE JANEIRO

Perito confirma que 
corpo encontrado  

no Fundão é de jovem 
que desapareceu  

na Penha
RIO DE JANEIRO

INSS: a partir do  
dia 25, aposentados 

passam a receber 
benefício com reajuste

ECONOMIA



RIO DE JANEIRO

FISCALIZAÇÃO COMEÇA

NA SEXTA-FEIRA
Cumprimento de novas normas de restrições na cidade terá, inicialmente, viés de conscientização, 
segundo a Prefeitura, que promete rigor, com fechamento de estabelecimentos, se necessário

O 
prefeito do Rio de 
Janeiro, Eduardo 
Paes (DEM) comen-
tou, ontem à tarde, 

após reunião com represen-
tantes do Setor Econômico, 
que a fiscalização da pre-
feitura do cumprimento das 
normas do decreto publicado 
nesta quarta-feira e de funcio-
namento dos estabelecimentos 
comerciais será feita por amos-
tragem, por agentes da Secreta-
ria de Ordem Pública (Seop). 

“Vamos escolher determi-
nadas boates, quiosques, bares 
que possam ter maior risco de 
contaminação e ir fiscalizando”, 
disse o prefeito, acrescentando 
que as ações começam nesta 
sexta-feira, com um viés mais 
voltado para a conscientização. 
“A gente precisa da conscienti-
zação da população. 

Segundo Soranz, a Secretaria 
municipal de Saúde fará ações 
de conscientização nas áreas de 
lazer das orlas das praias, neste 
domingo. E que, caso haja des-
cumprimento, será necessário 
realizar multa individual para 
quem não estiver utilizando 
máscara ou quem estiver em 
aglomerações em alguma re-
gião, e também para estabele-

cimentos comerciais que esti-
verem descumprindo as regras.

ESCOLAS
O secretário municipal de Saú-
de, Daniel Soranz, comentou 
que haverá uma reunião do co-
mitê científico da prefeitura, 
no próximo dia 18, para ava-
liar a reabertura das escolas 
municipais. “A gente espera 
que o comitê científico possa 
falar quando vai abrir, como 
vai abrir, e se é possível come-
çar a discutir a reabertura das 
escolas neste momento”.

Daniel Soranz reforçou que 
a vacinação terá início, na ci-
dade do Rio, entre os dias 20 
e 25 deste mês. E que, até o 
primeiro trimestre, a propos-
ta é aplicar 450 mil testes de 
covid-19 no município.

NOVOS LEITOS
Segundo Soranz, os profissio-
nais que estavam no Hospital 
de Campanha do Riocentro fo-
ram todos transferidos para o 
Hospital Ronaldo Gazolla, que 
opera hoje com 380 leitos.

“Nesses primeiros 10 dias de 
janeiro, cerca de 250 pessoas 
foram internadas no Ronaldo 
Gazolla e houve redução da fila 
de espera de mais de 140 pa-
cientes para 14 hoje. Além dis-
so, abrimos 20 leitos de CTI no 
Souza Aguiar. A proposta é que 
tenhamos um total de 345 leitos 
novos abertos até a segunda se-
mana de fevereiro”.

O secretário anunciou, 
ainda, que 23 leitos serão 
abertos no Hospital Salgado 
Filho, e uma parceria com o 
Hospital Clementino Fraga 
Filho, para mais 60.

Eduardo Paes 
se reuniu com 

representantes 
de setores 

econômicos para 
falar sobre a 
fiscalização 

AUDITORIA

 N Uma auditoria da Pre-
feitura identificou equipa-
mentos hospitalares ad-
quiridos na gestão Marcelo 
Crivella (PRB), armazena-
dos em depósitos em Du-
que de Caxias, na Baixada 
Fluminense, e no Aeropor-
to do Galeão. Os aparelhos 
parados são estimados em 
R$ 107 milhões (além de R$ 
180 mil mensais de aluguel 
dos depósitos e seguro).

“O que começamos a 
apurar são indícios graves 
de desperdício de dinheiro 
público. Não havia  deman-
da das áreas técnicas para a 
compra”, disse Marcelo Ca-
lero, secretário de Governo 
e Integridade Pública.

O ex-prefeito não foi lo-
calizado para comentar o 
caso. 

Equipamentos 
‘esquecidos’

O jogo de 
futebol, por suas 
características, 
iria acabar sendo 
um ambiente mais 
difícil de controlar

EDUARDO PAES, prefeito

 > Sobre o fato de ter 
voltado atrás, horas 
após a publicação do 
decreto, na norma que 
permitia o funciona-
mento dos estádios, 
que agora seguem fe-
chados, o prefeito co-
mentou que avaliou 
que seria difícil cum-
prir as normas de iso-
lamento social nos 
eventos esportivos. 

“A minha percepção 
é que isso seria impos-
sível de ser cumprido. É 
muito difícil. O jogo de 
futebol, por suas carac-
terísticas, iria acabar 
sendo um ambiente 
mais difícil de contro-
lar”, comentou Paes. 

Já o secretário de 
Saúde, Daniel Soranz, 
comentou especifica-
mente em que a dificul-
dade de fiscalizações 
nos estádios de futebol 
difere das dificuldades 
de fiscalização em bares 
da cidade, por exemplo:

“O ponto delicado 
nos estádios é a entrada 
e saída dos torcedores, 
momentos em que seria 
muito difícil controlar o 
distanciamento social”, 
disse Soranz.

Nada de 
público em 
estádios 

BERNARDO COSTA
bernardo.costa@odia.com.br

LUCIANO BELFORD

Regras variáveis de acordo com classificação de risco
 > As novas normas, segun-

do a classificação de risco da 
covid-19 nas regiões da cida-
de, foram publicadas ontem, 
no Diário Oficial desta quar-
ta-feira. A resolução das se-
cretarias de Saúde, estadual 
e municipal, traz restrições e 
flexibilizações para o comér-
cio e demais atividades. 

As regras diferem para 

os momentos de Risco Muito 
Alto, Risco Alto e Risco Mode-
rado. Algumas medidas são va-
riáveis aos estágios estabeleci-
dos pelo Centro de Operações 
e Emergências – COE Covid-19, 
a partir do boletim epidemio-
lógico semanal, e deverão ser 
seguidas pelas 33 regiões ad-
ministrativas, conforme o ní-
vel de alerta da área.

Nas regras variáveis, des-
tacam-se medidas como: li-
mitação da capacidade de 
lotação, alteração nos horá-
rios de funcionamento e de 
distanciamento. 

A prefeitura determinou 
como medidas permanentes 
as preventivas a higienização 
das mãos, respeito ao distancia-
mento e uso de máscara. Tanto 

as medidas permanentes e 
variáveis são obrigatórias 
e devem ser seguidas por 
todos. Quem desobedecer 
poderá ser individualmente 
responsabilizado. 

No primeiro boletim di-
vulgado na última sexta-
feira, o Rio tinha 18 bairros 
com risco alto e 15 com ris-
co moderado. 

ARTE O DIA

“Vamos escolher 
boates, quiosques, 
bares que possam 
ter maior risco de 
contaminação”
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Anvisa alerta que nenhuma vacina foi 
liberada e pede que população denuncie

Venda de vacinas 
falsas na internet

AFP

Nenhuma vacina, importada ou não, está liberada para venda

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) 
divulgou nota alertando 
sobre a venda da vacinas 
falsas contra a covid-19 
na Internet. A equipe da 
Agência diz ter tomado co-
nhecimento de casos pela 
imprensa. Segundo a nota, 
a Polícia Civil está investi-
gando os casos.

No informe, a agência 
reitera que não há, até o 
momento, qualquer vaci-
na registrada ou autorizada 
em caráter emergencial e 
que ainda avalia os pedidos 
apresentados pelo Instituto 
Butantan e pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
para suas vacinas. A decisão 
deve ocorrer em reunião no 
próximo domingo.

A Anvisa lembra que, 
sem registro ou autoriza-
ção para uso emergencial, 
uma vacina não pode ser 

comercializada. A aquisição 
de um medicamento sem re-
gistro ou autorização, acres-
centa a agência reguladora, 
pode trazer riscos à saúde de 
quem toma a substância.

“Atenção, consumidores! A 
falsificação de medicamentos 
pode ocasionar danos irrever-
síveis à saúde, podendo levar a 
óbito, uma vez que não é pos-
sível verificar a segurança, a 
qualidade e a eficácia desses 
produtos”, destaca o texto.

Além disso, as vacinas de-
verão ser destinadas, ao me-
nos inicialmente, ao Sistema 
Único de Saúde (SUS), onde 
serão distribuídas a estados 
e municípios por meio do 
Programa Nacional de Imu-
nização, diz ainda a Anvisa, e 
pede que os cidadãos denun-
ciem  caso encontrem anún-
cios de venda de vacinas na 
internet no site www10.anvi-
sa.gov.br/ouvidoria.

Relatório de ONG internacional de 
Direitos Humanos critica Bolsonaro
Documento diz que presidente tentou sabotar as medidas de contenção do novo coronavírus

FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

Ataques de Bolsonaro à imprensa e à mídia independente também foram mencionados pelo relatório

Relatório Mundial 2021 da 
ONG internacional Human 
Rights Watch divulgado 
ontem traz duras críticas à 
atuação do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) em 
vários setores. No capítulo 
sobre o Brasil, as políticas 
do governante em relação à 
covid-19 e ao desmatamen-
to na Amazônia receberam 
duras críticas, assim como 
sua atuação nos direitos de 
mulheres, pessoas com defi-
ciência, da população LGBT 
e também na violência poli-
cial. O documento de uma 
das principais organizações 
do mundo para os direitos 
humanos avalia a atuação 
de 100 países.

Na Saúde, o documen-
to cita que o presidente da 
República “minimizou a co-
vid-19, a qual chamou de “gri-
pezinha”; recusou-se a ado-
tar medidas para proteger a 
si mesmo e as pessoas ao seu 
redor; disseminou informa-
ções equivocadas; e tentou 
impedir os governos esta-
duais de imporem medidas 
de distanciamento social”.

“O presidente Bolsonaro 
expôs a vida e a saúde dos 
brasileiros a grandes riscos 
ao tentar sabotar medidas 
de proteção contra a pro-
pagação da covid-19”, disse 
Anna Livia Arida, diretora 
adjunta da Human Rights 
Watch no Brasil. “O Supre-
mo Tribunal Federal e outras 
instituições se empenharam 
para proteger os brasileiros 

e para barrar muitas, em-
bora não todas, as políticas 
anti-direitos de Bolsonaro. 
Essas instituições precisam 
permanecer vigilantes”.

Ataques de Bolsonaro a or-
ganizações da sociedade ci-
vil e à mídia independente 
também foram mencionados 
pelo relatório. Uma fala do 
ministro da Educação tam-
bém foi criticada, quando 
ele afirmou que gênero não 
era assunto para ser discu-
tido nas escolas e que quem 
“opta” pelo “homossexua-
lismo” veio de “famílias 
desajustadas”.

Dois 
milhões de 
doses virão 
da Índia
Pazuello diz que avião parte hoje 
para buscar vacinas, que deverão 
chegar ao Brasil no sábado

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello fez o anúncio da compra do imunizante, ontem, em Manaus, que vive o caos com aumento de casos e mortes

U
m avião da empre-
sa aérea Azul saírá 
do Brasil na noite 
desta quinta-feira, 

dia 14, com destino a Mum-
bai, na Índia, para buscar 2 
milhões de doses da vacina 
contra a covid-19 da Astra-
Zeneca/Oxford, adquiridas 
pelo Ministério da Saúde 
para garantir o início da 
imunização dos brasileiros. 
O Airbus A330neo decolará 
do Aeroporto de Recife (PE) 
às 23h. A previsão de retorno 
é no próximo sábado.

“É o tempo de viajar, apa-
nhar e trazer. Já estamos 
com todos os documentos de 
exportações prontos”, disse o 
ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, durante pronun-
ciamento em Manaus ontem.

O  a v i ã o  i r á  d i r e t o 
para Mumbai, em um traje-
to de mais de 12 mil quilô-
metros e 15 horas de voo sem 
escala. As doses foram pro-

duzidas pelo laboratório in-
diano Serum, com carga es-
timada em 15 toneladas. De 
acordo com a Azul, a aerona-
ve que irá realizar a operação 
será equipada com contêine-
res específicos para garantir 
o controle de temperatura da 

carga de acordo com as re-
comendações do fabricante.

A volta ao Brasil será pelo 
Aeroporto Internacional do 
Galeão, no Rio de Janeiro, 
onde as doses serão armaze-
nadas. A vacina da AstraZe-
neca será distribuída aos es-
tados em até cinco dias após 
o aval da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (An-

visa) para, assim, dar início 
à imunização em todo o país, 
de forma simultânea e gra-
tuita, segundo o ministro.

“Vamos vacinar em janei-
ro. A vacina será distribuída 
simultaneamente em todos 
os estados na sua proporção 
de população e grátis”, res-
saltou Pazuello.

O Ministério da Saúde tem 
o apoio da Associação Bra-
sileira de Empresas Aéreas 
(Abear) por meio das compa-
nhias aéreas, Azul, Gol, Latam 
e Voepass, para a logística de 
transporte gratuito da vacina 
para covid-19. A segurança de 
todo o transporte em terra até 

os estados terá o apoio do Mi-
nistério da Defesa.

MAIS VACINAS

Além dos 2 milhões de do-
ses da AstraZeneca, o Bra-
sil também conta com mais 
6 milhões de doses da vaci-
na do Instituto Butantan, 
produzida pelo laboratório 
Sinovac.

No total, o Brasil já tem 
garantidas 354 milhões de 
doses contratadas após acor-
dos realizados com labora-
tórios, além de seringas sufi-
cientes para a administração 
das vacinas a todos os brasi-
leiros, garante o governo.

 N O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) se manifestou 
em tom de deboche sobre a 
eficácia geral de 50,38% da 
vacina coronavac, desenvol-
vida pelo Instituto Butantan 
em parceria com a empresa 
chinesa Sinovac Biotech, que 
foi divulgada na tarde de on-
tem pela equipe de contin-
gência da Covid-19 no estado 
de São Paulo.

Em conversa com apoiadores 

em frente ao Palácio do Planal-
to, Bolsonaro riu ao perguntar 
para um homem se “essa de 
50% é uma boa?”, em referên-
cia à Coronavac. Na sequência o 
presidente disse que as pessoas 
estão “vendo a verdade”.

“O que eu apanhei por cau-
sa disso, agora estão vendo a 
verdade. Estou há quatro me-
ses apanhando por causa da 
vacina. Entre eu e a vacina tem 
a Anvisa”, afirmou.

PRODUZIDA AQUI

Bolsonaro debocha da coronavac

Segundo o governo, 
o Brasil já tem 354 
milhões de doses 
contratadas com 
laboratórios

 NNo Meio Ambiente, o desma-
tamento ilegal e as mortes na 
Amazônia foram destaques ne-
gativos, além da pouca fiscali-
zação das leis ambientais, quei-
madas no Pantanal e atuação 
negligente e desrespeitosa com 
a população indígena neste pe-
ríodo de pandemia.

De acordo com a Human 
Rights Watch, a violência policial 
também chega a ser incentivada 

pelo presidente. Foram 744 pes-
soas mortas pela polícia entre 
janeiro e maio de 2020 no Rio 
de Janeiro, um período marcado 
pelo início do isolamento com 
poucas pessoas na rua. 

O papel da imprensa brasileira 
foi reforçado pelo relatório, que 
afirmou que os veículos desem-
penharam papel importante, fis-
calizando os poderes do Estado, 
apesar das críticas de Bolsonaro. 

EM ALTA

Desmatamento e violência

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL
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‘Sustento’ para eleger Wilson Witzel
Empresário fala em valores de R$ 980 mil; governador afastado nega recebimento de quantias indevidas

O 
empresário Edson 
Torres, que já havia 
confessado partici-
pação no esquema 

de corrupção na Saúde do 
estado, reforçou, em depoi-
mento ontem ao Tribunal 
Especial Misto (TEM), que 
Wilson Witzel recebeu qua-
se R$ 1 milhão antes da elei-
ção para ‘sustento’, caso o 
então juiz federal não ven-
cesse o pleito de 2018. Em 
nota, o governador afasta-
do negou: “Jamais recebi 
qualquer valor indevido de 
quem quer que seja, antes 
ou depois de eleito”.

Em depoimento, Edson 
Torres disse que o valor de 
R$ 980 mil seria uma facili-
tação para que suas empre-
sas voltassem a ter contra-
tos com o estado, caso Witzel 
fosse eleito, o que aconteceu. 
Caso não fosse, serviria para 
‘sustento’, já que o então 
juiz federal precisou lar-
gar a magistratura para se 
candidatar.

“Os recursos que foram 
por nós aportados, parte 
deles foi antes [das eleições 
de 2018], enquanto Wilson 
era juiz federal. Se ele ga-
nhasse a eleição, o dinhei-
ro era para [fazer] o que 
ele bem entendesse. Se ele 
não gahasse a eleição, era 
para sustento dele. Ele es-
taria desempregado”, expli-
cou Torres, que é dono de 
empresas de prestadores 
de serviço. Ele reafirmou 
ao presidente do Tribunal 
de Justiça do Rio (TJRJ), 
Cláudio de Mello Tavares, 
a versão de que a ‘caixinha 
da propina’ que arrecadou 
entre R$ 50 milhões e R$ 
55 milhões funcionou já 
com o governador Wilson 
Witzel eleito.

O empresário afirmou 
também que o Pastor Eve-
raldo, presidente do PSC, 
partido de Witzel, e apon-
tado como líder do esque-
ma com as Organizações So-
ciais, recebia a maior parte 
do dinheiro. Everaldo, hoje 
preso, era o responsável por 
distribuir os valores à “estru-
tura do governo”.

“Quem arrecadava o di-
nheiro (dos contratos com 
as Organizações Sociais) 
prestava conta e dividia pro-
porcionalmente: 15% comi-
go, 15% com o Victor Hugo 
Barroso (doleiro), 30% com 
Edmar (Santos, ex-secretário 
de Saúde), 40% ia para Eve-
raldo (presidente do PSC) e 
governo”, disse Torres.  

 > No mesmo depoi-
mento, Edson Torres 
afirmou que o plano 
do ex-secretário de 
Saúde, Edmar Santos, 
era ser reitor da Uerj 
e deputado. Santos, 
que esteve à frente da 
pasta durante parte 
da pandemia no Rio, 
chegou a ser preso, 
mas foi solto. Reuniu-
se com ele e Edmar 
“tinha um projeto po-
lítico de ser diretor 
do Hupe (Hospital 
Universitário Pedro 
Ernesto)”.

Em votação reali-
zada ao fim dos de-
poimentos, o Tribu-
nal  Especial  Misto 
(TEM) negou o pedi-
do da defesa de Wit-
zel e manteve a sus-
pensão da contagem 
do prazo do processo 
de impeachment. Wit-
zel ainda não prestou 
depoimento perante 
ao tribunal, e só o fará 
depois que a delação 
de Edmar Santos se 
tornar pública, o que 
não tem data para 
acontecer. 

Planos para 
ser reitor da 
Uerj

Se Wilson Witzel não 
ganhasse a eleição, 
era para sustento 
dele. Ele estaria 
desempregado
EDSON TORRES, 
empresário 

DANIEL CASTELO BRANCO

Avenida Niemeyer ganha fechamento para limpeza
A via fica interditada das 22h às 5h às quintas, sextas, segundas e terças. Nos sábados, domingos e feriados,entre as 9h e 17h

Avenida Niemeyer: local ganha ação preventiva para manutenção, sempre que houver necessidade

A Prefeitura do Rio infor-
mou que a Avenida Nieme-
yer será fechada em determi-
nados horários a partir desta 
quinta-feira para a realiza-
ção de serviços de limpeza 
na encosta.

Segundo a Secretaria de 
Infraestrutura, por meio da 
Geo-Rio, o serviço de manu-
tenção acontecerá até o dia 
22 de janeiro. “Essa é uma 
ação preventiva que ocor-
rerá sempre que os técnicos 
identificarem necessidade”. 

A via ficará interditada  
das 22h às 5h às quintas, sex-
tas, segundas e terças. Nos 
sábados, domingos e feria-
dos, o fechamento se dará 
entre as 9h e 17h.

O acesso de moradores 
(entrada e saída) da Avenida 
Niemeyer, no trecho entre as 

edificações nºs 550 e 101, será 
realizado pelo bairro de São 
Conrado; via Avenida Prefei-
to Mendes de Morais, através 
das seguintes vias principais 
(e suas adjacentes): Túnel 
Acústico Rafael Mascare-
nhas, Túnel Zuzu Angel, Au-
toestrada Engenheiro Fer-
nando Mac Dowell e Avenida 
Prefeito Mendes de Morais.

INDEFERIÇÃO
O presidente do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), 
ministro Humberto Mar-
tins, indeferiu, nesta terça-
feira, um novo pedido do 
Ministério Público do Rio 
de Janeiro (MPRJ) para in-
terditar a Avenida Nieme-
yer, na Zona Sul da capital 
fluminense. Segundo o mi-
nistro, apesar do esforço 

GILVAN DE SOUZA / AGENCIA O DIA

NÚMERO

50 MILHÕES
Mínimo arrecadado pela 

“caixinha da propina”, já 

funcionando com Wilson 

Witzel eleito, segundo o 

empresário Edson Torres

 > Perguntado se Witzel 
se beneficiava da caixi-
nha da propina, o em-
presário disse que “sim”, 
apesar de não tratar di-
retamente com ele no es-
quema. Torres afirmou 
que o primeiro encontro 
para ‘sustentar’ a trajetó-
ria de Witzel aconteceu 
em 2017, antes do início 
da campanha. As pri-
meiras tratativas acon-
teceram na Avenida Rio 
Branco, 109, endereço da 
empresa EDP Corretora 
de Seguros, que tem Pas-
tor Everaldo como sócio. 
Perguntado se ainda con-
fiava em Everaldo, Torres 
disse que “plenamente, 
até agosto de 2020”, mês 
em que o presidente do 
PSC foi preso.

Encontro em 
2017 na Rio 
Branco

Depoimentos por vídeo no processo de impeachment, com as últimas testemunhas arroladas

DANIEL CASTELO BRANCO

Tribunal Especial Misto (TEM) se reúne para ouvir duas testemunhas, na sede do TJRJ; fala-se em ‘caixinha da propina’ e emR$ 55 milhões 

argumentativo do MPRJ, o 
pedido foi formulado com 
base em uma notícia vei-
culada na imprensa sobre 
deslizamento de terras no 
local, sem que fossem ane-
xados elementos concretos 
para justificar a interdição 
da via.

“Não foi colacionado ne-
nhum laudo técnico atual 
para embasar seu temor com 
relação a possíveis desliza-
mentos que possam causar 
graves prejuízos à segurança 
dos cidadãos”, avaliou Hum-
berto Martins. De acordo 
com a prefeitura, o desli-
zamento mencionado pelo 
MPRJ teria sido, na verdade, 
a queda de um torrão de ter-
ra do tamanho da palma da 
mão, não existindo motivos 
para nova interdição.

YURI EIRAS
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No Alemão, 
tiroteio assusta 
moradores
A PM informou que policiais da UPP foram 
atacados durante patrulhamento na Área 5

REPRODUÇÃO TWITTER

Trecho de vídeo mostrando intenso tiroteio no Alemão: internautas falam sobre presença de PMs

U
m intenso tiroteio as-
susta moradores do 
Complexo do Alemão, 
Zona Norte do Rio, na 

manhã desta quarta-feira. Nas 
redes sociais, internautas rela-
taram a presença de policiais 
militares, incluindo um blin-
dado. Há também relatos de 
diversos tiros e explosões de 
granadas em vários pontos da 
comunidade. Um cinegrafista 
do Voz das Comunidades acu-
sa PMs por truculência.

Em seu perfil no Twitter, 
a PM disse que policiais da 
Unidade de Polícia Pacifica-
dora (UPP) foram atacados 
a tiros durante um patru-
lhamento na localidade co-
nhecida como Área 5. Houve 
confronto. Segundo a cor-
poração, equipes do Gru-
pamento Tático de Polícia 
Pacificadora (GTPP) conti-

nuam “operando no terre-
no” e um fuzil foi apreendi-
do até o momento.

O perfil no Facebook do 
“Voz das Comunidades” 
publicou uma denúncia de 
truculência contra PMs. Se-
gundo eles, o cinegrafista 
Renato Moura havia sido 
revistado, e teve seu celu-
lar quebrado. O criador do 
jornal comunitário, Renê 
Silva, afirmou que a equi-
pe vai denunciar o caso na 
Coordenadoria de Polícia 
Pacificadora (CPP). Ele ain-
da disse, que depois de que-
brado, o celular foi confis-
cado pelos agentes. 

 A Polícia Militar afirma 
que saindo da localidade, 
houve discussão com inte-
grantes do Voz das Comu-
nidades que, segundo eles, 
iriam expor a face dos poli-

ciais que atuaram na ocor-
rência. “Isso representou 
uma ameaça para os agentes, 
que apreenderam o celular 
que fazia a filmagem”.

Toda a ocorrência está 
sendo levada para a 44ªDP 
e a Coordenadoria de Polí-
cia Pacificadora irá apurar 
o caso com supervisão da 
Corregedoria.

“A Secretaria de Estado 
de Polícia Militar reitera seu 
compromisso com a apura-
ção dos fatos e sua conside-
ração para com os profissio-
nais da área de comunica-
ção”, informou a corporação.

INVASÃO NO SANTA MARTA

Na segunda, moradores da 
comunidade de Santa Mar-
ta, na Zona Sul do Rio, rela-
tam que tiveram suas casas 
invadidas por PMs. Uma das 

vítimas foi o repórter foto-
gráfico Alexandre Firmino, 
que teve a casa arrombada, 
por volta das 7h, por dois 
agentes que portavam fu-
zis. Segundo Alexandre, eles 
entraram com uma chave 
mestra pelo primeiro portão 
com grades e arrombaram a 
segunda porta que dá para o 
interior da casa.

“Tem um portão com gra-
de na frente que é reforçado 
e tem uma porta de entrada 
da casa que é reforçada. Eu 
estava dormindo, comecei 
a ouvir uns barulhos baten-
do, parecia até uma marre-
ta na porta, minha filha se 
assustou. Saí do quarto e 
fui abordado por dois poli-
ciais com um fuzil aponta-

do na minha cara”.
O repórter fotográfico con-

tou ao DIA que esta é uma prá-
tica recorrente da polícia da 
comunidade. “O pé na porta 
existe, é uma prática da po-
lícia militar. O Estado vem e 
mete o pé na minha porta”, 
diz. “E o que eu vou falar para 
a minha filha? Para ela não ter 
medo da polícia?”.

Morte de Fernando Iggnácio segue em investigação
Polícia diz que trabalhos estão ‘bem encaminhados’ e que prisão de cabo da PM suspeito do assassinato foi um passo importante

LUCIANO BELFORD/AGÊNCIA O DIA

Corpo do contraventor Fernando Iggnácio caído entre os carros no estacionamento de heliporto

que é irmão de Otto, e Ygor 
Rodrigues Santos da Cruz, 
o “Farofa”, de 25 anos. Eles 
são considerados foragidos 
da Justiça.

Moysés disse ainda não 
saber qual foi a função de 
Rodrigo Silva no crime. Ao 
delegado, o PM afirmou que 
apenas dirigia o carro em 
que os executores estavam. 
“Nós iremos apurar a par-
ticipação de cada um (dos 
quatro) na execução. Todos 
já foram identificados. A in-
vestigação está bem avança-
da. Acredito que possamos 
finalizar o fechamento do 
mandante em pouco tempo”, 
continuou. 

Ao finalizar, o delegado da 
DHC afirmou que o PM Ro-
drigo Silva foi trazido para 
o estado do Rio de Janeiro 
para ser ouvido.

Na tarde desta quarta-feira, 
os delegados Roberto Car-
doso, diretor do Departa-
mento-Geral de Homicídios 
e Proteção à Pessoa, e Moy-
sés Santana Gomes, titular 
da Delegacia de Homicídios 
da Capital (DHC), disseram, 
em coletiva à imprensa, que 
a morte do contraventor Fer-
nando Iggnácio está ‘bem 
encaminhada’.

De acordo com Roberto 
Cardoso, a prisão do cabo 
da PM, Rodrigo Silva das 
Neves, um dos suspeitos de 
participar do crime, foi um 
passo importante para a in-
vestigação. “Agora nós temos 
certeza de que vamos conse-
guir avançar positivamente 
para conseguir elucidar esse 

crime e a sua motivação. Es-
tamos nesse caso desde o dia 
do assassinato. É mais um ti-
jolo colocado na construção”, 
afirmou.

Ao falar sobre a prisão do 
policial militar, que aconte-
ceu nesta terça-feira em uma 
pousada em Ilhéus, na Bah-
ia, o delegado Moysés San-
tana disse que o criminoso 
fugiu para o Nordeste após 
agentes encontrarem os fu-
zis que foram utilizados na 
execução de Iggnácio. 

“Ele não ofereceu resis-
tência. O material que foi 
apreendido com ele será le-
vado para análise. Acredita-
mos que com essas apreen-
sões nós consigamos en-
contrar o paradeiro dos ou-
tros autores do homicídio e 
também ter informações do 
mandante do crime”.

Vale lembrar que três pes-
soas continuam foragidas. 
São elas: O PM de São Paulo 

Otto Samuel D’Onofre An-
drade Silva Cordeiro, conhe-
cido como Otto; o ex-PM do 

Rio Pedro Emanuel D’Ono-
fre Andrade Silva Cordeiro, 
o “Pedrinho”, de 29 anos, 

CAROLINA FREITAS
carolina.freiras@odia.com.br

Corpo encontrado no Fundão é de 
jovem que desapareceu na Penha
A identificação de Bianca Lourenço, 24 anos, foi feita através de impressões digitais

ARQUIVO PESSOAL

Família acredita que Bianca tenha sido morta pelo ex-namorado

Um perito do Instituto 
Médico Legal (IML), con-
firmou, na tarde de on-
tem, que o corpo encon-
trado nesta terça em um 
tonel numa praia da Ilha 
do Fundão, Zona Norte da 
cidade, é da jovem Bianca 
Lourenço, de 24 anos, que 
estava desaparecida desde 
o último dia 3 de janeiro. 
De acordo com as primei-
ras informações, a identi-
ficação foi feita através de 
impressões digitais, já que 
as partes do corpo da víti-
ma foram encontradas. 

Por volta das 14h50, a Po-
lícia Civil informou que a fa-
mília de Bianca fez a libera-
ção do corpo do IML.

Em nota, a Secretaria de 
Estado de Polícia Civil (Se-
pol) confirmou a identifi-
cação da vítima. “Por meio 
do Instituto Médico Legal 
(IML), informamos que o 

corpo encontrado nesta 
terça-feira (12/), na Ilha do 
Fundão é da jovem Bian-
ca Lourenço, desapareci-
da desde o dia 3 de janeiro 
deste ano. A identidade foi 

confirmada por meio de pe-
rícia necropapiloscópica. O 
corpo já está à disposição da 
família no IML. As investi-
gações estão em andamento 
pela Delegacia de Homicí-
dios da Capital (DHC)”.

A família suspeitava que a 
jovem tenha sido morta pelo 
ex-namorado, Dálton Vieira 
Santana, apontado por atuar 
como traficante no Comple-
xo da Penha. Testemunhas 
relataram que Bianca e o 
criminoso tiveram um rela-
cionamento amoroso e es-
tavam separados há alguns 
meses. No dia do desapare-
cimento, a vítima teria sido 
retirada a força pelo trafi-
cante de um churrasco com 
amigos. A jovem não mora-
va mais na comunidade há 
mais de um ano.

CAROLINA FREITAS
carolina.freitas@odia.com.br

Preso por jogar óleo 
quente na ex-mulher
Um homem foi preso, nesta 
terça-feira, após jogar óleo 
quente na ex-mulher, em 
Olaria, Zona Norte do Rio. 
O agressor esquentou o óleo 
em uma frigideira e jogou 
sobre o corpo da vítima en-
quanto ela estava dormindo. 
De acordo com a polícia, ele 
foi preso em flagrante por 
tentativa de feminicídio e 
descumprimento de medi-
da protetiva.

Em entrevista ao Bom Dia 
Rio, da TV Globo, o delegado 
da 22ª DP (Penha) e respon-
sável pelo caso, Wellington 
Vieira, relatou que já havia 
uma medida protetiva con-

tra ele, expedida de um 
inquérito policial. “Nós fi-
zemos um levantamento 
no nosso sistema e perce-
bemos algumas ocorrên-
cias feitas por ela, e uma 
medida protetiva”, diz. 

Wellington ainda in-
formou que o casal estava 
junto há 20 anos, mas ti-
nha uma relação contur-
bada. Segundo a testemu-
nha, que é a filha do casal, 
após jogar o óleo quente, 
Daniel tentou fugir da 
casa, mas foi impedido 
até a chegada da polícia. A 
polícia informou que ele 
confessou o crime. 
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Oito corpos foram encontra-
dos, na terça-feira, em Belford 
Roxo, na Baixada Fluminense. 
Segundo moradores, os cor-
pos teriam sido encontrados 
após uma operação na comu-
nidade do Roseiral, na segun-
da-feira. A Delegacia de Homi-
cídios da Baixada Fluminense 
(DHBF) investiga o caso.

Segundo a Polícia Militar, 
equipes do 39º BPM (Belford 
Roxo) foram acionadas para 
checar a presença dos corpos 
de três homens na Avenida 
Joaquim da Costa Lima, em 
Vila Pauline. No local, os poli-
ciais confirmaram a denúncia. 

Já na parte da tarde, ou-
tros cinco corpos masculinos 
foram encontrados na Praça 
Santa Marta, no bairro Ma-
ringá. Os policiais isolaram 
a área e acionaram a DHBF.

CONFRONTO NA REGIÃO
Uma megaoperação da Polícia 
Militar em Belford Roxo para 
implementar o primeiro Des-
tacamento de Polícia Militar 
do 39º Batalhão no bairro Ro-
seiral gerou uma onda de re-
presálias por parte de crimino-
sos da região na segunda-feira. 

Em protesto contra a im-
plementação da unidade, 
traficantes atearam fogo em 
um ônibus na Avenida Joa-
quim da Costa Lima, altura 
do Parque São Vicente. 

Sem pistas dos 
três meninos 
desaparecidos
Secretário de Polícia Civil diz que as informações 
sobre crianças de Belford Roxo foram infrutíferas

Da esquerda para a direita: Alexandre, Lucas e Fernando: meninos saíram de casa em 27 de dezembro

ESPANCADO POR TRAFICANTES

 N A  D e le ga c i a  d e  H o m i c í -
dios da Baixada Fluminense 
(DHFB) instaurou inquérito, 
na terça-feira, para apurar a 
tortura de um homem espan-
cado por traficantes da comu-
nidade Castelar por suposto 
envolvimento no desapare-
cimento de Lucas Matheus, 

8, Alexandre da Silva, 10, e Fer-
nando Henrique, 11. Conforme as 
investigações, o homem foi preso 
por armazenar conteúdo porno-
gráfico envolvendo crianças e 
adolescentes em seu celular, mas 
não tem relações com o sumiço 
dos meninos. No fim da tarde, 
policiais fizeram novas buscas, 

mas não encontraram pistas.
Segundo os agentes da 

especializada, a tortura foi 
ordenada pelos líderes do trá-
fico local, identificados como 
José Carlos dos Prazeres Silva, 
o ‘Piranha’, e Wiler Castro da 
Silva, vulgo o ‘Estala’, ambos 
foragidos. 

Delegacia de 
Homicídios da 
Baixada está 
investigando o caso

Oito corpos 
encontrados 
em Belford 
Roxo 

Segundo moradores, 
os corpos teriam sido 
encontrados após 
operação no Roseiral

ARQUIVO PESSOAL

A
pós 17 dias de desapa-
recimento, o secretá-
rio de Polícia Civil do 
Estado do Rio de Ja-

neiro, Alan Turnovsky, afir-
mou, em entrevista ao jornal 
Bom Dia Rio, que não há pis-
tas sobre o paradeiro dos três 
meninos em Belford Roxo, na 
Baixada Fluminense. Os in-
vestigadores chegaram a ir 
até a uma feira, por onde os 
meninos teriam passado, 
mas a informação não foi 
confirmada. De acordo com 
Alan, foi verificado que não 
eram as mesmas crianças.

“Já checamos informações 
em vários pontos da capital 
e da Baixada. Infelizmente, 
não foram frutíferas. To-
das as câmeras que a gente 
buscou que tinham imagem 
gravada foram analisadas. 
Mais de 40 câmeras e horas 
de gravação, e, infelizmente, 
até agora a gente não conse-

guiu achar o paradeiro das 
crianças”, disse.

Segundo Alan, a polícia 
não demorou para iniciar as 
investigações do caso. “Logo 
no primeiro dia os familia-
res já foram entrevistados. 
Essas entrevistas, os dados 
colhidos foram checados 
na pista, na rua. A data da 

Mais de 40 câmeras 
e horas de gravação, 
e, infelizmente, até 
agora a gente não 
conseguiu achar o 
paradeiro  
das crianças”
ALAN TURNOVSKY, 
secretário de Polícia Civil

formalização da entrevista 
é que se dá sete dias depois, 
mas as diligências começa-
ram imediatamente”. 

Lucas Matheus, de 8 anos, 
o primo dele Alexandre da 
Silva, de 10 anos, e Fernando 
Henrique, de 11 anos, saíram 
de casa no dia 27 de dezem-
bro, por volta das 10h30, para 
brincar no campo de futebol 
ao lado do condomínio onde 
moram, no bairro Castelar, 
em Belford Roxo. A última vez 
em que os três foram vistos foi 
na feira de Areia Branca, tam-
bém em Belford Roxo.

Policiais da Delegacia 
de Homicídios da Baixada 
Fluminense (DHBF) fize-
ram buscas, na última ter-
ça-feira, em dois endereços 
no bairro Santa Amélia, em 
Belford Roxo, em busca de 
pistas dos meninos. Mas 
nas duas casas nada foi en-
contrado também.

DHBF vai investigar tortura de homem acusado
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MAICON NA ITÁLIA
Aos 39 anos, o lateral-direito Maicon vive 

a expectativa de reestrear na Itália no 

modesto ASD Sona, da Quarta Divisão.

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

FLUMINENSE FLAMENGO

Em São Paulo, equipe carioca sofre goleada de 5 a 0
LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

O goleiro Cássio levou a melhor no duelo particular com Fred

N
a Terra da Garoa, o 
Corinthians propor-
cionou ao torcedor 
uma chuva de gols na 

implacável vitória por 5 a 0 so-
bre o Fluminense, ontem, na 
Neo Química Arena. Na go-
leada, o Timão embolou de 
vez a disputa de uma vaga na 
Libertadores e, com 42 pon-
tos e em oitavo, encostou no 
Tricolor, sétimo, com 43. Jô, 
Cazares, Fágner, Matheus Vi-
tal e Luan foram os artilhei-
ros da noite.

Aos 25 minutos, Jô, atento 
ao rebote de Marcos Felipe, 
abriu o placar após a boa jo-
gada de Mosquito. 

A sensação de que a van-
tagem poderia ter sido mais 
elástica foi ‘corrigida’ pelo Co-
rinthians após o intervalo. À 
espera de um contra-ataque, 
o Tricolor provou do próprio 
veneno e, depois de outra boa 
jogada de Mosquito, Cazares 

chutou no canto para marcar 
o segundo, aos nove minutos. 

Livre de marcação, Fág-
ner, como um ponta, recebeu 
o lançamento de Cantillo e, 
num chute cruzado, fez o ter-
ceiro, aos 15. O Fluminense 

foi à lona. Com a marcação 
frouxa, Matheus Vital au-
mentou, num belo gol, aos 
21 minutos. Cada vez mais 
perdido e recuado, o Trico-
lor viu Luan marcar o quinto 
gol, aos 45. 

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nO anúncio de Benítez é mais 
um motivo para a torcida do 
Vasco se alegrar em 2021. Com 
a chegada de Luxemburgo e 
a nova diretoria já trabalhan-
do, o meia é a cereja do bolo 
para a reta final da tempora-
da. Agora Luxa terá que que-
brar a cabeça pra mexer no 
meio. Vai tirar quem? Bruno 
Gomes, Juninho, Leo Gil ou 
Pikachu? Quero ver... Mas di-
zem que esse problema é bom. 
É mesmo. Que o Vasco se livre 
e ainda belisque uma vaga na 
Sul-Americana.

OFICIALMENTE 
DO VASCO 

DANIEL CASTELO BRANCO

COBRANÇA FAZ BARULHO 

E
ntendo que muitos não concordam com a 
cobrança feita pelos torcedores do Flamen-
go no Ninho do Urubu. Se for para analisar 

o contexto recente, onde já se viu cobrar um 
grupo que ganhou seis títulos em menos de dois 
anos? Seria inimaginável em qualquer clube. 
Só que o Flamengo não é qualquer clube. É o de 
maior torcida do Brasil e a cobrança lá é diferen-
te. Como um time com a maior folha salarial do 
país perde de forma vergonhosa para o Ceará no 
Maracanã? Como esse mesmo time é eliminado 
das principais competições e vê o título do Bra-
sileirão escapar? Torcedor apoia nos momentos 
bons e cobra nos ruins. Contanto que não tenha 
agressão, eles estão no direito. Aliás, parece que 
surtiu efeito, já que os líderes e capitães vieram 
a público falar e frisar que seguem como grupo e 
trabalhando em prol do Rubro-Negro. Respeito 
quem pensa diferente, mas a pressão da torci-
da é essencial para todos não se esquecerem de 
que o Flamengo é isso: gigante e com milhões 
de torcedores apaixonados.

Flamengo sofre pressão da torcida, e líderes garantem dedicação

 nNão tem jeito. Entre polê-
micas, simpatia e antipatia 
de muitos, Neymar voltou 
de lesão e, como já é de cos-
tume, decidiu uma final de 
campeonato fazendo gol. A 
partida foi pela Supercopa 
da França, contra o Olym-
pique de Marselha. Ele co-
meçou no banco, entrou e 
decretou o placar por 2 a 1 
para o Paris Saint-Germain. 
O maior craque de uma ge-
ração inteira do Brasil con-
tinua aprontando, princi-
palmente nos gramados.

VOLTOU COM GOL 
E TÍTULO 

ÚLTIMO SUSPIRO COM REUNIÃO 

 nO novo presidente Durcesio Mello teve reunião seríssima 
com o elenco alvinegro. Ele cobrou comprometimento 
para a reta final do Brasileiro. Muitos já dão o Alvinegro 
como rebaixado, mas o mandatário afirmou que tem con-
fiança no trabalho de Barroca e tentou motivar os jogado-
res. Fez o seu papel, pois sabe que a próxima temporada 
pode ser cruel. Era o cabível, já que em campo ele não entra. 

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O

Atacante tem oferta para se transferir para os Estados Unidos

Empresários de Lincoln pedem 
ao clube que jogador tire folga 

Com o futuro de Lincoln 
ainda indefinido, os empre-
sários do jogador pediram 
ao Flamengo que o atacan-
te se ausente dos treinos 
por quatro dias. O período 
afastado é para que o jovem 
atualize os seus documen-
tos, visando uma transfe-
rência futura. Atualmente, 
apenas o Cincinatti (EUA) 
tem proposta pelo atleta.

No início de dezembro, 
Lincoln foi afastado do 
elenco profissional e pas-
sou a treinar com o sub-20. 
Os empresários do jogador 
estavam atrás de um clube 
interessado no atacante. 
Lincoln foi oferecido para 
diversas equipes, incluindo 
o Vissel Kobe, do Japão, que 
demonstrou interesse. 

Em 30 de dezembro, o 
Vissel Kobe fez a primeira 
proposta: empréstimo até 
dezembro, opção de com-

pra de 5 milhões de dólares, 
por 80% dos direitos, a opção 
se tornaria obrigação se dispu-
tasse 65% dos jogos. O Flamen-
go recusou, pois recebeu uma 
nos mesmos moldes do Cinci-
natti, com o dinheiro caindo na 
conta em julho.

A vontade de Lincoln de jo-
gar no Japão fez o Flamengo 
enviar uma contraproposta ao 
Vissel Kobe, uma de emprés-
timo e uma de compra. Na úl-

tima sexta-feira, os japoneses 
responderam que queriam 
fazer a de empréstimo. Tudo 
parecia encaminhado. Porém, 
o Flamengo não retornou o 
documento assinado. Na últi-
ma segunda-feira, a diretoria 
rubro-negra disse que o Cin-
cinnati aumentou a proposta 
anterior e pediram que o clube 
japonês igualasse a oferta, ge-
rando mal-estar entre os repre-
sentantes dos japoneses.

BOTAFOGO

VASCO

Diretoria pode desistir de Barroca
Treinador vem recebendo críticas apesar do pouco tempo

O presidente do Botafogo, 
Durcesio Mello, afirmou, logo 
após ser eleito, que tem o inte-
resse de manter Eduardo Bar-
roca no comando da equipe na 
próxima temporada. Porém, 
de acordo com informações 
do portal “UOL”, essa situação 
pode não acontecer. As críticas 
dos torcedores ao trabalho do 
técnico podem acabar mudan-
do os planos da diretoria.

Boa parte dos torcedores al-
vinegros já se manifestaram 
de forma contrária à perma-
nência e fazem pedidos por 
mudanças mais drásticas no 
departamento de futebol tão 
logo a temporada 2020 termi-
ne, em fevereiro.

A situação do Botafogo no 
Campeonato Brasileiro é de-
licada. Com 23 pontos, em 

Eduardo Barroca vem sofrendo críticas da torcida pelo seu trabalho

VITOR SILVA / BOTAFOGO

penúltimo lugar, o Glorioso já 
tem, de acordo com informa-
ções do portal “Infobola”, 98% 
de risco de rebaixamento para 
a Série B do Brasileiro.

Em sua segunda passagem 

pelo Botafogo, Eduardo Barro-
ca dirigiu a equipe em quatro 
jogos. Foram três derrotas e 
apenas uma vitória. O Glorio-
so tem nove jogos até o fim do 
Brasileiro.

Benítez é regularizado 
Recuperado de lesão, camisa 10 passa por recondicionamento

De volta à Colima, Martín 
Benítez teve o nome publi-
cado no Boletim Informativo 
Diário (BID) da CBF, ontem, 
e está apto para vestir a ca-
misa 10 do Vasco novamente. 
A decisão de relacionar ou 
não o apoiador para o con-
fronto com o Coritiba, sába-
do, às 21h, em São Januário, 
está nas mãos de Vander-
lei Luxemburgo. Com mais 
duas sessões de treino pro-
gramadas, o treinador ava-
liará a evolução do argentino 
antes de bater o martelo se 
ele ficará no banco na próxi-
ma rodada do Brasileiro.

Sem jogar desde o dia 13 
de dezembro, quando sofreu 
uma lesão na panturrilha es-
querda no clássico diante do 
Fluminense, Benítez se rea- Benítez: mais seis meses no Vasco

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

presentou curado no CT do 
Almirante e, imediatamente, 
iniciou um trabalho de recon-
dicionamento físico. A expec-
tativa da preparação física é de 
que o apoiador tenha condi-
ções de ser opção no banco de 
reservas contra o Coxa.

“É um atleta que entendeu 
as nossas ideias e se mostrou 
aberto a fazer tudo o que a 
gente quer. O primeiro dia 
foi muito bom, ele ficou um 
tempo parado. Mas se man-
teve em atividade de alguma 
forma. Acredito que, encur-
tando os caminhos de algu-
ma forma dentro do campo, 
a gente vai conseguir com 
que ele responda o mais rá-
pido possíve”, disse o prepa-
rador físico Daniel Felix, em 
entrevista à ‘VascoTV’.

Lincoln 
passou a 
treinar com 
o sub-20 em 
dezembro

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

Exclusivo!

Tricolor é atropelado 
pelo Corinthians
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Cobap: mais de 500 mil aposentados 
podem receber salário mínimo
Devido ao reajuste oficializado ontem, benefícios tendem a reduzir a cada ano. Entenda o motivo

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

O
 presidente da Con-
federação Brasilei-
ra de Aposentados 
e Pensionistas (Co-

bap), Warley Martins, es-
tima que mais de 500 mil 
aposentados podem passar 
a ganhar o salário mínimo 
(R$ 1.100), devido ao rea-
juste oficializado ontem 
pelo Ministério da Econo-
mia. A presidente do Insti-
tuto Brasileiro de Direito 
Previdenciário, Adriane 
Bramante, explica que isso 
ocorre porque o “valor que o 
aposentado recebe pode não 
reajustar de forma suficien-
te, para alcançar um valor 
superior ao salário mínimo”.

A advogada esclarece 
que a defasagem acontece 
a cada ano “porque o índi-
ce que corrige o salário mí-
nimo não está atrelado ao 
mesmo índice que reajus-
ta os benefícios previden-
ciários. Então, por isso, há 
esse desencontro de valores 
em muitos casos”, pontua 
Bramante. 

“Quem ganha salário 
mínimo receberá sempre 
o mínimo. Os segurados 
que ganham acima do piso 
acabam tendo um reajuste 
diferente, e há uma defa-
sagem a cada ano que eles 
recebem o recurso. Um rea-
juste maior dos benefícios 
talvez poderia minimizar a 
defasagem, conforme o po-
der de compra dos segura-
dos, mas isso envolve uma 
série de fatores”, explica 
Bramante.

Warley Martins explica 
que o achatamento atrapa-
lha a economia. “O aposen-

tado vai passar a receber 
menos, investir menos na 
economia. O que o aposen-
tado ganha, ele gasta, por-
que recebemos muito pou-
co, então dá apenas para 
remédios e alimentação”, 
pondera. 

ENTENDA OS REAJUSTES

Os segurados da Previdên-
cia que recebem acima do 
salário mínimo terão seus 
benefícios reajustados em 
5,45%, conforme o Índice 
Nacional de Preços ao Con-

sumidor (INPC). O teto dos 
benefícios pagos pelo INSS 
passa a ser de R$ 6.433,57 
(antes era de R$ 6.101,06). 

O piso previdenciário, 
valor mínimo dos benefí-
cios do INSS (aposentado-
ria, auxílio-doença, pensão 
por morte) e das aposen-
tadorias dos aeronautas, 
será de R$ 1.100,00. O piso 
é igual ao novo salário mí-
nimo nacional, fixado para 
o ano de 2021 com reajuste 
de 5,26%, o que está abaixo 
da inflação.

O índice que corrige 
o salário mínimo 
não está atrelado 
ao mesmo índice 
que reajusta 
os benefícios 
previdenciários”
ADRIANE BRAMANTE, 
advogada

Processo segue para 

o Senado. Mandato 

termina em menos 

de uma semana

Trump: Câmara 
aprova segundo 
impeachment

AFP

Trump: fim do mandato

Menos de uma semana 
para o fim do seu manda-
to, Donald Trump sofreu 
o segundo impeachment e 
se tornou o primeiro presi-
dente da história dos EUA 
aprovado para ser afastado 
do cargo duas vezes. Des-
ta segunda vez, o chefe do 
Executivo norte-america-
no foi acusado de “incitar a 
insurreição”. Isso em razão 
da invasão ao Congresso 
norte-americano na quar-
ta-feira da semana passa-
da. Na ocasião, cinco pes-
soas foram mortas e mais 
de 90 presas. 

Com quase todos os vo-
tos contados, o número de 
legisladores favoráveis ao 
impeachment sob a única 
acusação de “incitamento 
à insurreição” ultrapas-
sou 217, número mínimo 
para ser ter maioria na Câ-
mara Baixa, que tem 433 

membros. Pelo menos 10 re-
publicanos votaram com os 
democratas.

O impeachment do pre-
sidente irá desencadear 
um julgamento no Senado 
dos Estados Unidos, o que 
não deve começar até que 
Trump, de 74 anos, já não es-
teja mais no cargo.

Pouco antes do início da 
votação, o segundo democra-
ta na Câmara dos Represen-
tantes, Steny Hoyer, pediu aos 
legisladores para “rejeitar a 
insurreição, a tirania e a re-
belião”, e votar para acusar 
Trump “pelos Estados Unidos, 
pela nossa Constituição, pela 
democracia, pela História”.

Casa Verde e Amarela: Bolsonaro 
sanciona programa de habitação
Novo projeto substitui o Minha Casa, Minha Vida, criado ainda na gestão de Lula, em 2009

DIVULGAÇÃO/MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Benefícios devem priorizar famílias em condição de vulnerabilidade

Foi publicada ontem, no Diá-
rio Oficial da União, a san-
ção dada pelo presidente Jair 
Bolsonaro que regulamenta 
o Casa Verde e Amarela. O 
novo programa de habitação 
popular do governo federal 
substitui o Minha Casa, Mi-
nha Vida, criado na gestão 
do ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva, em 2009, 
mas com algumas mudan-
ças: além do financiamen-
to de imóveis novos, o novo 
regulamento contempla 
subsídios também para a re-
gularização de moradias da 
população de baixa renda e 
para a reforma desses imó-
veis; no entanto, a faixa mais 
popular do projeto, que não 
tinha juros, deixa de existir.

O objetivo do programa é 
reduzir o déficit habitacio-
nal do Brasil, facilitando o 
acesso da população à mo-
radia e melhorando habita-
ções já existentes com sanea-
mento básico, infraestrutu-
ra e no caráter fundiário. A 
meta é atender 1,6 milhão 
de famílias de baixa renda 
com o financiamento habi-
tacional até 2024, segundo 
o Ministério de Desenvolvi-

mento Regional.
Foram definidos três gru-

pos de benefícios: o primei-
ro é composto pelas famílias 
com renda de até R$ 2 mil ou 
até R$ 2,6 mil para as regiões 
Norte e Nordeste; o Grupo 2, 
pelas que ganham entre R$ 
2 mil e R$ 4 mil; e o terceiro 
contempla os núcleos com 
renda de até R$ 7 mil. Quan-
to menor a renda da família, 

melhores serão as condições 
nas taxas de juros. Nas zonas 
rurais, serão contempladas 
as famílias com renda anual 
de até R$ 84 mil.

As regiões Norte e Nor-
deste serão dois focos do 
programa e, por isso, terão 
as menores taxas no Grupo 1, 
a partir de 4,25% nos finan-
ciamentos. O ministro do 
Desenvolvimento Regional, 

Rogério Marinho, explica: 
“Com essas alterações, que-
remos estimular novas con-
tratações no Norte e Nordes-
te, que têm os maiores défi-
cits habitacionais no Paí.

Segundo a legislação san-
cionada, os benefícios de-
vem priorizar famílias em 
condição de vulnerabilida-
de, que tenham a mulher 
como responsável pela uni-
dade familiar ou de que fa-
çam parte pessoas com defi-
ciência ou idosos. 

O vice-presidente do Se-
covi-Rio, sindicato patronal 
que representa condomí-
nios, administradoras, imo-
biliárias e incorporadoras 
no Rio de Janeiro, Leonar-
do Schneider, vê a novidade 
como animadora. “No mer-
cado da construção, a expec-
tativa é grande. Da mesma 
forma que muitas constru-
toras se habilitaram para 
construir empreendimentos 
no Minha Casa, Minha Vida, 
acredito que com o Casa Ver-
de e Amarela seja também 
desta forma”, conta.

Os segurados  
da Previdência  
que recebem  
acima do salário 
mínimo terão os 
benefícios reajustados 
em 5,45%, de acordo 
com o INPC

*Com informações da AFP

 > Washington

Reportagem do estagiário Lucas Mathias, 

sob supervisão de Marina Cardoso

“O que o aposentado 
ganha, ele gasta, 
porque recebemos 
muito pouco. Dá 
apenas para remédios 
e alimentação
WARLEY MARTINS, 
presidente da Copab

LETÍCIA MOURA
letícia.moura@odia.com.br

Os segurados que 
ganham acima do piso 
acabam tendo um 
reajuste diferente, e 
há uma defasagem 
a cada ano que eles 
recebem o recurso”. 
ADRIANE BRAMANTE, 
advogada
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Trabalho remoto será 
ampliado após pandemia

HOANA GONÇALVES / ME

Secretário Wagner Lenhart: “A adesão ao teletrabalho é voluntária”

A
lém dos 13 órgãos 
federais que decidi-
ram abrir a possibi-
lidade do teletraba-

lho voluntário aos seus servi-
dores de forma definitiva, a 
União espera uma adesão de 
mais instituições. Secretário 
de Gestão e Desempenho de 
Pessoal do Ministério da 
Economia, Wagner Lenhart 
avalia que, passado o perío-
do de pandemia, haverá in-
clusive uma procura dos fun-
cionários públicos por essa 
modalidade de trabalho, que 
pode ser por home office in-
tegral ou parcial.

À coluna, Lenhart disse 
que o cenário que se vislum-
bra é com esse modelo ga-
nhando força: “Como é algo 
espontâneo, a gente não está 
perseguindo uma meta, mas 
pela conversa que temos tido 
com os órgãos, a expectativa 
é que, no ano de 2021, a gente 
tenha aumento expressivo 
do número de adesões”.

Uma instrução normati-
va da secretaria passou a vi-
gorar em 1º de setembro de 
2020, com as novas orienta-
ções para a implantação do 
trabalho remoto na Admi-
nistração Pública Federal. As 
regras são padronizadas, e os 
ministérios e órgãos que de-
cidirem adotar essa prática 
deverão seguir essa cartilha.

PELOS TRIÊNIOS

 n O Sindicato Estadual dos 
Profissionais de Educação 
(Sepe-RJ) decidiu recorrer à 
Justiça para reverter o con-
gelamento da contagem de 
tempo para a concessão de 
benefícios aos servidores mu-
nicipais e estaduais do Rio. A 
suspensão do pagamento dos 

anuênios, triênios e quinquê-
nios vale até o fim de 2021 por 
determinação da Lei Federal 
Complementar 173/20. A nor-
ma liberou R$ 60 bilhões aos 
entes federados para ajuda 
no combate à pandemia, mas 
condicionou o socorro finan-
ceiro a essas e outras medidas.

Professores do Rio vão à Justiça

 n O governo fluminense abriu 
diálogo com servidores do De-
gase e da Secretaria de Admi-
nistração Penitenciária após 
ato realizado ontem pelas ca-
tegorias em frente ao Palácio 
Guanabara. Os agentes, que 
reivindicam a liberação das 
progressões e promoções e ou-
tras medidas, foram recebidos 
pelo secretário de Governo, An-
dré Lazaroni.

Ficou agendada ainda uma 

reunião para a próxima segun-
da-feira entre representantes 
das carreiras e o titular da pas-
ta. A expectativa é que, no en-
contro, Lazaroni apresente um 
posicionamento do governa-
dor em exercício Cláudio Castro 
sobre as pautas.

Os agentes pedem também 
a substituição de policiais mi-
litares por servidores das res-
pectivas carreiras no comando 
das duas instituições.

DEGASE E SEAP

Governo abre diálogo com agentes

Agentes do Degase e Seap fizeram ontem um ato conjunto

DIVULGAÇÃO

EDITAL DE SUSPENSÃO DA
PROIBIÇÃO DO EXERCÍCIO

DA MEDICINA

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, no uso das suas atribuições, conferidas pela Lei n° 3.268/57,

regulamentada pelo Decreto n° 44.045/58, alterada pela Lei nº 11.000/04 e pelo
Decreto nº 6.821/09, em cumprimento à decisão do Excelentíssimo Senhor
Desembargador da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro, exarada nos autos do habeas corpus nº 0071561-84-
2020.8.19.0000, vem tornar pública a suspensão da proibição do exercício
da medicina aos médicos Pedro Jonathas Pinheiro da Silva CRM 52
31177-8 e Carmen Lucia de Azevedo Portugal CRM 52 28747-1, estando
ambos aptos a exercer atividades médico-hospitalares, sejam elas no âmbito
público ou particular.

Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2021.

CONSELHEIRO WALTER PALIS VENTURA
Presidente do CREMERJ

 > O secretário lembrou 
que a IN teve como ob-
jetivo dar mais auto-
nomia para os órgãos 
aplicarem a modalida-
de de trabalho. “Não 
há ideia de obrigar os 
órgãos ou fazer qual-
quer ação nesse senti-
do, mas sim de estimu-
lá-los para que utilizem 
isso no futuro mesmo 
quando a gente voltar 
à normalidade”.

Ele destacou uma 
condição para a imple-
mentação do teletra-
balho: “É que haja um 
acompanhamento das 
entregas, e isso deman-
da uma clareza muito 
grande do que se espe-
ra do servidor”.

A produtividade é 
acompanhada por meio 
de sistemas: “A gente já 
tinha a avaliação dos 
sistemas (CGU e Susep) 
que eram aplicados. Es-
ses foram os dois pri-
meiros que disponibili-
zamos para os órgãos”.

Produtividade 
acompanhada 
por sistemas

CONFIRA

IN 65 13 ADESÕES
Instrução Normativa entrou 
em vigor em 1º de setembro 
de 2020, com regras para o 
teletrabalho nas autarquias, 
fundações e ministério

Ministérios da Economia, 
Cidadania, Desenvolvimento, 
Minas e Energia, a SGP e 8 
agências (Anatel, Antaq, ANTT, 
CADE, ANM, ANA, Ancine e ANP)



O DIA  I  QUINTA-FEIRA, 14.1.2021 

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

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

aDVOGaDO V/TeXTO
INSS, orientação gratuita 
,amparo Idoso (Loas) 65 
anos, sem contribuição, be-
nefício demorando, indefe-
rido, pensão  morte, auxilio 
doença. Tel.:(21)98170-8738 
Whatsapp.

 

GarÇON V/TeXTO
experiência serviços de 
bebidas, disponibilidade 
imediata, trabalhar em man-
garatiba, salário +comissão, 
entre 21/ 45 anos, ambos os 
sexos. email: michelvinhos@
gmail.com
 

mÁrmOrarIa DuTra 1 
Precisa-se de aCaBaDOr 
e SerraDOr, com expe-
riência. rua Goiás, nº 146 
- Parque José Bonifácio _ 
São João de meriti - rJ CeL. 
98556-4363
 
VeNDeDOr 
Contrata para atendimento 
Condomínios, Lojas, Co-
mércio geral. Experiência  
vendas produtos limpeza/
descartáveis. Média salarial 
R$4.000,00 a R$8.000,00. 
Currículo: realso.rep@gmail.
com ou Zap: 97990-6837

 

OPeraDOra mICrO 
Gráfica rápida em madurei-
ra precisa de Operadora de 
micro/ arte Finalista. enviar 
curriculo para Whatsapp 
(21) 98152-0936
 

auX.SerV. GeraIS V/TeXTO
Com disponibilidade de viajar 
dentro do estado. Curriculo 
para currículo: rh@icram.ind.
br  ou laplace.rodrigues@glo-
bo.com

 

COLOrISTa V/TeXTO
De autos, com experiên-
cia. Bom salário + bene-
fícios. entrar em contato 
preferencialmente pelo 
whatsapp  98139-8339  
Tels.:2437-4777/ 3258-
9673.

 

LaNTerNeIrO V/TeXTO
De autos, com experiência. 
Bom salário +benefícios. 
entrar em contato prefe-
rencialmente pelo whatsa-
pp  98139-8339  Tel.:2437-
4777/ 3258-9673.

 

TIJOLO T.99503-3686
19x19, 19x29 e argila. Tu-
do com excelente qualida-
de, direto  fábrica. entrega-
mos todo rio e Grande rio. 
Tratar maria.  Whatsapp: 
99503-3686

 

maGIa NeGra 
Amarrações, Pactos, Cresci-
mento Financeiro/ Profissio-
nal, queda de inimigos. Jogo 
de Búzios. Consultas com 
Entidade. Tel 3259-3006/ 
98558-9091 whatsapp

 



FábiaOliveira

NA JUSTIÇA

Fã idosa do documentário de Anitta 

processa a cantora e a Netflix

Dona Maria Ilza de Azevedo, a fã idosa da 
Anitta que aparece em um dos episódios 
do documentário da cantora na Netflix, 

entrou com uma ação judicial contra a Podero-
sa e a plataforma de streaming. No processo, os 
advogados de dona Maria Ilza afirmam que ela 
estava internada no CTI de um hospital por 
conta da COVID-19, e que soube que sua ima-
gem estaria sendo veiculada na série documen-
tal ‘Anitta - Made in Honorio’ após receber 
ligações de parentes e vizinhos que, em sua 
maioria, zombavam de sua aparição no vídeo e 
alguns, inclusive, teriam questionado sua sani-
dade mental.

Os advogados da idosa tratam o episódio em 
que ela aparece na sala da Anitta, como se 
tivesse ido até lá sem a autorização da cantora, 
como uma situação de ‘caráter jocoso’, passan-
do posteriormente a ridicularizar sua imagem, 
pois dá a entender que Maria Ilza entrou na 
mansão de Anitta sem a autorização desta, 
como se fosse uma verdadeira intrusa.

“Para piorar, a atitude nefasta, covarde, 
mesquinha, das rés (Anitta e Netflix) acaba 
criando um mal estar na equipe de produção, 
que discute uma suposta falha na segurança 
em relação a presença da Autora (Maria Ilza)”, 
diz um trecho dos argumentos da inicial, que 
ainda afirmam que a participação dela não 
teve direito do uso de imagem da mesma.  

“Autora vira o motivo da indignação e o qua-
dro do qual ela aparece passa a ter grande 
importância no documentário, dando a enten-
der que sua entrada na casa, devidamente 
autorizada, foi uma ingrata surpresa - um erro 
- do qual a Autora aproveitou-se para burlar 
regras, de forma clandestina, tanto é que esta 
chega a discutir com seus funcionários. Neste 
momento a Autora é transformada em uma 
‘cara de pau’ que conseguiu entrar na casa da 
famosa Anitta, passando a ser achincalhada 
pelo mundo a fora, tendo em vista que Anitta é 
uma ‘estrela global’. 

Os advogados de dona Maria dizem ainda 

Após a youtuber Antônia Fontenelle fazer uma série de vídeos repudiando as agres-
sões sofridas por seu amigo, o ator Henri Castelli, em Alagoas, ter cobrado uma 
posição da Secretaria de Segurança do estado sobre o lamentável episódio e ter 
orientado turistas a tomarem cuidado quando visitarem o local, o Secretário de Se-
gurança Pública de Alagoas, Alfredo Gaspar, se pronunciou em resposta a influencer.
“É lamentável que tenhamos que assistir determinadas subcelebridades se refe-
rindo com tamanho preconceito e falta de respeito aos alagoanos. Não somos um 
povo desordeiro, somos um povo da paz, a única coisa que pedimos é respeito. Todas 
as providências jurídicas, policiais e diligências já estão sendo tomadas. Agora, o 
que não podemos admitir, é que queiram generalizar e muito menos agir de forma 
preconceituosa contra o povo de Alagoas.”, disse o político.
Em seu desabafo, Antônia cobrou providências das autoridades de segurança de 
Alagoas para elucidar o caso o quanto antes e ainda deixou um aviso para que tu-
ristas tomem cuidado ao visitar Alagoas. “Turistas do Brasil, cuidado quando vocês 
forem para Alagoas, cuidado mulheres com seus maridos, porque eles podem apa-
nhar covardemente, e cuidado homens com suas mulheres, porque elas também 
podem sofrer alguma violência”, disparou.

Visita ao filho 
pela 1ª vez

Depois que noticiamos que o 
affair da Carla Prata foi acusado 
pela ex de não assumir o filho 
que teve com ela, o empresário 
Victor Melo foi visitar a criança 
pela primeira vez, ontem. Ele 
informou que conheceu Kethelyn 
Carmona no final de agosto de 
2019, em Portugal e os dois 
namoraram até março de 2020. 
Ele garantiu que o aluguel do 
apartamento da ex está pago 
até fevereiro.

REPRODUÇÃO NETFLIX 

que, mesmo internada, ela virou a atração do 
hospital e passou a ser motivo de gargalhadas, 
virando uma espécie de ‘atração do nosocô-
mio’, causando grande abalo psicológico exata-
mente no momento que precisaria de calma e 
serenidade devido a internação.

Como o processo foi ajuizado no plantão 
noturno do recesso do judiciário, em 18 de 
dezembro, o juiz decidiu, em liminar, que não 

havia motivo para apreciação da ação de dona 
Maria Ilza em caráter urgente. Além disso, o 
magistrado negou, no dia 19/12, o pedido de 
retirada do documentário do ar. Por fim, no dia 
24/12 dona Ilza desistiu da ação alegando “um 
erro material na qualificação da autora, pois 
seu endereço encontra-se localizado na cidade 
de Macaé.” Apesar da desistência, a ação ainda 
não foi extinta.

REPRODUÇÃO INTERNET 

POLÍTICO DETONA FONTENELLE
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Silvio Santos resolveu dar uma repaginada no visual, 

ontem. O apresentador passou a tarde no salão do 

amigo Jassa, o Jassa Hair Studio no Jardim Paulista, 

em São Paulo. O dono do SBT cortou o cabelo e tam-

bém fez as unhas levantando ainda mais as suspeitas 

de que pretende voltar a gravar seu programa. Silvio 

Santos completou mais de um ano fora das grava-

ções por conta do recesso e também da isolamento 

social da pandemia do coronavírus e ele nunca havia 

passado tanto tempo sem gravar na emissora. O 

apresentador já mandou preparar os seus estúdios 

várias vezes, porém, a família sempre barrou a volta.

Se depender de Vandha Ramos, mãe de Mayra Cardi, a 

coach não volta com Arthur Aguiar. A produtora resolveu 

abrir a caixa de perguntas e respostas do Instagram para 

os fãs na madrugada de ontem e deu sua opinião sobre 

uma possível reconciliação: “Vamos amar o próximo, 

porque o anterior a gente sabe que não deu certo”, res-

pondeu. “Nós, mães, queremos sempre o melhor para os 

nossos filhos, mas depois que eles crescem fazem o que 

dá vontade. Olha, só Jesus na causa”, completou.

SINCERONA

 UMA REPAGINADA

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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POR AÍ
 n Estão abertas 

as inscrições dos 
cursos de Qua-
lificação Profis-
sional da Fun-
dação de Apoio 
à Escola Técnica 
(FAETEC). São 
oferecidas 1.420 
vagas em 29 
opções de for-
mação gratuita. 
Os candidatos 
poderão se ca-
dastrar até o dia 
18 de janeiro, no 
site fundação: 
faetec.rj.gov.br.

Gracyanne Barbosa posou para um ensaio pra lá de sensual e elegante. A musa fitness 
surgiu em cliques provocantes com um vestido longo vermelho. À coluna, Gracy não 
escondeu sua empolgação com a chegada da vacina do novo coronavírus. “Estou 
animada para o pós-vacina. Após um ano turbulento, no qual todos nós vivenciamos 
tantas mudanças, eu acho que as nossas escolhas importam mais do que nunca. Nós 
temos que ser corajosos, temos que suportar o desconforto e empurrar nós mesmos 
para novos patamares onde podemos encontrar nosso propósito maior”, diz a morena.

DUDA DETALHA RELAÇÃO 
ABUSIVA COM NEGO

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

 Viviane Araújo está noiva de Guilherme Militão. Ela mostrou a aliança do compromisso e avisou que não 
só o casamento com Guilherme Militão como o sonho de ser mãe serão realizados em breve. “Eu e Gui a 
gente vai se casar, sim, gente. Já fiquei até noiva. Aguardem!”, revelou Viviane para em seguida comple-
tar sobre maternidade. “De um jeito ou de outro, saindo da minha barriga ou adotando, eu vou ser mãe!”.

VIVIANE ARAÚJO ESTÁ NOIVA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

Duda Reis usou as redes sociais ontem 
para detalhar o relacionamento abusivo 
que ela vivia com o Nego do Borel, de 
quem ela era noiva. A influencer contou 
que era constantemente vítima de 
ameaças da parte do funkeiro. 

“Eu era muito manipulada, tinha muito 
medo, ele me ameaçava. Ele dizia que eu 
brigava com cachorro grande e que iria 
mandar matar a minha família. Eu era 
obrigada a me expor a favor dele, porque 
eu sentia medo e não sabia o que fazer. 
Eu sabia de tudo ilícito que ele estava 
envolvido, sempre esteve, mas não cabe 
a mim falar, cabe as autoridades do país 
investigarem. Eu era dependente 
emocional dele. Fiquei três achando que 
amor era você apanhar e depois receber 
um beijo”, conta Duda. 

A atriz também confirmou o que esta 
coluna já havia antecipado: que ela foi 
vítima de empurrões. “Eu sofri, sim, 
agressão física. Tiveram episódios que 
ele me empurrou. Um deles, inclusive, ele 
vai lembrar bem, foi quando ele me 
empurrou tão forte que eu caí em cima de 
várias cadeiras e me machuquei. E isso 
vai fazer parte de uma das agressões do 
B.O que estou abrindo contra ele.” 

Duda disse que Nego vai tentar difamá-la 

publicamente acusando-a de traição. 
“Vão fazer de tudo para eu me passar 
como maluca. Ele vai dizer 
primeiramente que eu traí ele, sendo que 
eu nunca traí ninguém. Diz ele que gravou 
várias conversas minhas com as minhas 
amigas. Começando por aí, que eu não 
podia nem ligar para as minhas amigas 
na casa em que eu morava, porque pelo 
que eu entendi, eu era gravada e também 
espionada”, adianta Duda. 

NEGO DO BOREL SE 
PRONUNCIA APÓS ACUSAÇÕES 
Nego do Borel finalmente quebrou o silêncio e fez seu primeiro pronunciamen-

to após sua ex-noiva, Duda Reis, trazer à toda detalhes do relacionamento 

abusivo que viveu com o cantor. Através dos stories do Instagram, Nego falou 

previamente sobre acontecimentos recentes antes de efetivamente se pro-

nunciar com detalhes sobre tudo.

“Eu estou vivendo com certeza um dos piores dias da minha vida. Tenho sido 

bombardeado de coisas e precisei de um tempo para ler e absorver tudo antes 

de vir me pronunciar em respeito ao meu público. Sim, houve traição, que foi 

um erro do qual não me orgulho. Me arrependo muito e não trouxe a público 

antes para não expor terceiros”, diz o cantor sobre o caso que teve com a in-

fluenciadora Lisa Barcelos, na época em que ainda tinha um relacionamento 

com Duda. 

“Mas além disso, tem saído muitas mentiras a meu respeito, coisas que tem 

me deixado triste. Mas não vou ficar aqui discutindo e sim provar minha 

inocência. Quanto ao posicionamento da minha ex, é de fato algo que me 

surpreende. Tenho também o meu lado da história e também vi e descobri 

muitas coisas. Mas ao contrário do que vem sendo feito por ela, não gostaria 

de expor para não comprometer a integridade dela como mulher. Por ques-

tão de princípios é algo que eu não faria com ela, assim como não faria com 

nenhuma outra mulher, a não ser que seja extremamente necessário”, diz 

Nego, antes de encerrar seu primeiro posicionamento oficial. Ele garante que 

em breve deve falar mais. 
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COLUNA

ESPLANADA

 N A Ford recebeu nos últimos três anos, só na Bahia, mais 
de R$ 900 milhões em benefícios fiscais. Foram R$ 351 
milhões, em 2018; R$ 368 milhões, em 2019 e, no ano 
passado, R$ 229 milhões. Sob a justificativa de “reestru-
turação na América do Sul”, a multinacional encerrou a 
produção de veículos no Brasil e fechará três fábricas - 
de Camaçari (BA); de Taubaté, no interior de São Paulo, 
além da unidade da Troller em Horizonte, no Ceará.

Impacto 
 N Conforme dados levan-

tados pelo Governo da 
Bahia, a pedido da Colu-
na, R$ 500 milhões em 
salários eram injetados 
mensalmente pela Ford. 
A empresa não solicitou 
nenhum novo incentivo 
ao Estado recentemen-
te, informa o governo 
baiano. 

Prejuízo  
 N A Prefeitura de Camaça-

ri concedeu à Ford, no ano 
passado, isenção de tribu-
tos municipais pelo prazo 
de cinco anos. Uma das 
contrapartidas durante 
o período, não cumprida 
pela empresa, seria inves-
tir na fábrica instalada no 
município. Só em ICMS, 
Camaçari terá um prejuí-
zo de R$ 80 milhões por 
ano devido ao fechamento 
da unidade. 

Demitidos 
 N O Governo da Bahia ins-

tituiu um grupo de traba-
lho para viabilizar a atra-
ção de uma nova monta-
dora e elaborar um banco 
de dados para servir de 
subsídio para empresas 
que possam vir a empre-
gar os trabalhadores de-
mitidos pela Ford.

Má vontade 
 N A Secretaria de Comu-

nicação do governo do 
Maranhão recusou-se, 
ano passado, a responder 
demanda sobre publici-
dade em veículos de im-
prensa locais. A Coluna 
recorreu à Lei de Acesso 
à Informação (LAI) e re-
cebeu da assessoria uma 
desculpa pior ainda. De 
que a demanda era gené-
rica e que envolveria inú-
meros assessores para 
milhares de processos. 
Balela pura.  

Favorito 
 N Com a oficialização do 

apoio da bancada do Pro-
gressistas, Rodrigo Pa-
checo (DEM-MG), can-
didato de Davi Alcolum-
bre (DEM-AP), desponta 
como favorito para vencer 
a disputa à presidência do 
Senado. 

Bloco 
 N O bloco encabeçado pelo 

democrata já soma 38 se-
nadores de oito partidos: 
PT, PP, PROS, DEM, PL, 
PSC, PSD, além do Re-
publicanos. Para vencer 
a disputa, são necessá-
rios 41 votos - caso os 81 
senadores estejam pre-
sentes na sessão de 1º de 
fevereiro. 

Alternância
 N Desde a redemocratiza-

ção, em 1985, apenas po-
líticos do DEM e do MDB 
ocuparam a presidência 
do Senado. Além de Ro-
drigo Pacheco (DEM
-MG), está na disputa a 
senadora Simone Tebet 
(MDB-MS). 

Convocação      
 N Deputados e senadores 

não pretendem, por ora, 
interromper as férias e 
convocar o Congresso Na-
cional para deliberar sobre 
a prorrogação do estado de 
calamidade pública, do au-
xílio emergencial e debater 
a vacinação no país.

Requerimento 
 N Apenas 20 senadores e 

13 deputados assinaram, 
até ontem, o requerimen-
to do senador Alessandro 
Vieira (Cidadania-SE). 
Para que seja convocada a 
sessão extraordinária, são 
necessárias assinaturas 
de metade dos parlamen-
tares de cada Casa – 41 no 
Senado e 257, na Câmara. 

Incerteza 
 N O Índice de Confiança 

do Empresário Industrial 
(ICEI), medido pela Con-
federação Nacional da 
Indústria (CNI), ficou em 
60,9 pontos em janeiro 

de 2021 ante 63,1 pontos 
em dezembro de 2020. A 
queda demonstra a eleva-
da incerteza com relação 
à evolução da pandemia e 
seu impacto na economia 
brasileira.

BENEFÍCIO$ 

QUANDO? 

 N O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, adiou as reuniões que es-
tavam agendadas para esta semana com governadores e prefeitos. É 
que eles querem saber quando terá início a vacinação em todo o país 
e o general mantém a evasiva resposta: “Vamos vacinar em janeiro”.  

A entrada em vigor da resolução 
798 do Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran) que deter-

mina que os medidores de velocida-
de fixos e móveis não poderão mais 
ser instalados em locais escondidos, 
como passarelas, muros, postes ou 
atrás de árvores ou placas, ao encon-
tro do clamor de milhares de moto-
ristas de todo o país. É claro que se 
deve ter um controle de velocidade 
nas estradas e nas vias das grandes ci-
dades, mas o que vinha ocorrendo era 
uma verdadeira covardia, já que mui-
tos equipamentos ficavam em locais 
de difícil visualização e muitas vezes 
sem nenhuma placa de alertando so-
bre sua existência, o que também é 
exigido por lei. 

Com isso, o número de infrações 
teve um aumento absurdo, o que pre-
judicou principalmente profissionais 
do volante que dependem de seus veí-

O ano começou com a posse 
de prefeitos e vereadores, 
nomeação de secretários e 

outros responsáveis pelo setor cul-
tural. Tivemos boas surpresas em 
alguns municípios, mas também re-
vezes como extinção de secretarias 
municipais de Cultura, em alguns 
casos revertidas após pressão da 
sociedade civil. Alguns gestores no-
vos e outros nem tanto, mas velhos 
problemas permanecem, em meio 
a pandemia, o que aumenta a crise 
socioeconômica.

É preciso que todos, sociedade e 
governos (mas principalmente estes 
que têm funções administrativas), en-
tendam que a Cultura é um direito 
social básico constitucional (Art. 215 
da CF), e que existem obrigações a 
cumprir. Quando prefeitos são eleitos 
a responsabilidade deles é com todas 
as áreas. Por isso, devem nomear as-
sessores, dando condições de gestão, 
e incluir demandas na agenda e no 
orçamento municipal.

Isso vale para Cultura, Saúde, Edu-
cação, etc. Como as demais áreas, o 
setor cultural deve estar na agenda de 
investimentos e prioridades. Não pode 
faltar a Cultura no bolo do orçamento 
e da gestão, ou incorre-se em um des-
cumprimento legal.

As consequências do descaso e da 
incompetência de muitos prefeitos 
em relação à Cultura logo aparecem. 
Perdem oportunidade de parceria 
com outros órgãos e recursos — vide 
problemas em vários municípios com 
a Lei Emergencial de Cultura Aldir 
Blanc. Deixam patrimônio cultural 
desabar ou desaparecer, e referências 
locais são perdidas.

Inibem vocações culturais de jo-
vens e de outros munícipes que não 
têm onde estudar artes, se aperfei-
çoar tecnicamente, apresentar seus 
trabalhos, gerar renda pessoalmente 
e para o município. Não permitem o 
surgimento de mão de obra qualifica-

É necessário ter política cultural

O começo do fim da indústria das multas
Dionísio Lins 

dep. est. e pres. 
Com. Transportes 
da Alerj 

Eliomar Coelho 

dep. est. PSOL e 
pres. Comissão de 
Cultura da Alerj

culos para levarem o sustendo de suas 
famílias, como caminhoneiros, taxis-
tas e profissionais liberais. Há muito 
tempo que nós, através da Comissão 
de Transportes da Assembleia Legis-
lativa do Rio de Janeiro, vínhamos lu-
tando para reduzir a proliferação des-
ses equipamentos em nossa cidade.

Conseguimos o desligamento de 
alguns deles nas áreas consideradas 
de risco, mas na verdade faltava uma 
legislação de batesse de frente e aca-
basse com uma possível indústria de 
multas; mas agora com essa resolução, 
a relação com os endereços de todos os 
equipamentos deverá ser disponibili-
zada no site oficial do Contran, bem 
como no das autoridades de trânsito 
de cada estado onde deverá constar 
além do endereço, o número de regis-
tro do equipamento junto ao Inmetro 
e o número de série do fabricante, o 
que facilitará o motoristas no caso de 
precisar recorrer de alguma infração.

 Vale lembrar ainda que indepen-
dente das novas regras, o motoris-
ta precisa sempre ter muita atenção 
com as multas recebidas. Antes de 
realizar qualquer pagamento, ele 

da em diversos fazeres. Há perdas em 
atrativos turísticos. O rendimento es-
colar cai. Não estimulam a cidadania 
e a autoestima da população. Enfim, 
perdem financeira e socialmente uma 
infinidade de possibilidades.

Então, os novos gestores munici-
pais precisam fazer o dever de casa. 
Ouvir a sociedade civil e as câmaras 
municipais, nas quais é preciso criar 
as comissões de Cultura e fortalecer as 
existentes (Alô, vereadores!). Precisam 
estabelecer uma Política Cultural, é o 
“por que” motivo e onde se pretende 
chegar; e um Plano de Cultura, estra-
tégia, é o “como”, planejar a execução 
da política cultural. Quais as diretrizes 

para alcançar as metas. Um bom plano 
ajuda a executar a política cultural.

Já os Programas Culturais contêm as 
linhas de ação do plano cultural, como 
ele vai se realizar e que setores vai con-
templar; e os Projetos Culturais, meios 
para que os programas aconteçam, ou 
seja, o passo a passo do que será feito, 
na prática, dentro de cada programa, 
transformando as ideias em realidade.

Política, plano, programas e proje-
tos culturais devem estar alinhados. 
São, junto a um órgão responsável 
pelo setor e orçamento adequado, as 
bases para que os municípios respon-
dam aos seus deveres constitucionais 
com a Cultura.

precisa verificar se o equipamento 
pelo qual ele foi flagrado está devi-
damente dentro do prazo de aferição. 
Para isso, basta pegar o número do 
equipamento registrado na infração 
e acessar o site dos Institutos de Pe-
sos e Medidas de cada estado. Lá ele 
vai encontrar a relação de todos os 
equipamentos que estão dentro do 
prazo de validade. A proliferação de 
pardais e lombadas eletrônicas gerou 
tanta polêmica, ao ponto do presi-
dente da República ser favorável à 
criação desta resolução e, na época 
em que foi criada, classificar os par-
dais como verdadeiros” assaltantes”. 

Não podemos considerar a criação 
de uma indústria de multas na cida-
de. Para se ter uma ideia, em 2018 a 
arrecadação com multas de trânsito e 
com os radares somou o total de mais 
de R$ 244 milhões, sendo considerado 
o maior valor arrecadado desde a cria-
ção do Código de Trânsito Brasileiro. 
Ao invés de multas, poderia ser inten-
sificada uma campanha para educação 
no trânsito, que só ocorre em datas 
específicas como Carnaval e final de 
ano. Isso é um absurdo!
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 N # Webinar  “Como a Convenia te ajuda a economizar tempo na rotina 
de RH” acontece hoje, às 15h. # Rafael Figueiredo, CEO da Pajé Amor-
tecedores, investe no capital humano. # Alt.bank oferece cashback de 
2% para novos clientes. # ALEVE LegalTech Ventures, com sede em Belo 
Horizonte, abre vaga para CEO.

 NA seção Esplanadeira  divulga informações de cultura, esporte, mer-
cado, ações sociais e outras, sem qualquer contrapartida de anúncios ou fi-
nanceira. Envio de sugestões para reportagem@colunaesplanada.com.br

Publicada diariamente em 51 jornais de 25 estados, em capitais e interior

Com Equipe DF, SP e PE/ reportagem@colunaesplanada.com.br. Twitter  
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MALHAÇÃO

 n Benê e Guto comemoram suas 
apresentações. MB implora para 
ficar na casa de Lica. Keyla, Ellen, 
Tina e Anderson planejam uma 
forma de desmentir as notícias 
sobre o Cora e Dóris.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Zuleika se desespera por não 
conseguir acordar Ester. Alberto 
insinua que Ester não é uma boa 
mãe. Ester se desespera por ter 
perdido a entrevista. Cassiano dá 
soco em Alberto.

18h30 | GLOBO | Livre 

AMOR SEM IGUAL

 n >Na mansão, Poderosa desce 
a escada deslumbrante. To-
dos percebem só de olhar que 
ela está mudada. Cindy, Maria 
Antônia e Angélica conversam 
sobre fé.

HAJA CORAÇÃO

 n Apolo diz a Shirlei que não 
conseguirá viver sem Tancinha. 
Aparício incentiva Giovanni a 
encontrar Camila em Angra. Fe-
dora comemora a sua posse na 
presidência do Grand Bazzar.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

20h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Mosca e Mili acordam com as 
mãos dadas. Cintia conversa 
com Armando e diz que precisa 
dele para tentar abrir a nova por-
ta no túnel.

20h30 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Todos acodem Jeiza, que afir-
ma saber de onde veio o tiro con-
tra seu carro. Ritinha pede que 
Bibi não faça nada contra Zeca. 
Joyce confronta Ivana.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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Cena do filme ‘Pai em Dobro’ 
(acima ) e a animação ‘Rise of the 

Teenage Mutant Ninja Turtles

M
aior plataforma de streaming do mundo, a Netflix con-
tinua investindo pesado na produção de filmes e séries. 
Para 2021, a empresa anunciou que pretende lançar pelo 
menos um filme por semana. Em um vídeo promocional, 

atores convidam o público para conferir suas produções. O vídeo é 
comandado por Gal Gadot, Ryan Reynolds e Dwayne Johnson.

De acordo com a plataforma, as estreias incluem grandes astros 
do cinema, como Gal, Dwayne e Ryan, além de Leonardo DiCaprio, 
Sandra Bullock, Idris Elba, Meryl Streep, Zendaya, Jennifer Lawren-
ce, Jennifer Garner, Dave Bautista, Naomi Watts, Jake Gyllenhaal, 
John David Washington e Octavia Spencer. 

Confira a lista de alguns dos títulos que devem ser lançados 
ainda em 2021. 

 n ‘O2’

 n ‘Zona de Combate’ (15 de janeiro)

 n ‘Penguin Bloom’ (27 de janeiro)

 n ‘Pieces of a Woman’ (7 de janeiro)

 n ‘Red Notice’

 n ‘Rise of the Teenage  
Mutant Ninja Turtles’

 n ‘Robin Robin’ 

 n ‘Skater Girl’

 n ‘Stowaway’

 n ‘Sweet Girl’

 n ‘A Escavação’ (29 de janeiro)

 n ‘The Guilty’

 n ‘The Hand of God’

 n ‘The Harder They Fall’

 n ‘A Barraca do Beijo 3’

 n ‘The Last Letter from Your Lover’

 n ‘The Last Mercenary’

 n ‘The Loud House Movie’

 n ‘The Power of the Dog’

 n ‘A Princesa e a Plebeia 3’

 n ‘Segredos Assassinos’

 n ‘The Starling’

 n ‘A Nuvem’

 n ‘O Tigre Branco’ (22 de janeiro)

 n ‘The Woman in the Window’

 n ‘Things Heard and Seen’

 n ‘Esquadrão Trovão’

 n ‘tick, tick...BOOM!’ 

 n ‘Para todos os garotos: Agora e para 
sempre’

 n ‘Caçadores de Trolls: Rise of the 
Titans’

 n Filme de Alexandre Moratto 
ainda sem título*

 n Filme de Graham King ainda 
sem título

 n Comédia romântica de  
Alicia Keys ainda sem título

 n ‘Wish Dragon’

 n ‘Dia do Sim’ (12 de março)

JULIANA PIMENTA  |  juliana.pimenta@odia.com.br

Maisa Silva 
como Vicenza 
no filme  
‘Pai em Dobro’

Leandro Hassum no 
filme em ‘Tudo Bem No 

Natal Que Vem’

 n ‘8 Rue de l’Humanité’

 n ‘A Boy Called Christmas’

 n ‘A Castle for Christmas’

 n ‘Afterlife of the Party’

 n ‘ARMY OF THE DEAD:  
Invasão em Las Vegas’

 n ‘Awake’

 n ‘A Week Away’

 n ‘A Winter’s Tale from Shaun the 
Sheep’

 n ‘Back to the Outback’

 n ‘Bad Trip’

 n ‘Beauty’

 n ‘Blonde’

 n ‘Blood Red Sky’

 n ‘Bombay Rose’

 n ‘Beckett’

 n ‘Bruised’

 n ‘Alma de Cowboy’

 n ‘Don’t Look Up’

 n ‘Pai em Dobro’

 n ‘Escape from Spiderhead’

 n ‘Trilogia Fear Street’

 n ‘O Fio Invisível’

 n ‘Em busca de ‘Ohana’ (29 de janeiro)

 n ‘Fuimos Canciones

 n ‘Eu Me Importo’ (19 de fevereiro)

 n ‘Intrusion’

 n ‘Kate’

 n ‘Love Hard’

 n ‘Malcolm & Marie’ (5 de fevereiro)

 n ‘Monster’

 n ‘Moxie: Quando as Garotas 
Vão à Luta’ (3 de março)

 n ‘Munich’

 n ‘Nightbooks’

 n ‘Night Teeth’

 n ‘No One Gets Out Alive’

É o que promete a Netflix para 2021,  
em vídeo com participações de atores  
como Gal Gadot e Dwayne Johnson

DESIREE DO VALLE/NETFLIX
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‘Malcolm & Marie’

DIVULGAÇÃO



Horóscopo

Alguns imprevistos podem surgir no ambiente de 
trabalho. Utilize o raciocínio para se livrar deles. Seja 
paciente e mais prudente na profissão e na paquera. 
Cor: azul-turquesa.

Sua vida pode ter algumas transformações no dia de 
hoje. Não se assuste, isso pode ser bom. No romance, 
aproveite o momento para inovar um pouco mais.  
Cor: cinza.

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: ácida, acima, ainda, amostra, ânimo, atômico, comida, 
crase, cromo, duna, escárnio, fraco, funda, furioso, maior, mania, mira, 
orate, pudica, pudim, pura, rato, romana, roseta, sócia, sorte, única, unir, 
urânio, urna.

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

Reconstrução é a palavra do dia. Após as festividades, 
é importante focar na rotina e nos afazeres. Na vida 
em casal, converse com seu par e namore bastante.  
Cor: amarelo.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Dia para se organizar. Planeje metas para conquistar 
seus sonhos nesse novo ano. O dia não dará 
oportunidades de paquera. Reflita um pouco. Cor: 
azul-claro.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Tenha equilíbrio e força emocional para lidar com seus 
compromissos. Aproveite para cuidar de sua saúde e 
mantenha-se disponível para uma relação. Cor: 
violeta.

LEÃO
23/7 a 22/8

Inicie um novo projeto na vida pessoal ou profissional. 
Um problema de saúde pode ser curado. Uma 
atividade física pode lhe deixar mais disposto. Cor: 
marrom.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Você pode enfrentar alguns desafios. Conte com seus 
talentos para evitar complicações. Fortaleça o 
contato com seus amigos e com o seu par amoroso. 
Cor: vinho.

LIBRA
23/9 a 22/10

Os seus planos começam a apresentar resultados. 
Novas oportunidades surgirão. O contato com o 
companheiro pode te ajudar a se organizar.  Cor: 
pérola.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Possibilidades de negócios podem abrilhantar o dia. 
Seja organizado e paciente. Na vida amorosa, planos a 
dois podem aproximar você e seu parceiro.  Cor: 
branco.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Direcione a sua energia para o mundo do trabalho. 
Relacionamentos profissionais podem surgir. Uma 
paquera pode ganhar uma maior estabilidade.  Cor: 
marrom.

Você terá grandes chances de sucesso hoje. Aposte em 
novos projetos financeiros e profissionais. A relação 
com a família e o par merece mais cuidado.  Cor: 
pérola.

Você irá conviver com muitas energias positivas. O 
momento é bom para direcionar a projetos sociais ou 
aprimorar o contato com a família e o parceiro.  Cor: 
violeta.

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

Gretchen 
abre o jogo 
sobre sexo 
após os 60 
Gretchen Miranda, de 61 anos, 
contou que o sexo na terceira ida-
de é “maravilhoso”. Casada com 
Esdras Nascimento, 13 anos mais 
novo, ela diz que nessa faixa etária 
a sexualidade fica mais “solta” e a 
maturidade ajuda.

“Os homens acham que eles fi-
cam abafando com a mulher jo-
vem, que ela tem orgasmo, mas 
eles não sabem de nada. Tem mui-
ta mulher de 30 anos que não co-
nhece o que é um orgasmo porque 
ela não teve. Quando a mulher 
está mais velha, ela se conhece se-
xualmente e sabe explicar o que 
gosta. A gente fica mais madura e 
se solta mais nessa parte”, diz ela, 
em entrevista à ‘Quem’.

A cantora também falou sobre 
objetos eróticos para apimentar 
a relação. 

Polêmica: 
Tiago Leifert 
critica Twitter 
Tiago Leifert ficou no meio de 
uma polêmica duas semanas an-
tes da estreia do ‘Big Brother Bra-
sil’. O apresentador usou o Insta-
gram para criticar o Twitter, mas 
não agradou alguns internautas 
e passou a ser um dos assuntos 
mais comentados da rede nesta 
quarta-feira.

“Como vocês sabem não sou da 
rede do passarinho. Detesto a rede 
do passarinho! Já saí de lá e acho 
que todo mundo deveria sair tam-
bém. Eu queria ter um outro canal 
com vocês durante o ‘BBB’ que não 
fosse a rede do passarinho”, disse. 
O apresentador informou que vai 
disponibilizar um novo canal para 
contato com fãs no ‘BBB’. 

Mãe de Duda 
Reis aconselha 
a filha
A mãe de Duda Reis, Simone Bar-
reiros, mandou uma mensagem à 
filha, que teve um relacionamento 
conturbado com o cantor Nego do 
Borel, pelas redes sociais. 

“Um filho para uma mãe é sem-
pre uma dádiva de Deus! Quero 
e sempre quis minhas filhas feli-
zes e plenas. O cordão se corta ao 
nascer, mas a conexão de almas, 
não! O perdão não é para mim! Se 
permita ‘se perdoar’, filha, até por-
que você acreditou num amor que 
era puro de forma unilateral. Se 
perdoe e seja feliz. Te amo até o in-
finito e além”, escreveu a médica.
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