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Duas pessoas são 
baleadas em assalto a 
ônibus em Santíssimo, 
na Zona Oeste do Rio

Assembleia Legislativa do 
Rio vota projeto que exige 
Ensino Superior para 
investigador policial

RIO DE JANEIRO, P. 4

SERVIDOR, P. 9 

D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

/R
A

FA
 M

AT
TE

I

SAUDADES 
NO DIA DE FINADOS, 
HOMENAGEM ÀS 
VÍTIMAS DA 
COVID-19 E 
QUESTIONAMENTOS 
INFORME DO DIA, P. 2

Saiba como se prevenir para 
não ser vítima de golpe do Pix
Confira 25 dicas para manter ambiente virtual seguro da nova ferramenta de transferência bancária instantânea.  BRASIL, P. 7

LUCIANO BELFORD

DIVULGAÇÃO

Moacyr Luz 
comanda 
novo formato 
do Samba do 
Trabalhador.
P. 14

GABRIEL BASTOS/ESTADÃO CONTEÚDO

FINADOS: DIA DE MISSAS 
PELA INTERNET E VISITAS 
AOS CEMITÉRIOS.  P. 3

Corpo do intérprete do papagaio do programa de Ana 
Maria Braga foi encontrado em sua casa na Barra. A 
apresentadora e outros famosos lamentaram. P. 4 

MORRE O ATOR 
TOM VEIGA, 
O LOURO JOSÉ
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IVETE SANGALO ESTÁ 
À PROCURA DE UM 

TERRENO PARA 
CONSTRUIR UMA 

ESCOLA NA PRAIA 
DO FORTE, NA 

BAHIA.  P. 12

TRF-2 vai liberar R$ 99,4 milhões para quitar processos no 
Rio e no Espírito Santo, beneficiando 7.374 pessoas. P. 9 

INSS: atrasados de 
ações pagos no dia 9  

VASCÃO SAI NA FRENTE, É PRESSIONADO E CEDE EMPATE AO GOIÁS, EM GOIÂNIA. P. 8

Com atuação 
desastrosa, Rubro-

Negro perde dois 
pênaltis, erra 

muito na defesa e 
é derrotado pelo 

São Paulo por 4 a 1, 
no Maracanã, pelo 

Brasileirão. P. 8

LUCIANO BELFORD

FLAMENGO 
LEVA DE 
QUATRO

ATAQUE
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

A faixa está numa rua de Queimados, bair-
ro Santo Expedito. E em poucas palavras, 
resume o descrédito, não só de quem 

mora ali, mas em qualquer parte deste Rio de 
Janeiro... O que mais ouço é falta de esperança, 
até no que é novo.

Para se ter uma ideia, a faixa diz que há 40 
anos nada muda, ou seja, nem a emancipação 
há quase 30 anos melhorou as coisas. E assim a 
população segue tomando chapuletada de to-
das as esferas. E esse descrédito e desesperança 
é prejudicial para todo mundo.

“A gente tá cansado de promessas. Se fos-
sem por elas, isso aqui já era Copacabana.... Mas 
não chega nem perto”, afirma uma moradora.

qualidade dos políticos eleitos.
Sem uma população crítica, os eleitos são os 

mais bizarros, superficiais, e aqueles que pegam 
a fórmula pronta, são na maioria das vezes 
hipócritas... Todos “cidadãos de bem” só para 
ganhar o cargo de poder.

Aliás, deturpam totalmente o que é ser de 
bem! Eu vou lhes dizer: ser “de bem” é fazer o 
bem para o coletivo. É cumprir com o que se 
propõe e entender a que se candidata.

Caso a gente coloque eles nessa peneira, a 
maioria dos “cidadãos de bem” não passa nem 
no primeiro crivo, quanto mais na nossa exigên-
cia de um bom governante.

3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I 
 n Naquele dia frio e chuvoso de ontem, fui para as redes sociais e perguntei aos 

seguidores: “Já abraçou alguém com palavras?”
Em tempos de pandemia, onde estar distante é mais do que necessário, 

dizer um “eu te amo”, “estava com saudades”, e “que bom te ver” afaga 
qualquer coração. É uma prova de amor e tanto!

E foram muitas as mensagens... Uma disse “Falo pro meu filho todos os 
dias”. Outro escreveu “Abracei e disse logo cedo, é nosso aniversário de ca-
samento”. Já um mais “mente fechada” reclamou: “Não posso dizer essas 
palavras para um outro homem, por exemplo!”

Não aguentei e respondi: “Se você não diz palavras de carinho para o 
seu pai, irmão ou amigo, é melhor rever seus conceitos de masculinidade!”

Pois é... A desse amigo aí deve estar bem frágil. Mas nada o impede de 
mudar, ainda é tempo! E é assim tem que ser. Independentemente do que 
você é ou escolha ser, amor e carinho são para serem distribuídos e ditos, 
não retraídos.

Bora colocar o Pingo no I... De energia ruim, o mundo já está cheio. Cada 
um dá o que tem... Que tal ser só coisa boa?

TÁ BONITO!
 nMãe e filha aproveitaram o tempo da qua-

rentena para aprender arte e claro, brincar. 
Depois de um trabalho da escola de Laura, 
de 7 anos, a bibliotecária Adriana Dutra, mo-
radora do Recreio, resolveu atender os pedi-
dos de seguidores que curtiram a ideia e começou a fazer várias releituras ao lado da filha.

O trabalho conta com pinturas renascentistas, grafites, e até obras indígenas... Tudo 
feito em casa!

“A brincadeira se tornou muito importante, porque criou uma conexão grande com a 
arte. Na minha infância, eu não visitava museus, não tinha grana e achava que não era 
ambiente para minha família, era algo mais da elite. Além de achar que não entendia! Essa 
forma despretensiosa permitiu que a gente explorasse sem medo de errar”, afirma Adriana.

O isolamento também tem seu lado positivo. É família mais unida, aprendendo e 
compartilhando! Quem quiser dar uma espiada nas releituras, é só ir até o Instagram 
@releiturasgaleriadalaura .

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Quanto mais cultura melhor, 
e tenho dito! 

Político bizarro? A gente tá fora!

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

Coluna publicada às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras
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Faixa pendurada por moradores em Queimados

As mais lidas
Online

Duas pessoas são baleadas 
em assalto a ônibus na 

Zona Oeste
RIO DE JANEIRO

Homem atira na esposa 
e comete suicídio em 

estacionamento
BRASIL

Motorista de 
aplicativo encontrado 
morto na Baixada foi 
vítima de assalto, diz 

família
RIO DE JANEIRO

Neste Dia de Finados, mais do que homena-
gear os que morreram em consequência 
da covid-19, é hora de perguntar: quantas 

dessas perdas poderiam ter sido evitadas? Até o 
momento, o Brasil registra cerca de 160 mil mor-
tes em consequência da doença — sendo 22 mil 
delas, no Rio de Janeiro. Mais do que de números, 
estamos falando de seres humanos e é por eles 
que devemos parar para refletir. 

Estamos falando de mães, pais, filhos, irmãos, 
esposas, maridos, parentes e amigos que partiram 
sem receber uma despedida digna daqueles que 
os amavam. Muitas dessas mortes eram evitá-
veis e precisamos nos responsabilizar por elas. 
Ninguém pode ser culpado, claro, pela existência 
desse vírus letal — mas precisamos olhar com 
cuidado para as circunstâncias que envolveram a 
disseminação e o tratamento da doença. 

Muitos se contaminaram devido à falta de 
cuidados mínimos ou da proteção adequada. E 
muitos morreram porque não receberam a devida 
atenção e tiveram adiado para amanhã um trata-
mento que poderiam ter iniciado ontem. 

Houve, desde o início, discussões desnecessá-
rias e tentativas sem sentido de transformar a 
maior crise sanitária da história do país num tram-
polim político inoportuno. E mesmo agora, quan-
do o mundo caminha para desenvolver, em prazo 
recorde, uma vacina capaz de resolver o problema, 
surgem divergências capazes de impedir que o 

SAUDADE

Dia de abraçarmos nossos 
irmãos em luto por covid

InformedoDia

GILVAN DE SOUZA

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

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Brasil, ao invés de assumir a dianteira na solução, 
continue a fazer parte do problema. 

Ao contrário de outros países, que dependem 
exclusivamente da ajuda internacional para solu-
ção de problemas desses tipo, o Brasil conta com 
dois institutos reconhecidos no mundo inteiro por 
sua excelência na produção de vacinas e soros. 
A Fundação Oswaldo Cruz, no Rio, e o Instituto 

Butantan, em São Paulo , independentemente de 
quem os controle, devem se unir e trabalhar unidos 
para a produção e distribuição da vacina. Ainda 
há tempo para essa decisão, que deve ser tomada 
não apenas como uma homenagem aos que mor-
reram mas, principalmente, em respeito às vidas 
das pessoas que serão salvas por essa solução. 

Desde o início da pandemia, oito meses atrás, 
muitos erros foram cometidos e milhares de mor-
tes desnecessárias ajudaram a inflar as estatísti-
cas fúnebres. Mas seria injusto com o pessoal da li-
nha de frente, ignorar a quantidade de vidas que se 
salvaram graças à ação eficiente dos profissionais 
e à abrangência do sistema público de saúde do 
país. Diferentemente do que se viu em países mais 
ricos do que o Brasil, onde pessoas morreram por 
falta de atendimento e por não dispor de equipa-
mentos que pudessem salvar suas vidas, entre nós 
não houve esse tipo de problema. De um modo 
geral, quem precisou de atendimento, o recebeu.

Isso precisa ser registrado. Mesmo com toda 
ineficiência que se vê na atuação de gestores 
que, em várias partes do Brasil governam com 
os olhos postos nas eleições municipais e põem 
seus objetivos políticos adiante dos interesses da 
população, o Brasil deu um exemplo que preci-
sa ser reconhecido e valorizado. Foi capaz de se 
mobilizar para montar, do Oiapoque ao Chuí, uma 
rede capaz de acolher quem dela necessitava no 
momento de aflição. 

Houve falhas? Sim, houve. Mas também houve 
acertos e que precisam servir de alicerce para ofe-
recer à população, em caráter permanente e não 
apenas em situações de crise, um tratamento ágil, 
eficiente e respeitoso, capaz de aliviar a aflição e 
o sofrimento. E, mais do que isso, para evitar que, 
nos próximos dias de finados, precisemos chorar 
por vidas que poderiam ter sido salvas.  

Muitas dessas 
mortes eram 
evitáveis e 
precisamos nos 
responsabilizar 
por elas

DIVULGAÇÃO

Ninguém mais tem consciência política e nem 
paciência de ouvir programas e soluções para os 
problemas da cidade, do estado e do país! O refle-
xo deste desinteresse e desmotivação é total na 



RIO DE JANEIRO

Dom Orani celebrará missa e acenderá 
pira para iluminar a cura da covi-19 
Para evitar aglomeração, eventos referentes ao Dia de Finados serão transmitidos pelas redes sociais

A missa celebrada por Dom Orani, às 7h30, e os demais eventos serão transmitidos pelas redes sociais do cemitério da Penitência, no Caju, por conta da pandemia de covid-19

O 
Dia de Finados será 
marcado por homa-
nagens às vítimas da 
covid-19 e aos cientis-

tas que buscam uma vacina 
contra a doença. Hoje, o arce-
bispo do Rio, Dom Orani Tem-
pesta, celebra missa e acende 
uma pira no Cemitério da Pe-
nitência, no Caju, com esse ob-
jetivo. Para evitar aglomeração 
por conta da pandemia, a mis-
sa, às 7h30, e os demais eventos 
serão transmitidos pelas redes 
sociais do cemitério.

O cemitério batizou a pira 
de “Chama da Esperança”. 
Com o projeto arquitetôni-
co do Coletivo Crisa Santos, 
o fogo tem como simbolismo 
iluminar os pesquisadores a 
chegarem à descoberta con-
tra a doença. A pira, que será 
acesa pelo cardeal, só será 
apagada quando a vacina 
contra a doença for descober-
ta e reconhecida pela a comu-
nidade e órgãos científicos. 

Uma vela com a Chama da 
Esperança será entregue a 
pesquisadores da Fundação 
Oswaldo Cruz após a missa 
das 11 horas. A presidente 
e o pesquisador da Fiocruz, 
Nísia Trindade e Fábio Rus-
somano estarão presentes.

Dom Orani também vai 
batizar o Jardim in Memo-
riam e plantar uma muda 
de jequitibá-açu, espécie em 
extinção. O ato será em me-
mória dos mortos e pela pre-
servação do ambiente.

Os coordenadores da cam-
panha de apoio a pessoas en-
lutadas A Vida Não Para, a 
assistente social Márcia Tor-
res e o psicólogo Paulo Victor, 
vão comandar a revoada de 
200 balões, contendo mensa-
gens enviadas por internau-
tas através das redes sociais 
do cemitério. Os recados serão 
escritos em pequenos cartões 
fixados aos balões. A ação será 
transmitida online pelas re-
des sociais do Crematório e 
Cemitério da Penitência.

“O ato simboliza a gratidão 
por todos que perdemos. No 
momento que soltarmos os ba-
lões, os autores das mensagens 
devem relembrar momentos 
felizes e tudo que aprenderam. 
Além de agradecer pelo legado 
e amor infinito, como o céu”, 
diz Márcia Torres.

 > Em tempos de pandemia, 
quem não quer arriscar ir ao 
cemitério no Dia de Finados 
mas quer manter a tradição, 
conta com ajuda de floricul-
turas que fazem entregas nos 
túmulos dos entes queridos.

“Sempre fazemos isso 
para um grupo menor de 
clientes, uns dez fixos, que 
sempre pedem para irmos 
até a sepultura, pois têm di-
ficuldade de locomoção. Mas 
também podemos fazer esse 
tipo de entrega para quem 
desejar. Sem qualquer acrés-
cimo no serviço. Estamos 
com um quiosque no São 
João Batista, mas entrega-

mos no Caju e Catumbi tam-
bém”, conta a comerciante 
Adriana Soares, de 36 anos, 
da Rosa Linda Botafogo. 

Do outro lado da cidade, 
em Inhaúma, Janete Silva, 
proprietária da Roseira de 
Inhaúma, diz que nunca fez 
tal serviço de entrega, mas 
que não teria qualquer pro-
blema se algum cliente pe-
disse. “A ideia é interessante”, 
afirma ela, que este ano não 
aumentou a compra de flores 
para o Dia de Finados.

“A expectativa não é boa. A 
cada ano que passa fica mais 
fraco. As pessoas não se im-
portam mais e os mais novos 

não continuam com a tradi-
ção. Foi-se o tempo em que a 
Guarda Municipal chegava a 
fechar a rua. Hoje, parece um 
dia comum, um feriado sem 
muito significado”, lamenta 
ela, aos 60 anos, sendo 36 à 
frente da floricultura.

Adriana Soares, da Rosa 
Linda Botafogo, diz que o 
movimento em tempo de 
pandemia diminuiu bastan-
te. “Esperamos pouca gen-
te. Tanto que reduzimos as 
encomendas em 75%”, diz. 
Questionada sobre o tipo de 
flor que mais sai nessa época, 
ela responde. “Crisântemo. 
Porque dura mais”.

Em tempos de pandemia, flores entregues 
em sepulturas para não arriscar a saúde

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

TRANSMISSÃO
 NPara evitar aglomeração, a pro-

gramação presencial de finados 
está restrita, mas terá transmis-
são online pelo Facebook, Insta-
gram e Youtube do Cemitério da 
Penitência.

MISSA ÀS 7H30
 N7h30 - Missa de Finados com o 

Cardeal Orani Tempesta. Ao final 
da missa ocorrerá o plantio de uma 
árvore em memória aos que parti-
ram e pela preservação ecológica 
brasileira.

PIRA DA ESPERANÇA
 N8h50 - Acendimento da Cha-

ma da Esperança por Dom Orani 
Tempesta.

IN MEMORIAM
 N8 h 5 5  –  I n a u g u r a ç ã o  d o 

Jardim In Memoriam por Dom 
Orani Tempesta

REVOADA DE BALÕES
 N10h - Revoada de balões da cam-

panha A Vida Não Para

PESQUISADORES
 N11h – Missa com Padre Pedro Paulo 

em homenagem aos pesquisado-
res da Fiocruz que desenvolvem a 
vacina. O representante da Fiocruz 
acenderá uma vela na pira e levará a 
chama para a Fiocruz.

LIVE
 N14h - Live com Fabrício Carpine-

jar e Débora Tessler: lançamento 
do Vídeo Iluminando Memórias 
– a maior homenagem de velas 
do mundo (somente através de 
transmissão online). 

 N15h – Missa com Padre Pedro Paulo

A Taça Rio de Janeiro de 
Futebol Soçaite começa nes-
ta segunda-feira com a parti-
cipação de craques do futebol 
brasileiro. Humaitá e Caça e 
Pesca fazem a abertura do 
Máster 2020, que reunirá 160 
atletas com idades acima de 
40 anos. A expectativa nesse 
primeiro duelo é a participa-
ção dos atacantes Romário, 
que disputou três finais na 
categoria Principal pelo Caça e 
Pesca, e o estreante Emerson 
Sheik, que defenderá o Hu-
maitá. Nova Ipanema e Clube 
Naval Piraquê se enfrentam 
no segundo jogo. No tercei-
ro confronto, o Novo Leblon 
pega a equipe da casa e es-
treante Clube da Barra. Pane-
la e PQG encerram a rodada. 

DIA A DIA

TAÇA RIO 
COMEÇA HOJEHemorio cria campanha para doar sangue

Unidade inicia as estratégias para captação dos doadores com objetivo de reverter a queda nos estoques    

Sábado, o Hemorio fez publicação em alusão ao Dia das Bruxas

O Hemorio entrou em alerta 
vermelho com a queda de qua-
se 10% nas doações de sangue 
em outubro em comparação 
ao mesmo período do ano pas-
sado. Devido ao estágio crítico, 
a unidade acionou medidas de 
controle como a convocação de 
doadores via e-mail e telefone, 
além da promover nova cam-
panha para mobilizar a popu-
lação. No sábado, o Hemorio 
fez publicação nas redes em 
alusão ao Dia das Bruxas. 

“Isso é para você sentir 
terror de verdade nesse Dia 
das Bruxas. A realidade é 
sempre mais cruel do que a 
ficção”, postou o hemocen-
tro na legenda da publicação 
que tinha vídeo com banco 

de sangue quase vazio. 
Batizada de Sangue Novo 

e feita em parceria com o 
Brownie do Luiz e Felipe 
Neto, o objetivo é apresentar 
e estimular os mais jovens 
sobre a importância da doa-
ção de sangue aos 16 anos, 
idade inicial autorizada.

Iniciada no Dia das Crian-
ças, a campanha mostra ví-
deos educativos sobre a im-
portância da doação que fo-
ram direcionados aos pais 
com filhos em idade adequa-
da para doar e também aos 
jovens a partir de 16 anos. 
Em média, o Hemorio tem 
disponibilidade para rece-
ber até 500 doadores por dia, 
quantidade suficiente para 

atender toda a rede pública 
do Estado do Rio.

Para situação regular, é 
necessário que o Hemorio 
disponha de pelo menos 300 
bolsas de sangue diariamen-
te. A doação neste momento 
é fundamental para garantir 
suporte às principais emer-
gências, maternidades e uni-
dades de Saúde do estado, 
que retomaram as cirurgias 
eletivas mesmo na pandemia.

“Desde o início da pande-
mia, outubro registrou o me-
nor número de doadores por 
dia. Precisamos muito que as 
pessoas lembrem da doação 
e voltem a procurar os hemo-
centros”, pede Luiz Amorim, 
diretor-geral do Hemorio.

GABRIEL SOBREIRA
gabriel.sobreira@odia.com.br
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Duas pessoas são baleadas em assalto a ônibus 
Crime aconteceu na Zona Oeste. Vítimas foram levadas para o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Duas pessoas saíram feridas do assalto ao ônibus na Zona Oeste

Um assalto a um ônibus 
na Zona Oeste do Rio, ter-
minou com duas pessoas 
baleadas,  na manhã de 
ontem. Uma das vítimas, 
identificada como Regi-
naldo Teixeira dos Santos, 
de 51 anos, está em estado 
gravíssimo. A outra pessoa 
ferida é Raphaela Cardo-
so da Silva, de 23 anos. Ela 
levou um tiro de raspão 
no rosto. Segundo relatos 
de testemunhas, o ataque 
ao coletivo da linha 864 
(Bangu x Campo Grande) 
aconteceu em frente ao 
Colégio Eterj, na altura de 

Santíssimo. 
Em nota, a Polícia Mili-

tar informou que agentes 
do 40º BPM (Campo Gran-
de) foram acionados para a 
ocorrência na Avenida San-
ta Cruz, em Campo Gran-
de. As vítimas foram leva-
das para o Hospital Muni-
cipal Rocha Faria.

Os feridos foram levados 
para a unidade de saúde 
pelo próprio motorista do 
ônibus. No local, os outros 
passageiros saltaram aba-
lados do veículo, que esta-
va cheio. 

A Rio Saúde informou 

que as vítimas deram en-
trada no Rocha Faria por 
volta das 7h50. O homem 
foi atingido no peito e pas-
sa por cirurgia. Já a mulher, 
que teve ferimento leve no 
rosto, passou por exames e 
sutura e já teve alta.

Nas redes sociais, mui-
tas pessoas se mostraram 
indignadas com a violência 
no Rio. “Muito triste saber 
que não temos nem direito 
de ir e vir a nenhum lugar”, 
lamentou uma internauta.  

“Lamentável ,  sempre 
tem assalto nos ônibus da 
linha Campo Grande”, afir-

Vítima de passageiro, diz família
Irmã afirma que o motorista Jaime Roberto da Silva Ribeiro foi baleado durante assalto

ARQUIVO PESSOAL

Jaime Roberto da Silva Ribeiro faria 36 anos no mês que vem

e um menino de cinco. Ele mo-
rava em Engenheiro Pedreira, 
em Japeri, com a mãe, o pai, 
os filhos, um irmão, a espo-
sa do irmão e um sobrinho 
recém-nascido.

O motorista era o segun-
do mais velho dentre sete 
irmãos, um deles especial. 
Ele tinha o sonho de com-
prar uma casa para morar 
com os filhos. “O meu irmão 
era muito trabalhador e ale-
gre, todo mundo conhecia 
ele. Ele sempre cuidou dos 
filhos, que eram muito ape-
gados a ele”, lamenta a irmã.

A familiar conta ainda que 
Jaime era bastante ligado à 
mãe, que, pelo Facebook,  
postou um poema sobre 
saudade em homenagem ao 
filho. Amigos também pres-
taram homenagem ao mo-
torista. A morte de Jaime é 
investigada pela Delegacia 
de Homicídios da Baixada 
Fluminense (DHBF).

A família do motorista de 
aplicativo encontrado morto 
dentro de seu carro no Jardim 
Noya, em São João de Meriti, 
na Baixada Fluminense, no 
sábado, diz que ele foi assassi-
nado durante um assalto. De 
acordo com uma irmã, Jaime 
Roberto da Silva Ribeiro, de 
35 anos, foi baleado na cabeça 
por um ladrão que se passou 
por passageiro. O crime teria 
acontecido por volta das 4h30.

“Ele pegou um passagei-
ro em São João em direção a 
Belford Roxo, quando acon-
teceu o assalto. O assaltante 
levou o celular e a carteira 
dele. Só deixou a habilita-
ção”, conta a irmã, que pre-
fere não se identificar.

Muito abalada, a familiar 
diz que o irmão, que faria 36 
anos no dia 20 de dezembro, 
preferia trabalhar do fim 

da tarde até de madrugada, 
sempre começando a diri-
gir por volta das 16h. O carro 
que ele usava era alugado. 
Pelo horário do crime, ela 
diz que Jaime provavelmen-
te estaria fazendo a última 
corrida de ontem. A família 
só ficou sabendo da morte 
dele por volta das 14h.

“Pela manhã, a gente ficou 
preocupado porque ele não 
havia chegado em casa. Li-

gamos para várias pessoas e 
nada, até que conseguimos 
localizar o carro pelo ras-
treador. Quando chegamos 
ao local, a polícia estava lá e o 
corpo já havia sido mandado 
para o IML”, relembra a irmã, 
bastante emocionada.

TRÊS FILHOS
Jaime deixou três filhos, uma 
adolescente de 12 anos e duas 
crianças, uma menina de sete 

RAI AQUINO
rai.aquino@odia.com.br

PMs são recebidos a 
tiros em baile funk 
PMs do 7° BPM (São Gonça-
lo) acabaram, na manhã de 
sábado, com um baile funk 
irregular que estava acon-
tecendo na comunidade da 
Coreia, em São Gonçalo, 
desde a noite de sexta-feira. 
O evento, conhecido como 
Baile da China, teria sido 
realizado para comemorar o 
aniversário do homem apon-
tado como o chefe do tráfico 
de drogas da região, Leilson 
Ferreira Fernandes, o Pivete.

De acordo com a Polícia 
Militar, os agentes foram avi-
sados da realização do baile. 
Ao chegarem no local, eles 
foram recebidos a tiros por 
homens armados e houve 
confronto.

Após os disparos, o even-
to foi encerrado e os equipa-
mentos de som e a estrutura 
armada foram apreendidos e 
levados para a 73ª DP (Neves), 
onde o caso foi registrado. Até 
o momento, não há informa-

ções sobre possíveis feridos.

VÁRIOS CRIMES
Pivete é da facção Coman-
do Vermelho (CV) e com-
pletou 34 anos no último 
dia 3. Além da Coreia, ele 
também é apontado como 
o líder do tráfico das co-
munidades Rua da Feira 
e Pereirinha, que ficam na 
região.

Contra o traficante há 
sete mandados de prisão 
em aberto pelos crimes de 
homicídio qualificado, se-
questro e cárcere privado, 
roubo majorado (quando 
há violência), associação 
criminosa e posse ilegal de 
arma de fogo de uso restri-
to. Ele é procurado desde 
julho de 2017.

O Disque Denúncia ofe-
rece uma recompensa de 
R$ 1 mil para quem der 
informações que levem à 
prisão dele.

mou uma moradora da re-
gião. Outro internauta re-
forçou: “Estamos desespe-
rados com tanta violência”.

De acordo com infor-
mações da 35ª DP (Campo 
Grande), as investigações 
estão em andamento para 
apurar as circunstâncias 
do fato. Os agentes reali-
zam diligências para au-
xiliar na identificação da 
autoria do crime. Testemu-
nhas estão sendo ouvidas 
e os policiais aguardam a 
recuperação das vítimas 
baleadas para que possam 
ser ouvidas.

‘Perdi meu parceiro de todo dia’
Ator Tom Veiga, intérprete do Louro José, morre no Rio e Ana Maria Braga presta homenagem ao amigo

REPRODUÇÃO / INSTAGRAM

A apresentadora Ana Maria Braga e o ator Tom Veiga: uma longa parceria, de 23 anos, que deu origem ao carismático Louro José

O 
ator Tom Veiga, de 47 
anos, foi encontrado 
morto ontem em sua 
casa, na Barra da Tiju-

ca. Como intérprete do caris-
mático papagaio Louro José, 
no “Mais Você”, ele foi o com-
panheiro de Ana Maria Braga 
desde 1996. No Instagram, a 
apresentadora prestou uma 
homenagem ao amigo, que 
trabalhou com ela por 23 anos.

“Perdi meu parceiro de 
todo dia, meu amigo, meu 
filho. O Tom era um meni-
no de sorriso solto, sempre 
alegre, com um humor úni-
co e talentoso demais. A fra-
gilidade da vida nos pegou 
mais uma vez de surpresa e 
me deixou completamente 
sem chão. O momento ago-
ra é de oração”, desabafou a 
apresentadora. 

Em 1996, Tom Veiga tra-
balhava como assistente de 
estúdio com a apresentadora 
no programa “Note e Anote”, 
da Record TV, quando surgiu 
a ideia de ter um boneco no 
programa. 

“Precisava ser um bicho 
que falasse, que interagisse 
comigo, mas não podia ser 
cachorro, porque cachorro 
não fala, passarinho não fala. 
E, por eliminação, decidimos 
pelo papagaio”, lembrou Ana 
Maria Braga em entrevista 
ao “Memória Globo”. 

Um dia, Ana Maria viu o 
colega brincando de boneco 
com os amigos e o convidou 
para interpretar o persona-
gem. E foi neste momento 

que o papagaio Louro José 
nasceu. Em 1999, a apresen-
tadora e Tom Veiga foram 
contratados pela Rede Globo 
para o “Mais Você”, progra-
ma matinal. 

“O Louro José é encren-
queiro, rabugento, ‘chave-
queiro’, galanteador, mas 
é muito divertido, inteli-

 > Celebridades lamen-
taram a morte de Tom 
Veiga. No Instagram, 
Geovanna Tominaga 
lembrou do período 
em que trabalhou ao 
lado de Tom, no “Mais 
Você”. “Tô sem ar aqui 
com a notícia da mor-
te do Tom Veiga, nos-
so eterno Louro José. 
Foram três anos de 
parceria no Mais Você. 
Meus pêsames a famí-
lia e que os corações 
fiquem paz”, desejou a 
repórter.

“Estamos de coração 
partido. Nossos senti-
mentos aos familiares 
e amigos”, escreveu o 
perfil oficial da TV Glo-
bo em uma postagem 
no Instagram.

A apresentadora 
Ana Furtado, que já 
trabalhou ao lado de 
Louro José no ‘Mais 
Você’ em diversas oca-
siões, também postou 
uma homenagem no 
Instagram. “Trouxe 
alegria e momentos 
memoráveis para a te-
levisão brasileira com 
o nosso eterno e icôni-
co Louro José”.

Famosos 
lamentam 
a morte

gente. Às vezes, quando eu 
revejo um programa, eu 
me pego dando risada. Eu 
dou risada com o Louro”, 
explicou Veiga ao “Memó-
ria Globo. 

Por alguns momentos, a 
vida privada de Tom Veiga 
tomou uma proporção gran-
de. O ator foi casado com 

Alessandra Veiga por cerca 
de 20 anos, quando decidiu 
fazer uma tatuagem em ho-
menagem à esposa. Ao pos-
tar a fotografia do resultado 
no Instagram, Alessandra 
criticou o desenho. Os inter-
nautas passaram a zombar 
do desenho. Logo depois, 
Tom Veiga decidiu apagar a 

conta na rede social. 
Dois anos após o divór-

cio, o ator casou com Cybel-
le Hermínio Costa. O casal 
se separou recentemente, 
após oito meses da união. De 
acordo com a colunista Fá-
bia Oliveira, de O DIA, Tom 
estava deprimido por causa 
da separação.
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DESENVOLVIMENTO

INDUSTRIAL
Transporte, manutenção de vias públicas e iluminação são alguns dos itens que cabem às 
prefeituras. Estado ‘desengaveta’ projeto de 26 anos e São João da Barra será contemplado

P
rojetos de desenvol-
vimento e prefeitu-
ras parecem assun-
tos distintos, não é? 

Até parecem, mas não são. 
São as prefeituras que criam 
condições de trafegabilidade 
viária, calçamento, estrutura 
de transportes, iluminação, 
conservação e por aí vai... E 
no que depender do governo 
do estado, os novos prefeitos 
terão uma ajuda de peso: o 
Rio de Janeiro pode se tor-
nar o maior polo exporta-
dor do Brasil e da América 
Latina. O projeto ambicioso 
encontra respaldo nas condi-
ções de portos do estado e no 
“desengavetamento” de uma 
autorização para a criação 
da Zona de Processamento 
de Exportação (ZPE), data-
da 1994. 

A primeira região a ser con-
templada com uma é o Distri-
to Industrial de São João da 
Barra, onde está o Porto do 
Açu, no Norte Fluminense. A 
expectativa da Companhia de 
Desenvolvimento Industrial 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Codin), que lançou o edital 
no dia 29 de outubro, é de que 
pelo menos dois mil empregos 
sejam gerados com a atração 
de empresas para atuar na 
ZPE, que hoje tem cinco mil 
empregos. O edital visa esco-
lher a empresa que vai implan-
tar e administrar a ZPE.

E a expansão não para por 
aí. Em conversa com o jornal 
O DIA, o presidente da Co-
din, Fábio Galvão, contou que 
acredita no sucesso desse em-
preendimento e avalia que ele 
pode abrir caminho para que 
sejam autorizadas duas outras 
zonas de processamento no 
estado. “Itaguaí e Macaé têm 

Empresa que vencer a licitação, e pode até ser estrangeira, vai implementar e administrar a ZPE no Porto do Açu, no Distrito de São João da Barra

portos em desenvolvimento 
e plenas condições de abri-
gar uma ZPE”, afirmou Fábio 
Galvão.

A iniciativa em São João da 
Barra cria a segunda ZPE do 
país, a primeira totalmente 
gerida por uma empresa pri-
vada, que pode - inclusive - ser 
estrangeira, contanto que seja 
consorciada com uma empre-
sa brasileira, e deve gerar in-
vestimentos iniciais de R$ 50 
milhões, sendo R$ 10 milhões 
na compra de um terreno da 
Codin, e R$ 40 milhões em 
investimento em infraestru-
tura. A outorga para atuar na 
região é de R$ 26 milhões. O 
total a ser investido são R$ 76 
milhões. A primeira ZPE fica 
no Porto de Pecém, no Ceará.

 > O projeto foi criado e 
desenvolvido pela Co-
din a partir de estudos 
econômicos baseados 
em dados públicos da 
Comissão de Valores 
Imobiliários (CVM) 
sobre operações urba-
nas, além das receitas 
da ZPE do Ceará, a pri-
meira do Brasil. 

“A modelagem feita 
pelo Estado do Rio de 
Janeiro será referência 
para o resto do país. Na 
única operação existen-
te, o lucro líquido anual 
é de R$ 26 milhões. 
Como o nosso edital é 
de 20 anos, definimos 
a nossa outorga em 5% 
de R$ 520 milhões. E 
como acreditamos no 
sucesso da ZPE, esta-
belecemos também 
um valor anual de 5% 
do lucro líquido para o 
estado”, afirma Fábio 
Galvão, da Codin.

Para participar da 
licitação, as empresas 
precisam comprovar 
capacidade financeira 
para cobrir os custos 
do projeto, além do 
depósito de garantias 
contratuais. 

As empresas interes-
sadas já podem aces-
sar o edital com todas 
as informações sobre 
o processo pelo portal 
da Codin que é o www.
codin.rj.gov.br.

Projeto foi 
criado e gerido 
pela Codin

A modelagem feita 
pelo Estado do Rio 
de Janeiro será 
referência para o 
resto do país. Na 
única operação 
existente, o lucro 
líquido anual é de 
R$ 26 milhões”
FÁBIO GALVÃO, presidente 
da Codin

Porto do Açu emprega 
cinco mil pessoas hoje 
em dia. Com a ZPE, 
mais duas mil vagas 
serão geradas

FOTOS DE DIVULGAÇÃO

 > Mas o que são Zonas de 
Processamento de Exporta-
ções? O DIA explica: são 
áreas de livre comércio 
com o exterior destinadas 
à instalação de empresas 
com produção voltada à 
exportação, como móveis, 
roupas, calçados.

As empresas que se ins-
talam nessas zonas de pro-
cessamento têm acesso a 
tratamentos tributários, 
cambiais e administrativos 
específicos definidos pelo 
Conselho Nacional das Zo-
nas de Processamento de 

Exportação (CZPE). Isenção 
de tributos nos âmbitos fe-
deral, estadual e municipal 
são alguns dos benefícios. 

É importante destacar 
que no local, está sendo 
desenvolvido o projeto de 
usinas termelétricas a Gás 
Natural Açu (GNA),  joint 
venture formada pela Pru-
mo Logística, BP e Sie-
mens com  potencial para 
gerar 1,3 gigawatt. Ou seja, 
o Distrito Industrial de São 
João da Barra tem muito 
potencial para alavancar a 
economia da região.

O que são as ZPEs?
NÚMEROS

1994

R$ 76 MI

Há 26 anos a criação das 
Zonas de Processamento 
de Exportações está 
autorizada. No entanto 
não saíram do papel. Agora 
São João da Barra será o 
primeiro a ter a ZPE.

Total de investimento: 
R$10 milhões na compra de 
terreno de dois quilômetros 
quadrados, R$ 40 milhões 
em infraestrutura, R$ 26 
milhões de outorga. 

MARTHA IMENES

martha.imenes@odia.com.br
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O fim de semana dos candidatos
Os quatro mais bem colocados nas pesquisas tiveram agenda na Zona Norte ou em comunidades

DANIEL CASTELO BRANCO

Eduardo Paes 

participou 

de eventos 

na Penha 

Circular, em 

Ramos e em 

Padre Miguel

N
o penúltimo fim de 
semana antes das 
eleições, os quatro 
mais bem colocados 

candidatos à Prefeitura do Rio 
driblaram o tempo ruim com 
agendas voltadas para com-
promissos na Zona Norte ou 
em comunidades. Líder nas 
pesquisas de intenção de voto, 

Eduardo Paes (DEM) partici-
pou de eventos fechados.

No sábado, o ex-prefeito 
conversou com eleitores no 
Coimbra Esporte Clube, na 
Penha Circular, e ontem visi-
tou as quadras da Imperatriz 
Leopoldinense, em Ramos, e 
da Mocidade, em Padre Mi-
guel. Paes também partici-

pou de uma live sobre cultu-
ra e oportunidades aos mais 
jovens.

Em alta nas últimas pes-
quisas Datafolha e Ibope e 
empatada com Marcelo Cri-
vella (Republicanos) no se-
gundo lugar, Martha Rocha 
(PDT) voltou sua agenda do 
fim de semana para as co-

munidades. No sábado, ela 
esteve na Rocinha e na Man-
gueira e, ontem, fez caminha-
da na Cidade de Deus, onde 
seu vice da chapa, Anderson 
Quack, foi nascido e criado. 
Eles conversaram com lide-
ranças comunitárias.

Já Crivella fez caminhada 
em Madureira no último sá-

bado e ontem não teve agen-
da pública. O atual prefeito 
que busca a reeleição aposta 
suas fichas numa recupera-
ção na campanha com o lan-
çamento do programa com 
o presidente Jair Bolsonaro 
segunda à noite na internet.

Em quarto lugar nas pes-
quisas, Benedita da Silva (PT) 

também esteve no Mercadão 
de Madureira no sábado e, na 
manhã de ontem, fez campa-
nha pela Rocinha. Ela tam-
bém foi ao Morro Santa Mar-
ta, onde se lembrou com sau-
dade de Beto Samambaia, fa-
moso sambista da favela que 
por anos foi seu motorista na 
Câmara dos Vereadores.

Crivella fez 

caminhada 

em Madureira 

no sábado e 

ontem não 

teve agenda 

pública

MARCOS DE PAULA / PREFEITURA DO RIO

Martha Rocha 

esteve na 

Rocinha, na 

Mangueira e 

na Cidade de 

Deus no fim de 

semana

DANIEL CASTELO BRANCO

Benedita da 

Silva esteve 

no Mercadão 

de Madureira 

no sábado 

e ontem na 

Rocinha

WAGNER SILVA
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BRASIL

Pix ainda nem começou e já têm 
‘espertinhos’ na área. Fiquem ligados!
O DIA listou 
25 medidas 
para manter 
ambiente 
virtual seguro 
e leitor não cair 
em golpes

A 
nova ferramenta 
para transferên-
cia instantânea 
e pagamentos, 

o Pix, só vai entrar em 
operação no dia 16, 
mas espertalhões já 
criaram formas de 
roubar dados e pre-
judicar o consumidor. 
Isso porque desde 5 de 
outubro foi aberto um 
canal para o consumidor 
cadastrar chaves específi-
cas nos bancos e poder fazer 
a transação. E foi justamente 
neste ponto que os golpistas 
entraram em ação. E isso fez a 
Federação Brasileira de Ban-
cos (Febraban) acender o sinal 
de alerta. No quadro ao lado, 
a entidade  listou 25 medidas 
que ajudam o consumidor a 
não cair em golpe e a manter 
seu ambiente virtual seguro. 
Confira as dicas.  

E como funciona o gol-
pe? Os cibercriminosos lan-
çaram “iscas” pela internet 
solicitando o pré-cadastro 
para o sistema, inclusive por 
e-mail. O objetivo seria co-
letar dados bancários e pes-
soais (como senhas de conta, 
celular e CPF), para que os 
golpistas possam ter acesso 
a uma futura conta Pix da ví-
tima e, assim, efetuar transa-
ções em seu nome.

“O e-mail que identifica-
mos usava o nome de um 
banco popular e trazia um 
link para que o usuário fizes-
se o cadastro na conta Pix. O 
link em questão era direcio-
nado a um site falso que si-
mulava o banco e pedia que a 
vítima inserisse a sua senha 
bancária e seus dados”, ex-
plica Fabio Assolini, analista 
sênior de cibersegurança da 
empresa Kaspersky.

PISHING

 N As chaves de segurança 
do Pix, orienta a Proteste, 
só devem ser registradas 
no aplicativo oficial do ban-
co ou no site da entidade, 
nunca por meio de links re-
cebidos por e-mail, que são 
os pishings, ou WhatsApp. 

“Os bancos e instituições 
financeiras não adotam 
esse procedimento. O cor-
reto é a pessoa entrar dire-
tamente no site do banco, 
na página da instituição da 
qual é cliente, e preencher 
lá os dados para sua cha-
ve Pix”, acrescenta Rodrigo 
Alexandre, que é especia-
lista da Proteste. 

“Os consumidores não de-
vem acessar links recebidos 
por outros meios nem infor-
mar dados solicitados por 
telefone, por exemplo, pois 
essa não é a prática adotada 
pelos bancos”, alerta.

Cuidado ao 

receber e-mail

MARTHA IMENES

martha.imenes@odia.com.br

ARTE KIKO
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SPIDER SE DESPEDE DO UFC
Anderson Silva se despediu do UFC no 

sábado, em Las Vegas, nocauteado pelo 

jamaicano Uriah Hall no quarto round.

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

FLAMENGO

Rubro-Negro é goleado 
pelo São Paulo no Maraca
Com dois pênaltis perdidos, time de Dome perde por 4 a 1 e deixa liderança escapar

LUCIANO BELFORD

Pedro em disputa de bola contra o São Paulo: atacante abriu o placar, mas perdeu um pênalti

O 
Flamengo teve uma 
tarde para esquecer 
no Maracanã. O Ru-
bro-Negro foi golea-

do por 4 a 1 pelo São Paulo e 
deixou escapar a chance de 
assumir a liderança do Bra-
sileiro. Pedro abriu o placar. 
Tchê Tchê, Brenner, Reinal-
do, de pênalti, e Luciano fize-
ram para os visitantes. 

O Rubro-Negro iniciou o 
jogo a todo vapor. Aos 5 minu-
tos, Vitinho ganhou de cabeça 
na intermediária e a bola ficou 
com Pedro. O camisa 21 fez 
boa jogada, se livrou da mar-
cação e bateu de fora da área 
para abrir o placar. Aos 17, Ga-
briel Sara aproveitou o espaço 
deixado pelo lado direito da 
defesa rubro-negra e cruzou. 
Natan, de cabeça, cortou mal, 
para o meio da área, e a bola 
sobrou para Tchê Tchê chutar 
bem e empatar a partida.

O Rubro-Negro teve a chan-
ce de reagir. O árbitro Caio 
Max Vieira recorreu ao VAR 
para marcar pênalti de Die-
go Costa em Éverton Ribeiro. 
Mas Bruno Henrique bateu 
mal e parou na defesa do go-
leiro Tiago Volpi.

No fim da primeira etapa, 
Reinaldo chegou ao ataque 
pela esquerda e cruzou rastei-
ro. Gustavo Henrique cortou 
mal e a bola sobrou para Bren-

ner: 2 a 1 para o São Paulo.
Após o intervalo, o São Pau-

lo criou boas oportunidades. 
Gustavo Henrique fez pênalti 
em Bruno Alves. Na cobrança, 
Reinaldo bateu firme e am-
pliou para o time paulista.

O Flamengo tentou es-
boçar uma reação, mas era 
pouco criativo. A chance de 
encostar no placar veio aos 
18, após Gerson fazer boa 
jogada individual e ser der-

rubado na área. Desta vez, 
Pedro foi o escolhido para a 
cobrança, mas novamente 
defesa de Tiago Volpi.

Após o baque, o Flamengo 
tentava criar, mas sem suces-
so. Aos 37, a zaga rubro-ne-
gra, em péssimo dia, voltou a 
falhar. Tiago Volpi lançou do 
campo de defesa e Luciano 
ganhou a bola nas costas de 
Natan para marcar e dar nú-
meros finais a partida: 4 a 1.

a palinha do apolinho

LUCIANO BELFORD

SÃO PAULO BOTOU NA RODA

NA MANHA PEDALADAS

 N O Fluminense fechou o 
primeiro turno do Cam-
peonato Brasileiro com 
uma campanha além da 
expectativa da sua torcida, 
somando 32 pontos em 19 
rodadas, com uma média 
de 1,6 pontos. O técnico 
Odair Hellmann convi-
ve com pressões e críticas 
da própria torcida, pro-
blemas internos, elenco 
curto, perda de peças im-
portantes sem reposição e, 
ainda assim, realizou seu 
trabalho com discrição e 
eficiência. Se fosse inglês, 
francês ou português, ele 
seria candidato ao título de 
melhor do primeiro turno 
da competição.

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

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

 NFoi o encontro de candida-
tos ao título e, mesmo jogan-
do no Maracanã, o São Paulo 
se impôs e goleou o Flamengo 
por 4 a 1. Foi um encontro de 
emoções previsíveis. Ambos 
têm virtudes e defeitos seme-
lhantes. Atacam melhor do 
que defendem, erram muito 
nas saídas com bola, marcam 
mal nos setores esquerdos das 
defesas e apostam nos golei-
ros. Esperava jogo com muitos 
gols, tivemos cinco e podería-
mos ter mais, não fossem os 
dois pênaltis perdidos pelo 
Flamengo, com Bruno Hen-

rique (foto) e Pedro, e as boas 
atuações dos goleiros Thia-
go Volpi e Hugo Souza. As 
ausências de William Arão e 
Thiago Maia fragilizaram a 
defesa rubro-negra, facilitan-
do a vida dos paulistas, que 
foram superiores e souberam 
aproveitar as falhas do adver-
sário. O Flamengo enfrentou 
dois candidatos diretos, In-
ternacional e São Paulo, e não 
venceu. Esses pontos perdi-
dos farão falta na caminhada 
no returno, mais dura pelas 
competições paralelas e pelo 
desgaste natural.

 N O técnico Vagner Man-
cini está conseguindo 
tirar o Corinthians do 
atoleiro. A vitória sobre 
o Internacional por 1 a 0 
injetou ânimo no grupo e 
confiança na galera. 

 N Falcão estreou com 
show no futebol de 7 no 

Grêmio e com a camisa 7. Re-
nato gostou. 

 N O Botafogo perde pênalti, 
fica no 2 a 2 com o Ceará, no 
Estádio Nilton Santos, chega 
a onze empates no Campeo-
nato Brasileiro, 22 pontos 
perdidos e a torcida alvine-
gra segue protestando.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Thiago Volpi foi desta-
que na goleada de 4 a 1 im-
posta pelo São Paulo ao 
Flamengo. Com atuação 
segura em meio a falhas da 
sua confusa defesa, ainda 
pegou dois pênaltis.

 NArbitragem piorou no 
curso do campeonato, 
turno do Brasileirão ter-
minando com muitas re-
clamações, a maioria pro-
cedente. Árbitros parecem 
intimidados pelo VAR.

O Flamengo se 
manteve em 
segundo, com 35 
pontos, empatado 
com o Inter, mas com 
menor saldo de gols

FLUMINENSE

BOTAFOGO

Odair exalta bom primeiro turno
A boa campanha do Flumi-
nense no primeiro turno do 
Brasileiro não faz o técnico 
Odair Hellmann descansar 
quanto ao empenho da equi-
pe. Em entrevista coletiva 
online após a vitória por 1 a 0 
sobre o Fortaleza, na noite de 
sábado, na Arena Castelão, ele 
exaltou a força do time, que 
chegou aos 32 pontos.

“Quero aproveitar para 
exaltar o grupo. Estamos fe-

chando o primeiro turno com 
a pontuação que fizemos, o 
que é importante por todas 
as situações que enfrentamos 
aqui, pela variação que temos. 
Buscamos sempre o que é me-
lhor para o Fluminense e esta-
mos estabelecendo um bom 
desempenho mutuamente 
para que a gente consiga ga-
rantir esta boa sequência que 
temos”, declarou.

Logo depois, Odair falou 

sobre como a equipe deve fi-
car atenta às armadilhas do 
restante da competição: “Ago-
ra, nosso próximo “campeo-
nato” é o Grêmio. O Brasilei-
ro é sempre o próximo jogo. 
Temos de trabalhar bem, fa-
zermos uma boa semana de 
treinos porque a competição 
não terminou. Agora é manter 
a concentração”.

Victor Luís: ‘Assumo o empate’
O Botafogo desperdiçou uma 
chance de vitória no Brasilei-
ro, ao empatar no sábado em 
2 a 2 com o Ceará, no Nilton 
Santos. O primeiro gol foi 
marcado por Honda, de pê-
nalti. Quando a partida esta-
va 2 a 1 para o Glorioso, Victor 
Luís, de novo de pênalti, teve 
a chance de aumentar a vanta-
gem, mas finalizou para a fora.

“Eu dei a bola para ele 

(Honda) bater, aí ele pediu 
para eu bater porque tinha ba-
tido o primeiro. A gente tem 
que ser homem o suficiente 
para reconhecer os nossos 
erros. O time se entregou de-
mais, eu tive a responsabili-
dade nos meus pés e assumo 
totalmente esse empate”, afir-
mou o jogador, ao ‘Premiere’. 

“Estou correndo o máximo 
que posso, mas é digno que eu 

assuma o resultado. A equipe 
se desdobrou e eu, infelizmen-
te, não consegui concluir. Vou 
seguir em frente, creio que 
vou passar desse momento”, 
completou. O clube vive um 
período conturbado: sem trei-
nador definido para o restante 
da temporada e passando por 
protestos da torcida.

Lance

Lance

VASCO

Resultado em Goiânia é o suficiente para 
o time do técnico Sá Pinto sair do Z-4

Cruzmaltino segura 
empate com o Goiás

Na despedida do turno do 
Brasileiro, Goiás e Vasco 
protagonizaram um duelo 
marcado pela esperança 
de uma campanha mais 
sólida e fora da zona de re-
baixamento no returno. O 
empate de 1 a 1, ontem, no 
Serrinha, deixou o alerta li-
gado na luta contra a dego-
la, mas foi suficiente para 
tirar o Cruzmaltino do Z-4, 
16º, com 19 pontos. 

Embora tenha encerra-
do o jejum de nove jogos 
sem vitória ao bater o Ca-
racas, pela Sul-Americana, 
o Cruzmaltino entrou em 
campo com o peso de sete 
rodadas sem somar três 
pontos no Brasileiro. Na 
lanterna, o Goiás tentou 
tomar a iniciativa no ritmo 
ditado pela dupla Shaylon/

Keko. Mas foi usando a cabeça 
que Léo Matos, após a cobran-
ça de escanteio de Leonardo 
Gil, abriu o placar, aos 16.

E quando foi preciso, Fer-
nando Miguel entrou em 
ação e fez duas boas defe-
sas em duas finalizações de 
Shaylon. A perda do domínio 
meio de campo com a queda 
de rendimento do trio for-
mado por Andrey, Leonardo 
Gil e Carlinhos foi decisiva 
para o crescimento do Goiás 
na volta do intervalo. O gol 
de Shaylon, aos 11, foi um 
balde de água fria nos pla-
nos do Vasco.

No fim, o jogo ficou dra-
mático com a pressão dos do-
nos da casa. A trave, na ca-
beçada de Douglas Baggio, e 
Fernando Miguel, na tentati-
va de Rafael Moura pelo alto, 
evitaram um resultado ainda 
pior para os cariocas.  

Vasco e Goiás fizeram um jogo equilibrado no Serrinha

CARLOS COSTA/ESTADÃO CONTEÚDO

 > Goiânia 
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NÍVEL SUPERIOR 
SERÁ EXIGIDO PARA 
CARGO NA POLÍCIA
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Ensino Superior 
passará a ser um 
pré-requisito para 
o cargo de investi-

gador policial. O projeto 
de lei do governo estadual 
que exige diploma univer-
sitário (reconhecido) para 
essa função na Secretaria 
Estadual de Polícia Civil 
(Sepol) será votado na 
próxima quarta-feira, na 
Assembleia Legislativa do 
Rio (Alerj), e já há expec-
tativa de aprovação. 

O texto é fruto de arti-
culação dos agentes com o 
Executivo, já que, em 2017, 
um projeto (de autoria do 
então deputado Zaqueu 
Teixeira, do PDT) com o 
mesmo teor foi aprovado 
e promulgado pela Casa, 

mas barrado pela Justiça. 
Em 2019, atendendo a um 
pedido feito pela Procu-
radoria Geral do Estado 
(PGE-RJ), o Judiciário 
fluminense declarou a lei 
inconstitucional por vício 
de iniciativa. Ou seja, a 
medida tinha que ter sido 
proposta pelo governo e 
não pelo Legislativo. 

Desde que o processo 
começou a correr no Tri-
bunal de Justiça, a catego-
ria passou a cobrar inicia-
tiva do governo. Integran-
tes da classe e do Sindica-
to dos Policiais Civis do 
Rio (Sindpol) chegaram 
a ser recebidos pelo então 
governador Wilson Witzel 
(hoje, afastado).

Em seguida, o assunto 
foi estudado pelas áreas 

DOS FATOS EM PAUTA

MEMÓRIA REGIME FISCAL

 N Em 2017, a lei  havia sido 
proposta pelo então deputa-
do Zaqueu Teixeira (PDT) e 
aprovada pelo plenário da As-
sembleia. O governo estadual 
vetou, mas a Alerj derrubou o 
veto e promulgou a lei, que foi 
publicação no DO Legislativo. 
Depois, a PGE-RJ recorreu à 
Justiça com uma Representa-
ção de Inconstitucionalidade 
(RI), alegando que esse tipo de 
proposta só pode ser apresen-
tada pelo Executivo.

 NCláudio Castro desembarca 
em Brasília essa semana para 
mais uma negociação com a 
União para a nova recupera-
ção fiscal do Rio. O novo mode-
lo do regime, com duração de 
dez anos, está previsto no PLP 
101/2020, em tramitação na 
Câmara. Outros governadores e 
secretários estaduais de Fazen-
da também estarão na capital 
para articular a aprovação do 
texto, que prevê a renegociação 
de dívidas para todos os entes.

INVESTIGADOR

Medida atende 
ao apelo da 
categoria, que vem 
articulando com 
o governo esse 
reconhecimento 

CONFIRA

PL 3278

DIA 4/11

PL 3278/2020 foi 
enviado à Alerj pelo 
governo Cláudio Castro, 
atendendo ao pedido 
da categoria.

Votação da proposta 
será na próxima quarta-
feira, em discussão 
única. Expectativa é 
de aprovação.

técnicas do Palácio Gua-
nabara, resultando na 
proposta que agora será 
analisada pelos deputa-
dos da Alerj. A mensa-
gem foi encaminhada 
pelo governado em exer-
cício do Rio de Janeiro, 
Cláudio Castro.

Como a coluna infor-
mou no Dia Online, na 
última quinta-feira, re-
presentantes da classe 
também estiveram com 
o presidente da Casa, 
André Ceciliano (PT), se-
mana passada. Durante 
a reunião, Ceciliano, por 
sua vez, incluiu o texto na 
pauta de quarta-feira.

“Esse projeto corrige 
uma injustiça histórica e 
traz valorização e autoes-
tima para os investigado-
res, tendo em vista que 
no dia a dia das delega-
cias todos os cargos exer-
cem as mesmas funções, 
não sendo correto que os 
investigadores sejam tra-
tados de forma diferen-
ciada”, declarou o pre-
sidente em exercício do 
Sindicato dos Policiais 
Civis do Rio (Sindpol), 
Fábio Neira, comparan-
do a função do investi-
gador com a dos inspe-
tores de polícia e oficiais 
de cartório policial.

INSS vai pagar atrasados 
de ações no próximo dia 9
TRF-2 vai creditar R$ 99,4 milhões para quitar processos no Rio e Espírito Santo

MARCELLO CASAL JR / AGÊNCIA BRASIL

Aposentados e pensionistas que ganharam ação contra o INSS em setembro vão receber dia 9 de novembro em contas na Caixa ou no BB

O
s mais de 7,3 mil 
segurados do INSS 
q u e  g a n h a r a m 
ações judiciais con-

tra o instituto em setembro, 
como revisões de aposenta-
dorias, auxílio-doença, pen-
sões e outros benefícios, 
vão poder colocar a mão na 
grana no dia 9, informou o 
Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região (TRF-2), que 
abrange os estados do Rio 
de Janeiro e Espírito Santo. 
Serão R$ 99,4 milhões para 
quitar 5,7 mil processos que 
vão beneficiar 7.374 pessoas. 

O Conselho de Justiça 
Federal (CJF) liberou os re-
cursos no mês passado, mas 
cabe ao tribunal de cada 
região, fazer o depósito re-
ferente às Requisições de 
Pequeno Valor (RPVs), que 
são ordens de pagamento 
limitadas a 60 salários mí-
nimos (R$ 62.700). No caso 

MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br

PALOMA SAVEDRA

SERVIDOR

N e-mail: paloma.savedra@odia.com.br

N site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

do TRF-2 será no 5º dia útil 
de novembro.

Em todo o Brasil, mais de 
73 mil segurados serão con-
templados por matérias pre-
videnciárias e assistenciais, 
com mais de R$ 978 milhões.

O pagamento será feito 
em contas correntes aber-

tas pelo TRF-2 em agências 
da Caixa Econômica Fede-
ral e do Banco do Brasil para 
os segurados. É importante 
destacar que pensionistas e 
herdeiros de segurados que 
processaram o INSS tam-
bém têm direito a receber 
o dinheiro. “Há muitos ca-
sos em que a pessoa morre 
e os parentes desconhecem 
que havia uma ação contra o 

INSS”, explica Adriane Bra-
mante, presidente do Ins-
tituto Brasileiro de Direito 
Previdenciário (IBDP).

Neste caso, é preciso que 
a pessoa se habilite no Jui-
zado Especial Federal (JEF) 
ou na Vara Federal, que 
exige a participação de ad-
vogado. “É preciso juntar 
certidão de dependentes do 
INSS, óbito, identidade, CPF 
e comprovante de residên-
cia”, pontua a advogada.

Outros tribunais tam-
bém receberam os recursos 
do CJF. No TRF da 1ª Região 
(que tem sede no DF em MG, 
GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, 
AM, AC, RR, RO e AP) foram 
destinados R$ 277,8 milhões 
para pagar 15.235 processos. 

Em São Paulo e Mato 
Grosso do Sul, área do TRF-
3, serão R$ 203 milhões para 
beneficiar 11.403 pessoas. O 
TRF da 4ª Região (RS, PR e 
SC) pagará 17.861 ações com 
R$ 255,6 milhões.

Já para o TRF-5,  que 

abrange Pernambuco, Cea-
rá, Alagoas, Sergipe, Rio 
Grande do Norte e Paraíba) 
foram destinados R$142,7 
milhões para pagar 10.025 
processos.

PRAZOS
E como são pagos esses atra-
sados? De duas formas: por 
Requisição de Pequeno Va-
lor (RPV), que são atrasados 
de até 60 salários mínimos. 
Neste caso, o pagamento é 
feito cerca de dois meses 
após o final definitivo do 
caso na Justiça. 

E por precatório, quan-
do o valor do processo é 
superior a 60 salários míni-
mos. Neste caso a grana cai 
na conta em até dois anos 
depois da ordem de paga-
mento do juiz da ação. Isso 
porque o pagamento é feito 
uma vez por ano e entra no 
orçamento definido pelo go-
verno federal.

No Brasil, o Conselho 
da Justiça Federal 
liberou R$ 978 
milhões para quitar 
ações judiciais

É possível conferir crédito pela internet
 > Para verificar se estão 

neste novo lote liberado 
pelo CFJ, aposentados e 
pensionistas devem aces-
sar a página do TRF-2 e 
confirmar se foram con-
templados. É possível ver 
quanto terão de atrasados 
e quando vão receber em 
www.trf2.jus.br. No site, 
vá ao menu à esquerda 
da tela, procure o campo 
Precatórios/RPV e clique 

em “Consultas”, depois em 
“Pesquisa ao Público”.

Para facilitar a pesquisa 
na página do tribunal, os se-
gurados do INSS devem ter 
o número do requerimento 
do processo ou do CPF do 
ganhador do processo ou o 
número da ação. Ao digitar 
o código que vai aparecer na 
tela, basta clicar em “Confir-
mar” para concluir a opera-
ção de consulta.

O pagamento será feito 
em contas correntes aber-
tas pelo TRF-2 em agên-
cias da Caixa Econômica 
Federal e do Banco do 
Brasil. Vale lembrar que 
se o beneficiário já tiver 
morrido, os herdeiros têm 
direito a receber o valor. 
Para os demais, os depó-
sitos saem em nome de 
quem ganhou o processo 
judicial contra o INSS.

Adriane Bramante: pensionistas e herdeiros têm direito a receber os valores relacionados às ações

DIVULGAÇÃO

REGRAS

 NAlém da opção de receber 
presencialmente nas agên-
cias, o Banco do Brasil orienta 
seus correntistas a aderirem 
ao resgate automático de 
precatórios e RPV’s. 

O cliente que optar pela 
modalidade terá o crédito 
do precatório/RPV emitido 
sem exigência de alvará no 
próximo dia útil. Não haverá 
cobrança da tarifa para os 
resgates automáticos en-
quanto durarem as ações re-
lacionadas à pandemia. 

Desde maio, o BB dispo-
nibilizou transação que pos-
sibilita aos beneficiários não 
correntistas a solicitação de 
resgate com envio de TED 
para RPV’s de até R$ 1 mil, 
sem a necessidade de com-
parecimento presencial nas 
agências do banco. Para isso, 
basta acessar o site www.
bb.com.br/rpv.

De acordo com a Caixa, 
para o próprio beneficiário 
sacar, será necessário apre-
sentar CPF e documento de 
identificação do sacador com 
foto, original e cópia simples, 
para autenticação na própria 
agência bancária; Alvará da 
Justiça Federal, se for o caso.

BB e caixa têm 
modalidades 
diferentes

Colaborou a estagiária Letícia Moura



Covid-19: 160 mil mortes
Dados do Ministério da Saúde mostram que país tem mais de 5,54 milhões de casos

Ministério da Saúde informou que são 160.074 mortes por covid-19

A
pós oito meses desde a 
primeira morte confir-
mada por coronavírus, 
o Brasil superou mais 

uma triste marca provocada 
pela pandemia. No sábado, 
chegou 160 mil vidas perdidas 
decorrentes da covid-19. Com 
as 190 mortes registradas nas 
últimas 24h pelo Ministério da 
Saúde, o total é de 160.074. 

Já o número de casos foi a 
5.545.705, com 10.100 diag-
nósticos positivos confirma-
dos nas últimas 24h. Conforme 
a pasta, são 4.980.942 (89,8%) 
que correspondem aos recu-
perados, 404.689 em acompa-
nhamento. Há 2.359 mortes 
em investigação. No Estado do 
Rio são 311.014 casos confirma-
dos e 20.611 mortes. 

Para Margareth Dalcolmo, 
pneumologista da Fiocruz, o 
número de mortes diárias foi 
reduzido pela metade, mas 

ainda assim o quadro de óbi-
tos é muito alto. O infectologis-
ta Marcos Junqueira Lago, do 
Hospital Universitário Pedro 
Ernesto, acredita que se não 
houver vacinação em massa 
no outono do ano que vem os 
casos podem voltar a aumen-

tar. “Assim como na Europa, 
eu avalio que sem a imuniza-
ção podemos ter crescimento 
dos casos. A expectativa é de 
ter essa vacina no primeiro se-
mestre de 2021”, diz ele ressal-
tando que os leitos não devem 
ser desativados. 

APÓS ALTA

 NApós ter alta de hospital 
particular, em Brasília, o mi-
nistro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, seguiu para nova 
avaliação no Hospital das 
Forças Armadas, ontem. Es-
tava internado desde sexta-
feira em um dos mais concei-
tuados hospitais da capital. 
O ministério informou que 
Pazeullo passaria por exa-
mes. Ele foi diagnosticado há 
11 dias com covid-19. Segundo 
a pasta, já está “recuperado 
do quadro de desidratação e 
não precisou de medidas de 
suporte, como suplementa-
ção de oxigênio”.

Ministro faz 

novos exames

Contran proíbe radar 
fixo e móvel escondido
O Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran) proibiu 
radares ocultos no Brasil. 
Desde de ontem, todas as 
vias monitoradas deverão 
ter placas sinalizando a exis-
tência do controle eletrôni-
co de velocidade. As autori-
dades de trânsito precisam 
divulgar, na internet, deta-
lhes de todos os trechos fis-
calizados. A nova regra vale 
para radares fixos e móveis.

Os medidores fixos de ve-
locidade não podem ser ins-
talados em postes de ener-
gia, passarelas, marquises, 
muros ou árvores, acaban-
do assim com os chamados 
radares ocultos. Os radares 
móveis no interior de veícu-
los de fiscalização também 
estão proibidos.

O presidente da Comis-
são de Transportes da As-
sembleia Legislativa do 
Rio, deputado Dionísio Lins 

(Progressista), explicou que a 
resolução 798 do Contran obri-
ga a divulgação prévia no site 
oficial do órgão e nos das au-
toridades de trânsito de cada 
estado. A relação com os ende-
reços de todos os equipamen-
tos, bem como o número de re-
gistro no Inmetro e o número 
de série do fabricante deverão 
ser disponibilizados. Uma pla-
ca com a velocidade máxima 
permitida deverá ser instalada 
em local visível e próxima ao 
pardal ou lombada.

A Comissão de Transpor-
tes da Assembleia Legisla-
tiva recebeu de janeiro até 
hoje, um total de 127 recla-
mações ou denúncias so-
bre infrações recebidas por 
motoristas. Reclamações ou 
com algum tipo de irregula-
ridade podem ser encami-
nhadas à comissão por meio 
do endereço comissaotrans-
portesalerj@gmail.com.
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 N O Comitê Olímpico do Brasil já enviou mais de 150 
atletas de 17 modalidades para retomada segura dos 
treinamentos em Portugal nos três primeiros meses 
da Missão Europa, com cronograma de preparação 
de atletas para os Jogos de Tóquio 2020, que aconte-
cerão daqui a oito meses. Neste mês embarcam para 
o continente as equipes de ginástica trampolim, pen-
tatlo moderno, tiro esportivo e wrestling. Serão 50 
novos integrantes, que utilizarão o centro de treina-
mento de alta performance de Rio Maior – pequena 
cidade longe de Lisboa. Aliás, o COB já decidiu que o 
CT servirá como base fixa do Time Brasil na Europa 
até Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Stand by
 N A despeito da segunda 

onda da covid-19 em paí-
ses como França, Espanha 

e Itália, Portugal ainda re-
gistra números menores. 
Autoridades avaliam se 
decretam lockdown.

Lock tabajara
 N Uma amiga da coluna 

que está em Nice relata o 
lockdown tabajara fran-
cês contra a covid-19: to-
dos podem imprimir uma 
guia por dia, com justifica-
tiva qualquer para sair às 
ruas. E não há fiscais sufi-
cientes para abordagem.

Freio...
 N O TRE de Pernambuco 

proibiu manifestações 
que provoquem aglome-
rações, tumultos eleito-
rais, sejam eles comícios, 
carreatas, ‘bicicleatas’, 
caminhadas e bandei-
raços em semáforos. As 
ruas ficaram desertas na 
reta final da campanha 
eleitoral.

...na farra
 NFoi decisão acertada, con-

tam militantes, contra o 
perigo da segunda onda da 
covid-19. É que os candida-
tos à prefeitura faziam uma 
farra na rua, com aglome-
rações, corpo-a-corpo com 
abraços e apertos de mãos, 
festas, sem seguir normas 
sanitárias. Só cumpriam as 
regras em frente às câme-
ras de TV.

Nas montanhas
 N Felipe Saliba (DEM), 

com apoio Ademir Lucas 
(PODE), e Marília Campos 
(PT), com apoio Newton 

Cardoso (MDB) devem ir 
para o 2º turno em Con-
tagem, maior cidade da 
região metropolitana de 
BH, segundo pesquisa que 
sai hoje.

Ficha caiu
 N Parece que os prováveis 

adversários de João Cam-
pos (PSB) à Prefeitura do 
Recife já dão como certa a 
sua presença no 2º turno. 
Então começaram uma 
guerra fratricida em que 
todos perderão. Estão se 
acusando mutuamente no 
guia eleitoral.

Olho nas contas
 N O governador interino 

do Rio de Janeiro, Cláu-
dio Castro, baixa em Bra-
sília amanhã. Tem reu-
nião com o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), na Residência 
Oficial sobre o PLP 101/20 
(que estabelece o Progra-
ma de Acompanhamento 
e Transparência Fiscal).

Discretamente
 N Toma posse amanhã no 

Senado o suplente do sau-
doso Arolde de Oliveira, o 
empresário Carlos Porti-
nho. Terá mais seis anos 
de mandato pela frente. 
Mas nada de plenário, 
será numa sala do Proda-
sen, com transmissão pela 
internet.

CT EUROPEU

SONHO CANCELADO

 N Simone Barreto, a brasileira que morreu no atentado de 
Nice, na França, era conhecida por ter levado o culto a Iemanjá 
para a região litorânea. A cozinheira estava prestes a abrir um 
restaurante.

Para contratar um advogado sa-
be-se que ele vai cobrar honorá-
rios para laborar e, se o cliente 

ganhar, ainda vai demorar um tempo 
para receber o que é seu por direito.

Desde a vigência do Código Civil de 
2002, existe uma despesa que é possí-
vel ser cobrada do perdedor da ação, 
normalmente esquecida pelos advoga-
dos, ou seja, o pagamento dos honorá-
rios que cobrou do cliente, os quais po-
dem ser perquiridos de volta de quem 
deu causa e perdeu a ação judicial.

A título de exemplo, se você contrata 
um advogado, porque alguma empresa 
lhe fez uma cobrança indevida e ganha 
essa ação, você tem o direito de pedir 
a condenação da empresa derrotada 
no pagamento da cobrança indevida e, 
também, os honorários gastos por você.

Quando o Brasil parecia que ia 
deixar de ser emergente, se li-
vrar da corrupção, da impuni-

dade e do “estado-babá”, que gasta o 
que não pode e passa a ter carga fis-
cal insuportável, ocorreram fenôme-
nos inesperados. E a pandemia é o de 
menos, já que, por ser mundial, esta-
mos convivendo com os mesmos pro-
blemas e vamos buscar as mesmas so-
luções do que as demais nações.

O inesperado foi se constatar o su-
cesso dos anos de envenenamento da 
alma dos brasileiros, visando sua di-
visão, quando melhorar a vida do ci-
dadão e a Economia do país passam 
necessariamente pela união de todos. 

Pelo sacrifício de todos. Pela von-
tade de todos. Mas inoculou-se a luta 
de classes, de raças, de religiões e de 
maneira de pensar. A democracia do 
convívio civilizado na sociedade vive 
momentos de inegável abalo.

A competência das esquerdas em ca-
rimbar com conotação negativa grupos 
e iniciativas é admirável. Os jornais fa-
lam em “bancada evangélica” como um 
fenômeno negativo, quando este grupo 
religioso e político tem como ponto de 
convergência, pois são diferentes igre-
jas evangélicas, a defesa da família, da 
moral e do empreendedorismo. Tem 
sua face negativa, o que todos têm.

A outra é a “bancada da bala”, que 
não reúne bandidos, mas, pelo con-
trário, defende o direito à posse e ao 
uso de arma de fogo para defesa do 
patrimônio e da vida, em país que in-
felizmente a violência é tão presen-
te. Demonizam o “centrão”, grupo de 
parlamentares sensatos, afastados 
dos radicais, que defendem a gover-
nabilidade e fazem por merecer, de 
forma legítima, uma participação nos 
governos, que devem examinar com 
severidade estas e todas as outras in-
dicações para cargos públicos. O gru-
po é positivo, o que não impede de ter 
elementos tóxicos. 

Mas qual legenda não os tem? O 
PSDB de Serra? Ou o PT de Lula? Afi-
nal, o Brasil tem uma dívida com este 
grupo, nascido na Constituinte e que 
evitou o pior. Cabe lembrar os heróis 

Almas pequenas

Honorário recuperado por quem ganhou ação?

Gabriel Vianna

advogado - Com. 
Defesa dos Credores 
Públicos OAB/RJ 

Aristóteles 

Drummond

jornalista 
 

Isso acontece, pois, o perdedor tem 
o dever de arcar com os custos proces-
suais e um deles é o pagamento dos 
honorários do advogado.

Para contratar um advogado, nor-
malmente um valor é adiantado, e fica 
convencionado, ainda, um segundo 
pagamento, um percentual sobre a 
eventual condenação recebida.

Tal prática, feita por séculos, só tra-
zia prejuízo ao cidadão, sendo neces-
sário sempre dividir uma parte com 
seu advogado, mas, analisando essa re-
solução, os legisladores criaram uma 
regra nova para alterar esse equívoco, 
que é a condenação de quem deu causa 
a ação, no pagamento do advogado da 
parte contrária (vencedora).

Mais um exemplo: um cidadão con-
trata um advogado para processar a 
companhia aérea que lhe cobrou R$ 120 
de excesso de peso na bagagem, mas ele 
não deveria pagar. Ele contrata e paga 
ao seu advogado R$ 1 mil de início e con-
venciona que pagará mais 20% do que 
receber no processo judicial.

desta batalha, como os deputados 
Roberto Cardoso Alves, Milton Reis, 
Antônio Carlos Konder Reis, Ricardo 
Fiuza, Amaral Netto e José Lourenço, 
entre outros. Sem eles, o país teria fi-
cado mais ingovernável do que ficou.

Somos muitos os que esperavam 
uma atuação melhor do presidente 
Bolsonaro, eleito de maneira espeta-
cular pelo bom senso popular. Mas 
ninguém é perfeito e ele mesmo é um 
homem que chegou aonde chegou com 
as limitações de quem veio do chama-
do “baixo clero”, outra denominação 
criada para definir deputados que 
não frequentam o noticiário, mas são 

dedicados ao mandato. No entanto, 
ele foi e continua sendo o melhor para 
o Brasil, tendo formado uma equipe 
primorosa, com grandes nomes em 
postos relevantes. 

Esta futricaria feia, baixa, de barrar 
reformas e travar decisões não preju-
dica o governo, mas sim os brasilei-
ros que precisam vencer a crise uni-
dos. O Brasil possivelmente mandará 
um recado, nesta eleição municipal, 
de condenação a esta turma de alma 
pequena. Desconfiará de candidato 
cuja plataforma é falar mal dos outros, 
especialmente dos favoritos – isso é 
muito suspeito. O povo não é bobo.

Nesse exemplo, o contratante sain-
do vitorioso, terá direito de cobrar os 
R$ 120, os R$ 1 mil e mais os 20% em 
cima dos R$ 120, tudo isso com corre-
ção monetária e juros.

E, outra importante vantagem, pen-
sando hoje na taxa de juros determi-
nada pelo Banco Central, em torno de 
2% ao ano, pagar honorários a um bom 
advogado acaba sendo um real investi-
mento, pois irá adiantar um valor que 
será corrigido pela inflação (IPCA-E) e 
mais 1% de juros ao mês, ou seja, 12% 
no ano, pelo menos seis vezes mais que 
a atual taxa Selic.

É importante deixar claro que para 
dar certo essa possibilidade da “despe-
sa” com honorários de advogado, virar 
investimento, vai ser necessário contra-
tar um bom profissional, pois para ter 
seus honorários devolvidos, a pessoa 
precisa sair vitoriosa da ação judicial, 
além do que, também não se pode con-
tratar qualquer quantia exorbitante de 
honorários, importante ser algo próxi-
mo à tabela de honorários da OAB.

DIVULGAÇÃO/ LAVAGE DE LA MADELEINE

ESPLANADEIRA

 N ConsigaMais+  tem upgrade em índice de investment rating, pela 
agência nacional Liberum Rating. 

 N Brasilux  lança Direto na Ferrugem, novo esmalte premium da empre-
sa e junto campanha contra o câncer. 

 N Presidente do STF, ministro Luiz Fux,  participa da Semana Virtual 
Jurídica e de Gestão Empresarial da ABF Rio, dia 9 de novembro.
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NASCE PRIMEIRO FILHO DE STHEFANY BRITO 

FábiaOliveira

CANTORA E EMPRESÁRIA

Ivete Sangalo quer construir 

uma escola americana 

na Praia do Forte

REPRODUÇÃO

D
esde que a pandemia começou, 
em março, Ivete Sangalo saiu do 
luxuoso apartamento no Corredor 

da Vitória, Salvador, e foi morar com a 
família em sua casa na Praia do Forte, no 
município de Mata de São João, a 60 Km 
da capital baiana. O que era temporário 
acabou virando definitivo. A cantora 
decidiu morar de vez no local e agora 
procura um terreno para investir em um 
projeto educacional.

Ivete quer construir uma escola ameri-
cana para que os três filhos, Marcelo, 
Mariana e Helena, estudem no espaço. 
Além disso, a cantora pretende ser uma 
das sócias do estabelecimento como um 
investimento a mais na sua bem-sucedi-
da carreira de empresária. Ela é dona da 
IESSI Music Entertainment, considerada 

um dos maiores grupos de entretenimen-
to do Brasil.

No início do ano, a casa de praia tinha 
passado por uma reforma coordenada 
pela arquiteta e sobrinha de Ivete, Barba-
ra Becattini. O imóvel ficou três vezes 
maior do que já era em um terreno de 
800 metros quadrados. Desde que a 
mansão virou residência oficial dos 
Sangalo, Ivete tem sido vista cm frequên-
cia surfando na praia na companhia do 
filho, Marcelinho. Recentemente, ela até 
ajudou no resgate de uma criança que 
estava se afogando. 

A  coluna procurou a assessoria da 
cantora baiana, que deu a seguinte res-
posta sobre o novo investimento da 
baiana: “Como sempre, Ivete não fala de 
vida pessoal”.

Um pouco antes das 19h de ontem, Sthefany Brito deu à luz seu primeiro filho, Antonio Enrico, fruto do casamento com 

o empresário Igor Raschkovsky. O bebê nasceu na maternidade Perinatal da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio.

A informação foi confirmada à coluna pela assessoria da atriz. “Mãe e filho passam bem”, disse. Sthefany queria 

ter o filho de parto normal, mas os médicos decidiram por uma cesariana. O nome do bebê foi uma homenagem 

ao avô de Igor e ao pai de Sthefany, que se chamavam Antonio, e Enrico era um nome que o casal já gostava.

REPRODUÇÃO

Que o vice-presiden-

te de Guiné Equato-

rial, Teodoro Ngue-

ma Obiang Mangue, 

m a i s  c o n h e c i d o 

como Teddy Ngue-

ma, ama o Brasi l  e 

até tem um aparta-

mento tríplex de mil 

metros  quadrados 

nos Jardins, em São 

Paulo, todo mundo 

sabe. Mas ninguém 

e n te n d e u  q u a n d o 

ele publicou em seus 

stories um vídeo de 

#TBT com Arícia Sil-

va curtindo uma ba-

lada. Será saudade?

Halloween dos recém-casados 

Recém-casados, 
Rodrigo Phavanello e 
Sabrina Paiva amam 
Halloween e no último 
sábado, os dois 
capricharam nas 
fantasias para 
badalarem uma festa 
com amigos. Os dois se 
conheceram em ‘A 
Fazenda’, no ano 
passado, e permanecem 
juntos desde então.

REPRODUÇÃO

VICE-PRESIDENTE 

DE GUINÉ EQUATORIAL  

POSTA VÍDEO COM 

EX-PANICAT
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LUCIANA GIMENEZ

SURPRESA PARA  

WELLINGTON MARQUES/DIVULGAÇÃO

W
EL

LI
N

GT
O

N
 M

A
R

Q
U

ES
/D

IV
U

LG
A

ÇÃ
O

Alexandre Corrêa, marido da apresentadora Ana 
Hickmann, moveu o céu e a terra para derrubar o 
perfil de uma seguidora com o nome de Ionete Soa-
res. A internauta chamou de ‘assassino’ o irmão do 
empresário, Gustavo Corrêa, que atirou em um fã de 
Hickamann há 4 anos dentro de um quarto de hotel, 
em Belo Horizonte. “Louca e doida varrida. Vou me 
empenhar para banir sua conta do Instagram!”, avisou 
Alexandre, que conseguiu o apoio de várias pessoas e 
o perfil foi mesmo banido da rede social.

O ex-mutante Arnaldo Baptista vai se desfazer do 
casaco vermelho, inspirado nos uniformes militares 
do Império Britânico do século XIX, que Jimi Hendrix 
e Mick Jagger também tinham nos respectivos ar-
mários. No início do mês de outubro, o músico anun-
ciou a rifa do modelo e explicou para seus seguidores 
que a ação era ‘uma necessidade de sobrevivência’. 
Arnaldo colocou 2 mil números e cada um no valor 
de R$ 50 no site específico de sorteios. O cantor es-
pera vender todos para anunciar o vencedor.

Hoje tem festa na mansão dos Poncio, na Barra da Tijuca. 
Sim, segunda-feira mesmo! A comemoração dupla dos ani-
versários de João e José, filhos de Sarah e Jonathan Couto, 
na verdade, seria no último sábado, mas por causa da chuva 
foi adiada pela grandiosidade do evento na parte externa 
da luxuosa propriedade do pastor Márcio Poncio, avaliada 
em R$ 55 milhões. A celebração terá dois temas diferentes 
na decoração: Dinossauros e Baby Shark.

FESTA DOS PONCIO

FORÇA NA REDE

RIFA DE CASACO

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  O Confraria 

Carioca apre-
senta ao público 
um repertório 
de samba de 
raiz, clássicos, 
sucessos atuais 
e composições 
autorais. Con-
fraria Carioca 
é formado por: 
Nanda Monteiro 
(vocal), Rodolfo 
Marques (cava-
co), Cézar Filho 
(violão) e Wel-
lington Cigano 
(percussão). 
Hoje, no Bar do 
Zeca Pagodinho, 
na Barra.

A coluna soube que Perlla foi convidada a se retirar do corpo 
de jurado do programa ‘Canta Comigo’, da Record, antes de 
terminar as gravações da atração, na semana passada. A 
cantora teria saído por quebra de contrato, já que fez várias 
lives da Bigo escondida nos bastidores e, no compromisso 
assinado previamente, havia a proibição de vídeos. 
Também não era permitido a divulgação de produtos. Para 
explicar a saída de Perlla, um dos diretores contou para os 
outros jurados, que a funkeira tinha caído no banheiro e 
machucado a cabeça.

Perlla negou a expulsão, através de sua assessoria, e 
explicou que o seu 
afastamento da 
atração foi motivado 
pelo resultado 
positivo do noivo, 
Diogo Bottino, no 
teste do coronavírus. 
“Eu e Diogo fizemos 
testes para a Covid-19 
e o meu deu negativo, 
mas o resultado dele 
foi positivo. Para a 
segurança de todos e 
para proteger aos 
meus colegas e toda 
produção do 
programa, tive que 
me afastar, ficar 
isolada e não pude 
retornar”, contou.

O Luciana By Night de amanhã traz uma surpresa especial para Luciana 
Gimenez. Quando chegou para apresentar seu programa, a apresentadora da 
RedeTV!, se deparou com os filhos Lucas e Lorenzo no palco comandando a 
atração. O programa especial será para comemorar o aniversário de Luciana e, 
além de muita risadas, promete brincadeiras como a apresentadora 
mostrando objetos de sua infância para os filhos. Quem assistiu às gravações 
garante de Lorenzo, filho da apresentadora com Marcelo de Carvalho, tem 
vocação para apresentador.

REPRODUÇÃO

PERLLA NÃO TERMINA 

DE GRAVAR PROGRAMA 

DA RECORD

REPRODUÇÃO DE INTERNET

Volta e meia, Xuxa Meneghel revela trechos do seu livro ‘Memórias’. Em uma entrevis-
ta recente, a apresentadora falou sobre a ex-empresária Marlene Mattos. Ela admitiu 
que houve ‘abuso de poder’, mas não entra em detalhes do rompimento. “Foi uma pes-
soa que mexeu muito com a minha cabeça. Deixei ela tomar conta da minha vida”. 

ABUSO DE PODER DE EX-EMPRESÁRIA

 ana.lima@odia.com.br

roberto.rodrigues@odia.com.br
BETO RODRIGUES

Com participação de:

ANA CORA LIMA

APRESENTADOR DA GLOBO 
RECEBE AMEAÇAS DE MORTE
Marcelo Cosme, apresentador do ‘Em Pauta’, da Globo News, vem sofrendo 
ataques homofóbicos. Marcelo postou um deles no Instagram: “Não é mi-
mimi. É disso que falamos todos os dias. São ameaças, ataques, ofensas, 
desrespeito. E sabemos que homofobia, racismo e xenofobia são crimes. In-
felizmente recebo esse tipo de mensagem direta. Não aceitarei!!!”, escreveu 
ele. Na mensagem, um homem identificado como Wagner fala, entre outras 
atrocidades: “Sai da tela ou vai morrer”.
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MALHAÇÃO

 n Para não voltar para casa, K1 
inventa que precisa terminar um 
trabalho de escola com Keyla, e a 
amiga confirma. Noboru sugere 
que Tato visite a cozinha de seu 
restaurante.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Dom Rafael percebe que 
Duque armou o sequestro para 
que ele reencontrasse Cristal e 
confessa à filha que sente sua 
falta. Guiomar se preocupa com 
a obsessão de Alberto por Ester.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO 

AMOR SEM IGUAL

 n Tancinha sofre com a decisão 
de Apolo em romper seu noiva-
do. Bruna deduz que Giovani está 
com outra mulher. Shirlei ques-
tiona as atitudes de Giovanni. 
Penélope questiona Tamara.

 n Miguel acerta um soco em 
Leandro. Poderosa condena a 
atitude do capanga de Tobias. 
Miguel conversa com Fabiana e 
fala de sua missão com Podero-
sa. Fonseca chantageia Leandro.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Brigadeirão, que na verdade é 
Chico, convida a Eterna Apaixo-
nada, que na verdade é Ernes-
tina, para jantar. Mili questiona 
Tati sobre onde ela estava.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Joyce se preocupa ao saber da 
denúncia de Cibele. Ritinha afir-
ma a Marilda que seu filho não é 
nem de Ruy e nem de Zeca. Zeca 
briga com Jeiza.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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No comando de evento 

no Renascença Clube, 

Moacyr Luz destaca 

medidas de segurança 

para fazer o show e diz 

sentir falta de abraço

O 
Samba do Trabalha-
dor voltou para fi-
car. Comandado por 
Moacyr Luz, um dos 

eventos mais tradicionais 
da cultura popular carioca 
acontece hoje, às 16h30, no 
Renascença Clube, no Anda-
raí. Preocupado com as con-
dições de segurança do pú-
blico, Moacyr Luz destaca 
as medidas que estão sendo 
tomadas para o show.

“Modestamente, o Sam-
ba do Trabalhador é muito 
referência no Rio de Janei-
ro, por isso mesmo a gente 
precisava dar o exemplo, 
mostrando que dá para 
conciliar as duas coisas 
com muita responsabili-
dade. Então, nós estamos 
vendendo menos de 50% 
da capacidade de ingressos, estamos limi-
tando a circulação do público, recomendan-
do o uso de máscaras no intervalo, que já é 
obrigatório da entrada e ao sair do espaço 
das mesas, entre outras medidas para evitar 
a contaminação e também para aprendermos 
a conviver melhor com o uso dessas práticas”, 
destaca Moa. 

Para o músico, as medidas de segurança 
refletiram também no formato da roda de 
samba que, agora, é apresentada de um palco. 
“É evidente que há uma grande diferença de 
energia entre você fazer uma roda de samba, 
onde as pessoas estão em volta de você, como 
uma ilha cercada por gente de todos os lados, 
e um palco, no formato de show, com a plateia 
de frente. A distância é muito maior, mas é 

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br

MARLUCI MARTINS/DIVULGAÇÃO

DO SAMBA 

TRILHA 

NA 

uma nova realidade, não 
dá para ficar comparan-
do”, argumenta. 

ALEGRIA DO REENCONTRO
Durante o tempo que 
esteve em casa, Moa 
produziu canções sobre 
a pandemia e ainda diz 
que se relaciona com os 
fãs na saudade de ir pra 
rua. “Tem uma música 
que eu falo ‘Se fosse no 
Afeganistão, zero de emo-
ção, árido lugar’, eu brinco 
com essa história que você 
fazer um isolamento so-
cial no Rio de Janeiro, que 
é uma cidade linda, cerca-
da de motivos para você es-
tar na rua, uma cidade hu-
mana de bares, botequins, 
pessoas em volta da praia, 
é muito difícil. Então real-
mente você fazer a volta do 
Samba do Trabalhador para 
muitos foi um alento, uma 
maneira de reencontrar o 

convívio com a cidade. Eu acho que é nítido, 
e a gente vê no rosto das pessoas a alegria 
do reencontro”, confessa o artista, que ainda 
sente falta da volta integral da rotina. 

“Eu sinto muita falta do abraço. Numa 
roda de samba, numa partida de futebol, 
você estar do lado de alguém que é estranho 
a você, mas que é unido pela paixão ao clube, 
pela música, pelo samba, pelo futebol, mas 
pelo social de poder estar junto e abraçar 
e respirar sem máscara. O dia que isso pu-
der acontecer de novo com liberdade e res-
ponsabilidade, quando tivermos livres dessa 
doença horrível, a gente vai rir de novo e se 
abraçar muito”, anseia o músico.



Horóscopo

Você vai lutar com unhas e dentes pelo que deseja, 
mas nem tudo pode sair como quer, tenha paciência. 
Pode se envolver com colega de trabalho. Dê mais 
apoio ao par.

Vai querer ficar no seu canto. Pode se preocupar com 
alguém que está distante de você. Na conquista, seu 
charme será irresistível. No relacionamento, renda-se 
ao romantismo.

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: aamérica, anemia, arame, canteiro, cará, carente, cárie, carne, 
carneiro, carpo, carta, cenário, centro, corte, ética, matéria, mente, mentira, 
metro, mirante, morena, poeira, poeta, porca, porte, preá, preta, ramo.

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

Poderá sentir falta dos amigos e familiares hoje, que 
tal matar a saudade virtualmente? Um ex-amor pode 
perturbar seu coração. Clima ardente no romance, 
aproveite o momento.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Trabalho em equipe pode enfrentar tensões, controle 
seu lado impaciente! Na paquera, declare o que sente 
para o pretendente. Resolva mal-entendidos com o 
par para evitar conflitos.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Na carreira, pode enfrentar desafios, mas não tenha 
medo. Cuide da sua saúde com mais carinho. Fase 
promissora para o seu bolso. No amor, você vai querer 
segurança e estabilidade.

LEÃO
23/7 a 22/8

Bom dia para promover as mudanças que tanto 
deseja. Tenha cuidado com dinheiro, controle as suas 
finanças. A paquera anda devagar. Quem tem um par 
vai curtir uma fase carinhosa.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Unir-se aos colegas de trabalho será produtivo no 
serviço. Se trabalha com parentes, tenha jogo de 
cintura. Pode se envolver em um romance secreto. A 
Lua protege a união, mas evite conflitos.

LIBRA
23/9 a 22/10

O dia será de muito trabalho, mas você dará conta de 
toda as tarefas! Cuidado para não se meter em 
fofocas. Paquera rola melhor virtualmente. Ajude o 
par no que puder.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

É melhor não contar demais com a sorte quando o 
assunto for dinheiro, controle os gastos. Seu charme 
estará com tudo na conquista. Não dê espaço ao 
ciúme na relação.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Assuntos de casa e da família virão na frente, 
desconecte-se do trabalho. Faça contato com quem 
anda longe. Não tenha pressa na paquera. Prefira 
programas caseiros com o par.

Seu lado comunicativo está em alta, o que ajuda no 
trabalho, mas fuja de fofocas. A sensualidade marca a 
conquista, terá facilidade na conquista. A dois, tire 
dúvidas a limpo. 

Pode ter boas ideias para faturar uma grana extra, só 
não misture dinheiro com amizade. Se está só, vai 
querer viver um lance sério com alguém. No romance, 
afaste o ciúme, evite brigas.

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

Ellen Rocche 
congela os 
óvulos
Aos 41 anos, Ellen Rocche falou so-
bre a possibilidade de ser mãe. À 
revista ‘Quem’, a atriz revelou que 
decidiu congelar os óvulos para 
garantir que um dia ela poderá en-
gravidar. “Congelei meus óvulos e 
foi ótimo. A gente é mulher, inde-
pendente, trabalhadora e fica nes-
sa correria diária. Acho muito im-
portante congelar os nossos óvulos, 
porque no meu caso, por exemplo, 
não sei se no futuro eu vou querer 
ter um filho”, contou.

A artista também disse que 
sempre quis formar a própria fa-
mília. “Ser mãe é magico. Sou fa-
mília e muito coração. Cuido do 
meu irmão, sou mãezona (dele) e 
sempre sonhei em ter a minha fa-
mília, com meu marido, parceiro, 
companheiro e nunca tive vontade 
de ter um filho só por ter, sabe? Por 
isso que esperei tanto e a vida nos 
encaminha a caminhos diferen-
tes, e o tempo vai passando... Quis 
congelar, porque se passar muito 
tempo, lá na frente não quero me 
arrepender de querer ter filhos e 
não poder”, afirmou

Taís Araújo se 
declara para 
Lázaro Ramos
Taís Araújo e Lázaro Ramos for-
mam um dos casais mais queri-
dos da TV brasileira. Na manhã de 
ontem, Taís não poderia deixar de 
parabenizar o seu companheiro 
há mais de 15 anos. No aniversário 
de 42 anos do ator, a atriz escreveu 
uma mensagem carinhosa e cheia 
de afeto para o marido no Insta-
gram. “O que estou falando nessa 
foto? Te amo, feliz aniversário!”, co-
meçou a escrever a atriz. “Que Deus 
te cubra saúde, dê bênçãos, que ilu-
mine sua cabeça, suas escolhas, 
seus passos pra que vc continue 
sempre caminhando com passos 
firmes e coração no lugar. Obrigada 
por ser esse farol em nossas vidas, 
meu amor!”, disse Taís.

MC Mirella e 
Raissa: 
aproximação 
MC Mirella parece estar começan-
do a entender alguns sinais que 
tem recebido do público de fora de 
‘A Fazenda 12’, entre eles, os resulta-
dos das últimas roças e até mesmo 
um carro de som. Muito unida a 
Biel e Juliano até então, a cantora 
decidiu se reaproximar de Raissa. 
Na internet, no entanto, muitos 
não confiam na pureza das inten-
ções de Mirella. Em determinado 
momento da festa de sábado, a MC 
teria dito: “Eu trabalho pros meus 
fãs e sem eles não vou conseguir 
ajudar minha família”. Segundo 
muitos internautas, esse seria o 
real motivo da reaproximação.

GLOBO/DIVULGAÇÃO

GLOBO/PAULO BELOTE
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