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Corporação prepara seis cães para atuarem em 
missões de buscas e resgates de vítimas. P. 2

BOMBEIROS DE QUATRO 
PATAS EM TREINAMENTO

ELEIÇÕES 
MARCELO CRIVELLA,

DO REPUBLICANOS, É O 
CANDIDATO À PREFEITURA 
DO RIO ENTREVISTADO NA 

LIVE O DIA/FECOMÉRCIO, 
HOJE, ÀS 17H. 

RIO DE JANEIRO,

P. 5

Programa de manutenção de emprego também 
afeta a contribuição para o INSS dos trabalhadores 
que tiveram contrato suspenso.  ECONOMIA, P. 8 

Veja como 
fica o 13º 
para quem 
teve redução 
de salário e 
jornada

DIVULGAÇÃO / NINA LIMA

No Dia de Finados, 
Dom Orani Tempesta 

celebrou missa e 
acendeu uma pira em 

homenagem às vítimas 
da covid-19 e aos 

cientistas, no Cemitério 
da Penitência, no Caju. 

Famílias redobraram os 
cuidados por conta da 

pandemia. P. 3 

CHAMA DA ESPERANÇA
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RIO DE JANEIRO, P. 6

SUPERVIA VAI 
REDUZIR 
NÚMERO DE 
VIAGENS A 
PARTIR DE 
QUINTA-FEIRA

MC ALEXANDRE 
FABULOSO É 
PRESO POR 
PROMOVER UMA 
ORGANIZAÇÃO 
CRIMINOSA 

RIO DE JANEIRO, P. 4 
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BOTAFOGO 
PEGA O CUIABÁ 
E PRECISA 
VENCER PARA 
AVANÇAR
NA COPA DO 
BRASIL
ATAQUE, P. 7 

FÁBIAOLIVEIRA

Saiba os 
bastidores do 
fim do romance 
entre a ex-BBB 
Hariany e o 
DJ Netto

P.  12 

PALOMASAVEDRA

Salário de 
outubro do 
funcionalismo 
estadual 
pode ser 
antecipado

SERVIDOR, P.  9

DIVULGAÇÃO / CBMERJ 

Corpo de Tom Veiga, o Louro 
José, será velado hoje no 
Rio e sepultado em São 
Paulo. Ana Maria Braga se 
emocionou no programa. P. 4 

Adeus ao 
louro mais 
amado do 
Brasil

O DIA D

Completando 20 anos de carreira, Wanessa adia 
turnê comemorativa por causa da pandemia e 

lança disco sem seguir as regras do mercado. P. 14
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As mais lidas
Online

Carro de irmão 
desaparecido do ator 

Marco Ricca é encontrado 
com ossada
RIO DE JANEIRO

Dany Bananinha conta 
que marcou encontro 

com Tom Veiga um dia 
antes da morte do ator

CELEBRIDADES

Conheça os benefícios 
do Cadastro Único e veja 

quem pode recebê-los
ECONOMIA

GOLPE DA 
CLONAGEM

 N A candidata à Prefeitura do 
Rio Renata Souza mandou 
um alerta para seus amigos: 
“Amores, tive meu celular 
clonado e estão mandando 
mensagens em meu nome 
com pedido de dinheiro, 
algumas mensagens dizem 
que mudei de número com a 
minha foto e pedem para sal-
var. Peço, por favor, que des-
considerem e até denunciem 
o suposto novo número”.

C
resce o movimento de bastidor na Alerj no sentido de 
blindar o governador Cláudio Castro e ajudá-lo no seu 
esforço de fortalecimento político. A onda pró-Cas-

tro cresceu, ao contrário do humor de parte do mercado, 
quando ele optou por olhar a privatização da Cedae com 
outros olhos. A sinalização de que o governo do Rio preci-
sava revisar o modelo anterior foi bem recebida. O certame, 
inicialmente marcado para dezembro, foi adiado para o 
começo de 2021, após ajustes e audiências públicas. Nem 
todos os 64 municípios atendidos pela Cedae aderiram ao 
modelo de concessão, cerca de 90% da população seria 
contemplada com novos contratos de serviços de distribui-
ção de água e coleta e tratamento de esgoto. “O Rio já fez 
maus negócios por pressa e pela questão financeira”, disse 
Castro a jornalistas há uma semana.

CASTRO TEM APOIO DE VICTER
O ex-presidente da Cedae Wagner Victer disse que “é 
correta decisão do governador em suspender o leilão da 
Cedae. Existem fragilidades primárias do ponto de vista 
operacional, não guarda coerência com outras mode-
lagens adotadas no país como a própria AP5 feita pelo 
BNDES”. Para ele, “a decisão do governador tem caráter 
asséptico em um processo que soava, no mínimo, estra-
nho. O modelo atual não vai gerar redução de tarifas e não 
trará os investimentos esperados. O ideal são PPPs em 
esgoto para Baixada e São Gonçalo.” 

PRIVATIZAÇÃO

Novos rumos 
para Castro e 
a Cedae

 N A Fecomércio RJ lança, 
hoje, em seu canal do You-
tube, a série Bate-Papo com 
Candidatos, realizada em 
parceria com sindicatos que 
representam o comércio fora 
da capital fluminense. Parti-
cipam candidatos à prefei-
tura dos municípios de Cabo 
Frio, Itaperuna, Nilópolis, 
Petrópolis, Rio das Ostras, 
São João de Meriti, Três Rios 
e Niterói.

TOMAZ SILVA / AGÊNCIA BRASIL

BATE-PAPO COM 
CANDIDATOS

O modelo 
atual de 
privatização 
da Cedae 
não vai gerar 
redução de 
tarifas”
WAGNER VICTER,
Engenheiro

LUCIANO BELFORD

Hoje acontecem as eleições nos EUA. O resultado das urnas impac-
ta todo o mundo, principalmente em momentos de crise. No Brasil, 
a decisão pode influenciar em como será a relevância do nosso 
país no cenário mundial. Que todos por lá votem conscientes, 
como devemos fazer por aqui.

Em momentos chuvosos, um dos programas dos cariocas é ir ao 
shopping. Um amigo da coluna, que esteve em um shopping da 
Zona Sul, me contou da tristeza ao ver tantas lojas fechadas. Até 
as tradicionais Lojas Americanas e Saraiva fecharam suas portas. 
O Rio clama por atenção.

A possibilidade de os moradores do Rio voltarem a ter esgoto na 
água, a tal ‘geosmina’, é absurda! A população precisa criar voz e 
lutar contra essa hipótese. Não há mais espaço para outra crise 
sanitária no estado.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

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

Renata Souza

A privatização da Cedae 
está no centro de uma 

disputa política

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Bombeiros têm quatro novos ‘estagiários’
Cães participam da última fase do treinamento de busca e resgate de vítimas. Eles estão prontos para atuar

Aves foram resgatadas e levadas para Parque Municipal Chico Mendes. Serão avaliadas e devolvidas à natureza

DIVULGAÇÃO / CBMERJ

Os animais iniciaram exercícios com estímulos motores

O Corpo de Bombeiros Mi-
litar do Estado do Rio de Ja-
neiro (CBMERJ) agora conta 
com novos “estagiários” de 
quatro patas para realizar 
buscas e resgates de vítimas. 
Nascidos há pouco mais de 
um ano no canil da corpo-
ração, os labradores Rio, 
Apollo, Gaia, Boss, Hunter 
e Thor começaram a “esta-
giar” em missões do 2º Gru-
pamento de Socorro Flores-
tal e Meio Ambiente (2º GS-
FMA), em Magé, na Baixada 
Fluminense.

Ao lado do pastor belga de 
Malinois Drako, que foi doa-
do à corporação em 2019, os 
cães participam da última 

fase do treinamento de for-
mação para busca e resgate.

A corporação informou 
que ainda filhotes, os ani-
mais iniciaram uma série 
de exercícios com estímulos 
motores e sensoriais a fim de 
despertar aptidões necessá-
rias para atuação no socorro 
de vítimas. Nesta fase final 
da capacitação, eles põem em 
prática as habilidades adqui-
ridas e ajudam, de forma prá-
tica, no atendimento às ocor-
rências reais com a “supervi-
são” de um cão mais velho.

“No ‘estágio’, os cães em 
formação são os primeiros a 
atuarem no local de buscas. 
Depois que eles sinalizam a 

vítima, um cão mais expe-
riente é lançado em campo 
para confirmar a localização 
indicada”, explicou o coman-
dante do 2º GSFMA, tenente-
coronel Douglas Henault.

De acordo com a veteriná-
ria do CBMERJ, tenente Fa-
biana Christina, os cachor-
ros já estão prontos para se-
rem testados. 

“Nas próximas ocorrên-
cias de busca em que haja 
necessidade, eles já entrarão 
em ação”, concluiu a oficial.

O canil dos bombeiros 
conta, atualmente, com sete 
cães aptos para o serviço e 
oito em treinamento, sendo 
sete na fase de “estágio”.

Patrulha ambiental apreende 15 pássaros em cativeiro

A Prefeitura do Rio, por 
meio da Guarda Municipal e 
da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, conseguiu 
resgatar no domingo 15 pás-
saros silvestres mantidos 
em cativeiro e alçapões para 
caça em uma residência no 
bairro de Guaratiba, na Zona 
Oeste do Rio. 

As aves encontradas fo-
ram levadas para o Parque 
Natural Municipal Chico 
Mendes, onde serão avalia-
das por técnicos ambientais 
e devolvidas à natureza.

A patrulha ambiental re-
cebeu a denúncia de caça e 
aves em cativeiro por volta Pássaros silvestres eram mantidos em cativeiro e alçapões

DIVULGAÇÃO / GUARDA MUNICIPAL

das 18h de domingo e foi 
imediatamente ao local ve-
rificar, onde os agentes cons-
tataram o crime ambiental.

APREENSÃO EM GAIOLAS
Ao todo, foram apreendidos 
quatro canários da terra, 
quatro colarinhos, três tiziu, 
um curió, um tié sangue, um 
tico tico e um trinca ferro, 
além de alçapões para caça. 
As aves estavam em poucas 
gaiolas, algumas sem espaço.

A patrulha ambiental é 
formada por fiscais da Se-
cretaria Municipal de Meio 
Ambiente e guardas muni-
cipais do Grupamento de 

Defesa Ambiental.
A Prefeitura do Rio orien-

ta a população a acionar a 
patrulha por meio de ligação 
à Central 1746, caso flagrem 
animais silvestres em área 
urbana na cidade do Rio de 
Janeiro ou em qualquer si-
tuação de risco fora do seu 
habitat para que seja feito 
um resgate seguro.

As autoridades munici-
pais aconselha que os ani-
mais não sejam manuseados 
e muito menos afugentados, 
pois pode agravar qualquer 
lesão que os bichos possam 
apresentar. A Central 1746 
funciona 24 horas.
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HOMENAGENS ÀS VÍTIMAS 

DA COVID-19
Pesquisadores da Fiocruz receberam um lampião com a Chama da Esperança 
para iluminar as pesquisas dos cientistas na busca pela cura do novo coronavírus 

O 
Dia de Finados no 
Cemitério da Peni-
tência, no Caju, foi 
marcado por home-

nagens na manhã de ontem. 
A primeira missa campal foi 
celebrada às 7h30 da manhã 
por Dom Orani João Tempes-
ta. O arcebispo do Rio abriu a 
celebração com mensagem às 
pessoas que perderam paren-
tes e amigos, especialmente, 
às famílias vitimadas pela co-
vid-19 que não puderam velar 
os entes queridos.

“Hoje (ontem), fazemos uma 
oração pelos que se foram, mas 
também uma celebração de 
esperança representada pela 
pira com a Chama da Esperan-
ça que servirá como uma luz 
para que pesquisadores da Fio-
cruz cheguem a vacina contra 
o novo coronavírus. Sabemos 
que a vida não termina para 
sempre. Seus corpos partiram, 
mas a vida continua para a 
eternidade”, afirmou.

Dom Orani também lem-
brou dos profissionais de Saú-
de que se foram vítimas da co-
vid e pediu orações por médi-
cos, enfermeiros e demais pro-
fissionais que atuam na área 
de frente na pandemia.

Na missa das 11h, celebrada 
pelo Padre Pedro Paulo, uma 
vela foi acesa na pira Chama da 
Esperança e entregue à presi-
dente da Fiocruz, Nísia Trinda-
de Lima. O religioso destacou 
que a pira representa a luz di-
vina para que a descoberta da 
cura para a covid-19.  Ele afir-
mou que “fé sem ciência é um 
horror”. “A ciência é muito im-
portante, eu tenho muita pena 
como professor de imaginar 
que nós estamos longe de uma 
formação científica no Brasil. 
Passa o primeiro grau, o segun-
do grau e essa garotada sai sem 
saber a grandeza da ciência”, 
declarou durante a celebração. 

CHAMA FOI PARA FIOCRUZ
A presidente da Fiocruz agra-
deceu a confiança na institui-
ção. “A Fiocruz levará essa 
chama para nos acompanhar 

para simbolizar o trabalho da 
Ciência, o trabalho do SUS”, 
finalizou Nisia.

A célula da Chama da Es-
perança seguiu para a Fiocruz 
em um lampião de vidro e, as-
sim como a pira do cemitério, 
ficará acesa até a descoberta 
oficial de uma vacina contra 
a Covid 19. A chama simbóli-
ca será entregue ao conselho 
diretivo da entidade.

O dia de celebração foi 
encerrado com uma missa 
campal comandada pelo Pa-
dre Pedro Paulo às 15 horas. 
Cerca de duas mil pessoas vi-
sitaram o cemitério ontem, 
90% a menos do que o Dia de 
Finados em 2019. Esse ano, o 
horário de visitação no local 
foi reduzido em uma hora 
por conta da pandemia. A 
administração do cemitério 
tomou medidas restritivas 
para evitar o contágio pelo 
novo coronavírus,

“Todas as nossas missas 
foram realizadas ao ar livre. 
Além disso, colocamos di-
versos dispensers de álcool 
70, nos preocupamos com a 
medição de temperatura na 
entrada e pedimos distancia-
mento social e obrigatorieda-
de do uso de máscara. Quem 
optou por não visitar o ce-
mitério esse ano, a opção foi 
acompanhar todas as nossas 
atividades através das nossas 
redes sociais”, reforça o supe-
rintendente do Crematório e 
Cemitério da Penitência, Al-
berto Brenner Júnior.

Padre Pedro 
Paulo celebrou 

missa para os 
pesquisadores 

da Fiocruz no 
Cemitério da 

Penitência 

REGINALDO PIMENTA

Pira acesa 

representa a luz 

divina para que 

a descoberta 

da cura para a 

covid-19

POR CONTA DA PANDEMIA

 NEm meio à pandemia da co-
vid-19, famílias redobraram os 
cuidados ao prestarem home-
nagens no Dia de Finados. No Ce-
mitério do Caju, houve medição 
de temperatura dos visitantes e 
álcool em gel na entrada, seguin-
do os protocolos de segurança. O 
movimento, no entanto, foi bem 
abaixo do ano passado.

Diego Almeida, 32, foi pela 
primeira vez ao cemitério no Fi-
nados. Após perder a avó há seis 
meses, decidiu acompanhar a 
mãe. “Todo ano ela vinha com 
a minha vó. Para que não viesse 
sozinha, vim fazer companhia”, 
conta. Com flores e álcool gel na 
mão, o economista disse que to-
maram cuidado. “Viemos de car-
ro pra evitar transporte público.”

A mãe de Diego, a professora 
Jeane Oliveira, 57, lembra que a 
data sempre foi tradição na famí-
lia. “Sempre foi uma dia de lem-
brança, saudade e homenagem. 
Aprendi isso com minha mãe”. 
Além do filho, estava acompa-
nhada do primo, o aposentado 
Benedito Miguel, 60 anos. “Eu 
perdi minha mãe há quatro me-
ses, não vinha todo ano, mas com 
a morte dela vou começar a vim 
certamente”, afirmou.

O pedreiro Carlos Alberto, 42, 
passou a frequentar o cemitério 
no Dia de Finados após a morte 
do irmão há um ano e três meses. 
“É um compromisso com Deus, 
sabemos que a alma dele está 
com ele. Esse ano não poderia 
ser diferente. É claro, que existe 
o medo da covid-19, mas toma-
mos cuidado, nos precavemos”, 
garante o morador de Duque de 
Caxias, na Baixada.

Moradora da Penha, Rosimei-
re Bezerra, 51, foi acompanhar 
o sobrinho Maicon Aurélio, 30, 

que perdeu o pai. “Para mim essa 
data sempre foi muito triste e 
agora ficou ainda mais com a 
morte do meu irmão”, lamenta.

Teresa Cristina, 59, sempre vai 
ao cemitério prestar homena-
gens ao pai, mãe e irmã. Os três 
morreram em 2018. “Foi muito 
difícil. Eu sou espírita kardecista 
e sei que aqui [túmulo] é só uma 
roupa, mas venho em respeito”.

A aposentada Rosimeire Sa-
bino, 62, vende flores no Dia de 
Finados no Caju há 34 anos. Ela 
comentou que o movimento foi 
bem abaixo dos anos anterio-
res. “Está muito fraco. Eu devo 
vender R$ 2 mil a menos que o 

ano passado. Normalmente, eu 
vendo uns R$ 3 mil”, compara. 

Michele Sabino, 40, trabalha 
há 17 anos com a mãe e não tem 
dúvidas da causa do movimento 
fraco. “É a pandemia, muita gen-
te está com medo de sair de casa 
ainda, a gente vai vender muito 
menos”, afirmou.

João Queiroz, 50, dono da flo-
ricultura Flora do Caju estima que 
o movimento foi 80% abaixo em 
relação ao ano anterior. “É o pior 
Finados de todos os tempos”, diz 
ele que tem o negócio há 25 anos. 
“Estou vendendo muito pouco. 
Não vai dar prejuízo, porque eu 
não comprei a mais para a data 
porque eu imaginava o movi-
mento fraco”, completa.

Cuidados nas visitas a cemitérios

A Fiocruz leva 
essa chama 
para nos acom-
panhar para 
simbolizar 
o trabalho 
da Ciência, o 
trabalho do 
SUS”
NÍSIA 
TRINDADE,
Pres. Fiocruz

ESTIMATIVA DA FIOCRUZ PARA 2021

 NA presidente da Fiocruz, Nísia 
Trindade, afirmou ontem acre-
ditar que a vacinação contra a 
covid-19 começará até o fim do 
primeiro trimestre de 2021. A 
expectativa, segundo ela, é que 
a instituição possa dar início à 
produção da vacina desenvolvi-
da pela Universidade de Oxford 
e a farmacêutica AstraZeneca 
em janeiro ou fevereiro.

“A nossa expectativa é que 
possamos encaminhar todo 
esse processo da vacina que 
precisa ter a validação da pes-
quisa. Entre os meses de janeiro 
e fevereiro estaremos inician-
do a produção. Todo trabalho 
acompanhado pela agência 
Anvisa e, assim, temos toda a 
esperança que possamos, no 

primeiro trimestre de 2021, ini-
ciar o processo de imunização, 
como um dos instrumentos 
importantes para que nós pos-
samos lidar com a pandemia 
e todos os impactos na nossa 
sociedade”, disse ela, que parti-
cipou de missa conduzida pelo 
cardeal-arcebispo do Rio, Dom 
Orani Tempesta, no Cemitério 
da Penitência, no Caju. 

O acordo de cooperação 
com a Universidade de Oxford 
e a AstraZeneca foi anunciado 
pelo governo no fim de julho. O 
imunizante será fabricado pela 
Fiocruz, que estima entregar 
265 milhões de doses à popu-
lação. Na época, a previsão do 
Ministério de Saúde era iniciar 
a vacinação em dezembro.

Vacinação no primeiro trimestre

A Chama da 
Esperança ser-
virá como uma 
luz para que 
pesquisadores 
da Fiocruz 
cheguem à 
vacina contra a 
covid-19”
DOM ORANI,
arcebispo do 
Rio de Janeiro

Jeane Oliveira, acompanhada de Benedito Miguel, foi prestam homenagens à mãe que morreu há seis meses

REGINALDO PIMENTA 

Pandemia de 
coronavírus 
fez venda de 
flores diminuir 
este ano, dizem 
comerciantes 
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FABRÍCIO MOTA/TV GLOBO

SuperVia informa redução no número de viagens 
Concessionária anuncia mudança a partir de quinta-feira por conta da demanda de passageiros

DIVULGAÃ§Ã£O

Supervia manterá taxa de ocupação das composições abaixo de 60%. Novos horários não foram divulgados

A SuperVia informou que o 
número de viagens diárias 
de trens será reduzido a par-
tir desta quinta-feira em 
todos os ramais. De acordo 
com a concessionária, a nova 
grade de horários manterá a 
taxa de ocupação das compo-
sições abaixo de 60%, limi-
te máximo estipulado pelo 
estado e fiscalizado pela 
Agetransp. 

Os novos horários ainda 
não foram divulgados, mas 
a empresa alegou que foi ne-
cessário reduzir sua grade 
horária por conta da atual 
demanda de passageiros, re-
duzida em 40% em relação 
ao que era observado antes 

da pandemia do coronavírus.
Segundo eles, por conta 

da pandemia, muitos pas-
sageiros têm mantido suas 
atividades em casa, mesmo 
após o fim das medidas de 
restrição ao deslocamento, 
o que afetou as empresas de 
transporte público. 

Os trens atendem a Re-
gião Metropolitana do Rio 
e mais 11 municípios da Bai-
xada Fluminense. A Super-
Via informou que, desde o 
início da pandemia, registra 
uma redução de mais de 56 
milhões de passageiros, o 
que resulta, até o momento, 
em uma perda financeira de 
mais de R$ 247 milhões.

O adeus a Tom Veiga: corpo será 
velado no Rio e enterrado em SP
Intérprete do carismático Louro José morreu em decorrência de um AVC causado por aneurisma

O 
corpo do ator Tom 
Veiga será velado 
no Cemitério da Pe-
nitência, no Caju, 

hoje. A cerimônia, a partir 
das 8h será restrita à famí-
lia. Depois, o intérprete de 
Louro José será levado a São 
Paulo, onde será sepultado. 

Tom, que tinha 47 anos, 
foi encontrado morto no do-
mingo, em sua casa, na Barra 
da Tijuca, pelo ator e amigo 
André Marques. A causa da 
morte foi um acidente vascu-
lar cerebral (AVC), causado 
por um aneurisma. O artista 
morreu no dia em que uma 
das filhas completou 15 anos. 
Ele tinha outros três filhos.

O corpo de Tom chegou ao 
Instituto Médico Legal (IML) 
de São Cristóvão no domingo 
à noite, sendo liberado na ma-
nhã de ontem. A morte do ar-
tista é investigada pela 16ª DP 
(Barra da Tijuca). Segundo os 
peritos do IML, normalmente 
o rompimento de aneurismas 
está relacionado a patologias 
como hipertensão arterial, po-
dendo haver alterações congê-
nitas que predisponham a essa 
condição. A investigação pode 
ser arquivada, já que não há 
indícios de crime.

A morte de Tom Veiga cau-
sou uma comoção em todo o 
Brasil. Fãs e amigos do intér-
prete do Louro José, parcei-
ro de Ana Maria Braga nas 
manhãs da TV Globo, deixa-
ram mensagens de carinho e 
afeto nas redes sociais. Alis-
sa, filha do ator completou 
15 anos no domingo, data da 
morte de Tom.

No Facebook da jovem, 
que mora com a mãe, Ales-
sandra, e o irmão Adrian, 
nos Estados Unidos, vários 
amigos deixaram felicita-
ções pelo aniversário antes 
da notícia da morte de Tom. 
“Muitos anos de vida, saúde, 
paz e alegrias sempre. Feliz 
Aniversário. Saudades!”, co-
mentou uma amiga. “Para-
béns, te amamos!”, disse ou-
tra pessoa.

XUXA AGRADECE O CARINHO

Xuxa Meneghel prestou uma 
homenagem ao intérprete 
do Louro José, Tom Veiga. A 
apresentadora postou uma 
foto ao lado do papagaio e 
pediu para que ele mandasse 
uma mensagem para a mãe, 
Alda Meneghel, que morreu 
em 2018. “Meu namoradi-
nho, como amei receber seu 
carinho. Diz para minha Al-
dinha que eu a amo”, escre-
veu a Rainha dos Baixinhos. 

 > O “Mais Você” de on-
tem foi em homenagem 
a Tom Veiga. O progra-
ma começou com um ví-
deo para mostrar os mo-
mentos marcantes do 
personagem Louro José, 
interpretado mais de 20 
anos por Tom. Muito 
abalada, a apresentado-
ra Ana Maria Braga des-
tacou a relação de mãe e 
filho entre os dois.

“Dia de Finados e eu 
venho aqui dizer pra 
você que nós, da famí-
lia Louro, e vocês fazem 
parte, nós estamos de 
luto. É um filho ama-
do que esteve ao meu 
lado nos últimos 25 
anos, que deu vida a 
uma ideia. Como é bom 
você ter ideia na vida e, 
de repente, essa ideia se 
transformar em uma 
realidade. Hoje, não es-
tou perdendo só o Tom, 
estou perdendo um 
grande amigo, um me-
nino que a gente nunca 
discutiu. E, com ele, foi 
junto o meu filho”, disse.

Ana falou sobre a dor 
imensa da perda: “Eu 
fiquei pensando como 
eu ia conseguir chegar 
aqui e falar bom dia 
para vocês, porque dói 
muito. Assim como uma 
mãe perde um filho, um 
companheiro, porque fi-
lho da gente é um com-
panheiro que você viu 
nascer e ele era isso”.

Na TV, a 
emoção de 
Ana Maria

Ana Maria Braga se emociona ao apresentar o programa “Mais Você”

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

O “Encontro” de ontem foi 
dedicado a Tom Veiga. Fernan-
da Gentil e André Curvello, que 
apresentaram a edição do pro-
grama, receberam famosos 
para homenagear o “legado do 
artista”, como frisou Fernanda, 
que acompanhou Ana Maria 
Braga por mais de 20 anos no 
“Mais Você”. 

Logo no início do programa, 
Curvello teve dificuldade para 
falar sobre a morte de Veiga por 
ficar com a voz embargada. Ele 
disse que os dois eram grandes 

amigos. Em seguida, ainda no 
inicio, Fabiana Karla entrou ao 
vivo e se emocionou: “Ele era 
muito divertido, vai deixar muita 
saudade, vai fazer muita falta. 
Não tinha uma lista de aniversá-
rio que ele não estivesse”. 

A apresentadora titular do 
“Encontro”, Fátima Bernardes, 
de férias, enviou um vídeo gra-
vado ao programa. “Um ator 
tão talentoso, profissional tão 
talentoso, completo, inteligen-
te, sensível. Tão cheio de ideias, 
criativo”, disse Fátima.

Amigos prestam homenagens

Um ator tão 
talentoso, 
profissional tão 
talentoso, completo, 
inteligente, 
sensível. Tão cheio 
de ideias, criativo”
FÁTIMA BERNARDES, 
apresentadora

Tom Veiga interpretou o 
carismático Louro José 
numa longa parceria com 
Ana Maria (acima). À 
esquerda, com o amigo 
André Marques

É um filho amado 
que esteve ao meu 
lado nos últimos 25 
anos, que deu vida a 
uma ideia”
ANA MARIA BRAGA, 
apresentadora

FOTOS REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Quase uma semana após 
o incêndio que atingiu o 
subsolo do Hospital Fede-
ral de Bonsucesso, na Zona 
Norte, funcionários da uni-
dade de saúde farão um 
ato público no local, hoje, 
a partir de 9h. O objetivo 
é garantir a reabertura se-
gura do HFB e os empregos 
dos terceirizados. 

O Hospital Federal de 
Bonsucesso será reaber-
to para atendimentos de 
forma gradativa, a partir 
de amanhã, nos prédios 
que não foram atingidos 
pelo incêndio. Segundo o 
Ministério da Saúde, a apu-
ração dos fatos que leva-
ram ao incêndio segue em 
andamento.

DIA A DIA

ATO PÚBLICO NA 
PORTA DO HFB
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Candidatos a vereador no Rio usam 
nomes que despertam curiosidade
De Cem Por Cento Tranquilo a Tarzan e Canela Lado a Lado, eleitores têm opções para todos os gostos

ARTE PAULO MÁRCIO

U
niverso dos mais cria-
tivos, de homens de 
marketing, de vale-
tudo e de bizarrices 

na busca pelo seu precioso 
voto, as eleições sempre são 
um palco para o desfile de 
candidatos de variadas ban-
deiras e propostas, mesmo 
que lunáticas ou, muitas ve-
zes, impossíveis de se torna-
rem reais. Num cenário de 
enorme concorrência, o pri-
meiro objetivo é chamar a 
atenção daqueles que vão de-
cidir nas urnas. Para muitos, 
a alternativa é escolher logo 
de cara um nome impactan-
te. E, nas eleições municipais 
no Rio de Janeiro, o que não 
falta são ‘candidatos marque-
teiros’. Isso fica claro já no re-
gistro eleitoral.

O primeiro e decisivo passo 
é a escolha dos nomes. Para 
muitos, esse é o ápice da cam-
panha. Certamente, em ple-
na pandemia, seria impossí-
vel passar em branco por um 
dos mais polêmicos destaques 
deste ano. Por isso, temos uma 
candidata que une dois aspec-
tos fundamentais: Capitã Clo-
roquina, explícita referência 
à patente do presidente Jair 
Bolsonaro, principal garoto
-propaganda da substância 
que, em momento algum, in-
felizmente, mostrou eficácia 
na luta contra a covid-19.

Se você achar que a Capitã 
Cloroquina não é um remé-
dio para os seus problemas, é 
possível recorrer a um candi-
dato a super-herói nas urnas: 
Charles Homem Aranha, que, 

certamente, quer jogar a teia 
para segurar o voto do eleitor. 
Se o morador do Rio preferir 
pegar um cipó e sair por aí 
batendo no peito e soltando 
o grito, uma opção é Tarzan. 

Se o seu lance é driblar as 
mazelas da cidade, temos 
também entre os postulan-
tes à Câmara de Vereadores 
quem se apresente como 
Maradona, craque argenti-
no famoso pelo talento e as 
muitas encrencas fora das 
quatro linhas.

Há ainda nomes muito 
curiosos quando o eleitor 
procura uma lógica: ou, al-
guém sem conhecer o can-
didato, é capaz de justificar 
nomes como Tapete, Buru-
ca, Frango Bombeiro, Cane-
la Lado a Lado ou Cem Por 
Cento Tranquilo? 

Precisa solicitar ajuda 
com urgência? A candida-
ta Maria Pede Socorro do 
Méier também parece estar 
fazendo isso. Se você tem o 
comum apelido de Jorginho 
e está lendo esse texto, não 
se aborreça: uma das opções 
nas urnas é o Jorginho Ori-
ginal. E, cá pra nós, se já está 
cansativa essa história, não 
se impressione: tem quem 
busque uma vaguinha como 
vereador com o sugestivo 
nome de Soneka. Dá até para 
tirar um cochilo. 

MOTIVO PARA ESCOLHA

Cientista político e sociólo-
go da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), 
Paulo Baía adverte que toda 

 > O Homem-Aranha do 
Rio está longe de ser o 
único super-herói can-
didato no Brasil. Aliás, 
são muitos: só aqueles 
que incorporam o fa-
moso personagem que 
teve origem no jovem 
Peter Parker somam 
nove. O campeão das 
missões impossíveis é 
Hulk. Nada menos do 
que 19 parecem que-
rer mostrar nas urnas 
a revolta do cientista 
Robert Bruce Banner, 
que se torna um bruta-
montes verde, mas to-
talmente do bem. 

Quem também está 
em alta é Wolverine, 
candidato em 12 cida-
des. Batman, o famoso 
Homem-Morcego, ins-
pira sete políticos pelo 
país. Há ainda qua-
tro que se identificam 
como Homem de Ferro 
e três que se apresentam 
como Super-Homem. O 
sexo feminino não foi 
deixado de lado: quatro 
candidatas se apresen-
tam aos eleitores como 
Mulher Maravilha.

Pelo jeito, haja su-
perpoderes para vencer 
a batalha nas urnas no 
dia 15 de novembro.

Superpoderes 
nas urnas

escolha de nome tem um sig-
nificado para quem o adota: 
“Quem está distante pode 
até estranhar, mas o candi-
dato sabe o motivo da esco-
lha e para quem está falan-
do. Certamente, vê alguma 
vantagem nisso, chama a 
atenção”. Consultora políti-
ca, Fernanda Galvão concor-
da em relação aos apelidos, 
mas faz uma ressalva: “É um 
risco usar nomes de ocasião. 

Não gera identidade e, daqui 
a duas ou três eleições, não 
fará muito sentido. É preci-
so construir a própria marca 
para se manter vivo na cabe-
ça dos eleitores”.

Aos interessados de plan-
tão, a tática dos nomes es-
tranhos não deu muito cer-
to em 2016, últimas eleições 
municipais. Na Câmara de 
Vereadores do Rio de janei-
ro, um dos eleitos foi Renato 

Cinco, que não chega a ser 
assim nome tão estranho e, 
claro, o identifica com quem 
o conhece. Se a estratégia 
de quem faz o próprio mar-
keting fracassar nas urnas, 
a Justiça está aí para isso e 
sempre é possível apresentar 
um recurso e tentar mudar 
a situação. Uma sugestão, 
quem sabe, seja o Advogado 
de Deus, também candidato 
aqui no Rio...

Eleitores têm até quinta-feira 
para solicitar a 2ª via do título
Para a emissão do documento, os cidadãos devem estar quites com a Justiça Eleitoral

DIVULGAÇÃO

Para a emissão da segunda via do título, os eleitores devem não podem ter débitos pendentes

Os cidadãos aptos a votar 
no dia 15 de novembro que 
ainda perderam o título de 
eleitor devem ficar atentos. 
De acordo com o calendário 
das Eleições Municipais de 
2020, termina, na próxima 
quinta-feira, o prazo para 
que eles possam solicitar a 
segunda via do documento 
no cartório eleitoral da zona 
onde está cadastrado. 

Para a emissão da segunda 
via do título, os eleitores de-
vem estar quites com a Justi-
ça Eleitoral, ou seja, não po-
dem ter débitos pendentes 
– como multas por ausência 
às urnas ou aos trabalhos 
eleitorais, como o de mesário 
– ou ainda ter recebido mul-
tas em razão da violação de 
dispositivos do Código Elei-
toral (Lei 4.737/1965), da Lei 
das Eleições (Lei 9.504/1997) 
e leis conexas.

OUTROS DOCUMENTOS

O título eleitoral não é o 
único documento que pos-
sibilita a participação nas 
eleições. Os eleitores po-
dem se apresentar à mesa 
de votação levando  consigo 
qualquer documento oficial 
com foto, como a carteira de 
identidade ou a carteira de 
motorista.

Quem estiver com a ins-
crição eleitoral em situação 
regular, tem como alternati-
va a versão digital do docu-

mento, o e-Título, que pode 
ser baixado gratuitamente 
nas lojas virtuais Apple Store 

e Google Play.
O e-Título serve como do-

cumento de identificação do 
eleitor caso ele já tenha feito 
o cadastramento biométrico. 
Isso porque a versão digital 
será baixada com foto, o que 
dispensa a apresentação de 
outro documento no mo-
mento do voto.

O aplicativo também in-
forma o local de votação e, 
por meio de ferramentas de 
geolocalização, guia o usuá-
rio até sua seção eleitoral. 

Além disso, o app oferece 
serviços como a emissão de 
certidões de quitação elei-
toral e negativa de crimes 
eleitorais.

O local de votação ainda 
pode ser conhecido no Portal 
do TSE, na seção Serviço ao 
eleitor  Local de votação, lo-
calizada no menu lateral di-
reito da homepage do site. A 
consulta pode ser feita pelo 
nome do eleitor ou número 
do título, data de nascimento 
e nome da mãe.

Encontro será conduzido pelo Núcleo 
de Jornalismo Investigativo do jornal

Crivella é o convidado 
que participa hoje da 
série de lives do DIA

MARCOS DE PAULA / PREFEITURA DO RIO

Marcelo Crivella é candidato à reeleição pelo Republicanos

O prefeito Marcelo Crivel-
la, candidato à reeleição 
pelo Republicanos, será 
o convidado de hoje na 
série de lives que O DIA 
está promovendo, em par-
ceria com a Fecomércio, 
com o objetivo de ajudar 
o eleitor carioca a tomar a 
melhor decisão nas urnas.

O encontro com o can-
didato a prefeito vai acon-
tecer às 17h e será condu-
zido pela coordenadora 
do Núcleo de Jornalismo 
Investigativo, Bruna Fant-

ti, e também pelo repórter 
Anderson Justino.

A live com Crivella ocorre-
rá ao vivo no perfil do Face-
book e no canal do YouTube 
de O DIA, simultaneamente.

Esta é uma iniciativa pio-
neira do jornal O DIA que 
tem como objetivo esclare-
cer todas as dúvidas da po-
pulação carioca na hora de 
votar. Somente com um de-
bate de qualidade e feito de 
forma isenta que se faz a me-
lhor escolha no próximo dia 
15 de novembro.

Eleitores podem 
se apresentar à 
mesa de votação 
com qualquer 
documento oficial 
com foto
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MC Fabuloso é preso
Core e PRF prendem, em Xerém, acusado de promover organização criminosa

REPRODUÇÃO / INSTAGRAM

MC Fabuloso é morador do Jardim Catarina, em São Gonçalo

U
ma ação conjunta 
entre a Coordena-
doria de Recursos 
Especiais (Core) e a 

Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) prendeu, na madru-
gada de ontem, Alexandre 
Magno Rodrigues Vieira, o 
MC Alexandre Fabuloso, de 
45 anos. Ele é suspeito de 
promover uma organização 
criminosa no Ceará. O fun-
keiro é morador do Jardim 
Catarina, em São Gonçalo, 
e foi capturado em Xerém, 
Duque de Caxias, na Baixada 
Fluminense.

De acordo com a Polícia 
Civil, contra o MC havia uma 
mandado de prisão preventi-
va em aberto por associação 
ao tráfico de drogas, expedi-
do pela Vara de Delitos de 
Organizações Criminosas do 
Tribunal de Justiça do Cea-
rá. Ele foi interceptado em 
um posto da PRF na Rodovia 
Washington Luiz (BR-040), 
quando estava estava em um 

sedan prata, a caminho de 
um evento em Juiz de Fora 
(Minas Gerais).

Fabuloso é tido como o 
responsável pela música “O 
Mestre e seu Elenco Fabu-
loso”, feita há nove anos em 
homenagem a Antônio Fran-

cisco Bonfim Lopes, o Nem, 
que na época era o chefe do 
tráfico de drogas da Rocinha. 

Ainda segundo a polícia, 
o MC produziu vídeos exal-
tando a atuação de Francis-
co Cilas de Moura Araújo, 
conhecido como Mago Cau-

caia, chefe da facção Coman-
do Vermelho (CV) no Ceará. 
Ele também reverenciava 
membros da quadrilha com 
“salves”, ao mesmo tempo 
em que os instigava a ma-
tar membros de grupos ri-
vais, segundo a Polícia Civil 
cearense.

Mago Cacuia está preso 
desde o dia 8 de julho, quan-
do foi encontrado no Piauí. 
Ele tinha como seu braço di-
reito Alban Darlan Batista 
Guerra, o Darlan, suspeito de 
participar de mais de 100 as-
sassinatos no Nordeste. Dar-
lan foi morto em confronto 
com a Core, no dia 31 de ju-
lho deste ano, na Gardênia 
Azul, Zona Oeste do Rio.

Preso, o MC foi levado 
para a Cidade da Polícia, no 
Jacaré, na Zona Norte do 
Rio. Procurada pelo O DIA, 
a assessoria do cantor disse, 
em nota, que ainda não tem 
um posicionamento sobre a 
prisão dele.

Baleado em ônibus está em estado grave

O passageiro Reginaldo Tei-
xeira dos Santos, de 51 anos, 
baleado, na manhã de domin-
go, em um assalto a ônibus 
em Santíssimo segue no CTI 
do Hospital Municipal Rocha 
Faria, em estado muito grave, 
como informado pela Rio Saú-
de na manhã de ontem. Regi-
naldo foi atingido no peito e 
passou por uma cirurgia.

A outra passageira feri-
da foi Raphaela Cardoso da 
Silva, de 23 anos. Ela levou 
um tiro de raspão no rosto, 
passou por exames e sutura 
e teve alta no domingo.

Segundo relatos de teste-
munhas, o ataque ao cole-
tivo 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 
40ºBPM (Campo Grande) fo-
ram acionados para a ocor-
rência na Avenida Santa Cruz, 
em Campo Grande. As vítimas 
foram levadas para o Hospital 
Municipal Rocha Faria.
De acordo com informações 
da 35ª DP (Campo Grande), 

as investigações estão em 
andamento para apurar as 
circunstâncias do fato. 

Os agentes realizam di-
ligências para auxiliar na 
identificação da autoria do 
crime. Testemunhas estão 
sendo ouvidas e os policiais 
aguardam a recuperação das 
vítimas baleadas para que 
possam ser ouvidas.

O sonho foi 
interrompido 
durante assalto, 
no sábado

Motorista reformava 
casa para os filhos

O sonho de morar com os 
três filhos estava prestes a 
ser realizado para Jaime 
Roberto da Silva Ribeiro, 
de 35 anos. O desejo do mo-
torista de aplicativo, no en-
tanto, foi interrompido por 
um assalto, na madrugada 
de sábado, quando foi ele 
morto com um tiro na ca-
beça. O corpo do morador 
de Japeri foi encontrado 
no carro em que dirigia, 
um Chevrolet Spin prata, 
na Avenida Marginal, no 
bairro Jardim Nóia, em São 
João de Meriti.

“Ele sempre dizia que 
iria comprar uma casa para 

morar com os filhos. E, há dois 
meses, ele conseguiu uma ao 
lado da que morava com mi-
nha mãe. A casa ficou abando-
nada por muito tempo e pre-
cisava de uma reforma, mexer 
na fiação, mudar os quartos de 
lugar”, conta o irmão, o farma-
cêutico José Felipe Ribeiro, 37, 
que também trabalha como 
motorista de aplicativo.

Jaime calculava que as 
obras iriam acabar até o fim 
do ano, para começar 2021 
morando com os três filhos, 
uma adolescente de 12 anos, 
uma menina de sete e um me-
nino de cinco. Ele morava com 
a mãe e os jovens, juntamente 
com mais outras seis pessoas 
em Engenheiro Pedreira.

“Ele estipulava um valor 
para arrecadar por dia no 
trabalho para dar um gás na 
obra. Ele queria morar com os 
filhos para que eles tivessem 
um pouco mais de liberdade, 
já que na casa da minha mãe 
todos ficavam dentro de um 
quarto”, diz o irmão.

Incêndio em garagem
Um incêndio na garagem 
de ônibus da Transportes 
Barra assustou funcioná-
rios e moradores da região. 
O fogo começou por volta 
das 17h15 no local, que fica 
na Estrada General Canro-
bert Pereira da Costa, em 
Magalhães Bastos, Zona 
Oeste, e houve correria.

O Corpo de Bombei-
ros foi acionado e chegou 
minutos depois, mas teve 
dificuldades para com-

bater as chamas. As infor-
mações iniciais davam con-
ta de que pelo menos cinco 
ônibus foram destruídos. 
Testemunhas disseram que 
o incêndio começou em um 
veículo próximo à bomba de 
combustível. A ação rápida 
dos bombeiros evitou que 
as chamas se alastrassem. A 
fumaça preta assustou mo-
radores, que correram para 
retirar os carros estaciona-
dos na calçada da garagem. 

RAI AQUINO
rai.aquino@odia.com.br 

Reginaldo foi atingido no peito e passou por cirurgia. Outra passageira recebeu alta
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PALMEIRAS VENCE O GALO
O Palmeiras venceu o Atlético-MG por 3 

a 0, no Allianz Parque. O Galo tem 32 

pontos, e está em terceiro no Brasileiro.

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

FLAMENGO BOTAFOGO

Arrascaeta tem retorno 
cauteloso aos treinos
Sem jogar há quase um mês, craque uruguaio sofreu duas lesões em outubro

Em transição, Arrascaeta participa de parte da atividade no campo 

E
nquanto o Flamengo 
digere a intragável 
goleada sofrida para 
o São Paulo, por 4 a 1, 

domingo, no Maracanã, que 
o fez desperdiçar a chance de 
assumir a liderança no Cam-
peonato Brasileiro, a volta de 
Arrascaeta aos treinos, ainda 
que com restrições, ontem, 
no Ninho do Urubu, foi um 
alento para o torcedor. 

Em transição, o uruguaio 
participou de parte da ativi-
dade no campo com o restante 
do grupo. Tratada com caute-
la, a retomada não exigiu do 
camisa 14, que segue em tra-
tamento de recuperação de 
um incômodo no joelho. Ain-
da sem previsão de volta aos 
gramados, Arrascaeta dispu-
tou o último jogo pelo Flamen-
go no dia 4 de outubro.

Essa é a segunda lesão do 
uruguaio em menos de um 

mês. A primeira foi a servi-
ço da seleção do Uruguai na 
preparação para enfrentar o 
Equador, pelas Eliminatórias 
da Copa do Mundo de 2022, no 
Catar, quando ele sofreu uma 
distensão na coxa direita. De 

volta ao Flamengo, ele se re-
cuperou, mas, às vésperas do 
confronto com o Internacio-
nal, em Porto Alegre, apresen-
tou inchaço no joelho e, desde 
então, segue em tratamento. 

O departamento médi-

co rubro-negro continua 
cheio e com nomes de peso 
em recuperação: o zaguei-
ro Rodrigo Caio, o apoiador 
Diego e os atacantes Pedro 
Rocha e Gabigol. No jogo de 
volta contra o Athletico-PR, 
amanhã, no Maracanã, pe-
las oitavas de final da Copa 
do Brasil, o Flamengo, que 
venceu em Curitiba, por 1 
a 0, contará com a volta de 
Willian Arão e Thiago Maia. 
A dupla cumpriu suspensão 
na derrota para o São Paulo, 
pelo Brasileiro.

O técnico Domènec Torrent 
comentou a derrota de domin-
go: “Se vocês entendem um 
pouco de futebol, sabem que 
a torcida no Maracanã ganha 
uns dez pontos. O time jogar 
melhor e defender melhor é 
meu trabalho, eu sei. Mas é a 
torcida (é o motivo da queda 
de aproveitamento)”.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nO Flamengo, desde 2019, 
bate de frente com qualquer 
time no futebol mundial. Mas, 
falando apenas do âmbito na-
cional, ainda mais disputando 
o Brasileiro, o clube não conse-
guiu vencer nenhum dos ad-
versários diretos na briga pelo 
título. Perdeu para o Atlético
-MG e empatou com o Interna-
cional. Até ganhou do Flumi-
nense, mas tomou uma saco-
lada para o São Paulo, mesmo 
eu não vendo o Tricolor em 
condições de brigar pelo títu-
lo. Falta poder de decisão!

PROBLEMA É 
NA DECISÃO 

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

É PRECISO EXALTAR

M
ais uma vitória na conta do “Time de 
Guerreiros”. Há um tempo, estava com 
receio de usar essa alcunha para o elen-

co atual. Mas sempre vi uma ponta de esperan-
ça de que poderia me surpreender com esses 
atletas. Não deu outra. Mesmo com algumas 
saídas e problemas no elenco, Odair Hellmann 
não achou apenas um time. Achou um grupo. 
Nenê e Fred não atuaram diante do Fortaleza 
e, fora de casa, o Tricolor mais uma vez con-
quistou uma vitória maiúscula. Wellington 
Silva marcou o gol que colocou o Flu com uma 
invencibilidade de oito jogos. Tudo isso aliado 
aos 32 pontos e à quarta colocação do Brasilei-
rão. Precisamos exaltar o Fluminense. Exaltar 
o trabalho da diretoria, que passa confiança 
aos atletas, aos jogadores e à comissão técnica. 
Estão representando bem demais o que é ser 
tricolor e a torcida voltou a sorrir. Grande fase!

Wellington Silva comemora o gol do Flu na Arena Castelão

 nO Vasco fez mais um pés-
simo jogo. Por sorte, não 
perdeu para o Goiás, além 
de Fernando Miguel ter sal-
vado em algumas ocasiões. 
Sá Pinto (foto) tomou deci-
sões como Ramon fez e aca-
bou demitido: insistiu em 
nomes como Ribamar e Fel-
lipe Bastos. Quem monta o 
elenco é mais culpado, mas 
alguém deveria ter avisado 
ao português que a torcida 
não aguenta os mesmos no-
mes e que não fazem abso-
lutamente nada.

SÁ PINTO 
“RAMONIZOU” 

DECISÃO COM TÉCNICO? 

 nA crise no Botafogo continua. A diretoria ainda não con-
tratou um técnico após a saída de Bruno Lazaroni. Parece 
que está bem perto. Cesar Farías, comandante da Bolívia, 
aceitou o convite do Alvinegro, que vai para a decisão pela 
Copa do Brasil hoje, fora de casa, contra o Cuiabá, podendo 
ter um novo treinador acertado. A classificação seria um 
ânimo para o começo de trabalho. É hora da virada!
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Venezuelano César Farias, que comanda 
a Bolívia, deve ser o novo treinador

Alvinegro enfrenta o 
Cuiabá precisando da 
vitória para avançar

Derrotado por 1 a 0 no jogo 
de ida, no Nilton Santos, o 
Botafogo enfrenta o Cuiabá, 
hoje, às 19h, na Arena Cuia-
bá, precisando vencer para 
se manter vivo na Copa do 
Brasil. Mas o decisivo due-
lo desta noite não é a única 
prioridade no radar. 

Sem um técnico des-
de a saída de Bruno Laza-
roni, o clube está muito 
perto de definir seu novo 
comandante. Ontem, en-
caminhou um acordo com 
o técnico venezuelano Cé-
sar Farías, que atualmen-
te comanda a Bolívia. O 
treinador venezuelano já 
aceitou a proposta do clube 
carioca e negocia sua saída 
da seleção sul-americana. 
A informação foi dada ini-
cialmente pelo site “Globo 
Esporte”.

A preferência da direto-

ria alvinegra era um treinador 
brasileiro. No entanto, após 
algumas sondagens e negocia-
ções sem sucesso, o clube alvi-
negro decidiu mudar seu foco 
e apostar em um profissional 
estrangeiro.

Farás chegará para substi-
tuir Bruno Lazaroni, demitido 
na última semana após a der-
rota para o Cuiabá, pela Copa 
do Brasil. A diretoria aguarda 
apenas o desfecho da situação 
do treinador com a seleção da 
Bolívia para fazer o anúncio. 

O site ‘Fogãonet’ já havia 
publicado que a contratação 
de um comandante estrangei-
ro havia ganhado força nos úl-
timos dias. A definição sobre 
o alvo para o cargo não coube 
apenas ao gerente de futebol 
Túlio Lustoza. Também con-
tou com a opinião e aval de 
membros importantes do co-
mitê executivo de futebol. 

VASCO

FLUMINENSE

Talles Magno vira dúvida
Atacante sofre trauma na bacia e faz tratamento intensivo

O atacante Talles Magno é 
dúvida para a partida do Vas-
co contra o Caracas, na Ve-
nezuela, amanhã, às 21h30, 
pela Copa Sul-Americana. O 
jogador, que deixou o cam-
po na partida contra o Goiás, 
no último domingo, choran-
do após choque com um ad-
versário, teve um trauma 
na bacia e fará tratamento 
intensivo para saber se terá 
condições de jogo.

“O atleta Talles Magno so-
freu um trauma na região da 
bacia, próxima ao abdômen, 
no jogo contra o Goiás, e ini-
ciou o tratamento já no ves-
tiário. Manterá o tratamento 
intensivo durante a viagem e 
será reavaliado nas próximas 
horas pelo departamento mé-
dico do Vasco da Gama”, afir-
mou o Cruzmaltino em nota.

Talles Magno: expectativa

Talles viajará normalmente 
com a delegação para Caracas. 
A expectativa é que a decisão 

sobre a presença ou não do 
atacante em campo seja toma-
da pelo departamento médi-
co a poucos minutos do início 
da partida. No confronto de 
ida, em São Januário, o Vasco 
venceu os venezuelanos por 1 
a 0. Agora, joga pelo empate 
para avançar à próxima fase 
da Sul-Americana.

Após garantir um suado 
empate, em 1 a 1, no sofrível 
duelo com o lanterna Goiás, 
domingo, no Serrinha, pelo 
Brasileiro, o Vasco não per-
deu tempo e iniciou os prepa-
rativos para o segundo e de-
cisivo jogo contra o Caracas. 
Pela manhã, o técnico Ricardo 
Sá Pinto comandou uma leve 
atividade no CT do Dragão, de 
propriedade do Atlético-GO. 
A delegação embarca na tarde 
de hoje para a Venezuela. 

Dodi: agente não dá prazo
Destaque, meia tem contrato com o Tricolor até dezembro

A novela envolvendo a reno-
vação de Dodi segue sem fim. 
O Fluminense já enviou pro-
postas pelo jogador, mas todas 
foram recusadas até aqui. Em 
entrevista ao ‘Globoesporte.
com’, o empresário do jogador 
tricolor, Carlos Escuro, recha-
çou ter uma data delimitada 
para dar uma resposta ao Flu-
minense. O agente também 
comentou sobre propostas de 
outros clubes.

“Nunca foi marcada data 
de nada. Disseram que se-
gunda-feira daríamos uma 
resposta. Nunca foi combi-
nado isso. O que foi combi-
nado quando saímos da sala 
do Mário (Bittencourt, presi-
dente do Fluminense) na se-
mana passada? Que iríamos Dodi: novela da renovação

nos reunir (Escuro e os de-
mais representantes) e con-
versar sobre uma contrapro-
posta e passar para o clube. 
Mas não foi dada nenhuma 
data”, disse Escuro.

O agente ainda emendou: 
“Até minha vinda para o Bra-
sil falaram que “vinha dia 10, 
dia 15, foram dados mais uns 
dias…”. Nunca dei data ne-
nhuma que vinha para isso 
ou para aquilo. Eu peguei 
covid e, logo depois que me 
curei, eu fui para Portugal 
para resolver a situação de 
um atleta e tinha que esperar 
fechar a janela para tentar 
fechar a negociação. Depois 
eu voltei ao Brasil e fui direto 
ao Rio de Janeiro. Não passei 
nem em casa”, encerrou.
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SEM RECOLHIMENTO À

PREVIDÊNCIA
Programa de manutenção de emprego desobriga empresa de pagar o INSS, caso 
contrato seja suspenso. Décimo terceiro, que começa a sair este mês, será proporcional

O
s empregados que 
tiveram o contrato 
de trabalho suspen-
so por conta da pan-

demia de coronavírus terão o 
13º salário, que começa a ser 
pago agora em novembro,  
fatiado. Ou seja, será pago 
proporcionalmente. Outro 
alerta é sobre benefícios pre-
videnciários: os empregados 
com contrato suspenso te-
rão que contribuir para a 
Previdência Social por conta 
própria. Isso ocorre porque 
durante a vigência do Pro-
grama Emergencial de Ma-
nutenção do Emprego e da 
Renda (BEm), que vai até o 
término do Estado de Cala-
midade Pública do novo co-
ronavírus em dezembro, as 
empresas não estão obriga-
das a fazer o recolhimento. 

“A suspensão do contrato 
de trabalho faz com que este 
período não seja computado 
para o pagamento das verbas 
contratuais ou recolhimen-
tos previdenciários. É dife-
rente da redução de salários 
e jornada, quando o contrato 
continua vigendo. A lei favo-
receu, na prática, mais aos 
empresários que aos traba-
lhadores”, adverte o advoga-
do Sérgio Batalha.

CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA
Ou seja, a empresa não tem 
a obrigação de recolher para 
a Previdência Social. E para 
não perder esse tempo para 
aposentadoria, o trabalha-
dor poderá contribuir como 
facultativo para somar esse 
tempo de carência, para ob-
tenção de benefício, como 
aposentadoria, auxílio-doen-
ça, por exemplo.

Para se ter uma ideia, cer-
ca de dez milhões de traba-
lhadores foram impactados 
pela redução na jornada de 
trabalho e salários, ou tive-
ram contratos temporaria-
mente suspensos desde que 
o programa emergencial foi 
criado em abril. 

O advogado Ney Araújo ex-
plica que o período em que o 
empregado está com o contra-
to suspenso também não con-
ta para o cálculo do 13º. 

“No período de suspensão, 
não há pagamento de salários. 
E também não há prestação 
de serviços. É a principal ca-
racterística da suspensão do 
contrato. Também não há de-
pósito do FGTS”, explica.

Dez milhões de pessoas 
foram atingidas pelo BEm 

com suspensão de contrato 
ou redução de jornada

AGÊNCIA BRASIL

 > Com a prorrogação 
da Medida Provisória 
936 (convertida na 
Lei 14.020) até 31 de 
dezembro, muitos tra-
balhadores ficaram 
na dúvida se o gover-
no vai pagar a comple-
mentação salarial até 
o fim do acordo. De 
acordo com o Minis-
tério da Economia, a 
prorrogação segue as 
mesmas regras esti-
puladas de quando a 
lei foi instituída. 

Desde que foi esta-
belecida a redução da 
jornada e do salário o 
empregado pode ter 
diminuição de 25%, 
50% ou 70%. A dife-
rença salarial é paga 
pelo governo federal, 
por meio do benefício. 

Na prática, funcio-
na assim, um funcio-
nário que sofrer re-
dução de 25% da jor-
nada de trabalho vai 
receber 75% do salá-
rio e 25% da parcela 
do BEm, baseado no 
seguro-desemprego. 
Se a redução da jorna-
da de trabalho for de 
70%, receberá o salá-
rio de 30% e mais 70% 
da parcela do BEm. 

O empregador de-
verá manter o traba-
lhador empregado 
em todo o tempo de 
vigência do acordo e 
por igual período de-
pois que acabar.

Complemento 
de renda 
garantido

 > O empregador que 
descumprir os termos 
do programa de manu-
tenção de emprego terá 
que pagar todos os di-
reitos do funcionário, já 
previstos em lei, além de 
multas. No caso da sus-
pensão do contrato de 
trabalho em empresas 
com receita anual bruta 
de até R$ 4,8 milhões, o 
trabalhador vai receber 
100% da parcela do be-
nefício emergencial.

Já para empresas com 
receita bruta maior que 
R$ 4,8 milhões, o traba-
lhador vai receber 70% 
da parcela BEm e mais 
30% do salário. 

Se, durante o período 
de suspensão temporá-
ria do contrato de tra-
balho, os empregados 
mantiverem as ativida-
des de trabalho, ainda 
que parcialmente, por 
meio de trabalho remo-
to, fica descaracterizada 
a suspensão, e o empre-
gador estará sujeito aos 
pagamentos retroativos 
de direitos.

Sanções para 
empregador

DIVULGAÇÃO 

MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br

COMO PAGAR OS MESES DE SUSPENSÃO DE CONTRATO

 NO trabalhador que teve o con-
trato suspenso pode fazer as con-
tribuições previdenciárias facul-
tativas por meio do Documento 
de Arrecadação de Receitas Fe-
derais (Darf). A lei 14.020/2020, 
que prevê a Contribuição Facul-
tativa em Período de Benefício 
Emergencial com Suspensão 
Temporária de Contrato ou Re-
dução de Jornada de Trabalho/
Salário (Lei 14.020/2020), ga-
rante esse direito.

E como emitir o Darf?

 NPasso 1: Acesse o programa da Re-
ceita Federal Sicalcweb através do 
link http://servicos.receita.fazenda.
gov.br/Servicos/sicalcweb/default.
asp?TipTributo=1&FormaPagto=1

 NP a s s o  2 :  C l i q u e  n a  o p ç ã o 
Pagamento

 NPasso 3: selecione a Unidade 
Federativa e logo em seguida, o 
município.

 NPasso 4: Informe o Código da Re-
ceita “5827-Contribuição facultati-
va pandemia Lei 14.020” no devido 
campo.

 NPasso 5: Informe os dados e no 

final informe o Código de Ca-
racteres e clique no botão 
Continuar.

 NPeríodo de Apuração: sempre 
o último dia do mês da compe-
tência que deseja recolher.

 NNúmero do CPF: número do 
CPF.

 NData de Vencimento: sempre 
a mesma data de pagamento. 
Passo 6: Confira os dados da 
Darf, caso estejam de acordo 
clique no botão Imprimir Darf e 
depois é só pagar em qualquer 
banco, loteria ou por aplicativos.

A suspensão do 
contrato de trabalho 
faz com que este 
período não seja 
computado para 
o pagamento das 
verbas contratuais 
ou recolhimentos 
previdenciários”

SÉRGIO BATALHA, 
advogado
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Salário de outubro 
pode ser antecipado
Há expectativa de o pagamento do funcionalismo estadual ser feito antes do dia 16 

DANIEL CASTELO BRANCO

Integrantes do Palácio Guanabara não querem formalizar novo calendário diante do quadro fiscal

A
ssim como ocorreu 
nos últimos meses, 
há expectativa de 
o governo estadual 

antecipar o salário de outu-
bro do funcionalismo - não 
só dos ativos, mas também 
dos aposentados e pensio-
nistas. O pagamento deve 
vir antes do prazo estipula-
do em calendário, que é o 
décimo dia útil do mês se-
guinte ao trabalhado - que 
cai em 16 de novembro. A 
espera é de que o crédito 
caia na conta em data ante-
rior (e próxima) a essa.

Como a coluna já infor-
mou em 17 de outubro, o go-
verno fluminense quer ado-
tar a política de antecipação 
salarial todo mês. Mas isso só 
será feito de fato sempre que 
a equipe fazendária consta-
tar fluxo de caixa suficiente. 

ANTECIPAÇÃO INFORMAL
Não haverá, porém, um novo 
cronograma oficial de paga-
mentos, publicado em decre-
to, pois a avaliação dentro do 
Palácio Guanabara é de que o 
quadro fiscal ainda é bem deli-
cado. Portanto, a ideia é pagar 
antes do décimo dia útil toda 
vez que houver viabilidade.

REUNIÃO EM BRASÍLIA

 n Governadores de diversos es-
tados vão a Brasília essa sema-
na negociar com o Congresso e 
o governo federal a aprovação 
do projeto que prevê uma nova 
renegociação de dívidas dos 
entes com a União. O regime 
de urgência do PLP 101/2020 já 
foi aprovado. Agora, todos que-
rem costurar com a presidência 
o aval ao texto. 

A mesma proposta esta-
belece novas bases do Re-
gime de Recuperação Fiscal 
(RRF): aumenta dos atuais 
seis anos para 10 anos o prazo 
do RRF e exige a implemen-
tação de sete contrapartidas 
aos estados que aderirem ao 
acordo financeiro. 

O governador em exercício 
do Rio, Cláudio Castro, tam-
bém está de malas prontas 
com destino à capital federal 
para tratar do assunto, como a 

coluna informou, no último sá-
bado, no Dia Online. Ele apon-
ta o PLP 101 como fundamen-
tal para o reequilíbrio financei-
ro do estado fluminense.

Se o texto de fato for apro-
vado como está, o Rio de Janei-
ro terá 13 anos de recuperação 
fiscal. Isso porque três anos já 
foram cumpridos. E o secretá-
rio de Fazenda, Guilherme Mer-
cês, e o autor do projeto, Pedro 
Paulo (DEM-RJ), afirmaram à 
coluna que há negociação com 
a equipe econômica da União 
para que esse seja o formato 
do novo plano.

Também pelo PLP 101, o 
ente em recuperação só deixa 
de pagar a parcela da dívida 
com a União no primeiro ano do 
acordo. Depois, passa a pagar 
de forma progressiva: no 2º 
ano, 10% do valor; no 3º ano, 
20%; e assim sucessivamente.

Governadores querem aprovação 
de nova renegociação de dívidas

Raio-x: cenário fiscal ainda é delicado
 > Quando o Estado do Rio 

de Janeiro mergulhou em 
uma crise fiscal no fim do 
ano de 2015, e que se acen-
tuou em 2016, o governo 
fluminense alterou a data 
de pagamentos dos servi-
dores. Antes disso, os sa-
lários caíam na conta até 
o segundo dia útil do mês 

seguinte ao trabalhado.
Depois de o Rio aderir ao 

Regime de Recuperação Fis-
cal, em setembro de 2017, os 
depósitos dos vencimentos 
dos 400 mil servidores ati-
vos, inativos e pensionistas 
passaram a ser feitos em dia, 
mas até hoje não houve a re-
tomada do antigo calendá-

rio de pagamentos. E não 
há perspectiva de isso 
acontecer, já que, neste 
momento, o estado segue 
tentando prorrogar sua 
permanência no regime, 
e também renegociar a 
forma de pagamento das 
parcelas da dívida com o 
Tesouro Nacional. 

Cláudio Castro está de malas prontas para a capital federal

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

CeNTrO T.99807-6691
Apartamentos novos, vários 
tamanhos, desde R$500,00 
sem taxas. Ver Rua Navarro, 
830. 13h/ 17h Irani. Ônibus: 
201/ 202/ 410/ 426, saltar 
Itapirú, 600. 99793-4378 
CJ:5307

 

r.mIraNDa r$699,00
Veja hoje! apartamento tipo 
casa, totalmente reformado, 
sala, quarto, cozinha, área 
serviço, garagem, sem con-
domínio, aceito fiador estu-
da-se depósito. 3258-8806. 
C27268
 

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 
Watsapp.
 

aLINHaDOr V/TeXTO
Precisa-se  de Alinhador e 
Mecânico com experiência, 
para trabalhar na Tijuca ou 
Estácio. Tratar Rodrigo ou 
Valéria Tels.:96411-6264 e 
2504-4902
 

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

 

CONSuLTaS VOVó 
(Cambinda). Joga-se Car-
tas, Búzios rua Dias da 
Cruz, 923 engenho Den-
tro. experimente, não vai 
se arrepender comprove! 
T.2594-6085/ 3228-2626
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OPINIÃO
CRÔNICAS E ARTIGOS

LEANDRO MAZZINI

COLUNA

ESPLANADA

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

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

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

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

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

Todos os cadernos de classificados somente circulam na cidade 
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 N A Associação Brasileira de Relações Institucionais e 
Governamentais (Abrig), que reúne lobistas, entrou na 
ofensiva contra a imagem pejorativa do setor, de anos, 
que liga o lobby à corrupção. Enquanto não avança no 
Congresso Nacional o projeto de lei que regulamenta 
a atividade, a entidade lançou um guia de “Práticas 
Recomendáveis”. O documento foi elaborado em par-
ceria com a ABNT. Os lobistas que atuam em Brasília e 
em governos e assembleias legislativas já foram infor-
mados. O lobby é prática comum e legal nos Estados 
Unidos, para citar um exemplo. E a fiscalização é rígida.

A conferir
 N Fontes da coluna, na 

Flórida e Massachusetts, 
no entanto, apontam que 
o cenário é imprevisível, 
e Trump tem chances de 
virar em estados impor-
tantes e vencer.

Saiu da curva
 N Marília Arraes, candi-

data do PT no Recife, pro-
mete retirar o superlotado 
presídio Aníbal Bruno da 
capital, sem saber para 
onde levar. Mas a compe-
tência é do estado.

Cofre cheio
 N Sheldon Adelson, o mag-

nata dos jogos de azar nos 
EUA e Ásia, colocou à ven-
da seus dois mega cassi-
nos em Las Vegas, o Venet-
tian e o Palazzo, por US$ 
6 bilhões. Empresários do 
setor indicam que ele vai 
investir pesado em Macau 
e Cingapura, mas o Brasil 
também está nos planos.

Aliá$...
 N ...Adelson já esteve em 

Brasília recentemente. 
Seus lobistas operam forte 
no Congresso Nacional na 
tentativa de aprovação de 
uma lei que autorize cassi-
nos com resorts no Brasil. 
Ele está de olho no Rio de 
Janeiro e São Paulo.

Democracia
 N Está de parabéns a As-

sociação de Imprensa de 
Pernambuco em realizar 
o primeiro e único debate 
do 1º turno com todos os 
candidatos à Prefeitura 
do Recife, no dia 10. Será 
na Livraria Jaqueira, com 
transmissão online.

MERCADO

Vivo, de novo
 N Lembram do caso da 

Vivo que descumpriu 

contrato assinado de li-
nha pós-paga e passou 
um chip para pré-pago, 
na cara de pau? O núme-
ro, que era usado por um 
hotel na Bahia, ainda tem 
na caixa postal o recado 
de saudação da empresa. 
Além de perder hóspedes, 
estes reclamam que não 
conseguem mais contato 
via telefone. O caso já está 
na Justiça.

Introspecção do bolso
 N O consumo mais cons-

ciente e saudável no pós
-pandemia foi confirmado 
por 77% dos entrevistados 
da pesquisa Brave New 
Retail 2020, da E-Consul-
ting. Do total, 75% aponta-
ram mudanças na forma 
de consumir; 64% deixa-
rão as marcas quando se 
sentirem traídas e 59% 
vão preferir produtos e 
serviços com preços mais 
acessíveis. A pesquisa ou-
viu 3.712 consumidores 
entre março e julho.

Efeito...
 N Levantamento da As-

sociação Brasileira da 
Indústria de Artigos de 
Equipamentos Médicos, 
Odontológicos, Hospita-
lares e de Laboratórios – 
ufa! – (Abimo) revela que 
os ventiladores pulmo-
nares impulsionaram a 
indústria de dispositivos 
médicos e levaram o Bra-
sil a se tornar autossufi-
ciente em sua produção.

...pandemia
 N O número de fábricas 

nacionais que produzem 
os insumos aumentou de 
quatro unidades, no iní-
cio da pandemia, para 
dez, em agosto. A neces-
sidade passou a ser de 40 
mil ventiladores por ano, 
o que corresponde a um 
aumento de 220%.

LOBBY SEM MISTÉRIO

É HOJE

 N As casas de apostas nos Estados Unidos apontam 63% de 
apostas em Joe Biden, contra 36% para Donald Trump, segundo 
relatório do BTG Pactual para clientes.

Com a evolução da flexibiliza-
ção em várias cidades do Brasil, 
mais do que nunca precisamos 

nos adaptar. Listei abaixo 5 chaves 
que precisam ser viradas por empre-
sários e funcionários das companhias 
para que consigam emergir de forma 
sustentável nessa realidade ímpar 
que o mundo enfrenta.

- Produtividade: a busca pela maior 
produtividade deve levar em conta o 
colaborador de forma individual, pois 
pudemos perceber que alguns produ-
ziram até melhor no home-office e ou-
tros que não renderam tanto quanto 
era esperado. O principal neste item 
é entender que a maneira como medi-
mos e cobramos produtividade mudou.

- Conhecer o colaborador: não 
adianta mais saber apenas onde o seu 
colaborar mora, por exemplo. É pre-
ciso saber como ele mora, como é a 

Após quase oito meses de qua-
rentena, os brasileiros ainda 
buscam se adaptar a todas as 

mudanças de estilo de vida impostas 
pela pandemia. Muitos, no entanto, 
mais do que buscar “se encaixar no 
novo normal”, optam por aproveitar o 
momento para repensar como e onde 
vivem. O trabalho remoto tornou-se 
imperativo, assim como a constata-
ção da diferença que espaços amplos 
podem ter na saúde física e mental.

Neste cenário pós-pandemia, a ten-
dência de morar em casas espaçosas, 
em regiões de baixa densidade, com 
extensas áreas verdes e mais qualidade 
de vida se ampliou significativamente. 
Há novos projetos e empreendimentos 
com este perfil em áreas próximas à 
capital, como a Costa do Sol, a Região 
Serrana e a Costa Verde. São inicia-
tivas com potencial de possibilitar o 
surgimento de “novos bairros do Rio”.

Um estudo do Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada (Ipea) mostra 
que, em todo o país, 20,8 milhões de 

Os novos bairros do Rio

Cinco chaves que precisarão ser viradas

Leandro Almeida
fundador e diretor só-
cio da DynamicCare 
Benefícios

Emilio Izquierdo 
Merlo
CEO da IDB Brasil, 
empresa responsável 
pelo projeto Maraey

relação dele com os familiares, se há 
alguém doente na família, como está 
a questão financeira da família, qual 
o nível de estresse a que ele é subme-
tido. Portanto, é hora de as empresas 
mapearem sua população interna, es-
tarem mais próximas de seus colabo-

radores e oferecer um serviço de apoio 
de saúde que inclua suporte emocio-
nal, mental e financeiro.

- Parceiros: Aqui há dois pontos im-
portantes que quero dividir com vocês. 
Negociar com seus fornecedores é lei, 
é de praxe. O segundo ponto: existem 
consultorias que podem ajudar as em-

pessoas têm potencial para desempe-
nhar suas atividades remotamente, e, 
destes, mais de dois milhões somente 
no Estado do Rio de Janeiro. Outro 
dado relevante é o aumento de 96% na 
procura por imóvel com quintal entre 
maio de 2019 e maio de 2020, segundo 
levantamento do portal Imovelweb.

Nesta linha, o Estado do Rio tem a 

possibilidade de abrir espaço para um 
desenvolvimento com ocupação sus-
tentável, que tem como compromisso 
a incorporação de novas tecnologias 
e o envolvimento do cidadão no futu-
ro dos territórios, em busca de uma 
convivência melhor, mais segura, mais 
inclusiva e mais justa.

O setor imobiliário está responden-
do bem aos recentes anseios da po-

pulação, com crescimento de até 23% 
na concessão de crédito imobiliário, 
devido às taxas de juros baixas e à no-
ção de que o mercado imobiliário é um 
porto seguro em tempos turbulentos. 
O setor, no entanto, pelo impacto que 
tem na dinâmica das cidades, não está 
imune a cobranças. Somente os em-
preendedores que realmente incor-
porarem tecnologia em seus processos 
construtivos, eficiência energética e 
uso de energias renováveis e de ma-
teriais de baixo impacto e recicláveis 
conseguirão atrair e reter seus novos 
moradores.

Some-se a isso à obrigação de olhar 
para o conceito de “smart cities”, com 
uso de dados e inteligência artificial 
na gerência de ações ambientais, de 
transporte, resíduos, saneamento e 
na chamada “internet das coisas”, que 
deve estar integrada em edifícios e em 
outras aplicações. Novos projetos tam-
bém devem incorporar os melhores 
valores de qualidade, design, seguran-
ça e integração social. 

Estamos diante de um cenário pro-
pício para desenvolver os “novos bair-
ros no Rio” e promover um setor inten-
sivo em mão de obra, que pode ajudar 
muito na tão necessária recuperação 
econômica do estado.

presas a redesenharem seus processos 
de forma a enfrentar essa fase difícil 
– e sem prejuízo para o colaborador. 
Busque ajuda!

- Investimento em ações de qualida-
de de vida: mais do que nunca a máxi-
ma de que prevenir é o melhor remédio 
está valendo. E não estou falando ape-
nas do álcool em gel, das máscaras e do 
novo layout das mesas. Estou me refe-
rindo a desenvolver ações que lembrem 
a esse colaborador como e por que ele 
deve cuidar da sua saúde, inserir pro-
gramas de alimentação saudável, in-
centivar a prática de atividades, comba-
ter o fumo (muitas pessoas voltaram a 
fumar devido ao estresse), entre outros.

- Segurança: por fim, quero falar 
dessa que talvez seja a principal cha-
ve nesse momento. Os colaboradores 
estão inseguros quanto ao seu futuro 
nas corporações. É hora de tranquili-
zar seu time, ser transparente e rápido 
caso haja necessidade de alterações, 
não permitir que os boatos se insta-
lem. Mostre ao seu colaborador que ele 
é fundamental e que você conta com 
ele nessa retomada. 

REPRODUÇÃO

ESPLANADEIRA

 N Yuca, startup referência em coliving no Brasil,  lança novo for-
mato de investimento no setor imobiliário. 

 N Hotéis Royal Tulip Alvorada e Golden Tulip Alvorada  decidem 
abrir no Réveillon em Brasília. 

 N Estudantes do UNICURITIBA conquistam prêmio  no 5º Santos 
Film Fest na categoria Melhor Curta-Metragem/Voto Popular. 

 N ClickBus oferece descontos para passagens  adquiridas para o 
feriado de Dia de Finados. 

 NALANA AI, especializada em inteligência artificial,  anuncia expan-
são na América Latina visando gerar US$ 3 milhões em vendas em um ano.

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

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

@colunaesplanada / Facebook : Coluna Esplanada. Leia mais em odia.com.br

“É hora de 
tranquilizar seu time, 
ser transparente 
e rápido caso haja 
necessidade de 
alterações”

“Tendência de morar 
em casas espaçosas, 
com extensas áreas 
verdes e mais 
qualidade de vida 
se ampliou”



Carlinhos Maia viajou com o noivo, Lucas Guimarães, para as paradisíacas Ilhas Maldivas. 
O casal viajou na semana passada e deve retornar no próximo dia 7. Nesta viagem de luxo, 
uma diária na paradisíaca ilha pode custar até R$ 11 mil. É ostentação que chama?

FábiaOliveira

NAS MALDIVAS

CARLINHOS MAIA 

CIÚMES E DESCONFIANÇA

De término amigável a 

unfollow. Os bastidores 

do fim de Hariany e Netto

Apesar da conturbada e pública separação de Ar-

thur Aguiar e Mayra Cardi, os dois parecem estar se 

entendendo cada vez mais por conta da criação da 

filha, Sophia, de dois anos. Os dois, que já apareceram 

juntos em algumas ocasiões, estão passando o fim 

de semana prolongado em família. Ele publicou nos 

stories do Instagram vários vídeos entregando que 

está na nova casa da ex, em São Paulo. No primeiro, 

ele caminha de mãos dadas com a menina em uma 

área cheia de natureza, quando, de repente, a pe-

quena grita e aponta: “mamãe!”. Em seguida, Arthur 

Aguiar confirma a presença de Mayra Cardi: “A mamãe 

está ali”. No outro vídeo, o cantor e ator grava Sophia 

almoçando na área externa da mansão de Mayra, já 

mostrada pela própria life coach, e dá para ouvir a 

menina gritando novamente: ‘mamãe’.

ARTHUR AGUIAR PASSA 

DIAS NA CASA DA EX

REPRODUÇÃO

D
esde que a ex-BBB Hariany Almeida e o 
DJ Netto terminaram o namoro os burbu-
rinhos em torno do fim do relacionamen-

to não param de circular na internet. Esta colu-
na então resolveu apurar os bastidores desta 
separação e descobriu que a relação já vinha 
muito desgastada por conta dos ciúmes em 
excesso da parte de Netto. 

Segundo pessoas ligadas ao ex-casal, Netto 
não curtia muito as viagens que Hari fazia e 
ainda faz a trabalho e, por conta disso, os dois 
viviam se desentendo. Mas, apesar de eles 
terem se desentendido algumas vezes devido 
aos ciúmes de Netto, o relacionamento termi-
nou em comum acordo e de forma amigável, 
tanto que os dois anunciaram a decisão aos fãs 
rasgando elogios um ao outro. 

No entanto, pouco tempo após anunciarem o 

término, Hariany parou de seguir Netto no 
Instagram, deixando os fãs do ex-casal intriga-
dos. Uma fonte ligada à Hari diz que ela ficou 
chateada ao descobrir que o ex desconfiava 
que ela pudesse tê-lo traído enquanto ainda 
estavam juntos. Depois dela foi a vez de Netto 
retribuir o unfollow. Xiii! Mas pra onde foram 
aqueles discursos super carinhosos do anúncio 
do término?

Neles, um agradecia ao outro pelo tempo que 
passaram juntos. “O que eu tive a oportunidade 
de amadurecer e evoluir eu não consigo por em 
palavras”, escreveu Netto em trecho de seu 
texto. Já Hari disse que no tempo em que fica-
ram juntos fizeram muito bem um ao outro e 
ainda se mostrou disposta a manter uma ami-
zade: “Sempre estarei torcendo por você. Agora 
não mais como namorada e sim como amiga”.

DIVULGAÇÃO/AUCHIE
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Bandeira branca entre a 
apresentadora Luísa Mell 
e o maquiador Agustin 
Fernandez. Depois de um 
bate-boca no Instagram e 
até ameaças de processos 
de ambos os lados, a 
dupla sentou para 
conversar e tudo ficou em 
paz. “Antes de eu contar 
sobre o encontro, eu 
quero pedir uma coisa. 
Na hora que for emitir 
uma opinião, por favor, pense em nada que for 
polêmico, nada que possa ferir outras pessoas. Pense também até onde te 
leva querer ter sempre a razão”, começou Agustin na explicação sobre o fim do 
desentendimento com a Luísa Mell. “Foi incrível. Me desculpei com ela porque 
eu questionei o trabalho, a pessoa e o marido dela de maneira irresponsável e 
a Luísa foi maravilhosa. Estou estarrecido com o casal incrível e demos por 
encerrada a confusão”. 

.  No final de agosto, Luísa parabenizou Michelle Bolsonaro por ter adotado 
dois animais, mas ao mesmo tempo questionou por qual motivo ela não 
respondeu por que o ex-assessor do deputado Flávio Bolsonaro depositou R$ 
89 mil em sua conta. Agustin não gostou da alfinetada e saiu em defesa da 
primeira-dama: “Víbora, pra onde vão os recursos que recebe através do 
Instituto?”, perguntou. Luísa então fez a tréplica: “Mas foi você quem ganhou 
festa com dinheiro público do Palácio da Alvorada”, rebateu. Só que o 
maquiador voltou a provocá-la relembrando uma notícia em que o marido 
dela estava supostamente envolvido em uma fraude da Prefeitura de São 
Paulo, no valor de R$ 70 milhões, em 2011. “Amigaaaaa, cadê os R$ 70 
milhões?” Ameaças de processos rolaram, mas nem chegaram aos tribunais.

CASA DE PEDRO SCOOBY EM 
PORTUGAL É ROUBADA
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Depois de conquistar o Brasil com o hit ‘Só Quer Vrau’, 
MC MM e DJ RD repetem a dobradinha musical no 
clipe ‘Sarradão’, sua nova música de trabalho.  A pro-
dução foi gravada num salão de festas em São Paulo, 
e está disponível no canal ‘Kondzilla’, no YouTube. Ao 
que tudo indica, vem mais um sucesso com a assina-
tura dessa dupla por aí!

O cantor Ferrugem virou produtor. Ele decidiu dar 
uma força para a banda Manda V, onde começou 
a trajetória como vocalista e antes de partir para a 
carreira solo. A banda da Barra da Tijuca, que já tem 
mais de 20 anos de estrada, vai entrar nos estúdios 
para gravar a nova música, ‘Deus que me deu’, em 
breve, e com participação do sambista.

Lançada no último dia 23, o clipe de ‘Ela Tá Podendo’, 

uma parceria entre MC Kekel, Mumuzinho e Maiara e 

Maraisa foi a mais assistida no YouTube pelo maior 

canal de música do mundo, o ‘Kondzilla’, nas últimas 

24 horas. O vídeo já conta com mais de 38 milhões de 

reproduções, segundo informa o site Kworb. “Posso 

dizer que a melhor coisa do mundo para a música é po-

der fazer essa junção de gêneros. A faixa foi gravada de 

forma separada, em estúdios diferentes, mas no clipe 

estávamos todos juntos. Foi a coisa mais gostosa da 

vida”, disse MC Kekel à coluna. 

É SUCESSO

NOVA PARCERIA

PRODUTOR

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

uma edição do 
‘Live to Save 
Lives’, apresen-
tado pelo cantor 
Gabriel Sater. 
A transmissão, 
que tem como 
objetivo de ar-
recadar doações 
em prol do ‘Lar 
dos Velhinhos’, 
em Rio Azul, e 
das famílias em 
situação vulne-
rável em Rebou-
ças, ambas cida-
des do Paraná, 
acontece às 19h 
no Instagram do 
artista.

 ana.lima@odia.com.br

roberto.rodrigues@odia.com.br
BETO RODRIGUES

Com participação de:

ANA CORA LIMA

REPRODUÇÃO INSTAGRAM 

A PAZ É SELADA ENTRE LUÍSA 
MELL E AGUSTIN FERNANDEZ

Pedro Scooby dividiu com os fãs em suas redes sociais que a casa onde 
mora com a modelo Cintia Dicker foi roubada na madrugada da última 
segunda-feira. Segundo o surfista, seus equipamentos profissionais de 
surf foram levados sem que o casal percebesse. 
“Bom dia. Para a ironia do destino, semana passada tive a melhor se-
mana da minha vida, acho que o ponto alto da minha carreira, e hoje 
acordei aqui em Cascais e roubaram minha casa nessa madrugada e 
levaram, simplesmente, todas as minhas pranchas, minhas roupas de 
borracha, mala, levaram várias coisas”, contou.
Scooby ainda se mostrou decepcionado por ter sido roubado em um 
país que ele considerava ser mais seguro. “Se eu estou magoado? Não, 
estou só decepcionado, porque é triste saber que a gente vive num 
mundo assim. É aquela velha história: ‘prego que aparece demais, 
martelada toma”, afirmou.

Whindersson e novo affair
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Maria Lina, novo affair de Whindersson Nunes, postou uma foto dos 
dois juntos pela primeira vez, na tarde de ontem, nos stories do 
Instagram, mas depois apagou. Só que já era tarde. Vários fã-clubes do 
humorista haviam resgatado o clique. Na legenda da imagem, Maria 
Lina colocou apenas a figurinha de um coração.

NA TV APÓS BRIGA COM A UNIVERSAL

ANDRESSA URACH PERDE ESPAÇO 
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REPRODUÇÃO

Andressa Urach talvez ainda não saiba, mas depois que a 
modelo externou ao mundo sua indignação e decepção 
com a Universal, ela começou a perder espaço em alguns 
canais de TV. Segundo a coluna apurou, algumas das 
emissoras onde a Igreja Universal compra horários para 
transmitir seus programas e pregações entenderam que 
o ideal é não receber mais a modelo para dar seus tes-
temunhos, mesmo que ela traga retorno na audiência. 
O objetivo é evitar se indispor com o templo, que vem 
sofrendo ataques da modelo. Vale lembrar que essas 
emissoras faturam milhões por ano com os horários 
comprados pela Universal. 
Recentemente, a modelo abriu o coração em suas redes 
sociais e falou sobre o que a levou a se afastar da igreja. 
“Gente, eu não escondo nada de ninguém. Nos últimos 
meses passei por uma decepção tão grande, que não 
consegui nem estudar, vou ter que trancar a faculda-
de de jornalismo, pois não tenho cabeça para pensar 
sobre isso. Dediquei meus últimos seis anos da minha 
vida para Jesus, como todos sabem, mas acabei me 
sentindo como um objeto descartável, nunca me senti 
assim, nem no tempo da prostituição”, disse Urach.
Andressa também revelou que quer de volta as doa-
ções que fez ao templo do lucro do primeiro livro, ‘Morri 
para Viver’. Caso não as receba de volta, entrará na 
Justiça para reaver suas contribuições. 

A coluna não fala de política, mas notícia é notícia, não é mes-
mo? Jair Bolsonaro já está organizando sua festa de Réveillon. O 
local escolhido é a badalada Ilha Fiscal, no Rio. A comemoração, 
é claro, será fechada para convidados pra lá de restritos. 

RÉVEILLON PRESIDENCIAL
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MALHAÇÃO

 n Dóris acolhe K1 e a orienta a fa-
lar com sua mãe e reunir provas 
contra Roger. Edgar pede para 
conversar com os líderes de greve 
de alunos. Lica, Clara, MB, Felipe 
e Samantha não cedem a Malu.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Amaralina conta para Duque 
que fundou o fã-clube de Cristal. 
Dom Rafael é aconselhado a pe-
dir perdão às pessoas a quem fez 
mal. Lindaura convence Samuel 
a não denunciar Dionísio.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 n Agilson e Leozinho conversam 
sobre Aparício. Penélope chora, 
e Henrique a conforta. Giovanni 
conta para Shirlei que encontrou 
a agenda de Camila. Henrique 
beija Penélope, que o agride.

 n Leandro avisa à Poderosa que 
conseguiu marcar o encontro 
dela com Ramiro. O gerente 
do hotel faz retrato falado de 
Bernardo. O capanga de Tobias 
chantageia Ramiro.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

20h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Armando vai à sala de José 
Ricardo e lhe entrega uma pasta. 
Chico chega para o encontro com 
Ernestina. Carol não entende a 
acusação de Armando.

20h30 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Caio consegue revogar a me-
dida protetiva de Cibele. Joyce 
lamenta com Irene ter se apega-
do ao filho de Ritinha. Simone 
questiona Silvana.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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Wanessa 
teve que 

adiar turnê 
por causa da 

pandemia
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NATHALIA DUARTE
nathalia.duarte@meiahora.com

ORDEM 

INVE R TIDA

A 
pandemia do coronavírus veio para virar o mundo de cabeça para 
baixo. Projetos foram adiados, planos encerrados e um ano inteiro 
teve que ser reprojetado. Celebrando 20 anos de carreira, Wanessa pre-
cisou adiar uma turnê em comemoração e reorganizar a agenda. Mas, sem 

deixar as comemorações de lado, a cantora virou o próprio mundo de cabeça para baixo, em 
um processo de descoberta que vem acontecendo ao longo dos anos. O resultado veio em forma 

do álbum ‘Universo Invertido’, lançado no início de outubro.
“É a minha busca por autoconhecimento. Quis trazer o que eu estou vivendo na minha vida pessoal 

para o meu trabalho. Já tinha singles preparados e algumas coisas que estavam gravadas naquele momen-
to. Foi então que comecei a conceber aquela ideia de trazer o autoconhecimento para trabalho, a busca pela 

verdade, pelo caminho de aprendiz. Quis trazer a descoberta da minha força como mulher”, explica.
Com 14 faixas, o álbum tem músicas inéditas e lançamentos recentes de Wanessa. Na capa, pode-se ver o dese-

nho de um triângulo invertido que, segundo a cantora, é a representação do sagrado feminino. ‘Universo Invertido’ 
é só o primeiro de uma série de novidades da cantora. 

“Esse é só o primeiro dos universos que eu apresento, mas terão outros durante este um ano, que começou a par-
tir do dia 11 de outubro. O primeiro é o ‘Universo Invertido’, invertendo a ordem das coisas, não seguindo regras, não 
seguindo o mercado fonográfico como uma premissa de trabalho, trazendo o que está dentro de mim e o meu lado 
feminino muito à tona”.

A inspiração para o nome veio após uma palestra que casou com a mensagem que a cantora queria passar para os 
fãs. “Pensei na palavra ‘universo’ depois de uma palestra que eu vi, e essa palavra me chamou muita atenção. Ver esse 
universo não só como os planetas, mas olhando a palavra como uni/verso. Uni sendo a unidade primordial, o criador, 
a mente primária e os versos são as versões. Tudo o que existe é uma versão desse uni. Pensei na minha carreira des-
sa maneira: o uni tendo eu ali e os versos que eu cantei durante esses 20 anos. As versões que eu me apresentei às 
pessoas. Comecei a brincar com essa palavra e veio a ideia de fazer um álbum”, explica.

DUAS DÉCADAS NA MÚSICA
Comemorar 20 anos de carreira não é um feito realizado por qualquer can-

tor. Olhando para todo o caminho percorrido, Wanessa pode traduzir a 
trajetória em uma palavra: 

“Gratidão. A carreira me proporcionou muita gente incrível na mi-
nha vida. Sejam as pessoas que admiram e acompanham o trabalho, 

os profissionais que acabei conhecendo, que se tornaram amigos 
e a música. O fato de você poder estar na vida de alguém com a 

sua música, saber que a canção ajudou ou marcou uma fase 
na vida dela e que ela vai virar eterna na vida da pessoa é 

um presente inestimável”, diz a cantora que, se pudes-
se, daria um conselho a Wanessa que começou lá 

no início dos anos 2000. “Se joga, vai fundo, 
sem medo”.

Comemorando 
20 anos de 
carreira, 
Wanessa lança 
novo disco sem 
seguir regras 
do mercado 
fonográfico 
e fala da 
descoberta de 
sua força como 
mulher



Horóscopo

Seus pontos fortes estarão em alta, mas controle a 
impulsividade. Pode faturar dinheiro, mas 
extravagancias. Seu jeito confiante deve despertar 
paixões e encantar o par.

Tenha cuidado com o desânimo e a preguiça, 
mantenha-se ativo. Vai precisar de concentração nas 
tarefas. Os astros trazem boas vibrações para os 
assuntos do coração.

Passatempo

INSTRUÇÕES:  
Devem-se formar 
palavras em 
todas as direções, 
ligando as letras 
em sequência 
direta, sem 
cruzar, pular 
ou repetir letra 
(para que uma 
palavra tenha 
letra repetida é 
necessário que ela 
esteja duplicada 
no diagrama). 
Damos como 
exemplo 
uma palavra 
encontrada no 
diagrama. Só 
valem palavras de 
quatro letras ou 
mais. Na solução, 
há 30 formadas 
com este 
diagrama, mas 
se você formar 
outras, parabéns!

TORTO: anca, anta, apta, aspa, as sada,aval, avalista, cada, cal da, ca - 
lista, casca, caspa, cilada, clava, isca, lava, li sa, lista, nata, paca, pacata, 
pata, psiu, saca, sala, saliva, salva, vala, valsa, vila, vista.

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

Trabalhar em equipe será uma boa opção para render 
mais. Dia harmonioso com a família. Atração por 
colega deve ficar mais forte. O romance pede mais 
privacidade e intimidade. 

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Se apostar na sua garra, vai conquistar o que quiser e 
provar o seu valor no emprego. No romance e na 
paquera, não queira fazer tudo do seu jeito, ouça as 
opiniões do parceiro.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Terá que se esforçar para aprender uma nova tarefa ou 
função, evite procrastinar. Dê atenção à saúde. 
Romance com alguém de fora fica mais intenso. Faça 
planos a dois, invista no futuro.

LEÃO
23/7 a 22/8

Tome conta do seu dinheiro, evite gastos 
desnecessários. A saudade de quem mora longe pode 
aumentar. A paquera deixa a desejar, já o 
relacionamento conta com ousadia.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Trabalhar em equipe será uma boa opção no serviço, 
mas tenha jogo de cintura para evitar conflitos com os 
colegas e os chefes. A Lua protege a vida amorosa, 
invista na sua sensualidade!

LIBRA
23/9 a 22/10

Terá pela frente um dia de muitos compromissos e 
decisões. Romance com alguém da turma conta com 
a proteção dos astros. O relacionamento ficará cada 
vez mais forte.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Resista à tentação de gastar. Vai focar no trabalho, 
especialmente se mira uma promoção. 
Relacionamento inesperado com colega deve dar 
certo. Faça planos a dois.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Fuja de brigas com os parentes e amigos mais 
próximos. Terá sorte para fazer uma fezinha. Na 
conquista, pode se interessar por alguém de outra 
cidade. União cheia de amor e carinho.

Vai querer interagir com as pessoas, se não puder ser 
pessoalmente, aposte na internet. Papos 
descontraídos ajudam a paquera. Romance cheio de 
desejo e vontade.

Tome cuidado para não torrar suas economias, 
controle os gastos. Se há tempos está de olho em 
alguém, é hora de se declarar. Terá mais harmonia e 
romantismo a dois. 

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

Maraisa 
assume 
namorado 
novo
A fila andou! Maraisa finalmen-
te confirmou as suspeitas e está 
de namorado novo, um mês após 
terminar com o cantor sertanejo 
Fabrício Marques. 

A cantora postou, ontem, uma 
foto com o médico mineiro Arthur 
Queiroz Amaral, em que aparece 
no colo do amado. 

Desde o final de semana, fãs 
apontavam o novo mozão da can-
tora, mas, até então, sem confir-
mações por parte dela. 

Maraisa e Fabrício termina-
ram o relacionamento há um mês, 
após muitas idas e vindas.

Xuxa relembra 

comentários 

machistas

Com 57 anos, Xuxa tem muitas 
histórias para compartilhar com 
o publico. Em entrevista ao ‘Fan-
tástico’, no último domingo, para 
falar sobre o lançamento do livro 
infantil ‘Maya: Bebê Arco-Íris’, ela 
falou dos comentários machistas 
que já escutou, principalmente na 
década de 80.

“Quando eu comecei a traba-
lhar, me viam assim: se eu sou 
loira, se eu sou modelo, eu sou 
uma prostituta. Isso era uma coi-
sa muito natural naquela época”, 
disse. No entanto, Xuxa afirmou 
não ter cedido aos assédios para 
se manter na carreira. “Se eu ti-
vesse cedido, eu não seria a pes-
soa que eu sou hoje, mas eu chorei 
muito pelo fato de eu ter visto isso 
muitas vezes”, lembrou Xuxa, após 
ser questionada por Renata Ceri-
belli sobre o maior preconceito 
que já viveu.

Mulher de 

Justus rebate 

críticas na web 

A modelo Ana Paula Siebert, es-
posa atual de Roberto Justus, foi 
criticada nas redes sociais após 
postar uma foto com o marido 
no Caribe, na Ilha de São Barto-
lomeu. Internautas começaram a 
comentar que ela não seria uma 
boa mãe para sua filha de cinco 
meses, Vicky. Rapidamente a mo-
delo rebateu às críticas e disse para 
que a internauta que começou a 
discussão “cuidasse da vida dela”. 
“Com todo respeito, mas até parece 
que ela tem uma vida normal de 
mãe. E a gente que lute em casa de 
quarentena. Não estão nem aí pra 
coronavírus”, disse uma seguidora.

REPRODUÇÃO
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