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SANEAMENTO
AS CRÍTICAS DE 
CRIVELLA À CEDAE 
DURANTE A LIVE O DIA/
FECORMÉRCIO RJ. 
RIO DE JANEIRO, P. 2

Supervia diminui o número de
trens, e intervalos aumentam
Concessionária alega queda no número de passageiros para reduzir o número de viagens.   RIO DE JANEIRO, P. 4
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Em live de O 
DIA/Fecomércio 

RJ, o prefeito 
e candidato à 

reeleição afirmou 
que terá ruas 

mais iluminadas. 
Ele criticou Ibope, 

Globo e Fiocruz.  
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BOTAFOGO 
EMPATA E É 
ELIMINADO
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DESCONTOS DE 
ATÉ 99% NO 
FEIRÃO LIMPA 
NOME. 
CONFIRA AQUI

GALÃ 
PERFUMADO
Sucesso em ‘Flor do Caribe’, 
gravada em 2013, Bruno 
Gissoni relembra a novela e 
seu crescimento artístico. P. 14

REPRODUÇÃO

HOSPITAL 
REABRE HOJE

Profissionais de Saúde que trabalham no 
Hospital Federal de Bonsucesso deram 
ontem um abraço simbólico no prédio, 
às vésperas da reabertura, depois do 
incêndio. RIO, P. 3

ESTEFAN RADOVICZ

Sentença que 
inocentou empresário 
de estupro contra 
influencer vai ao CNJ. P. 6

O DIA D

VITOR SILVA/BOTAFOGO

Time está fora 
da Copa do Brasil 

depois do 0 a 0 com 
o Cuiabá, na Arena 

Pantanal. P. 7
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

O vídeo é de embrulhar o estômago... 
Uma jovem, em audiência virtual, 
sendo atacada da forma mais suja 

e cruel. Ela, sozinha, com outros quatro 
homens na reunião, ou melhor, inquisição, 
gritando por respeito.

O caso da blogueira Mariana Ferrer, de 23 
anos, ganhou repercussão em 2018, quando 
um empresário foi acusado de estuprar a 
jovem, ainda virgem, numa festa em Floria-
nópolis. O caso não foi aqui, eu sei, mas fere 
todas nós mulheres. A sentença foi dada em 
setembro, mas só agora divulgada.

“Estupro culposo”... Aquele que não há 
intenção de estuprar... É mais que surreal, é 
bizarro demais pra minha cabeça!

tem de sobra! Laudos comprovam o abuso.
Só faltaram falar que foi um acidente, 

que foi tudo sem querer... Me poupe! É mui-
ta covardia e esculhambação.

Quando acha que nada mais pode 
piorar, o advogado do empresário ainda 
humilha a vítima, dizendo que “graças a 
Deus” não tem uma filha do nível da meni-
na. Canalha! Sorte pra ela não ter um pai 
como você... O que eu lamento é saber que 
você tem uma filha!

Não dá pra admitir tamanha violência... 
É preciso que ainda se grite muito para que 
nenhuma mulher passe pelo que Mariana 
passou.

3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I 
 n “Te peço socorro pelos meus pais”.  A leitora, que não vamos identificar 

por motivos de segurança, não sabe mais o que fazer para salvar os pais, 
moradores do Badú, em Pendotiba, da ação de milicianos na região.

O medo é tão grande, que eles não saem mais na rua! Perderam sua liber-
dade, seu direito de ir e vir por causa desses bandidos... E ninguém faz nada.

O pai, que é deficiente, segundo a leitora, foi baleado de raspão durante 
um confronto entre os criminosos e a polícia. Que bom que ele está bem, 
mas apavorado!

A gente sabe que a Segurança Pública no Rio não faz parte da esfera 
municipal, mas em ano de eleição, o que fica de candidato por aí berrando 
que vai fazer e acontecer para coibir a ação desses vagabundos... A gente 
tá cansado de ouvir essas histórias pra boi dormir! A gente precisa de ação, 
prática. Ver o negócio sair do papel e funcionar. E para isso, deve haver um 
alinhamento entre município e estado!

Bora colocar o Pingo no I... É hora de ter vergonha na cara e arregaçar 
as mangas pra proteger essa população. Porque promessa não é colete à 
prova de balas de ninguém.

TÁ BONITO!
 n Um serviço bem interessante... Quem passa desde on-

tem pela praça Rui Barbosa, no Centro de Nova Iguaçu, 
observou uma movimentação diferente... E a coluna, 
curiosa que só, foi apurar pra saber do que se tratava.

Era o caminhão “Você no Azul” da Caixa, que vai ficar 
por lá até sexta-feira, ajudando os clientes do banco 
a quitarem suas dívidas. O serviço foi lançado no mês 
passado e vem rodando todo o Brasil.

Olha a chance aí! Nessa pandemia, o que não faltou 
foi gente endividada... Dá pra entender né, todo mundo 
ficou apertado de grana, não teve jeito. É uma chance de esquecer aquela história de 
“devo não nego, pago quando puder”.

Muita gente ainda está com medo de aglomeração... Por isso, a Caixa afirmou que o 
serviço pode ser procurado também nas lotéricas, por telefone, WhatsApp ou nas agên-
cias! Quem quiser ficar por dentro de tudo antes, é só ir lá no site caixa.gov.br/negociar.

Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Oportunidade de não se endividar é 
sempre uma boa dica, e tenho dito.

A gente ainda precisa gritar ! 

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

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

DIVULGAÇÃO

Caminhão da Caixa

N a live promovida pelo jornal O DIA, o prefeito do Rio, 
Marcelo Crivella, voltou a tratar um problema muito 
importante para a cidade. “As comunidades precisam 

urgentemente de saneamento. Não é de agora. Eu tentei 
desde o primeiro dia um acordo com a Cedae. A companhia 
de esgoto do estado está para ser privatizada. O problema 
é que ela não cumpre a missão de fazer coleta e tratamento 
de dejetos humanos. A Cedae arrecada no Rio de Janeiro 
alguma coisa em torno de R$ 1,8 bilhão. E não investe aqui. 
Ela investe em outros lugares do estado. Eu não tenho nada 
sobre ela investir em outras áreas do estado, na Baixada 
Fluminense, mas ela não pode deixar de investir no Rio tam-
bém”, diz Crivella. 

EXEMPLO QUE VEM DE FORA
O prefeito explica: “Em São Paulo, a Sabesp, que é a Ce-
dae dos paulistas, ela paga 7,5% de royalties para a capi-
tal. Aqui, se pagasse a mesma coisa, nós teríamos R$ 180 
milhões, em torno disso, para fazer investimento em sa-
neamento nas nossas comunidades. E não conseguimos, 
porque a Cedae não paga nada. Pelo contrário. Ela pega 
os dejetos e coloca na rede pluvial. Ela não constrói redes 
próprias, ela joga na minha rede; a rede do município é 
essa que pega a água de chuva. Ela joga na nossa rede e 
causa um terror. É um desastre ecológico. Agora, com a 
privatização da Cedae, o município entrou na Justiça. Nós 
fomos ao tribunal pedindo para que a Cedae pague ao 
Rio de Janeiro os royalties que se pagam em tudo que é 
canto do mundo. E se for o caso de ser privatizada, aque-
la empresa que comprar a Cedae precisa negociar com 
o Rio de Janeiro os investimentos que serão feitos aqui, 
porque nós somos o maior cliente da Cedae e temos um 
péssimo serviço”. 

LIVES DE O DIA

Saneamento para o Rio

 n Há um movimento que 
começa a crescer no Rio de 
Janeiro entre os negros que 
preferem ser chamados de 
pretos em favor de se votar 
em pessoas com a mesma 
identidade. A produtora e 
atriz Sol Miranda tem feito 
lives nas redes sociais jus-
tamente com este viés: “Eu 
voto nas pretas”. 

 n Os advogados de Wladi-
mir Garotinho, candidato a 
prefeito de Campos que teve 
registro deferido pela Justi-
ça, estão “tranquilos”. Eles 
dizem que não há risco de, 
caso eleito, Wladimir Garo-
tinho não tomar posse, por-
que há entendimento do TSE 
de que o titular da chapa não 
pode ser alcançado por uma 
condição de inelegibilidade 
imposta ao vice. 

WLADIMIR 
DIZ ESTAR 
TRANQUILO

DIVULGAÇÃO

MOBILIZAÇÃO PELOS 
PRETOS DO RIO

As mais lidas
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Caso Mari Ferrer: 
Ministério Público 
considera ‘estupro 

culposo’ e advogado 
humilha a influencer

BRASIL

‘Estou sem rumo’, diz 
filha de Tom Veiga 
após morte do pai
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Serasa realiza novo 
Feirão Limpa Nome
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MOVIMENTO 
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EDUCAÇÃO

A NOVA 

PREFERIDA 

DO FREIXO

A Alerj vota 

na quinta-feira 

projeto de lei do 

deputado Filipe 

Soares (DEM), 

que cria o Progra-

ma Estadual de 

Incentivo à Edu-

cação para alunos 

de baixa renda em 

instituições de 

ensino particula-

res no Estado do 

Rio de Janeiro. 

O deputado Mar-

celo Freixo está 

mobilizando suas 

bases para eleger 

a liderança negra 

Mônica Cunha, 

coordenadora da 

Comissão de Direi-

tos Humanos da 

Alerj, cargo ocu-

pado por Marielle 

Franco.

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

Parabenizo a operação para coibir o tráfico de drogas e os roubos 
em Teresópolis. Ações como essa, que incluem a prisão de líderes 
do tráfico, acalmam a população e repercutem em todo o estado.

A violência que marca as eleições do Rio é muito preocupante. O 
vereador Zico Bacana passa bem, mas duas pessoas morreram 
após o carro em que estavam ser alvejado por 15 tiros. Além delas, 
um candidato e uma cabo eleitoral foram mortos em outubro. Um 
retrocesso que pede medidas firmes para ser inibido.

O Rio entra na última fase das medidas contra a covid-19. Entre as 
liberações, a mais relevante é a possibilidade de a rede municipal 
retomar as aulas. Crianças e pais precisam disso, mas é fundamen-
tal entendimento entre as partes, para essa nova etapa ser feita 
de da melhor forma possível.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Marcelo Crivella defendeu um forte programa de saneamento básico

RICARDO CASSIANO

Eu só posso estar maluca... Não dá pra 
acreditar, imaginar que a Justiça brasileira 
seja tão omissa ou até conivente com um 
ato tão sórdido como esse. O promotor res-
ponsável pelo caso afirmou que o acusado, 
empresário rico, bem-sucedido e pelo visto 
influente, não tinha na época como saber 
que Mari não estava em condições de ter 
uma relação consensual.

Só pode ser sacanagem... Se ela não ti-
nha condições, se estava embriagada e ele 
forçou, é estupro! 

Sempre assim... A mulher leva a culpa, 
mesmo sendo a vítima da história. Que 
Justiça é essa que ainda aceita esse tipo de 
argumento? E olha que prova contra ele 



RIO DE JANEIRO

ABRAÇO COLETIVO NO HOSPITAL DE

BONSUCESSO
O protesto pedia a volta do funcionamento da unidade com todas as 
especialidades. Manifestantes temem fim de alguns atendimentos e demissões

F
oi com um abraço co-
letivo ao Hospital Fe-
deral de Bonsucesso, 
cartazes de “não à pri-

vatização do SUS” e “saúde 
não é mercadoria”, que médi-
cos, enfermeiros e servidores 
da unidade de saúde realiza-
ram uma manifestação nesta 
terça-feira na entrada princi-
pal da instituição. O ato, foi 
realizado um dia antes da 
abertura parcial do hospi-
tal. Segundo o Ministério da 
Saúde, os prédios 3, 4, 5 e 6, 
que não foram atingidos no 
incêndio que aconteceu há 
uma semana, reabrem nesta 
quarta-feira.

Os manifestantes temem 
o fim de parte dos atendi-
mentos, com a suspensão 
temporária de algumas es-
pecialidades e a transferên-
cia de médicos e enfermei-
ros para outras unidades de 
saúde.

“Nosso medo é que ao se-
rem realocadas em outras 
unidades, algumas especiali-
dades dos centros cirúrgicos 
não voltem a serem ofereci-
dos no Hospital Federal de 
Bonsucesso. Tememos que a 
obra demore meses, um ano 
ou mais e caia no esqueci-
mento e a unidade não volte 
a realizar cirurgias, uma re-
ferência na região. A clínica 
cirúrgica do Bonsucesso tem 
todas as especialidades, se 
ela não retornar será um cri-
me. Queremos uma garantia 
das autoridades responsá-
veis de que este serviço vol-
tará para o hospital quando 
estiver pronto para o atendi-
mento pleno”, diz o diretor 
do Corpo Clínico da unidade, 
Júlio Noronha. 

Durante a manifestação, 
uma viatura da Polícia Mili-
tar chegou com uma grávida 
passando mal e precisando 
de atendimento urgente. No 
entanto, o veículo não pas-
sou da porta, e os militares 
precisaram levar a mulher 
para outro local.

Cristiane Gerardo, dire-
tora do Sindicato dos Traba-
lhadores Federais de Saúde, 
Trabalho e Previdência do 
Rio de Janeiro (Sindispre-
v-RJ), afirma que o receio é 
que o governo federal entre-
gue o local à iniciativa pri-
vada. “Sabemos que se isso 
acontecer haverá muitas de-
missões e será o fim de um 
trabalho que é referência no 
estado”, diz. Hospital de Bonsucesso: com cartazes, médicos e funcionários pedem a reabertura dos prédios e leitos que não foram atingidos pelo incêndio que aconteceu no último dia 27

ESTEFAN RADOVICZ / AGÊNCIA O DIA

Morre oitava paciente transferida 
 > Subiu para oito o nú-

mero de pacientes mortos 
após o incêndio do Hospi-
tal Federal de Bonsucesso 
(hfb), na Zona Norte, no 
último dia 27. Uma mu-
lher, de 61 anos, morreu 
às 22h28 deste domingo 
no Centro de Emergên-
cia Regional do Leblon 
(CER-Leblon), onde esta-
va internada desde que foi 

incêndio são: Marcos 
Paulo Luiz, de 39 anos; 
Núbia Rodrigues, de 42 
anos; uma mulher de 83 
anos; outra de 73 anos; 
um homem de 70 anos; 
uma menina de 1 ano; 
um homem de 93 anos e 
uma mulher de 61 anos - 
os dois últimos também 
morreram neste fim de 
semana.

Ministério da Saúde confirma retorno do HFB

Em nota, o Ministério da 
Saúde confirmou a volta do 
funcionamento do HFB. “Te-
rão continuidade as consul-
tas ambulatoriais, sessões 
de quimioterapia, entrega de 
medicamentos oncológicos, 
realização de exames laborato-
riais e retirada de resultados”. E 
acrescentou ainda que doação 
de sangue, emergências, cirur-
gias, internações, hemodiáli-
se e exames de imagens, que 
funcionavam no prédio que 
pegou fogo (1), “permanecem 
suspensos temporariamente 

até a  conclusão dos reparos 
necessários”.

O prédio 2 — onde funciona o 
Centro de Atenção à Saúde da 
Mulher, da Criança e do Adolescen-
te — passará por avaliação técnica 
para o retorno dos atendimentos, 
segundo informações do Ministé-
rio da Saúde. Segundo o Ministério 
da Saúde, a apuração dos fatos 
que levaram ao incêndio segue em 
andamento e em paralelo será fei-
to o mapeamento dos problemas 
deixados pelo incidente. 

A pasta informou que vai verificar 
junto à Superintendência Estadual 

no Rio de Janeiro e ao Hospital 
Federal de Bonsucesso a neces-
sidade orçamentária extra para 
apoiar as soluções e obras para 
o restabelecimento pleno do 
prédio e estruturas afetadas.

Em nota, o Ministério da 
Saúde disse ainda que “não 
vai medir esforços para que a 
totalidade dos serviços voltem 
à normalidade o mais breve 
possível, considerando a ne-
cessidade de apoio à saúde dos 
pacientes e aos funcionários, 
obedecendo a rígidos critérios 
de segurança”.

Tememos 
que algumas 
especialidades 
não voltem a ser 
oferecidas 

JÚLIO NORONHA, diretor 
do corpo clínico do HFB

Ato na porta e abraço de funcionários ao Hospital de Bonsucesso 

ESTEFAN RADOVICZ / AGÊNCIA O DIA

 > O Sindicato dos Trabalha-
dores no Combate às En-
demias e Saúde Preventiva 
do Estado do Rio (Sintsaú-
de-RJ) e a Central Única dos 
Trabalhadores do Rio de Ja-
neiro (CUT-RJ) enviaram ao 
Ministério Público Fede-
ral uma representação con-
tra a conduta da diretoria 
do Hospital Federal de Bon-
sucesso. O documento fala 
sobre omissão e responsabi-
lidades em relação aos pre-
juízos materiais e mortes, em 
decorrência do incêndio que 
aconteceu há uma semana.

O texto cita a diretora 
do hospital, Cristiane Rose 

Jourdan, e questiona os atos 
e omissões da médica, o que, 
segundo Sandro Alex de Oli-
veira Cezar, presidente do 
Sintsaúde, teria ocasionado 
o incêndio. 

“Não podemos considerar 
que o que houve foi um aci-
dente. O incêndio é resulta-
do da atual política adminis-
trativa que é praticada nesta 
unidade hospitalar. Apesar 
de todas as denúncias que já 
vinham ocorrendo, não fo-
ram capazes de tomar me-
didas preventivas efetivas e 
necessárias para evitar esta 
situação que chegou”.

Sandro Cezar ressalta 

ainda a responsabilidade e 
riscos aos quais os pacien-
tes internados na unidade 
foram submetidos. 

“Esses pacientes corre-
ram risco no local e ao serem 
transferidos. Todos sabem 
que o hospital já havia sido 
notificado e que não tinha 
aprovação do Corpo de Bom-
beiros para funcionar. Inclu-
sive, havia um relatório, que 
foi entregue à diretoria, que 
alertava para o risco de in-
cêndio e isso foi ignorado”.

Procurados pela equipe 
do O DIA, a diretoria do Hos-
pital Federal de Bonsucesso 
ainda não se pronunciou. 

Sintsaúde e CUT protestam

ALINE CAVALCANTE

aline.cavalcante@odia.com.br

transferida do HFB.
Segundo a Secretaria 

Municipal de Saúde, a pa-
ciente já chegou à unidade 
municipal no dia 27 em es-
tado muito grave e instá-
vel, em uso de respirador. 
Este é o quarto óbito en-
tre os transferidos do HFB 
para unidades da pasta 
municipal.

As demais vítimas do 
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Novos intervalos dos trens da 
SuperVia começam amanhã
Concessionária reduziu o número de viagens por conta da diminuição de demanda de passageiros

ESTEFAN RADOVICZ

Nova grade de horários da SuperVia: Agetransp informou em nota que vai intensificar a fiscalização para a companhar as alterações  

A 
SuperVia, a partir de 
amanhã, fará ajustes 
na grade operacional 
de todos os ramais, 

nos dias úteis e fins de sema-
na, para adequar a operação 
dos trens à atual demanda de 
clientes. A concessionária, as-
sim como outras empresas do 
setor de transportes, tem ob-
servado importante mudan-
ça na rotina dos passageiros, 
mesmo após a flexibilização 
das medidas de restrição por 
parte do poder público. Mui-
tos mantiveram a redução de 
suas atividades externas, dei-
xando de usar o transporte pú-
blico. Atualmente, a conces-
sionária está transportando 
40% menos clientes em rela-
ção ao que era observado antes 
da pandemia.

No entanto, passageiros 
estão reclamando de super-
lotação nos trens e ficaram 
insatisfeitos com a notícia 
de que haveria mudança na 
grade de horários e redução 
do número de viagens.

A nova grade manterá a 
taxa de ocupação das compo-
sições abaixo de 60%, limite 
máximo estipulado pelo Es-
tado e fiscalizado pela Age-
transp. A empresa continua-
rá cumprindo integralmente 
todos os decretos estaduais e 
a legislação vigente.

Em nota, a Agetransp in-
formou que vai intensificar 
a fiscalização para acompa-
nhar as alterações, realiza-
das pela SuperVia na gra-
de de horários, em todos 
os ramais operados pela 
concessionária, a partir de 
quinta-feira. Os técnicos vão 
observar o atendimento aos 
passageiros, os intervalos 
praticados entre as viagens 
e o limite de 60%, estabeleci-

do em Decreto pelo Governo 
do Estado do Rio de Janeiro, 
como a capacidade máxima 
de pessoas transportadas 

por trem.
Para conhecer todos os 

novos intervalos/horários 
e planejar suas viagens, os 

clientes podem acessar su-
pervia.com.br/planeje; ou 
entrar em contato com a 
SuperVia pelos canais de 

atendimento da concessio-
nária (perfis nas redes so-
ciais, site, SuperVia Fone no 
0800.726.9494).

Flexibilização: Praias e pistas de dança liberadas 
Prefeito Marcelo Crivella anunciou ontem as medidas, que incluem ainda a volta às aulas nas escolas e funcionamento de sef-service

Nas praias, aluguel de cadeira e guarda-
sol está liberado, desde que seja 
mantido distanciamento de 1,5 m

O prefeito Marcelo Crivel-
la anunciou ontem, durante 
coletiva, uma série de libera-
ções para diminuir as restri-
ções neste período de pande-
mia do novo coronavírus. A 
flexibilização inclui a volta às 
aulas nas escolas e creches, a 
autorização para que banhis-
tas voltem a ocupar a areia das 
praias e ainda a reabertura de 
pistas de danças em bares e 
restaurantes. Está liberado 
também o funcionamento do 
self-service e a permissão da 
prática de esportes individuais 
e coletivos em quadras e espa-
ços públicos.

As medidas da chamada 
Fase Conservadora foram pu-
blicadas no Diário Oficial do 
município e já estão em vigor. 
Além da população poder fi-
car na areia, foi autorizado 
também o aluguel de cadei-
ras e guarda-sóis e o uso de 
barracas. Os banhista devem, 
porém, manter o o distancia-
mento de 1,5 metro. Já os am-
bulantes poderão voltar a ven-
der bebida alcoólica.

Crivella divulgou ainda que 
está autorizada as pistas de 
dança em bares, restaurantes 

e em eventos sociais, como for-
maturas e casamentos. Apesar 
disso, o decreto diz que em ca-
sas de show e boates, ainda é 
necessário realizar reserva e 
só poderá funcionar com dois 
terços da capacidade do local. 
Com relação ao comércio, ago-
ra as lojas não têm mais restri-
ção de horário.

Outra medida anunciada 
para a Fase Conservadora é 
que diminuiu de 2 m para 1,5 
m a distância mínima entre 
mesas em lanchonetes, bares, 
quiosques, cafés, restaurantes, 
padarias e lojas de conveniên-
cia. Além disso, visitas hos-
pitalares estão permitidas e, 
em salões de beleza, o cliente 
já pode ser atendido por mais 
de um profissional ao mesmo 
tempo.

Nesta nova fase, foi anun-
ciado também a volta às aulas 
de todas as séries das escolas 
e creches privadas. De acor-
do com Crivella, a reabertura 
da rede pública municipal de 
educação será feita volunta-
riamente, ou seja, fica a cargo 
de cada escola fazer uma reu-
nião com os pais e professo-
res, onde será decidido se a 
instituição está apta a voltar 
a funcionar.

Os pontos turísticos da ci-
dade poderão receber mais vi-
sitantes. O limite da capacida-
de passa a ser de 2/3, antes era 
de 50%, e a distância entre as 
pessoas caiu de 4 metros qua-
drados para 3.

As novas regras da 
Fase Conservadora 
já estão em vigor. 
Mas uso de máscaras 
deve continuar

HORÁRIO DE 
PICO DA MANHÃS

 N Deodoro – Santa Cruz: 
 N Entre Santa Cruz e Benja-

mim do Monte – intervalo 
médio de 16 minutos; entre 
Campo Grande e Central do 
Brasil – intervalo médio de 
11 minutos

 N Japeri: 
 N Entre Nova Iguaçu e Japeri 

– intervalo médio de 15 mi-
nutos; entre Central e Nova 
Iguaçu – intervalo médio de 
7,5 minutos

 N Belford Roxo: 
 N Intervalo médio de 25 

minutos
 N Saracuruna: 
 N Central a Gramacho - in-

tervalo médio de 12 minu-
tos; Gramacho a Saracuru-
na - intervalo médio de 23 
minutos

HORÁRIO DE 
PICO DA TARDE

 N Deodoro - Santa Cruz: En-

tre Central e Campo Grande 

– intervalo médio de 9,5 mi-

nutos; entre Campo Grande 

e Santa Cruz – intervalo mé-

dio de 19 minutos
 N Japeri: 
 N Entre Central e Nova Igua-

çu – intervalo médio de 8,5 

minutos; entre Nova Iguaçu 

e Japeri – intervalo médio 

de 17 minutos
 N Belford Roxo: 
 N Intervalo de 29 minutos
 N Saracuruna: 
 N Central a Gramacho - in-

tervalo médio de 13 minu-

tos; Gramacho a Saracuru-

na - intervalo médio de 23 

minutos

COMITÊ PARA FLEXIBILIZAÇÃO
Crivella afirmou que a deci-
são de iniciar o último estágio 
de flexibilização previsto pela 
prefeitura, veio após o Comitê 
Científico votar, de forma unâ-
nime, a favor da nova fase. 

O prefeito disse ainda que 
os cariocas devem continuar 
cumprindo os protocolos sani-
tários e as regras de ouro, entre 
elas, disponibilizar álcool gel 
70% e usar máscara. 

Ainda ontem, ao defender 
a retomada da economia ca-
rioca, o prefeito disse  que na 
capital fluminense não acon-
teceram “as mortes previstas 

 N  Praias, com a possibilidade 
de aluguel de cadeiras e guar-
da-sóis e o uso de barracas, 
desde que o distanciamento de 
1,5 metro seja mantido;

 N  Ambulantes tem autoriza-
ção para venda de bebidas al-
coólicas, cuja comercialização 
estava suspensa;

 N  Self-service é liberado em 

bares e restaurantes
 N  Pistas de dança têm autori-

zação para voltar a funcionar 
(além da música ao vivo que já 
havia sido liberada);

 N - Comércio passa a ter horário 
livre de funcionamento;

 N - Prática de esportes coleti-
vos em quadras, praias e lagoas 
também está liberada

CONFIRA AS MEDIDAS DA ÚLTIMA ETAPA

pelos especialistas da Fiocruz 
(Fundação Oswaldo Cruz)”. A 
fala do prefeito encerrou uma 
apresentação ao vivo em sua 

página no Facebook na qual, 
pela primeira vez, apareceu ao 
lado do presidente Jair Bolso-
naro, recebendo apoio à sua 

candidatura à reeleição.
Segundo o prefeito, com 

as medidas tomadas e equi-
pamentos comprados para 
enfrentar a pandemia no Rio, 
o número de mortes por con-
taminação pelo novo corona-
vírus ficou abaixo da projeção 
de 3% da população feita pela 
Fiocruz. Crivella calculou o 
número de óbitos em cerca 
de 10 mil, segundo ele, quase 
20 vezes menos do que previ-
ram os especialistas. “Agora 
precisamos retomar a econo-
mia, já que as curvas todas, 
há meses, estão descenden-
tes”, disse.
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Crivella promete 
uma cidade 
mais iluminada
Prefeito e candidato à reeleição quer tornar o Rio 
mais seguro e faz críticas a Ibope, Globo e Fiocruz

DIVULGAÇÃO / EDVALDO REIS

Marcelo Crivella afirmou não ver nas ruas a rejeição de 55% apontada em pesquisa de voto do Ibope

O prefeito e 
candidato à 
reeleição à Pre-
feitura do Rio 
pelo Republi-
canos, Marce-
lo Crivella, foi 
o convidado 
de ontem na 
série de lives 
de O DIA em 
parceria com a 

Fecomércio. Durante o encon-
tro conduzido pela coordena-
dora do Núcleo de Jornalismo 
Investigativo, Bruna Fantti, e 
pelo repórter Anderson Jus-
tino, o atual prefeito atacou 
o Ibope, a Fiocruz e a Rede 
Globo, e apresentou algumas 
propostas.

Inicialmente, Crivella afir-
mou que já iniciou o processo 
de troca das luminárias do Rio 

para trazer mais segurança à 
cidade. “Ao todo, são 450 mil 
e nós já trocamos 30 mil. Se 
Deus quiser, no próximo go-
verno vamos ter uma cidade 
muito mais iluminada e muito 
mais segura. Isso atrai turistas 
e investimento. O combate à 
corrupção vai trazer investi-
mento, vai trazer empregos. 
O fundamental é tirarmos o 
Rio de Janeiro desta fama de 
governos corruptos”, disse.

Questionado sobre o que 
achava dos 55% de rejeição, 
de acordo com a pesquisa 
mais recente do Ibope, o atual 
prefeito disse que não confia 
neste dado. “Essas pesquisas 
são equivocadas. O Ministé-
rio Público Eleitoral denun-
ciou. Quando o Ibope coloca 
40% das pessoas pesquisadas 
com Ensino Superior, ele vai 

pegar a rejeição do prefeito. 
Essa parcela é muito influen-
ciada pela Rede Globo. A Rede 
Globo perdeu R$ 150 milhões 
de publicidade que o Eduardo 
Paes dava, e eu não dei. Quan-
do eu saio nas ruas, não vejo 
essa rejeição toda que a Globo 
diz que tem”, destacou.

Sobre a pandemia, Crivella 
afirmou que o saldo foi positi-
vo. “Nós fomos o único muni-
cípio do Brasil onde não faltou 
leito, remédio, equipamento, 
médico e enfermeira na hora 
que as pessoas precisaram. 
Eu fiz um hospital de cam-
panha com 500 leitos em 25 
dias. (...) Enquanto está tendo 
segunda onda na Europa, nós 
liberamos hoje todas as ativi-
dades do Rio de Janeiro, não 
há mais nenhuma restrição à 
economia. Graças a Deus, te-

nho vagas em todos os meus 
hospitais”, disse.

Por fim, Crivella menospre-
zou os estudos da Fiocruz du-
rante a pandemia da covid-19 
e afirmou que os funcionários 
da instituição são ‘esquerdis-
tas’. “Se eu fosse me guiar pela 

Fiocruz, teria feito as maio-
res besteiras que um prefei-
to poderia ter feito. Queriam 
fazer um lockdown, mas todo 
mundo que fez lockdown teve 
segunda onda. O pessoal da 
Fiocruz é de esquerda, eles 
querem derrubar o governo 

do presidente Bolsonaro. Eles 
agem por ideologia, não tem 
nada de científico. A Fiocruz 
só não errou mais que o Ibope 
e o Datafolha”, finalizou.

‘Foi tentativa de homicídio’, afirma Zico Bacana
Ferido de raspão na cabeça, vereador prestou depoimento após sofrer ataque num bar e voltou ontem a ser atendido em hospital

DIVULGAÇÃO 

Zico Bacana gravou vídeo no hospital e agradeceu apoio dos amigos

trevista ao programa ‘Bom 
Dia Rio’, da TV Globo.

A Assessoria de Imprensa 
da Secretaria de Estado de Po-
lícia Militar informou que, na 
noite de segunda-feira, equi-
pes do 41° BPM (Irajá) foram 
acionadas para checar uma 
ação envolvendo disparos de 
arma de fogo na Estrada do 
Engenho Novo, em Anchieta. 
Os policiais encontraram cin-
co homens atingidos. Três de-
les, sendo um vereador, foram 
socorridos ao Hospital Carlos 
Chagas, em Marechal Her-
mes. Dois já estavam mortos. 

O vereador Jair Barbosa Tava-
res, o Zico Bacana (Podemos), 
foi atendido ontem no Hos-
pital da Unimed, na Barra da 
Tijuca, Zona Oeste do Rio. O 
político fez exames e depois 
gravou um vídeo dizendo que 
tinha passado mal, com pres-
são alta e sangramento. Can-
didato à reeleição, o vereador 
foi baleado de raspão na cabe-
ça durante um ataque a tiros 
na noite de segunda-feira em 
um bar em Anchieta, na Zona 
Norte do Rio. Segundo a as-
sessoria do político, ele ficará 
em repouso em casa. 

Na ação, dois homens, ain-
da não identificados, morre-
ram. Segundo o parlamentar, 
que prestou depoimento de 
quase três horas na Delega-
cia de Homicídios da Capital 
(DHC) ainda no dia do crime, 
um deles era criminoso e es-
tava envolvido no ataque, o 
outro seria um cliente do bar.

Dois homens que estavam 
com o vereador também fo-
ram atingidos, mas já rece-
beram alta. Segundo teste-
munhas, os criminosos che-
garam por volta das 20h em 
dois carros e atiraram con-

tra o vereador, que estava em 
um bar na Zona Norte, após 
um dia de campanha. Ele 
tenta a reeleição. A polícia 
tenta identificar os autores 
e o motivo do crime. 

O parlamentar disse que 
não estava recebendo amea-
ças. “O que aconteceu foi uma 
tentativa de homicídio. Não 
sei dizer da onde veio, de que 
forma aconteceu. Foi muito 
rápido. Vários disparos. O 
parlamentar não pode pas-
sar por isso. Infelizmente, tá 
acontecendo isso com vários 
outros políticos”, disse em en-

Reportagem do estagiário Felipe Gavinho, 

sob supervisão de Gustavo Ribeiro

PMs denunciam cobrança de taxa em alojamento 
Irregularidade acontece no 19º Batalhão (Copacabana) e configura crime militar pelo Código Penal da corporação. Comando vai apurar

das funcionando. 
Procurada, a Polícia Mili-

tar informou que o comando 
do 19º BPM não tinha ciên-
cia do fato e tal cenário não 
faz parte da conduta admi-
nistrativa padrão da unida-
de. O comando do batalhão 
informou que já instaurou 
uma averiguação interna 
para apurar a denúncia.

Policiais do 19º BPM (Co-
pacabana) denunciaram 
ao DIA a cobrança de uma 
taxa indevida de R$ 20 men-
sais para que tenham acesso 
ao alojamento do batalhão. 
De acordo com a denúncia, 
quem paga a mensalidade 

tem direito a um ambiente 
com ar-condicionado, te-
levisão e cama. Quem não 
paga é obrigado a dormir 
em colchões no chão, em 
um local sem janela, venti-
lador e extintor. A medida, 
que teria sido autorizada 
pelo major responsável pela 
logística da unidade, confi-
gura crime militar previsto 

no Código Penal da corpo-
ração, conforme apurou a 
reportagem. 

Segundo o advogado Fa-
bio Tobias, especialista em 
direito militar, a cobrança de 
taxa de manutenção de alo-
jamento é absurda. “Em hi-
pótese alguma essa cobrança 
pode acontecer. A lei 443/81 
é o estatuto militar, que ga-

rante ao policial alojamento 
para que ele possa pernoitar 
e em nenhum momento a lei 
fala de contrapartida para 
isso. Tal cobrança configura 
crime militar previsto no ar-
tigo 324 do Código Penal Mi-
litar, por inobservância das 
prerrogativas dos policiais 
militares, previstas no artigo 
48 do estatuto”.

Ainda de acordo com a 
denúncia, um cartaz foi fixa-
do dentro do batalhão. Nele, 
constam as informações que 
a senha do alojamento será 
trocada todo dia 15 e dispo-
nibilizada uma nova apenas 
para os contribuintes, e que 
a contribuição tem por ob-
jetivo manter o ar-condicio-
nado, ventiladores e toma-

NATASHA AMARAL 

natasha.amaral@odia.com.br
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BRASIL

Corpo de Tom Veiga 
segue para São Paulo
O velório ocorreu em condomínio na Barra da Tijuca, onde o ator morava

REGINALDO PIMENTA

Corpo de Tom Veiga será 

levado para o enterro, 

em São Paulo

O 
corpo de Tom Veiga, 
intérprete do perso-
nagem Louro José, 
do programa ‘Mais 

Você’, apresentado por Ana 
Marian Braga, foi velado na 
manhã desta terça-feira no 
condomínio Interlagos de 
Itaúna, na Barra da Tijuca, 
Zona Oeste do Rio, onde o 
ator morava. Agora, o corpo 
seguirá para o enterro que vai 
ocorrer hoje em São Paulo.

MORTE DO ATOR
Veiga foi encontrado morto 
em casa na Barra da Tijuca, 
na Zona Oeste do Rio, neste 
domingo. O laudo do Insti-
tuto Médico-Legal, ao qual 
a Globo teve acesso, apon-
ta que o intérprete teve um 
Acidente Vascular Cerebral 
(AVC) hemorrágico, provo-
cado por um aneurisma.

O exame de necropsia re-
velou que o ator já estava 
acometido por um aneuris-
ma cerebral, que é um tipo 
de inchaço de vaso sanguí-
neo cujo rompimento costu-
ma ser fatal. Geralmente, um 
aneurisma não provoca ne-
nhum tipo de sintoma, o que 
dificulta diagnóstico precoce 
e um tratamento eficaz.

ANIVERSÁRIO
Alissa Veiga, filha de Tom 

Veiga, desabafou em sua 
conta no Twitter, na noite de 
segunda, sobre a morte do 
pai. “Estou sem rumo. Sem 
dúvidas o pior dia da minha 
vida. Eu não sei o que faço, é 
uma dor inexplicável. Eu só 
queria ter recebido um feliz 
aniversário dele”, disse a jo-
vem de 15 anos na rede.

Alissa completou 15 anos 
no último domingo, dia da 
morte do intérprete de Louro 

José. Ela é filha de Tom com 
Alessandra Veiga, com quem 
ele foi casado durante 14 anos. 
Além da jovem, o intérprete 
de Louro José também é pai 
de Amanda, Diego e Adrian.

SEM SUBSTITUIÇÃO
Com a morte prematura de 
Tom Veiga, Ana Maria Braga 
terá a responsabilidade de 
apresentar o programa so-
zinha. A Globo não irá pro-

curar substituto para o per-
sonagem. Segundo informa-
ções do portal UOL, o pro-
grama é bastante focado em 
culinária, pilar que seguirá 
ainda mais forte nessa nova 
fase do programa. A produ-
ção também investirá mais 
em crônicas de rua, reporta-
gem e prestação de serviços 
em geral.

Conselheiro diz que houve ‘tortura 
psicológica’ no decorrer da solenidade

CNJ apura conduta 
de juiz em audiência 
do caso Mari Ferrer

REPRODUÇÃO INTERNET

Juiz do caso, Rudson Marcos, poderá ser investigado pela CNJ

O Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) vai analisar 
um pedido de investiga-
ção contra o juiz que ino-
centou o empresário An-
dré de Camargo Aranha 
da acusação de estrupro 
contra a influencer Maria-
na Ferrer, ao aceitar a tese 
de “estupro culposo”.

A decisão polêmica 
partiu do juiz Rudson 
Marcos, da 3ª Vara Cri-
minal de Florianópolis, 
responsável pelo caso. Na 
audiência de instrução e 
julgamento do processo, o 
magistrado não interveio 
quando o advogado do 
acusado de estupro afir-
mou que a jovem, possível 
vítima, tem como “ganha 

pão” a “desgraça dos outros”, 
nem quando foram mostra-
das fotos sensuais da garota, 
sem qualquer relação com o 
fato apurado, para questio-
nar a acusação.

O pedido de investigação 
contra o juiz foi apresenta-
do pelo conselheiro do CNJ 
Henrique Ávila à corregedo-
ria do órgão.  “O que eu as-
sisti é chocante. Precisamos 
avaliar para apurar respon-
sabilidades”, disse Ávila. “As 
chocantes imagens do vídeo 
mostram o que equivale a 
uma sessão de tortura psico-
lógica no curso de uma sole-
nidade processual”, escreveu 
no pedido.

Inclui conteúdo iG Conteúdo Estadão 
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MARADONA

Ex-craque 
fará cirurgia 
na cabeça

O jornal argentino Cla-
rín informou que Diego 
Maradona foi diagnosti-
cado com um hematoma 
subdural, ligeiro acúmulo 
de sangue na meninge, e 
deve ser operado. De acor-
do com fontes próximas 
ao ex-jogador, hematoma 
foi gerado de um trauma 
em consequência de qual-
quer batida que ele possa 
ter sofrido recentemente.

Segundo o Clarín, a deci-
são de interná-lo foi toma-
da como medida preventiva 
por sua situação emocional. 
Ontem à tarde, o médico de 
Maradona havia dito que 
houve uma melhora no 
quadro do ex-jogador de 60 
anos. Maradona está inter-
nado em uma clínica em La 
Plata, cidade onde mora, 
mas deve ser transferido 
para Buenos Aires.

FLAMENGO

BOTAFOGO

Na véspera de ‘decisão’, 
Gabigol treina com grupo
Rubro-Negro pode até empatar hoje que avança às quartas de final da Copa do Brasil

Gabigol segue processo de recuperação e está em fase de transição do departamento médico para o gramado

O 
Flamengo voltou a 
treinar na manhã 
de ontem, no último 
apronto tático visan-

do a partida de hoje, contra o 
Athletico-PR, pela volta das oi-
tavas de final da Copa do Bra-
sil, às 21h30, no Maracanã. Ga-
bigol segue processo gradual 
de recuperação e, em fase de 
transição (do departamento 
médico para o gramado), fez 
parte do aquecimento.

Pedro Rocha e Arrascaeta 
foram outros jogadores que 
treinaram um período com 
o grupo completo - já que na 
última segunda-feira, como 
de praxe nos dias seguintes 
às partidas, fizeram apenas 
treino regenerativo. Diego e 
Rodrigo Caio ainda estão um 
passo atrás, em tratamento na 
parte interna do CT.

Enquanto Arrascaeta trei-
nou com uma carga leve, 
acompanhado de perto por 
fisioterapeutas, Pedro Rocha 
é quem mais alimenta espe-
rança de voltar a ser relacio-
nado. Após avaliações em 
13 de outubro, foi constata-
do pequeno déficit de força 
muscular. O atacante este-
ve com a delegação em Por-
to Alegre e Coritiba, para os 
jogos contra Internacional e 
Athletico-PR, respectivamen-
te, mas com Dome tentando 

ajudá-lo na motivação para 
sua recuperação.

E a torcida só saberá quem 
volta de lesão, ou não, hoje. 
Isso porque, o Flamengo di-
vulga a lista de relacionados 
para o jogo no início da tarde 
(após a última atividade no 
CT). As mudanças na escala-
ção em relação à goleada so-
frida para o São Paulo devem 
ser na zaga. Gustavo Henrique 
e Natan, que tiveram atuações 

ruins, devem dar lugar a Thu-
ler e Léo Pereira. O Flamengo 
deve ir a campo com: Hugo, 
Isla, Thuler, Léo Pereira e Fili-
pe Luis; Willian Arão, Thiago 
Maia e Gerson; Ribeiro, Bruno 
Henrique e Pedro.

Rodrigo Caio foi cortado 
da Seleção. Éder Militão (Real 
Madrid) está com covid e foi 
desconvocado. Felipe (Atléti-
co de Madrid) e Diego Carlos 
(Benfica) foram chamados.

Equipe carioca cria as melhores chances no 
jogo, mas não balança as redes do Cuiabá

Alvinegro fica no 0 a 0 
e cai na Copa do Brasil

O Botafogo está eliminado 
da Copa do Brasil. O time 
empatou ontem em 0 a 0 
com o Cuiabá, na Arena 
Pantanal. Como perdeu o 
jogo de ida por 1 a 0, no Es-
tádio Nilton Santos, a equi-
pe não conseguiu passar às 
quartas de final.

A Alvinegro começou no 
ataque e manteve a posse de 
bola em 68%. Mas esbarrou 
em suas deficiências técni-
cas e pecou nas finalizações. 
O jogador mais participati-
vo na primeira etapa foi o 
meia Bruno Nazário. 

Por ter mais a bola e se 
lançar ao ataque, o Botafogo 
deixou espaços na defensa, 
que resultaram em chances 
para o Cuiabá. A mais peri-
gosa foi aos 40 minutos, 

quando Maxwell recebeu na 
área e bateu colocado. Diego 
Cavalieri fez boa defesa e ga-
rantiu a igualdade do placar 
no 1º tempo.

Na 2ª etapa, a história não 
foi diferente com o Botafogo 
com mais posse de bola, mas 
foi punido pela falta de capri-
cho nas conclusões. O técnico 
Flávio Tenius mudou o ataque 
e colocou Ivan Angulo e Pe-
dro Raul. O camisa 9 entrou 
muito bem e foi quem teve as 
melhores chances. Aos 33, o 
Botafogo teve a melhor opor-
tunidade com Pedro Raul. 
Após bate-rebate, ele chutou 
forte de esquerda e a bola ex-
plodiu no travessão.

Nos acréscimos, Guilherme 
Santos teve chance de marcar 
de cabeça, mas João Carlos sal-
vou o Cuiabá, mantendo o 0 a 0 
e sacramentando a eliminação 
do Botafogo na Copa do Brasil.

a palinha do apolinho

Returno vai ser dureza

PAVIO CURTO E 
DESAVENÇAS

PEDALADAS

 N O massacre a que estão 
submetidos os jogadores, 
sequência de jogos com 
intervalos curtos, falta de 
tempo para as famílias, 
convívio diário intenso, 
são fatores que levam ao 
estresse e geram conflitos 
internos capazes de rachar 
um grupo. 

São sintomas preocu-
pantes considerando-se o 
que vem pela frente, pavios 
curtos, abrem espaço para 
desavenças e atos de rebel-
dia, que conduzem para 
crises. Ganhará quem do-
minar os nervos.

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

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

 N Os jogos serão os mesmos 
nas 19 rodadas, a diferen-
ça estará nas dificuldades 
a serem enfrentadas. O 
calendário apertado sufo-
cando, sobretudo os que 
se empenham em compe-
tições paralelas, jogos com 
intervalos curtos e um ad-
versário novo, o verão que 
se aproxima, justamente 
quando elencos estarão 
mais degastados. 

A reta final, momento 
em que os jogadores mais 
precisarão de forças, tan-
to na briga pelo título, 
quanto na fuga da zona de 

rebaixamento, que estarão 
mais acirradas justamente 
entre janeiro e fevereiro, sol 
a pino, noites abafadas e os 
jogadores abaixo do limite 
de suas forças. 

Teoricamente os que têm 
melhores elencos, tipo Fla-
mengo do Domènec Torrent 
(foto), São Paulo, do Diniz, 
Palmeiras, do recém chega-
do Abel Ferreira, e o Inter-
nacional do Coudet, terão 
condições de enfrentar as 
dificuldades, duríssima 
será a luta para fugir da Se-
gundona. Tempos difíceis, 
só os fortes sobreviverão.

 N O Benfica, do Jorge Je-
sus, tomou de 3 x 0 do 
Boavista e foi barato. 
Torcida do Flamengo 
acha que com mais duas 
cipoadas parecidas ele 
volta. 

 N O técnico tricolor, Odair 
Hellmann, diz que o time 
do Fluminense pode sonhar 
com coisas melhores, mas 
sem tirar os pés no chão. 
Então vai ter que dormir 
em pé.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Andrey Lopes, o Cebo-
la, técnico substituto do 
Vanderlei Luxemburgo 
no Palmeiras, entregará 
outro time para o portu-
guês Abel Ferreira, que 
terá dificuldades para fa-
zer melhor.

 NSegunda onda da co-
vid-19 na Europa pode 
comprometer a tempo-
rada em andamento e 
alcançar a Eurocopa, que 
pode ser disputada em 
sede única, provavelmen-
te na Rússia.

O Flamengo 
anunciou a 
renovação do 
contrato com o 
lateral Matheuzinho 
até outubro de 2025

Honda disputa a bola no alto em um ataque do Botafogo

VITOR SILVA/BOTAFOGO

FLUMINENSE

VASCO

Próximo da Libertadores

Com 32 pontos em 19 jogos, o 
Fluminense fez um 1º turno 
surpreendente no Brasilei-
ro. Com a gordura, o Tricolor 
pode fazer campanha inferior 
na 2ª e mesmo assim retornar 
à Libertadores após oito anos 
fora. Segundo cálculos do ma-
temático Tristão Garcia, a equi-
pe precisa alcançar 61 pontos 
para confirmar sem qualquer 
risco a classificação. 

“Com 61 pontos é garantido 
o G-6. Porém, existe a possibi-
lidade de pontuação menor 
ser suficiente. A possibilidade 
de conseguir com 59 é grande. 

Mas é sábio mirar os 61, porque 
se não alcançar, ficando perto 
dessa marca há boa chance”, 
afirmou Tristão. 

A equipe conseguiria a vaga 
caso vença nove partidas, em-
pate duas e perca oito no retur-
no. No 1º turno, venceu nove, 
empatou cinco e perdeu cinco. 

As possibilidades de buscar 
vaga podem aumentar mais 
dependendo dos campeões da 
Copa do Brasil, Libertadores e 
Sul-Americana. Se os torneios 
sejam conquistados por clubes 
presentes entre os seis primei-
ros do Brasileiro, o G-6 poderá 
se transformar em um G-9. As 
chances de ser campeão brasi-
leiro são de apenas 7%.

Em clima agitado, time 
pega o Caracas pela Sula
O Vasco enfrentará o Ca-
racas (Venezuela), hoje, às 
21h30, pela segunda fase 
da Copa Sul-Americana. No 
jogo de ida, o clube carioca 
venceu por 1 x 0, gol de Tiago 
Reis. O técnico Ricardo Sá 
Pinto não vai poder contar 
com Ygor Catatau, expulso 
no último jogo, e o artilheiro 
Cano, machucado. Voltando 
de lesão, o atacante Talles 
Magno ainda é dúvida para 
a partida e será reavaliado 
momentos antes de a bola 
rolar. Léo Matos, que não 
está inscrito na competição, 

e Cayo Tenório, que testou 
positivo para covid-19, tam-
bém são baixas no time.

O Cruzmaltino deve ir a 
campo com: Fernando Mi-
guel, Yago Pikachu, Ricar-
do Graça, Leandro Castan, 
Henrique, Andrey, Leonar-
do Gil, Carlinhos, Benitez, 
Vinicius(Talles), Ribamar.

Durante reunião realiza-
da em São Januário, os cin-
co candidatos ao cargo de 
mandatário decidiram, em 
comum acordo, adiar a elei-
ção do clube, que acontece-
ria no próximo sábado. 

CR-7 ESTÁ DE VOLTA À JUVE
Após testar positivo para covid, Cristiano 

Ronaldo joga hoje pela Juventus contra o 

Ferencváros, na Liga dos Campões.

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

Maradona está internado

DIVULGAÇÃO/GIMNASIA Y ESGRIMA 

 > Buenos Aires, Argentina

PEDRO LOGATO
pedro.logato@odia.com.br

LUCAS FELBINGER
lucas.fonseca@odia.com.br
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Feirão Limpa Nome dá 
descontos de até 99%
Casas Bahia e Ponto Frio também negociam dívidas de clientes inadimplentes

Nas Casas Bahia, o Feirão Quita Dívida vai dia 20 de novembro

C
onsumidores inadim-
plentes de todo o país 
já podem negociar dí-
vidas e contas atrasa-

das com até 99% de desconto 
durante mais um feirão Limpa 
Nome da Serara. Os descontos 
são oferecidos por mais de 50 
empresas parceiras de diver-
sos segmentos até o dia 30 de 
novembro. Segundo a Sera-
sa, pelo menos 64 milhões de 
consumidores podem ser be-
neficiados com a iniciativa que 
começou ontem.

Para participar, o consumi-
dor deve acessar um dos canais 
digitais: site do Serasa Limpa 
Nome, Whatsapp e aplicati-
vo. Nesta edição, a negociação 
será feita ainda em mais de 
sete mil agências dos Correios 
em todo o país. A ação permi-
tirá que, após a quitação da dí-
vida, o consumidor tenha pon-
tuação aumentada e obtenha 
melhores condições de crédito 
nas próximas compras.

Participam do feirão empre-

sas como Itaú, Banco do Bra-
sil, Recovery, Claro, Santander, 
Vivo, Casas Bahia, Ponto Frio, 
Renner, Riachuelo, Pernam-
bucanas, Avon, Bradesco, Car-
refour, Porto Seguro, Ativos, 
Oi, Sky, Banco BMG, Crefisa, 
Ipanema, Light, entre outras.

No segmento do varejo, as 
Casas Bahia e Pontofrio lança-
ram oportunidade para clien-
tes quitarem débitos nos car-
nês das marcas. O Feirão Quita 
Dívida acontece até dia 20 de 
novembro e garante até 90% 
de desconto sobre o saldo de-

vedor. É uma grande chance 
para quem quer limpar o nome 
e começar 2021 sem dívidas.

Terão ofertas de negociação 
com isenção de juros e multas 
para atrasos de 60 a 120 dias. 
Para atrasos maiores que 120 
dias, até 90% de desconto so-
bre o valor total da dívida.

Nas lojas, os clientes pode-
rão consultar o time do balcão 
(caixa, analista e atendente) 
que terá acesso ao Portal de 
Renegociação, para oferecer 
aos clientes todas as condições 
disponíveis para a negociação 
dos débitos, possibilitando que 
o cliente volte a ser elegível a 
análise de crédito nas Casas 
Bahia e Ponto Frio.

“Para os interessados, es-
taremos atendendo no nosso 
portal de renegociação, cen-
tral 0800, em todas as nossas 
lojas e até mesmo via what-
sapp, de forma integrada”, 
afirma André Luiz Calabró, 
Diretor de Serviços Financei-
ros da Via Varejo.

Há como segurado 
pedir revisão para 
ter benefício 
integral e definitivo

INSS: antecipação de 
auxílio até dezembro

Consulta pelo Meu INSS

A antecipação do auxílio-
doença, adotada pelo go-
verno durante a pandemia 
de covid-19, será paga a be-
neficiários pelo período de-
finido no atestado médico, 
limitado a até 60 dias, mas 
não poderá exceder o dia 31 
de dezembro, quando ter-
minam os efeitos do decreto 
de calamidade pública. Ins-
tituída em abril, a medida 
foi prorrogada semana pas-
sada para requerimentos 
feitos até 30 de novembro.

A prorrogação foi regu-
lamentada por portaria pu-
blicada ontem no DO. Mes-
mo com prazo máximo, há 
possibilidade de o segura-
do apresentar pedido de 
revisão para fins de obten-
ção integral e definitiva do 
auxílio-doença, na forma 
estabelecida pelo INSS.

Por meio da antecipação, 
o beneficiário recebe até 

um salário mínimo (R$ 1.045) 
sem perícia médica, bastando 
anexar atestado médico com 
declaração de responsabilida-
de pelo documento no portal 
do INSS ou do aplicativo Meu 
INSS. Após a perícia médica, 
o segurado recebe a diferença 
em uma parcela, caso o valor 
supere um mínimo.

Na semana passada, o INSS 
iniciou o pagamento das di-
ferenças das antecipações re-
cebidas até 2 de julho. Quem 
tiver direito receberá carta 
com recálculo ou poderá ver 
pelo site e aplicativo Meu INSS, 
além do 135.

Pix: valor médio de transação de R$ 90 no 1º dia de teste
Nesta etapa, que funcionará como piloto para a nova modalidade, somente de 1% a 5% dos clientes dos bancos poderão enviar recursos

Cada pessoa física pode inscrever até cinco chaves por conta

física pode inscrever até cin-
co chaves por conta bancária. 
Para pessoas jurídicas, o núme-
ro sobe para 20.

As chaves funcionarão 
como código simplificado que 
associará a conta bancária ao 
número do CPF ou do CNPJ, 
e-mail, número do celular ou 
uma chave aleatória de 32 dí-
gitos. Em vez de informar o nú-
mero da agência e da conta, o 
cliente apenas informa a chave 
para fazer a transação. O clien-
te pode pagar e receber dinhei-
ro em até dez segundos, mes-
mo entre bancos diferentes. 

O primeiro dia de teste em fase 
restrita do Pix, novo sistema 
de pagamentos instantâneos 
do Banco Central registrou on-
tem 1.570 transações. O valor 
médio por transação somou 
R$ 90, e a maior transferência 
de recursos foi de R$ 35 mil. 
O chefe do Departamento de 
Competição e de Estrutura do 
Mercado Financeiro do BC, 
Ângelo Duarte, informou que 
todos os sistemas operaram 
sem problemas ao longo do 
dia. Segundo ele, não houve in-
cidentes graves, mas algumas 
instituições financeiras regis-

traram problemas técnicos no 
início do dia, todos resolvidos 
pelos próprios bancos. 

Nesta etapa, que funciona-
rá como teste para a nova mo-
dalidade, somente de 1% a 5% 
dos clientes dos bancos pode-
rão enviar recursos pelo Pix. 
Todos os clientes com a chave 
cadastrada, no entanto, esta-
rão aptos a receber. A escolha 
dos clientes que participarão 
da fase restrita coube às insti-
tuições financeiras.

Assim como ontem, a ferra-
menta funciona hoje das 9h às 
22h. O sistema reabre às 9h de 

amanhã e fecha às 22h de sex-
ta-feira para testar a capacida-
de do Pix durante a madruga-
da. A partir do dia 9, os bancos 
ampliarão o público que pode 
enviar recursos até o Pix ope-
rar plenamente, no próximo 
dia 16. A partir dessa data, o Pix 
funcionará 24 horas por dia.

Segundo o chefe adjunto do 
Departamento de Competi-
ção e de Estrutura do Mercado 
Financeiro do Banco Central, 
Carlos Eduardo Brandt, mais 
de 60 milhões de chaves (códi-
go de uso) para operar o Pix fo-
ram cadastradas. Cada pessoa 
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

A Alerj aprovou ontem a PEC 49/20, que permite aos 
pedagogos o acúmulo de cargos técnico-pedagógicos remunerados. A medida 
será promulgada pelo Legislativo e incorporada à Constituição Estadual.

ACÚMULO DE CARGOS.

Rio avança negociações 
com o governo federal
Socorro fiscal será votado até o dia 17, e estado tem sinalização de apoio da União

LUÍS MACEDO/AGÊNCIA CÂMARA

Maia recebeu os governadores, que pediram agilidade na votação; autor do texto também esteve na reunião

O 
R i o  d e  Ja n e i r o 
aposta suas fichas 
na aprovação pelo 
governo federal do 

PLP 101/2020, ou novo Plano 
Mansueto, que prevê ajuda 
fiscal aos entes da federação. 
A proposta, que deve ser vo-
tada até o dia 17, contempla 
os estados em dificuldades 
financeiras. Para aqueles 
em grave crise (como o Rio), 
aponta como solução um 
novo Regime de Recupera-
ção Fiscal (RRF), com dura-
ção de 10 anos. 

O governador em exercí-
cio Cláudio Castro tem se 
aproximado cada vez mais 
do presidente Jair Bolsona-
ro e, nos bastidores, já con-
ta com apoio da União para 
conseguir um novo acordo.

Essa nova adesão do Rio 
ao regime fiscal fará com que 
o estado fluminense tenha 
13 anos de alívio financeiro. 
Isso, segundo Castro e o titu-
lar da Secretaria de Fazenda, 
Guilherme Mercês, será fun-
damental para o pagamento 
do funcionalismo.

“Significará o pagamen-
to dos servidores em dia e a 
oferta de serviços públicos 
de qualidade”, declarou o go-
vernador interino. 

 n A previdência estadual é 
mais um tema que ganhará 
um importante capítulo no go-
verno fluminense nos próximos 
meses. É possível que a União 
exija do Rio de Janeiro uma 
nova reforma nas regras pre-
videnciárias. Vale lembrar que 
o aumento do desconto apli-
cado sobre a remuneração dos 
servidores, de 11% para 14%, já 
vale desde 2017. As alterações 
seriam então na idade mínima 
e tempo de contribuição.

Aliás, ajustes nessa área 
são estudados pelo gestor do 
Rioprevidência, Sérgio Aurelia-
no (que preside a autarquia), 
e pelos demais responsáveis 
pelos Regimes Próprios (RPPS) 
dos estados do Sul e Sudeste.

Eles se reuniram virtual-
mente, na última quinta-feira 

(29/10), em mais um evento do 
Consórcio de Integração Sul e 
Sudeste (Cosud). Os encontros 
do Cosud têm como objetivo a 
integração dos representantes 
dos estados de Santa Catarina, 
Paraná, Rio Grande do Sul, São 
Paulo, Minas Gerais, Rio de Ja-
neiro e Espírito Santo. 

Durante a última reunião, 
dois tópicos ganharam desta-
que: o de migração de planos 
previdenciários e o da neces-
sidade de uma agenda com os 
atuários dos estados do con-
sórcio para alinhar a avaliação 
atuarial nos entes.

Para o mês de novembro, já 
há duas novas reuniões para 
serem realizadas: uma com 
os representantes do Cosud, e 
outra com a dos atuários para 
o novo alinhamento atuarial.

REUNIÃO DO SUL E SUDESTE

Planos previdenciários em pauta

Apelo ao Senado também
 > O presidente do Senado, 

Davi Alcolumbre (DEM
-AP), também ouviu on-
tem os apelos dos chefes 
dos Executivos estaduais 
(incluindo Castro) para 
que a Casa legislativa vote 
o novo Plano Mansueto 
com urgência assim que 
os deputados aprovarem 
a medida.

O secretário-chefe da 

Casa Civil, Nicola Miccio-
ne, também acompanhou 
Castro e Guilherme Mercês 
na reunião com Maia. O se-
cretário de Fazenda, aliás, 
vem defendendo a aprova-
ção do PLP 101, de autoria 
de Pedro Paulo (DEM-RJ), 
como medida imprescindí-
vel para a manutenção da 
prestação de serviços e dos 
salários em dia. Sérgio Aureliano tem liderado reuniões do Consórcio de estados

DIVULGAÇÃO RIOPREVIDÊNCIA

Isso porque o PLP 101 sus-
pende o pagamento da dívi-
da do estado em recuperação 
no primeiro ano de regime. 
No segundo, o ente retoma 
essa obrigação, mas de for-
ma suave, e assim sucessi-
vamente nos anos seguintes 
enquanto durar o RRF. 

Outros governadores tam-
bém articulam a votação do 
texto. Ontem, eles se reuni-
ram com o presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia (DEM
-RJ), em Brasília, que se 
comprometeu a levar o pro-
jeto ao plenário até o dia 17. 
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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

 

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.
 

COSTureIraS T.98268-7947
Costureiras Camiseira, Alfaia-
te  com experiência em con-
fecção de paletó e ou camisa. 
Salário a combinar.  Contato: 
Tel.:98268-7947
 

PeDreIrO V/TeXTO
e servente. espectro enge-
nharia  Comparecer   rua 
Peçanha da Silva 110 Ja-
caré ( final do ônibus 474). 
eduardo Junior. residente 
na Cidade do rio

 

auX. aDmINISTraTIVO 
Com noções de DP, conheci-
mento de informática, aten-
der telefone etc. Salário + be-
nefício r$ 1.860,00. Contato 
pelo Whatsapp 98490-3982
 

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
 
meIO OFICIaL V/TeXTO
de Pintura, Montador e Me-
cânico de Automóveis com 
experiência. Comparecer Rua 
Campos da Paz, n° 230,  Rio 
Comprido - RJ.

 

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

 



O DIA I QUARTA-FEIRA, 4.11.2020    11

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 
do Rio e no Grande Rio.

Anúncios de Noticiário: 2222-8191 / 2222-8631 / 2222-8388. 
Anúncios para o Interior: 2222-8279 - Negociações com agência: 
2222-8388 Outros estados:2222-8279- De 2ª a 6ª, das 10h às 18h. 
Atendimento ao jornaleiro: 3891-6012 - De 2ª a 6ª, das 8h às 12h30 
e das 13h30 às 17h. 
Editora O DIA LTDA. Rua dos Inválidos 198, 2º andar, Lapa- CEP: 
20.231-048 - Rio de Janeiro - RJ. 

O DIA é filiado ao Instituto Verificador de Circulação (IVC). 

DISQUE REDAÇÃO: 2222-8069 E 98921-1888         ASSINATURA E ATENDIMENTO AO LEITOR: 2222-8600/2222-8650/2222-8651

EDITOR-CHEFE
Aloy Jupiara

EDITOR-EXECUTIVO
Bruno Ferreira

 N O PRTB, comandado por Levy Fidélix – candidato a 
prefeito em São Paulo – foi à Justiça para ter acesso a 
detalhes das pesquisas do Ibope e Datafolha, das quais 
questiona os resultados. A advogada Cristiana Hauch, 
que atende ao partido, protocolou ação (nº 0602241-
62.2020.6.26.0001) na 1ª Zona Eleitoral de SP (Bela 
Vista). Recentemente, o juiz Marco Antônio Martins 
Vargas autorizou acesso, e o Ibope enviou os dados. 
Mas, não satisfeitos com o que consideram falta de 
detalhamento e técnica, a direção do partido recorreu 
e aguarda decisão para acesso a mais pesquisas, de di-
ferentes institutos. A defesa de Fidélix conseguiu mar-
car duas audiências na sede do Ibope, mas não foram 
recebidos na porta.

Alô, eleitor?
 N Outro questionamento 

do PRTB é o modelo usa-
do em tempos de pande-
mia pelos institutos, que 
é a pesquisa por telefone 
– diferentemente da tradi-
cional feita nas ruas. 

Ibope responde 
 N Em resposta à colu-

na, o Ibope Inteligência 
informou que “enviou 
o material solicitado e 
se colocou à disposição 
para  esc larec imento 
complementar”. 

Primeiro emprego
 N Ex-playboy e milionário 

(um primo rico, contato 
da coluna, diz que ele está 
quebrado), Chiquinho 
Scarpa se esforça na inter-
net para se eleger verea-
dor por SP. Nada de rua. 

Fechadura judicial
 N Veja como o Superior 

Tribunal de Justiça faz 
valer, como instância su-
perior, o bom senso em 
tempos difíceis. O TJ de 
Minas Gerais determinou 
que a Prefeitura de Betim 
pagasse, há dias, R$ 130 
milhões em precatórios – 
alguns poucos ficaram mi-
lionários. Mas o ministro 
Humberto Martins sus-
pendeu a decisão.

Saúde em primeiro
 N Obviamente, uma hora 

a prefeitura terá de arcar 
com o compromisso. Mas 
na sua defesa, a Procura-
doria do município infor-
mou que o valor é cinco 
vezes superior aos gastos 
mensais da prefeitura 
com vários programas e 
a saúde – principalmente 
em tempos de pandemia. 
E citou outros exemplos 
de prioridades da verba 
em caixa.

Calma, gente
 N O ministro do STJ Og 

Fernandes encontrou à 
mesa um processo curio-
so. Diante da eventualida-
de de obrigatoriedade da 
vindoura vacina contra a 
covid-19, dois cidadãos de 
São José do Rio Preto (SP) 
impetraram um habeas 
corpus preventivo contra. 
Mas o ministro rejeitou o 
HC. Por não ver razão dis-
so na fala do governador 
João Dória.

Saiu, não saiu
 N O sobrinho do presiden-

te Jair Bolsonaro, o Léo Ín-
dio, que trabalhava como 
assessor parlamentar do 
senador afastado Francis-
co Rodrigues, já tem novo 
emprego no Senado.

Explica essa!
 N O xeique Mohammed 

Bin Rashid Al Maktoum, 
vice-presidente dos Emi-
rados Árabes e premiê de 
Dubai, postou foto ontem 
em seu Instagram toman-
do uma vacina contra a 
covid-19. E aumentou as 
especulações, nas redes 
sociais, de que a turma 
dos bilhões na conta já tem 
acesso à imunização de al-
guma misteriosa cura, ao 
contrário do povão.

MERCADO

Testando a turbina
 N Quem acompanha de 

perto os bastidores da 
Itapemirim Aero diz que 
a companhia, que nem 
saiu do papel, já voa vir-
tualmente em céu tur-
bulento na cabine da 
administração.

Eco Vale
 N A mineradora Vale tem 

consultado fazendeiros 
da região de Brumadinho, 
onde ocorreu o crime do 
rompimento da barra-
gem. Quer comprar fa-
zendas para criar um eco 
parque.

Do bolso
 NAnálise da Mobills, star-

tup de gestão de finanças 
pessoais, com mais de 1.150 
usuários do DF, mostra que 
os gastos com lazer são ain-
da 30% menores do que em 
janeiro, pré-pandemia. No 
Brasil, são 16% a menos. 
Foram analisados dados de 
mais de 140 mil usuários do 
aplicativo, no país, entre ja-
neiro e setembro.

LUPA ELEITORAL

APOIO MORAL

 N O vice-presiden-
te General Mourão 
está fazendo agenda 
pessoal aos sábados 
para gravar em vídeo 
apoio a candidatos a 
prefeitos do PRTB.

“O diagnóstico era 
imensa insuficiência 
de profissionais de 
Saúde, fechamento 
de muitos 
serviços e falta de 
manutenção”

A pandemia do novo coronavírus 
chegou e modificou todos os 
padrões conhecidos até então. 

Foi por conta de um pequeno e invi-
sível inimigo que a liberdade de tran-
sitar e realizar tarefas corriqueiras 
foi retirada de um dia para o outro. 
Após meses de distanciamento físico, 
vemos uma flexibilização e retorno 
de atividades, muito porque o afasta-
mento social, além de impactar no se-
tor econômico, abala a saúde física e 
psicológica das pessoas. Sabemos que 
o distanciamento físico tem prazo de 
validade e precisa ser atendido, po-
rém sempre com cautela e precaução.

Com a retomada gradual de diver-
sos setores no Brasil é possível ver 
aglomerações, pessoas perto uma das 
outras, sem o uso de máscara como 
uma realidade necessária. Mesmo com 
a abertura dos estabelecimentos e com 
o relaxamento das medidas de preven-
ção, ainda vivemos, mundo afora, uma 
pandemia que já atingiu milhões de 
pessoas. Por isso, paira no ar uma dú-

Fumaça! Muita fumaça vista 
ao longe na Avenida Brasil. 
Isso apenas no trajeto que fiz 

durante dez anos para trabalhar no 
Hospital Geral de Bonsucesso (HGB), 
na Zona Norte do Rio. Esta unidade 
federal, fundamental para uma área 
demograficamente densa, na beira 
de uma grande via pública, rodeada 
por bairros populares e complexos de 
favelas pegou fogo no prédio central 
na última semana. Acompanhei de 
perto o caos.

Estive lá e pude ver a tensão e o de-
sespero de funcionários e familiares. 
Um hospital com seis prédios com ca-
pacidade para 600 leitos, com porta 
aberta para emergência e que já teve 
cirurgia cardíaca, serviço de trans-
plante, e que hoje ainda mantém es-
pecialidades e terapia intensiva, mas 
tudo isso debilitado por falta de recur-
sos humanos, gestão descontinuada 
por ingerência política, problemas de 
manutenção e recursos proporcional-
mente insuficientes. Muito triste!

Em 2019 presidi a comissão externa 
da Câmara dos Deputados para anali-
sar a situação dos hospitais federais e 
institutos aqui na cidade e havíamos 
observamos o que poderia ocorrer ali. 
O diagnóstico já era uma imensa insu-
ficiência de profissionais de Saúde, fe-
chamento de muitos serviços e denún-
cias de falta de manutenção. Tudo isso 
trazido à tona por nós exaustivamente. 

Fizemos extensos relatórios com in-
formações circulando no Congresso 
Nacional, ganhamos ação na Justiça 
para garantir contratação de traba-
lhadores da área e elaboramos proje-
tos de lei que já tramitam em Brasília. 
Fizemos o que podíamos para evitar 
tudo isso.

Vale ressaltar que um dos projetos 
criados trata dos critérios técnicos 
para ocupar direção dos hospitais. Tra-
balhamos permanentemente também 

Fogo anunciado

Cuidado na retomada e perigo da aglomeração

Celso Granato
infectologista e 
diretor Clínico do 
Grupo Fleury

Jandira Feghali
deputada federal 
(PCdoB-RJ)

vida se há um equívoco por parte das 
pessoas em entender o real sentido da 
palavra flexibilização.

Voltar às atividades, ou voltar ao 
normal, não pode ser sinônimo de re-
tornar ao que era no mês em que se 
iniciou a pandemia no país, fevereiro 
de 2020. A necessidade do retorno é 
autêntica, no entanto deve ser feita 
com parcimônia, principalmente, com 
o entendimento por parte da popula-
ção que é necessário seguir protocolos 
de saúde, como ter uma boa higiene 
com a lavagem das mãos, fazer uso de 
máscaras, ficar em locais arejados e 
distante das pessoas em locais públi-
cos e sair de casa quando realmente 
houver necessidade.

pela ampliação do orçamento do Sis-
tema Único de Saúde (SUS). 

O que vivemos hoje, portanto, é uma 
tragédia anunciada. Neste momento 
estamos cobrando do Ministério da 
Saúde informações oficiais e precisas 
sobre as investigações e cronograma 
de funcionamento da unidade, assim 
como será feito o atendimento da po-
pulação neste período. Não haverá 
descanso.

O SUS tem sofrido muitos golpes 
por este governo e o incêndio no HGB 
faz parte deste cenário de desprezo 
pela vida do povo fluminense. Basta.

Ter um relaxamento sem atenção 
faz com que a curva da evolução da 
doença oscile e mostre que estamos vi-
venciando uma fase instável. O retor-
no sem consciência, em um momen-
to que ainda estamos todos sujeitos 
a transmitir e contrair o vírus, abre a 
possibilidade para que o número de 
casos se eleve novamente e o cenário 
só piore.

Há a necessidade humana de estar 
próximo das pessoas, mas o momento 
ainda pede bastante civilidade para os 
movimentos que aglomeram em um 
só local. Mesmo com a retomada de 
trabalhos e estabelecimentos, ainda é 
preciso julgar se realmente juntar-se 
em determinados espaços é necessário. 
É preciso fazer escolhas e uma delas é 
verificar em qual situação deseja colo-
car a sua saúde e a do próximo em risco.

Algumas saídas e visitas são tole-
ráveis e saudáveis. Em todo tempo, é 
necessário o máximo de cuidado com 
protocolos de higiene. A retomada de 
alguns hábitos pode ocorrer, quando 
pontuais e em momentos que não reú-
nam uma quantidade grande de pes-
soas. Nesse momento, ainda é preciso 
discernir se o local que deseja visitar 
é propicio e não apresenta nenhum 
risco à saúde.

ANTONIO CRUZ/ AGÊNCIA BRASIL

ESPLANADEIRA

 N# Vice-presidente de recursos humanos da TIM, Maria Antonietta 
Russo, comanda debate sobre sustentabilidade e governança com repre-
sentantes do Pacto Global e da FGV no TIM Talks, na sexta. # Monterrey 
Construtora fecha contrato com Hospital Nossa Senhora das Graças para 
implantação de usina fotovoltáica, no Paraná. # Entrega do prêmio da 
1ª edição do Country Brand Awards acontece dia 18 de novembro. # Elo e 
Rappi lançam oferta exclusiva de até 30% de desconto para Rappi Travel. 
# Zoox Smart Data, startup brasileira, firma parceria e promove ações 
com Rede Choice de hotéis nos EUA. # Site O Bom de Viajar e Bagaggio 
promovem concurso cultural ‘Se Joga de Mala Nova’, no Instagram.

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

“Voltar às 

atividades, ou voltar 

ao normal, não pode 

ser sinônimo de 

retornar ao que era 

no mês em que se 

iniciou a pandemia”

ARTE KIKO



FábiaOliveira

REALIDADE X FICÇÃO

Gabi Martins e Gui Napolitano estiveram 
em São Paulo recentemente para gravar 
o clipe de ‘Covardia’, música que Gabi 

compôs após terminar o namoro com o mode-
lo. Depois de sua passagem pelo ‘BBB 20’, Gabi 
Martins resolveu escrever sobre algumas situa-
ções que viveu ao longo do programa. Uma 
delas foi o seu relacionamento com Guilherme 
Napolitano. 

Com direção de Rodrigo Rossi, realização da 
Brasilera Digital, o novo escritório que gerencia 
a carreira de Gabi, e produção executiva de Jr 
César, o clipe foi gravado em três locações 
diferentes, entre elas, no Espaço Olinda, Kza 
Estúdio (da dupla Matheus e Kauan) e Unique 
Hotel. No roteiro, Gabi Martins está em um 
quarto de hotel, sendo acordada às 3h da 
manhã com a ligação do amado, os dois se 
falam ao telefone e, na sequência, é revelada a 
identidade de Guilherme, que fica atrás de um 
holofote gigante. Em diferentes cortes, Gabi 
aparece tocando piano e fala: “Que você não 
me amava eu já sabia, mas terminar por telefo-
ne, é covardia. Foi só ouvir o tom do seu alô que 

o meu sexto sentido me avisou”, com lembran-
ças dos dois em distintos momentos de 
felicidade.

Em parceria com os compositores Bia Frazo, 
Davi Marback e Matheus Cordeiro e com produ-
ção musical de Kennedy Silva, o vídeo traz o 
casal GuiBi vivíssimo e é dedicado a todos os 
fã-clubes que torcem pela relação entre a 
cantora e o modelo. No entanto, na vida real 
Gabi e Gui negam a reconciliação. 

“O resultado do clipe ficou incrível. Estou 
super ansiosa para mostrar para todos vocês e, 
principalmente, para os meus fãs, que torcem 
demais por mim. É o meu presente para retri-
buir tanto amor e cuidado”, afirma Gabi 
Martins.

Neste fim de semana, Gabi zerou as fotos de 
seu Instagram e logo levantou suspeitas dos fãs 
de que um possível novo lançamento estaria se 
aproximando. E não é que os fãs sabem de tudo 
mesmo? O lançamento do clipe e da música 
‘Covardia’ será no próximo dia 5. O videoclipe 
deve ser exibido em primeira mão pelo progra-
ma TVZ, do Multishow, às 19h.
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A atriz Bianca Rinaldi, estrela do ‘Musical ‘Silvio San-
tos Vem Aí’’, segue com outros projetos na quarente-
na. Além da série de humor, ‘Home Office’, a artista 
resolveu mostrar para o público o seu lado de apre-
sentadora. ‘Você Pode Escutar’? é o nome do projeto, 
uma reflexão sobre as nossas percepções entre ouvir e 
escutar as questões existenciais que nos cercam todos 
os dias e com as temáticas trazidas, por meio de con-
vidados. Para a estreia do programa amanhã, às 21h 
no Instagram, Bianca irá conversar com Deh Bastos, 
que é consultora antirracista e co-fundadora do pro-
jeto ‘Criando Crianças Pretas’ para falar sobre racismo.

Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, continua firme com 

o seu tratamento contra um tumor no pâncreas, que apa-

receu pela terceira vez em um ano e meio. O produtor mu-

sical fez a sexta sessão de quimioterapia, ontem. “Ainda 

faltam mais duas sessões e acredito que daqui a duas 

semanas eu termine o tratamento para poder fazer um 

novo exame e saber como o câncer reagiu”, contou à co-

luna Dudu, que chegou a perder um pouco dos cabelos, 

mas tem sentido poucos efeitos colaterais.

EM TRATAMENTO

BIANCA RINALDI VIRA 

APRESENTADORA

FABRIZIO TONIOLO

Solange Almeida voltou a causar nas 
redes sociais ao falar sobre a sua relação 
com o namorado, Monilton Moura. A 
cantora respondeu aos fãs as perguntas 
sobre as intimidades do casal e revelou 
que não só as noites, mas os dias são 
quentes para a dupla. “Fazemos no claro, 
no escuro, de manhã, de tarde, de noite, 
fazemos toda hora, de todo jeito, em todo 
canto”, disparou ela. Solange e o 
empresário estão juntos desde junho, mas 
se conheceram em 2015 e chegaram a 
namorar um ano e meio, na época, mas 
sem assumir publicamente a relação.

SOL ALMEIDA 

ABRE 

INTIMIDADES

Gui Napolitano e 

Gabi Martins 

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

CONTRATAÇÃO NA NETFLIX

MANU CONFIRMA 
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Manu Gavassi e a Netflix anunciaram 

nesta terça-feira (3) a contratação da 

atriz para estrelar uma série na platafor-

ma de streaming. A informação já havia 

sido antecipada por esta colunista, que 

inclusive noticiou o titulo gringo da nova 

produção, ‘Condom Ladies’ e deixou cla-

ro que o nome brasileiro ainda não havia 

sido definido.

No vídeo em que confirma sua contra-

tação, Manu diz que o nome da série 

não é esse e que a nota desta humil-

de coluna estragou uma divulgação 

bem cara que estava sendo planeja-

da. “Condom = camisinha, Ladies = 

mulheres. O que mais me irrita nesse 

nome não é fato de ele ser um clás-

sico erro de fofoqueiros que passam 

adiante uma informação que eles não 

têm conhecimento algum até elas 

perderem completamente o sentido, 

estragando assim todo o plano que 

eu tinha para o anúncio da série que 

eu vou, de fato, fazer. Sim, eu tinha 

um plano e ele era caro”, disse Manu.

PROTOCOLO DE SEGURANÇA 
SÓ PARA INGLÊS VER
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O cantor gospel Ricardo Leitte morreu nesta segun-

da-feira (2), vítima das complicações do coronavírus, 

em um hospital de São Paulo. O artista já estava com 

mais de 70% dos pulmões comprometidos pela 

doença e a família pedia orações de seus seguidores 

nas redes sociais. “O Senhor Deus tomou para Si seu 

servo, Ricardo Leitte. Ficará em nossas lembranças a 

alegria que ele espalhou através de suas canções por 

todos os lugares onde passou e o legado conquistado 

com muito sacrifício. Ricardo vinha lutando contra o 

COVID-19 desde 15/10/2020 e essa luta chegou ao 

fim.

 Sabemos que todos os amigos, fãs e admiradores 

estão sentindo a dor dessa partida precoce, mas o 

céu está em festa e Deus está sendo adorado por 

esse servo e homem de Deus. Descanse em paz”, diz 

o comunicado da família.

 Andressa Urach, que recentemente lançou seu 

primeiro single como cantora gospel, contou que sua 

música, ‘Morri para Viver’, foi escrita por Ricardo e la-

mentou a perda precoce do artista. “Meu amigo, você 

escreveu uma musica linda para mim e hoje você nos 

deixou. Que o Senhor Jesus te abrace com todo amor 

que você merece e que o Espirito Santo conforte tua 

família. A vida e um sopro”.

No último fim de semana, Bruno Diegues, ex-vocalista do Jeito Moleque, 

reuniu alguns amigos em sua cobertura localizada em São Paulo, para a 

gravação do clipe de ‘Hoje a noite é nossa’. O cantor volta aos palcos de-

pois de quatro anos afastado do cenário musical. Em seu retorno, o artista 

investe no pagode, ritmo que o consagrou. No projeto #10Antigas, Bruno 

canta os dez maiores sucessos de sua carreira.

DE VOLTA AO CENÁRIO MUSICAL

LUTO NO GOSPEL
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POR AÍ
 n No sábado, 

Kevin O Chris 
vai gravar o seu 
novo DVD, ‘Todo 
Mundo Ama o 
Chris’, na Cida-
de das Artes, na 
Barra da Tijuca.

 n  A Federação de 
Teatro Associa-
tivo do Estado 
do Rio de Janeiro 
promove online 
a 3ª Mostra de 
Artes para Infân-
cia e Juventude. 
Sábados e do-
mingos, às 17h, 
nas redes sociais 
da Arena Carioca 
Abelardo Barbo-
sa Chacrinha.

O quadro do ‘A Hora do Faro’ em que os eliminados da ‘Fazenda’ são entrevis-

tados tem dado muita dor de cabeça à produção do programa. Isso porque 

o tal protocolo de segurança só funciona quando as câmeras estão ligadas. 

Antes do ‘valendo’ todo mundo se abraça, se beija... Como se não houvesse 

Covid-19. Os produtores ficam loucos pedindo para que eles não se beijem, 

não se abracem... Em vão.

O PREJUÍZO DE PEDRO SCOOBY

Pedro Scooby conversou com a coluna sobre o furto de suas pranchas de surfe 
em Portugal. “A casa ainda estava sem câmeras. Já fui na polícia, mas não tem 
nenhuma novidade até agora”, disse o surfista. Scooby calcula que teve um 
prejuízo de cerca de R$ 100 mil com o furto das pranchas...

REPRODUÇÃO

Em jogo de perguntas e respostas com seus seguidores do Instagram, Kelly 
Key revelou que já recebeu convites para participar de realities show, entre 
eles, o ‘BBB’, mas que nunca teve coragem de aceitar. “Fui convidada para o 
BBB e também para ‘A Fazenda’, mas isso não é para mim mesmo”, disse. 

REQUISITADA DOS REALITIES 

 ana.lima@odia.com.br

roberto.rodrigues@odia.com.br
BETO RODRIGUES

Com participação de:

ANA CORA LIMA
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Com olhar crítico, 

Bruno Gissoni revê 

o trabalho em 

‘Flor do Caribe’, 

reprisada na faixa 

das 18h na Globo, e 

relembra desafios 

do personagem

VIAGEM 

A 
pinta de galã não é de hoje e, com a 
reprise de ‘Flor do Caribe’, de 2013, 
o público tem a chance de lembrar 
um dos papéis mais charmosos da 

carreira de Bruno Gissoni. Aos 33 anos, o ator 
lembra com carinho os aprendizados que teve 
com o personagem. “O Juliano é muito feliz 
com pouco, ele não vivia a vida dessa forma 
materialista como a maioria de nós vive. En-
tão, eu acho que essa foi a maior lição. Era 
um personagem muito leve e feliz com tão 
pouco”, declara o jovem que, durante as gra-
vações, precisou entender a melhor forma de 
se conectar com o papel.

“O Juliano é de um universo completamen-
te distante do meu. Ele é um pescador, é ado-
tado e acaba se apaixonando por uma mulher 
mais velha do que ele. Então, vários universos 
que eu nunca tinha tido vivência. Esse foi o 
maior desafio, encontrar um elo verídico en-

JULIANA PIMENTA 
juliana.pimenta@odia.com.br

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

MALHAÇÃO

 n Andrezza tranquiliza K1 e ga-
rante sua segurança. Lica, Ellen, 
Samantha, MB e Felipe pressio-
nam Bóris a voltar para o Grupo. 
Benê é aprovada para o curso de 
música, e Guto comemora.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Cristal avisa a Cassiano que 
chegará a Vila dos Ventos no dia 
seguinte. Ciro fica triste porque 
Mila deixará Vila dos Ventos. 
Duque surpreende Cassiano ao 
aparecer no Flor do Caribe.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 n Agilson e Leozinho despistam 
as lembranças de Camila. Fedora 
reclama de seu vestido e Teodo-
ra a repreende. Genésio ameaça 
as filhas de Francesca. Tancinha 
é sequestrada por Genésio.

 n Poderosa conta para Miguel 
sobre o encontro que terá com 
o pai. Ela se despede de Miguel, 
que fica arrasado. Pedro des-
cobre que Poderosa é irmã de 
Fernanda.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

20h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Clarita vê no perfil da rede so-
cial de Beto uma foto dele com 
Érica. Cintia chega ao orfanato 
e comunica às crianças que um 
casal irá visitá-los

20h30 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Jeiza fala para Zeca que pode 
tentar encontrar o menino que 
caiu com ele no rio. Cibele confir-
ma a Dantas que Ruy é inocente. 
Rubinho se preocupa com Jeiza.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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Bruno Gissoni diz 

que universo do 

personagem, o 

pescador Juliano, é 

muito distante do seu

REPRODUÇÃO

tre o meu personagem e eu”, lembra. 
Antes da pandemia, Bruno viajou o país de 

carro ao lado da companheira Yanna Lavigne 
e da filha Madalena. Apaixonado pelo Brasil, 
o ator fala com carinho da oportunidade de 
conhecer as locações de ‘Flor do Caribe’ logo 
no comecinho da novela. 

“O povo Potiguar, o Rio Grande do Norte, o 
Nordeste inteiro é um povo muito receptivo, 
e eu lembro que foi muito especial para mim 
por várias razões. Baía Formosa e Pipa eram 
cidades que eu não conhecia. E eu fiquei es-
pantado com a beleza e com a simplicidade 
do lugar. É um Brasil muito latejante, muito 
vivo e pulsante. Acho que é isso que vou levar 
para o resto da vida como recordação desse 
lugar”, destaca. 

PASSADO A LIMPO
Agora, em isolamento, Bruno diz que gosta de 
rever a trama. Apesar de ser crítico ao próprio 
trabalho, o ator admite que essa etapa faz 
parte da evolução do trabalho. 

“Eu adoro rever. Sou muito crítico também 
e fico imaginando como seria se eu tivesse 
criado o personagem de forma diferente. 
É muito legal conseguir ver o seu trabalho 
como ator, anos atrás. Só acrescenta. Acho 
que você se torna melhor de acordo com as 
suas experiências e as suas vivências, tanto 
pessoalmente quanto profissionalmente”, 
conta o ator. 

“O personagem Juliano me trouxe muitas 
informações sobre aquele universo. Assim 
como o Iran (de ‘Avenida Brasil’). Essa é a 
melhor troca que pode acontecer entre o ator 
e a arte”, completa.

Bruno, inclusive, diz qual conselho daria 
para si mesmo nas circunstâncias da estreia 
da novela. “Depois de sete anos, para aprovei-
tar mais ainda. Foi um momento muito feliz 
da minha vida, um momento muito solar, a 
maioria das cenas que eu gravava eram em lo-
cais paradisíacos. Poder conviver e aprender 
com pessoas incríveis foi um momento muito 
especial”, conta.

NO 

TEMPO 



Horóscopo

Assuntos relacionados a dinheiro devem ocupar sua 
atenção e gastos inesperados podem acontecer, evite 
o desperdício. No amor, seu coração vai querer mais 
segurança e estabilidade.

Vai querer passar o dia ao lado das pessoas que mais 
ama. Controle sua teimosia no trabalho, evite 
discussões. A Lua realça seu charme na conquista. 
Bons diálogos na vida a dois.

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: aamém, ameno, cego, ceia, censo, cento, cera, cimento, cinema, 
cinto, gema, gemer, gênio, gerador, gosto, grêmio, imenso, madre, maio, 
maior, maré, meio, mero, miar, mimado, nego, negra, odiar, rádio, raio.

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

O domingo será perfeito para relaxar no seu cantinho. 
Tenha cuidado com fofocas se vive um lance 
escondido. Poderá tomar decisões difíceis que 
definirão o futuro com seu amor.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Se bater a saudade dos amigos, que tal iniciar um 
bate-papo virtual? Pode até pintar um clima de 
paquera com colega próximo. Na união, você vai abrir 
o coração e desabafar.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Sua criatividade estará nas alturas e você pode 
descobrir atividades alternativas para fazer em casa 
como fonte de renda extra. O amor deve enfrentar 
altos e baixos, seja paciente.

LEÃO
23/7 a 22/8

Bom dia para conversar com quem mora longe de 
você. Encontros virtuais estimulam a paquera. Se já 
vive junto com o par, o romance conta com diálogo e 
cumplicidade.

VIRGEM
23/8 a 22/9

O desejo de ganhar dinheiro deve dominar o dia e você 
pode ter ideias para fazer um pé-de-meia para o 
futuro. No amor, seu poder de sedução estará 
irresistível, aproveite.

LIBRA
23/9 a 22/10

Vai querer curtir o dia ao lado das pessoas queridas. Se 
está só, pode se surpreender com um pedido de 
namoro. A dois, tensões devem pintar, mas evite 
discussões ríspidas.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Deve ter boas ideias para resolver alguns problemas 
pessoais e do trabalho. Na paquera, será mais fácil se 
envolver com alguém que já conhece. Participe dos 
projetos do par.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Deixe as preocupações de lado e aproveite para fazer 
o que te deixa feliz. Na conquista, seu charme será 
irresistível, aproveite na hora da sedução. Use a 
criatividade no romance!

Pode enfrentar imprevistos em casa, mas evite se 
indispor com os parentes e amigos próximos. Se está 
só, deve pintar um clima com uma pessoa popular. A 
dois, definam metas.

O desejo de interagir com as pessoas será enorme. 
Invista nos seus estudos, aprenda novas habilidades. 
Boas conversas podem abrir as portas na paquera e 
ajudar na relação.

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

Sonia Abrão 
criticada por 
divulgar 
áudio de 
Tom Veiga 
A apresentadora Sonia Abrão, da 
RedeTV!, sofreu críticas nas re-
des sociais por divulgar um áudio 
“exclusivo” de Tom Veiga, o Louro 
José, no programa ‘A Tarde É Sua’ 
de segunda-feira. Tom foi encon-
trado morto em sua casa, na Barra 
da Tijuca, Zona Oeste do Rio, no 
domingo.

Nos áudios divulgados no pro-
grama ‘A Tarde É Sua’ e atribuídos 
a Tom Veiga, o ator fala sobre os 
bastidores do ‘Mais Você’ e diz que 
está pensando em deixar a atração 
comandada por Ana Maria Braga. 
Sônia Abrão foi acusada de querer 
audiência em cima da morte do 
ator. A apresentadora foi chama-
da de “sensacionalista”. 

Os internautas relembraram o 
“Caso Eloá”, em que Sonia Abrão 
entrevistou o sequestrador de 
Eloá e a própria refém por telefo-
ne, interferindo nas negociações 
da polícia. “O que a Sonia Abrão 
chama de áudio exclusivo eu cha-
mo de áudio particular de uma 
pessoa que morreu ontem. É uma 
tremenda falta de respeito com o 
Tom Veiga e com a família nesse 
momento de dor”, disse um inter-
nauta no Twitter. 

“É capaz da Sonia Abrão já ter 
deixado gravado o programa so-
bre a própria morte”, ironizou ou-
tra pessoa.

Atriz Maria 
Zilda pede
indenização 
de R$ 200 mil  
Maria Zilda Bethlem está proces-
sando o Instagram. A atriz, que 
durante a quarentena tem feito 
sucesso com lives e entrevistas na 
plataforma, teve o conteúdo de 
toda a sua conta removido. Além 
de perder o conteúdo, Maria Zil-
da afirmou que perdeu também 
a oportunidade de fazer comer-
ciais, o que prejudica bastante sua 
carreira.

De acordo com a MF Press Glo-
bal, empresa que ajudou a atriz 
a recuperar seu perfil, a conta de 
Maria Zilda foi excluída no dia do 
seu aniversário, em 20 de outu-
bro. Após solicitar a devolução, 
a atriz recebeu a conta de volta, 
mas, sem seguidores e sem qual-
quer postagem.

A ação contra o Instagram foi 
ajuizada na última sexta-feira 
pelo advogado Anselmo Ferreira 
de Melo Costa, em São Paulo. De 
acordo com o advogado, o valor da 
indenização pode variar entre R$ 
200 mil e R$ 1 milhão.

GABRIEL CARDOSO/SBT

CHICO AUDI
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