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Sepe critica Crivella e 
diz que volta às aulas 
pode representar  
risco de vida
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Lilia Cabral encena 
com a filha peça 
sobre aposentada na 
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Governo do estado abrirá 
concurso para 800 vagas 
Polícia Civil fará provas até o fim do primeiro semestre de 2021. Oportunidades são para todos os níveis.  SERVIDOR, P. 7

Pedro, autor de dois 
gols da vitória Rubro-

Negra, comemora. 
Time vai às quartas da 

Copa do Brasil. P. 8
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Gabi Martins sobre Gui 
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nos permitindo’. P.12 
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FLÁVIO BOLSONARO, QUEIROZ E 
MAIS 15 DENUNCIADOS PELO MP. P. 5

DRACO/DIVULGAÇÃO 

A BEBIDA FAKE 
DA MILÍCIA

Os negócios do crime organizado vão se sofisticando. A polícia descobriu 
ontem uma fábrica de falsificação de bebidas do grupo do miliciano Ecko. P. 3

AS DÚVIDAS 
DO 13º NO 
ESTADO E NA 
PREFEITURA. 
SAIBA MAIS.
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VASCO SEGURA O CARACAS E SEGUE NA SUL-AMERICANA
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 N A Rua Pompeu Loureiro, 
no bairro de Copacabana, 
está às escuras entre as ruas 
Bolívar e Barão de Ipanema. 
O problema já dura quatro 
meses e ninguém resolve. 
Precisamos que mudem as 
lâmpadas urgentemente. 
Tem muitos assaltos, 
principalmente à noite.

 > Anônimo

Copacabana

Rua escura e insegura 
em Copacabana

Difícil agendar consulta 
em clínica da família

 N Está muito complicado 
de agendar uma consulta 
ou exame na Clínica da 
Família do Engenho Novo. 
Quando vamos lá somos mal 
atendidos e os funcionários 
são poucos. Preciso marcar 
consultas e exames, mas 
nunca consigo. Descaso total 
com quem precisa do serviço.

 > Marcelo Braga

Engenho Novo

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

diz viúva de músico 
morto com 80 tiros em 

carro
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Décimo terceiro: 
confira as previsões 

de pagamento no 
Estado e no Município 

do Rio
SERVIDOR

‘Sou homem! Isso 
acontece’, argumenta 
massagista preso por 
abusar de cliente em 

Magé
RIO DE JANEIRO

Os aconteci-

mentos do 

ano de 2020 

ampliaram 

de maneira 

exponencial 

o chamado 

mundo 

online.”
XAVIER LECLERC,
Curador do evento 
.Futuro-rioU

ma nova leva de políticos ligados à tecnologia vai 
tentar uma vaga na Câmara de Vereadores. Um 
evento no Rio, que começa dia 18 de novembro, 

trará conferências sobre as transformações dos negócios 
e da sociedade. A iniciativa será 100% online e gratui-
ta. Com o tema “Os Futuros Desejáveis”, o evento será 
transmitido diretamente do MAR - Museu de Arte do Rio, 
pela plataforma Netshow.me. São 18 convidados que 
debaterão os seguintes temas: Um Futuro Mais Eficiente; 
Um Futuro com Propósito; Um Futuro Mais Humano; Um 
Futuro Mais Inovador. As inscrições já estão abertas no 
portal futuro-rio.com.

O QUE QUEREM OS NOVOS LEGISLADORES
Os futuros legisladores buscarão soluções práticas em 
quatro universos do conhecimento e do ecossistema da 
inovação: empresas de tecnologia, startups, empresas 
em transformação e o mundo acadêmico e institucional. 
“O ponto central é entender como a tecnologia transfor-
ma o mundo e, particularmente, o mundo dos negócios”, 
diz Xavier Leclerc, curador da conferência. Para Leclerc, 
cada indivíduo tem seu próprio entendimento sobre o 
que é “um futuro desejável”, seja ele mais produtivo, mais 
humano ou sustentável. “O propósito do evento é favore-
cer a conscientização do futuro que, em conjunto, que-
remos construir usando as possibilidades imensas que a 
tecnologia oferece”.

NOVA GERAÇÃO

Os políticos 
“high techs” 
do Rio

 N A ONU Mulheres deu apoio 
financeiro e institucional ao 
projeto do Instituto Alziras 
“Mulheres Nas Eleições”, que 
reunirá dados inéditos sobre 
a atuação delas nos partidos 
e no combate à violência No 
Rio e no Brasil.

InformedoDia

 N A prefeita de Barcelona, 
Ada Colau, entrou na cam-
panha municipal do Rio. A 
catalã declarou seu apoio 
à candidata Renata Souza 
(PSOL) à prefeitura da cida-
de. “O Brasil está vivendo um 
momento muito difícil, e o 
Rio em particular, está resis-
tindo à política de medo e de 
ódio de Bolsonaro. Necessi-
tamos de uma mulher forte 
como Renata Souza”. 

PREFEITA DE 

BARCELONA 

APOIA RENATA 

THALES LEITE

REPRODUÇÃO/FACEBOOK

MULHERES NA 
ELEIÇÃO 2020

O “LINHA 

DURA” DO 

NOVO

O gabinete do de-

putado Alexandre 

Freitas (Novo-RJ) 

ganhou reforço 

para atuar na fis-

calização. Contra-

tou o delegado da 

Polícia Civil do Rio 

Roberto Lisan-

dro Leão, que vai 

coordenar a área 

de investigação 

de desvios.

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

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Museu de Arte do Rio será sede de encontro futurista

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Ada Colau

Hoje, o tribunal que julga o processo de impeachment do governa-
dor afastado, Wilson Witzel, decidirá se aceita, rejeita ou arquiva a 
denúncia contra o ex-juiz. O processo é longo, mas essa fase ditará 
o rumo na política do Estado do Rio.

Inexplicável a decisão da Supervia de reduzir o número de viagens 
diárias de trens em todos os ramais justamente quando a flexibi-
lização das medidas contra a covid-19 deve aumentar o número 
de passageiros. Se você é usuário, compartilhe comigo sua opinião 
sobre a mudança.

Estamos chegando perto das eleições! Relembro que informação 
é a principal ferramenta para o voto consciente. Além disso, o ato 
de votar talvez seja um dos únicos em que você está 100% seguro 
do anonimato. Não aceite ser intimidado!

Como ter DPVAT de volta
Mais de 900 mil motoristas já pediram reembolso que varia de R$ 10,98 a R$ 72,28

A Seguradora Líder elaborou passo a passo de como fazer o pedido

A restituição do Seguro DP-
VAT já foi solicitada por mais 
de 900 mil donos de veícu-
los. O reembolso é direito 
de quem pagou o Seguro do 
exercício 2020 com o valor 
de 2019 e está disponível 
desde o dia 15 de janeiro. O 
dinheiro pode ser recebido 
sem sair de casa, basta solici-
tar o estorno na plataforma 
da Seguradora Líder (http://
restituicao.dpvatsegurodo-
transito.com.br/) e preen-
cher os dados solicitados.

O valor varia entre R$ 10,98 
e R$ 72,28, de acordo com a 
categoria do veículo. O valor 
do Seguro DPVAT é definido 
por tipos de veículos e, por isso, 
os proprietários que pagaram 
neste ano com os valores refe-
rentes a 2019 têm direito a res-
tituição com valores distintos. 

A Líder é a administrado-
ra do consórcio que adminis-
tra o seguro. Se as informa-
ções que forem preenchidas 
na plataforma estiverem 
corretas, o valor será depo-

sitado diretamente na con-
ta corrente ou poupança do 
proprietário do veículo em 
até dois dias úteis.

Para solicitar, é necessá-
rio informar o CPF ou CNPJ 

do proprietário do veículo; o 
Renavam do veículo; e-mail e 
telefone de contato; a data em 
que foi feito o pagamento; o 
valor pago; e o banco, agência 
e conta corrente ou poupança 
do proprietário do veículo.

A Seguradora Líder elabo-
rou passo a passo detalhado 
de como fazer o pedido, em 
caso de dúvidas. O conteú-
do pode ser acessado no ca-
nal da empresa no YouTube, 
onde também constam res-
postas às principais dúvidas 
sobre o procedimento.

As regiões Sudeste e do Sul 
lideram em quantidade de 
reembolsos. Até o momento, 
em todo o país, São Paulo, Mi-
nas Gerais, Rio Grande do Sul, 
Paraná e Pernambuco são os 
estados com maior número de 
solicitações da restituição.

Menos oito mil vagas de fim de ano
Pesquisa mostra que queda nas vendas na pandemia fez lojistas desistiram de contratar

O comércio lojista do Muni-
cípio do Rio deverá contratar 
menos oito mil empregados 
temporários a época das fes-
tas de fim de ano e durante o 
verão este ano, o que represen-
ta redução de 33% em compa-
ração a 2019. Os dados são do 
CDLRio e o SindilojasRio, que 
representam mais de 30 mil 
lojistas. A estimativa reflete 
os três meses de comércio fe-
chado por causa da covid-19, 

que afastou consumidores das 
compras e resultou em quedas 
de vendas, mesmo em datas 
comemorativas fortes para o 
setor, como Dia das Mães, Dia 
dos Pais e Dia das Crianças.

De acordo com o CDLRio e 
o SindilojasRio, cerca de 80% 
dos lojistas não pretendem 
contratar para esse período, 
porque consideram que seus 
quadros são suficientes para 
atender a demanda atual. 

“Normalmente o segundo 
semestre do ano é sempre 
melhor do que o primeiro, 
mas até agora o comércio 
não sentiu qualquer melho-
ria e o comportamento das 
vendas segue desacelerado. 
Mesmo diante desse quadro 
que afeta a todos, o Natal, 
que representa mais de 30% 
do faturamento anual do co-
mércio, é sempre uma espe-
rança de vendas melhores”, 

explica Aldo Gonçalves, pre-
sidente das duas entidades. 

Assim como ocorre em to-
dos os anos, do total de tem-
porários contratados, 40% 
representam o primeiro em-
prego; a faixa etária predo-
minante é entre 18 a 25 anos; 
60% são do sexo feminino e 
as vagas são 70% para ven-
dedores, 20% para opera-
dores de caixa e 10% para 
estoquistas.
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Fábrica de bebidas de miliciano 
falsificava mais de 1,6 mil garrafas
Segundo a Draco, grupo criminoso lucrava R$252 mil por mês

DIVULGAÇÃO

Na ação, 19 pessoas foram presas, que foram encontrados em um galpão onde as garrafas eram falsificadas

A 
Polícia Civil do Rio 
fechou, na manhã de 
ontem, em Guaratiba, 
na Zona Oeste da ci-

dade, uma fábrica clandesti-
na de bebidas que, segundo 
as investigações, era ligada a 
milícia de Wellington da Sil-
va Braga, o Ecko. De acordo 
com o delegado da Delegacia 
de Repressão às Ações Crimi-
nosas (Draco), William Pena, 
o grupo criminoso falsifica-
va 1.680 garrafas por dia, além 
de ter mais de 50 mil desses 
produtos expostos em merca-
dos. Pena afirmou ainda que 
o lucro do bando girava em 
torno de R$ 252 mil por mês.

Na ação, 19 pessoas foram 
presas. O objetivo da Força-
Tarefa é asfixiar as fontes de 
renda e interromper comér-
cios e serviços ilegais, que 
geram grande lucro para a 
organização criminosa. Os 
presos foram encontrados 
em um galpão usado para 
falsificação de cervejas. Os 
agentes apreenderam cai-
xas de bebidas alcoólicas, 
material que era usado para 
falsificar o produto, além de 
cabos e baterias.  

O grupo chefiado por Ecko 
é investigado por exploração 

de atividades ilegais contro-
ladas pela milícia; cobran-
ças irregulares de taxas de 
segurança e de moradia; ins-
talações de centrais clandes-
tinas de TV a cabo e de inter-
net (gatonet/gatointernet); 
armazenamento e comércio 
irregular de botijões de gás 
e água; parcelamento irre-
gular de solo urbano; explo-
ração e construções irregu-
lares, areais e outros crimes 
ambientais; comercialização 
de produtos falsificados; 
contrabando; descaminho; 

transporte alternativo ir-
regular; estabelecimentos 
comerciais explorados pela 
milícia e utilizados para la-
vagem de dinheiro, entre ou-
tras ilegalidades.

TRABALHO CONJUNTO
A operação teve a partici-
pação de equipes dos De-
partamentos de Polícia Es-
pecializada e Delegacia de 
Repressão às Ações Crimi-
nosas Organizadas e Inqué-
ritos Especiais (Draco); e 
teve apoio de informações 

do Disque-Denúncia.
O trabalho de inteligência 

também contou com inves-
tigações da Delegacia de De-
fesa dos Serviços Delegados 
(DDSD); Delegacia de Re-
pressão aos Crimes Contra a 
Propriedade Imaterial (DR-
CPIM); Delegacia do Consu-
midor (Decon); Delegacia de 
Proteção ao Meio Ambiente 
(DPMA); Delegacia de Rou-
bos e Furtos de Automóveis 
(DRFA) e Divisão de Captu-
ras da Polícia Interestadual 
(DC-Polinter) e da Draco.

Investigações apontam que grupo dava 
prejuízo de R$ 1,5 milhões por ano

Quadrilha fraudava 
cartões da Supervia

Três acusados foram presos em flagrante em uma estação

Agentes da 20ª DP (Vila 
Isabel) fizeram ontem ope-
ração contra organização 
criminosa suspeita de frau-
dar cartões de passagens da 
Supervia. As investigações 
indicam que a quadrilha 
causou prejuízo de cerca de 
R$ 15 milhões por ano à con-
cessionária. Três acusados 
foram presos em flagrante 
em uma estação, segundo 
o delegado Cristiano Maia, 
titular da 20ª DP. 

Os policiais identificaram 
o esquema após trabalho de 
inteligência. Os agentes mo-
nitoraram a movimentação 
e descobriram que a qua-
drilha atua com hierarquia 

e divisão de tarefas, em que os 
bandidos eram conhecidos por 
codinomes. Um deles é aponta-
do como “Mágico”, especialista 
em tecnologia e responsável 
por “quebrar” a matriz ou cha-
ve de segurança dos cartões, re-
carregar por meio de clonagem 
e repassar a revenda. 

A organização contava com 
“Olheiros”, que vigiavam a pre-
sença de policiais e dos segu-
ranças das estações para evitar 
abordagens. Os “Cavalos” são 
responsáveis por comprar os 
cartões e entregá-los aos “Ge-
rentes”, que entregavam para 
o “Mágico”. As investigações 
continuam para verificar se há 
envolvimento com a milícia. 

‘A vida vai fazer eles sentirem a minha dor’
Viúva Luciana Nogueira reclama da lentidão da Justiça no caso da morte do marido

Um ano e sete meses depois 
de ver o marido morto em um 
carro alvejado 80 vezes por mi-
litares do Exército, Luciana No-
gueira, de 43 anos, afirma que 
só vê sua dor ser prolongada. 
Recentemente, os advogados 
dos réus (12 militares envolvi-
dos no ataque) alegaram que 
não teriam sido intimados de 
diversas decisões, o que confi-
guraria violação à ampla defe-
sa. O STM acolheu o pedido e 
deferiu a liminar da juíza res-
ponsável pelo caso que havia 
determinado que as partes fi-
zessem suas considerações fi-
nais antes do julgamento.

“Oitenta tiros em trabalha-
dor. Oitenta tiros em um carro 
de uma família do bem. Oiten-
ta tiros foram dados no meu 
coração, no coração do meu 

filho. Oitenta tiros eles deram 
numa família inteira que era 
pra ser protegida pelo Exérci-
to. Eles não só assassinaram o 
Evaldo”, desabafou.

Em abril de 2019, em Gua-

dalupe, militares do Exército 
dispararam 257 vezes no carro 
em que estavam Evaldo Rosa 
e a família. Eles iam para um 
chá de bebê. Cerca de 80 tiros 
atingiram o veículo. Além do 

Evaldo Rosa dos Santos era conhecido como Manduca

ARQUIVO PESSOAL

músico, morreu o catador de 
recicláveis Luciano Macedo. 

Segundo o STM, o ministro 
relator do caso concedeu a limi-
nar para suspender os efeitos 
da decisão de 1ª instância. “Que 
determinou a reabertura do 
prazo do art. 428 do CPPM, até 
que o referido Habeas Corpus 
seja julgado pelo STM. A limi-
nar é medida monocrática, ou 
seja, o relator decide sem ouvir 
os demais ministros. Conforme 
determinado na decisão limi-
nar proferida (monocratica-
mente) pelo relator, o processo 
em primeira instância ficará 
suspenso até que o mérito do 
Habeas Corpus seja julgado 
pelo Tribunal. Somente nesse 
momento os demais ministros 
se posicionarão a respeito da 
matéria”, afirmou o órgão.

IBOPE Macaé: Riverton e Robson Oliveira 
tecnicamente empatados na disputa
Ex-prefeito está com 
24% e radialista 
com 20% das 
menções de voto 

Entre os dias 31 de outubro e 
2 de novembro, o IBOPE In-
teligência realizou uma pes-
quisa de intenção de voto no 
município de Macaé, no Nor-
te Fluminense. O ex-prefeito 
Riverton Mussi (PDT), que 
continua com o registro de 
candidatura indeferido pela 
Justiça Eleitoral e terá a vo-
tação zerada, aparece com 
24% das intenções de voto e 
o radialista Robson Oliveira 
(PTB) tem 20% das menções. 

Embora o candidato do PDT 
esteja numericamente à 
frente, ambos estão tecni-
camente empatados, consi-
derando a margem de erro 
da pesquisa que é de cinco 
pontos percentuais. Em um 
patamar mais abaixo estão 
Silvinho Lopes (DEM) e Wel-
berth Rezende (Cidadania), 
que apresentam 13% das in-
tenções de voto, cada. 

Já Igor Sardinha, do PT, 
aparece com 6% das menções. 
Os demais candidatos têm até 
2% das citações, com exceção 
de Jonas Vicente (PCO) que 
constava no disco que é apre-
sentado aos entrevistados 
nesta pergunta, porém, não 
foi citado por nenhum deles. 

Os eleitores que demonstram 
intenção de votar nulo ou em 
branco somam 8% e os inde-
cisos são 10%.

Quando perguntados so-
bre em qual candidato não 
votaria de jeito algum, os 
macaenses apontaram em 
primeiro lugar Riverton, 
com 28%, seguido de Wel-
berth Rezende, com 24%, e 
Igor Sardinha, com 15%.

Outro dado importante da 
pesquisa é sobre a avaliação 
do Governo Dr. Aluizio. Ape-
nas 25% dos macaenses clas-
sificam como boa ou ótima a 
gestão do prefeito, enquan-
to outros 40% consideram 
ruim ou péssima a forma 
como o chefe do Executivo 
comanda a cidade.

A pesquisa do IBOPE Inte-
ligência (registrada no Tribu-
nal Regional Eleitoral do Rio 
de Janeiro sob o protocolo 
No RJ 04007/2020) ouviu, ao 
todo, 406 pessoas. O nível de 
confiança utilizado é de 95%. 
Isso quer dizer que há uma 
probabilidade de 95% de os 
resultados retratarem o atual 
momento eleitoral de Macaé.

Candidato a vereador 
é morto em Paraty
Um candidato a vereador 
em Paraty, foi morto a tiros 
ontem à tarde desta quarta-
feira, no município do lito-
ral Sul do Estado. Valmir Te-
nório (PT), também conhe-
cido como Valmir Bibi, 50 
anos, era morador do bairro 
Parque da Mangueira, casa-
do e pai de três filhos. Não 
forma divulgados detalhes 
de como o crime aconteceu. 
O ex-prefeito da cidade, Car-
los José Gama Miranda, o 
Casé, usou as redes sociais 
para lamentar o ocorrido. 

Na terça-feira, a candi-
data a vereadora do Rio 
Simone Sartório (Patriota) 
denunciou ter tido o carro 
atingido por um tiro, em 
Bento Ribeiro. Segundo a 

PM, ela relatou ter sido perse-
guida por carro suspeito, que 
tentou a abordagem.

Na segunda-feira, o verea-
dor Zico Bacana (Podemos) foi 
baleado de raspão na cabeça 
em um bar em Ricardo de Al-
buquerque. Além dele, quatro 
pessoas foram baleadas, duas 
delas morreram.

Em 31 de outubro, a cabo 
eleitoral Renata Castro foi 
morta a tiros em Magé. No dia 
anterior, ela foi até a PF, em 
Niterói, fazer denúncia. Ela 
postou vídeo dela citando um 
vereador da região e afirman-
do que sofrera ameaças dele.

Em 1º de outubro, Mauro 
Miranda, candidato a verea-
dor em Nova Iguaçu, foi mor-
to a tiros.

Preso acusado de 
participar de estupro
A Polícia Federal pren-
deu, na tarde de ontem, 
no bairro de  Santa Cruz, 
na Zona Oeste do Rio, um 
acusado de envolvimento 
no caso do estupro cole-
tivo de uma adolescente 
em situação de vulnerabi-
lidade. O crime aconteceu 
no ano de 2016, na comu-
nidade do Barão, na Pra-
ça Seca, também na Zona 
Oeste da cidade. 

A prisão foi efetuada 
pelos policiais federais 
enquanto o foragido, que 
não teve a identidade re-
velada pela PF, almoça-
va em um restaurante na 
Avenida João XXIII, em 
Santa Cruz.

Segundo a Polícia Fe-
deral, contra o preso, que 

tem 24 anos anos de idade, 
havia um mandado de prisão 
expedido pela 5ª Vara Fede-
ral Criminal. Ele responde 
pela divulgação de imagens 
relacionadas ao estupro co-
letivo da adolescente. 

Ainda conforme a Polícia 
Federal, após a adoção das 
formalidades na Superinten-
dência Regional no Rio de 
Janeiro, o preso será encami-
nhado ao sistema prisional.

SETE INDICIADOS
Ao todo, na ocasião, a Polícia 
Civil indiciou sete pessoas 
pelo estupro, entre elas o en-
tão chefe do tráfico da Barão, 
que morreu em 2018 em con-
fronto com agentes de uma 
operação conjunta entre po-
lícia e Forças Armadas.

Eleitores que com 
intenção de votar 
nulo ou em branco 
somam 8% e 
indecisos são 10%

O DIA I QUINTA-FEIRA, 5.11.2020    3



Vereador diz que decisão da Prefeitura 
será publicada no Diário Oficial

Permissão para mesas 
e cadeiras na calçada 
será prorrogada

Depois de anunciar o fim 
do período de fases e iní-
cio da fase moderadora, o 
prefeito Marcelo Crivella 
afirmou, numa agenda 
com o vereador Felipe 
Michel, que irá prorro-
gar por mais um ano o 
decreto 47550/2020, que 
permite a colocação de 
mesas e cadeiras em lo-
gradouros públicos por 
bares, restaurantes e lan-
chonetes, que estaria em 
vigor somente até dezem-
bro de 2020. 

De acordo com o ve-
reador, Crivella vai pu-
blicar a prorrogação nas 
próximas edições do diá-
rio oficial do município. 

“Nossa cidade preci-
sa acelerar a retomada 
da economia. Os bares 
e restaurantes foram 
muito afetados na pan-

demia, e precisam se re-
inventar para recuperar o 
prejuízo que tiveram du-
rante a paralisação e gerar 
mais empregos. Muita gen-
te ainda não se sente à von-
tade para ficar em lugares 
fechados, por isso é impor-
tante que essas pessoas te-
nham uma opção”, explicou 
Felipe Michel.

NOVA DATA

Questionada pelo O DIA, a 
assessoria da prefeitura do 
Rio emitiu a seguinte nota: 
“No momento, o Decreto 
47.550/2020 está válido até 
o dia 31/12/20 e descreve as 
regras para o uso de mesas 
e cadeiras nas calçadas e 
em vagas de estacionamen-
tos. A nova data de vigência 
bem como a de publicação 
do novo decreto serão defi-
nidas em breve.”

Sepe diz que volta às 
aulas é ‘risco de vida’
Sindicato critica Crivella por permitir retorno presencial na rede municipal

REGINALDO PIMENTA

Prefeitura do Rio liberou retorno voluntário das atividades presenciais nas escolas e creches municipais 

U
m dia após a reto-
mada de todas as 
atividades econômi-
cas no Rio e o anún-

cio de liberação voluntária 
para a volta às aulas na rede 
municipal, a Secretaria Mu-
nicipal de Educação anun-
ciou, nesta quarta-feira, que 
haverá reuniões com pro-
fessores, conselhos de pais 
e responsáveis, direções de 
unidades e coordenações 
regionais para alinhar so-
bre o retorno das atividades 
presenciais nas unidades 
de educação do município. 
No entanto, o Sindicato Es-
tadual dos Profissionais da 
Educação do Rio de Janei-
ro (Sepe RJ) criticou a deci-
são da Prefeitura e ressaltou 
que a reabertura das escolas 
e creches municipais pode 
colocar em risco a vida da co-
munidade escolar.

De acordo com informa-
ções da Secretaria Muni-
cipal de Educação do Rio, 
está sendo planejado com os 
coordenadores regionais de 
Educação como será o retor-
no das aulas presenciais no 
9º ano da Rede Municipal e 
também no último ano do 

Programa de Educação de 
Jovens e Adultos no Ensino 
Fundamental. Em nota, a se-
cretaria ressaltou que, como 
foi explicado pelo prefeito na 
entrevista coletiva da última 
terça-feira, a volta às aulas 
nas escolas e creches muni-
cipais será voluntária.

Segundo o Sepe RJ, em 
nota divulgada ontem, os 
números da pandemia na 
cidade continuam altos. São 
12 mil mortos até agora, sen-

do 40 mortos e 500 novos ca-
sos oficiais somente no final 
de semana. Para o sindicato, 
estes dados são uma prova 
de que a pandemia não se 
encontra controlada e que 
a reabertura pode colocar 
em risco a vida dos profis-
sionais, alunos, responsá-
veis e demais integrantes da 
comunidade.

“Deste modo, ao anun-
ciar que as escolas poderão 
decidir de forma voluntária 

se abrirão ou não, em ple-
na pandemia, a prefeitura 
além de descentralizar a 
decisão, joga todo o peso de 
uma eventual crise sanitária 
para a direção e comunidade 
escolar. O Sepe RJ repudia 
esta atitude do prefeito Cri-
vella, que desconsidera as 
evidências da continuidade 
da circulação do coronaví-
rus e estimula a quebra do 
isolamento social”, afirmou 
a organização em nota.
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MP denuncia 
Flávio Bolsonaro, 
Queiroz e mais 15 
Investigação é sobre supostos crimes de peculato, 
organização criminosa e lavagem de dinheiro

EDILSON RODRIGUES

Defesa do senador Flávio Bolsonaro diz que denúncia já era esperada, mas não se sustenta

O 
Ministério Público 
do Estado do Rio de 
Janeiro (MPRJ) in-
formou, na terça-fei-

ra, que ajuizou, junto ao Ór-
gão Especial do Tribunal de 
Justiça do Rio (TJRJ), uma 
denúncia contra o senador 
Flávio Bolsonaro, o ex-asses-
sor Fabrício Queiroz e mais 
15 investigados por crimes de 
organização criminosa, pecu-
lato, lavagem de dinheiro e 
apropriação indébita no caso 
das “rachadinhas”, ocorridos 
entre os anos de 2007 e 2018.

A denúncia foi feita em 19 
de outubro e redistribuída na 
terça-feira ao desembargador 
relator do TJRJ. De acordo 
com o MPRJ, foi decretado 
“supersigilo” sobre a denún-
cia. O Ministério Público in-
vestiga supostos crimes de 
peculato, organização crimi-
nosa e lavagem de dinheiro 
no gabinete da Assembleia 
Legislativa do Rio de Janeiro 
(Alerj) de quando Flávio era 
deputado estadual. O asses-
sor Fabrício Queiroz seria o 
principal operador do esque-
ma, que chegou a ser preso 
em junho de 2020. 

Segundo as investigações, 

sob estrutura criminosa mon-
tada com ex-assessor parla-
mentar (operador do esque-
ma denominado de “rachadi-
nha”), Flávio Bolsonaro teria 
desviado em proveito próprio 
o salário de assessores parla-
mentares, alguns deles fantas-
mas, e disfarçado os valores 
sob a forma de distribuição de 
lucros em empresa de comér-
cio alimentício da qual sócio e 
por meio de negociações imo-
biliárias super e subfaturadas.

REPERCUSSÃO INTERNACIONAL
A denúncia do MP-RJ contra 
o senador Flávio Bolsonaro 
(Republicanos-RJ), filho do 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro, repercutiu na mí-
dia internacional ontem. Os 
veículos internacionais des-
tacam os reflexos da denún-
cia para a imagem do presi-
dente. O “Financial Times”, 
por exemplo, classifica o in-
cidente como um “constran-
gimento” para o presidente. 
O jornal relembra que, há 
poucas semanas, o manda-
tário afirmou ter dado fim à 
corrupção no Brasil ao falar 
sobre o fim da Lava Jato.

A “Bloomberg” também 

citou a operação ao relem-
brar o afastamento do ex-
ministro Sérgio Moro após o 
presidente ter sido acusado 
de querer interferir na Polí-
cia Federal para blindar o fi-
lho mais velho das investiga-
ções. Para o jornal, a denún-
cia do MP-RJ é “mais uma 
dor de cabeça jurídica” para 
o mandatário, que segundo 
a publicação, se elegeu com 
uma “forte plataforma anti-
corrupção em 2018”.

Na mesma linha, o britâ-
nico The Guardian compa-
ra o presidente com o líder 
dos Estados Unidos, Donald 
Trump, ao dizer que Bolsona-
ro se apresentou na campa-
nha eleitoral como um “foras-
teiro da política e cruzadista 
anticorrupção que tiraria o 
Brasil da lama”. Essa reputa-
ção tem se desfeito por cau-
sa de suspeitas em relação a 
Flávio, assim como denún-
cias contra os outros filhos, 
Carlos e Eduardo Bolsonaro, 
“envolvendo irregularidades 
financeiras e disseminação 
de informações falsas”, se-
gundo o veículo.

TESE ACUSATÓRIA

Defesa afirma que denúncia é ‘uma crônica macabra’

 N O senador Flávio Bolsonaro 
(Republicanos-RJ) se mani-
festou, na manhã de ontem, 
sobre a denúncia do Ministé-
rio Público do Rio contra ele, 
Fabrício Queiroz e outros 15 
ex-assessores. 

“A denúncia já era esperada, 
mas não se sustenta. Dentre ví-
cios processuais e erros de nar-
rativa e matemáticos, a tese 
acusatória forjada contra o se-
nador Bolsonaro se mostra in-
viável, porque é desprovida de 
qualquer indício de prova”, ale-
gou, em nota, a defesa. “Não 

passa de uma crônica macabra 
e mal engendrada. Acreditamos 
que sequer será recebida pelo Ór-
gão Especial.”

Os advogados afirmaram ainda 
que “todos os defeitos de forma e 
de fundo” da denúncia serão pon-
tuados na formalização da defesa.

Caso a Justiça aceite a denún-
cia, o filho de Jair Bolsonaro e seus 
ex-assessores virarão réus. A Pro-
motoria ajuizou a denúncia no 
dia 19 de outubro, mas, como o 
desembargador relator estava de 
férias, a peça só chegou a ele na 
terça-feira.

Queiroz está atualmente em 
prisão domiciliar. Ele chegou a 
passar menos de um mês de-
tido em Bangu, na zona oeste 
do Rio, mas conseguiu ir para 
casa por meio de habeas corpus. 
O ex-assessor foi encontrado 
numa casa de Frederick Was-
sef, ex-advogado de Flávio, em 
Atibaia, São Paulo — o que foi 
considerado, junto com mensa-
gens obtidas pelo MP, provas de 
que o grupo buscava se esconder 
das investigações.

Com informações do Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo
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Programa para mulheres 
que são empreendedoras
Iniciativa oferece treinamento gratuito para quem sofreu impacto da pandemia

FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL

Treinamento ocorrerá em dez workshops virtuais pré-gravados 

U
m programa de educa-
ção financeira oferece 
treinamento gratuito 
a empreendedoras 

que sofreram impacto da pan-
demia de covid-19. Com ex-
pectativa de atender a 50 mil 
mulheres, a iniciativa lançada 
ontem pelo Facebook em par-
ceria com a Aliança Empreen-
dedora - especializada em 
apoiar empresas, organizações 
sociais e governos a desenvol-
ver modelos de negócios inclu-
sivos -, faz parte do programa 
“Ela Faz História”, dedicado a 
fomentar a participação das 
mulheres na economia digital.

O treinamento ocorrerá em 
dez workshops virtuais pré-
gravados que as participantes 
podem acompanhar pela pla-
taforma Tamo Junto. As em-
preendedoras terão acesso a 
mais dois cursos, um com tu-
toriais sobre como usar redes 
sociais e mídias digitais para 
impulsionar os negócios, e 
com foco em formalização, in-
cluindo conceitos e tutoriais 
para ter CNPJ, emissão de nota 
fiscal, custos e taxas, além de 

orientação para que elas ava-
liem quando é necessário bus-
car crédito do mercado.

A gerente de políticas públi-
cas do Facebook para o Brasil 
e o Cone Sul, Andréa Leal, ex-
plica que o programa tem três 
pilares: educação financeira, 
marketing digital e acesso a 
fonte de crédito. “Esses três 
componentes ajudam o pe-

queno negócio a prosperar. 
É a nossa contribuição para 
tentar ajudar essas mulheres 
a atravessar e a sair mais fortes 
e digitalizadas da crise”, disse.

A gerente do Facebook ava-
lia que há um impacto social 
potencial decorrente do pro-
grama. Segundo ela, quando 
se investe em capacitação de 
mulheres, isso tem retorno que 

supera o crescimento indivi-
dual, gerando benefícios para 
suas famílias e a comunidade.

“O Sebrae tem estudo que 
mostra que hoje 45% das mu-
lheres empreendedoras tam-
bém são chefes de família, en-
tão significa que, quando aju-
damos essas mulheres a man-
ter ou ampliar os seus negócios, 
estamos ajudando também 
que elas sustentem as famílias 
e as comunidades onde estão 
inseridas”, acrescentou.

Os módulos incluem melho-
res práticas para uso do Face-
book, Instagram e Whatsapp, 
planejamento financeiro, es-
tratégias de negócios, tecno-
logia aplicada a finanças e ad-
ministração de negócios em 
tempos de crise. Como parte 
do conteúdo, haverá compo-
nente com informações sobre 
fontes de microcrédito a pe-
quenas empreendedoras.

Os treinamentos são gratui-
tos e inscrições são feitas no 
site do programa. Materiais de 
apoio do curso de educação fi-
nanceira disponíveis no fb.me/
EFH/Educ.Financeira.

Democrata insiste 
que votos sejam 
contados em sua 
integralidade

Biden afirma que 
caminha para vitória 

AFP

Biden: “Vitória da democracia”

Candidato democrata à 
Presidência dos Estados 
Unidos, Joe Biden fez bre-
ve pronunciamento ontem 
em que mostrou confian-
ça na vitória sobre Donald 
Trump, na acirrada disputa 
travada em vários estados. 
“Está claro que estamos 
vencendo em estados sufi-
cientes para levar a presi-
dência”, afirmou Biden.

Ele disse que não esta-
va ali para declarar vitó-
ria, mas que a campanha 
tem indicações de que sua 
vantagem sobre Trump 
crescerá, confirmando o 
resultado. Ele citou o caso 
da Pensilvânia, estado que 
era liderado pelo republi-
cano, mas em que, segundo 
Biden, 77% dos votos envia-
dos pelos correios apurados 
foram para o democrata.

O ex-vice-presidente exal-
tou o processo eleitoral como 
uma vitória da democracia 
norte-americana. “Um go-
verno para e pelas pessoas 
está muito mais vivo no 
país”, afirmou. Em tom con-
ciliador, Biden disse que, 
passada a “dura retórica da 
campanha”, deve prevalecer 
o sentimento de união. 

Em meio a anúncios dos re-
publicanos de que vão judicia-
lizar a disputa, Biden insistiu 
que os votos sejam contados 
na integralidade. “Todo voto 
tem de ser contado, ninguém 
tira nossa democracia, agora 
ou nunca”, afirmou.

 > Nova York, Estados Unidos
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Concurso da Polícia Civil 
terá mais de 800 vagas
Objetivo é chamar, na primeira etapa, 73 aprovados e o restante até o fim de 2022

PHILIPPE LIMA/DIVULGAÇÃO 

Cláudio Castro e o secretário de Polícia Civil, Alan Turnowski, anunciaram ontem as seleções públicas

O 
que já havia sido si-
nalizado se confir-
mou: a Secretaria 
Estadual de Polícia 

Civil (Sepol) realizará con-
curso, até o fim do 1º semes-
tre de 2021, para o preenchi-
mento de 864 vagas de níveis 
Fundamental, Médio e Su-
perior. Ontem, o governador 
em exercício do Rio, Cláudio 
Castro, e o secretário Alan 
Turnowski anunciaram a au-
torização para o certame, que 
será publicada hoje no DO.

Hoje, a instituição amarga 
um alto déficit de servidores: 
há 8.300 policiais. Pela legis-
lação, deveriam ser 23.800 
agentes. E com o Regime de 
Recuperação Fiscal (RRF), 
as reposições ficaram ainda 
mais difíceis.

Castro e Turnowski ressal-
taram que o objetivo é refor-
çar o quadro de pessoal da 
Sepol e a Segurança Pública, 
reduzindo, assim, os índices 
de criminalidade. “A abertu-
ra desse concurso é possível 
devido ao nosso controle de 
gastos, deixando claro que 
são casos de vacâncias, o que 
não desrespeita o regime”, 
disse o governador interino.

“Para os agentes da linha 
de frente, saber que vai che-

13º SALÁRIO

 n Diante da crise que se acen-
tuou por conta da pandemia 
de covid-19, a incerteza sobre 
o pagamento em dia passou 
a tomar conta dos servidores. 
Na Prefeitura do Rio, a dúvida 
passou a ser levantada pelas 
categorias, assim como o fun-
cionalismo estadual também 
voltou a se preocupar. 

Para os servidores fluminen-
ses, a garantia de uma data do 
pagamento está cada vez mais 
próxima. Após a recuperação 

da receita perdida na pande-
mia, o secretário de Fazenda, 
Guilherme Mercês, disse à colu-
na, em 2 de outubro, que “está 
perto de acontecer o que há 
alguns meses parecia quase 
impossível”. Há expectativa de 
o depósito sair em dezembro. 

Já no município, o governo 
informou que “trabalha para 
pagar o 13° salário conforme a 
legislação vigente, ou seja, até 
dezembro deste ano”. A lei pre-
vê o crédito até o dia 20.

Previsões no estado e município

 n Um estudo que será divul-
gado hoje revela que, apesar 
de o governo federal afirmar 
o contrário, a PEC 32, da refor-
ma administrativa, atinge os 
atuais servidores públicos. A 
análise detalhada será apre-
sentada em evento virtual do 
Fórum Nacional das Carreiras 
de Estado (Fonacate), presi-
dida por Rudinei Marques, e da 
Frente Parlamentar em Defesa 
do Serviço Público, coordenada 
pelo deputado federal Israel 
Batista (PV-DF).

O documento (‘Caderno 
da Reforma Administrativa 
14’) foi elaborado pelo corpo 
jurídico do Fonacate e traz os 
dispositivos da PEC que dão 
margem para mudanças nas 
regras de quem já tem direito 
adquirido. Por exemplo, no 

caso da estabilidade.
Além disso, o estudo, ao 

qual a coluna teve acesso, in-
dica aparelhamento de até 
100 mil postos de trabalho, 
apenas no serviço público fe-
deral. E diz que, para especia-
listas, “esses cargos poderão 
ser preenchidos com base em 
critérios meramente políticos, 
sem qualquer ingerência dos 
mecanismos de controle”. 

Um trecho mostra que a pro-
posta busca atingir quem já está 
no setor público ao tratar dos 
casos de perda do cargo por nova 
regra de avaliação de desempe-
nho - que será regulamentada 
por lei. “A flexibilização na forma 
de perda de cargo que será ob-
servada para os novos servidores 
será igualmente imposta àque-
les que já estão em atividade”.

REFORMA ADMINISTRATIVA

Atuais servidores serão afetados

Rudinei Marques e Israel Batista lançarão mais um estudo

DIVULGAÇÃO FENAMP

gar esse reforço é muito im-
portante para que eles man-
tenham o ritmo de trabalho”, 
acrescentou o secretário de 
Polícia Civil.

As 864 vagas são para 
perito legista (54 oportuni-
dades), inspetor de polícia 
(597), técnico policial de ne-
cropsia (16), auxiliar policial 
de necropsia (12), delegado 
(47), perito criminal (20) e 
investigador policial (118).

Na primeira etapa, serão 
convocados 73 aprovados, 
provavelmente até o fim de 
2021. Até 2022, serão convo-
cados os outros seleciona-
dos, conforme a disponibi-
lidade de vagas.



BOA RECUPERAÇÃO
O médico Leopoldo Luque informou que 

Maradona “evolui sem complicações” após 

cirurgia para drenar hemorragia no cérebro.

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

FLAMENGO VASCO

FLUMINENSE

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n O Fluminense, voando em 
campo no futebol brasileiro, 
já que ocupa o G-4 da classi-
ficação e só tem dado alegrias 
à torcida, também está que-
rendo ser uma potência em 
outro esporte: o vôlei. E foi 
por isso que a equipe das La-
ranjeiras contratou a campeã 
olímpica Mari, que estava no 
vôlei de praia, e agora volta 
para as quadras, onde se tor-
nará uma referência na equi-
pe do Flu. Administração que 
dá certo acaba colhendo fru-
tos. Grande fase!

FLUZÃO FORTE 
TAMBÉM NO VÔLEI 

RAFAEL RIBEIRO / VASCO

FALTA POUCO, BENÍTEZ!

O 
Vasco está muito próximo de sacramen-
tar a permanência do argentino Martín 
Benítez na equipe. Com contrato até dia 

31 de dezembro de 2020, o meia pertence ao In-
dependiente-ARG e o Gigante da Colina estava 
encontrando dificuldades para mantê-lo defi-
nitivamente. Ele tem uma opção de compra 
no valor de $ 4 milhões, o que dá cerca de 22 
milhões de reais, mas o presidente Alexandre 
Campello teve uma reunião ontem, de forma 
online, e conseguiu convencer os argentinos a 
aceitarem 17 milhões de reais por 60% dos di-
reitos do camisa 10 vascaíno. O que falta agora? 
Campello vai precisar arrecadar as garantias 
para ter esse dinheiro em 15 dias, apresentar ao 
Independiente e, aí sim, Benítez seria defini-
tivamente jogador do Vasco por três anos. Ele 
tem 26 anos e é um dos destaques do Gigante 
da Colina na temporada 2020.

Benítez: permanência no Vasco muito perto de ser concretizada

 nO Botafogo tentou. De to-
das as maneiras. Mas não 
foi possível mudar o resul-
tado diante do Cuiabá, pela 
Copa do Brasil. Parece que 
a eliminação estava desti-
nada a acontecer. A quanti-
dade de chances que o Alvi-
negro teve não está no gibi. 
Faltou sorte. Fica na cabeça 
o jogo de ida: o Cuiabá ti-
nha cerca de 10 desfalques 
e venceu o Fogão no Nilton 
Santos. É levantar a cabeça 
e confiar que o novo técnico 
vai dar jeito. 

A ELIMINAÇÃO 
FOI EM CASA

PERMISSÃO DO MARACA RENOVADA 

 nA dupla Fla-Flu vai seguir no Maracanã até abril de 2021, 
pelo menos. Essa é uma vitória mais do que necessária. Por 
quê? Além do fator óbvio, que é a utilização do estádio para 
as competições na temporada, o Governo do Estado do Rio 
prepara o edital para o processo de licitação do local. Certa-
mente, ambos devem disputar para administrar o Maraca 
pelos próximos 35 anos. É hora de unir forças e seguir!
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Próximo de 
patrocínio 
master 
O Fluminense está próximo de 
fechar um patrocínio master 
para o seu uniforme. A empre-
sa é a “Estadium.bet”, um site 
de apostas esportivas que ofe-
receu cerca de R$ 11,5 milhões 
até o fim de de 2021. O clube 
desejava receber um pouco 
mais, mas as conversas estão 
próximas da conclusão. A in-
formação foi primeiro veicu-
lada pelo “NetFlu” e pelo canal 
“Sentimento Tricolor”. O Flu 
aguarda as garantias bancá-
rias por parte da empresa. 

BOTAFOGO

A história se 
repete...

O Botafogo está eliminado da 
Copa do Brasil. Na terça-fei-
ra, o Alvinegro empatou com 
o Cuiabá em 0 a 0 e se des-
pediu da competição sendo 
derrotado no placar agrega-
do, já que perdeu o primeiro 
jogo, por 1 a 0. O time carioca 
chegou ao terceiro ano con-
secutivo sendo eliminado por 
uma equipe que não ocupa-
va a Série A do Brasileiro. No 
ano passado, foi eliminado 
pelo Juventude e, em 2018, 
pela Aparecidense. 

Lance

Lance

Mengão vence o Athletico 
e vai às quartas de final
Com dois gols de Pedro e um de Michael, Fla ganha por 3 a 2 pela Copa do Brasil

DANIEL CASTELO BRANCO

Pedro festeja o gol que abriu o placar no Maracanã diante do Athletico

O 
Flamengo venceu o 
Athletico-PR por 3 a 
2, na noite de ontem, 
no Maracanã, e está 

classificado para as quartas de 
final da Copa do Brasil. Pedro, 
duas vezes, e Michael marca-
ram para os cariocas, enquan-
to Erick e Bissoli fizeram para 
o Furacão. No jogo de ida, o 
time de Domènec Torrent já 
havia vencido por 1 a 0.

O começo de jogo foi mor-
no. O Rubro-Negro carioca 
só furou o bloqueio dos para-
naenses aos 23 minutos. Ma-
theuzinho recebeu de Willian 
Arão na ponta direita e cruzou 
rasteiro para Pedro. O artilhei-
ro ganhou a disputa com Thia-
go Heleno e acertou um lindo 
chute de perna esquerda, no 
ângulo, para abrir o placar.

Aos 33 minutos, o ar-
tilheiro deu o ar da graça 
mais uma vez. Éverton Ri-
beiro deu um lindo passe 
para Matheuzinho, um dos 
destaques da partida, que 
encontrou Pedro, livre e sem 
goleiro, que teve apenas o 
trabalho de empurrar para 

as redes e marcar o segundo.
Mesmo com o segundo gol 

dos donos da casa, o Athleti-
co-PR não se entregou e conti-
nuou apostando na marcação 
alta, que deu resultado. Wil-
lian Arão saiu jogando mal e 
tocou a bola nos pés de Erick, 
que acertou um lindo chute, 

encobrindo o goleiro Hugo, 
para fazer o Athletico dimi-
nuir o placar.

Na volta para o segun-
do tempo, o Flamengo não 
se acomodou com a vanta-
gem no placar. O terceiro 
gol só veio aos 38 minutos. 
Bruno Henrique tabelou 
bonito com Lincoln e bateu 
rasteiro. Santos fez boa defe-
sa, mas, no rebote, Michael 
mandou para o fundo das re-
des e sacramentou a vitória. O 
Furacão ainda diminuiu aos 
43, com Bissoli, após bobeira 
da zaga rubro-negra, mas de 
nada adiantou.

O Flamengo aguarda o sor-
teio, que será realizado ama-
nhã, para conhecer seu adver-
sário nas quartas de final. O 
próximo compromisso será 
no domingo, às 18h15, contra 
o Atlético-MG, no Mineirão, 
pelo Brasileirão.

Clube vai enfrentar o Defensa y Justicia, 
da Argentina, na próxima fase da Sula

Cruzmaltino segura o 
Caracas e garante a 
classificação às oitavas 

O Vasco está nas oitavas 
da Sul-Americana. Após 
vencer o primeiro jogo em 
São Januário, o Cruzmalti-
no teve uma atuação sem 
muita inspiração, mas con-
seguiu segurar o Caracas, 
na Venezuela. Com o em-
pate por 0 a 0, avançou de 
fase na competição. O ad-
versário na próxima fase 
será o Defensa y Justicia, 
da Argentina.

Mesmo com a vantagem 
conquistada na primeira 
partida, o Vasco começou o 
duelo contra o Caracas bus-
cando mais o ataque que o 
rival venezuelano. Aos 11 
minutos, o Cruzmaltino 
balançou as redes. Após le-
vantamento para área, Tia-
go Reis deu uma cabeçada 
certeira. No entanto, a arbi-

tragem enxergou impedimen-
to no lance.

A primeira etapa seguiu 
com o controle vascaíno, 
mas sem grandes oportuni-
dades. No segundo tempo, 
os venezuelanos por pouco 
não marcaram aos 18. Após 
levantamento para área, 
Blanco cabeceou, Fernando 
Miguel fez bela defesa, a bola 
sobrou para Ferreira, mas o 
goleiro vascaíno foi mais rá-
pido e impediu a finalização 
do jogador do Caracas.

Aos 21, as coisas ficaram 
mais complicadas para o Ca-
racas. Villanueva fez falta dura 
em Carlinhos. O jogador da 
equipe venezuelana já tinha 
cartão amarelo e recebeu o se-
gundo, deixando os donos da 
casa em desvantagem numéri-
ca. O Vasco conseguiu reduzir 
a pressão dos venezuelanos e 
confirmou a classificação.

Honda em ação contra o Cuiabá

 > Caracas LUCAS FELBINGER
lucas.fonseca@odia.com.br
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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
apsrtsmentos novos, vários 
tsmsnhos, desde r$500,00 
sem tsxss. Ver rus nsvsrro, 
830. 13h/ 17h irsni. Ônibus: 
201/ 202/ 410/ 426, ssltsr 
itspirú, 600. 99793-4378 
CJ:5307
 

V.PeNHa r$950,00
rus Gusíbs 428, spsrtsmen-
to, vils, 2qusrtos, 2áress, ss-
ls/ sslets, águs incluíds, sem 
gsrsgem, sem snimsis, 1mês 
depósito. tels.:96950-3525/ 
97239-5518 Proprietários.
 

aDVOGaDO V/TeXTO
inSS, orientsção grstuits 
,smpsro idoso (Loss) 65 
snos, sem contribuição, be-
nefício demorsndo, indefe-
rido, pensão  morte, suxilio 
doençs. tel.:(21)98170-8738 
Wstsspp.
 

COSTureIra V/TeXTO
Interna/ externa, Facção, 
Passadeira e  Operador para 
máquina de casear. Confec-
ção de roupas contrata com 
experiência.  Senador Ca-
mará. Tel.:3159-1902 Ligar 
horário comercial das 9:00hs 
às 17hs.
 

SONDaDOr V/TeXTO
empresa de engenharia ad-
mite com experiência em 
perfuratrizes e sondas hi-
dráulicas . enviar currículo 
para o e-mail: 
ofertaemprego163@gmail.
com
 

eLeTrICISTa V/TeXTO
De auto com experiêncis em 
injeção. trsbslhsr em Vils iss-
bel. rus Pereirs nunes 390 
Lojs D. tel.: 96945-7105
 

meCÂNICO V/TeXTO
De ar Condicionsdo com 
experiêncis em nscionsis e 
importsdos.  trsbslhsr em 
Vils issbel. rus Pereirs nunes 
390 Lojs D. tel.:96945-7105
 

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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 N  A tentativa de reeleição de Rodrigo Maia e Davi Al-
columbre para as presidências da Câmara dos Deputa-
dos e Senado Federal, respectivamente, caíram na vala 
brasiliense dos projetos natimortos. Está praticamente 
descartada no Palácio do Planalto e sem apoio no Con-
gresso. E ambos já receberam os recados de eminências 
do Judiciário – há uma consulta no Supremo Tribunal 
Federal. É um ano atípico, cheio de problemas em to-
dos os setores – principalmente no Legislativo, cujos 
parlamentares fugiram para suas bases, desde março, 
para ajudar campanhas de prefeitos e vereadores, apro-
veitando a pauta vazia com a pandemia da covid-19. 

Acordem, excelências
 N O consenso entre Pode-

res é que seria desneces-
sária dor de cabeça para 
o Judiciário resolver, e 
mais desgaste à imagem 
do Congresso, que nunca 
foi das melhores.

Ajuntamento 
 N Daí ministros palacia-

nos articularem um mi-
nistério para Rodrigo 
Maia – mais a pedido do 
ministro da Cidadania, 
Onyx Lorenzoni, para 
levar o DEM à base do 
governo.

Eles tentaram
 N Outro fator contra Maia 

e Alcolumbre é o histórico 
de tentativas fracassadas 
de caciques nesse projeto. 
Muito mais articulados e 
tarimbados, Sarney, ACM 

e Renan Calheiros ten-
taram reeleição quando 
presidentes do Senado. 
Em vão.

Conduta errônea
 NJuristas experientes que 

analisaram a conduta do 
advogado de defesa do acu-
sado de estupro contra Ma-
riana Ferrer ficaram estar-
recidos com seu compor-
tamento. Num grupo de 
whatsapp de Brasília, com 
centenas de advogados, 
um deles argumentou: “O 
advogado foi além do ne-
cessário ao patrocínio do 
cliente; cobriu a vítima de 
insultos, quando o crime 
de estupro é punível ainda 
quando a ofendida é me-
retriz (que não é o caso da 
jovem). Merece uma con-
denação em danos morais, 
pelos excessos cometidos”.

Fala, OAB!
 N Outro silêncio ensurde-

cedor sobre a conduta do 
advogado do acusado é do 
Conselho Federal da OAB. 
Já o juiz que criou o neo-
logismo “estupro culposo” 
foi denunciado ao Conse-
lho Nacional de Justiça. 

Apagão 
 N Fontes da coluna no 

Amapá, ligadas ao setor 
elétrico, indicam que, no 
melhor dos cenários, o es-
tado poderá ter energia 
restabelecida 100% den-
tro de quatro dias. Duran-
te temporal atípico em 
Macapá anteontem, com 
centenas de raios em duas 
horas, houve incêndio na 
hidrelétrica Coaracy Nu-
nes, que causou apagão no 
estado.

PSB tem chance
 N Em Macapá, a disputa 

para a prefeitura está po-
larizada. Apesar da frente 
ampla de apoio a Josué Al-
columbre, irmão do sena-
dor, João Capiberibe apa-
rece forte nas pesquisas.

Cadê a CPI?
 N O Senador Eduardo Gi-

rão (Pode) resolveu com-
prar briga grande. Diz que 
o “ativismo judicial do 
STF só vai parar quando 
houver a análise de deze-
nas de pedidos de impea-
chments (contra minis-
tros do STF), todos em-
basados e com indícios, e 
com a CPI da Lava Toga”.

MERCADO

Decolando
 N A compra de frota aérea 

de aviões de carga pela 
Mercado Livre já é outro 
indicativo de que a multi 
argentina quer comprar 
os Correios do Brasil, con-
forme já citamos.

Ah, VIVO..
 N Mais uma do caso des-

respeito da VIVO com 
cliente que teve chip pós
-pago cancelado para 
transferência nominal a 
outro cliente, pré-pago. 
Até hoje, duas semanas 
depois, a caixa postal do 
número de telefone tem 
a saudação do hotel na 
Bahia que usava o chip. O 
caso foi parar na Justiça e 
já tem audiência agenda-
da para janeiro.

JÁ ERA

FALA,  MINISTRA

 N Nota-se em Brasília 
um silêncio da ministra 
da Mulher, Família e Di-
reitos Humanos, Dama-
res Alves, sobre o caso 
Mariana Ferrer. Damares, 
defensora das mulheres 
em outras ocasiõe mi-
diáticas – e que já reve-
lou ter sofrido violência 
sexual na infância – se 
calou e deixou as tratati-
vas protocolares sobre o 
escândalo com a pasta.

“Nada pior 

que ficar preso 

emocionalmente em 

uma relação que 

terminou. Quando 

um não quer, dois 

não brigam”

Durante um bom tempo em nos-
sas vidas, investimos a maior 
parte de nós nas relações afe-

tivas íntimas, exceto quando o medo 
de se relacionar e os riscos paralisam 
a capacidade de amar. A pessoa fica 
em cima do muro: não sente tristeza 
e nem felicidade.

Investir em um relacionamento e se 
permitir viver com uma pessoa duran-
te um tempo, requer disponibilidade 
afetiva, expectativas, trocas emocio-
nais e intimidade. 

Afinal o que é intimidade? É se per-
mitir se aproximar, se deixar conhecer 
e vice-versa; é um lugar de seguran-
ça emocional onde se pode comparti-
lhar as fragilidades, valores, alegrias 
e projetos. 

Quando ao longo de um relaciona-
mento e da intimidade prevalecem os 
sentimentos bons e positivos, a relação 
tende a prosseguir, quando não se perce-
be esses pontos, a relação é mais estática. 

Conduzir uma separação com reso-

A covid-19 chegou e trouxe com 
ela grande preocupação, prin-
cipalmente no que diz respei-

to ao desemprego, pois a Economia 
apresenta um cenário um tanto som-
brio. O grande pesadelo das pessoas 
é em relação aos aluguéis e planos de 
saúde. Corre em Brasília, uma pro-
posta que pretende suspender por 
um período de tempo a cobrança de 
aluguéis. 

Ela determina, por força de decisão 
provisória, que fica proibido o despe-
jo de inquilinos apenas no início do 
processo. O despejo só é concretizado 
caso haja uma decisão definitiva no 
fim da ação, ficando proibido a con-
cessão de qualquer medida até o fim 
de outubro deste ano. Mas vale lem-
brar que essa proibição só tem valida-
de para as ações que foram ajuizadas a 
partir da data em que foi decretado o 
estado de calamidade pública, ou seja, 
20 de março de 2020.

 É importante lembrar que os con-
tratos celebrados com data anterior a 
decretação do estado de calamidade 
pública, continuam valendo. Isso quer 
dizer que se ele não for pago sem uma 
prévia negociação, os encargos desse 
contrato terão que ser cumpridos. Para 
que isso não ocorra, o melhor caminho 
é o diálogo. Procure o corretor de imó-
vel ou a própria imobiliária para um 
acordo. Lembre ainda de ter documen-
tos que comprovem sua necessidade, e 
deixe para resolver na justiça somente 
se não houver outra saída.

Os consumidores devem ter aten-
ção ainda aos planos de saúde, já que 
Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) editou diversas reco-
mendações nesse período de pande-
mia. Uma das principais delas neste 
momento de fechamento de inúmeras 
atividades econômicas, é o de como 
proceder no caso de cancelamentos e 
suspensões dos contratos de plano de 

Atenção a planos de saúde e aluguel

Relação com ex na retirada da intimidade

Renata Bento
psicanalista e 
psicóloga

Vera Lins
vereadora e pres. 
Com. Defesa do 
Consumidor

luções construtivas é tarefa cuidado-
sa porque se trata de um investimen-
to afetivo. Esse processo de retirada 
desse investimento é delicado e muito 
particular; deve ser levado em conta 
muitos aspectos, como, a dependên-
cia negativa e as (re)-atualizações de 
antigas separações. 

Esse processo é o que chamamos 
de luto. Quando esse luto não é bem 
elaborado, é como se a pessoa ficasse 
com partes do outro de forma desar-
rumada dentro dela, numa espécie de 
melancolia; e o tempo todo como um 
refluxo isso retorna a superfície. Mui-
tos casais se separam fisicamente, mas 

saúde inadimplentes. 
É de conhecimento geral que os 

planos podem suspender ou rescin-
dir os contratos no caso do não paga-
mento por período superior a 60 dias, 
consecutivos ou não, nos últimos 12 
meses de vigência do contrato, desde 
que o consumidor seja notificado até 
o 50º dia de inadimplência. Mas com 
a decretação de calamidade pública e 
o regime de quarentena implantado 
devido a pandemia, foi recomendado 
aos planos de saúde pela ANS que os 
contratos com parcelas em atraso não 
fossem suspensos nem rescindidos en-
quanto durasse a covid-19.

Para resguardar a saúde dos milhares 
de usuários nesse momento tão delica-

do, a ANS determinou ainda que fosse 
obrigatório o exame para a detecção do 
coronavírus aos beneficiários dos pla-
nos. Diretrizes a respeito de cirurgia e 
exames que não sejam eletivas ou urgen-
tes, adiamento de consultas e em relação 
ao aconselhamento médico via telefone 
ou vídeo conferência, também foram 
editadas pela ANS, o que dá a possibi-
lidade do paciente mesmo não estando 
na presença do médico, trocar informa-
ções para o tratamento e prevenção de 
doenças. Com isso, o isolamento social 
recomendado pela Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) para a redução do 
contágio do coronavírus é preservado. 
Vale lembrar que até que se prove o con-
trário, o consumidor tem sempre razão.

não afetivamente, permanecem com 
“componentes celulares” inconscien-
tes agindo de forma obscura. 

Relacionamento é risco e é aposta; 
é intimidade progressiva entre duas 
pessoas que deveriam ser inteiras e 
não metades em busca de sua outra 
parte. Se não têm filhos, fica um pouco 
menos complicado, mas quando há 
filhos envolvidos, esse elo permane-
cerá, entretanto, haverá necessida-
de da retirada da intimidade outrora 
existente. Nada pior que ficar preso 
emocionalmente em uma relação que 
terminou. 

É preciso juntar os restos com dig-
nidade e amor próprio e trabalhar na 
construção de uma relação saudável 
e de crescimento para ambos. A difi-
culdade em recuar, encontrada em 
algumas pessoas que insistem na in-
timidade e no controle com o (a) ex 
companheiro (a) de uma relação que já 
não existe, revela aspectos mal elabo-
rados na retirada da libido, bem como 
a dificuldade em fazer luto, problemas 
com a autoestima, insegurança, inveja, 
amor próprio, entre outros.

Afinal a relação precisa ser de dois, 
até dizem por aí que “quando um não 
quer, dois não brigam”.

MARCELLO CASAL JR / AGÊNCIA BRASIL

ESPLANADEIRA

 N # Mais de 2.300  empresas concorrem em seis categorias no 5º Prê-
mio Compliance Brasil Sustentabilidade. Em parceria com o Grupo Voto, 
a cerimônia de premiação que acontece no dia 5 de novembro.   

 N A seção Esplanadeira  é o espaço destinado a divulgar informa-
ções de cultura, esporte, mercado, ações sociais e outras, sem qualquer 
contrapartida de anúncios ou financeira desde sua estreia. Assessorias 
podem enviar sugestões para reportagem@colunaesplanada.com.br

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

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

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

ARTE KIKO



FábiaOliveira

ATÉ QUE ENFIM!

 ‘Estamos nos permitindo’, assume 

Gabi Martins sobre Gui Napolitano

Demorou, mas Gabi Martins 
finalmente assumiu que ela e o 
modelo Gui Napolitano estão 

juntos fora do ‘BBB20’. Primeiro, a 
cantora, que lança, hoje, o clipe ‘Co-
vardia’ no seu Canal no Youtube e no 
‘TVZ’ do Multishow, reforçou aquela 
desculpa já manjada de que a rela-
ção entre eles era só amizade. Mas, 
pressiona daqui, pressiona dali... e ela 
abriu o jogo. “Estamos nos conhecen-
do melhor. Estamos nos permitindo a 
conviver melhor fora da casa e esta-
mos abertos ao que vier. Rolam 
beijinhos (risos), mas não é namoro. 
É uma relação sem rótulos”, admite.

Gabi ainda confirmou que as famí-
lias já se conhecem e negou que não 
queira assumir o namoro com Gui. 
“Não teria problema de assumir uma 
relação se a pessoa tivesse 100% 
comigo e eu com ela. Neste momen-
to, estou focada mesmo na minha 
carreira. Depois, vamos ver o que 

acontece”, observa.
‘Covardia’ é uma das faixas do 

novo trabalho da cantora: um DVD 
que ela vai gravar em dezembro com 
mais 13 músicas inéditas e autorais. 
“Quando saí do ‘Big Brother’, eu 
compus 40 músicas e ando escre-
vendo mais canções. Ainda vamos 
ver e escolher o repertório, mas já 
adianto que tem letras de sofrência, 
tem de volta por cima, tem de ami-
zades e outros temas. Tudo baseado 
em histórias reais minhas e de pes-
soas que eu conheço”.

Gabi conta que ‘Covardia’ foi feita 
depois de uma dor de cotovelo por 
causa do Guilherme. “Quando eu saí 
do reality, eu queria encontrar com 
ele, mas ele disse que não estava 
confortável. Em seguida, ele me ligou 
de madrugada e decidimos não 
continuar. Fiquei com muita raiva e 
escrevi. Eu queria continuar, claro”, 
entrega, aos risos.

NÃO ATAQUEM MARIA LINA

LUÍSA PEDE QUE FÃS 
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MMaria Lina, novo affair de Whinder-

sson Nunes, nem bem tornou seu 
perfil público nesta terça-feira (3) 
e já privou sua conta no Instagram 
para novos seguidores novamente. 
Mas antes de fechar o perfil de novo, 
a catarinense chegou a bloquear os 
comentários em suas fotos, após 
alguns internautas começarem a 
especular, tanto no Twitter quanto 
no Instagram, que a catarinense 
estivesse com Whindersson para 
conseguir fama e por isso resolveu 
deixar o perfil público. 
 Ainda ontem à noite, Luísa Son-
za mandou um recado aos seus fãs 
pedindo que eles não ataquem 
outras mulheres. “Aos meus 
f ã s :  n ã o 
ataquem 
o u t r a s 
mulheres. 
Vocês sa-
bem o que 
eu passei e 
passo (com 
ataques na 
i n te r n e t ) . 
Não façam 
i gua l  f i ze -
ram e fazem 
c o m i g o ” , 
e sc re ve u  a 
ca n to ra  n o 
Twitter. 

Mulher de galã da Globo 
desabafa sobre crítica a 
sua aparência

Casada há 13 anos com o galã da Globo, Rafael Cardoso, a 
influenciadora Mari Bridi volta e meia crítica a pressão estética 
sobre as mulheres e não esconde que é uma das vítimas dessa 
questão na sociedade brasileira. Depois de escrever vários textos 
referentes ao assunto, ela decidiu fazer um vídeo. Nas imagens, 
Mari abre a porta de casa para ser criticada por uma vizinha. “Eu 
não gostei do seu look hoje. Achei que você tá horrível. Vim aqui só 
para te dar minha opinião”. A mãe de Aurora e Valentim explicou o 
que quis dizer com a publicação em suas redes sociais. “Até onde 
eu saiba, quando a gente vai visitar a casa de alguém, não fica 
apontando ‘defeitos’. A gente não comenta se não gostou da 
disposição dos móveis, se achou ruim a escolha do quadros ou 
opina que as almofadas do sofá não combinam entre si!”, 
escreveu Mari, que sempre reclamou dos comentários ácidos 
partirem de outras mulheres. “Essa falta de sororidade, esse olhar 
de julgamento e preconceito sobre a minha pessoa, vindo de 
outras mulheres, me deixava triste”. 

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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EMPRESÁRIA DO FUNK

JAQUELLINE É A NOVA 

GABRIEL CORREIA 

MÃE DE ADRIANA BOMBOM É 
INTERNADA NA UTI
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Depois de sair dos cabelos castanhos escuros, que 

ostentou durante sua participação no ‘BBB 20’, para 

um loiro super platinado, Manu Gavassi agora surgiu 

ruivíssima ontem. Segundo a cantora, a mudança faz 

parte de uma campanha para uma marca de bolsas e 

sapatos. A coluna procurou a assessoria de Manu para 

saber se trata-se, de fato, de uma pintura ou se Manu 

está usando uma peruca, mas até o fechamento des-

ta nota ainda não tivemos resposta. 

Depois que os fãs de Mc Mirella e Ste-

fani Bays conseguiram mudar o curso 

do jogo em ‘A Fazenda’, por conta do 

carro de som que enviaram para pas-

sar um recado à funkeira, a Record TV 

adotou novos métodos para fiscalizar 

as peripécias dos fãs dos peões que 

ainda seguem confinados. Na manhã 

desta quarta-feira (4), os fãs do Biel 

mandaram um carro com um paredão 

de som para passar uma mensagem 

de apoio ao funkeiro. No entanto, o 

veículo, mesmo coberto por uma lona 

que escondia o paredão de caixas de 

som, acabou sendo interceptado e 

barrado pela segurança do reality. 

 A novidade é que, de acordo com 

áudio que seria da equipe que or-

ganizou o envio do carro de som, a 

emissora agora trabalha com um dro-

ne para fiscalizar a circulação de veícu-

los suspeitos. No áudio, um rapaz diz 

que o drone tem auxiliado na inspeção 

do entorno da sede. “Eu estava agora 

mesmo em ligação de vídeo com o 

cara do carro de som. Como vocês 

podem ver, ele estava ao lado da Fa-

zenda com o carro de som com lona. 

Na hora que ele estava tirando a lona 

para mandar o som pro Biel, chamar 

atenção na casa e colocaram música 

e a segurança foi em cima dos caras. 

Foi uma experiência única. O drone 

é da Record para poder identificar 

o carro de som naquela rua sem 

saída.”

 Procurada, a Record não se ma-

nifestou sobre o drone.

CERCO FECHADO

VERSÃO RUIVA

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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 n O Espaço Hall 

retorna às suas 
atividades no 
próximo dia 13 
com show do 
Roupa Nova. 
Vendas somen-
te online pelo 
ingressorapido.

O nome da mulher do cantor Tiee é 
Bárbara Murtha, mas duas mulheres 
andam espalhando por Niterói, São 
Gonçalo e adjacências que tiveram 
romances com o sambista e o detalhe é 
que os dois affairs aconteceram - segundo 
elas - ao mesmo tempo nos últimos cinco 
anos. Elas conversaram, calmamente, 
no último final de semana e se 
apoiaram na dor da traição. 
“Dói descobrir que estava há 
anos com uma fraude”, disse 
uma delas, que se chama 
Bruna. A outra, Tamires, 
afirma que tem até um 
filho da sambista. “Ele 
registrou, mas não paga 
pensão”, dedurou.  
A coluna, que tem o áudio 
dessa conversa, procurou a 
equipe do cantor para saber 
se ele conhecia as duas 
mulheres e se teve mesmo 
um relacionamento 
extraconjugal com uma das 
duas. Ou com as duas, como 
elas afirmam. “O Tiee não tem 
ciência sobre essas alegações. 
Desse modo ele não tem nada 
a declarar”

Adriana Bombom, que nos últimos tempos vinha fazendo sucesso em seus stories 

com sua mãe, está passando por um drama pesado nos últimos dias. Ao retornar 

para Paty do Alferes, cidade onde mora, Dona Ernestina contraiu o Covid-19 e está 

internada na UTI.

 A mãe de Bombom não havia manifestado mal-estar, mas na última sexta-feira 

(30) disse para a filha, por Whatsapp, que estava com muita tosse. Sentindo que 

poderia ser grave, Bombom imediatamente pediu para que parentes que moram 

na mesma cidade, levassem sua mãe ao médico. Ao ser constatado que ela estava 

com o coronavírus, Dona Ernestina foi direto para a UTI do Hospital Universitário 

de Vassouras, onde está recebendo o tratamento.

 Bombom está bastante triste e preocupada, mas disse estar recebendo muito 

apoio moral e mensagens de amigos. Bombom também tem recebido mensagens 

de carinho de outros artistas como humorista Pedro Manso, do grupo das Paquitas 

e até de Xuxa Meneghel. Na tarde desta última terça-feira (dia 3), Adriana Bom-

bom ficou muito comovida com uma oração ofertada por Elba Ramalho numa live 

que a cantora faz no Instagram, rezando o terço da misericórdia para sua mãe.

Jaquelline investe na 
carreira de empresária do 
funk. A cantora não faz 
mais parte do elenco da 
Kondzilla Records e fez 
questão de deixar claro 
que a experiência na 
produtora foi impecável. 
Atualmente investindo em 
novos projetos, ela lançou 
uma música em parceria 
com o Mc Ozis. ‘No 
Helipa’ será lançada no 
canal ‘Love Funk’. 
Além de amigos 
e parceiros 
de 
música, 
Jaque 
agora é empresária 
de Ozis. “Foi quase um 
ano de trabalho e 
carinho pelas pessoas 
que conheci na 
Kondzilla. Agora sou a 
mais nova empresária 
do Mc Ozis, um grande 
parceiro. Estou muito 
animada para essa 
nova fase e cheia de 
ideias”, disse Jaque.

DUAS MULHERES DESCOBREM 

AFFAIRS AO MESMO TEMPO 

COM CANTOR TIEE 

O jogador do São Paulo Daniel Alves, já escolheu o destino para festejar a chegada de 
2021. Ele vai participar do Réveillon de Gostoso, na praia de São Miguel do Gostoso, no 
Rio Grande do Norte. O atleta confirmou sua estadia na Vila de Pescadores, onde vai 
acontecer a segunda edição da Casa Good Crazy, reunindo convidados e celebridades.

DANIEL ALVES NO RÉVEILLON DE GOSTOSO

 ana.lima@odia.com.br

roberto.rodrigues@odia.com.br
BETO RODRIGUES

Com participação de:

ANA CORA LIMA
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NO PALCO, 
EM FAMÍLIA

Novelas

o
d

ia
d

Lilia Cabral estreia, ao lado da filha Giulia Bertolli, a peça ‘A Lista’, que fala sobre o 

dia a dia de uma aposentada durante a quarentena

L
ilia Cabral não parou de trabalhar 
mesmo em isolamento. A prova disso 
é que hoje, às 20h30, acontece o en-
cerramento da temporada de ‘A Lista’, 

espetáculo no qual contracena ao lado da 
filha Giulia Bertolli. 

Transmitida ao vivo e gratuitamente pe-
los canais no Youtube do Sesc em Minas 
(SescemMinasGerais) e do Teatro Claro Rio 
(TeatroClaroRJ), o trabalho foi uma forma 
da atriz lidar com o período complicado da 
pandemia. “Estamos dedicados à peça desde 
o final de maio. Então, foi uma forma cari-
nhosa e afetiva de preenchermos nossos dias 
fazendo o que mais gostamos na vida: arte”, 
destaca Lilia.

PARCERIA DE SUCESSO
No enredo, preocupada com a contaminação 
pelo vírus, uma aposentada se tranca em 
seu apartamento em Copacabana e depende 

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 Bóris discursa sobre a história 
do colégio Grupo e afirma que o 
novo sistema de ensino contraria 
o legado da escola. Andrezza se 
surpreende com o comporta-
mento de Kátia e a questiona.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Reinaldo trata Natália como 
se os dois ainda fossem casados. 
Dionísio fica surpreso ao ver no 
álbum a foto que havia sumido e 
se vê forçado a pedir desculpas a 
Doralice. Cristal beija Cassiano.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 n Apolo não encontra Tancinha. 
Fedora acusa Camila de querer 
acabar com seu casamento. Car-
mela e Beto tramam para afas-
tar Tancinha de Apolo. Tancinha 
é feita de refém por Genésio.

 n Poderosa ofende Ramiro e 
revela a verdade para Donatella. 
Furacão pensa na amiga. Ramiro 
tenta se explicar para a filha 
bastarda. Furacão conversa com 
Duplex e se diz grata à Poderosa.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

20h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n A noiva de Junior resolve ligar 
para Dr. Fernando e marca um 
encontro para conversar sobre a 
amiga que está com câncer. Tati 
mostra a Vivi um desenho.

20h30 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Heleninha encontra no ca-
derno de Yuri a foto de Rubinho 
colada junto a um cartaz de 
procurado. Ivana reclama de seu 
corpo para Simone.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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FOTOS BRAJTERMAN

de uma jovem vizinha para que faça as suas 
compras de supermercado. Mãe e filha, Lilia 
e Giulia dividiram a oportunidade de contar 
essa história. “Tem sido um encontro muito 
especial. Ela é minha filha, mas quando esta-
mos contracenando, eu não a enxergo assim. 
Ali, ela é minha colega de palco, de profissão. 
São duas atrizes em cena. Nossa profissão 
não é fácil e a Giulia está trilhando o cami-
nho dela de forma muito bonita”, declara a 
atriz, bem mãe coruja. 

Além da chance de dividir um momento 
especial com a filha, Lilia explica que o convi-
te para fazer a peça a livrou de viver a ansie-
dade da pandemia de maneira mais intensa. 
“No começo, achávamos que ficaríamos 15 
dias em casa. Depois vieram mais 15 dias. 
Quando as dúvidas e a ansiedade começa-
ram a ficar intensas, iniciamos o processo de 
ensaio da peça e foi um bálsamo”, argumenta 
a atriz que, como a maioria, ainda sente falta 
do convívio e da antiga rotina. 

“Mas, claro, sentimos falta dos abraços, 
dos beijos, do convívio com amigos queridos 

e com colegas de trabalho”.

NOVOS FORMATOS
Fora do palcos há cinco anos, a atriz revela 
que teve que reaprender a atuar neste novo 
formato. “É uma nova forma de fazer teatro, 
nós ainda estamos aprendendo a lidar com 
ela. Sem dúvida tem muitos desafios porque, 
afinal de contas, é feito para as câmeras. Mas 
é teatro”, explica. 

Para Lilia, inclusive, a apresentação à dis-
tância é uma inovação que pode ser aprovei-
tada para outros momentos. “Acredito que o 
formato veio para ficar porque nos permite 
atingir públicos de cidades do Brasil e países 
do mundo onde o teatro presencial não con-
segue chegar. O formato online permite a ver-
dadeira democratização do acesso à cultura. É 
muito lindo estarmos em cena num palco no 
Rio de Janeiro e termos na plateia milhares de 
espectadores do Acre, Rondônia, Santa Cata-
rina, Lisboa, Nova York, Berlim... até Lituânia 
já teve! A resposta emocionada do público é 
gigantesca e nos surpreendeu”, defende.

Giulia e Lilia 
juntas no palco



Horóscopo

Hoje seu foco estará nos assuntos financeiros, poderá 
ter até novas ideias para incrementar a renda e dar 
uma respirada. A carreira vai pedir empenho e 
determinação se quiser progredir.

Não é um bom dia para forçar situações 
desagradáveis, seja na vida amorosa ou profissional, 
seja mais maleável e conseguirá melhores resultados. 
Cuide mais da sua saúde.

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: amor, ânimo, anis, asno, fama, forma, fórum, maio, mama, 
mania, mimosa, mina, mioma, morim, muro, ouro, raia, ramo, rima, riso, 
ruína, rumo, saia, sina, soma, sonsa, sósia, suína, sumir, urina.

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

Imprevistos devem acontecer e você precisará ficar de 
prontidão para resolver, antes que seja tarde. Fique de 
olhos abertos com sua conta bancária e os assuntos 
do lar, podem ocorrer imprevistos.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Tenha cuidado com suas emoções, as quais estarão à 
flor da pele e poderão trazer problemas para seus 
relacionamentos, sejam familiares ou profissionais. 
Fique atento aos contratempos.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Poderá sentir que as horas do dia não são suficientes 
para dar conta do que precisa fazer, aguente a pressão 
e encare os desafios propostos! A tecnologia será sua 
aliada na paquera.

LEÃO
23/7 a 22/8

Vai pensar de forma racional e organizada, 
impulsionando os seus projetos. Seja criativo. Poderá 
resolver uma pendência em casa que exija 
investimento financeiro.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Os astros anunciam uma reviravolta positiva nas 
finanças, mas continue sendo cauteloso. Poderá 
receber novas propostas profissionais. Conte com o 
apoio das pessoas queridas.

LIBRA
23/9 a 22/10

Um acontecimento inesperado deve fazer você mudar 
a direção dos seus planos, procure alternativas. A 
carreira passará por momentos tensos, vai precisar se 
empenhar e segurar as pontas!

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

No trabalho, tenha autocontrole, pois a pressão dará 
as caras. É um bom momento para motivar os colegas 
e sugerir atividades em grupo! Acordos financeiros 
estão favorecidos.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Acontecimentos imprevisíveis podem te balançar, 
principalmente com o dinheiro, evite gastos 
desnecessários. Inclusive, pode receber uma ajuda 
financeira inesperada, mas saiba usar.

Sua atenção estará voltada para os assuntos 
amorosos e de família, principalmente para o 
orçamento doméstico. Poderá receber novas 
propostas e se dar bem no trabalho.

Hoje seu foco estará em casa e nos parentes. Algum 
familiar pode pedir apoio e conforto, procure oferecer 
ajuda. Só não deixe que isso atrapalhe as tarefas da 
sua rotina, mantenha o foco.

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

‘Amizade 
verdadeira 
não é ser 
inseparável’
O ‘Mais Você’ desta semana é in-
teiramente dedicado ao ator Tom 
Veiga, intérprete do papagaio 
Louro José, que faleceu no último 
domingo após sofrer um Acidente 
Vascular Cerebral (AVC). Nesta 
quarta-feira, Ana Maria Braga re-
fletiu sobre amizades verdadeiras, 
relembrou momentos marcantes 
de Tom, exibiu depoimentos de 
profissionais do jornalismo da 
Globo e deu mais informações so-
bre o enterro do artista.

“Amizade verdadeira não é ser 
inseparável é estar separado e 
nada mudar”, disse Ana Maria na 
abertura do programa ao citar o 
autor de novelas Walcyr Carrasco.

Em seguida, Ana Maria conti-
nuou exibindo depoimentos cari-
nhosos que relembraram a simpa-
tia de Tom Veiga. 

Xuxa fala da 
vida íntima: 
‘Vale tudo’
Xuxa Meneghel, de 57 anos, dei-
xou o público de queixo caído, na 
última terça-feira. A apresentado-
ra falou abertamente sobre a vida 
sexual com Junno Andrade, de 57 
anos,  em entrevista a Tatá Wer-
neck, no programa ‘Lady Night’ 
. De vibrador a sexo anal, a loira 
disse que “vale tudo”.

Usando palavras do universo 
de Xuxa como referência, a con-
versa entre as duas revelou curio-
sidades. “Vale tudo para um show 
acontecer?”, questionou Tatá, re-
ferindo-se a sexo. “Vale tudo entre 
quatro paredes”, frisou a loira, que 
disse que usava vibrador em todos 
os lugares. “Ah, meu amor. Dá um 
jeito. É natureza, dá um jeito”.

‘Vi traição de 
André Marques 
pela TV’
No programa ‘Que história é essa, 
Porchat?”, Fernanda Rodrigues re-
lembrou um episódio de flagran-
te que passou durante o namoro 
com André Marques. Os atores 
tiveram um relacionamento em 
1996, quando atuaram juntos em 
‘Malhação’.

Na época, André havia dito que 
viajaria para Fortaleza, no Ceará. 
“De repente, mostrou o trio elétri-
co que André estava e aí identifi-
quei ele. De repente, ele começou 
a falar no ouvido de uma moça. 
De repente, ele começou a xavecar 
a moça. De repente, ele beijou a 
moça!”, disse ela.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO/TV GLOBO
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