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NA LUTA
PRESIDENTE DA 
ALERJ TEM AGENDA 
DE GUERRA 
PARA EVITAR O 
COLAPSO DO RIO 
INFORME 

DO DIA, P. 2

RUMO AO IMPEACHMENT
Tribunal Especial Misto aprova por unanimidade prosseguimento do processo contra 
Witzel. Em reação, ele se compara a Jesus e seu julgamento.  RIO DE JANEIRO, P. 3

10 x 0
Análise divulgada ontem por frente parlamentar revela impactos da proposta para quem já está no serviço público. SERVIDOR, P. 9

Reforma tem brechas para alcançar atuais servidores

COMO EVITAR A 
AGLOMERAÇÃO, 

A decisão de reduzir o número de trens, tomada pela 
empresa, provocou o que todos esperavam: lotação em 
tempo de pandemia. A Assembleia Legislativa quer que 
ela volte atrás e respeite os horários. P. 5

RIO DE JANEIRO, P.5

PESQUISA 
DATAFOLHA: PAES 
TEM 31%; 
CRIVELLA, 15%; 
MARTHA, 13%; 
BENEDITA, 8%. 

POSTOS DO 
DETRAN REABREM 
AMANHÃ EM 
BAIRROS DA  
ZONA OESTE.

RIO DE JANEIRO, P. 6

RONDINELLI DIZ 
QUE NÃO SE 
ADAPTARIA A 
JOGAR SEM 
TORCIDA
ATAQUE, P. 7

Dulce María lança 
single, procura 
sua essência, 
fala sobre 
maternidade e 
abre o coração.  

P. 14

Em
 bu

sc
a d

e s
i m

es
m

a

O
 D

IA
 D

Supermercados e 
açougues não 

podem mais 
cobrar para 

moer a carne
RIO DE JANEIRO, P. 4

INCÊNDIO NO HOSPITAL 
DE BONSUCESSO FEZ 
SUBIR A TAXA DE 
OCUPAÇÃO DE LEITOS DE 
UTI PARA COVID NO RIO

ECONOMIA, P. 8

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

Uma montanha de lixo e o povo cada 
vez mais na lama... É assim que os 
moradores da Rua Átila, no bairro 

Jardim Silvana, em Belford Roxo são obriga-
dos a viver... Ou pelo menos tentar.

Quem circula pela região diz que a 
situação por lá é um desastre... Só piora! 
São três anos enfrentando poeira no nariz, 
bicho, aquela buraqueira que a gente já 
conhece... E ninguém sabe mais pra onde 
ou quem recorrer!

Foram muitas as mensagens em minha 
página pedindo socorro.

“Já que a Dona Prefeitura não nos escuta, 
a gente recorreu a sua voz, Isabele. Porque 
dá muita pena ver os idosos, os deficientes 
visuais tendo que andar nas ruas desse jei-
to”, escreveu uma moradora.

Outro morador conta que na esquina da 
rua se formou um lixão bem no lugar que 
é, ou pelo menos era pra ser, um ponto de 
ônibus. Segundo ele, a coleta era pra pas-
sar segunda, quarta e sexta... Mas cadê 
que não passa?

“A gente tem quase que subir no lixo pra 
esperar o transporte. É um saco isso! Entra 
eleição, sai e nada muda”.

É muito bonito mostrar campanha, pro-
meter asfaltar tudo, colocar saneamento... 
São sempre as mesmas conversas fiadas! 
E a gente sabe que a realidade não é essa, 
ninguém é burro ou otário! São três anos 
gritando e ninguém escuta!

A gente já cansou de falar aqui: Propostas 
são sim importantes para que um candida-
to seja eleito, mas mostrar o que já foi feito 
conta muito mais!

O que não dá pra engolir é o povo implo-
rando por um direito deles e ficar recebendo 
migalhas em troca. Não é isso que o mora-
dor que paga seus impostos com sacrifício e 
dignidade merece.

A coluna cobrou uma posição da prefei-
tura de Belford Roxo, mas até o fechamento 
desta edição, não recebeu resposta.

Não tem essa de deixar pra “organizar 
a casa” depois da eleição, não... A hora é 
agora!

3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I 

 n Ah gente, é sério mesmo? Tanta coisa pra se 
preocupar, a cidade pegando fogo em todos 
os sentidos e a Alerj preocupada em discutir se 
pode ou não entrar febril em farmácia?

A gente tá numa pandemia, tá surgindo um 
monte de esquema, desvio na saúde... O atual 
secretário até desabafou que a corrupção é bem 
maior e pior do que a gente imagina!

Tudo bem, se entende que nem todo mun-
do que tem febre está infectado com o vírus, e 
muitas pessoas são sozinhas, mas as tempe-
raturas não estão sendo aferidas em todos os 
estabelecimentos?

Se tá sentindo algo, é melhor prevenir! Fica 
em casa, peça pra alguém ir até a farmácia... Ou 
ligue para entregarem, chame um vizinho. 

Não é momento pra perder tempo com isso!
Bora colocar o Pingo no I...
Es s e  é  o  R i o  d e  J a n e i ro  e  s u a s  c u r i o s a s 

prioridades.

TÁ BONITO!

 n Adoção de idosos... Foi isso que o casal Nádia Tei-
xeira e George Silva, moradores de Oswaldo Cruz, 
fez. Dona Maria Valdelice, de 80 anos, é agora “fi-
lha” deles. Depois que ela perdeu o único filho, ficou 
sozinha na vida... O filho dela era amigo de George e 
eles não pensaram duas vezes.

Dona Val, como é chamada carinhosamente 
pelos dois, está recém-operada do cérebro, acama-
da e por isso, a filha de Nádia, Natasha, entrou em 
contato com a gente para conseguir uma cadeira de 
rodas e fraldas geriátricas. 

“Ela virou parte da nossa família. A gente faz tudo 
por ela com muito amor”, conta Natasha.

No início eu até achei que Natasha fosse a cuida-
dora de Valdelice, mas não! É somente puro afeto de 
uma família que se tornou dela também.

Quem puder ajudar a família, o telefone é: 
(21)3563-3888. Se você me perguntou se tá feio ou 
tá bonito... Adoção é amor... Não importa de onde 
venha ou de que idade, e tenho dito!

É lama de todo jeito!
n https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/isabele-benito

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

DIVULGAÇÃO

Imagens de Jardim Silvana, em Belford Roxo

A tento à saúde financeira do estado do Rio de Janeiro 
e dos municípios do interior, o presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado André Ceciliano (PT), 

montou uma agenda de guerra para este mês de novem-
bro. Consciente dos problemas de caixa e da fragilidade 
orçamentária para o ano que vem, Ceciliano pretende 
discutir essa preocupação, pessoalmente, com os presi-
dentes do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ), Ma-
rianna Montebello Willeman; do Tribunal de Justiça (TJ), 
desembargador Cláudio de Mello Tavares; e o do Ministério 
Público do Estado, Eduardo Gussem. 

“O colapso que pode acontecer afeta não só os pode-
res executivo e legislativo, mas todo o funcionamento da 
máquina pública, inclusive Saúde, Segurança e Educa-
ção”, diz Ceciliano.

A SAÍDA
O presidente da Alerj não perde de vista os movimen-
tos de Brasília quanto à decisão final do STF sobre a lei 
dos que estabelece uma nova divisão dos royalties do 
petróleo entre estados e municípios. A lei que trata do 
assunto, aprovada em 2012,  nunca entrou em vigor, por-
que uma ação direta de inconstitucionalidade movida 
pelo Estado do Rio manteve tudo como era antes de sua 
promulgação.

O movimento de Ceciliano é mais do que necessário. O 
Rio grita por ajuda e parece faltar dinheiro para tudo. “Só 
sairemos desta com união das autoridades do Rio e do 
povo. Por isso, estamos nos empenhando o máximo para 
achar logo uma luz no fim do túnel”, frisou Ceciliano. 

ROYALTIES

Na guerra 
pelo Rio

 n A Câmara Municipal do 
Rio de Janeiro aprovou por 
42 votos a zero o projeto de 
lei 1881/2020, de autoria do 
vereador Dr. Carlos Eduar-
do (Podemos), que obriga 
a presença do profissional 
de fisioterapia nas UTIs do 
município do Rio. A norma 
se estende às Unidades In-
termediárias - UI - adultas, 
neonatais e pediátricas das 
unidades hospitalares da 
rede municipal. 

 n Votos brancos/nulos e in-
decisos lideram as estatísti-
cas e somam 61% do eleito-
rado, na pesquisa espontâ-
nea para prefeitura de Barra 
Mansa. O levantamento foi 
divulgado pela Inteligence 
Serviços, entre os dias 27 e 28 
de outubro. O quadro sofre 
pouca alteração na pesquisa 
estimulada, onde chegam a 
37,5% do eleitorado.

DISPUTA EM 
BARRA MANSA 
INDEFINIDA

DIVULGAÇÃO

FISIOTERAPEUTAS  
NAS UTIS DO RIO

As mais lidas
Online

Prosseguimento de 
impeachment de 

Witzel é aprovado por 
unanimidade 

RIO DE JANEIRO, P. 3

Taxa de ocupação dos 
leitos de UTI para covid 

volta a subir no Rio
RIO DE JANEIRO, P. 4  

Supermercados e 
açougues no Rio não 

podem mais cobrar para 
moer carne ou fatiar frios

ECONOMIA, P. 8

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

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

O DESCASO MESMO EM ÉPOCA ELEITORAL

 n  Essas imagens, enviadas por leitores, mostram a montanha vergonhosa 
de lixo que se acumulava ontem no Largo do Machado. A situação se tornará 
mais grave com as chuvas que deverão cair nos próximos dias. O lixo se espa-
lhará, entupirá as galerias e tornará o quadro mais preocupante. 

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

FOTOS DE LEITOR



RIO DE JANEIRO

WITZEL LEVA MAIS UMA 

GOLEADA: 10 A 0
Por unanimidade, 
Tribunal Especial 

Misto aprova a 
continuidade 

do processo de 
impeachment. 

Após derrota, 
governador do 

Rio afastado se 
compara a Jesus e 
alega perseguição

O 
7 a 1 particular de 
Wilson Witzel teve 
placar de 10 a 0 on-
tem, na sessão do 

Tribunal Especial Misto que 
decidiu, por unanimidade, 
pela continuidade do pro-
cesso de impeachment do 
governador afastado. O re-
sultado acachapante ilustra 
seu declínio político e moral: 
o tribunal decidiu que Wit-
zel deve desocupar o Palácio 
Laranjeiras no prazo máxi-
mo de 10 dias, e também terá 
corte em um terço do salário. 

Witzel está afastado do 
governo desde agosto, após 
suspeitas de irregularidades 
em contratações da pasta da 
Saúde durante a pandemia.

Em Santa Catarina, a ses-
são que julgou o afastamento 
do governador Carlos Moisés 
(PSL) levou mais de 17 horas. 
No Rio, foram menos de três  
horas, em outro aspecto que 
dá mostras do isolamento de 
Witzel. 

A sessão começou às 10h, 
e pouco depois do meio-dia 
os membros do colegiado já 
tinham decidido pela conti-
nuidade do impeachment, 
por maioria simples. O tri-
bunal foi formado por cin-
co desembargadores e cinco 
deputados estaduais. Todos 
foram a favor.

O deputado estadual Wal-
deck Carneiro (PT) foi quem 
deu o primeiro voto. Em se-
guida, os desembargadores 
José Carlos Maldonado de 
Carvalho, Fernando Foch, Te-
resa de Andrade Castro Ne-
ves, Inês da Trindade de Melo 
e Maria da Glória Bandeira 
de Mello, e os deputados Chi-
co Machado (PSD), Carlos 
Macedo (Republicanos), Ale-
xandre Freitas (Novo) e Dani 
Monteiro (PSOL). 

 N C o m  a  a p r o va ç ã o  d a 
denúncia, o relator agora 
terá dez dias para publicar 
o acórdão. Depois, a defesa 
de Wilson Witzel terá mais 
20 dias para se manifes-
tar. O sistema ainda pre-
vê depoimentos de teste-
munhas e alegações finais 
de defesa e de acusação, 
o que deve durar mais al-
guns meses. Por fim, have-
rá votação final para de-
cidir a cassação definitiva 
de Witzel e a perda de seus 
direitos políticos. Para o 
presidente do Tribunal de 
Justiça do Rio, Cláudio de 
Mello Tavares, o impeach-
ment pode ser concluído 
ainda em janeiro.

 > “Na tese de avanço, 
acreditamos que em 
janeiro nós possamos 
nos reunir para termos 
o julgamento final e 
definitivo. Salvo se 
houver perícia. Aí, não 
tenho como garantir. A 
prova pericial deman-
da mais tempo”, expli-
cou Tavares.

Formado 
por cinco 

desembargadores 
e cinco deputados 

estaduais, 
Tribunal Especial 

Misto decidiu pela 
continuidade 

do processo de 
impeachment 

de Witzel. Ao 
lado, Cláudio de 

Mello Tavares, 
desembargador 

e presidente 
do Tribunal de 

Justiça RJ

REGINALDO PIMENTA

NEM JESUS CRISTO 
Logo após o fim da sessão, 
Witzel usou as redes sociais 
para se defender, mas tam-
bém atacar. Ele comparou 
seu julgamento ao de Jesus 
Cristo e acusou a esquerda e 
“bolsonaristas extremistas”. 
“Enfrento mais este capítulo 
com a consciência tranqui-
la. Trata-se de um processo 
político para me desgastar, 
especialmente pela esquerda 
e por bolsonaristas extremis-
tas, mas tenho confiança de 
que deputados e desembar-
gadores farão um julgamen-
to justo para o bem da demo-
cracia”, escreveu no Twitter.

“Nem mesmo Jesus Cris-
to teve um julgamento justo, 
mas cumpriu seu propósito. 
Não tenho dúvida de que a 
verdade prevalecerá. Infeliz-
mente, a política tem usado 
o processo penal e o impea-
chment para afastar aqueles 
que não conseguem derrotar 
nas urnas”, completou.

DESPEJO GERA DEBATE
Além do prosseguimento do 
impeachment, outros aspec-
tos relacionados ao futuro - e 
ao conforto - do governador 
afastado foram discutidos. A 
votação decidiu que Witzel 
deve ser despejado do Palá-
cio Laranjeiras e ter corte de 
um terço no salário. Os te-
mas geraram debate. A de-
fesa argumentou que a saí-
da do palácio influencia na 
“segurança” do governador 
afastado.

“O que está se levando em 
consideração, pelo que eu 
entendi, é que, tendo em vis-
ta que ela (a denúncia) está 
sendo acolhida e ele está sen-
do afastado de suas funções, 
consequentemente ele não 
deve continuar ocupando o 
palácio”, defendeu o presi-
dente do Tribunal de Justi-

ça do Rio, Cláudio de Mello 
Tavares.

A defesa rebateu. “Senhor 
presidente, a defesa apenas 
pondera que o salário é re-
duzido em um terço e não 
em três terços. O palácio está 
sendo 100% suprimido, e a 
segurança está intrínseca ao 
palácio”. Tavares respondeu: 
“Mas é uma questão legal”.

O governador está afas-
tado desde agosto pela sus-
peita de irregularidades na 
contratação da OS Iabas 
para a construção de hospi-
tais de campanha contra a 
covid-19. O governador afas-
tado também está sendo 
acusado de cometer crime 
de responsabilidade.

YURI EIRAS 
yuri.eiras@odia.com.br

Governador afastado 
terá que desocupar o 
Palácio Laranjeiras; 
salário será cortado 
em um terço 

VOTAÇÃO

Na tese de avanço, 
acreditamos que 
em janeiro nós 
possamos nos 
reunir para termos 
o julgamento final e 
definitivo
CLÁUDIO DE MELLO 
TAVARES, presidente do TJ

Impeachment 
pode ser 
concluído em 
janeiro

REPERCUSSÃO

 NEspecialistas comentaram 
sobre a decisão do Tribunal 
Misto em dar continuida-
de à ação de impeachment 
de Witzel. De acordo com o 
cientista político Paulo Baía, 
o atual cenário é desfavorá-
vel para o governador afas-
tado, já que, além de ter aca-
tado a denúncia, o tribunal 
aceitou reduzir o salário de 
Witzel em 1/3. Ao comentar 
as declarações do governa-
dor afastado, Baía disse que 
esse já era o comportamen-
to esperado, já que todo réu 
se considera inocente. “Ele 
já vem fazendo discurso de 
perseguição política desde 
o início”, destacou.   

Segundo Michael Mohal-
lem, graduado em Direito 
pela PUC-SP, com extensão 
em Ciência Política pela UnB, 
o resultado do julgamento 
é um indicativo de que a si-
tuação de Witzel é difícil de 
reverter. “Já tivemos a etapa 
na Assembleia Legislativa, 
e essa agora é a abertura 
propriamente dita. O placar 
pode não se confirmar, mas 
como foi a maioria ampla, 
há sinalizações de que será 
difícil de reverter”, disse.

‘Será difícil    
de reverter’

Nem mesmo Jesus Cristo teve um julgamento justo,  
mas cumpriu seu propósito. A verdade prevalecerá 
WILSON WITZEL, governador afastado
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Saúde: denúncias de irregularidades
Secretário Carlos Alberto Chaves diz que as informações serão enviadas para os órgãos de controle

REPRODUÇÃO

O secretário Carlos Alberto Chaves propôs metas em relação a pagamentos atrasados e atendimentos nas redes estaduais de saúde

O 
secretário de Saú-
de do estado do Rio 
de Janeiro, Carlos 
Alber to  Chaves , 

apontou irregularidades na 
pasta que serão enviadas ao 
órgão de controle. Além dis-
so, Chaves propôs algumas 
metas em relação a paga-
mentos atrasados e atendi-
mento nas redes estaduais 
de saúde ao longo dos pró-
ximos meses. 

“As pessoas que usam a 
saúde para uso próprio ou 
para corrupção são piores 
que as pessoas que me assal-
tam na rua. As consequên-
cias drásticas que acontecem 
com a população são decor-
rentes desse problema”, afir-
mou o secretário.

Chaves informou que fal-
tava transparência, “nada 
aqui tinha transparência” e 
que as organizações sociais 
de saúde (OSS) eram sobe-
ranas na pasta e que o con-

troladores fiscais econômi-
cos não faziam a fiscalização 
correta. Além disso, que uni-
dades possuíam problemas 
estruturais e de má gestão.

O secretário também in-
formou que há deficiência 
administrativa e falta de da-
dos consolidados de gestão, 
além de contratos de servi-
ços com Oss descontinuados 
com prazos vencidos e até 
sem contrato.

Ele também apontou so-
bre funcionários da pasta e a 
exoneração de alguns. “Ser-
vidores atuando sem nomea-
ção ou nos setores incorre-
tos, isso aqui não é surpresa”. 

O secretário também in-
formou que tem recebido 
ameaças de morte por tele-
fone “todos os dias” e que 
começaram logo após o di-
retor executivo do Hospital 
Alberto Torres, José Didí-
mo, ser morto no inicio de 
outubro. 

Taxa de ocupação dos leitos de UTI volta a subir 
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o aumento desse indicador para a covid-19 está ligado à redução no atendimento do HFB

Segundo a Secretaria Muncipal de Saúde, o número de leitos especializados na rede é maior do que a demanda por internações para tratamento da covid e não há fila de espera

Após a Prefeitura do Rio 
anunciar a última etapa 
do processo de flexibili-
zação, a taxa de ocupação 
dos leitos de UTI para a co-
vid-19 voltou a subir nos 
últimos dias na cidade do 
Rio. A Secretaria Munici-
pal de Saúde informou que 
o aumento desta taxa tem 
relação com a redução dos 
leitos de UTI do Hospital 
Federal de Bonsucesso, 
que sofreu um incêndio 
há mais de uma semana.

De acordo com dados 
da Secretaria de Saúde, 
ontem, havia 465 pacien-
tes internados, sendo 221 
em UTI, nas unidades da 
rede municipal. A rede 
SUS na capital tem 792 
pessoas internadas em 
leitos especializados, sen-
do 391 em UTI. A taxa de 
ocupação de leitos de UTI 
pelo novo coronavírus no 
SUS é de 82%.

Há uma semana, o nú-
mero de pacientes hospi-
talizados na rede munici-
pal era de 425, sendo 198 
na UTI. No mês passado, o 
número de internação nos 
leitos de UTI pela covid-19 
era de 206 pacientes.

A menor taxa de ocu-
pação de leitos de enfer-
maria e UTI dedicados a 
casos da covid-19 foi em 1º 
abril. Neste dia, 57% dos 
leitos de UTI e 28% dos lei-
tos de enfermaria estavam 
ocupados.

SEM FILA DE ESPERA

Segundo a pasta, o núme-
ro de leitos especializados 
na rede é maior do que a 
demanda por internações 
para tratamento da doença 
e que não há fila de espera, 
pois há leitos para todos os 
pacientes inseridos no sis-
tema de regulação. A rede 
municipal possui 881 leitos 
para covid-19, sendo, 251 lei-
tos de UTI.

Em nota, a Secretaria de 
Saúde informou que a rede 
municipal está realizando 
atualmente a maioria ab-
soluta dos atendimentos 
de covid-19, visto que hos-
pitais do estado e da ini-
ciativa privada fecharam 
leitos dedicados ao trata-
mento da doença.

A pasta disse ainda que 
serão abertos mais 30 lei-
tos de UTI no Hospital Ro-
naldo Gazolla, a partir da 
semana que vem, usando 
os recursos humanos do 
Hospital Federal de Bon-
sucesso, contratado pela 
empresa municipal de saú-
de, o RioSaúde.

Coronavírus: Estado do Rio passa dos 20,8 mil mortos
De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, há 313.843 casos confirmados e 289.214 pacientes se recuperaram da doença

de Caxias (11.044), Macaé 
(9.698), Nova Iguaçu (7.909), 
Campos dos Goytacazes 
(7.847), Teresópolis (7.578) e 
Volta Redonda (7.546).

A Secretaria de Estado de 
Saúde do Rio de Janeiro 
atualizou, ontem, os casos do 
novo coronavírus em todo o 
estado. Conforme a pasta, há 

313.843 casos confirmados e 
20.849 óbitos por covid-19 
no Rio de Janeiro. Há ainda 
466 óbitos em investigação 
e 2.165 foram descartados. 

O balanço divulgado apon-
tou que as últimas 24h 90 
pessoas haviam morrido e 
foram registradas 754 no-
vas infecções. Entre os casos 

confirmados, 289.214 pa-
cientes se recuperaram da 
doença.

Os 10 municípios com mais 
casos confirmados no Estado, 

de acordo com o balanço di-
vulgado são: Rio de Janeiro 
(120.802), Niterói (16.135), 
São Gonçalo (15.062), Bel-
ford Roxo (11.206), Duque 

 > Segundo a pesquisado-
ra em saúde e membro do 
comitê de combate ao co-
ronavírus da UFRJ, Chrys-
tina Barros, a covid-19 na 
cidade ainda não está sob 
controle e a transmissão 
continua ativa.

“Ainda estamos numa 
franca epidemia. Então, 
nós temos, sim, observado 
um maior número de inter-
nações, tanto em hospitais 
públicos ou privados, ao 
mesmo tempo com pessoas 
que têm menos comorbida-
des, principalmente, pes-
soas mais novas se expondo 

mais, por isso elas precisam 
de assistência, mas não tão 
grave quanto outras pessoas 
que têm obesidade ou ou-
tros fatores de risco”, afirma 
a especialista.

A pesquisadora disse ao 
O DIA que hoje a Medicina 
consegue cuidar melhor das 
pessoas e, por isso, há um 
número menor de óbitos. 
No entanto, ela lembra que 
a doença ainda se dissemina 
sem controle.

“No Grupo Técnico de 
Enfrentamento à covid-19 
da UFRJ, nós publicamos 
semanalmente os dados do 

‘Covidímetro’ que mostra o 
R, que é exatamente a taxa 
de transmissão, e ele nun-
ca esteve menor que um. 
Na nossa última apuração, 
falando de Rio de Janei-
ro, nós temos uma taxa de 
transmissão de 1,13. O que 
isso significa? Que cada 100 
pessoas transmite a doen-
ça para outras 113”, explica 
Chrystina.

A pesquisadora lem-
bra dos cuidados que ain-
da devem se seguidos para 
controlar a disseminação 
da doença e evitar risco de 
contaminação, como o dis-

tanciamento social, o uso de 
máscaras e lavar as mãos.

“É muito importante en-
tender que hoje esse risco 
pode representar pagar com 
a vida, por isso é fundamen-
tal que os comportamentos 
sejam adequados, com o 
respeito que a doença e o 
vírus merecem”, acrescenta.

De acordo com dados do 
Painel Rio Covid-19, ontem 
a cidade registrou 606 casos 
confirmados pela doença e 
71 óbitos. Até o momento, 
no total, são 120.432 casos 
confirmados, sendo 106.701 
recuperados, e 12.219 óbitos. 

Pesquisadora diz que covid na cidade não está sob controle

Reportagem do estagiário Karen Rodrigues, 

sob supervisão de Gustavo Ribeiro
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Redução na circulação de trens da 
SuperVia ganha protesto na Alerj
Presidente da Comissão de Transportes 
entra com representação pedindo o 
retorno de 80% dos veículos, após 
redução na grade operacional

REGINALDO PIMENTA 

Presidente da Comissão de Transportes da Alerj afirma que “é covardia” usar pandemia para justificar redução de trens da SuperVia

O
 presidente da Co-
missão de Trans-
portes da Assem-
bleia Legislativa 

do Rio (Alerj), deputado 
Dionísio Lins, entrou com 
uma representação na Pro-
motoria de Tutela de Defesa 
do Consumidor do Minis-
tério Público, pedindo que 
80% dos trens da SuperVia 
voltem a circular imediata-
mente. Ontem, a empresa 
deu início às reduções na 
grade operacional de to-
dos os ramais. Segundo a 
concessionária, o objetivo 
é adequar a operação dos 
trens à atual demanda de 
clientes - 40% menos em re-
lação ao que era observado 
antes da pandemia.

“Usar a pandemia para 
justificar a redução do nú-
mero de composições e 
ajustes nos horários é co-
vardia. Esse problema de 
superlotação já vem de lon-
ga data e sempre foi cobra-
do pela comissão e pelos 
usuários. Fala-se tanto em 
reduzir a aglomeração de 
pessoas devido a covid-19, 
mas com essa decisão de-
sastrosa, fica claro que a 
empresa não está preocu-
pada com isso e sim em fa-
turar; já que empresário 
não faz caridade. Fica a 
pergunta: Quem vai fisca-
lizar a aglomeração e o uso 
de máscara e álcool em gel 
nas plataformas e composi-
ções? Essa responsabilida-
de é da SuperVia”, questio-
nou Dionísio Lins.

Na representação, o de-
putado pede que caso as 
determinações não sejam 
cumpridas, que a concessão 
da SuperVia seja suspen-
sa e até cassada por des-

cumprimento de cláusulas 
contratuais.

REQUERIMENTO
Na manhã desta quinta, 
Dionísio Lins, encaminhou 
um requerimento de infor-
mações onde pediu cópia 
do contrato de concessão, 
a grade de horários e o nú-
mero de composições exis-
tentes e que estejam em 
funcionamento.

Ele explicou ainda que, 
apesar que haver cláusulas 
contratuais, antes de alterar 
horários e reduzir o núme-
ro de vagões, seria correto 
que a direção da empresa 
realizasse e divulgasse um 
estudo técnico sobre o im-
pacto que isso causaria aos 
milhares de usuários que 

precisam se locomover de 
casa para o trabalho e vice-
versa diariamente. Para ele, 
os usuários devem estar em 
primeiro lugar e não devem 
pagar essa conta.

“Os moradores de bairros 
e regiões mais distantes têm 
o trem como um transporte 
rápido de locomoção e den-
tro de sua realidade financei-
ra. Imagine se eles tiverem 
que pegar um ou dois ônibus 
para concluir a viagem? Che-
ga de querer levar vantagem 
sobre uma parte da popula-
ção menos favorecida e que 
viaja todos os dias em com-
posições sujas é sem segu-
rança”, finalizou Dionísio.

Postos do Detran na Zona Oeste reabrem amanhã
Unidades em 
Campo Grande, 
Barra e Recreio 
oferecem serviços 
de habilitação

REPRODUÇÃO

Demanda acumulada da 
pandemia pode fazer com 
que os postos do Detran 
ainda ganhem mais vagas 
extras no fim de semana

Este é o quarto mutirão rea-
lizado nos fins de semana 
para reduzir a demanda que 
não foi atendida durante a 
pandemia.

“A procura por serviços 
de habilitação estava muito 
alta na reabertura e opta-
mos por um mutirão só com 
procedimentos deste setor. 
Se, ao fim de novembro, 

No mês de novembro, mais 
de 90 postos do Departa-
mento de Trânsito (Detran) 
que oferecem serviços de ha-
bilitação serão reabertos na 
última fase de retomada das 
atividades. A cidade do Rio 
e outros 12 municípios vão 
receber mutirão com 5 mil 
vagas para procedimentos 
referentes a Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH), 
marcando a reabertura. A 
cada semana, seguindo os 
protocolos de saúde, novos 
postos serão reabertos. 

A partir de amanhã, rea-
brem as unidades do Aero-
town, na Barra da Tijuca, 
do Américas Shopping, no 
Recreio dos Bandeirantes, 
do West Shopping, em Cam-
po Grande. Postos no Sho-
pping da Penha e da Gávea e 
em Angra dos Reis, Belford 
Roxo, Cabo Frio, Campos do 
Goytacazes, Itaboraí, Itape-
runa, Niterói, Nova Iguaçu, 
Petrópolis, Três Rios, Macaé 
e Volta Redonda, também 
voltam a funcionar. 

Nos 17 postos que reto-
mam as atividades neste 
sábado, estarão disponíveis 
serviços como renovação 
da carteira de motorista; 
primeira e segunda via de 
CNH; adição e mudança de 
categoria; troca da permis-
são pela definitiva e altera-
ção de dados com inclusão 
de atividade remunerada. 

mesmo com os mutirões 
dos fins de semana, iden-
tificarmos que a demanda 
acumulada na pandemia 
continua grande, continua-
remos com as vagas extras 
aos sábados e domingos”, 
explicou o presidente do 
Detran, Adolfo Konder.

Cerca de 6 mil pessoas já 
foram atendidas nas vagas 

extras dos fins de semana. O 
Detran reforça que é preciso 
respeitar o horário agenda-
do, sem antecipação, para 
que não ocorram filas e aglo-
meração. O departamento 
também pede para que as 
pessoas não levem acompa-
nhantes aos postos. Os servi-
ços de habilitação precisam 
ser agendados nos telefo-

nes 3460-4040, 3460-4041 e 
3460-4042, ou pelo site www.
detran.rj.gov.br. O posto do 
Detran no Aerotown fica na 
Avenida Ayrton Senna, nº 
2.541. A unidade do West Sho-
pping é na Estrada do Men-
danha, nº 555 e a do Améri-
cas Shopping fica na Av. das 
Américas, nº 15.500. O muti-
rão acontece das 10h às 17h.

“A procura por 
serviços de 
habilitação estava 
muito alta e haverá 
mutirão só com 
os procedimentos 
deste setor.
ADOLFO KONDER, 
presidente do Detran 

SuperVia alega que 
redução serve para 
adequar a operação 
dos trens à atual 
demanda de clientes
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BRASIL

Fux adia julgamento de 
distribuição dos royalties
Sessão de julgamento da ação estava marcada para o dia 3 de dezembro

FELLIPE SAMPAIO / STF

Após o adiamento do julgamento pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux, sessão não tem nova data

O 
presidente do Su-
premo Tribunal Fe-
deral (STF), minis-
tro Luiz Fux, adiou, 

na noite da última quarta-
feira, o julgamento da ação 
sobre a constitucionalida-
de da proposta que altera 
a distribuição dos royalties 
do petróleo entre estados e 
municípios. A sessão esta-
va agendada para o dia 3 de 
dezembro, mas, após o adia-
mento, ainda não tem uma 
nova data para acontecer. 

Em nota, divulgada on-
tem, o governador em exer-
cício do Rio de Janeiro, Claú-
dio Castro, agradeceu a deci-
são do ministro.

“A decisão desta noite é 
de extrema relevância para 
sociedade e investidores do 
Estado do Rio, uma vez que 
garantirá que não haverá co-
lapso financeiro e inseguran-
ça jurídica. Caso a ação fosse 
aprovada no próximo mês, a 
nova regra representaria R$ 
57 bilhões em perdas de arre-
cadação nos próximos cinco 
anos”, disse Claúdio Castro.

‘CAMINHO DO DIÁLOGO’

A decisão do ministro do 
STF se deve a um pedido 
do governador em exercí-
cio, que está buscando um 

acordo por meio do Cen-
tro de Mediação e conci-
liação do STF.

Segundo Claúdio Castro, 
em última visita ao minis-
tro Luiz Fux, “oferecemos 
o caminho do diálogo, da 
conversa transparente com 
os estados produtores, não 
produtores de petróleo e 

com os poderes Executivo 
e Legislativo federais. O Es-
tado do Rio busca o acordo 
por meio do Centro de Me-
diação e conciliação do STF. 
Estamos dispostos a encon-
trar uma solução definitiva 
e consensual entre todas as 
partes interessadas”.

A lei que prevê divisão 

dos recursos do petróleo en-
tre estados e municípios foi 
sancionada pela então pre-
sidente Dilma Rousseff, em 
2012, mas, desde 2013, está 
suspensa por uma liminar 
concedida pela ministra Cár-
men Lúcia. O julgamento já 
foi adiado ao menos três ve-
zes no STF.

Chapa Bolsonaro/
Mourão: ação prossegue
O ministro Luís Felipe Sa-
lomão, do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), libe-
rou, na quarta-feira, o jul-
gamento de uma ação que 
pede a cassação da chapa 
Bolsonaro-Mourão por ir-
regularidades nas eleições 
de 2018. As informações 
são da TV Globo. 

A ação foi movida em 
2018 pela coligação Bra-
sil Soberano, formada 
por PDT e Avante, que 
tinha Ciro Gomes como 
candidato à presidên-
cia, e apontava supos-
tas irregularidades na 
contratação de serviço 

de disparos de mensagens 
em massa pela campanha 
de Bolsonaro. 

Agora, cabe ao presidente 
do TSE, o ministro Luís Ro-
berto Barroso, marcar a data 
para o julgamento. 

A chapa Bolsonaro-Mou-
rão é alvo ainda de outros 
dois pedidos de cassação, 
movidos pela coligação 
que tinha Fernando Had-
dad como candidato. Essas 
ações, no entanto, aguardam 
decisão sobre o pedido de 
compartilhamento de dados 
do inquérito das fake news 
no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF).

Datafolha: Paes, 31% 
de intenção de votos 
Pesquisa Datafolha di-
vulgada ontem com as 
intenções de voto para as 
eleições do Rio apontou o 
ex-prefeito Eduardo Paes 
à frente, com 31%, na aná-
lise estimulada (quando o 
nome dos candidatos são 
apresentados). Em se-
gundo lugar, em empate 
técnico, aparecem o atual 
prefeito Marcelo Crivella, 
com 15%, e a ex-delegada 
Martha Rocha, com 13%.

Com relação à pesquisa 

anteiror, Martha não sofreu 
alteração, mas Crivella osci-
lou dois pontos percentuais 
para cima. Eduardo Paes, 
que lidera a pesquisa, tam-
bém oscilou positivamen-
te com relação à anterior, 
quando teve 28% das inten-
ções de voto.

Benedita da Silva aparece 
em quarta posição com 8% 
(na pesquisa anterior, tinha 
10%). A margem de erro é de 
três pontos. A pesquisa foi 
feita nos dias 3 e 4. 
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SEM SEQUELAS
Segundo o médico Leopoldo Duque, 

Maradona não terá sequela neurológica após 

a cirurgia para remover um coágulo 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

‘Não me adaptaria a jogar 
sem torcida’, diz Rondinelli
Deus da Raça analisa trabalho de Domènec e elogia os garotos do Mengão

ARQUIVO O DIA

Rondinelli diz que é difícil manter os jovens talentos no clube

Z
agueiro histórico do 
Flamengo, Rondinel-
li analisou o momen-
to vivido atualmen-

te pela equipe rubro-negra. 
Em entrevista exclusiva ao 
O DIA, o Deus da Raça falou 
sobre o trabalho do técnico 
Domènec Torrent e o que 
tem achado do desempenho 
da equipe carioca.

“É complicado. O campeo-
nato está sem torcida e ele pre-
cisa se programar para os três 
campeonatos que o Flamengo 
disputa. A pandemia dificulta 
muito, ele acabou perdendo 
muitos atletas e isso prejudi-
ca o trabalho. Mas os jogado-
res que ele tem no Flamengo 
podem fazer a diferença, in-
dependentemente de tempo 
ou não para treinar. Cabe a 

ele fazer o time desempenhar 
dentro de campo o papel que 
a torcida exige, por conta de 
todo investimento que se fez 
por um plantel de alto nível. 
Tem que haver cobrança se os 
jogadores tiverem em condi-
ções”, disse o ex-jogador.

Ainda sobre a pandemia da 

covid-19, Rondinelli disse que, 
em sua época, teria dificulda-
des se precisasse jogar com os 
estádios vazios: “Jogar sem 
torcida seria uma coisa que 
não me adaptaria. Acho que 
ninguém da minha geração 
aceitaria jogar sem a energia 
que o torcedor passa. A torcida 

sempre será o 12º jogador”.
Sobre os garotos que têm 

feito sucesso no Flamengo, o 
ex-zagueiro se mostrou oti-
mista com a nova geração, mas 
chamou atenção sobre a difi-
culdade de manter os jovens 
por um longo período. 

“Vejo muita qualidade na 
base. Tem o Hugo, que é uma 
grande conquista do Fla-
mengo e tem demonstrado 
isso, Thuler, Noga, Natan... 
esses jogadores já passaram 
pela prova mais difícil de 
atuar no time profissional e 
deram conta. Mas temos que 
ter consciência de que é por 
pouco tempo. Hoje, o fute-
bol é um balcão de negócios. 
É só você pegar exemplos 
que recentes no Flamengo. 
Paquetá, Vinícius Júnior, Vi-
zeu, Léo Duarte... hoje, infe-
lizmente, o jogador não fica 
mais do que dois anos”.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n César Farias não veio por 
problemas com a federação 
boliviana. O que abriu espaço 
para que o Botafogo buscas-
se o argentino Ramón Díaz. 
Sem treinar uma equipe des-
de setembro, quando coman-
dou o Libertad, ele estava li-
vre no mercado e chega ao 
clube alvinegro para abafar 
o momento conturbado. A 
ideia é ter o comandante já 
contra o Bahia, no domingo. 
Agir rápido para que a recu-
peração comece o quanto 
antes.

RAMÓN DIAZ VEM 
PARA DAR JEITO 

ARQUIVO O DIA

O VASCO ESTÁ EM DIA 

A 
notícia que não passa de obrigação. Mas 
sejamos honestos: quantas vezes nós co-
bramos aqui o pagamento de salários 

por parte do Vasco? Muitas. E ontem o presi-
dente Alexandre Campello, anunciando uma 
parceria com a empresa Mercado Bitcoin, pa-
gou todos os salários e acordos atrasados no 
Gigante da Colina. Após muitos anos, o clube 
honrou seus compromissos com os atletas e 
funcionários. Não imagino a felicidade de cada 
trabalhador que sofreu tanto com a negligên-
cia do clube durante essa trajetória triste. Foi 
por conta do ano eleitoral? Pode ter sido. Mas 
a parceria que o Gigante da Colina conseguiu 
é inovadora. Uma oportunidade para o torce-
dor vascaíno investir no Vasco tendo retorno. 
E todos sabem que a torcida do time de São 
Januário vem carregando o clube nas costas há 
um tempo. Novos ares são esperados também 
dentro do futebol, já que os salários atrasados 
atrapalhava muito o desempenho em campo. 

Campello anunciou parceria com a empresa Mercado Bitcoin

 nMais dois na conta do ga-
roto. Pedro vive a melhor 
fase da carreira e decidiu 
a classificação para o Fla-
mengo na vitória por 3 a 2 
sobre o Athletico-PR. Ele 
flerta com a Seleção e me-
rece uma convocação. Ga-
bigol está retornando e a 
briga vai ser boa para muita 
gente. Domènec e a torcida 
do Flamengo agradecem 
porque, se os dois entrarem 
em sintonia, ninguém segu-
ra o ataque rubro-negro no 
restante da temporada.

PEDRO E O FLERTE 
COM A SELEÇÃO 

NEGÓCIO EMPERRADO 

 nO Fluminense ofereceu nova proposta salarial ao volante 
Dodi. Novela antiga e que falamos aqui há um tempo. Mas 
parece que ela está longe de acabar. O estafe do atleta pediu 
três vezes o valor oferecido do Tricolor. Segundo fontes, 
270 mil reais de salário e 2 milhões de reais de luvas. Que 
o Dodi é importantíssimo, ninguém tem dúvidas. Mas não 
vai ser fácil entrar em entendimento. 
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Ex-zagueiro afirma que português 
precisa de tempo para trabalhar

Mauro Galvão acredita 
em fim de temporada 
digno com Sá Pinto

Capitão do Vasco na con-
quista da Libertadores de 
1998, Mauro Galvão fez 
parte de uma das equipes 
mais vitoriosas do Cruz-
maltino, entre os anos de 
1997 e 2000. Ainda longe 
de voltar aos dias de gló-
ria, a equipe de São Januá-
rio começou bem o Brasi-
leiro, mas voltou a flertar 
com a briga contra o re-
baixamento. Na opinião 
do ex-zagueiro, o treina-
dor Ricardo Sá Pinto deve 
ter tempo para trabalhar.

“O momento atual do 
Vasco não é o melhor. O 
Vasco começou bem no 
Brasileiro, mas acabou per-
dendo o fôlego e Ramon foi 
demitido. Com a chegada 
do Ricardo, temos que dar 
tempo para que possa de-
senvolver o trabalho e co-
nhecer o elenco, o que não 

é muito simples. E tudo isso 
em um espaço curto de tem-
po pela maratona de jogos”, 
afirmou.

Sobre o futuro da equipe 
em 2020, Mauro Galvão afir-
mou que é complicado fazer 
um prognóstico positivo. “É 
muito difícil. A gente sempre 
espera o melhor e que o Vas-
co possa fazer uma boa cam-
panha no Brasileiro, brigan-
do por uma Sul-Americana. 
E ao mesmo tempo, na Sul
-Americana, tentar chegar 
mais longe possível. Nesse 
momento, não vejo muitas 
condições de fazer uma pre-
visão muito otimista, mas 
acredito que o Vasco possa 
terminar o Brasileiro de for-
ma digna e fazer o que puder 
na Sul-Americana”, opinou.

FLUMINENSE

BOTAFOGO

Odair é apontado como trunfo
Aílton, integrante do time de 95, elogia o atual treinador

O elenco de 1995 é guardado 
no coração da torcida trico-
lor. Uma equipe com nomes 
pouco conhecidos, com Re-
nato Gaúcho como estrela, 
desbancou o Flamengo, de 
Romário, no ano do cente-
nário do rival, na final do Ca-
rioca, e fez uma campanha 
importante no Brasileiro, 
quando chegou à semifinal. 
Um dos destaques daquele 
time era Aílton. Ao analisar 
o atual momento do Trico-
lor, que está na quarta co-
locação do Brasileiro, o ex-
jogador acredita que o elen-
co atual do Tricolor é ainda 
mais qualificado e pode ir 
mais longe que a equipe co-
mandada por Joel Santana 
há 25 anos.

Aílton, que atualmente 
faz parte da comissão técni-

Aílton integra a atual comissão

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

ca de Odair Hellmann, sabe 
da dificuldade em se manter 
no G-4 e deu a “receita” ideal 
para que o clube consiga ter-
minar o segundo turno na 
parte de cima da tabela. 

“Nós sabemos que não é fá-
cil se manter no G-4. Sabemos 

também que o segundo turno 
sempre é mais difícil. Para o 
time se manter, tem que con-
tinuar sendo competitivo e se-
guir as estratégias do Odair”, 
disse o auxiliar.

O treinador do Fluminense 
recebeu muitos elogios do ex-
jogador. Na opinião de Aílton, 
o trabalho de Odair Hellmann 
é um dos principais trunfos 
para a equipe carioca seguir 
na luta pelas primeiras colo-
cações. “Eu sempre falei nas 
minhas entrevistas que Odair 
e o Maurício Dulac (auxiliar 
técnico) são excelentes trei-
nadores dessa nova geração. 
Odair sabe gerir bem o grupo, 
o trabalho dele é excelente”, 
destacou.

Novo técnico é aguardado 
Argentino Ramón Diaz recusou uma oferta do mundo árabe

Aguardado para assinar e 
ser o novo treinador do Bo-
tafogo, o argentino Ramón 
Díaz recusou uma oferta 
do mundo árabe. O técnico, 
que já fez sucesso coman-
dando três títulos pelo Al
-Hilal, na Arábia Saudita, 
tinha uma proposta do fu-
tebol dos Emirados Árabes. 
As informações são do site 
argentino “Infobae”.

Além disso, o novo treina-
dor alvinegro trará ao Bra-
sil uma comissão técnica 
com pelos menos três pro-
fissionais. Segundo o diário 
argentino “Olé”, Ramón Díaz 
vai trazer seu filho e auxiliar-
técnico Emiliano Ramón 
Díaz, de 37 anos; o prepara-
dor físico Jorge Pidal, de 48 

Ramón Diaz traz sua comissão

DIVULGAÇÃO

anos; e o também auxiliar 
Osmar Ferreyra, ex-meia de 
37 anos. 

Recém-chegado ao Bo-
tafogo, o ex-jogador Lúcio 
Flávio irá permanecer na 

comissão. Ele foi contratado 
como auxiliar permanente 
no clube carioca, logo depois 
da efetivação de Bruno La-
zaroni, como treinador que 
acontece no começo de ou-
tubro. No fim do mês, o ex-
técnico deixou o cargo.

Ramón Diz tem 61 anos 
e é um treinador de sucesso 
na América do Sul. Ele con-
quistou títulos argentinos 
pelo River Plate e pelo San 
Lorenzo. Pelos “Millonarios”, 
o treinador conquistou a Li-
bertadores de 1996. 

Seu último trabalho foi 
comandando o Libertad, 
do Paraguai. O treinador é 
aguardado hoje para assinar 
contrato com o Botafogo até 
fevereiro de 2021.

LUCAS FELBINGER
lucas.fonseca@odia.com.br

Reportagem do estagiário João Vitor 

Campos, sob supervisão de Pedro Logato

Reportagem do estagiário Lucas Oliveira, 

sob supervisão de Pedro Logato
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No Rio, está proibida a cobrança 
para moer carne ou fatiar frios
Supermercados, açougues e similares devem cobrar o mesmo valor das peças inteiras ou em pedaços

MARCIO MERCANTE / AGENCIA O DIA

Comissão de Defesa do Consumidor da OAB/RJ recomenda que consumidor denuncie todo tipo de cobrança ilegal aos órgãos de defesa

E
ntrou em vigor  a 
nova lei municipal 
que proíbe açougues, 
supermercados e es-

tabelecimentos similares 
da capital do Rio de cobrar 
preços diferentes para a 
venda direta da peça ou pe-
daço do mesmo produto ou 
marca. Com isso, a norma 
6796/2020 estabelece que 
o comércio não pode mais 
cobrar para moer, por exem-
plo, carne ou fatiar frios. 

De acordo com a lei, fi-
cam de fora apenas as car-
nes moídas industrializadas 
que passaram pela vistoria 
dos órgãos competentes e 
que estejam devidamente 
acompanhadas dos selos e 
certificados de qualidade 
em suas embalagens.

O objetivo da lei é do con-
sumidor comprar e pagar 

pelo que efetivamente de-
seja, já que muitos estabe-
lecimentos comercializam 
carnes e frios com preços 
distintos, variando apenas 
pela apresentação em peça, 
moída ou fatiada.

“Nossa finalidade com a 
nova lei é a de resguardar o 

direito do consumidor para 
que ele não leve para casa 
gato por lebre. Essa práti-
ca de cobrança de preço di-
ferenciado, infelizmente é 
muito usada pela maioria 
supermercados que ofer-
tam a promoção de deter-
minado corte de carne e, 

no momento da moagem, o 
consumidor descobre que 
o preço do quilo é maior 
que o anunciado. Tal prá-
tica também ocorre com os 
frios “, explicou a autora da 
lei e presidente da Comis-
são de Defesa do Consumi-
dor da Câmara Municipal 

do Rio, vereadora Vera Lins 
(Progressista).

Segundo a advogada Re-
nata Ruback, membro da 
Comissao de Defesa do Con-
sumidor da OAB/RJ, apesar 
da maioria dos estabeleci-
mentos não cobrarem pelo 
fatiamento ou pedaços dos 

frios, muitos passaram a 
cobrar para moer a carne. 
“Com a lei, esse tipo de co-
brança passa a ser ilegal e 
os consumidores devem de-
nunciar aos órgãos de defe-
sa do consumidor os locais 
que insistirem em manter 
tal prática”, indica ela.

Em caso de negativa do 
estabelecimento, a lei deter-
mina ainda que o infrator 
estará sujeito às penalida-
des previstas no Código de 
Defesa do Consumidor. Os 
clientes devem denunciar 
junto aos órgãos de defesa 
do consumidor e caso seja 
constatada a irregularidade 
o local poderá ser multado. 
“O ideal é reunir as compro-
vações, como nota fiscal ou 
fazer foto da cobrança dife-
renciada, se houver. Além 
disso, também é possível 
registrar a reclamação para 
pedir a restituição do valor 
cobrado a mais pelo servi-
ço”, informa Renata. Todo o 
valor com as multas apli-
cadas será revertido para o 
Fundo Municipal de Prote-
ção e Defesa do Consumidor 
(FUMDC).

DENÚNCIAS
O consumidor que quiser re-
clamar ou denunciar o direi-
to violado pode fazer atra-
vés do Facebook, no endere-
ço https://m.facebook.com/
ComissaoMunicioalDeDe-
fesaDoConsumidorRJ e re-
gistrar sua reclamação. Ele 
também pode encaminhar 
para o e-mail consumidor@
camara.rj.gov.br. Também é 
possível postar no site www.
camara.rj.gov.br clicando 
no ‘Reclame aqui’ do link 
da Defesa do Consumidor, 
ou através do 0800 285 2121.

Objetivo da 
mudança é fazer 
com o que o 
consumidor não leve 
‘gato por lebre’ 

A Dinamarca anunciou ontem 
restrições específicas para 
mais de 280.000 habitantes 
do noroeste do país, visando 
impedir novos contágios de 
uma mutação do coronavírus 
proveniente de visons, o que 
poderia, segundo Copenhague, 
ameaçar a eficácia de uma fu-
tura vacina para os humanos.

“Os cidadãos de sete comunas 
do norte de Jutlândia devem 
permanecer em suas próprias 
cidades”, disse a primeira-mi-
nistra Mette Frederiksen. Os 
dinamarqueses e estrangeiros 
não poderão viajar para essa 
região, onde restaurantes e 
bares deverão fechar a partir 
de amanhã.

DIA A DIA

DINAMARCA ANUNCIA RESTRIÇÕES

Biden amplia vantagem em Nevada e  
está cada vez mais perto da Casa Branca

No Twitter, Trump exige que a contagem seja interrompida e já declara vitória na 
Pensilvânia, mesmo com milhares de votos ainda não contabilizados no estado

O candidato democrata Joe 
Biden aumentou sua van-
tagem no estado de Nevada 
após os resultados do con-
dado de Clark - onde está lo-
calizada Las Vegas - serem 
divulgados, na tarde desta 
quinta-feira. Agora, o de-
mocrata está cerca de 12 mil 
votos - ou 1% - na frente do 
republicano Donald Trump. 

Enquanto isso, a vanta-
gem do atual presidente 
nos estados da Geórgia e 
da Pensilvânia segue dimi-
nuindo, com a possibilida-
de dele ser ultrapassado por 
Biden em ambos os estados. 

No Twitter, Trump che-
gou a exigir que a contagem 
de votos fosse interrompida 
e já declarou vitória na Pen-
silvânia, mesmo com milha-
res de votos ainda não con-
tabilizados no estado. Do 
outro lado, Biden pede “pa-
ciência” e diz que “se sente 
bem” sobre sua posição na 
corrida eleitoral. 

PEDIDO

Juiz rejeita 
ação judicial 
da campanha 
de Trump na 
Geórgia

 N Um juiz do Estado ame-
ricano da Geórgia rejei-
tou uma ação do Partido 
Republicano estadual e 
da campanha do presi-
dente dos Estados Uni-
dos, Donald Trump, que 
pedia para que a Justiça 
garantisse que o condado 
de Cathan siga as regras 
de apuração de votos por 
correio. O magistrado não 
forneceu explicação para 
a decisão.

O processo levantou 
preocupações sobre 53 
cédulas que os observa-
dores disseram não fazer 
parte de um lote original 
de cédulas. Os funcioná-
rios eleitorais do condado 
testemunharam que todas 
as 53 cédulas foram rece-
bidas dentro do prazo.

Conteúdo Estadão 

Biden: vantagem do democrata em estados como Nevada

AFP

Trump: ‘fraude’ na contagem dos votos, mas sem haver evidências

AFP
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de emenda constitucional (PEC) 32, da reforma administrativa, 
foi entregue em 3 de setembro ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
pelo ministro Jorge Oliveira (Secretaria-Geral da Presidência da República).

A PROPOSTA

PEC 32 atinge o atual 
funcionalismo público
Reforma abre brecha para extinguir benefícios de quem já está no serviço público

NAJARA ARAUJO/CÂMARA DOS DEPUTADOS

O ministro Jorge Oliveira entregou a PEC 32 ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em 3 de setembro

E
studo lançado on-
tem pela Frente Par-
lamentar Mista em 
Defesa do Serviço 

Público e o Fórum Nacional 
das Carreiras de Estado (Fo-
nacate) aponta brechas na 
PEC 32 para que a reforma 
administrativa alcance os 
atuais servidores. A análi-
se - feita por juristas - con-
testa o que vem sendo dito 
pela equipe econômica da 
União, de que a proposta de 
mudança no RH do país é 
somente para futuros fun-
cionários públicos.

A advogada Larissa Be-
nevides, uma das autoras 
da 14ª edição do ‘Caderno 
da Reforma Administrativa 
14’ (intitulado ‘O impacto da 
PEC 32/2020 sobre os atuais 
servidores’), ressaltou, por 
exemplo, que benefícios pre-
vistos hoje ao funcionalismo 
poderão ser extintos.

“Por meio de uma lingua-
gem clara, pretendeu-se tra-
zer luz a esses pontos. Se num 
primeiro momento os artigos 
finais da PEC 32 tentam tra-
zer regras de transição, os ini-
ciais fazem alterações signifi-
cativas na Constituição e es-
condem algumas surpresas”, 
declarou Benevides.

 n Outros dados, também di-
vulgados ontem, revelam o im-
pacto de outra proposta (a PEC 
186/19 ou PEC Emergencial) 
para a prestação de serviços à 
população. O projeto prevê a 
redução de 25% na jornada de 
trabalho e salários de servido-
res, o que pode deixar mais de 
nove milhões de casos judiciais 
sem solução, segundo o levan-
tamento. Isso inclui processos 
relativos à violência doméstica, 
infância e juventude e latrocí-
nios, por exemplo.

As projeções foram feitas 
por técnicos do Judiciário e 
divulgadas durante o lança-
mento do Movimento a Ser-
viço do Brasil, formado por 26 
entidades que representam 
mais de 400 mil servidores do 
Judiciário, Ministério Público e 
fiscais tributários estaduais e 
distritais. O estudo tem como 
base os dados do CNJ.

Segundo o levantamento, 
os efeitos ocorrerão já em 2021. 
De acordo com as projeções, 
com a aprovação da PEC Emer-
gencial, pelo menos 103 mil 
processos de violência domés-
tica que poderiam ser solucio-
nados ficarão sem sentença.

Coordenadora-geral da Fe-
najud, Sandra Silvestrini ressal-
tou que nos casos de violência 
doméstica “o tempo pode valer 
a própria vida”: “Ao reduzir a car-
ga horária, aumenta a demora 
no serviço para a população. Em 
casos de violência doméstica, 
o tempo é fundamental, pode 
valer a própria vida”.

Diretor de Comunicação da 
Fenafisco, Cloves Silva indicou 
ainda um prejuízo de arreca-
dação com o corte de jornada. 
Segundo Silva, só com as varas 
de Execução Fiscal, o Estado 
pode deixar de arrecadar R$ 
12,5 bilhões por ano.

REDUÇÃO DE JORNADA

Nove milhões de casos sem solução

Só lei específica manterá benefícios
 > O documento diz que, 

ao contrário do que o 
governo alega, os atuais 
servidores correm risco 
de perda da estabilida-
de, com a edição de lei de 
avaliação de desempe-
nho. Além disso, o estudo 
aponta que o inciso II do 
artigo 2º da proposta de 

reforma garante o pagamen-
to de alguns benefícios desde 
que exista lei específica vi-
gente em 1º de setembro de 
2020 que tenha concedido 
os pagamentos ali referidos.

Na prática, significa que 
a promoção ou progressão 
baseada em tempo de servi-
ço, licença-prêmio, adicio-

nais de tempo de serviço 
(como o triênio), parcelas 
indenizatórias com efei-
tos retroativos e outros só 
serão mantidos se houver 
lei vigente que embase 
esses benefícios. Mesmo 
assim, os mesmos podem 
ser revistos, sinaliza a 
PEC 32/2020. Dados foram divulgados também ontem em evento virtual

REPRODUÇÃO
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 N Os apoios eleitorais em vídeo do presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, estão na mira de opositores em 
Brasília, que estudam cada cenário para achar brecha 
para denunciá-lo por abuso de poder. Até ontem, nada 
oficialmente, mas advogados eleitorais de partidos 
buscam imagens nas quais ele esteja dentro do Palácio 
do Planalto ou do Palácio da Alvorada pedindo apoio 
a candidatos aliados. Os vídeos são distribuídos via 
Whatsapp pelo staff do presidente para alguns poucos 
candidatos, os quais ele apoia Brasil adentro.

Corneta
 N Militares – e são milha-

res deles, já – que ocupam 
cargos do primeiro a ter-
ceiro escalões na Esplana-
da temem perder seus em-
pregos para apadrinhados 
dos partidos do Centrão.

Jeito B
 N Bolsonaro esboça mi-

nirreforma ministerial 
para fevereiro. Pelo me-
nos três ministérios terão 
mudanças – e muita gente 
do quepe vai rodar. E na 
lista há nomes desconhe-
cidos para os comandos 
das pastas.

Vergonha
 N Com centenas de mi-

lhões de reais no Orça-
mento anual, o STJ mos-
trou um pouco do que é 
o Judiciário brasileiro: 
muita pompa, sedes bo-
nitas, togas lustradas e 
nenhuma segurança di-
gital. Hackers invadiram 
os arquivos do Tribunal 
e criptografaram tudo. 
Até ontem à noite, os téc-
nicos de força-tarefa das 
Cortes não sabiam como 
resolver.

Vírus judicial
 N O hackeamento do STJ 

já rendeu extra-Corte. Al-
guns brasileiros recebe-
ram e-mails, com origem 
duvidosa, avisando de 
processos na Corte e um 
link com vírus. Pior, os 
hackers poderão ter aces-
so a processos sigilosos 
e até quem é investigado 
pela PF.

Apagão
 N Situação continua críti-

ca no Amapá, com todo o 
Estado sem energia des-
de terça à noite. Povo bus-
ca água no rio Amazonas 
para banho e para cozi-
nhar. Água mineral esgo-
tada nas gôndolas. Mer-
cados e açougues perde-
ram carnes e perecíveis. 
Gerador do hospital esta-
dual em Macapá é velho 
e requer cuidados. Torres 
de celulares, que operam 
com bateria estática, tam-
bém podem falhar nas 
próximas horas.

Energia humana
 N A força-tarefa de vários 

órgãos prometia para on-
tem à noite o restabele-
cimento de pelo menos 
50% da energia no Estado, 

após incêndio que atingiu 
casa de máquinas na hi-
drelétrica Coaracy duran-
te um temporal, que cau-
sou o apagão.

Frevo eleitoral
 N Até o dia 15, muita no-

vidade pode acontecer 
na eleição no Recife. Re-
uniões secretas e muita 
matemática são utiliza-
das para que um dos ad-
versários de João Campos 
(PSB) vá para o 2º turno. 
Outra novidade deve ser 
a presença do deputado 
federal Túlio Gadelha 
(PDT) no palanque de Ma-
rília Arraes (PT).

Gol contra
 N Um ex-empregado de 

multinacional brasileira 
perdeu ação em que pedia 
indenização por ter se ma-
chucado numa partida de 
futebol no Chile, em con-
fraternização de colabo-
radores. A Segunda Tur-
ma do TRT da 21ª Região 
(RN) não reconheceu aci-
dente de trabalho, eviden-
te. Ele já tinha recebido, 
também, mais de R$ 230 
mil do seguro.

2020 pra esquecer
 N Não bastassem as notí-

cias ruins deste ano até 
aqui, mais essa contra o 
meio ambiente. Criado 
em 2004, foi extinto pelo 
Governo da Paraíba (e en-
dossado pela Assembleia 
Legislativa) o Parque do 
Repentista Juvenal de 
Oliveira, em Campina 
Grande.

Melhor destino
 N Portugal é tetra. A que-

rida terra mãe ganhou 
novamente o World Travel 
Awards, edição Europa. O 
país queridinho dos brasi-
leiros foi escolhido como o 
principal destino turístico 
do continente pelo quarto 
ano seguido.

OAB Mulher
 N Ao contrário do publica-

do ontem, a OAB nacional 
se posicionou, sim, sobre 
o caso da sentença do es-
tupro contra a jovem Ma-
riana Ferrer – humilhada 
pelo advogado de defe-
sa do acusado, sob vista 
grossa do juiz ( já denun-
ciado ao CNJ). A Comis-
são Nacional da Mulher 
Advogada soltou nota de 
repúdio.

OLHO NA TELA

LOBO VELHO

 N Não é um movimento soli-
tário o protagonismo do vice
-presidente, General Mourão 
(foto), nas críticas recentes a 
Bolsonaro, contrariando o che-
fe. A caserna o incita, discreta.

Em 29 de outubro comemoramos 
o Dia Nacional do Livro. Legal, 
não é mesmo? Mas há o que se 

comemorar, em se tratando de um 
país que dá mais valor a coisas fúteis?

Que coisas fúteis? Um exemplo: é 
só ligar a TV. Aliás, é só ficar na frente 
do aparelho, para se perceber a mon-
tanha de bobagens que quem assiste 
tem a sua disposição. Tão natural esse 
monte de asneiras que parece que a 
pessoa se acostumou, se anestesiou, 
se alienando cada vez mais em uma 
atmosfera de comodismo, de tranqui-
lidade enfermiça, contagiosa, condes-
cendente com o marasmo existencial 
da criatura. 

Não vou nem citar os programas 
que passam, por exemplo, aos sába-
dos e domingos, para não dizerem 
que sou retrógrado ou coisa que o 
valha.

E aonde desejo chegar com essas 
linhas? Em vez de as pessoas ficarem 
perdendo tempo assistindo TV, ou na-

Falar de Educação transforma-
dora em nossa contempora-
neidade virou uma utopia que 

remeteu-se as falas de Darcy Ribei-
ro quando afirmava que “a crise da 
Educação no Brasil não é uma crise; é 
um projeto”, e o projeto que tem sido 
efetivado a duras penas. O fato é que 
enquanto o governo não perceber que 
não existe gastos na Educação e sim 
investimento, a Educação superior 
será sofrível fazendo valer as piores 
colocações, já que não existe nenhu-
ma universidade brasileira entre as 
cem melhores do mundo.

O Exame Nacional de Desempenho 
dos Estudantes (Enade) veio para ava-
liar o rendimento dos recém gradua-
dos, colaborando assim com a quali-
dade destes cursos, resguardando o 
direito destes graduados em ter de-
senvolvido as competências e habili-
dades necessárias a sua formação. Vale 
ressaltar que 70% das notas máximas 
no Enade são oriundas das institui-
ções federais, e como o governo pre-
tende cortar R$ 994,6 milhões pode-se 
perceber que a avaliação das mesmas 
cairá, aumentando o número de anal-
fabetos funcionais e graduados com 
diplomas e conhecimentos estéreis.

A realidade do Brasil em relação à 
Educação Superior é aterrorizante, 
pois não se investe em pesquisa e ain-
da coloca em descrédito as instituições 
e pesquisadores mais renomados, sem 
contar do descaso com os professo-
res, estereotipa as instituições federais 
com estultices inimagináveis, legitima 
a arbitrariedade nomeando reitores 
sem obedecer o processo democrático 
e naturaliza as imbecilidades.

Ações assim aumentam as diferen-
ças socais, elitiza cada vez mais o curso 
superior, ceifa sonhos, rouba dignida-
de e cria uma massa subalterna, sem 
discernimento com total servidão, 
corroborando assim com as falas aci-

A perpetuação da ignorância

Livro: pra que te quero?

Sérgio Simka
mestre e doutor em 
Língua Portuguesa

Wolmer Ricardo 
Tavares 
mestre em Educação e 
Sociedade

vegando nas redes sociais, ou falando 
mal da vida dos outros, ou assistin-
do filmes de conteúdo proibido para 
crianças, ou... etc, elas deveriam se 
abastecer com a leitura de bons livros.

Os mais desagradáveis vão logo di-
zer que o preço não permite etc e tal, 
as mesmas desculpas de sempre. Há 
sebos, há bibliotecas, há espaços de 
trocas de livros. O que há são descul-
pas para não ler. 

Tudo bem, em período de pande-
mia, segundo pesquisas, a leitura 
aumentou. Mas esse índice deveria 
permanecer ao longo dos anos, pós-
covid-19, porque o que a sociedade 

ma de Darcy Ribeiro. Felizmente nem 
tudo está perdido, pois ainda resta a 
esperança do Congresso Nacional não 
aprovar esta decisão nefasta do gover-
no, e mostrar ao mundo que ainda so-
mos um país com potencial.

Falar de Educação hoje em dia é vis-
to como um ato subversivo e comu-
nista, por parte dos intolerantes que 
acreditam que a ignorância é um bem 
maior para a sociedade, para que es-
tes possam perpetuar seus desman-
dos. Caso o Congresso aprove mais 

esta estultice, ele estará perpetuando 
a hipertrofia do eu hipertrofia que des-
conecta as pessoas com tudo e prin-
cipalmente com a própria realidade, 
fazendo destas agentes passivos, alie-
nados e manipuláveis.

Então que esta ideia seja refutada 
e que o povo possa perceber que o 
voto nestes parlamentares valeu a 
pena, já que para isso, os mesmos 
não poderão se deixar corromper 
mais uma vez por este governo, pois 
dignidade não tem preço.

necessita urgentemente é de pessoas 
que dispensem ao livro, à leitura, o 
mesmo interesse de uma partida de 
futebol, de um passeio à praia, ao 
shopping.

Pois, definitivamente, a leitura en-
riquece o conhecimento, o vocabu-
lário, permite o desabrochar de uma 
consciência crítica, desenvolve a ar-
gumentação, ajuda a escrever melhor, 
a organizar o raciocínio, a ter opiniões 
próprias e saber defendê-las quando 
necessário, a entender as entrelinhas, 
ou seja, aquilo que não se disse expli-
citamente, mas está “oculto”. 

Enfim, a pessoa deixa de ser massa 
de manobra e passa a se constituir 
em um ser humano com autonomia. 
Quem lê aprende a ser senhor de seu 
próprio destino. E não é isso que dese-
jamos a todos? A nossos filhos? O livro 
precisa fazer parte da cesta básica da 
existência de cada um de nós, desde a 
mais tenra idade, para que a criatura 
vá se acostumando com esse objeto, 
que faz a nossa imaginação transcen-
der, faz a nossa alma ficar mais sere-
na, pois a leitura, inegavelmente, tem 
esse poder de trazer para a vida so-
nhos que podem ser sonhados e, por 
que não, realizados.

ESPLANADEIRA

 N Evento ‘Unidos  pelo Brasil’, organizado pela Brasil Júnior, começa 
dia 11. # 3º Encontro  da Advocacia Criminal do DF acontece hoje, 
online.  #PessoasQueInspiram, série de lives da plataforma B2W 
Summit, reunirá nove líderes mulheres para compartilhar trajetórias 
e inspirar empreendedores, no Instagram @b2wsummit toda terça. 

 NA seção Esplanadeira divulga informações de cultura, esporte, mercado, 
ações sociais e outras, sem qualquer contrapartida de anúncios ou finan-
ceira. Envio de sugestões para reportabem@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

“A leitura enriquece 

o conhecimento, o 

vocabulário, permite 

o desabrochar de 

uma consciência 

crítica, ajuda 

a escrever melhor”   

ARTE O DIA
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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
 

V.PeNHa r$950,00
Rua Guaíba 428, apartamen-
to, vila, 2quartos, 2áreas, sa-
la/ saleta, água incluída, sem 
garagem, sem animais, 1mês 
depósito. Tels.:96950-3525/ 
97239-5518 Proprietários.
 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.
 

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
 

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

 



Belo testa positivo

Com a camisa da seleção brasileira e short preto, a cantora Ludmilla chegou na Rocinha e 
causou o maior rebu ao passear pela comunidade para escolher as locações do clipe de sua 
nova música, ‘Rainha da Favela’ A música será lançada no Prêmio Multishow, no dia 11 de 
novembro, e conta com participações de mulheres poderosas no universo do funk como 
Tati Quebra Barraco, Valesca Popozuda, MC Carol e MC Katia. Menos Anitta, claro.

FábiaOliveira

DA FAVELA

ELA É A RAINHA 

NA JUSTIÇA

Erros no DNA de Dudu, 

do Palmeiras, faz a ex 

recorrer do resultado 

Na semana passada, o cantor Waguinho deu entrada no 

Hospital Calren, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste 

do Rio, onde passou por uma cirurgia de retirada de cálculo 

renal. No entanto, segundo a coluna apurou com fontes de 

dentro do hospital, na última quarta-feira ele voltou a ser 

internado na mesma unidade, após sentir fortes dores no-

vamente. Waguinho foi operado novamente e se recupera 

bem. Ele está acompanhado por sua mulher, Fabíola. 

WAGUINHO É INTERNADO 
NO RIO 

Belo é mais um famoso a testar positivo para a Covid-19. 

Ele está fazendo o tratamento em casa e segue isolado. 

O cantor, que tinha um show marcado para o próximo 

sábado, teve que adiar o compromisso para o dia 12 de 

dezembro. A coluna deseja melhoras ao cantor.

REPRODUÇÃO D
E IN

TERNET

D
epois de três anos lutando na Justiça e 
extrajudicialmente para conseguir um 
exame de DNA do jogador Dudu, do 

Palmeiras, Sasha Cristine finalmente conseguiu 
que o craque parasse de enrolar e realizasse o 
exame para saber se é ou não pai de seu filho 
de 8 anos. No entanto, o imbróglio, que tinha 
tudo para terminar após Dudu concordar com o 
DNA, ganha um novo capítulo após o resultado 
do exame.

O DNA aponta que Dudu não é pai do filho de 
Sasha, mas alguns erros no documento e situa-
ções diferenciadas, como o prazo de entrega do 
resultado excessivamente mais longo, fizeram 
a defesa de Sasha recorrer. O laboratório foi 
notificado pela Justiça sobre os erros aponta-
dos pelos advogados da mineira, entre eles, 
datas equivocadas e problema com o nome do 

suposto pai (Dudu). O judiciário deu prazo de 
quase uma semana para que o laboratório se 
manifestasse sobre os erros. No entan-
to, mais de um mês depois da notifica-
ção, Sasha ainda não teve uma res-
posta. Além dos erros, o resultado do 
exame ainda demorou um mês e meio 
para ser entregue, quando o comum é 
sair em até uma semana.

Sasha se relacionou com Dudu 
quando ele ainda atuava pelo Cruzei-
ro. Na época, ela estava recém-sepa-
rada de seu falecido ex-marido, mas 
chegou a reatar o casamento após 
viver um affair com o atleta. Justa-
mente por isso a moça não afirma 
com todas as letras que Dudu é o pai 
da criança.

DIVULGAÇÃO
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O REFÚGIO DE BRUNO 
GISSONI NA PANDEMIA
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Depois de sua participação no ‘BBB 20’, o ex-BBB 
Daniel Lenhardt tem um novo projeto já preparado 
e que só falta sair do papel. Trata-se de um canal de 
viagens. O motivo da nova empreitada do ator ainda 
não ter saído do papel, ao menos por enquanto, é a 
questão do investimento. É que Daniel planeja que 
suas viagens sejam patrocinadas, mas até agora 
parece que não rolou. Sendo assim, a coluna dá uma 
ajudinha: marcas, patrocinem o Dani e façam os fãs 
do rapaz mais felizes com novos conteúdos.

Whindersson Nunes e Maria Lina Deggan estão curtindo dias 

românticos no Jalapão. O youtber e a namorada postaram 

algumas fotos da viagem nas redes sociais na noite da última 

quarta-feira (4). No Twitter, o moço falou sobre a relação: “Ela 

gosta muito de vocês, acha bonitinho como vocês me tratam, 

pede pra eu ler as cartinhas, e já entendeu que aqui e ali vai 

aparecer alguém querem se aparecer e chamar atenção en-

chendo o saco, mas já disse pra ela que na vida real ninguém 

tem coragem de fazer nem falar nada, tudo cagão”, começou 

ele, que revelou que até já fez uma música pra ela. “Eu acho 

ela muito tudo que eu sempre quis, e foi pra ela que eu fiz 

‘Cerrado’, daí vocês tiram”.

 Whind também explicou por que Lina decidiu abrir o seu 

Instagram, que tinha perfil trancado: “Maria teve que abrir 

o insta pra verificar pra ficar melhor de denunciar os fakes 

com mais de 100 mil seguidores que provavelmente seriam 

vendidos pra algum cantor sertanejo apressado”, revelou.

APAIXONADO

PROJETO PARADO

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

‘Helena Blavat-
sky, a voz do 
silêncio’ faz mais 
duas apresen-
tações virtuais 
pelo Zoom: nes-
te domingo, às 
19h30, e na ter-
ça-feira (10),às 
20h30.

 n Paulão Sete 
Cordas e Júlio 
Estrela se apre-
sentam, hoje, às 
20h30, no Bar do 
Zeca Pagodinho. 

 ana.lima@odia.com.br

roberto.rodrigues@odia.com.br
BETO RODRIGUES

Com participação de:

ANA CORA LIMA

REPRODUÇÃO INTERNET 

No próximo dia 19, Carol Nakamura sobe o altar  no Hotel Insólito, em 
Búzios. O estilista Eduardo Guinle é o responsável pelo terno que Guilherme 
Leonel usará na boda. O vestido de Carol é um modelo simples, já que a 
cerimônia, para 40 pessoas, acontecerá à tarde. A decoração contará com 
origamis que fazem parte da cultura japonesa, descendência de 
Nakamura. O bolo será no estilo naked cake. O filho adotivo do casal levará 
as alianças para o altar.

O CASAMENTO DE CAROL 
NAKAMURA EM BÚZIOS

No ar na reprise de ‘Flor do Caribe’, Bruno Gissoni, está aprovei-
tando esse período de isolamento social por conta da pandemia 
para passar mais tempo com a família, no interior de Minas Gerais. 
O ator está empenhado em dar continuidade ao projeto de reflo-
restamento, com o intuito de preservar as árvores nativas e gerar 
alimentos.

Ex de Raissa é ator pornô
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Esta coluna que ninguém lê descobriu que Raissa Barbosa, 
que atualmente está confinada em ‘A Fazenda’, já namorou o 
ator pornô Victor Ferraz. O rapaz ficou conhecido na internet 
durante a pandemia do novo coronavírus, após inovar, 
digamos, de forma bem inusitada, com a transmissão de lives 
pornográficas no aplicativo. As lives continham conteúdos 
impróprios para menores, incluindo sexo ao vivo, o que 
deixava alguns internautas em polvorosa com as imagens.

BOATOS SOBRE JORNALISTA

AMIGO DA ONÇA ESPALHA 

R
EP

R
O

D
U

ÇÃ
O

 IN
ST

A
G

R
A

M

GUTO COSTA/ DIVULGAÇÃO

Aline Midlej precisa abrir os olhos, pois 
tem gente querendo puxar o tapete 
da jornalista. Amigos da onça andam 
espalhando que ela tem tentado 
passar a perna em Marcelo Cosme e 
Maria Beltrão. Acontece que a colu-
na soube que, na verdade, Aline foi 
transferida para Rio de Janeiro, já 
que a direção da GloboNews quer 
prepará- la para alçar novos voos.
Atual substituto no ‘Jornal Hoje’ 
e no ‘Hora 1’, Marcelo Cosme será 
levado para Globo aberta em de-
finitivo. Com sua saída, existe a 
possibilidade de Aline ocupar essa 
vaga. Ao contrário dos boatos que 
circulam no meio, a jornalista não 
foi barrada por Andréa Sadi na 
apresentação de um especial de 
política. Apesar de estar em alta 
tanto na Rede Globo quanto na 
GloboNews, Andréa não tem esse 
poder de veto.

Andressa Urach voltou a atacar os ex-irmãos da igreja em suas redes sociais. Ela, que retomou a carreira 
de modelo e teve que deixar a Universal, em outubro, por conta das críticas, soltou o verbo. “A mulher 
cristã pode se amar sim. Pode se sentir linda sim. Pode curtir a vida sim. Os fariseus (religiosos) conjec-
turam com a queda e o retrocesso. São covardes, dissimulam santidade, mas são maldosos e infelizes”.

URACH CHAMA OS RELIGIOSOS DE ‘MALDOSOS’
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F
ama, dinheiro, seguidores no 
mundo inteiro, viagens... Todos 
esses benefícios trazidos pela 
fama podem dar às pessoas uma 

falsa sensação de alegria. Mas, cuidado, 
o que você vê nem sempre é a verda-
de. E é exatamente essa mensagem que 
Dulce María traz no novo single ‘Lo que 
ves no es lo que soy’, lançado hoje, nas 
plataformas digitais e também com um 
vídeo no Youtube.

“Essa música eu escrevi há sete anos. 
É uma música alegre, mas muito pro-
funda. Quero transmitir uma mensa-
gem de que, às vezes, as aparências en-
ganam, ainda mais agora nas redes so-
ciais. E não precisa nem ser famoso. Às 
vezes, você vê a foto de alguma pessoa 
muito feliz, mas não sabe como ela está 
de verdade, o que ela passou para estar 
ali. Nós não podemos ficar só com a pri-
meira impressão de alguém, sempre há 
muito mais que nós não conhecemos”, 
explica.

O single faz parte do projeto ‘Origen’, 
iniciado em abril pela cantora. Nele, ela 
já lançou as novas versões das músicas 
‘Te daría todo’ e ‘Más tuya que mía’, do 
RBD, e também a inédita ‘Tu y Yo’. Pela 
primeira vez, a mexicana pôde lançar 
um projeto 100% pensado por ela, que 
busca trazer a essência da cantora. “São 
composições que escrevi em diferen-
tes etapas da vida e me sinto em um 
momento muito livre para fazer algo 
tão pessoal. Não queria ficar longe dos 
fãs durante a gravidez e a pandemia. 
Então, poder lançar essas músicas e o 
vídeo é uma maneira de estar perto de-
les. São meses complicados para mim, 
para todo mundo, mas sinto que era 
necessário que ele saísse porque é um 
divisor de águas para mim. É o término 
de um ciclo e o início de outro”, reflete 
a cantora. 

A exatos um mês para completar 35 
anos, a mexicana celebra 30 de carrei-
ra. Tanto tempo atuando e cantando 
é motivo de orgulho para Dulce, que, 
prestes a construir uma família ao lado 
do marido, Paco Álvarez, diz ainda ter 
alguns sonhos a realizar. “Viver todas 
as coisas que a fama me proporcionou 
me fez ver o que realmente importa: 
que é a família, os amigos, ter saúde. 
Aprendi a valorizar muitas coisas que 
levo até hoje comigo. Tenho muito or-

NATHALIA DUARTE 
nathalia.duarte@meiahora.com 

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

MALHAÇÃO

 n Malu confronta Edgar, que 
afirma que trará Bóris de volta. 
Roney fantasia sobre voltar a 
ser famoso, e Keyla se preocupa. 
Malu desabafa com Clara e diz 
que pedirá demissão do Grupo. 

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Ester interrompe o assédio de 
Cristal a Cassiano. Juliano cobra 
de Natália o fato de ela não o 
ter apresentado para Reinaldo 
como seu namorado. Alberto 
convida Cristal para almoçar.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 n Genésio volta para o cativeiro 
com Tancinha. Beto e Apolo se-
guem o carro de Genésio, e o ren-
dem. Beto acaba sendo atingido 
por um tiro, e Tancinha implora 
ajuda. Genésio é preso.

 n Tobias nega as acusações de 
Poderosa. Ela os surpreende e diz 
acreditar na inocência do irmão. 
Tobias exige a presença de Lean-
dro. Furacão vai atrás da amiga. 
Duplex e Furacão são barrados

19h30 | GLOBO | 12 anos 

20h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Eduarda conta a Maria Cecília 
sobre o que fez na mansão da 
família Almeida Campos. Binho 
sofre com a dor de dente. Mosca 
e Rafa tentam acalmar o amigo.

20h30 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Bibi afirma a Aurora que a cul-
pada pela prisão do marido é Jei-
za. Rubinho nega a Dantas que 
tenha cometido qualquer crime. 
Heleninha lembra de uma foto.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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Dulce María 

com o RBD 

e o marido 

(abaixo) 

FOTOS REPRODUÇÃO / INSTAGRAM 

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
/A

R
I P

R
EN

SA

gulho da carreira que construí e ago-
ra da minha família. Meus objetivos 
e sonhos, a curto prazo, são lançar o 
‘Orígen’ e que tudo corra bem no nasci-
mento da bebê”. 

LIVE DO RBD
No dia 26 de dezembro, quatro dos seis 
integrantes do RBD farão uma live em 
tributo ao grupo. Anahí, Maite, Chris-
tian e Christopher se reunirão para 
cantar os maiores sucessos do grupo. 
Até o momento, a live já é o segundo 
evento via stream com a maior venda 
de ingressos da história, perdendo ape-
nas para o BTS. Além da live, os quatro 
integrantes lançarão uma música iné-
dita para marcar o momento. Triste por 
não estar no período ideal para partici-
par do tributo, Dulce conta que, se fosse 
em qualquer outro momento, estaria 
100% no projeto.

“Eu gosto de me dedicar ao máximo 
quando estou em algo. O RBD foi algo 
muito especial para mim, que eu sem-
pre celebro. Todos sabem a importância 
que foi para mim. Mas estamos em um 
momento muito difícil. Por causa da 
gravidez e da pandemia, eu não poderia 
me arriscar, não conseguiria estar 100% 
física e emocionalmente nesse projeto. 
Depois de 30 anos de carreira, e sacrifi-
cando muitas coisas por ela, chegou o 
momento em que eu preciso pensar na 
minha vida pessoal, e nesse ser que de-
pende de mim aqui na minha barriga. 
Me dói muito não poder estar, porque 
RBD sempre vai ser parte de mim, e eu 
não sei se terá algum outro reencontro, 
mas, agora, eu não poderia. Se fosse em 
outro momento, estaria”.

INCERTEZAS DA MATERNIDADE
Grávida de oito meses, Dulce espe-
ra que a filha nasça no próximo mês. 
Mamãe de primeira viagem, a cantora 
compartilha que está cheia de incer-
tezas, mas muito realizada, com essa 
nova fase da vida. “Eu não sei como é 
a Dulce mãe. Sei que tudo se transfor-
ma. Em cada mulher é diferente. Eu 
só sei que quero ser a melhor mãe que 
meu filho possa ter”, confessa a canto-
ra. Mas os fãs podem ficar tranquilos, a 
maternidade não fará a cantora parar 
a carreira. “Não quero me afastar por 
completo, até por isso estou lançando 
esse projeto agora, todo virtualmente. 
Em algum momento depois da pande-
mia, quero retomar a minha carreira”.

BUSCA 
ESSÊNCIA
Lançando novo single, a mexicana Dulce 

María destaca que as aparências enganam, 

fala sobre maternidade e explica motivo de 

não participar da live do grupo RBD

DA 



Horóscopo

Os astros ajudam a concluir um negócio aguardado há 
tempos. Há chances de encontrar um novo emprego. 
Bom dia para reunir as pessoas queridas virtualmente. 
Use a tecnologia na paquera.

Hoje, vai focar mais nos parentes e em amigos 
próximos. É possível que precise ajudar 
financeiramente algum membro da família. Pode 
eliminar algum problema de 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: apta, arte, atar, ater, ativo, aviso, avistar, data, espada, 
espádua, estar, estrada, nativo, nova, ostra, padre, páreo, parte, pasta, 
pata, pedrada, piano, pisada, pista, pivô, rapé, reta, revista, seta, sova.

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

Estará sentimental e vai focar na família e nos 
assuntos de casa. Pode concluir um acordo financeiro, 
seja empréstimo ou renegociação de dívida. No amor, 
continuará bem.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

A tecnologia será sua aliada na carreira. O trabalho em 
equipe está favorecido, busque se aproximar dos 
colegas. Pode sentir vontade de fazer algumas 
modificações no lar.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Aproveite para relaxar, pois o dia correrá 
tranquilamente. Um clima leve e colaborativo tomará 
conta do seu emprego e o convívio com a família trará 
muito prazer, faça planos para o futuro.

LEÃO
23/7 a 22/8

A carreira trará resultados positivos financeiramente, 
e você pode até pensar em investir, mas tome muito 
cuidado. Que tal reunir os colegas, nem que seja 
virtualmente?

VIRGEM
23/8 a 22/9

O clima se torna mais leve. Pode encarar uma 
mudança no emprego, mas não se omita. Não se 
feche a novas possibilidades, mesmo que pareçam 
difíceis à primeira vista.

LIBRA
23/9 a 22/10

Cuidado para não ter explosões emocionais e não 
tente encontrar culpados pelas dificuldades que 
enfrenta. Afaste as preocupações de seus 
pensamentos e deveres.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

O ambiente profissional estará mais leve e, mesmo se 
trabalha por conta própria, suas iniciativas terão bom 
resultado financeiro. Reúna os amigos para uma 
resenha com prudência!

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Suas emoções vão enfrentar altos e baixos hoje. 
Alguns assuntos familiares serão sua prioridade, 
resolva o quanto antes, seja reformando o lar ou até 
comprar uma nova casa.

Hoje as tarefas irão parecer mais fáceis, mas não se 
acomode. Poderá receber elogios no trabalho e até 
ouvir propostas, considere todas as possibilidades, 
valorize o seu esforço!

Tenha otimismo e saiba que seus pensamentos 
positivos farão a diferença na realização de seus 
sonhos. Bom dia para os assuntos do coração, corra 
atrás de quem ama.

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

Atriz perdeu 
a virgindade 
em um 
estupro
A atriz Carolinie Figueiredo, famo-
sa por atuar em novelas como ‘Ma-
lhação’ e ‘Sangue Bom’, abriu o co-
ração sobre uma parte do passado 
dela. A artista, que hoje trabalha 
como educadora parental, fez um 
post no Stories e revelou que per-
deu a virgindade em um estupro 
quando tinha 16 anos.

“Há um ano atrás compreendi 
que a maneira que perdi minha 
virgindade foi um estupro. Foram 
15 anos elaborando essa história. 
Estamos completamente distantes 
das fronteiras seguras dos nossos 
corpos. Precisamos nos fortalecer 
para que tenhamos estrutura psí-
quica e emocional para dar conta 
das nossas histórias!”, ela escreveu. 

A atriz também refletiu sobre o 
quanto essas violências impactam 
todas as mulheres e a necessidade 
por mudança. “Uma mulher tão 
linda quanto machucada em suas 
feridas de autoestima e autovalor. O 
patriarcado nos adoece, machuca e 
violenta nossos corpos. Os homens, 
vetores diretos dessa opressão, não 
têm ideia de como esses assuntos de 
violência machucam nossos corpos 
físicos, emocionais e mentais. Mu-
lheres: vamos precisar endurecer 
nossos discursos e criar uma barrei-
ra para proteção dos nossos corpos, 
dos nossos direitos. Chega de tanta 
violência e negligência com o nosso 
sentir! Eu sinto no meu corpo esses 
atravessamentos. Eu choro por to-
das nós, por nossa ancestralidade, 
por todas que não puderam se posi-
cionar”, Carolinie concluiu.

Ratinho diz 
que castraria 
acusado de 
estupro
Recentemente, o estupro da in-
fluenciadora Mari Ferrer voltou 
aos holofotes após o agressor, o 
empresário André Aranha, ser ab-
solvido do crime. Na última quar-
ta-feira, em seu programa no SBT, 
o apresentador Ratinho se revol-
tou com a sentença e alegou que 
“castraria” Aranha em solidarie-
dade à vítima.

Durante o julgamento, Mari 
Ferrer também foi humilhada 
pelo advogado do agressor, sobre 
isso Ratinho declarou. “Ela foi 
desqualificada por alguns imbe-
cis. Mariana foi estuprada, e o ad-
vogado do acusado praticou estu-
pro moral contra ela. Mariana foi 
submetida a uma sessão de tortu-
ra psicológica, e eu exijo punição 
aos responsáveis, porque eu pago 
imposto”, disse.

E o apresentador acrescentou. 
“Eu quero ver a punição que essa 
tal de OAB vai dar para esse ad-
vogado ‘pé de macaco’! Quero ver 
a punição que o promotor vai re-
ceber, que o juiz vai receber! Sexo 
não consentido é estupro e ponto 
final, cala a boca! Eu tenho ódio de 
estuprador! Se eu pudesse, eu ‘ca-
paria’ o estuprador! Minha que-
rida Mariana, de Santa Catarina, 
pode contar comigo, isso não vai 
ficar parado. Eu garanto que esse 
abuso vai ser reparado! Filho da 
p…!”, concluiu ele, dando a enten-
der que, se pudesse, castraria o 
agressor.

CHICO CERCHIARO
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