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Beleza Top! 

Junte 3 selos +

e troque por um batom

12,90R$
Junte 3 selos +

e troque por um rímel 
ou pó compacto

19,90R$

Batom 
Você Decide: Rosa ou Vermelho

Rímel 
Você decide: Olhos de Boneca 
ou Volume Instantâneo

Pó Compacto
Você decide: Feel Nude 1
ou Feel Nude 2

A HORA 
DO VOTO
POR QUE É 
IMPORTANTE 
ESCOLHER BEM O 
VEREADOR 
UM OLHAR SOBRE 

O RIO, P. 12

O TERROR NOS 
CURRAIS 
ELEITORAIS 
DA MILÍCIA E 
DO TRÁFICO

Na comunidade 

do Terreirão, 

no Recreio, 

mandaram 

tirar todos 

os adesivos 

de outros 

candidatos’

No Parlamento, agentes deverão ser blindados das mudanças que atingirão outras categorias do serviço público. SERVIDOR, P. 16

Reforma será aliviada para policiais civis

Com cara de 
‘final’, Fla pega 

o Atlético-MG.
P. 8

O DIA perguntou sobre temas como desemprego, queda na renda e comércio fechado aos prefeitáveis do Rio: veja as respostas.  P. 6 E 7

Como os candidatos enfrentarão a crise

RIO DE JANEIRO, P. 5

EUA: TRUMP 
PERDE A 
ELEIÇÃO. BIDEN 
É O NOVO 
PRESIDENTE

TRÊS CASOS DE 
FEMINICÍDIO 
DEVASTAM 
FAMÍLIAS E 
CHOCAM O RIO

MUNDO, P. 11
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RA CULPA É DA 
VÍTIMA?!
O que o caso 
Mariana Ferrer 
e o ‘estupro 
culposo’ dizem 
sobre nossa 
sociedade. P. 3

MANU 
GAVASSI FALA 
SOBRE BBB, 
CELEBRIDADES, 
MÚSICA E 
BOLSONARO. P. 14 F
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ENTENDA COMO 
FUNCIONA O 
PIX, O NOVO 
MECANISMO DE 
PAGAMENTOS
ECONOMIA, P. 11
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O 
deputado estadual Waldeck Carneiro, re-
lator do impeachment de Wilson Witzel no 
Tribunal Misto, foi o nome de político flumi-

nense mais citado da semana. Ao protocolar na 
quinta-feira, no Sistema Eletrônico de Informação 
do Tribunal de Justiça do Rio, o relatório do proces-
so, ele ganhou notoriedade. Ainda que ele diga que 
apenas chefiou uma equipe que se esforçou para 
preparar um relato dos fatos, sem um juízo ou po-
sicionamento do relator, seu trabalho foi avaliado 
com rigor por seus pares e pela sociedade. “Busquei 
restituir os principais fatos e etapas, desde o dia 
27 de maio, quando a denúncia foi protocolada na 
Alerj, até o momento em que o denunciado proto-
colou sua defesa prévia no Tribunal Especial Misto. 
Lembro que o relatório não é o voto”, revelou à im-
prensa. Nesta entrevista, Waldeck faz uma análise 
técnica da situação, mas também política. “O que 
mais chama a atenção é o contraste entre as pro-
messas do então candidato  Witzel e a eclosão de 
escândalos de corrupção em seu governo, quando 
ainda estava completando um ano de mandato”.

ENTREVISTA 

“Não há saída fora da 
democracia e da política”

 n O que levou ao afastamento 
definitivo do governador Wil-
son Witzel?

 L Não se trata de afastamento de-
finitivo, pois ele ainda não foi jul-
gado conclusivamente. Seu afas-
tamento decorre do recebimento 
da denúncia, pois, agora, será ins-
taurado um processo e ele passa à 
condição de réu. Se for absolvido ao 
final do processo, retornará ao car-
go. Se for condenado, perderá, em 
definitivo, o cargo de governador. O 
atual afastamento vigora enquanto 
a ação penal estiver em curso.

 n O que mais chamou a atenção 
do senhor nas denúncias contra 
o governador?

 L O contraste entre as promessas 
do então candidato Wilson Witzel 
(“nova política”, combate rigoroso à 
corrupção, gestão técnica) e a eclo-
são de escândalos de corrupção em 
seu governo, quando ainda estava 
completando um ano de mandato. 
Além do nítido loteamento políti-
co de áreas da administração es-
tadual, que respondiam mais aos 
seus “caciques” políticos do que 
ao governador, como no caso da 
Cedae. Tudo diferente do que ele 
anunciou na campanha. Também 
chama a atenção o fato de que se te-
nha aproveitado o contexto da pan-
demia para estruturar verdadeiro 
esquema de corrupção na saúde. 
Além de desonesto, é desumano.

 n A Alerj tinha conhecimento 
da gravidade das práticas cri-
minosas no Governo Estadual?

 L A Alerj tomou conhecimento a 
partir das notícias veiculadas pela 
imprensa e do inquérito aberto 
no STJ, notadamente com aquele 
mandado de busca e apreensão de-
terminado pelo ministro Benedito 
Gonçalves na residência do gover-
nador. A partir daí, ficaram eviden-

tes as graves denúncias investiga-
das em operações como Placebo, 
Favorito e Mercadores do Caos.

 n Qual a sua explicação para se 
permitir ao Secretário Edmar e 
o sub, Gabriell Neves?

 L Não consigo compreender como 
alguém que assumiu o governo, 
proclamando aos quatro ventos 
máximo rigor no combate à cor-
rupção, tenha deixado correr tão 
frouxa a gestão de recursos mui-
to expressivos em área tão sensí-
vel. Ainda não posso afirmar que 
há provas da conivência de Witzel 
com os desvios praticados por es-
ses dois personagens, pois seria 
prematuro e leviano. Mas há indí-
cios robustos, que merecem ser in-
vestigados a fundo. Por isso votei, 
como relator, pelo recebimento da 
denúncia, no que fui acompanhado 
por todos os demais membros do 
Tribunal Especial Misto.

 n Quanto o Estado foi lesado?
 L São mais de 20.000 mortos pela 

covid-19 no estado. Essa, sem dúvi-
da, é a maior lesão. Os valores pre-
cisos ainda estão sendo apurados 
por investigações feitas pela Polícia 
Federal, pelo Ministério Público 
Federal e pelo Ministério Público 
Estadual. Além disso, a Comissão 
Especial da Alerj, que investigou, 
com rigor, as contratações emer-
genciais feitas pela Secretaria de 
Estado de Saúde, durante a pande-

em sua formação, com o passar do 
tempo, deixam de distinguir os ne-
gócios públicos dos interesses pri-
vados, o que tende a desaguar em 
vários tipos de delito. Mais ainda: 
o exercício do poder dá a alguns a 
sensação de que se está acima da 
lei, acima do bem e do mal, o que 
também costuma redundar em fa-
tos que vão parar nas páginas cri-
minais. Outros apreciam levar vida 
nababesca, com ostentação e gla-
mour: é um péssimo caminho. En-
fim, é mesmo impressionante que, 
nos últimos vinte anos, todos os go-
vernadores efetivos do RJ tenham 
sido presos, afastados ou condena-
dos, com a honrosa exceção da hoje 
deputada Benedita da Silva. 

 n Qual é a saída ética e moral 
para o Rio de Janeiro retomar 
o caminho da decência política?

 L Não há saída fora da democracia 
e da política. Problemas, questões 
e demandas coletivas devem ser 
equacionadas no debate democrá-
tico, transparente e plural. Só a po-
lítica permite isso, no ambiente da 
democracia. É muito importante 
que os partidos políticos sejam in-
ternamente rigorosos com a condu-
ta de seus filiados. É também mui-
to importante que a transparência 
na gestão pública e no exercício de 
mandatos parlamentares seja um 
valor consagrado, pois isso permite 
maior participação e controle por 
parte de cidadãos e cidadãs.

WALDECK CARNEIRO, DEPUTADO ESTADUAL

mia, revelou, em seu espesso e de-
talhado relatório, de autoria do de-
putado Renan Ferreirinha, que, em 
pouco mais de três meses, foram 
firmados 196 contratos, com 188 
empresas ou organizações sociais, 
para contratação de serviços ou 
aquisição de produtos, perfazendo 
um total de despesas no valor de R$ 
1,7 bilhão. Nem tudo é fraudulento, 
é claro, mas é justamente esse um 
dos fios das investigações em curso, 
ou seja, separar o joio do trigo: o 
que foi devidamente gasto e o que 
foi gasto de forma delituosa.

 n Qual a sua explicação para o 
estado do Rio de Janeiro ter tan-
tos exemplos de casos policiais 
envolvendo seus governadores?

 L O Estado não valorizou, nesse 
mesmo período, os mecanismos 
de participação popular e o forta-
lecimento dos conselhos estaduais, 
dois potentes antídotos à corrup-
ção. Quanto mais a sociedade civil, 
de forma organizada, participar da 
gestão pública, em especial da to-
mada de decisões sobre a execução 
do orçamento e de seu monitora-
mento, mais chances teremos de 
conter os casos de corrupção, su-
perfaturamento e outros desvios. 
Também acho que, durante algum 
tempo, os órgãos de controle do Es-
tado não foram suficientemente 
rigorosos, o que decerto estimu-
lou os malfeitores. Ademais, certos 
gestores, com claros desvios éticos 
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O Estado 
não 
valorizou 
os mecanis-
mos de par-
ticipação 
popular”

Chama 
atenção o 
fato de que 
se tenha 
aproveitado 
a pandemia 
para 
estruturar 
esquema de 
corrupção 
na saúde”

É muito 
importante 
que 
partidos 
políticos 
sejam 
rigorosos 
com a 
conduta 
de seus 
filiados”

Abastecimento de água 
será reduzido em sete 
municípios do Rio nesta 
quarta-feira. 
O DIA ONLINE

‘Estamos devastados’, 
diz irmã de vítima de 
suposto feminicídio 
na Baixada 
Fluminense. 
RIO DE JANEIRO, P. 5

Sobe para quatro  
o número de  
amantes do  
cantor Tiee.  
FABIA OLIVEIRA, O DIA ONLINE 

As mais lidasOnline

SidneyRezende



ONDE A DEMOCRACIA 

NÃO TEM VEZ
Conheça relatos de moradores e candidatos proibidos de realizarem campanha 
em áreas dominadas pelo crime. Força-tarefa da Polícia Civil investiga os casos

“E
stava voltando 
para casa do tra-
balho, com uma 
praguinha (ade-

sivo eleitoral) na blusa, e me 
abordaram, mandando eu ti-
rar. Então, não pude demons-
trar apoio para o meu candi-
dato”. Esse é o relato de uma 
moradora da comunidade do 
Carvão, em Itaguaí, na Baixa-
da Fluminense, à reportagem. 
Abalada, ela descreveu como 
traficantes criam os chamados 
currais eleitorais, onde quem 
determina o voto é o crime.

“Me sinto invadida e sem 
poder de escolha, como mo-
radora e eleitora, não poden-
do escolher em quem votar, 
quem eu quero que gere mu-
dança para a minha cidade”, 
completou.

O apoio de organizações 
criminosas a candidatos é 
alvo de uma força-tarefa da 
Polícia Civil. Como O DIA re-
velou, cinco candidatos estão 
sendo investigados, em todo 
estado, pela Delegacia de Re-
pressão às Ações Criminosas 
(Draco). Enquanto morado-
res são reprimidos, candida-
tos que fizeram alianças com 
os traficantes podem circular 
pela comunidade. “Já vi outros 
candidatos podendo atuar lá. 
Mas eu não posso falar nada, 
não posso bater de frente com 
eles para questionar”.

OUTROS BAIRROS

Ainda em Itaguaí, morado-
res das favelas do Engenho 
e Jardim Ueda relataram a 
abordagem de traficantes. 

Zaqueu Teixeira (PSD) diz que foi ameaçado por milicianos. Ele foi um dos candidatos que procurou a Draco para realizar uma denúncia

DIVULGAÇÃO

Os criminosos proibiram 
campanha para os adversá-
rios políticos dos candidatos 
já escolhidos por eles. 

“Tinha adesivado o carro 
com campanha para o meu 
candidato. Estava com meu 
pai no carro, pediram para a 
gente parar e bateram na ja-
nela. Falaram que não podia 
circular na região apoiando 
o candidato, porque quem 
estava mandando lá não era 
aquele candidato”, contou o 
morador do Jardim Ueda. 
“Fiquei com medo e parei de 
fazer campanha”, disse.

Já no Engenho, uma re-
união com amigos foi inter-
rompida pelos traficantes: eles 
acharam que era um encontro 
político. 

 > A cidade do Rio tam-
bém tem convivido 
com currais eleitorais. 
Concorrendo a uma 
cadeira na Câmara de 
Vereadores da capital, 
Sancler Mello (PODE) 
diz que não consegue 
colocar adesivos ou 
bandeiras nos bairros 
do Recreio, Vargem 
Grande e Vargem Pe-
quena, na Zona Oeste, 
porque os milicianos 
não permitem. Segun-
do ele, somente está 
permitida a campanha 
do vereador, candidato 
à reeleição, Marcello Si-
ciliano (Progressistas). 

“Na comunidade do 
Terreirão, no Recreio, 
mandaram tirar todos 
os adesivos de outros 
candidatos. Na Cascati-
nha, em Vargem Gran-
de, você não consegue 
nem entrar para apre-
sentar sua proposta. E 
em Vargem Pequena, 
a informação que tive, 
conversando com ou-
tros candidatos, é que 
quando tem alguém 
bandeirando por ali, 
aparecem três, quatro 
homens de carro e di-
zem que não pode ficar 
ali”, afirmou Sancler. 

Siciliano já é investi-
gado por suposto cur-
ral na Vila Cruzeiro, 
Zona Norte. Ele nega 
as acusações.

Candidato 
descreve ação 
da milícia

O dono da cidade 
não pode ser 
o traficante, o 
miliciano, tem que 
ser a população
ZAQUEU TEIXEIRA, 
candidato à Prefeitura de 
Queimados

Morador de 
comunidade de Itaguaí 

relatou, em anonimato, 
ameaças de traficantes 

ao fazer campanha
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Ex-chefe de polícia denuncia ameaça
 > A maioria das denún-

cias que chega à Polícia 
Civil é sobre a ação de mi-
licianos. Candidatos que 
se sentem prejudicados 
têm procurado a Draco 
(Delegacia de Repres-
são às Ações Criminosas 
Organizadas).

Concorrendo à Pre-
feitura de Queimados, 
Zaqueu Teixeira (PSD), 
ex-chefe de Polícia, foi 
um dos denunciantes. 
Ele afirmou que além da 
agenda de campanha can-
celada pela milícia, que 

não permitiu que ele se reu-
nisse com apoiadores, tam-
bém foi ameaçado. 

“Estava marcada uma 
reunião e quando cheguei 
lá, não tinha ninguém. Fui 
me informar do que tinha 
acontecido e me contaram 
que uma pessoa, que estava 
em uma moto, disse que não 
podia ter aquela reunião de 
candidato. As pessoas fica-
ram com medo e foram em-
bora. Então, não pude cum-
prir minha agenda”, disse.

Ele também contou que 
uma vereadora foi forçada a 

tirar o adesivo com o seu 
número eleitoral de um 
veículo.

“Ainda falaram para ela 
não andar comigo, porque 
se viessem me pegar iria 
todo mundo junto”.

Para Zaqueu, a popu-
lação é a mais prejudi-
cada. “O dono da cidade 
não pode ser o traficante, 
o miliciano, tem que ser 
a população, e quem a 
representa é o prefeito e 
seus vereadores. A gente 
não está tendo democra-
cia”, afirmou.

BRUNA FANTTI

bruna.fantti@odia.com.br

THUANY DOSSARES

thuany.dossares@odia.com.br
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A 
crise que vivemos devi-
do à pandemia atinge 
a todos, mas podemos 
sair dela melhores se 

juntos procurarmos o bem co-
mum. A resposta cristã à pan-
demia e às consequentes crises 
socioeconômicas se baseia no 
amor, antes de tudo, no amor 
de Deus que sempre nos pre-
cede. Ele nos ama primeiro, e 
quando aceitamos este amor 
divino, então podemos respon-
der de forma semelhante.

Amo não só aqueles que me 
amam: a família, amigos, mas 
aqueles que não me amam. É a 
sabedoria cristã, é a atitude de 
Jesus. E o ponto mais elevado 
da santidade, é amar os inimi-
gos. Amar a todos, inclusive os 
inimigos, é difícil, mas pode ser 
aprendido. O amor não se li-
mita às relações entre amigos 
e família, vai além. Dado que 
somos seres sociais, uma das 
mais altas expressões de amor 
é o amor social, decisivo para 
o desenvolvimento humano 
e enfrentar qualquer tipo de 
crise. Sem esta inspiração, a 
cultura do egoísmo, da indife-
rença, do descarte, prevalece.

O coronavírus nos mostra 
que o verdadeiro bem para 
cada um é o bem comum. O 
Papa Francisco nos disse que 
“um vírus que não conhece 
barreiras, fronteiras, distin-
ções culturais nem políticas 
deve ser enfrentado com um 
amor sem barreiras, fronteiras 
nem distinções”. De fato, quan-
do amamos e geramos confian-
ça emergem iniciativas concre-
tas para o bem comum.

É hora de incrementar o 
nosso amor social. Se cada um 
contribuir com sua parte, e se 
ninguém for excluído, pode-
mos criar boas relações. Assim, 
em nossos gestos, nos mais sim-
ples, será visível algo da ima-
gem de Deus que temos dentro 
de nós, porque Deus é amor.

AMOR 

SOCIAL

PADRE 

OMAR

FÉ 
NO RIO

Padre Omar: é o Reitor do Santuário do 

Cristo Redentor do Corcovado. Faça perguntas 

ao Padre Omar pelo e-mail padreomar@

padreomar.com. Acesse também www.

padreomar.com e www.facebook.com/

padreomarraposo

Mais perto da hora da verdade
Candidatos à Prefeitura do Rio miram na Zona Oeste no último fim de semana antes das eleições

A
brindo o último fim 
de semana antes das 
eleições, candidatos à 
Prefeitura do Rio in-

tensificaram discursos, ataca-
ram oponentes e enfatizaram 
as promessas. Na última pes-
quisa Datafolha liderando en-
tre os quatro mais bem coloca-
dos, Eduardo Paes (DEM) fez 
caminhada em Padre Miguel, 
com os ex-jogadores Romário 
e Bebeto. No Twitter, criticou 
a estratégia dos oponentes na 
reta final da campanha.

“Meus adversários decidi-
ram apelar para padrinhos. A 
Benedita com o Lula, Crivella 
com Bolsonaro e a Martha Ro-
cha com o Ciro. Graças a Deus 
que eu não preciso de padri-
nho”, escreveu.

Segundo lugar nas pesqui-
sas, Marcelo Crivella (Republi-
canos) não teve agenda para o 
fim de semana. Tecnicamente 
empatada com Crivella, Mar-
tha Rocha (PDT) caminhou por 

EDUARDO PAES  

(DEM)

MARTHA ROCHA 

(PDT)

BENEDITA DA SILVA

(PT)
LUIZ LIMA 

(PSL)

“Conforme as eleições se apro-
ximam, as mentiras e as fake 
news contra mim se multipli-
cam, sobretudo na internet. Já 
me acusaram de tudo e nada se 
sustentou. É puro jogo políti-
co! Sigo andando por toda a 
cidade de cabeça erguida. Eu 
garanto a você: o Rio vai voltar 
a dar certo!”

“Nós vamos assumir em um 
momento de extrema dificul-
dade para os alunos da rede 
pública, que terão praticamen-
te perdido um ano de aula, 
agravando ainda mais a propor-
ção de oportunidades entre os 
jovens oriundos da rede privada 
e da rede pública. Muitas das 
escolas estão com problemas 
estruturais.”

“Antes de liberar as aulas, o pre-
feito Marcelo Crivella deveria vir 
a público dizer quais são as me-
didas de segurança que serão im-
plantadas para essa retomada. A 
segurança de alunos, professores 
e funcionários deveria estar em 
primeiro lugar”

“A degradação do município é um 
problema sério. Temos muitas 
pessoas nas ruas, com dependên-
cia química, morando embaixo 
dos viadutos, muito lixo nos 
bairros e um grave déficit habita-
cional. Vamos realizar, de forma 
prioritária, um grande censo sobre 
essa população e incluir todos os 
moradores em situação de rua no 
Cadastro Único municipal.”

GABRIEL SOBREIRA

gabriel.sobreira@odia.com.br
ruas de Bangu, Vila Kennedy e 
Marechal Hermes e defendeu 
a reforma emergencial de es-
colas para implantar ensino 
integral. “No primeiro mês, 
vamos iniciar o projeto ‘Minha 
Escola de Cara Nova’: progra-
ma de reformas e melhoria da 
infraestrutura”.

Em terceiro, Benedita da Sil-
va (PT) fez carreata pela Zona 
Sul com Fernando Haddad e 
aproveitou a vitória de Biden 
para fazer apelo. “Gostaria que 
o Rio colocasse na prefeitura 
uma mulher que defende a li-
berdade democrática contra o 
fascismo, racismo, intolerân-
cia e violência contra mulher”.

Luiz Lima (PSL), na quar-
ta posição, fez carreata de 
Rocha Miranda até Copaca-
bana. Ele falou sobre proble-
mas da cidade, como desor-
dem urbana e a falta de con-
servação das vias. “Vi proble-
mas nas vias, desde a fiação 
exposta, ao péssimo asfalto. 
A mudança pode ser incenti-
vada por Brasília, mas come-
ça no município”, afirmou.

DANIEL CASTELO BRANCO LUCIANO BELFORDDIVULGAÇÃODANIEL CASTELO BRANCO
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E
m muitas praias, ain-
da cedo na tarde, o sol 
já não bate mais. Passo 
por uma rua e o sol está 

solto, vívido, cálido, cristalino. 
Caminho mais um pouco e o 
perco de vista: um edifício im-
pede o viço, o vínculo, a cone-
xão. E me pergunto: será que 
já nos questionamos por que é 
permitido que os raios de sol se 
percam, principalmente agora 
em que a vitamina D é tão ne-
cessária, tão essencial para nos 
manter ativos?

Sim, os prédios altos cor-
tam o sol pela raiz, impedin-
do-nos de absorver seu prana 
revitalizante e de termos na 
pele sua marca indelével. Um 
absurdo! Poderão exclamar as 
futuras civilizações, quando 
souberem de nossos costumes 
bárbaros e de nossas preferên-
cias, inimagináveis para uma 
mente saudável.

Não sabemos do futuro que 
nos avizinha, mas não parece 
promissor. A avareza não cos-
tuma produzir bons frutos, 
pelo menos a longo prazo. E o 
que vemos grassando são blo-
cos de insensatez. Feliz será 
o tempo em que os horizon-
tes belos serão perceptíveis 
à distâncias, desimpedidos 
pela ganância humana, que-
ria poder, de minha janela, 
lançar meu olhar ao longe, e 
avistar rasgos de luz, de ver-
des e de azuis.

Há lugares em que o sol in-
clemente pode matar. Mas há 
outros em que, sem ele, não há 
vida. Neste último caso, quan-
do faltar o sol, que possamos 
prover a luz com nosso brilho 
interior. Somos sóis, brilhe-
mos, desimpedidos das pare-
des que cercam a alma, obscu-
recida temporariamente pelo 
torpor dessa era.

Que consigamos enxergar 
além das aparências, das ex-
crecências. Podemos. Vamos!

SOB 
O SOL

FERNANDO 

MANSUR

ALEGRIA

NO AR

Fernando Mansur: Radialista. Escritor. 

Professor. Graduado em Letras pela 

Universidade Católica de Minas Gerais 

(Ponte Nova). Mestre e doutor em 

Comunicação pela UFRJ.  

BLOG FM_FERNANDO MANSUR

Um homem e uma mulher 
foram presos por agentes da 
105ª DP (Petrópolis), ontem, 
acusados de terem ateado 
fogo em uma mulher no bair-
ro Carangola, em Petrópolis, 
no último dia 3. A vítima teve 
80% do corpo queimado e 
morreu no hospital na sexta-
feira. Segundo a polícia, um 
terceiro acusado está sendo 
procurado. Como um man-
dado de prisão temporária foi 
expedido, o suspeito é consi-
derado foragido. Conforme 
as investigações, ele seria o 
ex-companheiro da vítima.

Agentes 13ª DP (Ipanema) 
prenderam na sexta-feira 
cinco suspeitos de furto, es-
telionato e associação crimi-
nosa. Os colombianos Lenis 
Giraldo Edwin Ricardo, Jerson 
Jurjan Castillo Gomes, Bryan 
Ferney Giraldo Taborda, Ye-
remy Alexandras Cuesta San-
ches e Marina Gomez fariam 
parte de quadrilha que furta 
em ônibus e faz fraudes com 
cartões de créditos das víti-
mas. Os policiais foram atrás 
do grupo que alugava apar-
tamento em Copacabana. 

DIA A DIA

COLOMBIANOS 

DETIDOS

SUSPEITOS 
SÃO PRESOS

Mais casos de 
feminicídio 
em 24 horas
São três episódios em que companheiros 
foram apontados como autores de crimes 

REGINALDO PIMENTA

Parentes 
de Vanessa 
foram ao 
IML de Nova 
Iguaçu 
reconhecer o 
corpo

T
rês recentes episódios 
de crimes de feminicí-
dio assombram o Rio. 
Ontem, parentes de 

Vanessa da Costa, 32, morta 
em Belford Roxo, estiveram 
no IML de Nova Iguaçu, para 
reconhecer o corpo. Segundo 
parentes, o companheiro, que 
seria o responsável pelo crime, 
desmembrou o corpo antes de 
descartá-lo em um rio próximo 
à casa onde casal morava no 
bairro Vila Pauline. Outros dois 
casos de feminicídio, um deles 
também em Belford Roxo, são 
investigados. Nenhum dos sus-
peitos foi preso ainda.  

Conforme a irmã, Elaine 
dos Santos, Vanessa e o com-
panheiro moravam juntos há 
pouco mais de um ano e brigas 
eram constantes. “Um vizinho 

disse que viu o companheiro 
discutindo com ela quarta-fei-
ra e dizendo que ‘daquele dia 
ela não passava’”, conta. 

A família deu falta de Va-
nessa na quinta pela manhã. 
O crime, segundo a irmã, teria 
acontecido na noite de quar-
ta. “Eles moravam no 2º andar 
da casa da minha avó. Meu avô 
usa aparelho de audição, não 
ouviu nada”, disse.

Choro e indignação marcam 
despedida à Luíza Helena Nas-
cimento, 21, também vítima de 
suposto feminicídio, em Bel-
ford Roxo, no cemitério da So-
lidão. A jovem teria sido morta 
pelo companheiro com um tiro 
na cabeça, na frente dos dois 
filhos, quinta-feira. O compa-
nheiro teria premeditado o cri-
me. Segundo amigos, antes de 
matar, publicou imagem de um 
caixão ao lado da foto dela. 

O casal teria se separado por 

duas vezes mas Luíza retornou. 
“O retorno decretou o fim dela”, 
disse a irmã Gisele. 

Para a tia, Vanusa Celeste, a 
morte de Luíza deve ser alerta. 
“Não existe história de que em 
briga de marido e mulher nin-
guém mete a colher. Tem que se 

meter sim”, disse.
A terceira vítima foi morta 

quinta-feira, na Zona Oeste. 
Hevelyn de Sant’ana Rosa, 
17, levou um tiro na cabeça 
e o principal suspeito é o na-
morado. O caso aconteceu na 
Carobinha, Campo Grande. 

Luíza Helena tinha dois filhos, um de um ano e outro de seis meses

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

EM JAPERI

 NAlém dos três casos inves-
tigados, Ana Maria de Souza 
Lourenço registrou queixa por 
agressão do companheiro na 
63ª DP (Japeri). Ela esteve 
ontem no IML de Nova Iguaçu 
para fazer exame de corpo de 
delito. Segundo ela, foi a se-
gunda vez que o marido, com 
quem está junto há seis anos, 
agrediu-a. Desta vez, além de 
ter levado socos, foi proibida 
de tomar remédio para hiper-
tensão e viu o homem tentar 
pegar faca, sendo impedido 
pelo irmão. Após ser atendida, 
foi para casa com policiais, 
mas o marido havia fugido.

Denúncia de 
agressão 

LUCAS CARDOSO
lucas.cardoso@odia.com.br
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ABANDONO, LOJAS FECHADAS E 

DESEMPREGO
Candidatos contam quais são suas propostas para recuperar economicamente a cidade do Rio de Janeiro

A
ntiga região de co-
mércio farto, gla-
mour e boemia, o 
Centro da Rio hoje 

sofre com o abandono: são 
lojas fechadas, prédios an-
tigos que abrigavam, por 
exemplo, brechós na Rua do 
Lavradio, no “miolo” ali nas 
ruas Sete de Setembro, Bue-
nos Aires, Ouvidor, Gonçal-
ves Dias. E agora, o que se 
vê é quase nada e ninguém. 
Na movimentada Lapa, re-
duto da boemia carioca, o 
clima também é o mesmo: 
lojas e bares fechados, ou-
tros vazios, sem contar com 
o número crescente de mo-
radores nas ruas. 

E esse baque no comércio 
se repete em toda a cidade, 
nas zonas Norte, Sul e Oeste. 
Além do comércio, empresas 
deixaram o Rio, outras op-
taram por manter seus tra-
balhadores em home office 
para reduzir custos e isso 
impactou negativamente a 
Economia da cidade. A  pan-
demia pegou em cheio esses 
setores e a “vacina” para es-
ses “pacientes” parece bem 
longe de ser descoberta.

Outro ponto que tem 
dificultado a retomada 
econômica do Rio é o to-
tal descaso com as vias pú-
blicas, principalmente no 
Distrito Industrial de San-
ta Cruz. Desde junho pas-
sado, O DIA vem mostran-
do a buraqueira na região, 
que desembolsa R$ 260 mi-
lhões anuais de impostos e 
se vê com dificuldades para 
escoar sua produção devido 
às más condições das ruas 
do distrito. O mesmo se re-
pete nos distritos de Cam-
po Grande, Palmares e Pa-
ciência, que têm a Avenida 
Brasil como principal rota 

CLEBER MENDES

MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br

de escoamento. Quem tra-
fega por ali sabe muito bem 
como é difícil lidar com en-
garrafamentos e buracos. 

“Ah, mas estão sendo rea-
lizadas obras no Distrito de 
Santa Cruz”. Sim, estão. O 

DIA foi lá conferir: a Aveni-
da Átila Temporal está inter-
ditada, mas sem sinalização 
para quem trafega, inclusi-
ve nenhuma placa avisando 
que a rua ao lado, que era de 
mão única, virou mão du-
pla. O risco para quem anda 
por lá é uma constante. E as 
obras, segundo uma fonte, 
estão paradas por falta de 
material e transporte. Inicia-
das em 6 de outubro, o prazo 
de término era em 20 dias. O 
asfalto vai demorar a chegar, 
britas foram espalhadas mas 
é possível ver a irregularida-
de do solo. Ou seja, pouquís-
sima coisa mudou.

“As indústrias instaladas 
aqui geram empregos, arre-
cadam milhões em impos-
tos, e temos condição de ser 
o principal polo industrial 
do estado. Já tivemos 20 in-
dústrias aqui, agora temos 
14”, adverte o presidente da 
Associação das Empresas do 
Distrito Industrial de Santa 
Cruz e Adjacências (Aedin), 
Pedro Gonçalves de Matos, 
que é superintendente da 
Casa da Moeda do Brasil. 

 > O setor de bares e restau-
rantes é um dos que amar-
ga grande perda de postos 
de trabalho. Para se ter uma 
ideia, de março até julho fo-
ram fechados 28,7 mil pos-
tos de trabalho no estado. 
E qual seria a alternativa 
para o setor? Segundo do-
nos de estabelecimentos, 
que resistem como podem 
à crise, seria um refinan-
ciamento de dívidas antes 
mesmo de serem inscritos 
da dívida ativa.

“A crise do coronaví-
rus foi um tsunami para 
o setor. Antes da crise, 
tínhamos 110 mil empre-
gos diretos na cidade do 
Rio. Estimamos que pelo 
menos um quarto destes 
empregos foi perdido. 
Além disso, pelo menos 

10% fecharam de vez e 
não abrem mais. Um ter-
ço, pelo menos, não con-
seguirá abrir. A não ser 
que mude algo muito sig-
nificativo para que o cré-
dito chegue ao pequeno 
empresário”, afirmou Fer-
nando Blower, presidente 
do SindRio, sindicato que 
representa o setor.

O governo federal até 
criou um Refis do Simples 
em agosto, mas deixou de 
fora os bons pagadores e 
contemplou os donos de 
estabelecimentos que es-
tão inscritos na dívida ati-
va da União. Os que foram 
impactados pela pande-
mia de covid-19 – e estão 
com os impostos em atra-
so desde março – ficaram 
de fora do programa.

Bares e restaurantes no Rio 
fecharam 28,7 mil empregos

O QUE FAZER?

Comércio de rua não dá nenhum sinal de reação

 N A mesma situação é encon-
trada no comércio de rua, que 
ainda não deu sinais de reação 
após a reabertura de suas ati-
vidades no Rio, em 27 de ju-
nho, segundo levantamento do 
CDL-Rio e Sindilojas. Conforme 
Aldo Gonçalves, que preside 
as duas entidades, o comércio 
do Rio já estava em crise mes-
mo antes da pandemia, mas a 
covid-19 agravou ainda mais a 
situação dos 25 mil lojistas que 
as organizações representam.

“A Economia já estava en-
fraquecida antes da pandemia 

de covid-19 ocorrer. O movimento 
de vendas do ano passado foi um 
fracasso. Nenhuma data come-
morativa, nem mesmo o Natal, 
apresentou o resultado esperado. 
Já neste ano, em plena pande-
mia, datas como a Páscoa, o Dia 
das Mães e o Dia dos Namorados 
tiveram resultados igualmente 
negativos”, avaliou.

Aldo diz que apesar de o gover-
no ter disponibilizado linhas de 
crédito na tentativa de amenizar 
a crise, os comerciantes, espe-
cialmente os micro e pequenos 
empresários, vêm encontrando 

dificuldades para acessá-las. 
“Se isso não mudar rapida-
mente, milhares de negócios 
do setor não sobreviverão, cei-
fando outros milhares de pos-
tos de trabalho”, alerta Aldo 
Gonçalves.

O que esperar do futuro ad-
ministrador da cidade?

Diante desse quadro, O DIA 
perguntou aos candidatos à Pre-
feitura do Rio: “Quais são os pla-
nos para a recuperação econômi-
ca do Rio?”. Confira as propostas 
dos postulantes ao Palácio da 
Cidade na página ao lado.

Na outrora movimentada Lapa, reduto da boemia carioca, bares fechados e ruas vazias

RICARDO CASSIANO/AGENCIA O DIA

A Economia já estava 
enfraquecida antes de a 
pandemia de covid-19 ocorrer. 
O movimento de vendas do ano 
passado foi um fracasso.

ALDO GONÇALVES, pres. Sindilojas e CDL-Rio
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BENEDITA DA SILVA (PT)

“A transformação econômica da cidade 
começa pela Avenida Brasil, com foco no de-
senvolvimento das zonas Norte e Oeste. Va-
mos concluir o BRT Transcarioca e construir 
moradias e novas escolas em seu entorno. 
Outro plano é desenvolver polos industriais 

com ênfase nos setores farmacêutico, pela 
proximidade com Fiocruz e UFRJ, e de tec-
nologia. Com isso iremos atrair também 
grandes empresas de logística. A forma de 
unir a cidade partida é criar empregos onde 
as pessoas mais precisam.”

Avenida Brasil como eixo de crescimento

BANDEIRA DE MELLO (REDE)

“A decadência econômica do Rio tem sido 
um processo contínuo: a participação da 
cidade do Rio no PIB do Brasil, que já foi 
de 11,8%, alcançou 5,1% no último dado 
disponível. Para reverter, é preciso boa 
gestão fiscal, abrindo espaço no orçamen-
to municipal para investimentos e outras 

despesas com alto efeito multiplicador de 
renda e emprego. Além disso, vamos me-
lhorar o ambiente de negócios na cidade, 
atrair mais turistas, fazer um calendário 
de eventos ao longo do ano inteiro, dentre 
várias outras medidas que estão em nosso 
programa de governo”.

Boa gestão fiscal e turismo

CLARISSA GAROTINHO (PROS)

“Precisamos de choque de gestão. Rene-
gociarei as taxas de juros altíssimas dos 
empréstimos que o Paes pegou para ban-
car obras faraônicas e que acabaram com 
a nossa capacidade de investimento. Não 
vamos ficar parados atrás de uma mesa, 

como fez o Crivella, responsável por péssima 
gestão fiscal. Vou incrementar a economia 
combatendo a burocracia e incentivando o 
empreendedorismo. Também vou acabar 
com ralos do desperdício. O Rio vai começar 
a escrever uma nova história”.

Renegociar taxas de juros de empréstimos

CYRO GARCIA (PSTU)

“Vamos criar um grande Plano de Obras Pú-
blicas, que será elaborado através dos Con-
selhos Populares, junto com a população. E 
com isso revitalizar a cidade realizando obras 
de infraestrutura e reformas em prédios na 

área da saúde e educação, gerando emprego 
e renda. E dinheiro para investir tem, é preci-
so acabar com as isenções fiscais, cobrar os 
grandes devedores e parar de pagar a dívida 
pública”.

Obras públicas para gerar emprego e renda

EDUARDO PAES (DEM)

“Recuperarei a situação financeira do Rio 
com a atração de investimentos para a ci-
dade e atenção aos setores de turismo, 
tecnologia, saúde, energia e audiovisual. Ga-
rantirei recursos para revitalização de áreas 

degradadas, em particular a Avenida Brasil, 
ao celebrar parcerias com o setor privado e 
governo federal e colocar sempre o interesse 
da cidade acima de divergências políticas ou 
ideológicas.” 

Atrair investimentos para a cidade

FRED LUZ (NOVO)

“O Rio de Janeiro precisa sair do ciclo vicioso 
de gastar mais do que arrecada. E o que se 
faz hoje para ter o equilíbrio fiscal? Aumen-
ta imposto, aumenta exigência, aumenta a 
regulamentação. Com isso, as empresas e os 
empreendedores fogem do Rio de Janeiro. 
Isso causa desemprego, a receita cai, não 
diminuindo a despesa, aumenta o imposto, 
aumenta a regulamentação e aumenta a 
complicação. Este é o ciclo vicioso, que vem 
ano a ano destruindo a cidade do Rio de 

Janeiro. É preciso inverter este movimento 
para alcançarmos o ciclo virtuoso. Facilitar, 
descomplicar, diminuir impostos. Isso atrai 
empresas, investimentos, e gera mais ati-
vidade econômica. Diminuindo impostos 
(pelo menos não aumentando a alíquota), 
diminuindo a complicação, serão gerados 
mais empregos e mais oportunidades de 
negócios. E aí o Rio de janeiro vai prosperan-
do, saindo deste ciclo de decadência e de 
destruição da cidade”.

Diminuir impostos e atrair empresas

GLORIA HELOIZA (PSC)

“Redução de despesas com pessoal. Debater 
e aprovar uma reforma previdenciária que 
viabilize o orçamento público municipal. 
Buscar a estabilidade orçamentária, não 
se gastando mais do que se arrecada. Corte 
nos cargos comissionados da Prefeitura do 
Rio. Choque de gestão na Previ-Rio, com 
auditoria completa das contas e nos benefí-
cios concedidos. Nomeação de uma equipe 

de especialistas na gestão de receitas de 
capital e busca de novas receitas através 
da exploração do patrimônio público, das 
competências publicas municipais e do 
poder normativo da Prefeitura. Revisão de 
contratos e renegociação com credores, tal-
vez buscando junto ao Senado autorização 
para securitizar parte da divida municipal, e 
sempre respeitando a segurança jurídica”.

Redução das despesas com pessoal

HENRIQUE SIMONARD (PCO)

Procurado pelo DIA, o candidato 
não informou seu projeto para 
recuperação econômica da cidade.

LUIZ LIMA (PSL)

“A situação fiscal do Rio é grave. Temos 
que conectar os diversos atores para tirar o 
Rio do fundo do poço a que chegou. Vamos 
trabalhar com harmonia com os governos 
federal e estadual para garantir segurança 

nas ruas e a retomada dos investimentos. 
O prefeito vai ser um agente facilitador, e 
não ‘atrapalhador’ da iniciativa privada. A 
burocracia afasta a vontade das pessoas de 
empreender”.

Retomada de investimentos

MARCELO CRIVELLA (REPUBLICANOS)

“A pandemia trouxe novos desafios e a neces-
sidade de ajustes diante desse novo cenário, 
fomos impactados no âmbito econômico e 
na saúde, isso a nível mundial. O atual cená-
rio econômico requer criatividade, talento 
e reinvenção do novo normal para a Cidade 
do Rio de Janeiro. Meu plano de recuperação 
será focado no fomento econômico favorá-
vel ao desenvolvimento de novos negócios, 

implementação de políticas de economia 
solidária e fortalecimento das redes de con-
sumo e produção local. Se reeleito, iremos 
instituir do Banco Carioca de Fomento, em 
parceria com o BNDES, para oferecer linhas de 
microcrédito para os pequenos empreende-
dores e injetar recursos no financiamento de 
empreendimentos sustentáveis, socialmente 
responsáveis e com impacto comunitário.”

Fomento econômico a novos negócios

MARTHA ROCHA (PDT)

“Vamos abrir a caixa preta e auditar con-
tratos, despesas e serviços. Para rea-
quecer a economia, vamos incentivar o 
comércio, investir no turismo interno, va-
lorizando o Carnaval e a cultura; criar um 
polo de empresas tecnológicas na Região 

Portuária, e investir no Novo Complexo 
Industrial da Saúde, com instituições 
científicas e universidades. E vamos trans-
formar o Rio na capital da energia no país, 
com a presença de grandes empresas do 
setor.

Incentivar o comércio e investir no turismo

RENATA SOUZA (PSOL)

“ Vamos investir na construção civil com 
obras de saneamento em favelas, cons-
trução de moradias e melhorias para mo-
bilidade urbana. Isso vai gerar mais de 150 
mil empregos. Outra iniciativa será apoiar o 
comércio de bairro com infra estrutura, como 

banheiros públicos e mobiliário. E nossa prio-
ridade: a Renda Básica Carioca, que apoiará 
com meio salário mínimo as 200 mil famílias 
mais pobres. De cada real recebido, metade 
volta para a economia em tributos. Não é 
caridade, é política de desenvolvimento.” 

Construção civil e obras de saneamento

PAULO MESSINA (MDB)

“Vamos fortalecer os mecanismos de con-
trole de pagamentos e rever cada um dos 
contratos da Prefeitura, passando a con-
trolar cada centavo na unha. Traremos o 
controle das Organizações Sociais da Saúde 
para as mãos da Prefeitura, o que vai gerar 

uma economia anual de cerca de R$ 150 
milhões. Vamos gerar emprego atraindo 
grandes empresas, reativando a atividade 
portuária e fazendo os órgãos da prefeitura 
comprar uniformes de pequenos produto-
res locais”.

Atrair grandes empresas e reativar porto

SUÊD HAIDAR (PMB)

“A primeira medida é diagnosticar a si-
tuação financeira do governo. Reali-
nhar as finanças e garantir o equilíbrio. 
Investir em programas para retomada 
industrial, pelas Zonas de Atividades 
Concentradas (ZAC), nas zonas norte 

e oeste. Garantir emprego e renda. Vou 
investir na cultura regional para ativar 
o turismo e economia, como também na 
educação, qualificação, e treinamento 
gerando mão-de-obra qualificada e o 
desenvolvimento”.

Realinhar finanças e retomada industrial

Comércio carioca: lojas fechadas, 

mercadorias encalhadas, gente sem emprego 
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a palinha do apolinho
RODRIGO BUENDIA / AFP

PREPARE SEU CORAÇÃO

SAMPAOLI 
NO GANCHO

PEDALADAS

 N O técnico argentino Jor-
ge Sampaoli não poderá 
trabalhar no Atlético Mi-
neiro x Flamengo, hoje, às 
18h15, no Mineirão. Sus-
penso outra vez pelo acú-
mulo de cartões amarelos, 
o comandante do Galo não 
poderá dar o seu tradicio-
nal espetáculo na área téc-
nica. Um ex-craque atleti-
cano me disse que, longe 
se ser desfalque, a ausência 
do elétrico treinador aju-
dará, na medida em que 
os jogadores atuarão sem 
pressão, livres dos berros 
que ecoam por todo está-
dio vazio e reverberam nos 
seus ouvidos.

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

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

 NO domingo promete ser 
recheado de emoções para o 
torcedor carioca. Os quatro 
grandes clubes do Rio jogan-
do no mesmo dia e só contra 
adversários cascudos; clás-
sicos nacionais, dois deles 
fora de casa. No Maracanã, o 
Fluminense receberá o Grê-
mio. Se vencer e o Flamengo 
derrotar o Atlético Mineiro 
em Belo Horizonte, o Tri-
color ultrapassará o Galo e 
chegará mais perto do topo. 
Briga boa entre dois velhos 
conhecidos nas áreas técni-
cas, Odair Hellmann x Re-

nato Gaúcho. Em Salvador, 
o Botafogo tentará ganhar do 
Bahia, enquanto o Vasco en-
frentará o Palmeiras em São 
Januário. Ambos tentando 
vencer, parando de patinar no 
campeonato. Vejo equilíbrio 
nos confrontos. Se o Flamen-
go estivesse jogando o que 
sabe, seria favorito, mas passa 
por um momento de descon-
trole, que o técnico Domènec 
Torrent (foto) atribuiu à desa-
tenção, falta de concentração 
dos jogadores. Um domingão 
daqueles, para curtir futebol 
até a Ju fazer bico.

 N Flamengo x São Pau-
lo de novo, agora pelas 
quartas de final da Copa 
do Brasil, na verdade não 
foi sorteio e sim azareio 
o que fizeram na CBF. 
Ruim para ambos.

 N O Botafogo anunciou 
o argentino Ramón Díaz 

como novo treinador. Se não 
esqueceu a varinha mágica, 
ele pode dar certo no clube 
alvinegro.

 N América-MG pega o Inter-
nacional na Copa do Brasil. 
Lisca Doido pede atenção e 
alerta que todos adversários 
são difíceis.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Vasco x Palmeiras. Sá 
Pinto x Abel Fereira, téc-
nicos portugueses numa 
Casa Portuguesa. Arthur 
do Restaurante do Almi-
rante servindo bolinhos de 
bacalhau na área técnica.

 N Fred enfrentou o Atlé-
tico Mineiro na Justiça 
do Trabalho por quebra 
de contrato, perdeu em 
primeira instância con-
denado a pagar 822 mil 
ao Galo. Cabe recurso.

Sá Pinto: desafio no Brasileiro

ROBERTO ROSENDO / VASCO

CUCA ESTÁ COM COVID-19
Técnico do Santos, Cuca está com 

covid-19 e não comanda o time contra o  

Bragantino, hoje, em Bragança Paulista.

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

FLAMENGO

Após tropeços, 
uma nova ‘final’ 
contra o Galo
No Mineirão, clube rubro-negro tem mais um desafio 
complicado no Campeonato Brasileiro de olho na liderança

Recuperado de lesão, Gabigol deve ficar no banco no jogo de hoje

A
pós empatar com o 
Internacional e per-
der para o São Paulo, 
o Flamengo volta aos 

gramados do Brasileirão para 
mais um jogo decisivo. O ad-
versário será o Atlético-MG, 
que também briga rodada 
a rodada pela liderança da 
competição. O confronto será 
hoje, no Mineirão, às 18h15.

Com 35 pontos, o Flamen-
go já entrará em campo sa-
bendo se poderá assumir a 
liderança nesta rodada. O In-
ternacional, que está na pon-
ta por conta do saldo de gols, 
joga mais cedo contra o Cori-
tiba, às 16h, no Beira-Rio. O 
Galo tem 32 pontos, mas tem 
uma partida a menos que o 
Rubro-Negro e o Colorado.

O Flamengo contará com 
o retorno de Gabigol para a 
partida em Belo Horizonte. O 
atacante desfalcou o Rubro-
Negro há mais de um mês 
por conta de uma lesão no 
ligamento do tornozelo. No 
entanto, por conta do grande 
momento de Pedro, o artilhei-
ro da equipe carioca em 2019 
deverá começar no banco.

O Galo vive um momento 
de irregularidade no Cam-
peonato Brasileiro. A equipe 
comandada por Jorge Sam-
paoli não vence há quatro 

partidas na competição. O 
último resultado positivo foi 
conquistado contra o lanter-
na Goiás, em confronto rea-
lizado no Mineirão.

FLUMINENSE

BOTAFOGO

Duelo de Tricolores no Maraca
Odair Hellmann tem retrospecto negativo contra o Grêmio

Vivendo um momento 
positivo no Brasileirão, 
o Fluminense inicia o 
returno buscando mais 
uma vitória. Hoje, o ad-
versário será o Grêmio, 
no Maracanã, às 20h30. 
Nesse duelo de tricolores, 
a equipe carioca tenta um 
resultado positivo para re-
duzir uma marca negativa 
que Odair Hellmann tem 
como treinador.

Ex-técnico do Interna-
cional, Odair disputou 11 
partidas contra o Grêmio, 
sendo dez pelo Colorado 
e uma pelo Tricolor. O co-

Odair: momento positivo

Jogo decisivo contra a degola
Alvinegro vive momento delicado no Campeonato Brasileiro

Com a confirmação da con-
tratação do treinador argen-
tino Ramón Díaz, o Botafogo 
tem um desafio importante 
pelo Campeonato Brasilei-
ro hoje. O rival será o Bahia, 
na Fonte Nova, às 18h15. As 
duas equipes estão próxi-
mas da zona de rebaixamen-
to e lutam ponto a ponto 
para se distanciar da região 
incômoda.

A mudança de comando 
pode ser um incentivo para 
a equipe carioca voltar a ven-
cer no Brasileiro. O Botafogo, 
antes comandado por Bruno 
Lazaroni, não consegue um 
resultado positivo na compe-
tição há três jogos. Além disso, 

Kalou pode voltar ao time hoje

VITOR SILVA / BOTAFOGO

nessa sequência, o Glorioso foi 
eliminado da Copa do Brasil, 
após perder em casa e empa-
tar fora com o Cuiabá.

O Botafogo tem proble-
mas para enfrentar o Bahia. 
Além de Diego Cavalieri e 
Warley, que testaram posi-
tivo para a covid-19, Pedro 
Raul e Keisuke Honda se-
rão poupados por desgaste 
físico. Outro que não joga-
rá é o atacante Rhaul, com 
indisposição. 

A notícia boa é que o ata-
cante marfinense Salomon 
Kalou pode voltar ao time 
titular após se recuperar de 
contusão na coxa. No mo-
mento, o Glorioso tem um 
ponto a mais que o Bahia e 
essa é a vantagem da equi-
pe carioca para a zona de 
rebaixamento.

VASCO

Equipe carioca tem duelo importante contra o Palmeiras

Sá Pinto busca vitória no Brasileirão

Sem vencer pelo Campeo-
nato Brasileiro desde a 11ª 
rodada, o Vasco enfrenta o 
Palmeiras, hoje, às 16h, em 
São Januário, em busca 
de um resultado positivo 
para tentar se distanciar 
da zona de rebaixamen-
to. O treinador Ricardo 
Sá Pinto também busca a 
sua primeira vitória pela 
competição nacional.

Para voltar a vencer, o 
Vasco terá pela frente um 
adversário complicado. O 
Palmeiras vem em evolu-
ção, após a saída do técnico 
Vanderlei Luxemburgo, e 

conquistou duas vitórias se-
guidas no Brasileiro. Além 
disso, a equipe paulista está 
empolgada após a estreia com 
vitória de Abel Ferreira sobre o 

Bragantino na Copa do Brasil.
O Cruzmaltino também 

vem empolgado por conta 
de uma classificação no meio 
de semana. Após vencer no 
jogo de ida sobre o Caracas, o 
Vasco empatou com a equipe 
venezuelana, fora de casa, e 
avançou para as oitavas de 
final da Sul-Americana.

Com 19 pontos, a equipe 
carioca só está fora da zona 
de rebaixamento por conta 
dos critérios de desempate. 
Por isso, uma vitória sobre o 
Palmeiras é muito importan-
te para o Cruzmaltino evitar 
a degola na próxima rodada.

Brasileirão pelo Fluminense).
Uma vitória do Fluminen-

se é importante também para 
fazer com que o Grêmio não 
se aproxime das primeiras co-
locações no Brasileiro. No mo-
mento, a equipe carioca tem 
32 pontos, enquanto os gaú-
chos têm 27 pontos, mas têm 
uma partida a menos.

As duas equipes vivem 
bons momentos no Brasi-
leiro. O Fluminense vem in-
victo há oito partidas, tendo 
vencido os dois últimos jo-
gos. Já o Grêmio não perde 
há quatro jogos no Campeo-
nato Brasileiro.

mandante venceu apenas 
dois jogos, ambos pelo clube 
gaúcho, empatou quatro e foi 
derrotado em cinco oportuni-
dades (uma delas na estreia do 

Messi começou o jogo contra 
o Betis no banco de reser-
vas, mas entrou na segunda 
etapa e mudou o destino do 
Barcelona, ontem, no Camp 
Nou. Com dois gols e partici-
pação brilhante no tento de 
Griezmann, o argentino foi o 
principal responsável pela 
vitória por 5 a 2, resultado 
que aproximou os catalães 
dos líderes do Campeona-
to Espanhol. Dembélé, Pe-
dri fizeram os outros gols 
do Barça, enquanto Sana-
bria e Loren descontaram 
para o Betis.   

PASSE CURTO

MESSI BRILHA E 
BARÇA VENCE
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O brilho  do papel
Os livros revelam 
vários universos 
particulares: 
detalhes das obras à 
venda na Travessa e 
na Leitura (abaixo) 
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Laís Lamar, 
atendente da 
Leitura, posa no 
túnel de livros 
que é a atração 
na loja da Rua do 
Ouvidor 98, no 
Centro do Rio

“Estar numa livraria é sempre 

um momento mágico. Fico 

olhando aquelas prateleiras, 

com os livros separados por 

assuntos, e imaginando 

quantos mundos particulares 

eles representam. Para onde 

vai cada uma daquelas 

publicações tão diversas?”

Da Baixada para 
o Centro do Rio: à 

esquerda, a Alvarenga, 
em Duque de Caxias; 

acima, a Leitura, na 
Rua do Ouvidor; e, 

abaixo, a Travessa, na 
Sete de Setembro

‘ao vivo’
parados por assuntos, e imaginando 
quantos mundos particulares eles 
representam. Para onde vai cada uma 
daquelas publicações tão diversas? 
Em que casas entram? Que pessoas 
atraem? Ao mesmo tempo, visuali-
zo vários amigos em cada tema. Por 
instantes, é como se aquele lugar não 
estivesse mais separado por seções, 
mas pelo nome de quem eu conheço. 

O papel “ao vivo”, como está nas 
livrarias, é fascinante. Como o jor-
nal impresso numa banca. Direto 
das rotativas das gráficas para as 
mãos do jornaleiro. Mas o mundo 
digital é uma realidade e veio para 
ficar. O jornal tem sua versão online 
e o livro pode ser “folheado” num 
e-book. A tecnologia se entrelaçou 
ao universo das palavras. 

As gigantes do e-commerce che-
gam pelos nossos celulares e com-
putadores, oferecendo facilidades, 
benefícios e descontos. Mas, mesmo 
que o mundo virtual esteja cada vez 
mais presente, a notícia do fecha-
mento de uma livraria física deve 
ser lamentada. Através de um post 
no Instagram, aliás, soube que aque-
la onde conheci os guardanapos do 
Carpinejar encerrou suas atividades 
durante a pandemia, mas outras uni-
dades da rede seguem funcionando. 
Ao mesmo tempo, comemorei que a 
Leitura havia chegado à Rua do Ou-
vidor. Uma nova opção no Centro do 
Rio. Mais uma chance de se encantar 
com aquele cenário lindo dos textos 
em papel “ao vivo”.

A 
livraria sempre esteve 
ali. Mas foi na pandemia, 
numa das etapas de flexi-
bilização, que ela entrou 
na minha rota em Duque 

de Caxias, na Baixada Fluminense. O 
que tinha de atraente? O livro ‘Feli-
cidade: Modos de Usar’, de Cortella, 
Karnal e Pondé. A obra aparecia já à 
mão, entre tantas outras, para ser ad-
quirida de imediato. Resolvi comprá
-la e, a partir daí, virei frequentadora 
da Alvarenga, no Bairro 25 de Agosto. 
Pouco depois, encomendei lá mesmo 
a coleção de guardanapos do poeta 
Fabrício Carpinejar, que havia visto 
em outra livraria física, bem antes 
desses tempos difíceis de máscaras, 
em Botafogo. Aquelas poesias me en-
cantaram logo no início: podem ser 
destacadas e viram presentes. Para 
nós mesmos, em primeiro lugar. 

Em Caxias, certa vez, estive na li-
vraria para comprar um item de pa-
pelaria e passei a conversar com o 
funcionário que sempre me atende. 
Primeiro, me contou que os mais ven-
didos são os livros de autoajuda e de 
educação financeira, esses últimos 
procurados por jovens. Fui conferir 
se a biografia da Rita Lee ainda estava 
no alto de uma prateleira, parei dian-
te das obras do poeta Bráulio Bessa. E 
já ia embora, meio que extasiada por 
aquele mundo literário, quando me 
dei conta de que estava esquecendo 
os pedidos da papelaria no balcão. Os 
livros têm mesmo essa magia de con-
duzirem a gente por muitas viagens, 
mesmo sem sairmos do lugar. 

Estar numa livraria é sempre um 
momento mágico. Fico olhando 
aquelas prateleiras, com os livros se-

À esquerda, o 
vaivém do Centro 
do Rio é refletido na 
vitrine da Livraria 
Travessa, na Sete de 
Setembro 54
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Povo vai às ruas 
comemorar vitória 
de Biden na corrida 
presidencial

Festa 
das 
eleições 
nos EUA

AFP

Joe Biden, presidente eleito

Milhares de pessoas em 
várias cidades america-
nas foram ontem às ruas 
para comemorar a vitória 
de Joe Biden, como pre-
sidente eleito dos EUA, 
de acordo com órgãos de 
imprensa americanos. As 
celebrações ocorreram em 
Nova York, Washington, 
Filadélfia e Atlanta, entre 
outras cidades.

Em Nova York, as ce-
lebrações aconteceram 
em vários locais, como 
Times Square, Washing-
ton Square e Columbus 
Circle, onde há pessoas 
que exibem cartazes “Bi-
den-Harris”, uma menção 
à chapa Joe Biden e a vice
-presidente eleita, Kama-
la Harris.

Em Washington foi 
imensa a multidão que 
se concentrou em frente 
à Casa Branca, com pes-
soas portando bandei-
ras dos EUA. Não houve 
conflitos entre eleitores 
de Biden e do presidente 
Donald Trump.

Em Harrisburg, Pensil-
vânia, a manifestação de 
eleitores a favor do demo-
crata foi acompanhada de 
perto por um grande gru-
po de apoiadores do presi-
dente Trump, que expuse-
ram cartazes com a frase 
“Faça a América Grande 
de Novo”, o lema da cam-
panha do republicano.

A ferramenta estará disponível a todos a partir de 16 de novembro

segundo o economista Gilber-
to Braga, pode fazer com que 
o dinheiro físico fique pratica-
mente sem uso em breve. Ele 
lembra do que aconteceu com 
as ‘maquininhas’ de cartão: 
quando surgiram, precisavam 
estar conectadas a um fio. De-
pois, com tecnologia sem fio, a 
mobilidade passou a ser maior, 
assim como o uso do cartão de 
crédito, pela praticidade.

“Com a facilidade desse me-
canismo e a possibilidade de 
que seja gratuito, a tendência é 
de que o Pix seja cada vez mais 
usado. E a popularização vai 
fazer com que, até em situa-
ções mais corriqueiras, como 
comprar algo na rua, você con-
siga fazer com Pix”, explica.

Mas como acontecerá no co-
mércio? Para os consumidores, 
a ideia é que o pagamento seja 
simples e rápido. O BC explica 
que será disponibilizado QR 

Code - código para o qual o con-
sumidor vai apontar a câmera 
do telefone e pronto: com as 
devidas confirmações, o paga-
mento será em segundos. 

No caso dos comerciantes, a 

tendência é de avanço. De iní-
cio, não será obrigatório inte-
grar pagamento à Nota Fiscal 
Eletrônica. Mas haverá vanta-
gens. Vai ser por meio da API 
Pix, ou seja, interface padro-

Sai dinheiro vivo, entra Pix?
Rapidez, praticidade e baixo custo são destaques do novo mecanismo de pagamento

REPRODUÇÃO

D
esde seu anúncio, o 
Pix tem dado o que fa-
lar. Tanto pelas expec-
tativas em torno do 

funcionamento, quanto pelas 
dúvidas geradas. A nova ferra-
menta promete praticidade, 
rapidez e custo menor para 
quem paga e recebe. Há até 
a projeção de que pagamen-
tos digitais possam, em breve, 
substituir o dinheiro em espé-
cie. Mas o que pode mudar nos 
estabelecimentos comerciais?

A ferramenta estará dis-
ponível a todos a partir de 16 
de novembro, basta se cadas-
trar nos aplicativos ou sites 
dos bancos. Ela permite fazer 
transferências instantâneas 
para qualquer banco, sem tari-
fas, a qualquer horário e em to-
dos os dias da semana, incluin-
do feriados e fins de semana. 

Com o Pix será possível pa-
gar muito rapidamente, o que, 

nizada disponibilizada pelos 
bancos. Isso vai permitir a ge-
ração do QR Code para clien-
tes, identificação de crédito e 
extração de informações para 
conciliação. Braga afirma que a 
formalização do modo de paga-
mento diminuirá a sonegação 
de impostos por comerciantes 
que não declaram movimento 
em dinheiro vivo. 

Custos menores e recebi-
mento instantâneo serão be-
nefícios aos comerciantes. Di-
ferentemente do que ocorre 
com o cartão, não haverá ne-
cessidade de esperar o próxi-
mo dia útil para receber. E por 
ter somente o BC como inter-
mediário, as taxas diminuem. 
As vantagens podem atingir o 
consumidor com redução de 
preços no varejo.

Reportagem de Lucas  Mathias, estagiário 

sob supervisão de Marina Cardoso.

 > Washington, EUA

Com Estadão Conteúdo
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A sexta-feira deixava cla-
ro que a semana já ha-
via cumprido seu papel. 

Um frio desnecessário atraves-
sava o início de novembro. E 
um sol me explicava que o belo 
mora no alto.

Antes de uma sopa, cheia de 
quenturas, sentei em uma pol-
trona e abri o mais recente li-
vro de Nélida, “Um dia chega-
rei a Sagres”. Conheço a autora, 
há algum tempo, de textos e de 
ternuras. De comunhão com 
suas palavras e de admiração 
ao seu agir generoso no tema da 
humanidade.

Começo a leitura. Os olhos 
vão enxergando palavras que 

Abracei Nélida Piñon

Gabriel 

Chalita

é professor e 
escritor

vão significando sentimentos. 
Um nascimento dorido. Um filho 
sem mãe. Um avô cioso de seu ofí-
cio de apascentar a vida. E a sim-
plicidade banhada por ventos de 
antiguidade. O menino precisa-
va partir. O chão da estrada seria 
parte de seu impulso valente em 
busca de um tal Infante. Um que 
morou no passado, e um outro 
que por ele se permitiu ressurgir, 
no meio do caminho.

No caminho de Nélida, não falta-
ram as tais pedras de Drummond. 
O braço alquebrado atrapalhou nos 
movimentos da escrita, os olhos 
com algum cansaço exigiram que 
a grande dama da literatura fosse 
escrevendo a mão. Como no passa-
do. E, assim, as quinhentas páginas 
foram nascendo. 

Nélida não é mulher de recla-
mos. Gosta da vida como quem as-
sinou um contrato com a escritura 
da felicidade. E, se havia pedra no 

CRIME ELEITORAL

As jornalistas chegaram a casos 
reais de cidadãos e cidadãs que 
sofreram violência por, em de-
terminada área da cidade, exibir 
um adesivo ou distribuir mate-
rial de campanha de algum can-
didato que não seja apoiado pe-
las milícias ou pelos traficantes 
de drogas que dominam aquela 
região. O desrespeito à lei é fla-
grante. O Artigo 248 do Código 
Eleitoral diz expressamente que 
ninguém “poderá impedir a pro-
paganda eleitoral, nem utilizar, 
alterar ou perturbar os meios lí-
citos nela empregados”. O que 
se vê em várias partes da cidade, 
no entanto, é o descumprimento 
escandaloso desse dispositivo. 

Jagunços agem a mando dos 
cabeças do crime e destroem o 
patrimônio de quem não aca-
ta suas ordens. Eles agridem 
os cabos eleitorais e cuidam de 
manter os outros candidatos 
longe dali. Com o uso da vio-
lência, cerceiam o direito do 
eleitor de escolher com liber-
dade o candidato para um cargo 
fundamental do nosso sistema 

A
lgumas práticas nocivas à democracia se tornaram corriquei-
ras nas campanhas eleitorais brasileiras e nem é necessário 
consultar a lei para saber que configuram crimes e devem ser 

coibidas e punidas com todo rigor. A edição de hoje de O DIA, em 
reportagem assinada pelas jornalistas Bruna Fantti e Thuany Dos-
sares, abre espaço para falar de um delito que se torna mais banal 
a cada eleição. A ponto de os criminosos nem mais se acanharem 
em cometê-lo à luz do dia e diante de todos. Trata-se do emprego 
da violência para manter os eleitores de um número cada vez mais 
expressivo de bairros e comunidades confinados em currais eleito-
rais de candidatos apoiados pelo crime organizado. 

É PRECISO ESCOLHER BEM 
O VEREADOR - PARTE 2

Um olhar sobre o Rio

representativo. E esse cargo é jus-
tamente aquele que parece menos 
importante da hierarquia eleitoral 
brasileira, o de vereador. 

PROCESSO DE IMPEACHMENT 

 Conforme já foi dito neste espaço 
no dia 25 de outubro, há duas se-
manas, portanto, o cargo de verea-
dor é importante demais para ser 
tratado com negligência pelo elei-
tor. Sua atuação tem um impacto 
enorme na vida do cidadão, sobre-
tudo daquele que usa o transporte 
público, paga IPTU, necessita de 
um sistema eficaz de coleta de lixo, 
tem filhos matriculados nas escolas 
municipais e depende das Unida-
des Básicas de Saúde para receber 
atendimento médico. 

É do vereador, por exemplo, a 
palavra final sobre o orçamento do 
município. Também é dele a deci-
são final sobre o mandato de um 
prefeito acusado de praticar irre-
gularidades. Se apenas três dos 24 
vereadores, na sessão do último dia 
17 de setembro, que negaram o pe-
dido de abertura de um processo 
de impeachment contra Marcelo 

para resistir a essas organiza-
ções e qualquer tentativa que 
tome para se opor a elas pode, 
como se sabe, lhe custar a pró-
pria vida. Sem forças para resis-
tir, ele acaba cedendo à pressão 
dos criminosos e, quando isso 
acontece, usa contra seus pró-
prios interesses a única arma 
que tem para forçar o Estado 
a trabalhar em defesa de seus 
interesses: o voto.

A obrigação de agir para evi-
tar que esse cenário se perpetue 
é do Ministério Público, única 
instituição autorizada a ofere-
cer ao Poder Judiciário denúncia 
por crime eleitoral. Apenas os 
promotores e procuradores elei-
torais, e ninguém mais, podem 
averiguar a prática criminosa 
dessas organizações, avaliar seu 
impacto sobre os resultados das 
urnas e, se for o caso, tomar pro-
vidências para impedir a posse 

de quem tenha sido eleito com 
base em práticas ilegais. 

O Rio de Janeiro tem, este ano, 
o número recorde de 1.770 candi-
datos a vereador. Desses, 51 serão 
escolhidos pelos 4,8 milhões de 
eleitores do município para re-
presentá-los pelos próximos qua-
tro anos. Permitir que, entre tão 
poucos a serem escolhidos por 
tanta gente estejam pessoas que, 
desde a origem, afrontam e amea-
çam o cidadão é contribuir para o 
fracasso do próprio sistema polí-
tico — e isso, conforme a história 
está cansada de demonstrar, é o 
fracasso da própria sociedade. 

meio do caminho, no meio da pe-
dra encontrou Nélida caminhos 
tantos para dar curso ao seu ro-
mance. O viajante tem o nome de 
Mateus. O professor que palmi-

lhou heroísmos em sua mente fa-
lou de Camões, de sua língua e de 
sua pátria.

Experimento a sopa e agradeço 
a quentura do dia. O livro fica co-
migo. Aguarda uma pequena pau-

sa. E me acompanha noite aden-
tro. Durmo depois de Mateus ter 
chegado a Sagres. E acordo com 
a curiosidade própria dos que 
amam uma história bem contada. 

Mateus idealiza um amor. A tia 
forte, do amor idealizado, tranca 
o futuro dos dois. 

E um outro amor acontece no 
inusitado. E o desfecho é épico. 
As palavras dançam um som de 
Wagner, tão fortes, tão leves.

A manhã de sábado me acom-
panha até a volta a Lisboa. No 
almoço, como ovos com arroz e 
feijão, e couve refogada, e penso 
no desfecho.

Antes do despedir do dia, eu 
abracei Nélida ou o livro de Nélida 
ou a dignidade de Nélida. Quem é 
essa senhora que não tem medo 
de evocar, em um único livro, to-
dos os sentimentos do mundo? 
Quem é essa escritora que elimi-
na qualquer desnecessidade para 

que cada construção sintática se 
aloje na mente humana e cumpra 
o seu papel?

Ouço nos textos o seu sonho 
de um país sem radicalismos. Em 
que, das dores, brotem possibili-
dades. Em que as possibilidades 
se tornem concretudes.

A literatura nos deságua sen-
timentos para que nos fortaleça-
mos de repertório, de compreen-
sões, de vontade. Tenho a vonta-
de de que mais leitores surjam, 
de que menos superficialidades 
abatam nossa razão. Tenho a von-
tade de um mundo sem violência, 
sem desrespeito, sem precipita-
ções nos julgamentos.

O sol vai se despedindo mais 
uma vez. Amanhã, será domin-
go em mim e nas personagens de 
Nélida que pedem licença para 
permanecer. Eu autorizo. Será 
bom ficarmos juntos para espan-
tar os frios.

“Os olhos vão 

enxergando 

palavras que 

vão significando 

sentimentos. Um 

nascimento dorido”
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“O cargo de 

vereador é muito 

importante para 

ser tratado com 

negligência”
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Crivella, tivessem mudado de lado, 
a escolha do novo prefeito se daria 
num cenário muito diferente do 
que vem sendo visto este ano.

Caso isso tivesse acontecido, a 
votação teria terminado com 23 vo-
tos a favor da abertura do processo 
de impeachment, contra 21 a favor 
do prefeito. Crivella teria sido afas-
tado de suas funções e veria suas 
chances de permanecer no cargo 
por mais quatro anos se evapora-
rem instantaneamente. 

Ou seja, os vereadores têm um 
poder enorme em suas mãos. E esse 
poder será ainda maior na próxima 
legislatura. Além de ter o mesmo as 
mesmas atribuições de seus ante-
cessores, os representantes eleitos 
este ano terão uma responsabilida-

de que aumentará a importância de 
seus mandatos. Caberá a eles rever, 
em 2021, a Lei Orgânica do Muni-
cípio, que pode dificultar ou facili-
tar, por exemplo, a regularização 
das moradias ilegais construídas e 
vendidas por “construtoras” ligadas 
à milícia em vários bairros do Rio.

Entregar uma tarefa importante 
como essa a quem estará ali não 
para representar o cidadão, mas 
para defender os interesses das 
quadrilhas, significa uma ameaça 
ao próprio futuro da cidade. 

AMEAÇA AO CIDADÃO 
Acontece que a responsabilida-
de pela formação de uma boa Câ-
mara Municipal não é apenas do 
eleitor. Ele não tem, sozinho, força 
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FábiaOliveira

 > NOSSA ENTREVISTADA DESTE 

DOMINGO é atriz, cantora e ex-BBB. 

Manu Gavassi topou dar esta entre-

vista após gravar uma sequência de 

vídeos reclamando que a exposição 

da sua vida profissional - feita por 

esta humilde coluna de seis leitores - 

a fez perder dinheiro, atrapalhando 

sua estratégia de divulgação. Na en-

trevista a seguir, ela fala sobre ‘Big 

Brother’, Netflix, jornalismo de cele-

bridades e confessa que o presiden-

te Jair Bolsonaro é capaz de irritá-la. 

Manu ainda conta uma curiosidade 

sobre sua vida pessoal: de vez em 

quando, ela toma banho com a luz 

apagada... 

ENTREVISTA MANU GAVASSI, CANTORA E ATRIZ

 N Antes de entrar no ‘BBB’, podemos dizer que você era uma atriz e cantora 
mais conhecida por um grupo pessoas não tão popular. Hoje, todo mundo 
sabe quem é Manu  Gavassi. Era isso que você imaginava?

 L Seria hipocrisia da minha parte falar que não. Foi com essa intenção que entrei, 
dar mais visibilidade e voz ao meu trabalho (que é o que sou mais apaixonada -pra 
não dizer obcecada- nessa vida, como boa capricorniana) e aumentar o alcance do 
meu público. Só não imaginava que daria tão certo (risos). Quando eu topei era um 
risco. Eu entrei sabendo que a edição poderia ser um fracasso, isso não dá pra prever.

 N Não teve medo de ser mal interpretada e colocar em cheque o que já tinha 
conquistado, como aconteceu com outros participantes?

 L Não tive medo. Por incrível que pareça. Meu medo era sair da mesma maneira 
que entrei e ter passado por essa experiência sem grandes resultados, frustrar as 
minhas expectativas. Mas medo de ser mal interpretada não, porque confio muito 
em quem sou. E isso não quer dizer que não erro, muito pelo contrário, passo bem 
longe da perfeição! Mas meus erros não me assustam porque tenho os meus ideais, 
convicções e princípios nos lugares certos. 

 N Muitos famosos torciam o nariz para um reality show e depois desta edi-
ção o jogo virou. Tem gente pedindo para entrar. O que acha? 

 L Eu acho que tem muita gente que vai querer entrar achando que é fácil... E é o 
oposto! É muito, muito mais enlouquecedor e mais difícil do que parece. Se você 
não tiver com a inteligência emocional em dia, eu não recomendo (risos). Confesso 
que estou ansiosa pra assistir ano que vem, agora que tenho a experiência de ter 
vivido lá tanto tempo. 

 N Por que a Netflix?

 L Porque era exatamente onde eu me imaginava quando sonhava com a minha 
carreira no ano passado. Sou muito fã da Netflix, de como eles revolucionaram o 
entretenimento e de toda a comunicação de marca deles também. 

 N Como foi essa ação com a Netflix?

 L Eu estava planejando há tempos meu vídeo de contratação e acabou que um gran-
de vazamento de informações, com nome e sinopse da série errados (o nome não 
é ‘Condom Ladies’) colocou tudo a perder. Fiquei triste e ao invés de guardar pra 
mim a frustração resolvi improvisar lançando esses três vídeos contando minha 
frustração, só pra não passar em branco. 

 N É verdade que você recusou um papel na Globo por causa da Netflix?

 L Não nego nem afirmo (risos).

 N A gente percebe que você  prefere o sarcasmo do que o confronto. O que 
te levaria a um confronto? O que te irrita?

 L Violência, injustiça, machismo, racismo, políticos corruptos, o nosso presidente 
me irrita. Tudo isso me irrita. Mas de resto... Levo no sarcasmo que gasto menos 
energia. 

 N Você tem empresário, mas dá a sensação de que procura saber de tudo e 
se acha que não vai ser uma boa não há Cristo que te faça mudar de ideia. 
É isso mesmo? 

 L É isso mesmo (risos). E tenho a sorte de ter um empresário que é muito meu ami-
go, me entende e respeita muito. Nossas conversas são incríveis e ele sempre 
sabe o momento de me incentivar a sair da zona de conforto. 
Como foi no caso do ‘BBB’. Se ele não tivesse 
insistido na ideia, eu não 
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‘Às vezes eu tomo 
banho de luz apagada’

teria entrado. Não teria coragem de bancar isso sozinha. 

 N Você está de mudança para Rio? É um desejo antigo? O que fez 
você trocar São Paulo?

 L Vou mudar só a trabalho, como fiz outras vezes. São Paulo é minha casi-
nha, pra mim é difícil desapegar de lá. Mas fico muito animada pra passar 
um tempo no Rio agora de novo. Acho que o mais legal da minha vida 
é não ter rotina e poder viver essas pequenas aventuras, fases. Eu amo.

 N O que te incomoda no jornalismo de celebridades? 

 L Na verdade eu não posso reclamar. Todos os jornalistas tem me tratado 
com muito carinho e respeito na imprensa. É até difícil de acreditar.

 N E o que aconteceu com o namoro? Todo mundo torcendo para 
você e o Igor Carvalho... E acabou?

 L Acabou faz tempo! Mas ele é um querido. Acabamos ficando amigos de 
verdade. 

 N Como você se sai como dona de casa e o que você faz que ninguém 
imagina?

 L Não sei se sou boa dona de casa... Mas não faço muita bagunça. Amo 
lavar louça e deixar tudo limpinho. Gosto do ambiente organizado pra 
criar. O que eu faço que ninguém imagina? Às vezes eu tomo banho de luz 
apagada. Foi a única coisa que consegui pensar! Acho que já sabem muito 
sobre mim depois de morar três meses em um programa de TV. 

 N Você é muito ligada a moda, fez vários editoriais, teve na Europa 
acompanhando desfiles de marcas e foi até chamada de it girl.... 
Era seu plano B? Se vê como uma mulher de ditar tendências?

 L Não era meu plano B... na verdade é só algo que amo e vejo como uma 
vertente da arte. Eu gosto de me divertir com a moda. De poder represen-
tar quem eu sou, o que eu penso, como estou me sentindo no momento. 
Uso muito a moda em tudo que faço, em todos os meus trabalhos. E é o 
que mais me ajuda na auto estima também, desde a adolescência. 

 N Sua sandália vermelha fez sucesso aqui fora enquanto você a 
usava no BBB. Você ainda usa ou enjoou? Foi você quem escolheu 

pra levar?

 L Eu que escolhi e confesso que dei uma boa enjoada... Daí 
transformei em objeto decorativo e tá em uma estante do 
meu quarto. 

 N Você está solteira?

 L Sim. Bastante. E feliz assim.

 N Você sempre foi muito reservada. Como lida com 
a cobrança dos fãs?

 L Eles não me cobram muito, sabia? Acho que eles me co-
nhecem muito bem e não esperam mais do que eu posso 
dar. Eles esperam o meu tempo sempre. É uma troca mui-
to linda e saudável e eu sou muito grata por ter esse grupo 
de pessoas tão incríveis acompanhando meu trabalho.

 N Como foi pra você ter seu último trabalho ‘Deve 
Ser Horrível Dormir Sem Mim’, estreando em se-
gundo lugar no Spotify Brasil?

 L Surreal! Não tem outra palavra pra descrever.

 N Você tem uma forma muito criativa de entregar 
os seus conteúdos nas redes sociais, tanto na 
parte musical como de publicidade. É você que 
cria os seus conteúdo ou tem uma equipe que 
cuida disso pra você?

 L Eu que sempre crio mas tenho uma equipe pe-
quena que trabalha comigo há muito tempo e me 
ajuda principalmente agora que a demanda é 
bem maior. Fernando D’Araújo é meu parceiro 
de criação, principalmente na parte estética. Eu 
crio e ele me ajuda a dar vida. Ele é um dos meus 
melhores amigos. Eu sou cercada de grandes 

amigos no trabalho, sinto que a vida me preparou 
muito bem pro momento que vivo hoje. 

 N Quem é Manu Gavassi?

 L Uma maluca, extrema-
mente  dedicada  e 

q u e  e s t á  s ó 
começando.

REPRODUÇÃO INSTAGRAM 

N e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   N site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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MARIANA MORAIS
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Reforma não deve atingir policiais civis
Classe policial será blindada de mudanças radicais previstas na PEC 32, como a extinção de benefícios

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

Policiais se 
distinguem 
dentro do 
serviço público 
civil devido a 
especificidades, 
como os riscos 
aos quais ficam 
expostos

O
s policiais federais 
e os policiais civis 
dos estados, como 
os 8.300 do Rio de 

Janeiro, deverão ser preser-
vados das mudanças nas re-
gras do serviço público. Na 
prática, isso significa que as 
medidas previstas na pro-
posta de emenda constitu-
cional (PEC 32) da reforma 
administrativa, como o fim 
da estabilidade e a extinção 
de benefícios, não alcança-
rão a carreira policial.

Ainda que a PEC 32 só 
seja votada no Congresso 
Nacional em 2021, já há um 
entendimento entre parla-
mentares — e governistas 
— de que esses servidores 
da área de Segurança Públi-
ca devem ser blindados. E 
há dois fatores que podem 
garantir isso.

O primeiro já é de conhe-
cimento do próprio funcio-
nalismo: os policiais federais 
estarão no rol das carreiras 
de Estado (aquelas que não 
têm parâmetros na inicia-
tiva privada, que só podem 
ser exercidas pela adminis-
tração pública). Esse grupo 
— que deve incluir também 
as áreas da Diplomacia, Fis-
calização e Controle, entre 
outras — será o único a ter a 
estabilidade mantida.

Além da proteção intrín-
seca ao grupo das carreiras 

de Estado, o Parlamento ten-
de a resguardar os policiais 
federais e os estaduais com 
emendas para ‘aliviar’ a re-
forma para esse grupo, ou 
até mesmo tirá-lo do texto, 
assim como já ocorreu em 
outras votações. 

Um dos argumentos é de 
que as atividades exercidas 
pelos policiais têm suas es-
pecificidades e diferenças 
em relação aos demais ser-
vidores civis. Um dos aspec-
tos que os distinguem são 
os riscos ao quais os agen-
tes ficam submetidos. 

 > A PEC 32 prevê o 
fim da estabilidade e 
de benefícios, como 
licença-prêmio, triê-
nio e promoções au-
tomáticas para novos 
servidores. No caso 
dos benefícios, há bre-
chas para serem ex-
tintos já para os atuais 
funcionários.

O texto também cria 
cinco tipos de víncu-
los no serviço público, 
divididos em dois gru-
pos. Um com caráter de 
continuidade. Engloba 
três vínculos, com in-
gresso por concurso: 
o permanente, único 
com estabilidade (car-
reiras de Estado); o por 
prazo indeterminado; e 
o vínculo de experiên-
cia (período de dois 
anos e etapa final do 
concurso).

O outro grupo é de 
caráter temporário, 
com dois tipos de vín-
culos: cargo por prazo 
determinado e cargo de 
liderança.

Texto prevê 
cinco novos 
vínculos

EM DISCUSSÃO

Carreiras de Estado serão definidas por lei específica

 n Na apresentação da PEC da 
reforma administrativa, que 
foi entregue em 3 de setem-
bro ao Congresso pelo gover-
no federal, já ficou claro que a 
definição sobre as carreiras de 
Estado virá por lei específica. 
E antes mesmo de a propos-
ta de reestruturação do ser-
viço público chegar ao Legis-
lativo, integrantes da equipe 

econômica iniciaram a discussão 
sobre essa medida com represen-
tantes do setor.

O tema foi falado em reunião 
que o Fórum Nacional Permanen-
te das Carreiras Típicas de Estado 
(Fonacate) teve em 7 de julho 
com a Secretaria de Gestão e De-
sempenho de Pessoal (SGP) do 
Ministério da Economia.

P o r é m ,  a i n d a  q u e  e s s a s 

categorias tenham o direito à 
estabilidade mantido, haverá 
uma diferenciação entre cada 
uma (para novos servidores). 
O ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, disse que o período 
de vínculo de experiência (o 
chamado estágio probatório 
hoje) não será igual e deverá 
ser estabelecido de acordo com 
cada carreira.
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Ganhar um irmão pode não ser algo fácil de digerir 
logo de cara, mas com o tempo — e com algum es-
forço — é possível criar laços fortes de convivência. 
É com base nesse enredo que um vídeo, prota-
gonizado por um Golden Retriever e um gatinho, 
vem fazendo sucesso na internet. Compartilhado 
pela perfil The Dodo, site especializado em história 
animais, o vídeo começa com o pai dos pets apre-
sentando o gatinho ao Golden Retriever na sala 
da residência. Acanhado e com ciúmes, o cachorro 
evita o felino por um bom tempo. No segundo dia, 
com ajuda do dono, ele demonstra curiosidade pelo 
novo morador da casa. A partir daí, com o passar 
dos frames, os dois vão formando uma amizade 
fofa, que acabou por conquistar likes e comentários 
de muitos internautas.

Para além dos cachorros e gatos, os vídeos de passarinhos 
também são uma sensação na internet. Uma prova disso 
são os periquitos jogadores de vôlei . Quem também se une 
ao time de aves para lá de fofas é Mochi, uma tiriba-de-ca-
ra-suja, pássaro típico do Brasil, Paraguai e Bolívia. A dona de 
Mochi, Tracy, postou um momento dele bem relaxado. No vídeo, 
a ave está no joelho da dona e recebe um carinho no pescoço. Todo 
aquele chamego deveria estar muito relaxante, já que Mochi acabou 
caindo no sono.

VÍDEO INUSITADO 
VIRA HIT NA WEB

UM CHAMEGO  
NO COLO DA DONA

REPRODUÇÃO FACEBOOK

Linda história de adoção

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso possuem 6 
filhos de quatro patas. Lasanha, o último adotado, 
chama a atenção pela história de seu resgate. Em 
novembro de 2019, Giovanna e Bruno anunciaram 
que adotaram uma cachorrinha que encontraram 
em uma estrada. 

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

SEU PET 
PODE TER 
CÂNCER DE 
PRÓSTATA

O Novembro Azul 
é voltado para 
prevenção ao 
câncer de prósta-
ta. O que muita 
gente não sabe 
é que os animais 
de estimação 
também podem 
ser atingidos 
pela doença. Os 
animais mais afe-
tados são os cães 
idosos machos 
não castrados.

FIQUE 
LIGADO!

Quem disse que animais precisam 
ser da mesma espécie para serem 
amigos? Já houve a história dos 

cãezinhos que fizeram amizade com 
um cervo e agora mostramos um ga-
tinho e um cavalo que são melhores 
amigos. O pequeno Morris e Cham-
pis vivem juntos há mais sete anos e 
amam sair para dar uma volta.

Ao site “Bored Panda”, a dona de-
les, Jennifer Boyle, contou que adotou 
o gato em um abrigo. O cavalo Champis 
se aproximou do animalzinho no pri-
meiro dia dele na casa nova. Os dois ani-
mais se deram muito bem já no primeiro 
encontro e, passados alguns anos, têm 
uma rotina própria.

A dona dos pets contou que Morris 
vai procurar Champis assim que o dia 
amanhece. O gato sobe em uma cerca 
e espera o cavalo chegar, para poder 
subir nas costas do amigo e dar uma 
volta. Eles também sempre se cumpri-
mentam quando se encontram e fazem 
carinho um no outro.

Gatinho e cavalo são melhores amigos

WILBUR, O CÃOZINHO 
 PREFEITO

O vilarejo de Rabbit Hash, no estado ameri-
cano de Kentucky, já tem um novo prefeito. 
O eleito é o simpático WILBUR um buldo-
gue francês. Ele será o substituto de Bryn-

neth Pawltro, uma cadela da raça pitbull que 
estava no cargo desde 2016. A eleição,  que 

aconteceu na semana passada, ajuda a arreca-
dar verba para a Rabbit Hash Historical Society e, 

segundo a página da instituição no Facebook, teve 
votação recorde.

O seu cachorro provavelmente é um dos seus melhores amigos, não é mesmo? Se-gundo uma pesquisa publicada pela revista científica Science, publicada no fim de outubro, essa amizade vem de muito antes que imaginávamos. Os laços entre cães e humanos surgiram há 11 mil anos. A pesquisa foi feita com base no DNA de 27 fósseis de cachorros, vindos de diferentes culturas ancestrais. A equipe de cientistas com-parou esse material genético com o de cachorros modernos e chegou à conclusão de que a domesticação dos cães aconteceu antes que a de qualquer outro animal.

AMIGOS DE LONGA DATA!
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É o bicho
n blog: www.odia.com.br/blog/eobicho n Com conteúdo: Portal iG

Todos os dias, o pequeno 
Morris dá uma volta nas 
costas de Champis.  
Eles têm fotos para lá  
de encantadoras
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