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RIO DE JANEIRO, P. 6

EUA
A VITÓRIA DE 
BIDEN: O QUE 
MUDA PARA O 
BRASIL E O RIO. 
INFORME  
DO DIA, P. 2

Polícia e TRE investigam 13 
candidatos a vereador e um 
a prefeito ligados à milícia
Governo do Rio e TRE não pedirão reforço federal para a segurança no dia da eleição.  RIO DE JANEIRO, P. 3

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

Defesa falha diante do Galo e 
Rubro-Negro deixa escapar mais 

uma vez a chance de assumir a 
liderança do Brasileirão. P.8

ATAQUE

MENGÃO LEVA 
OUTRA DE 4

Sem vencer sob 
o comando de Sá 
Pinto no Brasileiro, 
Cruzmaltino 
volta à zona 
da degola P. 8

VASCÃO É 
DERROTADO 
PELO PALMEIRAS 
POR 1 A 0

Fluzão não passa pelo Grêmio no 
Maracanã e fica fora do G-4. P. 8

Botafogo perde no final para o Bahia 
com pênalti polêmico e entra no Z-4. P. 8

NO ÚLTIMO FIM DE SEMANA DE 
CAMPANHA, FOI O CORPO A 
CORPO QUE GANHOU DE LAVADA. P. 3

Tem dívidas?! Quer 
resolver? Saiba como 
funciona o Serasa 
Limpa Nome

Sem alimentos, cães 
comem a dona que 
morreu em casa, 
sozinha, sem família

ECONOMIA, P. 9 RIO DE JANEIRO, P. 7

Sete municípios da Região Metropolitana, incluindo 
o Rio, terão diminuição no fornecimento por causa de 
uma manutenção elétrica no Reservatório de Lages. P. 6

Abastecimento de água 
será reduzido na quarta

Escolas de 
samba 
voltam com 
feijoadas
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As atrizes de 
‘Malhação: 

Viva a 
Diferença’, 
como Ana 

Hikari, se 
reunirão em 

‘Five’, que 
estreia em 

novembro. P. 16

DIVULGAÇÃO

Benedita, com Freixo, na Cinelândia

REPRODUÇÃO TWITTER

Eduardo Paes na Feira de São Cristóvão

SAMUEL BARCELLOS/DIVULGAÇÃO

Martha Rocha nas ruas da Zona Oeste 
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

H
á menos de sete dias para as eleições mu-
nicipais, ninguém arrisca, pelo menos no 
Rio de Janeiro, um palpite. Segundo turno 

é certo, mas dependendo dos personagens, os 
desfechos apontam para dois lados.

Ninguém tá garantido! Esse é o reflexo de 
um eleitorado desacreditado, sem aquele voto 
“clubista” de candidato ou aquele que vai fazer 
voto útil e aí espera chegar mais perto pra ver 
no que vai dar. Muita gente me pede opinião do 
tipo: “Quem é o menos pior?”

Em época de eleição, jornalista, coitado, 
fica igual médico em pandemia... Todo mun-
do acha que ele tem a dica certa pra curar 
tudo. Eu prefiro responder sempre com uma 
pergunta: “Depende do que você deseja pra 
cidade. Afinal, o que você deseja?”

Porque é isso que virou a política do Rio. 
Temos na reta dois já conhecidos do povo... 
E nunca a população esteve tão insatisfeita. 
Os dois podem ter tido sim seus méritos, mas 
não foram o suficiente.

A outra opção, não temos um passado 
dela no executivo, o que pode até ser uma 
qualidade, mas diante dos últimos aconteci-
mentos, deixa também o carioca em dúvida. 
Nunca foi, mas agora tá cada vez mais difícil 
ser eleitor carioca.

E digo mais... Entre os meus, na redação, 
vejo o mesmo que nas ruas... Colegas sem 
aquele posicionamento convicto. Quem 
fala, resmunga baixo e argumenta logo em 
seguida a razão do voto. E assim seguimos... 
Tentando, acreditando, mas principalmente 
agradecendo termos a oportunidade de es-
colher... Isso é democracia.

Por isso, escolha! 

PINGO NO I 
 n Nunca na história a gente viu tanta gente co-

mentar sobre as eleições norte-americanas. A 
internet, já tão polarizada pela política daqui, se 
tornou um campo de debate de ideias sobre quem 
merecia ou não virar presidente da maior potência 
do mundo.

Ao mesmo tempo, muita gente questionava o 
que a eleição de lá poderia interferir aqui... A rea-
lidade é que o que pesa bastante lá, é o que pesa 

aqui. Uma coisa é ter opinião política, posiciona-
mento e ideais diferentes. Outra coisa é negar a 
pandemia, ser xenófobo, preconceituoso... Isso 
não tem lado! Isso é ser uma pessoa do bem ou do 
mal. E quem legitima a maldade, tende a perder.

Bora colocar o Pingo no I... Que os bons ventos 
desta eleição consigam circular e levar pra bem 
longe tudo que há de ruim. Porque a maldade fere, 
machuca, segrega e principalmente, mata.

TÁ BONITO!

 n Depois que a coluna cobrou a Cedae, 
em setembro, sobre a falta d’água que 
durava 40 anos na Rua Etelvina, no cen-
tro de Belford Roxo, os moradores já 
conseguem enxergar uma luz no fim do 
túnel... Ou melhor, água na torneira!

A concessionária finalmente come-
çou as obras no local... No dia seguinte! 
Elas ainda estão em andamento, mas 
já é alguma coisa! Em breve vai acabar 
aquele problema de subir e descer a rua 
pra pegar balde.

“Bom demais saber que esse nosso 
suplício vai acabar. Principalmente pelo 
meu pai, que já é idoso. A gente ficava 
preocupado com os mais velhos carre-
gando peso de balde”, conta Cirilo Neto, 
que mora no local desde criança.

Aí sim! Que a obra acabe logo por lá... 
Até porque colocar água na casa da po-
pulação não é nenhum favor, é obrigação 
e direito deles.

Por isso, se você me perguntou se tá 
feio ou tá bonito... Esse retorno é o que 
vale a pena, e tenho dito!

Semana Indecisiva

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

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

DIVULGAÇÃO

Cirilo comemora ter água em casa depois de tanto tempo

As mais lidas
Online

Homem é morto a tiros 
em baile de corredor em 

Belford Roxo
RIO DE JANEIRO

Adolescente é 
atingida por bala 

perdida na varanda 
de apartamento na 

Tijuca
RIO DE JANEIRO

Delegado coloca arma 
na boca de motoboy em 

Copacabana
RIO DE JANEIRO

Duas razões 
eu tenho para 
comemorar: 
esta e a 
derrota do 
Trump”
PAULO NOGUEIRA 

BATISTA JR,
Economista.

Sobre seu livro 
passar para a 
segunda fase do 
Prêmio Jabuti.

O 
economista carioca Paulo Nogueira Batista Jr. re-
presentou a diplomacia brasileira em Washington 
durante muitos anos. Especialista em política exter-

na, ele deverá ser muito consultado agora que Joe Biden e 
os democratas estarão dando as cartas nos Estados Unidos. 
O seu livro “O Brasil não cabe no quintal de ninguém” trata 
justamente de como o país deve gerir suas relações com 
nações estrangeiras. Sua obra passou para a segunda fase 
do prestigiado Prêmio Jabuti. “Duas razões eu tenho para 
comemorar: esta e a derrota do Trump”, disse ele à coluna. 
O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, foi um dos executivos 
de municípios do Estado do Rio que durante sua gestão foi 
acompanhado de perto e até procurado por uma comitiva 
diplomática do Governo dos EUA, interessada em saber 
mais sobre a economia de petróleo e gás fluminense. 

O BRASIL E OS ESTADOS UNIDOS
Tanto chineses quanto norte-americanos se interessam 
muito sobre temas que envolvam obras de infraestrutura e 
grandes licitações. Seus consultores costumam circular nos 
bastidores junto a autoridades para saberem as medidas 
econômicas que possam interessar às empresas daquele 
país. Só que agora com Biden, os interesses que permanece-
ram os mesmos sofrerão ajuste. Cresce o prestígio de novos 
interlocutores do Rio, como o do presidente do PSB, Ales-
sandro Molon, que recentemente foi recebido na capital dos 
EUA pela deputada democrata Alexandria Ocasio-Cortez.

DE OLHO NOS EUA

A influência 
da vitória de 
Joe Biden 

 n Alerta o cientista político 
Mauro Osório: “É inacredi-
tável ver o Crivella defender 
a redução do IPTU, depois de 
todo trabalho que me deu ter 
defendido. Se aprovado, irá 
causar um prejuízo em torno 
de R$ 400 milhões”. 

InformedoDia

 n O Ministério Público Es-
tadual em Itaperuna acatou 
denúncia contra o prefeito 
Dr. Vinícius (DEM), e re-
quereu à Justiça, em cará-
ter de urgência, a suspen-
são dos efeitos do Decreto 
6322/2020, que permite a 
contratação de funcionários 
temporários em período elei-
toral usando R$ 13 milhões 
destinados ao município 
para combate à pandemia. 

VERBA PARA 
SAÚDE EM 
DEBATE

AFP

Dr. Vinícius (DEM)

DIVULGAÇÃO

O RISCO DA 
REDUÇÃO DO IPTU

DISPUTA EM 

BARRA 

MANSA

A suspensão de 

liminar pelo mi-

nistro Luiz Fux, do 

STF, que manti-

nha o prefeito de 

Barra Mansa no 

cargo mexe com 

a política local. 

Rodrigo fica pelo 

menos provisoria-

mente afastado 

do cargo. Ele con-

corre à reeleição.

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

Esta coluna já havia levantado a ideia de que o Carnaval 2021 
seria reinventado. O que você achou da ideia de uma festa 
online? O pedido de auxílio emergencial para agremiações e 
trabalhadores do setor ao meu ver é uma medida necessária e 
que deve ser incentivada.

A Secretaria de Cultura de Macaé está tirando dúvidas de artis-
tas e produtores interessados em participar dos editais munici-
pais de implementação da Lei Federal de emergência cultural 
Aldir Blanc. Apoio fundamental para o setor cultural, tão afeta-
do nesta pandemia.

O primeiro turno das eleições municipais acontece em 6 dias, na 
comemoração da Proclamação da República. A data deve ser ins-
piração para irmos além, fazemos valer o nosso direito de aperfei-
çoamento democrático. Tire suas dúvidas, a hora é agora!

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

O democrata Joe Biden foi eleito presidente dos Estados Unidos

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br



Candidatos comentam os currais eleitorais das milícias
Martha Rocha (PDT), Benedita da Silva (PT) e Luiz Lima (PSL) apontam medidas para combater quem ameaça a democracia 

mo gerada pela paralisação na 
pandemia da covid-19. Em re-
lação à reportagem, Lima afir-
mou: “O município vai liderar 
a ocupação desses espaços 
ocupados. Vamos trazer conos-
co o Estado e o governo federal. 
Políticas públicas urbanísticas 

A matéria de domingo de 
ODIA com relatos de mora-
dores e candidatos proibidos 
de fazer campanha em áreas 
dominadas pelo crime repercu-
tiu entre os candidatos à prefei-
tura. Entre um compromisso 
e outro, comentaram a repor-
tagem. Procurados, Eduardo 
Paes (DEM), que participou 
de eventos nas Zonas Oeste e 
Norte, e Marcelo Crivella (Re-
publicanos) - sem agenda - não 
se pronunciaram sobre o tema 
até o fechamento da edição.

Martha Rocha (PDT) es-
teve em vários bairros na 
Zona Oeste no fim semana. 
Ontem, ela fez carreata de 
Ilha de Guaratiba até Campo 
Grande. “O maior problema 
é que essas organizações cri-
minosas criaram tentáculos 
na política e há décadas ele-
gem representantes. E, infe-
lizmente, a bancada do cri-
me tem crescido a cada elei-
ção”. Quanto à solução, está 
no enfrentamento rigoroso 
das atividades criminosas 
que financiam campanhas. 

Benedita da Silva (PT) fez 
sábado carreata pela Zona 
Sul, ao lado de Fernando Ha-
ddad. Ontem, começou o dia 
na Praça Seca e encerrou na 
Cinelândia, onde participou 
de ato pedindo Justiça para a 
modelo Mariana Ferrer. 

“Ontem foi ‘quem matou 
Marielle?’ e, até agora, nada. 

Amanhã será quem foi que 
estuprou a Mariana, e depois? 
Por isso, é preciso que o Rio seja 
uma cidade mais segura para 
as mulheres”, disse. Sobre a re-
portagem, Benedita foi taxati-
va. “Ninguém pode negar que o 
poder público, após décadas de 

ausência nas favelas, perdeu o 
controle territorial sobre mui-
tas delas para o poder paralelo”. 

Ontem, Luiz Lima (PSL) ca-
minhou por Copacabana e res-
saltou que a cidade tem que es-
tancar a grave crise econômica 
nos setores de serviços e turis-

GABRIEL SOBREIRA
gabriel.sobreira@odia.com.br

reduzem a violência. Vamos re-
ver o Plano Diretor e ter plane-
jamento urbano voltado para 
construção de uma cidade 
mais segura. Vamos trabalhar 
para oferecer moradia digna e 
dentro da lei para a população 
que hoje fica refém da milícia”.

Martha Rocha (PDT) esteve em vários bairros na Zona Oeste

SAMUEL BARCELLOS/DIVULGAÇÃO

Benedita da Silva (PT) contou com apoio de Fernando Haddad

REPRODUÇÃO

O candidato Luiz Lima (PSL) caminhou ontem por Copacabana

DIVULGAÇÃO

Eduardo Paes (DEM) panfletou pelas ruas de Padre Miguel

REPRODUÇÃO/TWITTER

NA RETA FINAL

 NPara o cientista político 
e professor da UFRJ, Paulo 
Baía, nesses últimos dias de 
campanha, a ordem é dar vo-
lume de presença nas ruas e 
nos espaços digitais. “A reta 
final definirá as posições dos 
dois primeiros colocados”, de-
fende Baía, que aponta qua-
tro com grande volume de 
campanha. “Eduardo Paes, 
Crivella, Martha Rocha e Be-
nedita. Eles têm muita estru-
tura de fazer esse volume na 
cidade presencial e virtual”.

Baía diz que, com base nas 
últimas pesquisas Ibope e 
Datafolha, três campanhas 
podem crescer nos últimos 
dias. “De hoje até dia 15, Paes, 
Martha Rocha e Luiz Lima 
têm essa possibilidade. A de 
Benedita, que tem volume, 
não tem esse indício nas pes-
quisas”, avalia . 

Faltando seis dias para as 
eleições municipais, Baía é 
categórico quanto a corrida 
contra o relógio. “Os candida-
tos à Prefeitura do Rio devem 
intensificar, estimular para 
que as 1.758 candidaturas a 
vereador ganhem as ruas. 
São os candidatos a vereador 
que darão  visibilidade na rua 
às majoritárias”, diz ele.

Importância 
dos vereadores

NA ELEIÇÃO 
DO MEDO,
estado não pedirá reforço federal, mas 
investiga 13 candidatos a vereador e um 
a prefeito por ligação com as milícias

O carro em 

que Erick 

Saboia estava 

foi atingido 

por pelo 

menos três 

disparos: 

“Tentaram nos 

calar”, disse o 

candidato

A
pesar dos casos de as-
sassinatos ou ataques 
a candidatos a verea-
dor no estado e do 

crescente aumento de denún-
cias de currais eleitorais cria-
dos por traficantes e milicia-
nos, conforme O DIA noticiou 
domingo com exclusividade, o 
Governo do Rio não pretende 
pedir o auxílio das forças espe-
ciais federais para as eleições 
de 2020. A decisão foi confir-
mada ontem em nota oficial.

“O Governo do Estado do 
Rio de Janeiro se manifestou 
ao TRE informando que a se-
gurança e organização das elei-
ções municipais serão garanti-
das com a atuação das polícias 
Civil e Militar, de forma com-
petente e suficiente, não sendo 
necessário o auxílio das forças 
especiais federais”, diz a nota.

O texto ainda reforça a par-
ceria da Secretaria Estadual 
de Polícia Civil com o Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE-RJ) 
na investigação de 13 candida-
tos a vereador e um a prefeito 
“que teriam ligação com as mi-
lícias e exclusividade em atua-
ção em áreas dominadas por 
organizações criminosas. Seis 
já prestaram depoimento.”

RELEMBRE OS CASOS

No período de um pouco mais 
de um mês, há vários casos de 
violência envolvendo candi-

datos. Em 1º de outubro, Mau-
ro Miranda da Rocha (PTC) 
foi morto a tiros no Bairro 
Rancho Fundo. No dia 10 do 
mesmo mês, Domingos Bar-
bosa Cabral (DEM) também 
foi assassinado no bairro do 
Cabuçu. Ambos se candidata-
ram em Nova Iguaçu e há sus-
peita de influência da milícia 
e de crime político.

Em 31 de outubro, a cabo 
eleitoral da família Cozzolino, 
em Magé, Renata Castro foi 
morta na porta de casa. Ela vi-
nha denunciando um vereador 
da região e a ex-secretária de 
Saúde do município. Ontem, 
dez dias depois do crime, inte-
grantes da campanha de Rena-
to Cozzolino (PP) à Prefeitura 
de Magé fizeram uma cami-

nhada pela paz nas ruas do mu-
nicípio. A maioria usava roupas 
brancas e cartazes com frases 
que exigiam justiça ao caso. A 
Delegacia de Homicídios da 
Baixada Fluminense (DHBF) 
investiga. Na véspera do assas-
sinato, Renata Castro afirmou, 
em frente à Polícia Federal, que 
havia feito uma denúncia con-
tra o prefeito de Magé, Rafael 
Tubarão (Cidadania).

Já na capital, a Delegacia de 
Homicídios (DH) apura o ata-
que ao vereador Zico Bacana 
(Podemos), que levou um tiro 
de raspão na cabeça no dia 2 
de novembro, no bairro Ricar-
do de Albuquerque. A princi-
pal suspeita é uma disputa 
entre traficantes e milicianos 
pelo controle do bairro de An-
chieta, na Zona Norte do Rio.

Em 4 de novembro, o candi-
dato a vereador em Paraty Val-
mir Tenório (PT) foi morto a 
tiros no bairro Mangueira. Um 
suspeito foi preso por possível 
participação no crime. 

No dia anterior, foi a candi-
data a vereadora do Rio Simo-
ne Sartório (Patriota) que de-
nunciou ter o carro atingido 
por um tiro enquanto passa-
va por Bento Ribeiro, na Zona 
Norte. Segundo a Polícia Mi-
litar, a empresária relatou ter 
sido perseguida por um carro 
suspeito, que realizou uma 
tentativa de abordagem.

A segurança e 
organização das 
eleições serão 
garantidas pelas 
polícias Civil e Militar, 
de forma competente 
e suficiente”
GOVERNO DO ESTADO DO 
RIO, em nota

Carro atingido por tiros em Duque de Caxias
 > O candidato a vereador 

pelo Republicanos, Erick 
Saboia, sofreu um ataque 
de criminosos na noite de 
sábado, na altura da Reduc, 
na Washington Luís. O car-
ro em que o político estava, 
um Ford Ka, foi atingido 
por pelo menos três dispa-
ros. Erick foi levado ao Hos-
pital Moacyr do Carmo. 

A PM informou que a 
ocorrência foi tentativa de 

assalto. Ainda durante a noite, 
no entanto, o candidato postou 
um vídeo nas redes sociais, na 
frente da 60ª DP (Campos Elí-
seos), onde o caso foi registra-
do, e afirmou que “tentaram 
nos calar”. “Apesar do atenta-
do à nossa vida agora à noite, 
eu tenho só agradecer”, disse, 
agradecendo aos policiais mi-
litares que o atenderam.

A PM informou que encami-
nhou as vítimas ao hospital e 

que o caso foi enviado à 60ª 
DP. A Civil, por sua vez, di-
vulgou que agentes busca-
ram câmeras de segurança 
para esclarecer o caso.

O coordenador da cam-
panha de Saboia, Eduardo 
Antas, afirmou que o candi-
dato “já havia sido avisado” 
para não andar por deter-
minados bairros, mas que 
sua campanha percorre to-
dos os bairros de Caxias.

REPRODUÇÃO VÍDEO
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ARTE O DIA

Propostas na Região Metropolitana 
do Rio para diminuir a desigualdade 
Produzido pela Casa Fluminense, relatório apresenta diagnósticos para candidatos a prefeito e vereador

AGÊNCIA O DIA

Ao todo, são 100 propostas de políticas públicas divididas em 10 temas, como saneamento básico

A
ssim como nas úl-
timas três eleições, 
a Agenda Rio-2030 
apresenta diagnós-

ticos e propostas para redu-
zir a desigualdade na Região 
Metropolitana do Rio. Lan-
çado pela Casa Fluminense, 
em parceria com outras orga-
nizações da sociedade civil, o 
relatório tem sido entregue a 
candidatos a prefeito e verea-
dor de pelo menos 16 cidades.

São, ao todo, 100 propostas 
de políticas públicas dividi-
das em 10 temas: habitação, 
emprego, transporte, segu-
rança, saneamento, saúde, 
educação, cultura, assistên-
cia social e gestão pública. 
Algumas são consideradas 
prioritárias (veja no gráfi-

co). A ideia é apresentar às 
candidaturas do legislativo 
e do executivo ações a serem 
realizadas na próxima gestão 
municipal, com base em um 
diagnóstico que foi traçado 
através do Mapa da Desigual-
dade de 2020, publicado pela 
Casa Fluminense em julho.

“O objetivo é influenciar 
candidaturas e programas 
de governo para ampliar a 
participação da sociedade 
civil no debate público. Al-

 > Entre as novidades na 
publicação de 2020 está 
o fato de a Agenda Rio-
2030 ganhar ramifica-
ções. A Casa Fluminen-
se deu apoio financeiro 
e metodológico a grupos 
para que fossem criadas 
agendas locais com pro-
postas para Santa Cruz 
e Maré, na capital, São 
Gonçalo, Japeri e Quei-
mados. Dessa maneira, 
os grupos escolheram al-
guns dos 10 temas e pro-
duziram um relatório es-
pecífico para as regiões 
onde atuam. Em Quei-
mados, por exemplo, a 
proposta de redução da 
tarifa dos transportes da 
Rio-2030 foi alterada e 
propõe unificação e in-
tegração. “Esse ano foi a 
primeira vez que teve re-
verberações territoriais. 
A Agenda Rio é numa 
escala metropolitana 
e as agendas locais são 
bem específicas para a 
região”, explica Vitor.

Agenda local 
também é 
novidade

gumas das propostas já fo-
ram utilizadas em progra-
mas de candidatos. A ideia 
é justamente essa, oferecer 
às candidaturas propostas 
de justiça social no comba-
te à pobreza, ao racismo, ao 
machismo e à degradação do 
meio ambiente. Queremos 
deixar um legado para as 
próximas gerações”, explica 
Vitor Mihessen, coordena-
dor da Casa Fluminense.

A Agenda Rio-2030 tem 
sido entregue aos candidatos 
à prefeitura de oito municí-
pios (Rio, Belford Roxo, São 
João de Meriti, Queimados, 
Duque de Caxias, Nova Igua-
çu, Niterói e São Gonçalo). 
Vereadores dessas cidades, 
além de Japeri, Nilópolis, Pe-
trópolis, Mesquita, Seropé-
dica, Maricá, Guapimirim e 
Magé, também já receberam. 
Muitos se comprometeram 
a se voltar para as propostas 
do relatório.

“Colocamos metas para 
2030, mas com propostas 
pragmáticas, que podem ser 
feitas passo a passo. Damos o 
caminho do planejamento, é 
preciso que haja orçamento 
e execução e que possamos 
acompanhar por um Plano 
de Metas, algo que apenas 
Rio e Niterói apresentam”, 
completa Vitor.

HUGO PERRUSO

hugo.perruso@odia.com.br

A ideia é oferecer 
propostas de justiça 
social no combate à 
pobreza, ao racismo, 
ao machismo e à 
degradação do meio 
ambiente”
VITOR MIHESSEN, 
coordenador da Casa 
Fluminense

 > A Agenda Rio-2030 foi 
lançada pela primeira vez 
nas eleições de 2014 e, des-
de então, é publicada a 
cada dois anos. Em 2018, 
por exemplo, foram 40 pro-
postas divididas em oito te-
mas. Neste ano, o número 
foi atualizado e mais que 
dobrou, mas algumas são 
repetidas justamente por 
não terem sido realizadas.

Ainda assim, a Casa Flu-
minense percebe o aumen-

to de candidaturas utilizan-
do em seus programas de 
governo partes retiradas 
do relatório. Mais de 100 
candidatos já entraram 
em contato para incluir 
em seus materiais. “Tem 
muitas proposições mais a 
ver com o legislativo, como 
fiscalização. Encorajamos 
vereadores e vereadoras a 
produzirem materiais ali-
nhados com esses valores”, 
diz Vitor Mihessen.

No executivo e legislativo
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Faltando uma semana para 
as eleições municipais, Jorge 
Miranda, candidato à reeleição 
pelo Partido Liberal, é o favori-
to no município de Mesquita. 
Uma pesquisa realizada pelo 
Instituto Brasileiro de Pesqui-
sa Social (IBPS) apontou que 
Jorge tem 59% das intenções 
de voto, seguido da candidata 
do PSD Cris Gêmeas, com 16%, 
e da Doutora Thay, candidata 
pelo PSDB, que tem 4% das 
intenções de voto. O levan-
tamento foi feito no dia 5 de 
novembro e levou em conside-
ração a opinião de 606 mora-
dores maiores de 16 anos. 

A pesquisa também esti-
mou a intenção de voto para 
outros três candidatos, são 
eles: Vandinho da Gráfica, do 
PDT, com 3% das intenções de 
voto; Antônio Dos Santos, do 
PCdoB, com 1%, e Jorge Berna-
des, do REDE, com 0%. Apesar 

Pesquisa sobre a intenção de vo-
tos de eleitores para a Prefeitura 
de São Gonçalo mostra, no mode-
lo estimulado (quando os nomes 
dos candidatos são apresentados 
aos entrevistados), que Dimas 
Gadelha (PT) está na frente, com 
18%. Ele é seguido por Dejorge 
Patrício (Republicanos) 15%, Ca-
pitão Nelson (Avante) 13%, José 
Luiz Nanci (Cidadania) 7%, Ri-
cardo Pericar (PSL) 5% e Roberto 
Sales (PSD) 2%. Dayse Oliveira 
(PSTU), Isaac Ricalde (PCdoB) 
e Rodrigo Piraciaba (PSB) não 
alcançaram 1%. Como a margem 
de erro é de quatro pontos, Di-
mas e Dejorge estão tecnicamente 
empatados; 22% não quiseram 
ou não souberam responder à 
pesquisa, e 18% informaram que 
vão votar em branco ou nulo. A 
pesquisa foi realizada pelo Insti-
tuto Intelligence Pesquisa e Co-
municação, entre 31/10 e 1º/11, e 
registrada no TSE em 02/11 sob o 
número RJ-07283/2020. Foram 
consultados 600 eleitores.

Uma nova pesquisa do Ibope 
Inteligência apontou o atual 
prefeito de Nova Iguaçu, Roge-
rio Lisboa (Partido Progressis-
ta), como favorito para vencer 
as eleições municipais deste 
ano. Rogerio tem 63% das in-
tenções de voto, o que poderia 
garantir  a vitória no primei-
ro  t u r n o.  D e  a co rd o  co m  o s 
dados, em segundo lugar na 
disputa está o candidato Max 
Lemos (PSDB), com 11% das 
intenções de voto,  e  na ter-
ceira posição aparece o Dele-
gado Carlos Augusto (PSD), 
com 8%. A pesquisa ouviu 602 
eleitores  da região entre os 
dias 3 e 5 de novembro. 

Os outros candidatos à Pre-
feitura de Nova Iguaçu tam-
bém foram mencionados pela 
pesquisa. Em quarto lugar está 
Marcelo Lajes (PRTB), com 6% 
das intenções de voto; em se-
g u i d a  a p a re ce m  Ro s a n ge la 
Gomes (Republicanos), com 
4%, Luiz Novaes (PSB), com 

3% e Professora Leci (PSOL), 
com 2%. Os candidatos Berriel, 
do PT, Robson Paz, do REDE e 
Dr. Letinho, do PSC, tem 1% das 
intenções cada. Os votos nulos 
e brancos representam 15%; 
6% dos entrevistados ainda 
estão indecisos. 

A dupla de candidatos que 
lidera as intenções de voto tam-
bém lidera a lista de rejeição, ou 
seja, candidatos nos quais os 
eleitores não votariam de jeito 
nenhum. Em primeiro lugar no 
levantamento, está o candidato 
Max Lemos, com 24% do índice 
de rejeição, seguido do prefeito 
Rogério Lisboa, que tem 22%.

A pesquisa do Ibope Inteli-
gência também abordou a ava-
liação da administração atual, 
referente ao trabalho do atual 
prefeito. Dos 602 entrevistados, 
39% consideram a atuação de 
Rogerio Lisboa ótima ou boa; 
39% acham regular; 19% con-
sideram ruim ou péssima, e 4% 
não souberam avaliar.

DIA A DIA

de faltarem poucos dias para a 
votação, 9% dos entrevistados 
ainda estão indeciso e outros 7% 
pretendem votar branco ou nulo. 

A mesma dupla que lidera as 
intenções de voto lidera o índice de 
rejeição. Em primeiro lugar, na lista 
de candidatos que os eleitores não 
escolheriam de jeito nenhum, está 
Cris Gêmeas, com 23%, seguida 
do candidato à reeleição, Jorge 
Miranda, com 15%. 

O levantamento do Instituto 
Brasileiro de Pesquisa Social ainda 
questionou os eleitores sobre a 
avaliação que tinham do desem-
penho da prefeitura, visto que 
o favorito para levar as eleições 
municipais deste ano é o atual 
prefeito. Dos 606 entrevistados, 
45% consideram a atuação da 
Prefeitura de Mesquista ótima ou 
boa; 32% acham que é regular; 
21% consideram ruim ou péssi-
mo e 2% dos entrevistados não 
responderam.

No modelo de pesquisa es-
pontânea (quando os nomes 
não são apresentados, tendo 
o eleitor que citar o seu candi-
dato), Dejorge Patrício, Dimas 
Gadelha e Capitão Nelson re-
ceberam, respectivamente, 
12%, 11% e 7% das intenções 
de voto, seguidos de José Luiz 
Nanci, o atual prefeito, com 
5%, Ricardo Pericar  com 3% 
e Roberto Sales com 1%. Os 
candidatos Dayse Oliveira, 
Isaac Ricalde e Rodrigo Pira-
ciaba, juntos, não alcançaram 
1% (por outro lado, 38% não 
quiseram ou não souberam 
responder, enquanto 23% de-
clararam voto branco ou nulo).
Quanto à rejeição, 48% dos 
entrevistados não quiseram 
ou não souberam responder. O 
atual prefeito, José Luiz Nanci, 
recebeu 26%, seguido de Capi-
tão Nelson com 11% e Dejorge 
com 5%; Dayse, Dimas, Pericar 
e Piraciaba receberam 2%; Ri-
calde e Sales, 1% de rejeição. 

ROGERIO NA FRENTE EM NOVA IGUAÇU SG: DIMAS TEM 18% E DEJORGE 15%MESQUITA: JORGE MIRANDA É FAVORITO 
COM 59% DAS INTENÇÕES DE VOTO

Eleitores estão atentos a fake news
É o que observam especialistas no assunto, deixando claro que é preciso sempre checar fontes

REPRODUÇÃO

WhatsApp: 
aplicativo 
já tem novo 
limite para 
mensagens 
que são 
enviadas 
com alta 
frequência

A
pós a eleição de 2018, 
que foi marcada pelo 
derrame de notícias 
falsas nas redes so-

ciais, as fake news continuam 
sendo disseminadas. Mas os 
eleitores estão mais atentos 
a elas e estão se precavendo 
mais antes de enviar mais 
links com textos sem base al-
guma. É o que explica Bianca 
Amaro, coordenadora geral 
do Instituto Brasileiro de In-
formação em Ciência e Tec-
nologia (Ibict).

“Não estamos livres das 
fake news, mas a população já 
está um pouco mais desconfia-
da. Hoje temos ferramentas de 
verificação que não tínhamos 
nas eleições passadas”, diz, 
afirmando que, justamente 
pelo fato de ainda circularem 
muitas notícias falsas, é preci-
so ter cuidado. 

“As próprias redes sociais 
fazem controle dessas no-
tícias. Mas recomendamos 
que antes de acreditar nas 
notícias falsas e de passá
-las para a frente, que as 
pessoas chequem a fonte, 
se é confiável. É preciso fa-

zer uso responsável da co-
municação. Muitas vezes o 
impulso de transmitir a no-
tícia é maior do que nossa 
necessidade de informação 
e checagem”, diz ela.

“Temos visto muito isso 
em relação à pandemia, já 
que há uma série de notícias 
sobre fórmulas mágicas para 
se combater a covid-19 e eram 
fake. A fake news tem um grau 
de maldade, mas às vezes pas-
samos informações para a 
frente porque temos espe-
rança numa fórmula mágica”, 
completa.

GRUPOS SEGMENTADOS
Tatiana Dourado, pesquisado-
ra da Diretoria de Análise de 
Políticas Públicas da Fundação 
Getúlio Vargas, diz que é preci-
so ficar atento ao que chega de 
notícias por intermédio de gru-
pos segmentados de WhatsA-
pp. Entre eles, grupos da igreja, 
do trabalho, de pais da escola.

“Muita gente recebe a men-
sagem num desses grupos e 
vai repassando. Não se deve 
compartilhar conteúdo sem 
ler, é preciso ter responsabili-
dade”, afirma, deixando claro 
que verificar fatos, hoje, é de-
ver cívico. 

“Quando alguém posta um 
conteúdo falso, ele chega pri-
meiro a pessoas que têm maior 
envolvimento com aquele as-
sunto específico”, afirma. “Ele 
impacta e distorce a opinião 
pública quando ultrapassa 
as bolhas ideológicas e entra 
em grupos periféricos, e é vis-
to por pessoas que podem ter 
aderência a esse tipo de pen-
samento, mesmo não tendo 
envolvimento político”.

ALTA FREQUÊNCIA
Pesquisadora sênior da área 
de Democracia e Tecnologia 
do Instituto de Tecnologia e 

1) Verificar a fonte e a 
confiabilidade do site.

2) Não leia só o titu-
lo: veja se a história é 
condizente com ele.

3) Observe a escrita: 
notícias falsas ou men-
sagens enviadas por 
aplicativos costumam 
apresentar erros, escri-
ta fora do padrão e ex-
cesso de adjetivos.

4) Autoria: Cheque a 
credibilidade do autor.

5) Preste atenção na 
data: a matéria pode 
estar fora do contexto.

6) Seja cauteloso 
com opiniões pessoais: 
podem induzir ao erro 
e  d i s seminar  uma 
inverdade.

Fonte: Diretoria de 
Segurança da Informa-
ção e Governança/Su-
perintendência de Tec-
nologia da Informação 
e Comunicação - UFRJ

Passo a passo 
contra notícias 
falsas

RICARDO SCHOTT
ricardo.schott@odia.com.br

Sociedade (ITS) do Rio de Ja-
neiro, Thayane Guimarães 
concorda que, em termos de 
tecnologia, o cenário está 
bem melhor em 2020.

“O WhatsApp implemen-
tou um novo limite para 
mensagens que são catego-
rizadas como sendo de alta 
frequência. A partir do mo-
mento em que ela é compar-
tilhada mais de cinco vezes, 
já recebe uma tag avisando 
da alta frequência. E passa 
a poder ser compartilhada 
apenas para um usuário ou 
um grupo por vez. Isso já 
traz um cenário favorável, 

porque reduz o potencial de 
disseminação de mensagens, 
entre elas notícias falsas”, 
conta ela, outra profissional 
a observar que as pessoas 
já estão mais conscientes e 
informadas.

“Elas já sabem da quanti-
dade de notícias falsas que 
circulam no período eleito-
ral. Esse tema está muito pre-
sente na mídia desde 2018, 
há muitos projetos educacio-
nais, workshops, matérias. 
Além disso, durante a pande-
mia houve aumento na busca 
de sites de notícias confiáveis 
sobre o coronavírus”, afirma.
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Abastecimento de água reduzido
A Cedae informou que na 

próxima quarta-feira o abas-
tecimento de água será re-
duzido em sete municípios 
do Rio. Segundo a empresa, 
o motivo é a manutenção de 
energia elétrica da Light no 
Reservatório das Lajes. O ser-
viço está previsto para come-
çar às 7h e terminar às 16h. 

Durante este período, o 
fornecimento de água será 
diminuído no municípios 

de Nova Iguaçu, Seropédica, 
Queimados, Japeri, Enge-
nheiro Pedreira e Paracambi. 
No Rio de Janeiro, o abaste-
cimento será reduzido nos 
bairros de Campo Grande, 
Bangu, Deodoro, Gericinó, 
Padre Miguel, Realengo, Vila 
Kennedy, Anchieta, Honó-
rio Gurgel, Guadalupe, Ro-
cha Miranda, Engenho da 
Rainha, Del Castilho, Higie-
nópolis, Bonsucesso, Ilha do 

Governador, Centro, Leopol-
dina, Caju, Rocha, Benfica, 
Riachuelo, Sampaio Correa, 
São Francisco Xavier, Tria-
gem e Manguinhos.

De acordo com a Cedae, o 
fornecimento de água será 
totalmente retomado logo 
após a conclusão do serviço e 
a previsão é de que o abaste-
cimento esteja normalizado 
em até 24 horas.

Moradores de imóveis 

que dispõem de sistema de 
reserva (caixas d’água e/ou 
cisterna) não devem sofrer 
desabastecimento. Mesmo 
assim, a Companhia pede 
que os clientes usem água de 
forma equilibrada, e adiem 
tarefas não essenciais que 
exijam grande consumo. 
Vale informar que clientes 
podem solicitar o abasteci-
mento por caminhão pipa 
pelo telefone 0800-282-1195.

Unidos da Tijuca e Portela 
retornam com as feijoadas
Protocolos de segurança ganharam espaço na retomada de evento das agremiações 

REGINALDO PIMENTA

Máscaras, distância social e outros protocolos marcaram as feijoadas

A
s quadras da Unidos 
da Tijuca e da Portela 
voltaram a receber pú-
blico no fim de sema-

na após oito meses sem ativi-
dades por causa da pandemia 
do coronavírus. Máscaras, dis-
tância social e outros protoco-
los de segurança ganharam es-
paço ao lado das tradicionais 
feijoadas das agremiações.

Organizador da feijoada 
da Unidos da Tijuca, que 
aconteceu ontem, mestre 
Casagrande comemorou o 
retorno à quadra. “Eu tive 
muito cuidado fazer o even-
to pequeno, de, no máximo, 
400 pessoas, na nossa quadra 
cabem quatro mil”, afirmou. 

O alemão David Clark apro-
veitou o domingo para conhe-
cer a quadra da Unidos da 
Tijuca com a namorada, Syl-
via Gonçalves. Frequentador 
assíduo da Marquês de Sapu-
caí desde 2015, confessou que 
sentiu saudade. “É a minha 

primeira feijoada em uma es-
cola de samba”, contou.

O mordomo André Freitas, 
54, não perdeu a chance de vol-
ta à quadra. Morador de Ma-
dureira, desfila pela agremia-
ção há mais de 15 anos. “Todo 

mundo aqui está se protegen-
do, usando máscara, lavando 
as mãos”, disse.

A tradicional feijoada da 
Portela aconteceu na noite de 
sábado, na quadra da escola. A 
emoção pelo retorno das ati-

vidades marcou o evento, que 
recebeu cerca de 1.200 pessoas 
e contou com a bênção especial 
de um padre. A Azul e Branca 
de Madureira reduziu a capa-
cidade em 50%, mediu a tem-
peratura dos frequentadores, 
obrigou o uso de máscara e 
espalhou dispensers de álcool 
em gel pela quadra.

PRÓXIMAS FEIJOADAS. 

Salgueiro: volta em 20 de no-
vembro, Dia da Consciência 
Negra a partir das 13h, seguin-
do protocolos. A quadra é Rua 
Silva Teles, 104, Andaraí.

Paraíso do Tuiuti: retor-
nará no Dia da Consciência 
Negra. Mesas e camarotes já 
estão esgotados

União da Ilha: fez evento na 
última terça-feira mas não foi 
dirigido ao público em geral.

Grande Rio: os ensaios de 
quadra voltarão a partir de 
hoje. Não estará aberta ao 
público em geral.
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BRASIL/MUNDO

Sozinhos e sem alimento, 
cães comem dona morta
Animais estavam em condições insalubres. Um grupo busca adoção de todos

DIVULGAÇÃO

O G.A.R.R.A., grupo de proteção aos animais, busca novos lares para cães que ficaram sem a dona

U
m caso de amor aos 
animais terminou 
de forma muito tris-
te em Vargem Gran-

de. Sozinha e sem família em 
uma casa com seus 27 cachor-
ros, Dona Sandra, 68 anos, 
sofreu um infarto e não res-
pondeu mais às mensagens 
de WhatsApp entre os dias 22 
e 23 de outubro. Mas somente 
em 1º de novembro seu corpo 
foi encontrado por policiais 
chamados pelos vizinhos, 
que suspeitaram haver algo 
de errado com o sumiço. Es-
tava mutilado pelos cães, que 
ficaram sozinhos e sem comi-
da por cerca de uma semana.

Os animais foram en-
contrados muito magros 
e com medo. Alguns vizi-
nhos queriam sacrificá-los, 
mas a maioria buscou salvá
-los. Grupo G.A.R.R.A. (Gar-
ra Animal) foi chamada e 
desde terça vem trabalhan-
do para ajudar os cachorros.

“No domingo um vizinho 

reparou os cães brigando 
e viu que tinha algo de er-
rado. Chamou a polícia e 
encontraram o corpo, boa 
parte dele comido. A casa 
estava insalubre, com chei-
ro horroroso, parecia filme 
de terror, ainda com restos 
mortais”, afirmou Renata 
Pietro, fundadora e presi-
dente da G.A.R.R.A.

Além de garantir alimenta-
ção e cuidar dos mais debilita-
dos, a Garra Animal também 
fez a limpeza da casa e retirou 
parte do entulho para que os 
27 cães pudessem ficar no lo-
cal provisoriamente, já que o 
sítio do grupo não podia rece-
ber tantos. Desde então dez já 
encontraram um novo lar e a 
busca por mais pessoas dispos-

tas a adotar continua. Quem 
adota, já os recebe com banho 
tomado e exame de sangue fei-
to. Os animais têm se mostra-
do muito dóceis e carinhosos 
com as pessoas. 

“Eles estavam sozinhos e 
famintos. Esses animais são 
dóceis, sofridos e assustados. 
Sabem reconhecer as pessoas”, 
completou Renata Prieto.

HUGO PERRUSO
hugo.perruso@odia.com.br

OBITUÁRIO

VANUSA SANTOS FLORES 

1947 2020

 N A cantora Vanusa morreu aos 
73 anos, na madrugada deste 
domingo em uma casa de re-
pouso onde estava internada 
em Santos (SP). A causa da 
morte foi registrada como in-
suficiência respiratória.

Vanusa Santos Flores nas-
ceu em 22 de agosto de 1947 
em Cruzeiro, no interior de São 
Paulo, mas foi criada nas ci-
dades de Uberaba e Frutal, 
em Minas. Em 1968, gravou o 
primeiro álbum. Em 1969, co-
nhece o cantor Antonio Marcos 
e se casa com ele em 1972. O 
romance - e as atribulações 

A despedida 
de uma grande 
voz da MPB 

REPRODUÇÃO - INTERNET

Vanusa morreu na madrugada de domingo em Santos (SP)

- do casal ocuparam espaço 
relevante na imprensa de ce-
lebridades. Em 1973, grava o 
sucesso ‘Manhãs de Setembro’.

A carreira de Vanusa estava no 
auge quando ela decidiu se sepa-
rar de Antonio Marcos, em 1975. 
Em 1977, grava ‘Avôhai’, de um 
ainda iniciante Zé Ramalho. Em 
uma cerimônia na Assembleia 
Legislativa de São Paulo, em 
agosto de 2009, ela foi convida-
da a interpretar o Hino Nacional. 
Na hora de cantar, atrapalhou-se 
com os versos e um vídeo com 
a apresentação viralizou. De-
pois disso, ela pensou em desistir 
da carreira, entrou em depres-
são e teve Síndrome do Pânico.  
O corpo de Vausa será velado 
pela família e amigos próximos 
no Funeral Arce Morumbi, hoje 
das 8h às 14h. O sepultamento 
será às 16h no Cemitério de Con-
gonhas, em São Paulo.

Conteúdo Estadão
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CR7: LESÃO NO TORNOZELO
Craque sofreu lesão no tornozelo direito, 

no 1 a 1 entre Juventus e Lazio, no Italiano, 

e desfalcar Portugal na Liga das Nações 

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

FLAMENGO FLUMINENSE

Decepção após nova 
goleada no Brasileiro
Rubro-Negro é atropelado pelo Atlético-MG e perde a chance de assumir a liderança

CLÉBER MENDES

Duelo no Mineirão teve entradas ríspidas durante os 90 minutos

G
oleado pelo São Pau-
lo na rodada passada, 
o Flamengo foi atro-
pelado novamente 

no Campeonato Brasileiro: o 
revés por 4 a 0 para o Atléti-
co-MG, ontem, no Mineirão, 
impediu que o Rubro-Negro 
assumisse a liderança da com-
petição - com o resultado, caiu 
para o terceiro lugar, enquan-
to o Galo assumiu a vice-lide-
rança. O time de Sampaoli, 
que não ficou na beira do cam-
po por conta de suspensão, ba-
lançou a rede com Sasha, duas 
vezes, Keno e Zaracho.

O Atlético-MG começou 
o primeiro tempo com a cor-
da toda e , aos três minutos, 
abriu o placar. Savarino rece-
beu na direita e cruzou na me-
dida para Sasha, que desviou 
e mandou a bola para a rede. 

Quando o Flamengo tentava 
respirar e responder à altura, 
o time mineiro conseguiu am-
pliar o marcador. Em linda jo-
gada, Savarino cortou para o 
meio e achou Keno na área. O 
atacante recebeu e chutou sem 

chances para Hugo.
O Flamengo, porém, não 

esmoreceu e  conseguiu 
equilibrar o jogo no meio de 
campo. Criou boas chances 
de gol, com Thiago Maia, 
Willian Arão e Natan, mas 

a defesa do Atlético-Mg e o 
goleiro Everson levaram a 
melhor. O jovem zagueiro, 
inclusive, foi o jogador do 
Flamengo na primeira eta-
pa, com duas finalizações 
perigosas. 

No segundo tempo, o rotei-
ro foi o mesmo. O Atlético-MG 
jogando no erro do Flamengo 
e esperando o momento cer-
to para dar o bote. E foi assim 
aos 13 minutos: Arana faz 
grande jogada e cruzou para 
Sasha, que mergulhou para 
cabecear. A bola passou entre 
as pernas do goleiro Hugo. O 
Rubro-Negro, totalmente ino-
fensivo, tentava reagir, mas, 
aos 37, quando o Galo parecia 
já se contentar com o resulta-
do, veio o quarto gol. Savari-
no deu bela assistência a Za-
racho, que havia acabado de 
entrar, e, no primeiro toque, 
decretou a goleada.

Time de Odair Hellmann é superadp 
pelo Grêmio com gol de Pepê: 1 a 0

Derrota e perda da 
invencibilidade em 
noite fria no Maraca

Em um domingo frio, no 
Maracanã, o Fluminen-
se não conseguiu man-
ter a boa fase e perdeu 
por 1 a 0 para o Grêmio, 
dando adeus à invenci-
bilidade de oito jogos no 
Campeonato Brasileiro. 
O gol da vitória dos gaú-
chos foi marcado por 
Pepê, ainda no primeiro 
tempo. Com a derrota, o 
Fluminense caiu para a 
quinta posição, com 32 
pontos ganhos.

A partida começou 
como o tempo no Rio de 
Janeiro: frio e sem gran-
des emoções. Os primei-
ros 20 minutos foram de 
dar sono. Não fosse a joga-
da de Churín, que cruzou 
rasteiro para Pepê fazer o 
gol, nada aconteceria.  

No segundo tempo, o 
Grêmio foi melhor em 

campo. Jean Pyerre tocou 
para Churin nas costas da 
defesa. O atacante dominou 
dentro da área, tocou na 
saída de Muriel e acertou o 
travessão. O Grêmio mante-
ve a pressão. Luiz Fernando 
chegou pela ponta e chutou 
cruzado, assustando Muriel, 
que também salvou o Flumi-
nense aos 30 minutos, em fi-
nalização de  Ferreira. 

Em seguida, os cariocas 
responderam. Ganso rece-
beu no meio e tocou para 
Felippe Cardoso. O atacante 
chutou forte para a defesa 
segura de Paulo Victor. Os 
visitantes depois apostaram 
na cera e conseguiram segu-
rar o placar positivo fora de 
casa. O Tricolor carioca volta 
a campo apenas no próximo 
sábado, dia 14, para pegar 
o Palmeiras, às 21h30 (horá-
rio de Brasília).

VASCO

BOTAFOGO

Derrota e ida à zona da degola
Time cai para o Palmeiras e não vence há nove jogos no Brasileiro 

A luz amarela segue acesa em 
São Januário. Há nove roda-
das sem vencer no Campeo-
nato Brasileiro (sete derrotas e 
dois empates), o Vasco iniciou 
a sua caminhada no returno 
com o pé esquerdo: foi supe-
rado pelo Palmeiras, por 1 a 0, 
ontem, em São Januário, gol 
de Luiz Adriano, de pênalti. O 
resultado empurrou o Vasco 
para a temida zona de rebai-
xamento - volta a campo pelo 
Brasileirão no sábado, contra 
o Sport, na Ilha do Retiro. 

O encontro entre os téc-
nicos portugueses Ricar-
do Sá Pinto e Abel Ferreira 
foi sem sal na etapa inicial. 
Apesar de jogar em casa, o 
Vasco adotou postura mui-
to recuada. A estratégia era 
buscar sair rápido da defesa 

Talles Magno não jogou bem

DANIEL CASTELO BRANCO

para o ataque, mas Benítez 
jogou muito recuado e faci-
litou a vida do Verdão, que 
teve mais posse de bola, mas 
nada criou.

Logo no começo do se-
gundo tempo, em uma das 

raras vezes que Cano pegou 
na bola, ele fez grande jo-
gada na área do Palmeiras, 
mas parou na boa defesa de 
Weverton. O jejum do arti-
lheiro argentino na Série A 
também já dura nove jogos. 
A última vez que ele marcou 
foi na vitória por 3 a 2 sobre o 
Botafogo, na 10ª rodada.

Com o Verdão mais ativo, o 
Vasco foi castigado aos 25 mi-
nutos, quando Neto Borges 
fez pênalti em Lucas Lima. Na 
cobrança, Luiz Adriano parou 
na defesa de Fernando Miguel, 
mas, no rebote, marcou. Com 
um homem a mais (Felipe 
Melo se machucou e o técnico 
Abel Ferreira já tinha feito to-
das as substituições), o Vasco 
pressionou nas bolas aéreas, 
mas sem sucesso.

Vacilo e volta para o Z-4
Desfalcado, Alvinegro é derrotado pelo Bahia em Salvador: 1 a 0

Cheio de desfalques e ainda 
com o preparador de golei-
ros Flávio Tenius como técni-
co interino, o Botafogo per-
deu por 1 a 0 para o Bahia, 
ontem, na Fonte Nova, na 
primeira rodada do returno 
do Campeonato Brasileiro. 
Rodriguinho, em pênalti 
polêmico já nos acréscimos, 
marcou mesmo depois de o 
Árbitro de Vídeo ter alertado 
sobre o equívoco do árbitro 
de campo Jefferson Ferrei-
ra de Moraes. O resultado 
empurrou o Alvinegro, que 
segue com 20 pontos, para a 
zona de rebaixamento.

O Alvinegro foi levemente 
superior durante boa parte 
da primeira etapa. No en-

O Bahia foi mais ofensivo

VITOR SILVA/BOTAFOGO/DIVULGAÇÃO

tanto, assim como em todo 
a competição até aqui, che-
gava bem à intermediária 
do Bahia, mas vacilava no 
passe final para o gol. Bruno 
Nazário, em um chute colo-
cado, criou a melhor chance 

do time. E graças ao Árbitro 
de Vídeo, que flagrou uma 
irregularidade em um dos 
contra-ataques do Bahia, o 
goleiro Saulo se safou de ter 
tomado um frango incrível 
no final do primeiro tempo.

A etapa complementar foi 
de muita correria. O ataque 
do Botafogo, inoperante, não 
ameaçou o Bahia. Mais soltos, 
os donos da casa passaram a 
pressionar. Nos acréscimos, 
Gilberto arriscou de fora da 
área e a bola explodiu na coxa 
e depois no braço do zagueiro 
Marcelo Benevenuto. O árbi-
tro deu pênalti e manteve a 
sua decisão mesmo após o 
VAR sugerir melhor avalia-
ção do lance. Na cobrança, 
Rodriguinho decretou a der-
rota do Botafogo.

a palinha do apolinho
TV GAZETA / REPRODUÇÃO

MISTERIOSO SÃO PAULO

BICHO SOLTO  
NA PANDEMIA

PEDALADAS

 N As pessoas, infelizmen-
te, parecem não querer 
acreditar no risco que 
correm ao optar por não 
seguir as recomendações 
das autoridades sanitárias 
na prevenção à pandemia 
de covid-19. Repare as pes-
soas próximas e veja como 
muitos dos amigos, dos 
parentes ou dos conheci-
dos estão contaminados. 
Pois nos clubes de futebol, 
e até nas seleções, a situa-
ção é idêntica, com grande 
quantidade de atletas in-
fectados. Não embarque 
nessa de que a pandemia 
passou, o bicho continua 
solto e muito ativo.

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

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

 NÉ difícil entender porque 
um clube do tamanho do 
São Paulo enfrenta tantos 
problemas internos. A estru-
tura é maravilhosa, um belo 
e confortável estádio, centro 
de treinamento muito bem 
equipado, capaz de atender 
aos competentes profissio-
nais das áreas da fisiologia 
e fisioterapia. A torcida está 
cotada entre as maiores do 
país, tudo apontando para 
um cenário de filme de Walt 
Disney. Só e a realidade é ou-
tra. Internamente o ambien-
te é quente, em constante 

ebulição, algo semelhante ao 
que acontece por aqui com o 
Vasco. Política efervescente 
e cobranças intermináveis, 
que tumultuam a vida dos 
profissionais que trabalham 
como se tivessem alguém 
sempre às suas costas. Vejo o 
São Paulo como real candida-
to ao título tendo ele mesmo 
como grande adversário. Fer-
nando Diniz (foto), quando 
o time ganha, é gênio revo-
lucionário; quando perde, é 
Professor Pardal. O cara tra-
balha mais preocupado do 
que mãe de astronauta.

 N Dia de eleição presi-
dencial no Vasco termi-
nou com tumulto e apa-
gão. A única novidade foi 
Leven Siano sair dizendo 
que, se houver anulação 
do pleito, não o disputa-
rá mais e devolverá as 
chaves do clube. Candi-

dato tem as chaves do clube?
 N Liverpool e Manchester 

City empatam em 1 a 1. O 
atacante brasileiro Gabriel 
Jesus fez gol de bico e Ro-
berto Firmino foi sacado 
depois de fraca atuação. 
Tite, técnico da Seleção, as-
sistiu preocupado.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 NOportuna a homenagem 
que a CBF prestará ao gran-
de Zagallo, único cidadão 
do planeta que tem qua-
tro medalhas de Campeão 
do Mundo na gavetinha da 
mesa de cabeceira.

 N Vagner Mancini já está 
sem argumentos para 
tentar explicar porque 
o time do Corinthians, 
que tem bons jogadores, 
não consegue engrenar. 
A Fiel está pelas tampas.

 > Belo Horizonte

 > Salvador
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ECONOMIA

SAIBA O QUE ESTÁ 
POR VIR NO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO
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E
stá cada vez mais 
próxima a apre-
sentação de uma 
reforma no Estado 

do Rio de Janeiro, com a 
proposta de fusões e pri-
vatizações de fundações, 
empresas e sociedades 
de economia mista. So-
bre esse projeto, que tem 
como objetivo reformular 
a máquina pública, já há 
informações nos bastido-
res sobre a intenção de 
fundir a Fundação da In-
fância e Juventude (FIA) 
com a Leão XIII. 

Atualmente, há 222 ser-
vidores ativos na FIA. Na 
outra fundação, são 482 
funcionários em ativida-
de. A ideia é que o quadro 
de pessoal seja somado 
em uma única instituição. 

Em relação a outros 
órgãos fluminenses, que 
poderão ser alvos de de-
sestatizações, há intenção 
de oferecer um Programa 
de Demissão Voluntária 
(PDV). Esses detalhes do 
projeto ainda estão sendo 
fechados.

Como a coluna infor-
mou em 7 de outubro, a re-
forma administrativa no 

EDUCADORES JORNADA MAIOR

NO MUNICÍPIO 1 NO MUNICÍPIO 2

 N Atenção, servidores da rede 
de ensino do Município do Rio 
de Janeiro. A partir de 2022, os 
professores da SME poderão 
ampliar suas jornadas para a 
carga horária de 40 horas se-
manais. A sanção do prefeito 
Marcelo Crivella à Lei 6.799/20 
- que prevê a medida - foi pu-
blicada no Diário Oficial na 
última sexta-feira. A migração 
alcança os educadores de 16, 
22 e 30 horas, que receberão 
gratificação por isso. 

 NA lei cria a “Gratificação para 
fins de Ampliação da Jornada 
de Trabalho”. O pagamento 
será destinado, exclusivamen-
te, aos professores em exercício 
no âmbito da Secretaria Muni-
cipal de Educação, em funções 
do magistério. O mesmo valor 
será computado no cálculo da 
gratificação adicional por tem-
po de serviço. Ou seja, a quantia 
será levada para a aposentado-
ria, e sobre ela incidirá a contri-
buição previdenciária de 11%.

REFORMULAÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA

Fusão de 
fundações é 
medida prevista 
na proposta de 
reformulação do 
estado fluminense

Rio virá com o ‘carimbo’ 
da gestão do governador 
em exercício Cláudio Cas-
tro, que pediu à Assem-
bleia Legislativa, no mês 
passado, a devolução do 
projeto de autoria de Wil-
son Witzel (hoje afastado 
do cargo de governador).

O objetivo de Castro é 
apresentar à Alerj uma 
nova proposta junto com 
estudos de economicida-
de. Esse seria, então, um 
dos ‘deveres de casa’ do 
governo estadual para 
comprovar à equipe eco-
nômica da União que está 
buscando cortar despesas.

Até porque a medida 
faz parte do conjunto de 
ações exigidas pelo Conse-
lho de Supervisão do Regi-
me de Recuperação Fiscal 
(RRF) e pelo Ministério da 
Economia para o Rio ter 
a prorrogação do acordo 
financeiro com a União. 

Por enquanto, o estado 
fluminense ‘respira’ por 
mais cinco meses sob a vi-
gência do regime, já que a 
União deu esse prazo até 
que possa dar a palavra 
final. Também nesse mes-
mo período, o Rio aguarda  
aprovação pelo Congres-
so do PLP 101/2020, que 
muda as bases do RRF.

Pelo texto, de autoria de 
Pedro Paulo (DEM-RJ), a 
duração do regime passa 
dos atuais seis anos para 
dez. Se o texto passar, o es-
tado terá 13 anos de recu-
peração fiscal e suavização 
do pagamento da dívida 
com o Tesouro Nacional.

Veja como negociar dívida 
no Serasa Limpa Nome
Dá para ter descontos de até 99%. Evento online termina em 30 de novembro

REPRODUÇÃO

Também será possível os consumidores endividados renegociarem dívidas nas mais de sete mil agências dos Correios em todo Brasil

Q
uem está no vermelho 
tem a possibilidade 
de renegociar dívidas 
com desconto de até 

99%, por meio da nova edi-
ção do feirão Serasa Limpa 
Nome. Os débitos podem ser 
quitados sem sair de casa, até 
30 de novembro, pelos canais 
digitais, como o site do Serasa 
Limpa Nome, Whatsapp e apli-
cativo. Também será possível 
renegociar nas mais de sete mil 
agências dos Correios em todo 
Brasil. A Serasa estima que a 
iniciativa poderá beneficiar 
até 64 milhões de consumido-
res. O DIA mostra o passo a 
passo de como renegociar.

Segundo levantamento rea-
lizado pela Serasa, o Estado do 
Rio está em segundo lugar no 
ranking de inadimplência, 
num top 10 de estados brasilei-
ros. Em 2020, a taxa registrada 
é de 2.368.434. Enquanto no 
ano passado, o número foi ain-
da maior: 2.481.460. São Paulo 
lidera a pesquisa com o índice 
de 4.260.815 inadimplências 
neste ano e 4.411.463 em 2019. 

Ainda conforme a Serasa, 
participam desta edição do fei-
rão mais de 50 empresas par-
ceiras dos mais diversos seg-
mentos entre elas: Itaú, Banco 
do Brasil, Recovery, Claro, San-
tander, Vivo, Casas Bahia, Pon-
to Frio, Renner, Riachuelo, Per-
nambucanas, Avon, Bradesco, 
Carrefour, Porto Seguro, Ati-
vos, Oi, Sky, Banco BMG, Digio, 
Zema, Crefisa, Ipanema, Uno-
par, Di Santinni, Algar, Fama, 
Pitágoras, Uniderp, Unime, 
Hipercard, Conect Car, Elmo, 
Tenda, Energisa, Light, Nos-
so Lar, Novo Mundo, Koerich, 
Kredilg e Cemig.

Antes de renegociar, é ne-
cessário saber se as prestações 
cabem no orçamento para que 
não provoquem mais dívidas. 
Economista da Fundação Dom 
Cabral e professor do Ibmec, 
Gilberto Braga orienta que o 
inadimplente elabore, em um 
papel ou planilha, o orçamento 
mensal, “de forma que se tenha 
noção clara de quanto é o valor 
das despesas da família, de ma-
neira a poder debater o valor 
da parcela a ser paga”. 

“O valor acordado deve ser 
honrado, mas sem a necessi-
dade de se endividar”, destaca. 
“Tome cuidado para não cair 
na tentação de negociar, tirar a 
restrição do CPF e em seguida, 
começar nova dívida”.

PALOMA SAVEDRA

SERVIDOR

N e-mail: paloma.savedra@odia.com.br

N site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Gilberto Braga: “O valor acordado deve ser honrado, mas sem a necessidade de se endividar”

REPRODUÇÃO DE INTERNET

CONFIRA

64 MI

50

2,3 MI

 A Serasa estima que a 

iniciativa poderá beneficiar 

até 64 milhões de 

consumidores que estão 

com dívidas no país. 

Mais de 50 empresas dos 

mais diversos ramos vão 

participar do feirão Serasa 

Limpa Nome.

Em 2020, a taxa no Rio 

registrada é de 2.368.434. 

Enquanto no ano passado, o 

número foi maior: 2.481.460.

COMO RENEGOCIAR

Siga o passo a passo para poder participar do feirão

1º PASSO
 NAcessar o site www.serasa.

com.br ou baixar o aplicativo no 
celular; digitar o CPF e preen-
cher um breve cadastro. Desta 
forma, o consumidor também 
consegue consultar se o CPF 
está negativado, ou seja, se o 
seu o nome está ou não “sujo”. 

 N Os débitos financeiros tam-
bém podem ser regularizados 
pelo WhatsApp, por meio do 
número: (11) 98870-7025.

2º PASSO
 N Ao entrar na plataforma, 

todas as informações financeiras 
do consumidor já aparecerão na 
tela, devidamente explicadas, in-
cluindo as dívidas que tiver. Se qui-
ser conhecer as condições ofereci-
das para pagamento, basta clicar 
para ser direcionado até uma nova 
página, onde serão apresentadas 
as mais variadas opções para re-
negociar cada débito.

3º PASSO
 N Depois que você escolher uma 

das opções de valor, é só escolher 
se vai ser à vista ou em parcelas, e 
a melhor data de vencimento.

4º PASSO
 N A plataforma da Serasa 

gera um ou mais boletos, 
dependendo da forma de 
paga m e n to  e sco l h i d a ,  j á 
com a data de vencimento 
escolhida.

 N Com o boleto o consumi-
d o r  p o d e  o p ta r  e m  paga r 
p e lo  a p li ca t i vo  d o  ba n co 
em que tiver conta, que con-
segue ler o arquivo direta-
mente do computador, ou 
então imprimir a via e pa-
gar na agência ou nas casas 
lotéricas.

 > Serasa Turbo é outro 
atrativo deste feirão. An-
tes mesmo da dívida ser 
quitada, o funcionalida-
de Turbo mostrará ao con-
sumidor quantos pontos 
aumentará em seu Serasa 
Score (pontuação de cré-
dito). Basta acessar o site 
da Serasa ou os canais di-
gitais, como app, verificar 
se há alguma oferta turbo 
disponível, gerar o acordo 
e fazer o pagamento. 

Além disso, a platafor-
ma disponibiliza infor-
mações e quais fatores 

foram responsáveis por 
ampliar ou diminuir o Se-
rasa Score.

A pontuação, acessada 
por mais de 48 milhões 
de brasileiros em todo o 
país, mede a probabilida-
de de uma pessoa pagar 
suas contas nos próximos 
12 meses. 

Vale lembrar que a pon-
tuação obedece ao seguin-
te padrão: 0 a 300: consi-
derado Score baixo; 300 
a 700: considerado Score 
mediano; 700 a 1000; con-
siderado Score alto.

Site mostra pontuação de 
cliente para pagar contas

Reportagem da estagiária Letícia Moura, 

sob supervisão de Marina Cardoso
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 N O DEM pode superar em 2020 sua melhor marca des-
de as eleições de 1988 e conquistar pelo menos sete capi-
tais. O partido lidera as intenções de votos em Salvador 
(Bruno Reis), Rio de Janeiro (Eduardo Paes), Curitiba 
(Rafael Greca), Florianópolis (Gean Loureiro) e Macapá 
(Josiel Alcolumbre). A legenda também avança no Re-
cife (Mendonça Filho) e São Luís (Neto Evangelista), 
com nomes competitivos. Na eleição passada, o DEM 
conquistou apenas uma capital: Salvador (ACM Neto). 
Comparando 2020 com 2016, o Democratas quase tri-
plicou o número de candidaturas próprias a prefeito nos 
municípios da Região Integrada de Desenvolvimento 
do Distrito Federal e Entorno (RIDE), passando de 6 
para 17 – um recorde histórico. O levantamento, para a 
coluna, é do cientista político Murilo Medeiros, da UnB.

Só para constar
 N O departamento de TI 

e segurança cibernética 
do Superior Tribunal de 
Justiça, que foi hackeado, 
está há dois anos sob con-
trole de um ex-fornecedor 
da Corte. 

Cadê?
 N Olha a falta que o sis-

from da amazônia azul 
faz se funcionasse. A Ma-
rinha e a PF não têm ideia 
até hoje qual é o navio que 

despejou óleo e pixe na 
costa brasileira.

Contra regra
 N E o filho de Sérgio Ca-

bral, o ex-deputado Mar-
co Antônio, continua co-
locando pingos nos is nas 
campanha do Rio. Depois 
de desmentir Eduardo 
Paes – que negou amiza-
de com o ex-governador 
– enquadrou Luiz Lima, 
que usou vídeo sem sua 
permissão.

Águas turvas
 NA poluição de água no 

Rio Tatuoca, na Região do 
Quilombo Ilha de Mercês, 
em Ipojuca (PE), chama a 
atenção de autoridades. 
Aparecem grandes peixes 
mortos há dias.

Águas limpas
 NPor falar em Ipojuca, 

ali perto, na bela praia do 
Muro Alto, o grupo GAV 
construíra por R$ 300 mi-
lhões um resort de luxo.

Ficando para trás
 NEnquanto o Brasil barra 

cassinos e bingos – perdem 
o mercado, geração de ren-
da, empregos, turismo e 
recolhimento de impostos 
– os norte-americanos sa-
bem o que isso significa. A 
Virginia aprovou mais qua-
tro cassinos e as apostas es-
portivas chegam a outros 
três estados, deu no Bole-
tim de Notícias Lotéricas.

MERCADO

Aeroporto pra valer
 NQuem passa pelos novos 

terminais do Aeroporto de 
Salvador, sente a tamanha 
diferença do antigo admi-
nistrado pela Infraero – 
onde até ar condicionado 
quebrava fácil. A conces-
sionária Vinci acertou em 
muita coisa. Falta ampliar 
área de alimentação e ins-
talar torres de energia para 

celular nos novos salões.

Seguro$
 NA Icatu Seguros (vida, 

Previdência e Capitaliza-
ção) colhe os resultados 
da parceria com o Banco 
do Nordeste. Desde maio, 
com início da operação, re-
gistrou crescimento de sua 
carteira e já trabalha com 
45% da base do banco. Cer-
ca de 1,1 milhão de clientes 
já possuem seguros de Vida 
e Prestamista. Até dezem-
bro serão 1,5 milhão.

Guerra das passagens
 NUsuários da Buser en-

viaram mais de 100 mil 
e-mails à Agência de Trans-
porte do Estado de São Pau-
lo (Artesp), defendendo a 
atuação do serviço, que é 
conhecido como o “Uber 
do ônibus”. Os viajantes 
atenderam a um pedido 
da startup para responder 
a uma Consulta Pública 
promovida pela agência 
reguladora, que estabele-
ceu um prazo até o dia 9 de 
novembro para o envio de 
contribuições.

Se cuida, Brasil
 NAmigo da coluna man-

dou notícias de Ravenna, 
norte da Itália, com a se-
gunda onda de covid-19 – o 
mesmo cenário em cente-
nas de outras cidades ita-
lianas: Ruas desertas com 
toque recolher às 19h.

A VOLTA DO DEM

OS INTOCÁVEIS

 N Lá se vão 13 meses desde a de-
cisão do ministro Alexandre de 
Moraes, do STF, que suspendeu 
a apuração e afastou dois técni-
cos da Receita Federal que, por 
sorteio, investigavam 133 contri-
buientes, entre eles o ministro Gil-
mar Mendes e a esposa. A Receita 
defendeu os profissionais. A deci-
são de Moraes saiu dos meandros 
do inquérito, na Corte, que investi-
ga supostos vazamentos de dados 
de brasileiros. Repito, supostos.

É em tempos de dificuldade, 
como este em que vivemos, 
que descobrimos com quem 

de fato podemos contar. E a Força 
Aérea Brasileira (FAB) está sem-
pre pronta a dar a sua colaboração. 
Para citar apenas um exemplo rela-
cionado à pandemia da Covid-19, a 
FAB vem transportando equipamen-
tos, remédios e insumos. Em outra 
ação recente, o Segundo Esquadrão 
do Décimo Grupo de Aviação (2°/10° 
GAV) - Esquadrão Pelicano, realizou 
o transporte de aproximadamente 
uma tonelada de alimentos para ani-
mais afetados pelas queimadas no 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Uma semelhança une esses dois tra-
balhos: a condição que a FAB tem de 
chegar a locais de difícil acesso. Essa 
mesma capacidade será novamente 
importante daqui a poucos dias em 
virtude das eleições municipais, já que 
a Força Aérea leva as urnas eletrônicas 
para os pontos mais remotos do Brasil.

Políticos e militantes nas redes 
sociais perderam o foco da rea-
lidade que o Brasil e o mundo 

vivem e continuam em postura eli-
tista, egoísta e diria até que cruel, de-
dicados ao ódio, à calúnia, à mesqui-
nharia dos julgamentos, que levam 
desânimo à população que sofre.

A pauta do Congresso, do governo, 
claro, e da sociedade em geral deveria 
ser o drama provocado pela pandemia 
que agravou uma herança maldita na 
Economia e no poder público em to-
dos os seus níveis. Temos reformas a 
serem feitas para o país ter condições 
mínimas de competir na captação de 
investimentos, no aumento da produ-
tividade e no uso de novas tecnologias 
na atividade produtiva.

Nossas indústrias andam sem in-
vestimento há décadas. Perdemos 
mercado para nossos manufaturados, 
passando a depender do agronegócio 
para o superávit na balança comer-
cial. Mas, mesmo no setor, que vai 
bem pela eficiência do setor privado e 
agora com apoio oficial, com o desem-
penho admirável da ministra Teresa 
Cristina, da Agricultura, tem muita 
coisa a ser feita. A autossuficiência no 
trigo é meta a ser alcançada e mere-
ceria mais espaço no debate nacional 
do que o mal uso de verba de gabinete 
dos deputados estaduais.

O sistema S acabou desvirtuado, 
pois os investimentos parecem ser 
mais dirigidos para atender à vaidade 
de seus dirigentes. Investimentos na 
Cultura, no entretenimento, em servi-
ços de responsabilidade oficial, todos 
merecedores de apoio, mas não com o 
dinheiro destinado a melhorar nossa 
mão de obra, dando condições de aces-
so social e econômico à classe traba-
lhadora. Foi esta a ideia que inspirou 
Getúlio Vargas. Com o tempo, acabou 
se prestando ao peleguismo patronal, 
de mando e, por vezes, vitalício.

Os temas do mal

Dimensão 22 - protegendo e ajudando o país

Marcelo Queiroz
advogado 
e professor 
universitário

Aristóteles  
Drummond 
jornalista 

Das maiores cidades aos locais 
mais distantes, a área total sob a 
responsabilidade da FAB é de 22 mi-
lhões de km², considerando 12 mi-
lhões de km² (8,5 milhões do territó-
rio nacional propriamente dito e 3,5 
milhões da área marítima da Zona 
Econômica Exclusiva), mais 10 mi-
lhões de km² de águas internacio-
nais, nos quais é feito o controle dos 
voos. Isso é mais do que o dobro da 
área de todo o continente europeu. 
Para cumprir as missões de contro-
lar, defender e integrar esse gigan-
tesco espaço, não por acaso chamado 
de Dimensão 22, a Força Aérea Brasi-
leira realiza missões de caça, patru-

Nada é feito para transmitir segu-
rança jurídica – e política – no formi-
dável pacote de concessões anunciado 
pelo ministro Tarcísio de Freitas, ou-
tro craque. O caso da Linha Amarela, 
no Rio, assusta. E com a interferência 
despropositada do Judiciário. As pri-
vatizações paradas.

Um prazer sádico ao explorar bri-
gas entre ministros, pitos presiden-
ciais em outros, acusações a políti-
cos, magistrados, que, mesmo sendo 
verdadeiras, não chegam a lugar al-

gum, pois foi montado um aparato 
jurídico para garantir a impunidade. 
E o Congresso tem pronto para votar 
a emblemática questão da segunda 
instância e não o faz.

Um povo trabalhador, empresá-
rios arrojados, um enorme campo 
para explorarmos o Turismo em todo 
o território nacional, belos projetos 
de infraestrutura e só se fala em mi-
mimi. Sociedade doente, povo sofri-
do e futuro sombrio, é o que se con-
clui. Uma pena!

lhas marítimas, busca e salvamento, 
reconhecimento e transporte.

Monitorar uma área desse tama-
nho requer um investimento pesa-
do em equipamentos. A FAB dispõe, 
entre outros, dos caças suecos E-39 
Gripen NG, projetados para missões 
ar-ar, ar-mar e ar-solo; e a aerona-
ve de transporte militar e reabas-
tecimento em voo KC-390, além do 
Programa Estratégico de Sistemas 
Espaciais (Pese), que monta a estra-
tégia de implantação de sistemas es-
paciais de defesa, dando às opera-
ções das Forças Armadas o suporte 
das aplicações espaciais de maneira 
coordenada e integrada.

O Departamento de Controle do 
Espaço Aéreo (Decea), órgão da FAB, 
também vem trabalhando para ga-
rantir a segurança e a fluidez do trá-
fego aéreo que se fazem especialmen-
te necessárias neste momento de cri-
se em que ainda nos vemos limitados 
pela pandemia. Como uma grande 
mãe, do alto dos seus quase 80 anos 
de sabedoria, a Força Aérea Brasi-
leira coloca a pátria sob a proteção 
de suas asas, contribuindo para o de-
senvolvimento nacional e o exercício 
da cidadania e da democracia.

MARCELO CAMARGO / AGÊNCIA BRASIL 

ESPLANADEIRA

 N  # “Publicidade:  entre a disrupção e a continuidade” será tema de de-
bates para a V Mostra de Publicidade, entre os dias 10 e 12 via YouTube, no 
Canal CasaCom Conecta. # Meu Dim Dim, plataforma de cashback, registra 
crescimento expressivo na pandemia, de 300%. # Grupo Petrópolis lança 
Black Princess Braza Hops, primeira cerveja produzida com lúpulo brasileiro 
plantado no Centro Cervejeiro da Serra, em Teresópolis. # Confederação 
Brasileira de Vôlei fecha patrocínio com Testfy, startup de tecnologia em 
saúde. # Todeschini, do segmento moveleiro, inaugura nova franquia em 
Jatái (GO). # O presidente da FUNASA, Giovanne Gomes, viajou com o presi-
dente Bolsonaro para AL e PI, para entrega de água potável a 10 mil pessoas. 

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

“Como uma grande 

mãe, do alto dos 

seus quase 80 anos 

de sabedoria, a 

FAB coloca a pátria 

sob a proteção 

de suas asas”

ARTE KIKO
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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
 

eNCaNTaDO V/TeXTO
Apartamento 1 ou 2 quartos. 
Sem condomínio. Rua Ange-
lina, 147.ônibus na porta. A 
partir de R$ 630,00. Tratar 
98354-1871
 
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.
 

mÁrmOrarIa DuTra 1 
Precisa-se de aCaBaDOr e 
SerraDOr, com experiência
rua Goiás nº 146- Parque 
José Bonifácio - São João de 
meriti
CeL. 98556-4363
 
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
 

PINTOr V/TeXTO
Pintor automotivo, com ex-
periência em carteira, para 
trabalhar em empresa de 
cenografia. Ligar a partir 
09:00hs. Tel.:2427-2722/ 
97209-8227/ 97209-8256 
ZaP.
 

PINTOr V/TeXTO
Precisa-se de Pintor automo-
tivo. Salário à combinar. Rua 
Ferreira Pontes, 166 Andaraí. 
Tel: 96484-1420/ 999540-
3535/ 3172-0272
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TATY ZATTO ESTÁ DE VOLTA AOS PALCOS

FábiaOliveira

RECÉM ELIMINADO DA FAZENDA

Termina namoro de 

Juliano Ceglia após 

promessa de noivado

DIV
ULG

AÇÃO 

T
odo mundo viu quando Juliano 
Ceglia prometeu pedir a designer 
Tati Bonilha em casamento 

depois que deixasse o confinamento 
de ‘A Fazenda’. O jornalista revelou 
ainda que entrou solteiro na casa, após 
a moça pedir um tempo no relaciona-
mento por não saber o que aconteceria 
durante a participação de Ceglia no 
reality. Pois bem. Juliano nem bem saiu 
direito e já foi atrás de Tati para cumprir 
com sua promessa, mas o inesperado 
aconteceu. 

A designer não aceitou o pedido e 
muito menos quis dar continuidade ao 
namoro, o que deixou Juliano de cora-
ção partido. Neste fim de semana, o 
ex-peão esteve jantando com uma 
loura bonita em São Paulo, o que le-

vantou suspeitas de o rapaz já teria 
feito a fila andar. Mas calma, a moça 
em questão se chama Larissa Mocelin. 
E não, ela não está se relacionando 
com Ceglia. Os dois são apenas amigos 
e mantém uma parceria profissional. 
No caso, Larissa atua como empresária 
do jornalista, que agora, mais do que 
nunca, está focado em trabalhar sua 
carreira fora do reality da Record. 

No confinamento da ‘Fazenda’, 
Juliano pensou muito sobre dar um 
passo a mais na relação com a ex. A 
revelação sobre o pedido de casamen-
to surpreendeu Lidi, Mariano e Lipe, 
que quiseram saber mais sobre a dona 
do coração de Ceglia. “Ela é designer e 
embaixadora da Audi”, se limitou a 
contar o ex-participante.

ESTÉTICOS DE MARIA LINA

OS PROCEDIMENTOS 

Desde março sem subir aos palcos por conta da pandemia do novo coronavírus, a DJ Taty Zatto voltou aos trabalhos 

neste fim de semana. “Toquei em uma festa de 15 anos, em Campo Grande. As casas só estão abrindo com 50% 

da sua capacidade e seguindo todas as recomendações e orientações da OMS. Fiquei mais ansiosa que a debu-

tante”, brincou a DJ.
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Maria Lina está com a bola da vez. Desde 

que Whindersson Nunes assumiu publi-

camente seu affair com a estudante de 

engenharia de Santa Catarina, todos os 

holofotes se voltaram para o casal. A 

moça, inclusive, precisou verificar sua 

conta no Instagram para combater os 

fakes que vinham se passando por ela. 

Pois bem. Neste domingo (8), Maria 

Lina usou os stories do Instagram para 

falar um pouco sobre os procedimen-

tos estéticos que já fez.

 Em um jogo de perguntas e respos-

tas com seus seguidores, ela contou 

que realizou a famosa harmonização 

facial e deu detalhes sobre os pro-

cedimentos. “Fiz preenchimento de 

lábios, bigode chinês e olheiras. Esses 

são os únicos procedimentos que já 

fiz”, contou ela.

 Ostentando um shape de dar 

inveja, Maria Lina revelou ainda ser 

toda natural. “Nunca fiz cirurgia (es-

tética)”, afirmou a morena, após ser 

questionada sobre onde teria feito 

implante de silicone nos seios. 

Avessa aos pedidos de fotos

Nos bastidores da novela ‘Gênesis’ muita 
gente comenta sobre a aversão da atriz 
Tatyane Goulart à fotos com colegas de 
elenco e funcionários. Dizem que a moça, 
que está escalada para interpretar a 
personagem Mica, vive fugindo das 
pessoas para não receber pedidos de 
fotos. Algumas vezes, inclusive, chega a 
ficar um tempão dentro do camarim 
para evitar abordagens. Por outro lado, o 
ator Jorge Pontual, intérprete de Naor e 
par romântico de Tatyane no folhetim da 
Record, dá show de simpatia e atende 
muito bem a todos.

REPRODUÇÃO INTERNET 
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EMPRESÁRIA DE MODA FITNESS

JUJU SALIMENI, A NOVA 

DIVULGAÇÃO/ LEVI CRUZ/ AGÊNCIA FIO CONDUTOR

LUKA CANTA HIT ‘TÔ NEM AÍ’ 
NO MEIO DA RUA EM PLENA 
PANDEMIA
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Mirella Santos deixou os fãs preocupados após re-

velar que foi internada às pressas no hospital Albert 

Einstein, em São Paulo, depois de sofrer um desmaio, 

cair e bater com a cabeça. O marido dela, o humorista 

Wellington Muniz, a acompanhou durante a breve 

internação. Segundo Mirella, o episódio aconteceu 

na cozinha de sua casa e, apesar não haver uma fre-

quência, não é a primeira vez que ela desmaia. 

“Ontem (sexta), na hora que eu acordei, eu fui tomar 

café da manhã e acabei desmaiando na cozinha. Eu 

bati com a cabeça e estou com um galo aqui (testa). E 

acabei cortando um pedacinho da orelha, que eu tive 

que fazer uma microcirurgia, porque eu caí com tudo. 

Na realidade eu já tenho esse problema de desmaios 

assim do nada, que são bem raros, mas eu tenho des-

de a infância. Como eu bati com a cabeça e cortei a 

orelha, eu vim para o hospital e eles acabaram fazen-

do uma bateria de exames comigo por precaução, até 

pra fazermos um levantamento do por que eu tenho 

esses desmaios desde a infância”, contou Mirella, que 

foi pra casa com um aparelho que deverá medir suas 

frequências cardíacas por 24h.

Uma modelo famosa, que recentemente participou de um trabalho com 
um cantor, ficou mal falada entre a produção do dito artista. É que após 
o término dos trabalhos, na volta para casa, a moça em questão estava 
bem alterada por conta da bebida e o comentário entre a produção era 
que ela proporcionou alguns momentos de prazer aos rapazes da equi-
pe, mas sem precisar se despir, se é que me faço entender... 

NA VAN

DESMAIADA

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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 n A peça ‘Só 
Acaba quan-
do termina’, de 
Tania Celidonio, 
com direção de 
Marcos Fran-
ça, encerra sua 
temporada hoje, 
às 21h. Pode ser 
vista pelo  link 
do Zoom soaca-
baquandotermi-
na.carrd.co

 n A peça fala so-
bre o preconceito 
das pessoas com 
os idosos que 
tem desejo se-
xual, que amam, 
namoram. Por 
que isso ainda 
choca as pes-
soas? O ingresso 
é consciente: 
paga se quiser e 
quanto quiser.

O pagodeiro Dilsinho deu aquela patinada no gospel ao 
entrar em estúdio para gravar com o grupo Kemuel, 
considerado um dos suprassumos do segmento. Tanto 
Dilsinho quanto o grupo compartilharam imagens juntos, 
de uma paródia do hit ‘Refém’, mas saibam vocês, caros 
leitores, que vem sim um feat de verdade por aí e que 
promete ser sucesso. E tem mais: essa parceria, que na 
verdade é uma participação do Kemuel em uma nova 
faixa de Dilsinho, conta com clipe e tudo.

Esta humilde colunista ficou assustada quando recebeu um vídeo e algumas 

fotos de uma festa que aconteceu semana passada, na Barra da Tijuca. O pa-

ranauê rolou no meio da Rua Olegário Maciel, onde tem vários barzinhos. Todo 

mundo cantando, dançando, batucando, se abraçando e...sem máscaras. Que 

eu saiba ainda estamos em plena pandemia do coronavírus e é preciso evitar 

aglomerações. Só que susto foi ainda maior ao ver a cantora Luka, dona do hit 

‘Tô nem Aí’, soltando a voz ao microfone no meio da moçada. Eita!

Dona de uma rede de clínicas de estética, Juju Salimeni resolveu ampliar seus 
negócios para o ramo da moda fitness. A musa participou de todo o processo 
de criação junto com o stylist da marca parceira, OnMine, em uma coleção que 
leva a sua assinatura.

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

DILSINHO PATINA NO 

GOSPEL E GRAVA 

COM KEMUEL

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Marcelo Bimbi, marido da Nicole Bahls, literalmente quase infartou ao acompanhar a 
eleição do Vasco da Gama. Ele foi socorrido pela equipe médica do local após sofrer um 
princípio de infarto. “Muito estresse da eleição do Vasco. Elevou o pico de adrenalina. 
Mas, fui atendido prontamente e medicado. Está tudo bem”, explica o modelo. 

BIMBI QUASE INFARTA NO VASCO

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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Novelas
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Protagonistas de ‘As Five’, 

sequência de ‘Malhação: Viva 

a Diferença’, comemoram 

estreia no Globoplay e 

reencontro em cena

A 
novela adolescente ‘Ma-
lhação: Viva a Diferen-
ça’ fez tanto sucesso em 
sua exibição original, em 

2017, que as protagonistas da tra-
ma ganharam um spin off para 
mostrar como estão Keyla (Ga-
briela Medvedovski), Ellen (Hes-
laine Vieira), Lica (Manoela Ali-
perti), Tina (Ana Hikari) e Benê 
(Daphne Bozaski) depois de anos 
sem se verem. Em ‘As Five’, que 
estreia no dia 12 de novembro 
no Globoplay, as amigas estão 
no início da vida adulta, por vol-
ta dos 25 anos, cada uma com 
seus conflitos pessoais, comuns 
à Geração Z, que são aquelas 
pessoas que nasceram no fi-
nal da década de 1990 em um 
mundo já superconectado.

Intérprete de uma das per-
sonagens mais queridas pelo 
público, a Benê, Daphne Bozaski se tor-
nou mãe depois de ‘Malhação’ e agora 
usa sua nova experiência pessoal para 
entender melhor as transformações na 
vida de sua personagem. “É muito inte-
ressante viver a personagem na mesma 
idade que eu tenho agora. As questões 
dela são outras, e foi um desafio grande 
deixar de lado a ingenuidade que ela 
tinha sem deixar a essência se perder”, 
revela a atriz de 28 anos.

Lica, interpretada por Manoela Ali-
perti, continua com seu espírito livre 
em ‘As Five’. Por isso, Manoela ex-
plica que precisou tomar bastante 
cuidado para demonstrar a passa-
gem do tempo e ainda assim man-
ter a rebeldia tão característica da 
personagem. “Tive uma preocupação 
grande em não me repetir, buscar no-
vos apoios e respiros para a Lica. Fora 
os momentos que exigiam mais con-
centração, nós cinco nos divertimos 
muito juntas. A sintonia foi incrível, 
estamos felizes com o resultado que 
conquistamos e muito ansiosas para 
ver as cenas no ar”, comemora.

E é justamente sobre isso que tanto 
“Malhação: Viva a Diferença” quan-
to “As Five” falam: amizade. Para Ana 
Hikari, a temática principal que envol-
ve o grupo é algo universal. “O fato de 
ter a amizade como forma mais bonita 
de amor é o que faz as Five serem as 
Five”, define.

Heslaine Vieira, a Ellen, também ce-
lebra a união com as colegas de elenco. 
“Para mim, manter a amizade com as 
meninas é muito importante. Além de 
colegas de trabalho somos amigas, nos 
falamos em qualquer circunstância. 
Acredito que amizade é a família que a 
gente escolhe”, reflete.

Gabriela Medvedovski, a Keyla, re-
lembra o sentimento de “euforia” no 

TÁBATA UCHOA 
tabata.uchoa@odia.com.br

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

MALHAÇÃO

 n Tina conta que compôs uma 
música em homenagem à ami-
zade das cinco meninas, e todas 
se emocionam. Ellen mostra 
para Anderson o novo clipe de 
Tina. Dóris comemora com Bóris.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Cristal conta para Ester que se 
apaixonou por Cassiano. Cas-
siano avisa que dará entrada 
na ação de reconhecimento da 
paternidade de Samuca. Alberto 
manda flores para Cristal.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL 

 n Beto socorre Tancinha, que 
questiona o publicitário sobre 
suas intenções com ela. Rebeca 
pede que Aparício se afaste dela. 
Henrique confessa seu encanta-
mento por Penélope.

 n Norma pede para Fernanda 
arrumar emprego para Geovani 
na agência. Leandro surpreende 
e diz saber que Tobias foi o man-
dante da morte de Angélica. O 
advogado revela toda a verdade.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Ernestina confessa a Chico que 
não gostou da brincadeira que 
fizeram com ela. Carol conta a 
Junior sobre as crianças que co-
nheceu no hospital.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Bibi vai à casa de Heleninha. 
Rubinho fica intimidado na ca-
deia. Cândida lamenta pelo fim 
do noivado. Yuri descobre que 
Heleninha usou suas fotos.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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AMIGAS PARA SEMPRE 

Tonico 
(Matheus 

Dias) e Keyla 
(Gabriela 

Medvedovski)

FOTOS FÁBIO ROCHA / TV GLOBO

As protagonistas de 

‘Malhação: Viva a Diferença’ 

e ‘As Five’ nos bastidores

reencontro com personagens 
tão marcantes. “Durante todo 
o período do trabalho, desde as 
preparações, foi uma sensação 
de euforia gigantesca, porque 
temos um carinho muito gran-
de por essas personagens. Ter a 
oportunidade de voltar a contar 
a história das ‘Five’ é um grande 
privilégio”, garante. 

Do elenco original de “Malha-
ção: Viva a Diferença”, a série traz 
também Juan Paiva (Anderson), 
Giovanna Grigio (Samantha), Bru-
no Gadiol (Guto), Vinicius Wester 
(MB) e Malu Galli (Marta). Dira Paes, 
Rafael Vitti e Sophia Abrahão fazem 
participação especial em “As Five”.

SÃO PAULO EM DESTAQUE
Assim como em “Malhação: Viva 
a Diferença”, a cidade de São Paulo 
tem um grande protagonismo em 
“As Five”. Foram cerca de 40 dias 
gravando em locais emblemáticos 
como o Minhocão, Parque Ibirapue-
ra, bairro da Liberdade e a Avenida 
Paulista. 
“Tudo foi pensado para que a cidade 

de São Paulo estivesse sempre presen-
te, mesmo que em pequenos detalhes. 
Fizemos a primeira balada que as me-
ninas curtem após o reencontro, por 
exemplo, no alto de um prédio no Cen-
tro, com as luzes da cidade ao fundo”, 
explica a diretora de arte Rita Faustini.

‘AS FIVE’
“Malhação” sempre foi uma porta de 
entrada na carreira profissional para 
muitos atores e já lançou estrelas como 
Nathalia Dill, Caio Castro, Bianca Bin, 
entre outros. Por isso, para muitos ini-
ciantes é um enorme empurrão con-
quistar um papel na novela teen. “’Ma-
lhação’ é a oportunidade de lançar 
novos talentos do entretenimento. Tí-
nhamos a missão de encontrar, além de 
cinco atrizes, talentos com a qualidade 
de estrelas”, relembra Cao Hamburger, 
autor de ‘Viva a Diferença’. 

E as atrizes escolhidas concordam 
que a aprovação para a novela foi um 
sonho realizado. “Saí de Minas Gerais 
muito pequena e determinada porque 
eu queria aparecer na televisão como 
a Taís Araújo em ‘Da Cor do Pecado’”, 
recorda Heslaine Vieira.

Gabriela Medvedovski também so-
nhava em atuar desde a infância. “A 
vontade de investir na atuação surgiu 
quando eu, ainda criança, fui assistir 
a um musical no teatro. Ali percebi 
que era o que eu desejava fazer”. 

“Nunca tinha pensado em ser 
atriz, mas sempre fui uma criança 
criativa. Minha mãe notou isso e fui 
parar nas aulas de teatro. Depois 
disso, tudo fez sentido pra mim”, 
conta Manoela, que foi a primeira 

das Five a ser escolhida para a trama.

Lica (Manoela Aliperti), Keyla (Gabriela Medvedovski), Tina (Ana Hikari), Ellen (Heslaine Vieira) e Benê (Daphne Bozaski) 

Ellen (Heslaine Vieira) e Tina (Ana Hikari)



Horóscopo

A semana começa morna, o que te deixará 
impaciente. As necessidades corriqueiras vão pedir 
atenção. Boa hora para resolver pendências 
financeiras. Invista na paquera.

Deve levantar com a corda toda para colocar em 
andamento seus planos. Na profissão, estabeleça 
limites. Vai precisar de empenho para resolver 
problemas financeiros.

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: aalarde, alce, apical, aval, cadela, calmo, casal, caspa, cipó, 
coala, cômico, complicado, cúmplice, impuro, ledo, limo, limpa, mica, 
mosca, mucosa, muro, opala, palco, pilar, porca, ralé, sacro, sapo, vala.

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

Terá mais produtividade e foco no campo profissional. 
Com dinheiro, mudanças favoráveis podem acontecer. 
Os astros aconselham a ser mais paciente com a 
família e os amigos.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

A carreira e as finanças estarão no centro das 
atenções e pode ser que você queira tomar uma 
decisão importante ou receba grande notícia. Um 
romance não está descartado.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Hoje você terá ideias claras e disposição para colocá-
las em prática, custe o que custar. Mas cuidado para 
não deixar a família de lado, ouça as opiniões dos 
parentes que confia!

LEÃO
23/7 a 22/8

Vai se preocupar mais com as atividades rotineiras, 
principalmente com a carreira e o emprego. Terá 
coragem para ir em busca de novos objetivos. Procure 
conhecer pessoas.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Vai focar toda a sua energia no campo profissional. 
Mudanças positivas podem acontecer com o dinheiro. 
Mas controle a impulsividade dentro de casa, evite 
brigas com o par.

LIBRA
23/9 a 22/10

Os astros te ajudarão a se concentrar nas atividades 
de casa e do trabalho. É possível que você precise 
ajudar alguém de sua família ou um amigo. O amor 
estará em alta.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Você vai levantar com a cabeça cheia de novas ideias, 
coloque-as em prática. Parcerias e reuniões de 
trabalho estão favorecidas. A intimidade estará 
sensual e gostosa.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Bom dia para focar no emprego e nas tarefas 
propostas pelos chefes. Poderá, inclusive, pensar em 
novas estratégias no trabalho. Novo interesse 
amoroso deve surgir.

Os astros ajudam a se organizar a se concentrar no 
campo profissional. Pode receber um bom retorno 
financeiro se usar a sua criatividade no serviço. As 
parcerias serão bem-vindas. 

Eleja prioridades para tornar o dia bem produtivo. Se 
tem alguma questão difícil para resolver, não adie 
esse enfrentamento. Romance estimulado, faça de 
tudo para ter prazer. 

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

Felipe Neto é 
indiciado por 
conteúdo 
impróprio
Felipe Neto foi indiciado pelo 
crime de corrupção de menores, 
previsto no artirgo 244 do ECA, 
pelo delegado Pablo da Costa Sar-
tori, da Delegacia de Repressão 
aos Crimes de Informática (DRCI) 
do Rio. O delegado recebeu, há 
um mês, um ofício do Ministério 
Público do Rio em que pede uma 
investigação contra publicações 
impróprias para menores feitas 
pelo Youtuber. O youtuber nega 
todas as acusações.

Em seu Instagram, Felipe pu-
blicou seu posicionamento oficial 
que responsabiliza o “ódio bolso-
narista” pelas denúncias.

“Confiante no poder judiciá-
rio, o Youtuber permanece abso-
lutamente convicto e tranquilo de 
que nunca praticou crime algum e 
reitera que todo o ocorrido ainda 
será analisado por um promotor 
de Justiça. Felipe Neto acrescen-
ta que, quando começou a se ma-
nifestar vigorosamente contra os 
absurdos do governo Bolsonaro, 
já estava preparado para enfren-
tar todos os tipos de ataque co-
metidos pela articulação do ódio, 
desde a propagação de notícias 
às falsas acusações, associando 
Felipe a crimes, na tentativa de 
destruir sua imagem e reputação”, 
diz a nota.

Thaís Fersoza: 
mais filhos 
com Teló

Será que vem aí? Thaís Fersoza 
não descarta a possibilidade de 
encarar uma terceira gravidez. A 
atriz comentou o assunto em uma 
rodada de perguntas e respostas 
no Instagram.

“Às vezes, eu penso. Falo: ‘ai, 
queria mais um’. Mas depois pen-
so que ‘não, quero não’. Enfim, 
aquela história de entregar para 
Deus. Mas para Deus fazer seu tra-
balho, a gente tem que deixar, e 
não estamos deixando nesse mo-
mento, não”, riu a esposa de Mi-
chel Teló.

O casal tem dois filhos: Melin-
da, de 4 anos, e Teodoro, de 3.

Andressa Suita 
é provocada 
pelos fãs

Após a mudança no visual, An-
dressa Suita publicou uma foto 
no Instagram, apenas de roupão, 
em cima de uma cama. Mas o que 
chamou mesmo a atenção foram 
os comentários de alguns fãs, 
mandando recados para o ex-ma-
rido de Andressa, Gusttavo Lima: 
“Gusttavo Lima estou te marcan-
do aqui você ter recaídas”, comen-
tou uma. “Acho que alguém está 
ouvindo uma de suas próprias 
músicas nesse momento e dizen-
do para si mesmo ‘chora, bebê’”, 
escreveu outra.

REPRODUÇÃO INTERNET
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