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ELEIÇÕES DO MEDO

ECONOMIA, P. 9

MUNDO 
VIRTUAL
AS LIVES DE 
BOLSONARO E SUA 
INFLUÊNCIA NAS 
ELEIÇÕES 
MUNICIPAIS
INFORME  

DO DIA, P. 2

Candidato a prefeito de Magé é 
alvo de ação contra as milícias

André Careca (à 
direita), apontado 
como líder da 
milícia, foi um dos 
nove presos na 
operação policial. 
Segundo agentes, 
o grupo é 
responsável por 
assassinatos 
e torturas.  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

Esmagado pela pressão da 
torcida, após sofrer uma 
goleada, o Mengão demitiu 
Dome e mira agora em Rogério 
Ceni e Eduardo Coudet. P. 8

ATAQUE

QUEM SERÁ  
O PRÓXIMO 
TÉCNICO?

IBOPE: PAES, 
33%; CRIVELLA, 
15%; MARTHA, 
ROCHA 14%; 
BENEDITA, 9%. P. 5

ELEIÇÕES

INSS inicia 
perícia por 
telemedicina 
na semana 
que vem

DANIEL CASTELO BRANCO

SARGENTO LOPES (NO ALTO) É 
VEREADOR E QUER GOVERNAR O 
MUNICÍPIO. PARA A POLÍCIA, ELE USA 
O PRESTÍGIO PARA PROTEGER OS 
MILICIANOS. LOPES NEGA

MUNDO, P. 9

BAILE FUNK EM 
BELFORD 
ROXO TEM 
TRÊS MORTOS

COVID-19: 
LABORATÓRIO 
ANUNCIA VACINA 
90% EFICAZ

RIO DE JANEIRO, P. 7

ANITTA DIZ QUE 
USA PERFUME 
EM PARTES 
ÍNTIMAS
O DIA D, P. 18

MOTORISTA DE ÔNIBUS ESFAQUEIA 
PASSAGEIRO QUE NÃO USAVA MÁSCARA. P. 7
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LUIZA AMBIEL, DA BANHEIRA 
ATÉ ‘A FAZENDA’, UMA EX-
MUSA QUE SE ARREPENDE 
DE TER CHORADO MUITO. P. 16

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

LUCIANO BELFORD
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As mais lidas

Online

Após romper com a 
igreja, Andressa Urach 

exibe sua coleção de 
calcinhas

O DIA ONLINE 

Domènec Torrent não 
resiste à pressão e 

deixa o comando do 
Flamengo
O DIA ONLINE

Em meio a vaivém sobre 
retorno presencial, 

professores avaliam 
decretar greve total no Rio

O DIA ONLINE

LIBERDADE DE 
EXPRESSÃO

 N O Ministério Público Fe-
deral realiza hoje, às 14h, a 
audiência pública “Liberda-
de de Expressão e Isonomia 
no Esporte”. Estão confirma-
das as presenças de atletas, 
jornalistas, juristas e repre-
sentantes de entidades es-
portivas. Entre eles, a joga-
dora de vôlei Carol Solberg, 
os jornalistas Juca Kfouri 
e Athos Moura, o velejador 
Lars Grael.

A investigação do Ministério Público Eleitoral do Rio de 
Janeiro para apurar possível conduta ilícita do presi-
dente Jair Bolsonaro (sem partido) em live exibida 

ao vivo na semana passada em suas redes sociais agitou os 
bastidores da política fluminense. A suspeita sinaliza que 
Bolsonaro fez propaganda em favor de candidatos no vídeo 
nitidamente usando as instalações da residência oficial, em 
Brasília, e a rede tecnológica paga pelo contribuinte. O advo-
gado especialista em direito autoral e membro da Academia 
Brasileira de Direito Eleitoral, Renato Ribeiro de Almeida, 
alerta que “para caracterizar abuso, é preciso verificar se 
realmente Bolsonaro estava atuando como presidente da 
República ou como pessoal física”.

REVOLTA

O impacto do uso político da live do presidente causou 
revolta nos adversários. A arquiteta Tainá de Paula é uma 
que se considera prejudicada na disputa eleitoral. “A presen-
ça de Bolsonaro na campanha do Rio, fechando a aliança 
Bolsonaro+Crivella, confirma o que eu havia previsto: um vice 
bolsonarista na chapa demoníaca no município. Candidatos 
a vereador milicianos e do cartel das Igrejas sendo alavanca-
dos pelo fundo eleitoral e pela lavagem de dinheiro da junção 
do PRB (partido de Crivela) e do futuro partido, Aliança pelo 
Brasil - que nas eleições provavelmente só terá o dinheiro da 
lavagem, pois ainda não terá fundo eleitoral”.

CAMPANHA VIRTUAL

Presidente dá 
apoio em lives 
nas redes

 N O vereador Babá entrou 
com Requerimento de In-
formações junto à Secreta-
ria de Educação pedindo o 
plano de emergência contra 
incêndio nas escolas da rede 
municipal do Rio de Janeiro. 
Durante a CPI das escolas, 
presidida por Babá, o verea-
dor viu várias unidades com 
fogões e redes elétricas que 
preocupam e podem ocasio-
nar tragédias futuras.

REPRODUÇÃO/FACEBOOK

PREVENÇÃO CONTRA 
INCÊNDIO EM ESCOLAS

“Para 
caracterizar 
abuso, é 
preciso 
verificar se 
Bolsonaro 
falou como 
presidente”

REPRODUÇÃO

Parabenizo a operação realizada em Magé contra a milícia. Entre 
os alvos, um vereador e candidato a prefeito, que já tinha dezenas 
de mandados de busca e apreensão expedidos. Ninguém é cul-
pado até se provar o contrário, mas reforço o que venho dizendo: 
pesquise seu candidato!

A Defensoria Pública do Rio iniciou em suas redes sociais uma 
campanha de conscientização contra a violência política de gêne-
ro. A ação é mais do que necessária para que essa realidade mude. 
Que Kamala Harris, primeira vice-presidente mulher dos EUA, seja 
inspiração também aqui.

Uma leitora envia mensagem sobre a aflição pelos filhos, que 
não estão estudando por falta de internet. ‘Preciso trabalhar, e 
deixá-los na aula me mantinha tranquila’, contou. Essa realidade 
precisa mudar com investimentos em tecnologia e a expansão do 
acesso à rede.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

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

Carol Solberg

Ministério Público vai investigar se Bolsonaro fez uso eleitoral impróprio da sua live.

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Boca de urna: um perigo na pandemia
TRE avisa que não só o delito eleitoral será reprimido, como também tudo o que contrarie medidas sanitárias

LUCIANO BELFORD/AGENCIA O DIA

Boca de urna nas ruas do Rio de Janeiro, na eleição de 2018: prática é considerada delito eleitoral

Considerada crime eleitoral, 
a distribuição de propagan-
da política no dia da eleição 
(a chamada “boca de urna”) 
ganha aspecto assustador 
em 2020, na eleição que 
acontecerá em plena pan-
demia. Mesmo com a proibi-
ção, costumeiramente, elei-
tores são abordados por pro-
pagandistas a caminho de 
suas zonas eleitorais, o que 
representa perigo neste ano, 
por causa do risco de conta-
minação com o coronavírus.
O DIA conversou com o juiz 
Luiz Márcio Pereira, coorde-
nador da fiscalização da pro-
paganda eleitoral do Tribu-
nal Regional Eleitoral (TRE/
RJ), que explicou as medi-
das que serão tomadas para 
a eleição do dia 15.

e o Ministério Público, sen-
do disponibilizados à po-
pulação vários canais para 
denúncia. Além disso, a 
imprensa também se carac-
teriza como um poderoso 
instrumento de divulgação 
e conscientização acerca das 
ilegalidades cometidas pe-
los candidatos, agremiações 
partidárias e interessados 
no processo eleitoral. Então, 
não há sentido na criação de 
uma força-tarefa, em tempos 
de pandemia, para reprimir 
somente a boca de urna, mas 
sim centralizar esforços na 

observância das medidas sa-
nitárias e no impedimento 
de todas as práticas que po-
derão macular a legitimida-
de do pleito.

 N Acredita que muita gente 
deixará de votar por temer 
aglomerações na rua?

 L Ninguém deixará de votar 
por eventual ocorrência da 
boca de urna. A conscientiza-
ção do eleitor sobre a impor-
tância do voto livre é funda-
mental para o resguardo da 
democracia. O cidadão deve 

saber o seu papel, orientan-
do-se eticamente e infor-
mando-se sobre como pen-
sam e agem os candidatos. 
O TRE-RJ tem essa preocu-
pação permanentemente, 
não apenas às vésperas das 
eleições. Por isso, os temas 
de cidadania são os mais di-
vulgados e trabalhados em 
nossas redes sociais e pela 
Escola Judiciária Eleitoral.

 N Haverá um projeto es-
pecial de segurança para 
as eleições em bairros e 
regiões do Rio que sofrem 

RICARDO SCHOTT

ricardo.schott@odia.com.br

ENTREVISTA LUIZ MARCIO PEREIRA, JUIZ E COORDENADOR DO TRE/RJ

mais com a questão das 
aglomerações? Quais 
lugares estão na mira 
e como isso será feito?

 L O TRE/RJ tem um setor 
de inteligência que atua 
em colaboração com as 
forças de segurança. Tra-
balhamos desde o come-
ço do ano no combate aos 
ilícitos, à desinformação 
e ao constrangimento aos 
eleitores. A participação 
do cidadão é sempre de-
cisiva para reverter esse 
quadro de ofensa ao pro-
cesso eleitoral.

 N Dentro dos locais de 
votação, os fiscais po-
dem pedir a quem vai 
votar que tire a másca-
ra? Quais são os direitos 
de quem não quer tirar 
a máscara?

 L O uso da máscara é obri-
gatório e será exigido pe-
los mesários. Os colabo-
radores da Justiça Elei-
toral podem pedir para 
o eleitor abaixar o aces-
sório rapidamente, caso 
seja necessário para sua 
identificação. Quem não 
estiver usando máscara 
não votará e nem poderá 
permanecer na seção elei-
toral. Fiscais de partido 
ou qualquer um que quei-
ra fazer o eleitor abaixar 
a máscara, na seção elei-
toral, terá que justificar o 
pedido ao presidente da 
mesa e obter a anuência 
da autoridade referida.

 N ODIA: A distribuição de 
propaganda política no 
dia da eleição é conside-
rada um delito eleitoral, 
mas acaba acontecendo em 
todos os anos de eleição. 
Neste ano, além da prática 
já ser errada, ainda há a 
questão da pandemia, que 
torna perigosas as aglome-
rações e a distribuição de 
material. Haverá alguma 
força-tarefa em especial 
para coibir isso?

 L LUIZ: Toda a eleição mobi-
liza a fiscalização da Justiça 
Eleitoral, as forças de segu-
rança federais e estaduais 



INVESTIGADO POR LIGAÇÃO

COM A MILÍCIA
Candidato a prefeito em Magé, vereador Sargento Lopes é alvo de ação da Polícia 
Civil, mas nega fazer parte da organização criminosa. Nove pessoas são presas  

O
 vereador e policial 
militar reformado 
André Antônio Lo-
pes, conhecido como 

Sargento Lopes (PSD), foi 
alvo de busca e apreensão da 
Polícia Civil na manhã de on-
tem, em Magé. A Delegacia de 
Homicídios da Capital (DHC) 
investiga se Sargento Lopes, 
que é candidato a prefeito no 
município da Baixada Flumi-
nense, usava a força política e 
seu cargo de policial para fa-
cilitar a ação de uma milícia 
que atua há mais de três anos 
no bairro Suruí.

Lopes, que usa como perfil 
uma foto abraçado ao sena-
dor Flávio Bolsonaro (Repu-
blicanos) e se apresenta como 
“defensor da Ética e da Moral 
na gestão dos recursos Públi-
cos”, recorreu às redes sociais 
para se defender. Ele negou 
fazer parte de milícia e disse 
correr risco de vida.

“Não tenho nada de ilegal 
na minha casa, não pertenço 
à milícia e muito menos a um 
grupo de extermínio”, disse o 
político em vídeo. “Há duas 
formas de parar o Sargento 
Lopes: uma é a bala, que já 
estamos esperando por um 
atentado a qualquer momen-
to. A outra é usando a Justiça, 
como fizeram hoje. Coloca-
ram minha família dentro da 
política”, afirmou.

No fim de outubro, Renata 
Castro, cabo eleitoral da fa-
mília Cozzolino foi morta a 
tiros em Magé, dias após de-
nunciar ameaças. A ação de 
ontem, no entanto, não tem 
relação com o assassinato.

O filho de Lopes, conhecido 
como Andrezinho, é policial 
militar da ativa e também foi 
alvo de buscas. Ele é suspeito 
de agir dentro da corporação 
para apoiar as atividades do 
grupo criminoso. Celulares 
particulares foram apreendi-
dos para que a Polícia Civil es-
clareça quais eram exatamen-
te as funções de pai e filho.

“As investigações conti-
nuam em relação ao Sargen-
to Lopes e dos demais alvos de 
busca. A gente sabe que existe 
forte vínculo entre o Sargento 
Lopes e o grupo criminoso. E 
o Andrezinho facilitava algu-
mas ações do grupo usando 
sua função”, explicou o dele-
gado Moysés Santana, titu-
lar da Delegacia de Homicí-
dios da Capital. Ele investiga 
a atuação dos milicianos de 
Magé há mais um ano, desde 
que era da DH da Baixada.

LÍDER MILICIANO PRESO
Além dos 29 mandados 
de busca e apreensão, dez 
mandados de prisão foram 
expedidos e nove deles fo-
ram cumpridos. O principal 
contra André Cosme da Cos-
ta, o André Careca, aponta-
do como líder da milícia de 
Magé. Ele foi encontrado em 
casa, uma residência de cer-
to luxo, com piscina e carro 
novo na garagem. Careca 
também tinha uma miniatu-
ra de uma viatura da PM. 

Na chegada da polícia, 
o miliciano chegou a jogar 
uma arma em cima do telha-
do para despistar. Pistola, um 
taco de basebol, roupas camu-
fladas e dinheiro foram en-
contrados com André Careca.

Na ação que prendeu 
nove pessoas, os agentes 
apreenderam ainda quatro 
pistolas e um revólver, além 
de facas, celulares, dinheiro 
e um carro de luxo. 

André Antônio Lopes, o Sargento Lopes (PSD), é suspeito de envolvimento com milícia: candidato a prefeito usa foto abraçado ao senador Flávio Bolsonaro em  perfil nas redes 

FACEBOOK/REPRODUÇÃO

 > O delegado Moysés San-
tana afirmou que aproxi-
madamente 15 homicí-
dios ocorreram a mando 
da milícia de André Care-
ca nos últimos meses. “A 
investigação levou cerca 
de oito meses. É uma or-
ganização criminosa mui-
to violenta. A investigação 
começou após muitos ho-
micídios. A gente estima 
que foram de dez a 15 nes-
ses oito meses”. 

Segundo o delegado, 
muitos assassinatos e 
torturas, principalmente 
contra usuários de dro-
gas e traficantes, acon-
teceram em plena luz do 
dia. “Os homicídios eram 
cometidos contra pessoas 
que não pagavam taxas, 

mas também contra tra-
ficantes, pessoas que fa-
zem uso de drogas na re-
gião. Era uma espécie de 
‘limpa’. Muitos dos crimes 
eram praticados à luz do 
dia”, afirmou. 

Segundo Fábio Corrêa, 
promotor do Ministério 
Público do Rio (MPRJ), 
o grupo de André Care-
ca praticava “atividades 
típicas de milícia” em 
alguns bairros de Magé, 
principalmente em Suruí. 
Faziam parte do contro-
le a venda de água, gás, 
cestas básicas, TV a cabo 
clandestina e cigarro. Se-
gundo Corrêa, foi encon-
trado até “a existência de 
um possível prostíbulo de 
administração do grupo”.

Assassinatos, torturas e 
investimento em prostíbulo

 > Equipes da Correge-
doria da Polícia Militar 
também participaram da 
operação da Polícia Civil 
em Magé. Segundo a cor-
poração, “foram cumpri-
dos mandados de busca e 
apreensão contra quatro 
policiais militares” até o 
momento. Os nomes e os 
batalhões não foram di-
vulgados, mas um deles é 
Andrezinho, filho do Sar-
gento Lopes. 

O Ministério Público 
do Rio (MPRJ), por meio 
do Grupo de Atuação Es-
pecial de Combate ao Cri-

me Organizado (GAECO/
MPRJ), também foi res-
ponsável pela operação. 
O MP afirmou que a mi-
lícia “possui dimensões 
consideráveis, atuando 
de forma setorizada, e 
instalando verdadeiro re-
gime de terror em alguns 
bairros do município de 
Magé”. “As investigações 
apontam que os integran-
tes figuram como autores 
de homicídios e torturas 
ocorridos na região, com 
o intuito de ‘manter a or-
dem’ e impor seu domínio 
territorial”.

Quatro PMs suspeitos de 
integrar grupo paramilitar

Filho do candidato 
também está na mira 
da polícia. Celulares 
de pai e filho foram 
apreendidos

ANDERSON JUSTINO
anderson.justino@odia.com.br

YURI EIRAS
yuri.eiras@odia.com.br

André Cosme da Costa, conhecido como André Careca, apontado como líder da milícia, foi preso em casa 

DANIEL CASTELO BRANCO

Há duas formas de 
parar o Sargento 
Lopes: uma é a bala, 
que já estamos 
esperando por um 
atentado. A outra é 
usando a Justiça
SARGENTO LOPES, 
vereador e candidato a 
prefeito em Magé

Material apreendido pela Polícia Civil durante a operação em Magé

DANIEL CASTELO BRANCO
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ARTE O DIA

FATO, FALSO E QUASE ISSO
O DIA checa dados ditos pelos candidatos nas lives promovidas pelo jornal com apoio da Fecomércio

D
urante o mês de outubro, O DIA 
entrevistou todos os candidatos à 
Prefeitura do Rio de Janeiro, com 
apoio da Fecomércio/RJ (Federa-

ção do Comércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo do Estado do Rio de Janeiro).

No total, foram 14 sabatinas, a maioria 
transmitida do estúdio da Fecomércio, na 
Zona Sul do Rio. O público pode partici-
par das lives enviando perguntas através 
do canal do jornal no Facebook e Youtube. 

Durante as 14 horas de transmissão, 
as promessas e respostas aos questiona-
mentos foram os mais variados. E, para 
saber se essas informações condizem com 
os fatos, O DIA levantou alguns dos pon-
tos debatidos pelos quatro candidatos 

mais bem avaliados na última pesquisa 
do Ibope, que foi divulgada na última 
quinta-feira.  

A lista inclui o ex-prefeito Eduardo 
Paes (DEM), que esteve no cargo por dois 
mandatos, de 2008 a 2016, e lidera as pes-
quisas de intenção de voto para a eleição 
do próximo domingo com 31%. O atual 
prefeito e candidato à reeleição, Marcelo 
Crivella (Republicanos), que aparece na 
segunda colocação com 15%, também teve 
a sua fala checada. Em terceiro e quarto, 
a ex-delegada Martha Rocha (PDT) e a 
ex-deputada federal Benedita da Silva 
(PT), com 13% e 8% das intenções, respec-
tivamente. A última candidata a ter seu 
discurso checado foi Clarissa Garotinho 
(PROS), que aparece nas pesquisas na 9ª 
colocação como a opção apenas para 1% 
dos entrevistados na pesquisa.

LUCAS CARDOSO

lucas.cardoso@odia.com.br

 NQuando questionado sobre pes-
quisa do Ibope que o colocou como 
candidato à prefeitura mais re-
jeitado do país, Crivella criticou a 
metodologia utilizada no estudo e 
disse que o resultado não retratava 
a opinião real do eleitor. O candida-
to a reeleição também afirmou que 
a referida pesquisa estava sendo 
investigada pela Promotoria Elei-
toral do Ministério Público do Rio 
de Janeiro (MPRJ). A informação 
procede. A promotoria eleitoral se 
mostrou favorável ao pedido de 
impugnação da pesquisa eleitoral 
com a justificativa de que “a meto-
dologia explicitada pela empresa 
contratada, com relação aos elei-
tores com nível superior completo 
(37% em média), difere dos dados 
oficiais do IBGE (12% em média), 
o que pode indicar a ocorrência de 
distorção na amostra dos entrevis-
tados, em prejuízo à formação da 
opinião do eleitorado”.  

 NO candidato à reeleição disse du-
rante a Live do Dia que o Rio não 
teve déficit de leitos durante a pan-
demia. A informação, contudo, não 
condiz com levantamento realiza-
do pela Defensoria Pública do Rio 
de Janeiro. Segundo a pesquisa do 
órgão, desde o início da pandemia, 
pelo menos 1.360 pacientes com 
sintomas de covid-19, morreram 
enquanto aguardavam vagas re-
guladas pela Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS).

 NApós associar à Fiocruz um posi-
cionamento de esquerda, Crivella 
foi questionado sobre a sua pro-
ximidade com o PT durante o es-
cândalo do mensalão no governo 
Lula. Em sua resposta, o candidato 
à reeleição resolveu se esquivar di-
zendo que pediu afastamento do 
Partido Liberal (PL), o então par-
tido do político, “no momento em 
que ocorreram os escândalos”. A 
informação, contudo, não procede. 
Os esquemas de propina que aba-
laram o governo Lula começaram a 
ser denunciados em maio de 2005, 
quando a revista Veja divulgou ví-
deo que apontava o ex-deputado 
federal Roberto Jefferson (PTB) 
como o chefe de um esquema de 
corrupção. Crivella só se desfiliou do 
PL em setembro de 2005.

 N Ao ser questionado sobre o 
fato do prefeito Marcelo Crivel-
la afirmar que ele deixou um 
rombo nas contas do município 
para a sua gestão, Paes afirmou 
que o TCM (Tribunal de Contas 
do Município) afirmou que o 
dado não procede.

Rea l m e n te,  e m  j u n h o  d e 
2 0 1 8 ,  o  T C M  c o n c l u i u  q u e  
Eduardo Paes não deixou dívi-
das para o orçamento do prefei-
to Marcelo Crivella. 

Um estudo da Fundação Ge-
túlio Vargas(FGV) apontou que 
o déficit apontado por Crivella 
seria fruto do cancelamento de 
empenhos não liquidados, ou 
seja, gastos que a prefeitura já 
tinha se comprometido a fazer.

O TCM, no entanto, apon-
tou que o cancelamento dos 
empenhos ao fim de 2016 não 
prejudicou as contas cariocas. 
Mesmo que tivesse ocorrido o 
caixa da prefeitura fecharia o 
ano com superávit de R$ 38,9 
milhões.

 N Ao falar sobre a situação do 
emprego na cidade, o candidato 
do Democratas tentou se defen-
der ao dizer que o Rio subiu no 
ranking de desemprego. “Nós saí-
mos da última posição de desem-
prego e passamos para a primeira 
capital com menos emprego no 
governo Crivella”. 

De acordo com os últimos da-
dos do IBGE divulgados, referen-
tes ao primeiro trimestre de 2020, 
ou seja, anterior à pandemia,  
mostram que o Rio de Janeiro 
tinha a 14ª maior taxa de desem-
prego do país entre as capitais, 
com 13%. A maior foi registrada 
em Manaus (AM), com 18,5%.

A taxa registrada no Rio, po-
rém, é a segunda maior para um 
primeiro trimestre desde 2012.

 N Questionado sobre a promes-
sa de climatização da frota de 
ônibus na cidade durante seu 
mandato, Paes se esquivou: “Na 
licitação não tinha essa obriga-
ção de colocar 100% da frota 
com ar condicionado”.

N o  e n t a n t o ,  a  p r o p o s t a 
de Planejamento Estratégico 
2013/2016, apresentado pela 
prefeitura do Rio de Janeiro em 
abril de 2012, trazia a meta de 
modernização da frota com o 
sistema de ar-condicionado em 
toda a frota até 31 de dezembro 
de 2016. Um reajuste extra apli-
cado no início de 2015, que enca-
receu em R$ 0,20 as passagens 
na época, teve como justificativa 
a meta de climatização da frota, 
que não foi cumprida.

 N Em sua resposta para a ques-
tão da informalidade crescente 
na cidade, Benedita apontou 
para o caminho da regularização 
e mencionou a difícil situação 
do desemprego. A informação é 
verdadeira. Durante a pandemia, 
segundo dados do IBGE, o núme-
ro de desempregados subiu ver-
tiginosamente. Somente entre 
maio e setembro, cerca de 405 
mil trabalhadores engrossaram a 
fila dos desempregados no esta-
do, uma alta de 48%. O número 
já supera 1,2 milhão de pessoas 
na informalidade. 

 NClarissa apontou como uma das 
deficiências da gestão atual do 
município a fiscalização e condução 
do BRT. Segundo ela, só na Zona 
Oeste 20 estações estão inoperan-
tes devido a atos de vandalismo e 
furtos de equipamentos. A repor-
tagem procurou o consórcio BRT e 
confirmou a informação, com um 
adendo: mais uma estação, o que 
eleva o número para 21 na região 
mencionada. Ao todo, 32 paradas 
estão fora de serviço atualmente.

 N A candidata do PDT disse du-
rante Live de O DIA que em todo 
seu mandato na Alerj não utilizou 
as verbas de R$ 23 mil mensal 
oferecida a todos os deputados 
estaduais e o veículo oficial. A 
informação procede. O DIA pro-
curou a Assembleia Legislativa 
do Rio De Janeiro e confirmou a 
informação. A não utilização dos 
valores representa uma econo-
mia de mais de R$ 1,1 milhão nos 
quatro anos de mandato da ex-
delegada na Alerj. “Não recebo 
essa verba porque é um absurdo”, 
disse a candidata.

 N Ao responder sobre a situação 
dos transportes na cidade, Mar-
tha Rocha disse que o sistema de 
ônibus articulados da cidade, o 
BRT, havia sido cedido ao Consór-
cio Operacional BRT, composto 
por 16 empresas, sem licitação. A 
informação, contudo está equi-
vocada. De acordo com a Secre-
taria Municipal de Transportes 
toda a operação relacionada ao 
sistema de ônibus articulados foi 
licitada em 2010. Atualmente, os 
consórcios vencedores da licitação 
(Internorte, Intersul, Transcarioca 
e Santa Cruz), em comum acordo, 
constituem uma Sociedade de 
Propósito Específico (SPE) para a 
operação do BRT.

 NAinda falando sobre os trans-
portes na cidade, a candidata 
Clarissa aproveitou seu espaço 
para alfinetar o concorrente mais 
bem posicionado nas pesquisas, 
Eduardo Paes (DEM), ao mencio-
nar que o candidato foi citado na 
delação da Fetranspor. Segundo a 
denúncia, houve um desvio de R$ 
120 milhões. A informação está 
correta. Paes foi citado pelo ex
-presidente do órgão, Lelis Teixeira, 
em novembro do ano passado. 
O delator afirmou que Eduardo 
recebeu R$ 40 milhões em 2012 
para financiar a campanha de ree-
leição. Vale ressaltar que o pai de 
Clarissa, o ex-governador Anthony 
Garotinho, também foi citado na 
mesma delação.

 N Enquanto falava sobre como 
seria a sua condução para a ci-
dade durante a pandemia, Be-
nedita da Silva disse que faria di-
ferente e criticou o atual prefeito 
Marcelo Crivella. Segundo ela, 
o concorrente ao cargo à frente 
da prefeitura não realizou nem 
um terço das suas promessas 
de campanha. A reclamação da 
candidata do PT condiz com le-
vantamento recente feita por 
agências. Segundo a checagem 
divulgada pela Agência Lupa, Cri-
vella realizou menos de 20% das 
promessas de campanha. Foram 
60 propostas feitas e apenas 11 
concluídas até outubro.

 N Quando questionada sobre 
os projetos voltados para às co-
munidades, a candidata do PT 
criticou o programa cimento so-
cial ao dizer que ele “não chegou 
em nenhuma favela”. Segundo 
Benedita, a forma como gover-
nos atuais dão pouca assistên-
cia ás comunidades é motivo de 
revolta. A queixa da candidata 
tem fundamento, já que todas as 
ações com recursos do programa 
realizadas durante o governo 
Crivella são investigadas atual-
mente pelo Tribunal de Contas 
do Município.

 N Martha Rocha mencionou 
durante sua fala que pesquisa 
recente do Tribunal de Contas 
Municipal (TCM-RJ) apontava 
para a necessidade de obras 
em 70% das escolas da cidade. 
A informação procede, mas se 
refere a um levantamento feito 
pelo órgão em 2018. Segundo a 
pesquisa mais recente, de 2019, 
o percentual  (ainda negativo) 
indica que 63% das unidades 
precisavam de reparo.

 N A candidata do Pros disse que o 
ex-prefeito e rival Eduardo Paes 
deixou uma dívida no orçamento 
que afetou Crivella e deve afetar 
o próximo a assumir o cargo. A in-
formação, contudo, não procede. 
Segundo o Tribunal de Contas do 
Município (TCM-RJ), o ex-prefeito 
Eduardo Paes não deixou dívidas 
para o orçamento da gestão Cri-
vella. Apesar disso, empréstimos 
assumidos por Paes para obras 
de infraestrutura durante a pre-
paração para os Jogos Olímpicos, 
ainda acometem uma parcela do 
orçamento da prefeitura. 

 NCrivella disse que o Rio teve “segu-
ramente a melhor em performance 
do Brasil e mundo” no combate ao 
coronavírus. No entanto, os números 
dizem o contrário. De acordo com 
dados da FioCruz, quando analisado 
a taxa de mortes por 100 mil habi-
tantes, o Rio teve o pior índice. Foram 
178,73 óbitos a cada 100 mil.

4   RIO DE JANEIRO TERÇA-FEIRA, 10.11.2020  I  O DIA



FRED LUZ 
(NOVO)

GLÓRIA HELOIZA 
(PSC)

LUIZ LIMA 
(PSL)

MARCELO CRIVELLA 
(REPUBLICANOS)

BENEDITA DA SILVA
(PT)

PAULO MESSINA 
(MDB)

CYRO GARCIA 
(PSTU)

MARTHA ROCHA
(PDT)

CLARISSA GAROTINHO 
(PROS)

RENATA SOUZA 
(PSOL)

EDUARDO BANDEIRA DE 
MELLO (REDE)

SUÊD HAIDAR 
(PMB)

EDUARDO PAES 
(DEM)

“Em uma cidade inteli-
gente, as pessoas moram, 
trabalham e se divertem 
em um raio entre mil e 1,5 
mil quilômetros. Esta é a 
proposta para o Centro: 
junto com a iniciativa 
privada, estimular a 
construção de mora-
dias, mesclando com as 
atividades de comércio, 
serviços e turismo. Em 
2021, teremos a revisão 
do Plano Diretor e será 
ótimo momento para 
revermos a ocupação, do-
tada de toda infraestru-
tura para uso residencial. 
A curto prazo, precisamos 
dar choque de ordem nas 
ruas e calçadas e melho-
rar o serviço de limpeza”.

“Precisamos fazer a 
manutenção da ci-
dade que está aban-
donada. As calçadas 
continuam esburaca-
das, ruas sem limpeza 
adequada, iluminação 
em muitos pontos que 
não funcionam. Uma 
das medidas para 
atrair os comerciantes 
de volta é rever impos-
tos, promover eventos 
e colocar a Guarda 
Municipal em pontos 
estratégicos para ter 
segurança”.

“As pessoas precisam vol-
tar a trabalhar, seguindo 
os protocolos sanitários. 
Minha maior preocupa-
ção será fazer com que 
as pessoas se sintam 
seguras para voltar ao 
trabalho. Temos, tam-
bém, que estimular os 
grandes eventos culturais 
no Centro, beneficiando 
donos de restaurantes 
e outros serviços. Quero 
ampliar a revitalização 
da região central para 
fins habitacionais e 
isso significa ocupar ou 
revitalizar imóveis vazios 
e subutilizados. Como 
a ideia do meu governo 
é fortalecer o empreen-
dedorismo cooperativo, 
alguns desses imóveis 
podem ser utilizados 
como unidades de produ-
ção, pontos de comér-
cio ou virarem escolas 
profissionalizantes”.

“O atual cenário econô-
mico, consequência dos 
eventos da pandemia, 
requer criatividade, 
talento e reinvenção. Se 
reeleito, minha gestão 
promoverá a fomenta-
ção econômica favorá-
vel ao desenvolvimento 
de novos negócios, im-
plementação de políti-
cas de economia solidá-
ria e fortalecimento das 
redes de consumo e pro-
dução local, bem como 
a instituição 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 sus-
tentáveis, socialmente 
responsáveis e com 
impacto comunitário”.

“O Centro precisa de luz 
e de alegria para atrair 
moradores, comércio e 
serviços. Vamos garantir 
iluminação, atuação mais 
inteligente da Guarda 
Municipal, ordenamento 
dos ambulantes para que 
todos possam defender 
o seu ganha pão, amparo 
aos moradores de rua e 
estímulo para que prédios 
comerciais obsoletos 
virem residenciais. Nas 
comunidades, teremos 
melhoria da coleta de lixo, 
mutirões para melhorar 
casas e olhar especial 
para a empregabilidade 
de jovens, com internet, 
escolas boas, estímulo ao 
esporte e à cultura”.

“É preciso estimular 
o uso habitacional. 
Acontece que o Centro 
do Rio tem característica 
monofuncional comer-
cial, onde grande parte 
das pessoas apenas 
trabalha. Com a expan-
são do trabalho remoto, 
a tendência é que haja 
uma retração natural 
dos escritórios tradicio-
nais, o que vai causar um 
esvaziamento da função 
comercial. Diante disso, 
o município pode e deve 
estimular o uso habita-
cional desses espaços. 
Com isso, passaremos 
a ter uma cidade mais 
compacta, o que exige 
menos gastos com 
transportes,  recolhimen-
to de lixo, infraestrutura 
de água e esgoto. E essa 
injeção de novas pessoas 
vai, por consequência, 
revitalizar o comércio”.

“Uma das principais 
medidas será um grande 
Plano de Obras Públicas, 
elaborado junto aos Con-
selhos Populares. Vamos 
atender moradores do 
Centro em demandas por 
infraestrutura, transporte 
e acesso a serviços públi-
cos. Devolvendo a região 
a moradores, atendendo 
o Morro do Pinto, Provi-
dência e de toda a Peque-
na África, Lapa e Bairro 
de Fátima. Apoiando o 
comercial e regularizando 
ambulantes e pequenos 
comerciantes”.

“O Centro será estraté-
gico para o desenvol-
vimento sustentável. 
A cidade vai renascer 
a partir de onde tudo 
começou. Vamos reali-
zar projetos sociais do 
Porto Maravilha e que 
foram abandonados. O 
objetivo é transformar a 
região na grande porta 
de entrada do turismo 
com inovação, cultura, 
habitação social e em-
preendedorismo. São 
ações trarão junto a re-
vitalização comercial de 
toda a região central”.

“O Centro é o retrato da 
cidade: nada funciona 
direito. Vou restituir a 
ordem urbana e fazer 
choque de conservação 
logo nos primeiros dias. 
Vou aumentar a segu-
rança, fortalecendo o 
Segurança Presente 
e mudando a função 
da Guarda Municipal, 
que passará a proteger, 
armada, o cidadão. 
Vamos dar acolhimento 
digno a moradores de 
rua, e, nesse sentido, 
medida essencial é 
reabrir o restaurante 
popular da Central do 
Brasil. Vou colocar para 
funcionar o que não 
está funcionando”.

“O Centro precisa ga-
nhar vida com a volta do 
movimento na região. 
Para isso, vamos investir 
na construção de 50 mil 
moradias. Com mais 
moradores, o comércio 
local é demandado e 
ganha fôlego. Tam-
bém vamos apoiar o 
pequeno comerciante 
com desburocratização, 
investimento na infraes-
trutura e mobiliário 
urbano de qualidade 
(iluminação e banhei-
ros públicos) em torno 
dos centros de comér-
cio popular e praças 
públicas - articulando a 
integração ao sistema 
de transporte público. 
E ainda, vamos imple-
mentar o programa VLT 
DE GRAÇA, para reduzir 
o custo de vida de quem 
trabalha no Centro e na 
Zona Portuária”.

“O Centro conta com in-
fraestrutura para receber 
moradores. É o caminho 
para devolver o dinamis-
mo e recuperar o nível da 
atividade comercial. Dar 
protagonismo ao Centro 
no calendário anual de 
eventos turísticos e cul-
turais ajudará o comércio. 
Com policiamento inteli-
gente da Guarda Munici-
pal e com oportunidade 
para quem mora nas 
ruas, teremos bairro mais 
harmonioso, que receberá 
moradores e visitantes de 
braços abertos”.

“Meu Governo trará a 
revisão do plano diretor, 
a revitalização de todas 
as ruas do Centro do 
Rio, higienizando-as, 
liberando as calçadas, 
garantido a acessibili-
dade e melhor mobi-
lidade. Uma Guarda 
Municipal reforçada e 
melhor treinada. Criarei 
camelódromos em dife-
rentes áreas da cidade e 
promoverei sua atuação 
em feiras, um programa 
testado por Prefeituras 
em todo pais desenvol-
vido. As medidas cer-
tamente atrairão mais 
turistas, beneficiando o 
comércio e a recupera-
ção econômica”.

“Propomos construir 
até 20 mil moradias 
populares no Centro e 
Zona Norte. Transfor-
marei áreas do Porto em 
centros de capacitação e 
qualificação de turis-
mo, tecnologia, Saúde, 
audiovisual e construção 
civil. Criarei 3 mil vagas em 
centros de acolhimento 
para pessoas em situação 
de rua. E, para o comércio, 
fundo garantidor a quem 
captar recursos da União 
e ampliar o programa de 
desburocratização Faci-
lita Rio”.

COMO 
REVITALIZAR 
O CENTRO?
Comércio de rua vê aumento de lojas 
fechadas e cobra soluções. O DIA 
ouviu o que cada candidato pretende fazer

C
oração pulsante da cidade, o Centro do Rio não é mais o 
mesmo. A pandemia da covid-19 contribuiu para aumentar 
ainda mais o número de lojas fechadas, conforme mostrado 
em reportagem de O DIA no dia 26 de outubro. Os comer-

ciantes que permanecem trabalhando sobrevivem como podem, à 
espera de soluções do poder público para recuperar a região.

A revitalização do Centro do Rio é um ponto a ser levado em con-
sideração pelos candidatos à prefeitura, com ações para recuperar 
o movimento durante o dia e, consequentemente, o comércio das 
ruas em meio à dificuldade causada pelo coronavírus.

Além da crise econômica, que vem de alguns anos, antes mesmo 
da pandemia, o aumento de ambulantes e de moradores em situa-
ção de rua são outros problemas na região a serem resolvidos, assim 
como a desordem urbana e a questão da segurança.

Por isso, os candidatos à Prefeitura do Rio foram ouvidos por O 

DIA para explicar o que pretendem fazer para revitalizar o Centro. 
Henrique Simonard (PCO) não foi encontrado. Confira as respostas.

HUGO PERRUSO
hugo.perruso@odia.com.br

Os comerciantes 
que permanecem 
trabalhando no 
Centro do Rio 
sobrevivem como 
podem, à espera de 
soluções do poder 
público 

REGINALDO PIMENTA

Com covid, Monica não 
pode fazer campanha
A candidata a vereadora 
pelo PSOL, Monica Beni-
cio, testou positivo para co-
vid-19 e, na reta final para 
as eleições, não poderá ir às 
ruas fazer campanha. Por 
conta disso, dezenas de pes-
soas entraram em contato 
pela redes sociais para dar 
apoio. “Ela entrará em con-
tato com as equipes solidá-
rias por chamada de vídeo 
para se apoiarem nessa reta 
final, quando quase 40% 
das pessoas decidem seu 
voto. Por isso é tão impor-

tante a presença da candidata 
na rua”, diz Marina Iris, asses-
sora e namorada de Monica.

Além de estar impedida de 
ir às ruas, a candidata pode ser 
privada de ir às urnas votar. 
“Vai depender do exame que 
será feito nos próximos dias”, 
diz a assessora.

Dois anos e oito meses após 
o brutal assassinato de Mariel-
le Franco e do motorista An-
derson Gomes, Monica, viúva 
da vereadora, decidiu conti-
nuar seu legado e levar as pró-
prias ideias à Câmara do Rio.

Paes lidera com 33%, pelo Ibope
Em seguida vem Crivella com 15%, Martha tem 14% e Benedita da Silva ficou com 9%

REPRODUÇÃO/INTERNET

Foram ouvidos 1.204 eleitores entre o último sábado e ontem 

A quarta pesquisa Ibope apre-
sentou um cenário estável na 
disputa pela Prefeitura do Rio. 
O candidato Eduardo Paes 
(DEM) segue na liderança de 
intenções de votos e ganhou 
um ponto percentual, soma 
33%. Marcelo Crivella (Repu-
blicanos), que no levantamen-
to anterior estava empatado 
com Martha Rocha (PDT), 
desta vez subiu para 15% e a 
adversária se manteve com 
14%. Os dois, no entanto, es-
tão tecnicamente empatados.

Benedita da Silva (PT) con-
tinua em quarto lugar, com 
9% das intenções de votos, 
dois a mais do que na última 
pesquisa. Luiz Lima (PSL) se 
manteve com 4%. Em segui-
da vem Renata Souza (Psol), 
com 3%, Eduardo Bandeira 
de Mello (Rede), com 2%. Fred 
Luz (Novo), Paulo Messina 
(MDB) e Clarissa Garotinho 
(Pros) têm 1%. Cyro Garcia 
(PSTU), Suêd Haidar (PMB), 
Glória Heloiza (PSC) e Henri-
que Simonard (PCO) não pon-

tuaram. Os votos brancos to-
talizaram 12% e não sabem ou 
não responderam, 4%.

Se forem levados em consi-
deração apenas os votos váli-
dos, Eduardo Paes tem 39%, 
Crivella está em segundo, com 
18%, Martha Rocha tem 17% e 
Benedita, 11%.

A pesquisa Ibope simulou a 
disputa do segundo turno. Em 
todos os cenários levantados, 

Eduardo Paes vence seus ad-
versários: Eduardo Paes 53% x 
21% Crivella. Votos brancos ou 
nulos: 21% e não sabem: 4%; 
Eduardo Paes 45% x 32% Mar-
tha Rocha. Votos brancos ou 
nulos: 18% e não sabem: 5%; 
Eduardo Paes 49% x 23% Be-
nedita. Votos brancos ou nu-
los: 23% e não sabem: 5%.

O levantamento também 
foi feito sem a presença de 

Eduardo Paes no segundo tur-
no: Martha Rocha 52% x 22% 
Crivella; Martha Rocha 45% 
x 25% Benedita; Benedita da 
Silva 40% x 26% Crivella

REJEIÇÃO AO CANDIDATO
O atual prefeito Marcelo Crivel-
la continua com o maior índice 
de rejeição por parte dos elei-
tores, com 58%. Clarissa Garo-
tinho tem 31% e Benedita da 
Silva e Eduardo Paes, 28%. 

Cyro Garcia possui 13% de 
rejeição, seguido por Martha 
Rocha e Luiz Lima, ambos 
com 11%. Paulo Messina tem 
10%, Renata Souza, Fred Luz, 
Glória Heloiza e Bandeira de 
Mello, 8%. Henrique Simo-
nard está com 7%.

A pesquisa Ibope foi en-
comendada pela TV Globo e 
registrada na Justiça Eleito-
ral (J01518/2020). Foram ouvi-
dos 1.204 eleitores entre o últi-
mo sábado e ontem. A margem 
de erro é de 3 pontos percen-
tuais para mais ou para menos 
e o nível de confiança de 95%.
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Comunidades afro cobram compromisso
Representantes de 350 grupos de matriz africana reivindicam aos candidatos a prefeito o combate à intolerância religiosa 

DIVULGAÇÃO

Humbono Rogério de Olissa, presidente do Instituto Onikoja

R
epresentantes de 350 
comunidades tradicio-
nais de matriz africa-
nas, como terreiros de 

umbanda, tendo à frente o Ins-
tituto Onikoja, enviaram aos 
candidatos à Prefeitura do Rio 
de Janeiro uma carta em que 
apresentam cinco demandas 
desses grupos, sugerem sua in-
clusão nos planos de governo, 
e pedem que os candidatos fir-
mem compromisso para solu-
cionar combater a violência e a 
intolerância religiosa.

“Queremos distensionar a 
relação com a sociedade ci-
vil para construir discursos 
de paz. Precisamos construir 
pontes, não muros”, explica o 
Humbono Rogério de Olissa, 
presidente do Instituto Oni-
koja e sacerdote do terreiro 
Humpame Kuban Bewa Le-
min, em Sepetiba, onde o ins-
tituto promove atividades só-
cio culturais.

O documento cobra medi-
das de combate aos crimes de 
intolerância religiosa, valori-

zação do patrimônio imaterial 
da cultura de matriz africana, 
garantia de espaços públicos 
para as práticas religiosas, 
promoção do diálogo inter
-religioso e ensino nas escolas 
públicas da cultura da ma-
triz africana e indígena, que 
já é prevista na lei municipal 
1.645, de 2008. “Não se trata 
de ensino religioso, mas das 
culturas tradicionais”, destaca 
o presidente do instituto.

A violência contra pratican-
tes das religiões de matriz afri-
cana — que o sacerdote classi-
fica como “racismo religioso” 
e não apenas intolerância — é 
uma das grandes preocupa-
ções. Humbono Rogério, que 
usa vestimentas tradicionais 
no dia a dia, conta que já so-
freu quatro agressões verbais 
na rua. “Se isso dói na minha 
alma, imagino para um irmão, 
que também sofre preconcei-
to racial”, lamenta. 

A mesma intolerância se 
manifesta nos ataques às 
práticas religiosas das co-
munidades tradicionais. Por 
isso a proposta de criação de 
espaços públicos para reali-

zação dos rituais com garan-
tia de liberdade e seguran-
ça, que o sacerdote chama de 
“parques sagrados dos ori-
xás”. Segundo Humbono Ro-
gério, os aspectos práticos da 
proposta, como localização e 
forma de gestão dos espaços, 
devem ser construídos com 
diálogo entre as comunida-
des tradicionais e a adminis-
tração pública.

Desde 2000 o Instituo 

Onikoja promove ativi-
dades sócio culturais e de 
acolhimento no espaço de 
3 mil metros quadrados em 
Sepetiba para qualquer in-
teressado, independente da 
religião. Segundo o sacer-
dote, uma pesquisa da ins-
tituição apontou que 78% 
das pessoas atendidas são 
evangélicas ou católicas. 
“Elas vencem o preconcei-
to para vir aqui”, diz. 

MARLOS MENDES

marlos.mendes@meiahora.com
DIÁLOGO INTERRELIGIOSO

 N O ex-prefeito Eduardo Paes 
(DEM), líder nas pesquisas, 
acolheu, em carta, as pro-
postas do Instituto Onikoja e 
prometeu “adotar e incentivar 
políticas públicas que possam 
contribuir para o combate aos 
crimes de intolerância religio-
sa” e retomar “ações de valo-
rização do patrimônio imate-
rial da Cultura de Matriz Afri-
cana, promovendo o diálogo 
interreligioso”. 

Martha Rocha, possível ad-
versária de Paes no segundo 
turno, segundo o DataFolha, 
se comprometeu em cumprir a 
lei 11.645. “Vamos dar cumpri-
mento à lei federal que deter-
mina o ensino de história da 
África e das cultura afro-des-
cendente nas escolas munici-
pais”, disse, afirmando que ha-
verá canal de diálogo e que não 
aceita intolerância religiosa. 

Em carta, Luiz Lima (PSL) 
destacou que é papel do futuro 

prefeito “respeitar a individua-
lidade dos quase 7 milhões de 
cariocas, garantindo a liberda-
de religiosa, de pensamento e 
consciência de todos” e lem-
brou que a liberdade de culto 
é garantida pela constituição. 

Clarissa Garotinho afirmou 
que seu plano de governo prevê 
a valorização da cultura de ma-
triz africana e se comprometeu 
com a abertura do museu no 
Cais do Valongo, assim como 
a aplicação da lei 11.645. Fred 
Luz (Novo) declarou ser con-
tra a segregação e prometeu 
promover justiça e equilíbrio. 
Suêd Haidar (PMB), afirmou 
que “representações dos povos 
e comunidades tradicionais de 
matriz africana, terão assen-
to no Conselho Científico de 
Governança Cidadã” em sei 
governo. Renata Souza (Psol) 
informou que seu programa 
“contém propostas para a ma-
triz africana”.

Respostas dos candidatos
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Vídeo mostra ginásio do Esporte Club 
Sueca destruído; três pessoas morreram

Morte durante baile 
em Belford Roxo

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Num dos vídeos, é possível ver até uma poça de sangue

Sangue, pedaços de ma-
deira, cadeiras e cápsu-
las de bala. O cenário em 
frente ao Esporte Club 
Sueca era de terror um dia 
após a pancadaria genera-
lizada durante um baile 
funk de corredor no Jar-
dim Redentor, em Belford 
Roxo. Três pessoas morre-
ram durante um tiroteio 
no lado de fora do giná-
sio. Entre elas, Eduardo 
Octávio, conhecido como 
Dudu da Guarda e Rato, 
frequentador antigo de 
bailes funk.

Em vídeo enviado ao 
Whatsapp do DIA, é pos-

sível ver uma poça de sangue 
na Rua Péricles, onde fica o 
clube. “Acabaram com o Sue-
ca, esculacharam tudo”, la-
menta o autor do vídeo. As 
dependências do ginásio fi-
caram destruídas, com mui-
tos pedaços de pau no chão, 
consequência da pancadaria 
ocorrida. Garrafas, cadeiras, 
mesas de ferro e até um en-
gradado de cerveja viraram 
armas na confusão. 

A Delegacia de Homicí-
dios da Baixada Fluminense 
(DHBF) investiga as mortes. 
Segundo testemunhas, os ti-
ros foram disparos de mem-
bros do ‘Lado A’, que tenta-
vam avançar sobre o ‘Lado 
B’, grupo no qual Dudu da 
Guarda pertencia. 

YURI EIRAS
yuri.eiras@meiahora.com

Motorista de ônibus 
esfaqueia passageiro
Crime aconteceu em São Gonçalo, após vítima se negar a usar máscara de proteção

DIVULGAÇÃO

Crime: marcas de sangue ficaram espalhadas no banco do motorista, volante e painel do ônibus

A 
Polícia Civil inves-
tiga um caso de dis-
cussão dentro de um 
ônibus de passagei-

ros que terminou com uma 
pessoa esfaqueada, na noite 
de domingo, em São Gonça-
lo, na Região Metropolitana. 
Segundo informações, a víti-
ma havia se negado a usar a 
máscara de proteção. O au-
tor da facada é o motorista 
do ônibus da empresa Tan-
guá, que faz itinerário Apóllo 
III x Fazenda dos Mineiros. 
Ele fugiu após o crime.

Rafael de Assis Silva, de 
31 anos, está internado em 
estado grave no Hospital Es-
tadual Alberto Torres (Heat), 
no bairro Colubandê. Segun-
do a direção do hospital, o es-
tado de saúde dele é conside-
rado grave e inspira cuida-
dos. A perfuração atingiu o 
abdômen do rapaz e ele está 
em coma induzido, respiran-
do com a ajuda de aparelhos. 

Na manhã de ontem o pai 
de Rafael esteve no hospital 
para ter noticiais do filho. 
Ele lamentou o episódio e 
pediu por justiça. 

“O que um motorista pro-
fissional fazia com uma faca 
dentro de um ônibus? Ainda 
não sabemos o que vai acon-
tecer com o meu filho. Ele 
operou o estomago”, disse o 
pai da vítima.

A Expresso Tanguá la-
mentou o episódio e disse 
que repudia qualquer ato de 
violência. Em nota a empre-
sa disse que “está à disposi-
ção para colaborar tão logo 
seja acionada pela equipe 
de investigação da polícia”. 
Um funcionário da empresa 
foi encaminhado ao hospi-
tal para acompanhar o esta-
do de saúde do passageiro. 
Em nota a Polícia Civil dis-
se que testemunhas foram 
ouvidas na noite do crime. 
O caso é investigado pela 74ª 
DP (Alcântara). A polícia diz 
estar analisando as imagens 
das câmeras de segurança. 
Já a Polícia Militar diz que 
policiais do 7º BPM foram 
acionados para a ocorrência.

Motorista fugiu 
após o crime; 
empresa se dispôs 
a colaborar com a 
polícia

ANDERSON JUSTINO
anderson.justino@odia.com.br
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NA GRANJA COMARY
A Seleção se prepara, em Teresópolis, 

para o jogo contra a Venezuela, na sexta-

feira, no Morumbi, pelas Eliminatórias.

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

BOTAFOGO

Mengão vai em busca de 
substituto para Dome
Técnico é demitido e diretoria tem dois nomes no alvo: Rogério Ceni e Coudet

CLÉBER MENDES

Dome chegou ao Flamengo em julho e comandou o clube em 24 jogos

O 
Flamengo não quer 
perder tempo após 
demitir ontem Domè-
nec Torrent e está no 

mercado em busca de um téc-
nico para substituir o catalão. 
Segundo uma das fontes da 
reportagem, a ideia da cúpula 
rubro-negra é “arrancar” um 
treinador que esteja na Série 
A do Brasileiro. Dois nomes 
agradam ao vice de futebol, 
Marcos Braz, e ao presiden-
te, Rodolfo Landim: Rogério 
Ceni, do Fortaleza, e Eduardo 
Coudet, que tem proposta do 
Celta de Vigo para deixar o 
Internacional.

Os primeiros contatos com 
Rogério Ceni já foram feitos, e 
o técnico não descartou a pos-
sibilidade de treinar o Flamen-
go, mas tem contrato vigente 

com o Fortaleza até fevereiro 
de 2021 e não deseja deixar 
o Leão de Pici pela porta dos 
fundos. Ele está focado no jogo 
de amanhã, contra o Bahia, 
pelo Brasileirão. A sua multa 
rescisória, segundo apurou a 
reportagem com a diretoria da 

equipe, é de R$ 1 milhão.
Ao mesmo tempo, Eduar-

do Coudet, que está no In-
ternacional e recebeu oferta 
do Celta de Vigo, preenche 
os requisitos do Flamengo. 
Como está apalavrado com a 
equipe espanhola, a situação 

é mais delicada, mas a cúpu-
la do Flamengo não descarta 
tentar dar um “chapéu” para 
ter o argentino.

Um dirigente do Colorado 
disse que não sabia do interes-
se do Flamengo em Coudet e, 
ao ser questionado se já havia 
proposta pelo argentino, foi 
direto: “Acho que não”.

Não há um ‘deadline’ de-
finido internamente para a 
contratação do novo técnico, 
mas a diretoria do Flamengo 
não quer demorar para fazer 
o anúncio.

MULTA RESCISÓRIA
O Flamengo finaliza a parte 
burocrática para assinar a res-
cisão de contrato com Dome. 
Pela quebra de contrato, que 
iria até o fim de 2021, o Rubro-
Negro terá que pagar 1,8 mi-
lhões de euros, que na cotação 
atual é de 11,4 milhões de reais.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n A estadia de Domènec Tor-
rent no Rio de Janeiro foi 
curta. Sai após duas goleadas 
de 4, uma contra São Paulo 
e outra contra Atlético-MG, 
adversários diretos na briga 
na parte de cima da tabela 
do Campeonato Brasileiro. E 
parece que o espanhol disse 
até que o Flamengo tinha ga-
nhado a Libertadores na sor-
te em 2019. Não tinha mais 
clima. Rogério Ceni se torna 
o alvo e acho um excelente 
nome. O Flamengo precisa 
voltar a jogar bola...

NÃO TEVE 
JEITO MESMO 

FOTO DE DANIEL CASTELO BRANCO

MELHOR QUE O FLA 

L
even Siano foi o candidato mais votado 
nas eleições do Vasco, no sábado. O can-
didato do grupo “Somamos” recebeu 1.115 

dos 3.447 eleitores que estiveram no ginásio de 
São Januário. Segundo o Superior Tribunal de 
Justiça, a liminar que garantia a realização das 
eleições no dia 7 está suspensa, mas Leven já 
fala como presidente. Em entrevista coletiva, 
o advogado esteve ao lado de Romário e anun-
ciou que tem três linhas de crédito que podem 
chegar até R$ 5 bilhões de reais em investi-
mento para o Cruzmaltino. E afirmou que o 
Vasco, caso ele esteja no poder, já terá um time 
melhor do que o do Flamengo em 2021, mesmo 
com todos os problemas que rondam o clube 
de São Januário. Júlio Brant e Salgado, das 
chapas “Sempre Vasco” e “Mais Vasco”, acredi-
tam que um novo pleito será feito no dia 14, já 
que o STJ suspendeu o que ocorreu no sábado.

Estádio de São Januário: Leven Siano promete time competitivo

 nO que parecia ser um ano 
de possível disputa por títu-
los parece que vai virar um 
pesadelo no Internacional. 
Coudet, que vinha fazendo 
um belo trabalho, vai para o 
Celta de Vigo, da Espanha. 
E com quem o Colorado 
tem negociações avança-
das? Abel Braga (foto). Es-
tou com pena da torcida. 
Abel foi um dos maiores 
vencedores da história do 
Inter, mas isso há 15 anos. 
O futebol é outro. E a mu-
dança será drástica...

POBRE 
INTERNACIONAL...

OSCILAR É NORMAL 

 nO Fluminense vinha fazendo campanha extraordinária 
para o elenco que tinha. E não é uma derrota que desmo-
rona o que foi construído. O time jogou muito mal contra 
o Grêmio, Ganso seguiu na água de salsicha, mas foi um 
ponto fora da curva. É normal oscilar numa competição 
tão longa e o Grêmio é bom adversário. Fica a lamentação, 
mas sem caça às bruxas. É hora de remontar. 
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Odair 
admite que 
time errou 
demais

Após a derrota do Flumi-
nense para o Grêmio no 
Maracanã, Odair Hell-
mann assumiu a respon-
sabilidade pelo resultado 
negativo. O técnico con-
siderou justo o placar, 
que encerrou uma inven-
cibilidade de oito jogos 
do Tricolor Carioca no 
Brasileiro.

“A responsabilidade é 
toda minha da derrota. 
Os jogadores tentaram da 
melhor forma possível, 
com uma variação táti-
ca do padrão que temos”, 
afirmou. O resultado fez o 
Fluminense perder uma 
posição na tabela. O São 
Paulo ultrapassou a equi-
pe de Odair, que no mo-
mento está em quinto lu-
gar. “Você precisa errar 
muito pouco na constru-
ção, erramos muito acima 
do normal”, completou 
Odair Hellmann.

‘Quem 
sofre é a 
gente’
No domingo, o Botafogo foi 
derrotado pelo Bahia por 
1 a 0, na Fonte Nova, com 
pênalti polêmico no último 
lance. Na saída de campo, 
Kelvin reclamou da arbi-
tragem de Jefferson Ferrei-
ra de Moraes e falou sobre o 
novo técnico, Ramón Diáz. 
“Vi o pênalti agora, mas no 
nosso lance ele viu no VAR 
e não marcou. Bem, quem 
sofre é a gente, fazer o quê? 
Espero que ele faça um 
bom trabalho, todo mundo 
aqui tem qualidade e se es-
força muito. Infelizmente a 
bola não está entrando. Va-
mos fazer de tudo para ven-
cer e quem ganha com isso 
é o Botafogo”, disse Kelvin.

O Botafogo manteve os 
20 pontos e é o 17º no Bra-
sileirão, o primeiro time 
abrindo o Z-4. O Glorioso 
volta aos gramados na se-
gunda, em outro confronto 
direto, diante do Braganti-
no, no Nilton Santos.

ZONA DA DEGOLA

VASCO

Na luta contra o rebaixamento
Vasco tem 38% e Botafogo tem 42% de risco de cair para a Série B

O momento para Botafogo 
e Vasco no Brasileiro não é 
nada fácil. Novamente as 
equipes cariocas estão fler-
tando com o rebaixamento. 
No momento, os dois clubes 
estão na zona da degola. De 
acordo com cálculos do site 
“Infobola”, do matemático 
Tristão García, o Cruzmal-
tino tem 38% e o Alvinegro 
42% de risco de jogarem a 
Série B em 2021.

Com 20 pontos, o Botafo-
go corre mais risco de rebai-
xamento porque tem apenas 
um jogo a menos na tabela. 
Enquanto isso, o Vasco tem 
dois jogos a menos. Com a 
mesma pontuação do Glo-
rioso e acima da tabela, estão 
Coritiba e Bragantino. Com 
um empate nesse jogo a me-
nos, a equipe de General Se-
veriano deixa a degola, assim 
como o clube de São Januá-

rio, caso empate os dois jogos 
a menos que tem por fazer.

Em último lugar, o Goiás 
vive a situação mais delica-
da. O Esmeraldino já tem 
89% de risco de rebaixa-
mento. Depois vem o Athle-
tico-PR com 59%. Fora da 
degola, mas com mais ris-
co, o Bragantino tem 47%. 
O Coritiba, que está na 15ª 
colocação tem 40% de risco 
de queda.

Cruzmaltino iguala 
marca negativa
Treze de setembro. Essa é 
a data da última vitória do 
Vasco no Campeonato Bra-
sileiro. Um triunfo por 3 a 2 
sobre o Botafogo, no Estádio 
Nilton Santos. No domingo, 
na derrota por 1 a 0 para o 
Palmeiras, em São Januário, 
o time completou nove parti-
das sem vencer na principal 
competição nacional — são 
sete derrotas e dois empates 
— e retornou à zona de re-
baixamento com apenas 19 
pontos conquistados em 18 
partidas disputadas.

Essa é a pior série sem vi-
tórias do Vasco na história do 
Brasileirão, igualando as mar-
cas negativas obtidas em 2008 
e 2015. Nesses anos, inclusive, 
a equipe terminou rebaixada 
ao fim da temporada, feito que 
o Cruzmaltino luta para não 
repetir em 2020.

Em 2008, o time ficou da 
22ª rodada até a 30ª sem ven-
cer, conquistando apenas 
dois empates nesse período 
— mesma marca atual. Já em 
2015, a série foi ainda pior, 
arrancando apenas um em-
pate nas nove partidas.

Vasco perdeu para o Palmeiras

DANIEL CASTELO BRANCO

O próximo jogo da equipe 
vascaína será no próximo sá-
bado, contra o Sport, na Ilha 
do Retiro.

LanceLance

SÉRIE SEM VITÓRIAS NO 
BRASILEIRO

Coritiba 1 x 0 Vasco
Vasco 1 x 1 Red Bull Bragantino

Atlético-MG 4 x 1 Vasco
Bahia 3 x 0 Vasco

Vasco 1 x 2 Flamengo
Internacional 0 x 2 Vasco

Vasco 1x2 Corinthians
Goiás 1 x 1 Vasco

Vasco 0x1 Palmeiras

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

 nDomènec Torrent é página 
virada no Flamengo após a 
goleada de 4 a 0 sofrida para 
o Atlético-MG. Em rápido 
contato com a reportagem 
por telefone, o treinador la-
mentou o fato de não ter 
conseguido ver o Maracanã 
lotado de torcedores e disse 
que irá ao Ninho do Urubu 
hoje para se despedir dos 
jogadores.

“Está tudo certo. Estou 
tranquilo. Faz parte do fute-
bol. A única coisa que lamen-
to é de não ter conseguido 
ver o Maracanã lotado com 
os torcedores do Flamengo. 
Tenho certeza de que isso 
ajudaria o meu trabalho no 
Flamengo. Infelizmente não 
consegui. Agora, eu ficarei 
alguns dias no Rio para re-
solver a parte contratual e 
depois retorno para a Europa. 
Amanhã (hoje) vou ao CT me 
despedir dos jogadores”.

Domènec Torrent dirigiu 
o Flamengo em 24 partidas 
(14 vitórias, 4 empates e 6 
derrotas).  Ao todo, o time 
sofreu 36 gols, uma média 1,6 
por partida.

CATALÃO 
QUERIA TER 
VISTO MARACA 
COM TORCIDA
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Como recorrer do 

‘seiscentão’ cancelado

Os trabalhadores que ti-
veram auxílios emergen-
ciais de R$ 600 ou R$ 
1.200 (mães chefes de famí-
lia) cancelados por indícios 
de regularidades — seja por 
indicação da CGU ou TCU 
– podem contestar a deci-
são pelo site da Dataprev. O 
procedimento está dispo-
nível até 16 de novembro. 
Segundo o Ministério da 
Cidadania, a contestação 
deve ser feita somente pela 
internet. Ninguém precisa 
ir às agências da Caixa, ca-
sas lotéricas ou unidades de 
atendimento do CadÚnico.

Os cancelamentos ocor-
reram após órgãos de con-
trole cruzaram informações 

de diferentes bancos de dados, 
identificando incompatibili-
dades para o recebimento. Se-
gundo a CGU e o TCU, havia 
cidadãos com rendimentos 
acima do limite permitido e 
titulares de CPFs em situação 
irregular, ocupantes de cargos 
eletivos, militares, servidores.

Após a reanálise, caso a 
contestação seja aprovada, o 
pagamento será liberado no 
mês subsequente ao pedido 
de contestação. O prazo até 16 
de novembro é para quem teve 
o auxílio com cinco parcelas de 
R$ 600 cancelado. Portanto, 
não se aplica a quem teve pro-
blemas com a extensão de R$ 
300. Para este grupo, o prazo 
terminou ontem. 

INSS: telemedicina 
na próxima semana
Os atendimentos do projeto 
piloto de perícias médicas 
do INSS com uso da tele-
medicina começam a partir 
da próxima segunda-feira 
e vão até 31 de janeiro de 
2021. Conforme a Secreta-
ria Especial de Previdência, 
o protocolo foi aperfeiçoado 
para dar segurança ao ato 
pericial dos peritos médicos, 
que ficam autorizados a fa-
zer perícias por telemedici-
na, durante o período de en-
frentamento da pandemia. 

A medida foi tomada em cum-
primento a decisão do TCU.

Segundo a secretaria, houve 
consenso sobre a necessidade 
de ajuste no protocolo forma-
lizado pela Subsecretaria da 
Perícia Médica e INSS em 7 de 
outubro, no que diz respeito à 
atuação do médico do trabalho.

O INSS vai disponibilizar às 
empresas, por meio eletrônico, 
o Termo de Adesão de Partici-
pação da Experiência Piloto de 
Realização de Perícias Médicas 
com Uso da Telemedicina.

Pfizer anuncia que vacina 
contra covid é 90% eficaz
Informação foi divulgada ontem após primeiros resultados da fase 3 de testagem

AFP PHOTO / DOMINICK REUTER

Empresas querem fornecer 50 milhões de doses no mundo em 2020

O 
laboratório farma-
cêutico Pfizer anun-
ciou ontem que sua 
vacina contra a co-

vid-19 é “90% eficaz”, de acor-
do com a primeira análise in-
termediária do teste de fase 
3, a última etapa antes do 
pedido formal de homologa-
ção. Esta eficácia de proteção 
ao coronavírus foi alcançada 
sete dias depois da segunda 
dose da vacina e 28 dias após 
a primeira, conforme anun-
ciou o grupo norte-america-
no em comunicado conjunto 
com a empresa BioNTech.

“Os primeiros resultados 
da fase 3 de nosso teste de va-
cina contra a covid-19 apre-
sentam as provas iniciais da 
capacidade de nossa vacina 
para prevenir esta doença”, 
afirmou o presidente da Pfi-
zer, Albert Bourla.

“Demos um passo impor-
tante e estamos mais perto 
de prover aos cidadãos do 
mundo esta vacina, tão ne-
cessária para contribuir a 
acabar com esta crise sani-
tária mundial”, completou.

Com base em projeções, 
representantes das duas em-
presas informaram que pre-
tendem fornecer 50 milhões 
de doses no mundo em 2020 
e até 1,3 bilhão em 2021.

O presidente eleito dos 
Estados Unidos, Joe Biden, 
destacou ontem como um 
novo sinal de “esperança” a 
notícia de que a vacina con-
tra a covid-19 desenvolvida 
pela Pfizer e BioNTech resul-
tou 90% eficaz, mas alertou 
que ainda resta uma longa 
batalha pela frente contra o 
coronavírus.

“Parabenizo os brilhan-
tes homens e mulheres que 
ajudaram a produzir este 
avanço e por nos darem um 

motivo para sentir esperan-
ça”, disse Joe Biden em um 
comunicado, acrescentando 
que recebeu a notícia anteci-
padamente na noite do últi-
mo domingo.

“Ao mesmo tempo, tam-
bém é importante entender 
que o final da batalha contra 
a covid-19 ainda está a vários 
meses de distância”, disse, 
destacando a importância de 
continuar usando máscaras 
e adotando o distanciamen-
to social no futuro imediato.

NOS EUA

 NO presidente eleito dos 
EUA, Joe Biden, designou 
ontem os cientistas que 
coordenarão a luta de seu 
governo contra a pandemia 
de covid-19, em um anún-
cio para destacar qual será a 
prioridade quando iniciar seu 
mandato em 20 de janeiro.

O comitê será liderado 
pelo epidemiologista e ex-
comissário da FDA (Agên-
cia Federal de Alimentos e 
Medicamentos) David Kes-
sler, o ex-secretário de Saú-
de Pública Vivek Murthy e a 
professora de Saúde Pública 
da Universidade de Yale Mar-
cella Nunez-Smith, de acordo 
com comunicado da equipe 
de transição de Biden.  A bra-
sileira Luciana Borio, que tem 
cidadania norte-americana, 
também comporá o comitê 
que terá dez membros, de 
imunologistas e epidemio-
logistas a especialistas em 
biodefesa e autoridades de 
Saúde Pública.

Biden prometeu elaborar 
plano de ação que será apli-
cado logo após a posse.

Brasileira está 
na equipe

 > Paris (França) e Washington (EUA)
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Rio tem reforço de caixa e 
caminha para pagar 13º
Valor de R$ 1,8 bilhão a ser pago pela Petrobras ajudará a quitar a gratificação

GILVAN DE SOUZA

Secretário Guilherme Mercês diz que “estamos caminhando” para garantir o pagamento em breve

O 
dinheiro que a Pe-
trobras pagará ao 
Rio de Janeiro - no 
valor total de R$ 1,8 

bilhão - até o fim deste ano 
vai ajudar a quitar o 13º sa-
lário do funcionalismo. O go-
verno fluminense ainda não 
informa uma data para o de-
pósito. Entretanto, o secre-
tário de Fazenda, Guilherme 
Mercês, disse à coluna que 
“caminha nessa direção” (do 
pagamento até o fim do ano). 
“Estamos quase lá”, afirmou.

O valor a ser desembolsa-
do pela estatal é referente à 
adesão que a petroleira fez 
ao programa de anistia do 
ICMS do Rio. A iniciativa 
possibilitou a redução de 
juros e multas nos débitos 
devidos pela empresa ao Es-
tado do Rio. 

“Sem dúvida essa é uma 
das principais medidas to-
madas para garantir o 13º sa-
lário dos servidores (ativos, 
aposentados e pensionistas) 
e a prestação de serviços 
públicos. E também é uma 
medida com impacto para 
as prefeituras fluminenses, 
uma vez que esse é um recur-
so de ICMS. E, por lei, 25% do 
imposto é repassado aos mu-
nicípios”, declarou Mercês.

PROFESSORES

 nA Prefeitura de Teresópolis pu-
blicou ontem no DO o edital de 
concurso público com 301 vagas 
para professores da rede mu-
nicipal de ensino. As inscrições 
começaram também ontem e 
vão até as 12h (meio-dia) de 4 
de dezembro pelo seguinte en-
dereço eletrônico: http://www.

institutoaocp.org.br/. Para Pro-
fessor I, com carga horária sema-
nal de 16 horas, a remuneração 
inicial bruta é de R$ 2.483,26. 
Para Professor II, com carga de 
22 horas, é de R$ 1.751,96. A pro-
va deve ser realizada em 20 de 
dezembro, em horário e local 
ainda a serem informados.

Trezentas vagas em concurso

 n Depois de receber emendas e 
sair de pauta na semana pas-
sada, o projeto de lei que exi-
ge diploma universitário para 
investigadores da Polícia Civil 
será votado hoje, em discussão 
única, na Alerj. A expectativa é 
de aprovação do texto. Assim, 
os concursos públicos passarão 
a cobrar Nível Superior desses 
candidatos. 

A proposta atende ao pleito 
dos policiais civis, que desde 

2017 vêm tentando implemen-
tar essa medida. Naquele ano, 
um projeto (de autoria do en-
tão deputado Zaqueu Teixeira, 
do PDT) foi aprovado e pro-
mulgado pela Casa, mas bar-
rado pela Justiça, que apontou 
vício de iniciativa. 

A categoria então procurou 
o governo fluminense e pediu o 
encaminhamento de um novo 
projeto - desta vez, sem bre-
chas para questionamentos. 

ALERJ VOTA

Nível Superior para investigador

‘Alívio’ com julgamento adiado pelo STF
 > O Rio teve, na sema-

na passada, um alívio fi-
nanceiro e tanto para os 
próximos meses. A deci-
são do presidente do Su-
premo Tribunal Federal 
(STF), ministro Luiz Fux, 
de adiar o julgamento da 
ação que discute a par-
tilha de royalties é mais 

uma medida que se soma a 
outras para evitar o colapso 
das contas fluminenses.

A decisão do ministro se 
deu após muita mobiliza-
ção dos setores do Rio, como 
empresários, parlamentares 
e governo. O presidente da 
Alerj, André Ceciliano (PT), 
e o governador em exercício 

Cláudio Castro também 
se reuniram com Fux em 
Brasília e apresentaram 
as estimativas catastró-
ficas ao magistrado. As 
projeções apontavam caos 
nas finanças, impactando 
a folha salarial do funcio-
nalismo e a manutenção 
dos serviços à população.

Proposta será votada em discussão única pelo plenário da Casa

JULIA PASSOS/ DIVULGAÇÃO ALERJ
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 N  O senador Randolfe Rodri-
gues (Rede) capitaneia fren-
te política que pede o adia-
mento da eleição no Amapá 
para dezembro, por causa do 
apagão de energia há dias, 
que desmobilizou e prejudi-
cou todo o estado em vários 
setores, inclusive nas cam-
panhas eleitorais. Até ontem 
à noite o Tribunal Superior 
Eleitoral não respondeu a 
consulta feita pelo senador e os dois principais 
candidatos à Prefeitura de Macapá. 

 Quentão
 N Quem conhece Macapá 

sabe: o pior para os mo-
radores não é só a falta 
de energia, é dormir sem 
ar refrigerado ou ven-
tilador num calor com 
temperatura superior à 
média do país. De dia os 
termômetros registram 
até 42°, conta um resi-
dente à coluna.

Termelétricas
 N O apagão reforça a im-

portância de o país pro-
mover a integração do se-
tor elétrico com o de gás 
no PL 4.476/20. O relator é 
o senador Eduardo Braga 
(MDB-AM), que defende 
a medida.

Ainda o DEM
 N Dados do cientista po-

lítico Murilo Medeiros, 
da UnB, sobre o fortale-
cimento do DEM nesta 
eleição: 33.175 mil demo-
cratas se lançaram can-
didatos em 2020.  Supe-
rou o PSDB e o PT. É o 
maior número da legen-
da desde 2004.

Ingleses...
 N A Justiça de Manchester, 

na Inglaterra, recusou on-
tem em primeira instân-
cia (juiz Mr. Mark Turner) 
acolhimento de ação co-
letiva que representa 200 
mil pessoas contra a mi-
neradora BHP, do caso Sa-
marco/Mariana, na qual 
pede R$ 20 bilhões de in-
denização. Os advogados 
vão recorrer, informou à 
coluna a assessoria.

...fecham os olhos
 N A defesa – que represen-

ta moradores, entidades 
civis e afins – alega que a 
mineradora apresentou 
ao Judiciário britânico 
medidas de compensação 
que nem saíram do papel. 
Há processo tramitando 
também na Justiça do 
Brasil. 

Terror do PT
 N Desembarcou em Con-

tagem (MG) o advogado 
Paulo Fernando Melo, co-
nhecido como o “terror do 
PT”, em apoio à campanha 
da candidata Dulce Mon-
te  (PMB). Para quem não 
sabe, só para citar dois ca-
sos, foram dele as ações 
na Justiça para a OAB 
cancelar a carteirinha de 
José Dirceu, e para barrar 
a posse de Lula como mi-
nistro de Dilma. 

Camaradagem, e só
 N Esse puxa saquismo do 

presidente Jair Bolsona-
ro com Donald Trump 
ganhou as notícias além 
fronteiras, colou a ima-
gem de um no outro e 
agora a derrota do nor-
te-americano nas urnas 
bate em cheio de tabela 
no brasileiro: a oposi-
ção no Brasil não per-
deu tempo e já fala que 
o “trumpismo” brasilei-
ro não deve se reeleger 
também.

Retorno zero
 N O trato entre ambos ti-

nha que ser protocolar, 
como sempre foi, de pra-
xe. Entre Estados, não de 
amizade e de tomar lado 
partidário. Além disso, 
os EUA na gestão Trump 
não ajudaram em nada o 
Brasil, que facilitou mui-
tos negócios para os yan-
kees e, em compensação, 
só viram barreiras a pro-
dutos brasileiros.

MERCADO

Da lousa
 N Nenhum candidato à 

Prefeitura do Recife colo-
cou em suas pautas a crise 
das escolas particulares. 
Mais de 20 já foram fecha-
das por cancelamento de 
matrículas ou falta de pa-
gamento das mensalida-
des durante a pandemia 
da covid-19. Dentre elas o 
Centenário Colégio Sagra-
da Família, com 115 anos 
de existência. 

Setor de serviços
 N Convidados da Central 

Brasileira do Setor de 
Serviços (Cebrasse) rea-
lizaram reunião técnica 
online sobre tramitação 
de propostas de reforma 
tributária no Congresso 
Nacional. Para ouvir os 
representantes do setor, 
foi convidada a assesso-
ria técnica do deputado 
Aguinaldo Ribeiro, rela-
tor da reforma. O setor 
de serviços defendeu re-
forma com foco no em-
prego, caso o texto seja 
aprovado da maneira 
como está.

Extra campo
 N Os títulos conquistados 

pelo Flamengo e as dispu-
tas deste ano animaram 
os torcedores. Os flamen-
guistas são os que mais 
buscam camisas do time 
(29,4%) na OLX.

APAGÃO ELEITORAL

“A política 

pública de Saúde 

na perspectiva 

clínica com foco 

na reabilitação 

auditiva é 

insignificante”

Hoje, dia 10 de novembro, é co-
memorado o Dia Nacional de 
Prevenção e Combate à Sur-

dez. Trata-se de uma campanha nacio-
nal cujo objetivo é informar a socieda-
de em geral sobre os cuidados com a 
audição e as possibilidades de trata-
mentos realizados por profissionais da 
área da Saúde. Ao se pensar a surdez 
como um fenômeno, é preciso refletir 
sobre intervenções preventivas ou de 
reabilitação auditiva, mas também re-
conhecer a existência de uma condição 
e identidade humana específica.

Em relação aos cuidados preven-
tivos, a campanha focaliza a neces-
sidade de explicar de forma clínica a 
surdez, suas causas congênitas ou ad-
quiridas e seus tipos neurossensoriais 
(quando a alteração ocorre na parte 
interna da orelha) ou condutivas (na 
parte externa ou média da orelha).

Já em relação ao combate à surdez 
por meio da reabilitação, dados pú-

Em editorial de 6 de novembro, 
o jornal O Globo pressiona o 
governador Claúdio Castro a 

privatizar a Cedae em qualquer cir-
cunstância, até mesmo se a operação 
contrariar o interesse público. Longe 
de uma análise sensata de virtudes e 
falhas do modelo em elaboração pelo 
BNDEs, o texto é uma peça publicitá-
ria dos interesses empresarias envol-
vidos na desestatização da empresa. 

Criticar o governador por ter fei-
to uma ponderação lúcida a respeito 
das efetivas vantagens do processo é 
atestado público de insensatez. Mais: 
é revelação inconteste do comprome-
timento do jornal com interesses pu-
ramente empresariais, apartados do 
bom senso, distantes das demandas 
reais da sociedade fluminense. 

Cláudio Castro dissera apenas que 
não entregará a estatal ao setor priva-
do sem convicção de que o modelo seja 
efetivamente vantajoso à sociedade. 
A frase é uma ode ao bom senso, ao 
equilíbrio e à razoabilidade. A crítica 
não passa de uma deslavada defesa 
de interesses empresarias certamen-
te escusos presentes no propósito de 
“entregar” a Cedae a qualquer custo, 
sob qualquer pretexto, em qualquer 
circunstância. 

Ao defender a privatização açodada 
da Cedae, O Globo se mostra contra os 
interesses da sociedade, cumprindo 
um papel menor, reservado aos ven-
tríloquos dos negócios empresariais 
nem sempre transparentes. 

O editorial esgrime dados irreais 
na tentativa de convencimento de sua 
duvidosa posição. Trata como verda-
de absoluta o hipotético investimen-
to de R$ 32 bilhões. Fala também em 
universalização dos serviços de água e 

Em defesa do interesse público  
na privatização da Cedae

Surdez: prevenção, combate ou identidade?

Edmarcius 

Novaes

autor de “Surdos. 
Educação, direito e 
cidadania”

Ricardo Bruno

jornalista

blicos do Ministério da Saúde apon-
tam o investimento, somente em 2019, 
maior que R$ 170 milhões com a Polí-
tica Nacional de Atenção à Saúde Au-
ditiva, com ações em todos os níveis 
de atenção à Saúde, por meio de uma 
rede de serviços executada pelos esta-
dos e municípios. Ainda, mais de 216 
mil aparelhos auditivos e implantes 
cocleares foram distribuídos para pes-
soas com algum tipo de surdez, além 
da realização de todo tratamento clí-
nico cirúrgico.

No entanto, outra possibilidade de 
se pensar a surdez se dá com o reco-
nhecimento de uma identidade dife-
rente, que decorre da aceitação pela 

esgoto em até 20 anos, de modo asser-
tivo e inexorável. São argumentos que 
fazem lembrar a Reforma Trabalhista 
aprovada no governo Temer, que iria 
gerar alguns milhões de empregos. Ou 
aprovação do teto de gastos que faria 
o Brasil crescer em ritmo chinês. Na 
verdade, são apenas falácias. 

O que O Globo não diz é que a pri-
vatização da Cedae vai na contramão 
de um movimento mundial de reesta-
tização dos serviços de équa e esgoto. 
Em 2010, Paris remunicipalizou a dis-
tribuição de água, após a constatação 
de que serviços eram precários e com 
tarifas demasiadamente altas. 

Uma auditoria verificou que os pre-
ços praticados eram 30% acima dos 
valores indicados para o equilíbrio fi-
nanceiro da operação. As concessões 
às empresas Suez e Veolia foram sus-
pensas e os serviços transferidos nova-
mente à Eau Paris. 

Na última década, 267 cidades em 
33 países rescindiram contratos de 

privatização dos serviço de água, após 
a constatação da incompatibilidade 
da inciativa privada em operar um se-
tor tão sensível socialmente, que, de 
resto, constitui a garantia de forneci-
mento de um bem essencial à vida. Na 
maioria dos casos, houve rescisão dos 
contratos, numa evidência do caráter 
drástico da medida. 

Há que se considerar também o mo-
nopólio natural do setor. Não há con-
corrência na distribuição de água e na 
coleta de esgoto. Portanto, a privatiza-
ção não será regulada pelo mercado. 
A transferência do monopólio estatal 
ao setor privado é perigosa, razão pela 
qual não tem funcionado em várias 
partes do mundo. 

Para que os riscos sejam controla-
dos é necessário sim que haja uma ri-
gorosa regulação pública a fim de não 
permitir que a lógica dos lucros escor-
chantes suprima dos estratos sociais 
de baixa renda até mesmo o direito à 
água – um bem essencial.

pessoa surda de sua condição, com 
o uso da Língua Brasileira de Sinais 
para se comunicar. Em diálogo com 
outros campos do conhecimento e de 
atuação, percebe-se que surdos usuá-
rios da Libras captam o mundo a seu 
redor e sua própria existência pela vi-
são, e se comunicam em uma moda-
lidade espaço-visual de forma ativa e 
autônoma. 

Para estes, a política pública de Saú-
de na perspectiva clínica com foco na 
reabilitação auditiva é insignificante; 
a demanda é pela inclusão da Libras 
no atendimento público de Saúde.

É preciso que a gestão pública de 
Saúde também garanta no plane-
jamento recursos para a formação 
continuada de todos os profissionais 
de Saúde para que estejam habilita-
dos na comunicação com o usuário 
surdo em Língua de Sinais. Até lá, a 
exclusão de muitos surdos, com suas 
diferenças sociais e linguísticas, ainda 
será uma realidade gritante no con-
texto da saúde. 

É preciso avançar nas possibilida-
des e horizontes quando se trata da re-
lação entre a condição da surdez e o 
direito à saúde pública com respeito 
e dignidade às diferenças.

JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO

ESPLANADEIRA

 N # A Elo  está expandindo a plataforma Elo Flex, que permite a perso-
nalização de benefícios vinculados aos cartões Elo Mais, Elo Grafite e Elo 
Nanquim. # Expansão da rede Maple Bear de escolas vai gerar investi-
mentos de R$ 100 milhões,  500 empregos diretos e 200 unidades até fim 
de 2021.  # Amigo Edu, plataforma focada em Vestibular Digital e Bolsas 
de Estudo, lança Exame Nacional do Amigo Edu. # McDia Feliz, campa-
nha nacional em prol de adolescentes e crianças com câncer, acontece 
dia 21. # Shawee e Rocketseat, startups especializadas em crescimento 
profissional, anunciam fusão. 
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Camila Ângelo e Hulk ainda nem completaram um ano de relacionamento e já vivem o 
casamento intensamente. Morando juntos na China desde o início deste ano, os dois não 
escondem o quanto estão apaixonados. Pois bem. Camila, que é sobrinha da ex-mulher e 
mãe dos três filhos de Hulk, a Iran Ângelo, fez uma tatuagem na costela para homenagear o 
jogador e atual marido. A loura escreveu Hulk com traços bem finos, tanto que na foto o 
desenho passa quase que despercebido, menos aos olhos desta coluna, é claro. 

FábiaOliveira

CAMILA ÂNGELO FAZ TATTOO PARA HULK

NA JUSTIÇA

Tiee é processado por 
abandono afetivo de 
filho fora do casamento

A atriz e modelo Thaíz Schmitt acaba de entrar para o famoso 

ranking das cem mais sexys do Clube Vip. A estreia da loira em 

2020 aconteceu por meio de votos dos fãs e escolha dos jurados.  

“Pra mim foi uma das melhores notícias deste ano, apesar de toda 

turbulência que estamos passando, entrar nessa lista é uma forma 

de reconhecimento do meu trabalho, além do privilégio de estar 

entre mulheres que admiro”, conta Thaíz Schmitt.

ATRIZ THAÍZ SCHMITT ENTRA 

NA LISTA DAS MAIS SEXYS
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ma das quatro moças que esta colu-
na descobriu que mantinham um 
caso extraconjugal com o cantor Tiee 

teve um filho do cantor. Tamires Gomes 
acionou Tiee na Justiça, especificamente na 
Vara de Família, para resolver valores da 
pensão. No mesmo processo, o sambista 
está sendo acusado de abandono afetivo. 

Tamires e Tiee ficaram juntos por quatro 
anos e meio e há um ano e meio o cantor 
não vê o filho de 1 um ano de idade. Os dois 
terminaram o relacionamento no fim do 
ano passado. Os outros três relacionamen-
tos extraconjugais de Tiee foram com 
Amanda, Bruna e Ingrid, todas elas ‘namo-
raram sério’ o cantor, que é casado há mais 
de dez anos com Bárbara Martha. O casal 
tem dois filhos.

Estudante de odontologia Ingrid Freitas, 
que trabalha como corretora de assistência 
médica, já não tem mais envolvimento com 

o cantor há cerca de um ano. Eles se relacio-
naram por dois anos, mas Ingrid terminou 
após descobrir as outras namoradas. Procu-
rada pela coluna, Ingrid confirmou que se 
envolveu com Tiee, mas não quis abrir 
detalhes.

A esteticista Amanda Brandão ‘namorou’ 
Tiee por um ano e acabou a relação em 2017. 
Segundo esta colunista apurou, hoje Aman-
da está noiva e não mantém mais qualquer 
tipo de contato com o sambista. Procurada, 
ela confirmou o relacionamento, mas prefe-
riu não falar nada em respeito ao noivo. 
Bruna também foi procurada, mas não se 
manifestou.

A equipe de Tiee se posicionou sobre o 
assunto dos vários affairs ao mesmo tempo 
do cantor nos últimos seis anos com a se-
guinte informação: “O Tiee não tem ciência 
sobre essas alegações. Desse modo ele não 
tem nada a declarar”. 
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A ex-BBB Gizelly Bicalho usou as redes sociais para 
compartilhar uma situação que passou na madrugada 
ontem, ao chegar no aeroporto e pedir um carro por 
aplicativo. A advogada sentiu medo ao perceber que o 
motorista não era o mesmo da foto mostrada em seu 
perfil e que o mesmo tentou mudar a rota da viagem 
em plena madrugada, alegando “fugir do trânsito”.
“Eu, pessoal, cheguei e entrei no carro e só depois que 
estava no carro vi que o homem que dirigia o carro não 
era o mesmo da foto do app, fiquei com medo e não 
pedi para parar o carro. Ele queria desviar a rota fa-
lando que tinha trânsito numa ponte (2 da manhã?). 
Eu falei: ‘não! Vai nessa aí mesmo! Já mandei a loca-
lização para várias pessoas’. Ele foi, só que cancelou a 
corrida antes de me deixar no destino, parou numa rua 
deserta, e eu ligando para saber se era ali, porque o en-
dereço não batia, ele falou que eu tinha que descer ali. 
Fiquei com medo de morrer, pânico! Cuidado, pessoal. 
Confiram o rosto da pessoa antes de entrar no carro. 
Tá tudo bem!”, tranquilizou.
Horas depois, Gizelly voltou à rede para dizer aos fãs 
que estava mais calma e agradecer por nada grave ter 
acontecido. “Bom dia!!! Hoje acordei mais calma. Obri-
gada meu Deus pelo livramento”, escreveu a ex-BBB.

SUFOCO

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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POR AÍ
 n Sexta-feira 

acontece a festa 
‘Recalcada’, com 
Tati Quebra Bar-
raco, no Núcleo 
de Ativação Ur-
bana, no Santo 
Cristo.

 n Dani Coimbra 
segue carreira 
solo e já grava 
primeiro álbum. 
A cantora irá 
fazer shows no 
Solar de Botafo-
go, em breve.

GUTO COSTA/DIVULGAÇÃO

BARRACA EM FEIRA  

DE ANTIGUIDADES TIRA 

ISABELITA DOS PATINS  

DO SUFOCO

Clara Galinari pode trocar de casa
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Clara Galinari está gravando as últimas cenas de Brenda da novela ‘Amor 
de Mãe’, na Globo, e tudo indica que ela vai emendar em outro trabalho. A 
atriz foi chamada para atuar na trama bíblica da Record, ‘Gênesis’, e seu 
agente já negocia com a emissora. Clara fez 12 anos e desde o ano 
passado vem chamando a atenção pelo talento. A menina foi destaque 
da trama das 18h, ‘Espelho da Vida’, quando interpretou Priscila, a filha da 
antagonista Aline Moraes. 
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Condenada pelo assassinato da atriz Daniela Perez, 
há 28 anos, Paula Thomaz, hoje assina outro sobre-
nome, mas ela acabou sendo reconhecida por pes-
soas que circulam em um dos shoppings da Barra da 
Tijuca. Volta e meia, ela aparece no local para levar 
sua filha para a Agência Cintra. A menina tem cinco 
anos, faz parte do casting de atores mirins e já até 
aparece em algumas campanhas publicitárias. Em 
outubro, a garota fez o anúncio de uma badalada 
loja infantil.
O crime aconteceu no dia 28 de dezembro de 1992. 

Paula e o então marido, o ator Guilherme de Pádua 
foram julgados e condenados cinco anos depois por 
homicídio duplamente qualificado e por motivo tor-
pe e sem possibilidade de defesa da vítima. Daniela 
era colega de elenco da novela ‘De Corpo e Alma’ de 
Guilherme, que  acabou sendo sentenciado a 19 anos 
de prisão. Já Paula, a 16 anos. Os dois foram soltos de-
pois de cumprirem um terço da pena. Desde que saiu 
da prisão 1999, Paula Thomaz se formou em Direito, 
casou com um advogado e, hoje, assina como Paula 
Nogueira Peixoto.

Como estamos em período eleitoral, esta coluna resgatou uma curiosidade sobre Ruy Barbosa, o tata-
ravô da Marina Ruy Barbosa. Você sabia, caro leitor, que o seu Ruy Barbosa se candidatou três vezes à 
presidência da República? Os anos foram 1910, 1914 e 1919, mas em todas as vezes ele perdeu de lava-
da para Hermes da Fonseca, Venceslau Brás e Epitácio Pessoa, respectivamente.

TATARAVÔ DE MARINA PRESIDENTE?

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

SABRINA SATO E DUDA 
NEGLE COM A COVID-19

Sabrina Sato e Duda Nagle testaram positivo para a covid-19. A apre-
sentadora contou sobre o diagnóstico ontem e ainda fez um desabafo 
nas redes sociais. Nele, ela revelou que o casal foi surpreendido com o 
resultado do teste, uma vez que os dois vinham adotando todos os cui-
dados necessários para evitar o contágio. Sabrina também contou que 
seus pais, que fazem parte do grupo de risco, testaram negativo para a 
doença e que o resultado da filha Zoe ainda não saiu. 
“É com o coração apertado que venho dividir com vocês que hoje, Duda 
e eu, infelizmente testamos positivo para covid-19. Fomos surpreendi-
dos, porque desde sempre tomamos todos os cuidados, especialmente 
por causa dos meus pais, que são do grupo de risco e estão com a gente 
desde o início da quarentena. 
Para o nosso alívio, eles testaram negativo e estão isolados em outro 
local para que fiquem seguros. Zoe também foi testada, estamos aguar-
dando resultado, mas está bem e sem nenhum sintoma. Vocês que me 
acompanham sabem o quanto sou unida com minha família e como 
temi esse risco desde o início da pandemia”, declarou a japa.

Foram seis meses de 
muito sufoco e  
dívidas, mas há um 
mês Isabelita dos 
Patins conseguiu o 
que tanto desejava: 
montar sua barraca 
de objetos de 
decoração e, 
consequentemente, 
voltar a ter renda 
para pagar as suas 
contas. “Nós artistas 
temos sempre que 
nos virar nos 30, né? 
Por causa dessa 
pandemia do 
coronavírus, fiquei 
muito tempo sem poder trabalhar e aí as coisas 
complicaram. Foi um período bem difícil de me manter e 
sobreviver”, assume Isabelita à coluna.

“Eu tinha uma barraca na Feira de Antiguidades do Lavradio, 
onde vendia  objetos de decoração. Só que ela está voltando 
agora e para a minha sorte, o administrador da feira da Praça XV 
me chamou no final de setembro e fui para lá. Graças a Deus, 
estou vendendo minhas bonequinhas, garrafas, bolsas, 
camisetas e leques. Recebi até encomendas de pessoas de 
outros estados”, revelou a artista, que está todos os sábados das 
9h às 14h no local. 

A FILHA PARA SER ARTISTA

PAULA THOMAZ COLOCA 
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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.
 

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
 

eNCaNaDOr V/TeXTO
e Soldador, com experiência 
na função, que resida próxi-
mo a rocha miranda. enviar 
currículo para e-mail: rh@
idealfire.com.br
gabi.adm@idealfire.com.br
 
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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ma coisa ninguém pode negar: 
Luiza Ambiel fez uma passa-
gem bombástica pela 12ª edi-
ção de ‘A Fazenda’. Ela esteve 

no centro de grandes confusões e foi 
uma das participantes que mais movi-
mentou o reality show da Record. Eli-
minada da atração, Luiza curte o bom 
momento profissional e conta que o 
programa foi uma experiência muito 
positiva em sua vida.

“Participar de um projeto como a ‘A 
Fazenda’, no meio de uma pandemia, 
com a situação em que o nosso país está, 
foi muito bom. O retorno de mídia, ca-
chê, merchan, foi tudo muito bom”, co-
memora a modelo, que acredita que os 
ânimos no programa deram uma “caí-
da” desde que ela saiu. 

“Acho que as coisas deram uma caída, 
sim, com a minha saída. Eles queriam 
a casa calma, todo mundo muito ami-
go. E não que eu não quisesse, mas eu 
dizia que isso era uma coisa difícil de 
acontecer porque às vezes até em casa 
a gente não concorda com as pessoas 
que a gente convive, que a gente ama. 
Então, imagina ali em um jogo valendo 
um R$ 1,5 milhão”, explica Luiza, que 
recebe mensagens de pessoas pedindo 
desculpas por não terem votado para ela 
permanecer no jogo. 

“Tem gente que me manda direct fa-
lando assim: ‘quero te pedir desculpas, 
votei para você sair mas me arrependi, 
queria que você voltasse’. Muito legal. 
Até quem votou para eu sair fala que 
está arrependido, me pede desculpas, 
passa a me seguir nas redes sociais”.

A saída de ‘A Fazenda’ foi realmente 
um momento difícil para ex-musa da 
banheira, que ficou com medo da re-
jeição do público. “Quando me falaram 
sobre esse negócio de rejeição eu esta-
va até com medo de sair na rua. Falei 
‘meu Deus, vou sair na rua e será que eu 
vou apanhar?’. Mas não foi assim, foi o 
contrário, as pessoas me abraçam, me 
beijam, me dão muito carinho. Quem 
já me conhece entendeu que ali é um 
jogo. Quem não me conhece e me per-
gunta alguma coisa eu tenho a maior 
paciência do mundo pra conversar. Mas 
até agora não tive nenhum problema 
pessoalmente, pelo contrário”.

ARREPENDIMENTOS
Em sua trajetória no reality show, Luiza 
Ambiel se arrepende de algumas atitu-
des. “Eu me arrependo de ter chorado 
muito. Mas chorei porque se não cho-
rasse, o que eu ia fazer? Eu ia acabar 
sendo expulsa. Mas deveria ter chora-
do no privado, choraria mais escon-
dido. Muitas coisas, ao invés de falar 
brava, eu deveria ter falado, sim, mas 
tirando onda. Trabalho com humor há 
muitos anos, e ali o meu humor sumiu, 
desapareceu”.

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 não revela sobre sua vida 
amorosa no Japão, e Ellen fica 
magoada. Roney tenta reunir os 
antigos integrantes de seu grupo 
musical. Keyla recruta K1 para 
ajudá-la a organizar o brechó.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Alberto espera Cassiano e Ester 
deixarem a cabana. Guiomar 
se assusta com o descontrole 
de Alberto. Samuca conta para 
Cassiano que Alberto o chamou 
de contrabandista.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 n Beto beija Tancinha, que fica 
incomodada. Felipe tenta ajudar 
Shirlei, que vai embora. Tamara é 
expulsa da casa de show. Apolo 
faz uma serenata para Tancinha, 
que se sente culpada.

 n Donatella adverte Ramiro. Po-
derosa liga para Furacão e Olym-
pia. Miguel se preocupa com a 
amada. Tobias marca encontro 
com Beto. Fernanda chega em 
casa e se depara com Poderosa.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Fernando se apresenta para 
Junior e o rapaz trata o médico 
friamente. Na rua, Tati implora 
ajuda de Cícero e diz que não 
quer ser adotada.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Bibi decide se aconselhar com 
Eugênio. Silvana convence Yuri a 
conversar com ela. Cândida teme 
pela segurança de Jeiza. Zeca e 
Jeiza não se entendem.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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Outro arrependimento é a famigera-
da Reunião de Condomínio, que culmi-
nou em uma enorme briga entre Mirela 
e Raissa Barbosa. “Talvez eu não fizesse 
a reunião de condomínio, porque eu agi 
pela raiva e esse não é um sentimento 
legal. A energia da gente cai e não é bom. 
Aquilo ali (a reunião de condomínio) foi 
uma coisa negativa pra mim. E eu teria 
confiado menos em algumas pessoas, 
não teria me dedicado tanto para outras 
que depois me ignoraram. Faria algu-
mas mudancinhas porque acho que foi 
isso que causou a minha saída”. 

AMIZADE COM BIEL
Mesmo depois de sofrer ríticas por se 
aproximar de Biel, Luiza segue firme em 
sua amizade com o cantor e explica que 
ele sempre a tratou com respeito. “Lá 
dentro, todas as brigas que eu tive com 
ele, eu também tive com outras pessoas. 
Com ele, eu resolvi. Outras pessoas não 
quiseram resolver. E ele me respeitou 
muito lá dentro, coisa que não tive dos 
outros participantes jovens. A diferença 
de idade, minha e do Mateus (Carrie-
ri), para a galera jovem era muito gran-
de. Metade da idade, praticamente. A 
gente lavou a roupa suja, Biel contou 
tudo que tinha falado de mim, eu falei 
o que  tinha dito dele, e ele passou a me 
respeitar, sim. E é o que vale lá dentro. 
É uma pessoa que sempre queria saber 
como eu estava, fazia lanche para mim, 
me tratava muito bem, com muito res-
peito. Lá dentro tudo fica muito inten-

so”, esclarece Luiza, que não sabia sobre 
as acusações de agressão que pesam 
contra o cantor. 

“Eu não sou a favor de nenhum tipo 
de agressão. Mas o que vou fazer? É uma 
coisa que já foi, já passou e é uma coisa 
que ele está resolvendo. É um problema 
dele com a pessoa. E você gostar da pes-
soa não quer dizer que você concorde 
com alguma atitude que ela teve errada 
no passado. É um garoto que eu gosto 
pelo que vivi lá (na Fazenda). A gente 
acolheu ele e o Juliano (Ceglia) no nos-
so grupo porque a gente precisava se 
proteger”. 

“As pessoas dizem que eu passei pro 
grupo deles. Eu não passei para grupo 
nenhum. Nós acolhemos eles. Se tivesse 
que passar para o grupo de alguém, eu 
passaria para o grupo da Jojo Todynho, 
com a popularidade que ela tem aqui 
fora, a quantidade de seguidores que ela 
tem aqui fora... Eu não teria batido de 
frente com ela e teria deixado ela man-
dar em mim como ela manda em todo 
mundo lá dentro”, alfineta.

NAMORO COM CARTOLOUCO?
A relação de Luiza Ambiel com Carto-

louco foi um dos assuntos que bombou 
no reality show. Agora que os dois es-
tão fora de ‘A Fazenda’, o jornalista não 
cansa de esbravejar para quem quiser 
ouvir que pretende conquistá-la. Mas a 
ex-peoa está insegura quanto ao relacio-
namento. “Eu não posso falar que não 
quero de jeito nenhum, porque a gente 
não teve tempo de sentar e conversar só 
nós dois. Tem horas em que eu acredito 
no que ele fala, mas tem horas em que 
acho que ele está brincando. Então, op-
tei por dar esse tempo, me estabilizar 
direitinho, organizar as minhas coisas 
e poder sentar com ele e conversar, ver 
com ele o que é realmente que está ro-
lando. Às vezes, fico segura, às vezes fico 
insegura”. 

RAISSA BARBOSA
Uma das maiores confusões de ‘A Fa-
zenda’ foi a reunião de condomínio con-
vocada por Luiza. Muitos internautas 
a acusaram de querer provocar Raissa 
para que ela agredisse alguém e fosse 
expulsa do reality show. Como Raissa 
sofre do Transtorno de Borderline, a fa-
mília da dançarina chegou a falar em 
processo. 

“Ali dentro é todo mundo igual. En-
tão, se ela está ali, ela está que nem todo 
mundo. Para a pressão, para a briga, dis-
cussão. Eu estava discutindo com ela 
e sabia que ela não ia partir para cima 
de ninguém porque ela nunca partiu. 
E o jeito que a Jojo estava segurando a 
Raissa, a força que ela tem... Se eles qui-
serem processar, eles processam. Mas 
eles acham que só eles têm advogado?”.

Apesar de tudo, Luiza afirma gostar 
de Raissa e acredita que as duas teriam 
se entendido caso ela ainda estivesse no 
reality show. “Eu gosto da Raissa. A gen-
te teve momentos maravilhosos ali. A 
Raissa não é má de coração. Ela é muito 
parecida comigo, ela mesma falava isso 
o tempo todo. Eu vejo nela uma pessoa 
como eu, que fala o que pensa, braba, 
bocuda, estourada. Com o tempo você 
vai se controlando”.

TORCIDA
E para quem vai a torcida de Luiza Am-
biel? “Minha ordem de torcida é Mirela 
e Biel”, garante. Ela também torcia para 
Juliano Ceglia, que já foi eliminado. “Se 
saírem esses que eu gosto, aí vou tor-
cer para a Raissa e para o Mateus. Mas, 
assim, eu prefiro mil vezes a Raissa ga-
nhando do que algumas pessoas ali. Ela 
eu sei que é de verdade, que ela é inten-
sa. Ela se expôs como é, assim como eu 
me expus. Eu não soube controlar o meu 
nervoso também. É uma pessoa que se 
sair e quiser conversar, eu converso. Nós 
tivemos uma briga, mas e os momentos 
bons que a gente teve?”.

NO TEATRO
Em breve, os fãs poderão ver Luiza Am-
biel nos palcos. Ela vai substituir Viva-
ne Araújo na comédia ‘Deus Nos Acu-
da’. “Passando essa pandemia, eu tenho 
uma peça para estrear. Já era para ter 
estreado. Mas agora volto para a minha 
vida, para o meu trabalho, minhas coi-
sas, meu canal. Vida que segue, né. Mas 
o plano é trabalhar muito, se Deus qui-
ser. E Ele quer. Com essa passagem pela 
‘Fazenda’, tudo está muito legal”.

DIVULGAÇÃO

Ex-musa da 

banheira, Luiza 

Ambiel faz balanço 

de sua participação 

em ‘A Fazenda’, 

admite ter ficado 

com medo de 

rejeição e fala sobre 

planos de trabalho

Me arrependo 

de ter chorado 

muito. Mas 

chorei porque se 

não chorasse, o 

que eu ia fazer? 

Ia acabar sendo 

expulsa 

LUIZA AMBIEL,
Atriz e ex-musa 

do quadro 

Banheira do Gugu
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Horóscopo

Há chance de pintar uma reviravolta na carreira. Não 
deixe que aborrecimentos causem conflitos com as 
pessoas queridas. Deve equilibrar as finanças. Não se 
afaste do par.

Hoje, o Sol ajuda a tirar da gaveta um sonho que você 
já tinha abandonado. Afaste os pensamentos 
negativos e relaxe um pouco mais. Aposte no 
romantismo com a pessoa amada.

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: ávida, conde, criativa, diva, diverso, estadia, estiva, gesto, gota, 
ícone, idiota, navio, onda, recôndito, rega, renda, residência, resto, revista, 
seiva, sito, toga, vadio, veia, verso, vesgo, vida, vidência, viés, vista.

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

Para alcançar suas metas, será preciso se concentrar, 
principalmente no trabalho. Use a imaginação e a 
criatividade. Cuide da saúde e mantenha uma 
alimentação equilibrada.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Use sua energia para encontrar as soluções que 
necessita. Pode deixar para trás algo importante do 
passado. Se está só, invista em um novo romance, não 
se prenda a ninguém.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Seu jeito estará mais sonhador e romântico do que de 
costume. Assuntos amorosos do passado poderão 
retornar aos seus pensamentos e te incomodar, mas 
não se abale. 

LEÃO
23/7 a 22/8

Dia favorável para os relacionamentos pessoais, 
sejam eles profissionais ou familiares. Terá disposição 
para dialogar com todos à sua volta. Estará livre para 
paquerar quem estiver afim.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Bom dia para canalizar suas iniciativas em direção às 
suas metas. Use sua imaginação para passar por cima 
dos obstáculos. Cuide da sua alimentação. Evite brigas 
desnecessárias com quem ama.

LIBRA
23/9 a 22/10

Os astros ajudam a finalizar um processo em 
andamento ou ainda fechar um acordo. Esqueça o 
passado e confie na sua capacidade de superação, 
sobretudo no amor.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Você estará mais sensível hoje, por isso, decepções do 
passado poderão voltar a doer, elimine-as de vez! É 
hora de tirar um sonho da gaveta. Mantenha-se 
concentrado.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Os astros anunciam boas novas para seu bolso, mas 
evite gastos desnecessários. O dia será gostoso ao 
lado do par e da família. Tire um tempo para ouvir as 
reivindicações deles.

Com criatividade, conseguirá elaborar uma solução 
para superar obstáculos que atrapalham o seu 
caminho. Livre-se do que perturba seu sono, tenha 
pulso firme nas decisões!

A carreira estará favorecida e problemas difíceis 
podem ter solução, seja um acordo ou um novo 
emprego. Pode retomar um sonho engavetado ou 
reencontrar um antigo amor.

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

Anitta revela 
usar perfume 
nas partes 
íntimas
Anitta compartilhou, na noite de 
domingo no Instagram, vídeos fa-
zendo revelações íntimas ao seu 
amigo Duh Monteiro. Ela disse 
usar diferentes aromas de um per-
fume para a região íntima e expli-
cou os benefícios.

“Até perfume de pepeca ela 
tem”, disse o amigo Duh Montei-
ro que, em seguida, perguntou o 
motivo: “Por que você tem perfu-
me de pepeca, amiga?”.

A cantora teve que explicar que 
não é qualquer perfume, é algo 
produzido especialmente para 
essa região do corpo. “Não é um 
simples perfume de pepeca. É a 
minha amiga que faz um perfu-
me exclusivo para a pepeca. Pode 
passar atrás. Pode ser na pepeca e 
na porta dos fundos”, continuou.

Anitta ainda revelou que o pro-
duto se chama ‘Essencial Pepeka’. 
“É essencial porque uma vez que 
você usa esse babado, é muito in-
crível porque o cheiro fica para 
sempre”, brincou a artista en-
quanto caminhava pelo seu closet.

Galã rebate 
comentário da 
ex, Jakelyne, 
de ‘A Fazenda’
Henri Castelli virou assunto na 
última festa de ‘A Fazenda 12’. 
O ator teve um relacionamento 
com Jakelyne Oliveira, e Mariano 
relembrou esse assunto. O serta-
nejo, que teve uma discussão de 
relacionamento com a modelo, 
falou que o global é muito bonito, 
mas mesmo assim a ex-miss Brasil 
terminou com ele. Porém, a peoa 
não gostou muito do comentário.

“Se beleza fosse tudo, eu já esta-
ria casada, grávida e com três filhos. 
Mas eu me importo com quem me 
faz feliz. Não estou atrás de status, 
estou atrás de felicidade. Se você 
não me fazer feliz, eu saio. Assim 
como eu falei com ele”, disse Jake.

Após essa conversa em rede na-
cional, uma seguidora de Henri 
Castelli foi falar sobre o assunto 
nos comentários de um post no 
Instagram dele. “Que pena, a Jake, 
na Fazenda, disse ontem que você 
não a fez feliz e que beleza não é 
tudo. Por isso ela terminou com 
você. Uma pena, uma hora vocês 
acham a felicidade no amor”, es-
creveu a mulher.

Henri fez questão de respon-
dê-la e lembrou que as histórias 
sempre têm mais de uma versão. 
“Sempre existem os dois lados 
em relacionamentos e nenhum é 
mais importante que o outro. São 
perspectivas diferentes. O mais 
importante é ter respeito e não 
deixar mágoas em ambos. E man-
ter, sempre que possível, a amiza-
de e a torcida pelo amor e felicida-
de do outro”, escreveu o ator.
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