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A DÚVIDA
AFINAL, QUEM 
VAI PARA O 
SEGUNDO 
TURNO NO RIO?  
INFORME DO DIA, 
P. 2

FábiaOliveira

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

Genro de Castor de Andrade é  
fuzilado ao descer de helicóptero 

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO
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O bicheiro 
Fernando Iggnácio 
foi executado 
a tiros de fuzil 
5.56, quando, já 
fora da aeronave, 
caminhava para 
o carro. A mulher 
percebeu e voltou 
para o aparelho. 

Há décadas, 
Fernando mantinha 
uma guerra aberta 
com Rogério 
Andrade, sobrinho de 
Castor, pelo espólio 
do capo: o controle 
de máquinas 
caça-níqueis.  
RIO DE JANEIRO, P. 3

ATAQUE

MARTHA E BENEDITA 
BUSCAM O VOTO ÚTIL
Para evitar que o atual prefeito, Marcelo Crivella, chegue ao segundo turno, as 
campanhas das candidatas procuram eleitores dispostos a mudar de opção. P. 4

ELEIÇÕES

MORTÁGUA ACIONA REVISTA E É 
INDENIZADA EM R$ 100 MIL. P. 12

Rubro-Negro 
apresenta ex-goleiro 

como novo técnico, 
que já estreia hoje 

diante do São Paulo, 
pela Copa do Brasil, 

no Maracanã. P. 8

MENGÃO 
ATACA 

COM CENI

Morte de voluntário paralisou o projeto. Mesmo depois 
de o IML ter informado que a causa foi suicídio, Brasília 
não autorizou a volta dos experimentos. P. 7

Anvisa mantém a 
suspensão de teste 
da Coronavac

ECONOMIA, P. 9RIO DE JANEIRO, P. 5
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

“Olhem o meu estado. Eu não consigo 
andar!”

Esse foi o desabafo feito em 
vídeo por um jovem de 27 anos que sofre de 
tuberculose. Lucas daOlha a situação... A 
pessoa já sai de casa debilitado, pra chegar 
no hospital e ter que ficar jogado no chão. 
Silva Pequeno, morador de Jardim Grama-
cho, chegou muito fraco e com falta de ar 
ao Hospital Moacyr do Carmo, em Duque de 
Caxias, mas teve que aguardar sentado no 
chão de um corredor.

O motivo? Não tinha uma cadeira de rodas 
pra levá-lo à emergência! É, isso mesmo... Mais 
uma que vai pra série “coisas bizarras do Rio”.

“É um absurdo que um hospital desse porte 
não dê uma estrutura pros pacientes. Meu pai 

mesma falta de ar que chegou.
O “espera sentado” existe mesmo... E tá aí, 

na realidade de quem precisa da saúde públi-
ca, principalmente na Baixada. É de ferrar! Pra 
não dizer outra coisa... Porque dá vontade... É 
muito surreal!

A coluna procurou a Secretaria Municipal 
de Saúde de Caxias, que em nota se defendeu, 
afirmando não proceder a informação de que 
a unidade não disponha de cadeiras de rodas 
para o atendimento de pacientes. 

Foi informado que, por vezes, em função 
do aumento da demanda de pacientes que 
aguardam os serviços na unidade, pode 
ocorrer que o equipamento fique indispo-
nível, já que os que necessitam do uso de 
cadeira de rodas para a locomoção na uni-
dade, passam por diversos serviços até que 
sejam liberados, criando-se a possibilidade 
das cadeiras ficarem em uso por tempo su-
perior ao que se espera, interferindo no fluxo 
e disponibilidade.

3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I 
 n A gente já viu esse filme... Tudo igual! O governador em exercício, Cláudio Castro, anun-

ciou que já no primeiro semestre do ano que vem, as polícias Civil e Militar vão voltar a 
ocupar as comunidades do Rio, tanto as do tráfico, quanto as da milícia. 

Qual a novidade nisso? É obvio que possa ter algum estudo que a gente ainda 
não conheça, mas outras autoridades já tentaram a mesma coisa... Lembram das 
UPPs? A maior enganação de Segurança Pública da história dessa cidade! Ninguém 
viu bônus em nada.

Não tô aqui pra jogar água fria diante de um anúncio importante, tem que fazer mesmo 
a ocupação. Mas o que adianta bater na porta do morador com a ponta do fuzil se não 
há um tripé de sustentação pra ele? Tem que investir no social! Levar Educação, futuro 
a longo prazo.

Isso é política pública e é o que a gente pede! Bora colocar o Pingo no I... Não é desa-
creditar, é mostrar que o que já foi feito não dá pra repetir.

TÁ FEIO!
 n Já está ridículo ver gente comemorando a paralisação de vacinas que 

estão em produção contra esse inimigo invisível que está aí há oito meses. 
Daqui a pouco faz um ano, gente!

Pra que torcer contra uma vacina que pode chegar pra fazer o bem 
não só pra gente, mas para o mundo inteiro? Por causa de polarização 
política?! É um direito seu preferir o político A ou B, mas não ter o míni-
mo de empatia com as vítimas e parentes que sofreram com esse vírus, 
é desumano.

Se você vai tomar a vacina ou não, isso já é um problema de consciência 
seu, agora tirar o direito de quem deseja ficar livre disso é idiotice. Tá fal-
tando se colocar no lugar do outro e parar de ser peça de tabuleiro político.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Todo mundo 
perde! Tá geral no mesmo barco, e tenho dito.

Espera sentado... 
Mas no chão

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

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

DIVULGAÇÃO

Lucas Pequeno esperou atendimento no chão

As pesquisas de opinião sinalizam que o candidato 
do DEM à Prefeitura do Rio, Eduardo Paes, é o único 
com condições reais de ir para o segundo turno. 

A definição do seu adversário está dependendo da luta 
pelo segundo lugar na disputa, esta sim, uma luta acirra-
da onde tudo pode acontecer.

A divulgação do escândalo da propina dos bicheiros 
desencavada de um passado longínquo foi um golpe po-
deroso no discurso de ética que se ancorava a deputada 
Martha Rocha, do PDT. Martha tem chances de ir para o 
segundo turno, mas antes terá que desmontar a proba-
bilidade do atual prefeito Marcelo Crivella. No segundo 
turno, ela já não poderia usar o argumento de “ética”, nos 
debates resvalando para o quesito gestão, onde Paes irá 
propalar suas qualidades. 

Já na campanha de Crivella, existem dois problemas: 
seu fundamentalismo religioso (ele realmente acredi-
ta que as forças divinas possam reelegê-lo) e Rodrigo 
Bethlem, ex-homem de confiança do Paes. Bethlem 
comanda a campanha do Crivella com o fígado, porque 
odeia Paes. Tanto é que não se preocupou até agora em 
atacar Martha, a verdadeira adversária do Crivella para 
ele chegar ao segundo turno.

SEGUNDO TURNO
Analistas pró-Eduardo Paes acreditam que um percen-
tual dos eleitores de Marcelo Crivella (30%?) vai para o 
Paes; talvez mais, porque uma boa parte dos evangéli-
cos gosta do ex-prefeito. Eles dizem que, num eventual 
segundo turno entre Martha Rocha e Paes, o PT pode 
se inclinar para votar em Paes (mais da metade). Além 
disso, não nos esqueçamos que Paes sempre tratou bem 
o PT (o vice dele era petista). 

ELEIÇÕES 2020

Quem vai para o 2º turno

 n Ex-governador do Rio, Luiz 
Fernando Pezão foi interna-
do no fim de semana com 
quadro de covid-19. O pro-
blema de saúde interrompeu 
sua agenda informal volta-
da para a eleição municipal. 
Desde o início do ano, Pezão 
se transformou em consultor 
informal de candidatos do 
interior do estado.

 n Preocupa autoridades a 
movimentação de candi-
datos que tenham elos com 
criminosos. A operação da 
Polícia Civil, que prendeu o 
chefe da quadrilha de furto 
a combustíveis em dutos da 
Petrobras, o ex-vereador de 
Caxias Maninho do Posto, 
que já havia até alterado de 
identidade no Espírito San-
to, foi aplaudida como ação 
“profilática”.

TRAFICANTES, 
MILICIANOS E 
A POLÍTICA

DIVULGAÇÃO 

COVID 19 TIRA PEZÃO 
DO JOGO POLÍTICO

As mais lidas
Online

Fernando Iggnácio pode 
ter sido morto com tiros 

de curta distância
RIO DE JANEIRO, P. 3

Candidato a vereador 
é baleado enquanto 

fazia live
BRASIL

Black Friday: veja 
como evitar os golpes e 
aproveitar as melhores 

ofertas
ECONOMIA

InformedoDia

A VACINA 

APOIADA PELO 

RIO DE JANEIRO

FAKE NEWS: 
CASO DE 
POLÍCIA

Hoje, a Alerj 

discute projeto de 

lei do deputado 

Flavio Serafini 

que autoriza o 

estado a comprar 

vacinas com efi-

cácia comprovada 

contra covid-19, 

aprovadas pela 

Anvisa e não for-

necidas pelo Pro-

grama Nacional 

de Imunizações.

Anabal Barbosa e 

Souza, prefeito de 

Seropédica, can-

didato à reeleição, 

prestou queixa 

na delegacia de 

combate a crimes 

cibernéticos, por 

conta de fake 

news espalhada 

na cidade que o li-

gava a milicianos.

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

Registro da leitora da coluna feito ontem, no embarque de voos 
nacionais, no Galeão. Mostra que a Economia está girando, que 
a perspectiva pode ser positiva. A pandemia afetou muito as 
companhias aéreas, e a retomada pode representar a geração de 
empregos no setor.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Eduardo Paes, Marcelo Crivella e Martha Rocha

FOTO: RICARDO CASSIANO / AGÊNCIA O DIA - MARCOS DE PAULA / PREFEITURA DO RIO - ÉRIKA DE CASTRO / DIVULGAÇÃO

Twitter e Instagram: @nuno_vccls
Site: www.nunovasconcellos.com.br
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me levou até lá e a gente se sentiu humilhado”, 
conta Lucas.

 Nem bicho merece ser tratado assim. Ah, 
e quando acha que nada pode piorar... Ele 
sequer foi atendido! Voltou pra casa, com a 



RIO DE JANEIRO

GENRO DE CASTOR DE ANDRADE 

É EXECUTADO
Contraventor Fernando Iggnácio foi atingido na cabeça por tiros de fuzil em heliporto 
no Recreio. Morte é mais um capítulo da disputa pela herança do lendário bicheiro 

O 
contraventor Fer-
nando Iggnácio , 
genro de Castor de 
Andrade, foi assassi-

nado na tarde de ontem, em 
um heliporto no Recreio dos 
Bandeirantes, Zona Oeste do 
Rio. De acordo com a Delega-
cia de Homicídios da Capital 
(DHC), ele foi atingido por ti-
ros de fuzil 5.56, efetuados a, 
no máximo, cinco metros de 
distância. A arma, fabricada 
pelo Exército Brasileiro, tem 
a capacidade de fazer de 650 a 
750 disparos por minuto. 

Os policiais aguardam pe-
los depoimentos de três tes-
temunhas do crime na DH — 
dois funcionários do Heli-Rio 
e o piloto do helicóptero que 
transportou Iggnácio e a es-
posa ao Rio. Segundo os agen-
tes, o bicheiro havia chegado 
ao local de helicóptero pouco 
antes das 13h e estava pres-
tes a entrar em seu carro, um 
Range Rover preto, quando 
foi atingido. A esposa do con-
traventor percebeu a ação e 
voltou para a aeronave, que 
decolou em seguida. Ela e o pi-
loto não ficaram feridos.

Pelo menos 10 tiros de fu-
zil foram disparados e cinco 
deles acertaram o carro da ví-
tima, na lateral esquerda, pró-
xima ao assento do motorista. 

Segundo os policiais, o ati-
rador acessou o terreno, que 
fica ao lado do estacionamen-
to da empresa Heli-Rio, e efe-
tuou os disparos à curta dis-
tância por cima de um muro.

Uma testemunha que esta-
va na Avenida das Américas 
contou que ouviu pelo menos 
10 disparos. E que os tiros co-
meçaram pouco depois de ter 
ouvido o barulho de um he-
licóptero pousando no local. 
“Tive que me jogar no chão. 
Não cheguei a ver os bandi-
dos. Não vi nada. Foi assusta-
dor”, contou.

Parte da rua que dá acesso 
ao terreno do heliporto tem 
um portão que, segundo os 
policiais, têm sinais que le-
vam a crer que pode ter sido 
arrombado. Além deste por-
tão, a cerca de 150 metros ao 
lado, há outro portão, que 
também estava aberto. Am-
bos os portões dão acesso ao 
terreno baldio, na Rua 15 de 
Novembro ou Rua Professora 
Luiza Nogueira Gonçalves.

Segundo um homem que 
disse tomar conta do terreno, 
de propriedade particular, 
com área total de 15 mil me-
tros quadrados, os bandidos 
podem ter acessado o terreno 
pelo portão da frente, após te-
rem destruído parte dele.

“O portão inteiro estava 
intacto na parte da manhã. 
Após os tiros, que acredito 
terem sido de fuzil, eu vim 
verificar e vi que uma parte 
do portão estava destruída. 
Pode ter sido por onde eles 
entraram. Acredito que eles 
tenham saído pelos fundos 
do terreno e aí pulado o muro 
dos fundos”, disse o homem.

Familiares de Iggnácio 
chegaram ao local do crime 
por volta das 16h. Um dos 
parentes se identificou como 
irmã da vítima. Muito ner-
vosa, chorava. Por volta das 
17h30, eles deixaram o local 
sem falar com a imprensa.

LUCIANO BELFORD/AGÃªNCIA O DIA

 > Fernando Iggnácio travou 
uma luta durante décadas 
pela herança de Castor de 
Andrade, lendário bichei-
ro morto em 1997. Desde 
a morte de Castor, o filho 
Paulo Roberto, o sobrinho 
Rogério de Andrade e o 
genro travaram uma san-
grenta batalha pelo espólio 
da contravenção, principal-
mente o das máquinas de 

caça-níqueis. O filho de Cas-
tor, Paulo Roberto, foi assas-
sinado em 1998, e Rogério 
de Andrade sofreu diver-
sos atentados nas últimas 
duas décadas. O mais grave 
deles foi em 2010, quando 
uma bomba estourou em 
seu veículo. O objetivo era 
matá-lo, mas era o filho de 
Rogério, de apenas 17 anos, 
quem dirigia o carro.

Guerra pelos caça-níqueis
 > Policiais da Delegacia 

de Homicídios da Capital 
(DHC) recolheram  ima-
gens de duas câmeras de 
segurança nos fundos do 
terreno baldio vizinho 
ao Heli-Rio, na Avenida 
das Américas, Recreio 
dos Bandeirantes, onde 
o contraventor Fernando 
Iggnácio foi morto ontem. 

O local, de terra batida 

e com pouco movimen-
to, foi a provável rota de 
fuga dos assassinos de 
Iggnácio.

O atirador teria acessa-
do o terreno, que fica ao 
lado do estacionamento 
da empresa e efetuado os 
disparos à curta distân-
cia por cima de um muro. 
Ele estaria encapuzado e 
usando arma longa.

Câmeras e rota de fuga 

BERNARDO COSTA

bernardo.costa@odia.com.br

Disparos foram 
feitos a uma 
curta distância; 
testemunha conta 
ter ouvido pelo 
menos 10 tiros

Corpo de Fernando Iggnácio 
caído entre os carros no 
estacionamento de heliporto

Tive que me jogar no 
chão. Não cheguei 
a ver os bandidos. 
Não vi nada. Foi 
assustador

TESTEMUNHA, que estava 
na Avenida das Américas, 
no Recreio, e ouviu os 
disparos

Range Rover do contraventor no estacionamento do heliporto tem pelo menos cinco marcas de tiro

LUCIANO BELFORD / AGÃªNCIA O DIA

Fernando Iggnácio disputou herança com filho e sobrinho de Castor 

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Agente faz perícia no carro da vítima dentro do Heli-Rio no Recreio

LUCIANO BELFORD/AGENCIA O DIA
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Eleitor deve estar 
preparado para votar 
Aplicativo 
e-Título, que 
substitui o 
documento 
em papel, já 
tem mais de 
4 milhões de 
downloads

A 
cinco dias das elei-
ções municipais, 
muitos eleitores ain-
da têm dúvidas quan-

to aos procedimentos que de-
vem ser adotados em tempos 
de pandemia. Uma das per-
guntas mais repetidas é sobre 
o uso do e-Título, já que muita 
gente só lembra de procurar o 
documento, onde constam a 
Zona e Seção eleitorais onde o 
eleitor deve comparecer para 
registrar seu voto. 

O e-Título é o aplicativo 
lançado pelo Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) que subs-
titui o documento em papel 
e pode ser baixado gratuita-
mente no Google Play ou no 
App Story. Na última segun-
da-feira (9), o número de do-
wnloads do aplicativo ultra-
passou a marca dos quatro 
milhões, segundo o TSE, e 
se tornou o mais baixado do 
país nas categorias ‘Apps em 
alta’, no Google Play, e ‘Apps 
gratuitos’, na App Store. Só 
do estado do Rio, foram 

273.309 downloads. O TSE 
recomenda aos eleitores que 
baixem o aplicativo com a 
maior antecedência possível. 

Entre as vantagens do e-
Título, estão a emissão de 
certidões de quitação eleito-
ral e de crimes eleitorais, que 
estarão disponíveis ao elei-
tor a qualquer momento. O 
aplicativo também informa 
o endereço do local de vota-
ção e fornece informações 
sobre a situação eleitoral.

Os eleitores que estiverem 
fora do seu domicílio eleito-

ral no dia da eleição poderão 
utilizar o e-Título para justifi-
car sua ausência, por meio da 
geolocalização do aplicativo. 
Mas isso só poderá ser feito no 
dia da eleição, das 7h às 17h.

DOCUMENTOS PARA VOTAR
Qualquer documento oficial, 
original, com foto (CNH, RG, 
Carteira de Trabalho ou Pas-
saporte). O TSE recomenda 
baixar o aplicativo e-Título. 
Mas atenção: quem não fez 
o cadastramento biométrico 
deve levar também um docu-

Benedita da Silva e Martha Rocha na mira do voto útil
Parte do eleitorado tem se dividido entre as candidatas com medo de um possível 2º turno entre Eduardo Paes e Marcelo Crivella

DANIEL CASTELO BRANCO

Martha Rocha (PDT), à esq., e Benedita da Silva (PT), à dir, dividem eleitores bem na reta final das campanhas

últimas pesquisas eleitorais, 
alguns eleitores passem a ra-
ciocinar na possibilidade de 
votar em alguns desses três 
candidatos para tentar levá
-lo ao segundo turno”, diz. 
“Dentro do que estão apon-
tando as pesquisas a dispu-
ta será entre Crivella e Mar-
tha, pois estão em empate 

Na disputa pela prefeitura 
do Rio de Janeiro, Eduardo 
Paes tem se mantido em pri-
meiro lugar com folga. Hoje, 
ele lidera com 33% das inten-
ções de voto. No entanto, o 
segundo lugar continua in-
certo entre Marcelo Crivella 
(15%), Martha Rocha (14%) 
e Benedita da Silva (9%), o 
que tem feito com que al-
guns eleitores declarem voto 
útil nas candidatas do PDT e 
PT para evitar a reeleição do 
atual prefeito.

“A princípio, meu voto 
seria na Renata Souza do 
PSOL. Mas durante as úl-
timas semanas, vi um post 
do Molon em apoio à dele-
gada Martha Rocha. Antes, 
para mim, ela era só mais 
uma candidata que estava 
ganhando força com essa 
‘onda’ de votar em milita-
res e oficiais de justiça”, de-
sabafou o tatuador Vinícius 
Ayres, de 26 anos, que resol-
veu dar o voto útil à Martha 
Rocha. “Como gosto da po-
lítica do Molon resolvi dar 
uma atenção à candidata do 
PDT e, então, gostei de suas 
propostas. Ao contrário da 
‘moda’ que citei, percebi que 

ela estava crescendo bastan-
te e com reais chances de ir 
para o segundo turno com 
o Eduardo Paes, em vez do 
Crivella”, finalizou.

A professora e historia-
dora Bianca Bastos, de 24 
anos, estava em dúvida en-
tre Renata Souza e Benedi-
ta da Silva porque desde as 
eleições passadas dá prefe-
rência para votar apenas em 
mulheres negras. “Eu conhe-
ci pessoalmente a Renata, 
mas sabia que ela viria com 
menos força que a Benedita 
nessas eleições. Então optei 
pela ‘Bené’ porque eu consi-
dero que ela tem mais expe-
riência”, conta. “O Crivella no 
segundo turno é um perigo, 
porque as fake news estão aí 
e vimos que a igreja interfere 
sim nas decisões políticas”. 

Para Ricardo Ismael, cien-
tista político da Pontifícia 
Universidade Católica (PUC
-Rio), desde o início Eduardo 
Paes está à frente e há um se-
gundo bloco com o prefeito 
Marcelo Crivella, a candida-
ta Martha Rocha e Benedita 
da Silva. 

“É possível que nessa reta 
final, depois que saírem as 

mento de identidade oficial, 
com foto. 

HORÁRIO
As seções eleitorais estarão 
abertas das 7h às 17h. Idosos 
maiores de 60 anos terão ho-
rário de atendimento prefe-
rencial das 7h às 10h.

ONDE VOTAR
Caso tenha dúvida ou não 
saiba onde votar, o eleitor 
pode fazer uma consulta 
por nome no site do TSE: ht-
tps://www.tse.jus.br/eleitor/

titulo-e-local-de-votacao/
consulta-por-nome

ORDEM DE VOTAÇÃO
O primeiro voto será para 
vereador. O eleitor deve di-
gitar os cinco números e con-
firmar se a foto que aparece 
na tela e a sigla do partido 
é mesmo do seu candidato 
antes de apertar a tecla ver-
de ‘Confirma’. Depois será a 
vez de votar no candidato a 
prefeito, com dois números, 
e a conferência também deve 
se feita antes de confirmar.

1
Confira o local de votação antes de sair de 
casa;

2
Saia de casa com a máscara. O usos é obri-
gatório para acessar os locais de votação;

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Leve sua própria caneta;

Leve anotados os números e nomes de 
seus candidatos;

No local, se houver filas, mantenha distân-
cia mínima de um metro e evite contato 
físico com outras pessoas;

Se possível, não leve crianças e 
acompanhantes;

Não deixe para votar na última hora;

Respeite o horário preferencial das 7h às 
10h para maiores de 60 anos;

Limpe as mãos com álcool em gel antes e 
depois de votar;

1Nos locais de votação não é permitido 
comer, beber ou fazer qualquer atividade 
que exija a retirada da máscara;

Permaneça no local de votação apenas 
pelo tempo suficiente para votar;

Se estiver com febre ou qualquer outro 
sintoma suspeito, fique em casa.

Obs: O mesário poderá, se achar necessário, solicitar que o eleitor baixe 
a máscara para conferência com foto antes de votar.

Justificativa: 
É possível justificar a ausência em até 60 dias após a realização do turno eleitoral, com atestado 
médico e bilhete de viagem, por exemplo. Há três possibilidades: presencialmente em um cartório 
eleitoral, pelo aplicativo e-Título ou pela internet no https://justifica.tse.jus.br/, que só funcionará 
após a eleição. Todos exigem apresentação ou envio de documentos pessoais e dos comprovantes 

para a justificativa. 

ARTE SOBRE FOTO DIVULGAÇÃO/TSE

Reportagem do estagiário Thayná de 

Souza, sob supervisão de Gustavo Ribeiro 

técnico, na casa de 15% das 
intenções de voto. Já existe 
uma mobilização na socieda-
de, abaixo-assinados de in-
telectuais e professores na 
direção de um voto útil para 
Martha Rocha, para que ela 
consiga ultrapassar Crivella, 
o que ainda não aconteceu. 
Nesse caso, ela precisa con-

tar com o voto das mulheres 
e das candidaturas que são 
do campo da esquerda e cen-
tro-esquerda, como da pró-
pria Benedita da Silva (PT) e 
Renata Souza (PSOL)”.

De acordo com a análise 
feita pelo sociólogo e cien-
tista político da Universida-
de Federal do Rio de Janei-

ro (UFRJ), Paulo Baía, com 
base na pesquisa do Ibope 
de segunda, Crivella pode 
aumentar um ponto percen-
tual nas intenções de voto, 
enquanto Martha Rocha e 
Benedita da Silva, tendem a 
se manter estagnadas. 

“Não existe indícios pela pes-
quisa que Marcelo Crivella vai 
cair dos seus 15%. A pesquisa 
indica que ele pode crescer ain-
da um ponto percentual”, afir-
ma. “Em um primeiro cenário, 
Martha Rocha tem que sair dos 
14% e chegar a 17% ou 18% e su-
perar Crivella, pois a tendência 
é ele não cair, por estar em uma 
posição confortável e estável 
em todos os seus segmentos. Já 
no caso de Martha, os indícios 
são dela estar rigorosamente 
parada, mesma situação de 
Benedita”.

Baía diz que “o eleitor que 
pode se movimentar para ‘ti-
rar’ Crivella do segundo turno 
é o de Eduardo Paes, Bandei-
ra de Mello e de Luiz Lima. Ele 
pode migrar com mais facilida-
de para Martha Rocha do que 
para Benedita da Silva”.

RICARDO STUCKERT

DICAS
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A 
pesquisa Violência 
Política Contra Mu-
lheres Negras feita 
pelo Instituto Ma-

rielle Franco revelou que 
78% das candidatas negras 
sofreu algum tipo de violên-
cia virtual nas eleições de 
2020. Segundo os relatos, as 
ofensas vão desde xingamen-
tos racistas em suas páginas, 
até ataques sincronizados 
em transmissões ao vivo. 

O relatório também apon-
tou que 91% das candidatu-
ras negras são de partidos 
progressistas; no total, são 
candidaturas de 16 partidos. 
Os principais agentes des-
ses tipos de ações são gru-
pos não identificados (45%), 
candidatos ou grupos mili-
tantes de partidos políticos 
adversários (30%) e grupos 
grupos anti-feministas, ra-
cistas e neonazistas (15%)

“A pesquisa tenta retratar 
o impacto que a violência 
política tem sob os corpos de 
mulheres negras candida-
tas nas eleições de 2020. Em 
nosso estudo, identificamos 
que quase 8 a cada 10 mulhe-
res candidatas comprometi-
das com a Agenda Marielle 
Franco, que responderam 
essa pesquisa, apontaram 
que já sofreram algum tipo 
de violência virtual. Por ou-
tro lado, do total de mulhe-
res que sofreram violência 
política nestas eleições, ape-
nas 32% efetuou denúncia”, 
declara Anielle Franco, dire-
tora executiva do Instituto 
Marielle Franco.

Apenas 32,6% das entre-
vistadas relataram terem 
denunciado os ataques, en-
quanto 29% das candidatas 
que sofreram algum tipo de 
violência relatou não querer 

denunciar e 17% das candi-
datas afirmaram ter medo 
ou não se sentir segura em 
denunciar a violência que 
sofreu. Os outros 8%, ape-
sar da pesquisa ser anôni-
ma, relataram não se sentir 
à vontade em responder as 
questões que tratam sobre 
denúncia.

Entre as que denuncia-
ram, 31% das candidatas 
afirmou ter denunciado em 
plataformas digitais e suas 
próprias redes sociais. En-
quanto que 29% afirmou ter 
denunciado ao próprio par-
tido político e 29% afirma ter 
registrado Boletim de Ocor-
rência em delegacia comum 
ou delegacia de crimes de in-
formática, respectivamente. 

Ainda assim, a pesqui-
sa mostra que a denúncia 
não lhes garantiu mais se-
gurança, uma vez que 70% 

das candidatas que denun-
ciaram afirmaram que o en-
caminhamento do caso às 
autoridades não lhe trouxe 
mais segurança para o exer-
cício da sua atividade polí-
tico-partidária. Além dis-
so, 71% delas, relatou não 
ter contado com nenhuma 
formação ou mesmo apoio 
para entender que medidas 
de proteção poderiam aju-
dar a enfrentar ou superar 
as situações de violência pe-
las quais passaram. 

MOVIMENTOS SOCIAIS

Ainda de acordo com o re-
latório, dados apontam que 
39% dos órgãos, coletivos ou 
instituições que ajudaram 
essas candidatas foram mo-
vimentos sociais, especial-
mente movimentos negros e 
organizações que atuam na 
defesa de direitos humanos.

Dados do 
Instituto Marielle 
Franco revelam 
que as vítimas 
sofreram mais de 
uma violência e 
não tiveram apoio 
ou proteção ao 
pedir ajuda

Pesquisa revela que 78% 

sofreram violência política
das candidatas negras 

Do total de mulheres 
que sofreram 
violência política 
nestas eleições, 
apenas 32% 
efetuou denúncia
ANIELLE FRANCO,  
diretora executiva do 
Instituto Marielle Franco 

ARTE KIKO

Secretaria quer volta de professores hoje
Profissionais da 
Educação decidem 
em assembleia 
manter greve

A Secretaria Municipal de 
Educação decidiu que os 
professores voltam hoje às 
escolas para iniciar um pro-
cesso de adaptação às medi-
das sanitárias contra o coro-

navírus. Os alunos só retor-
narão mais adiante. Apesar 
disso, professores e demais 
profissionais municipais de 
Educação do Rio de Janeiro 
decidiram manter a greve. 
A decisão foi tomada depois 
de uma assembleia e vota-
ção online realizada nesta 
terça-feira.

“Foi decisão da maioria 
esmagadora, 73%, da ca-
tegoria de manter a greve 

nos moldes que a gente vem 
fazendo até agora, desde 
30 de julho. Ou seja, com 
contato com as famílias, as 
crianças, jovens, que são es-
sas atividades remotas, ou 
mensagens que mandamos 
para manter o vínculo, ou 
até pelas plataformas. Mas 
não o retorno presencial”, 
afirma Duda Quiroga, do 
SEPE/RJ.

A coordenadora explica 

que a tomada da decisão foi 
baseada no princípio de que 
a greve é pela vida e que o 
retorno presencial a (vida) 
colocaria em risco.

“Essas atividades remo-
tas, ainda que tenhamos um 
monte de críticas a elas, não 
colocam a vida em risco. Sus-
pendê-las é só penalizar ain-
da mais os nossos estudantes 
em um ano em que eles já são 
tão penalizados”.
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Mantida a suspensão 
dos testes da Coronavac
Anvisa afirma que não recebeu informações suficientes do Instituto Butantan

REPRODUÇÃO INTERNET

Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu testes com a vacina após morte de voluntário

A 
Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária 
(Anvisa) anunciou 
ontem, durante cole-

tiva, que a suspensão dos tes-
tes da CoronaVac está manti-
da. A declaração veio depois 
de entrevista do diretor do 
Instituto Butantan, Dimas 
Covas, que afirmou que não 
haveria razão para a paralisa-
ção dos testes. De acordo com 
a Anvisa, foi seguido o proto-
colo para quando são infor-
mados efeitos adversos graves 
não esperados. A agência ale-
gou ainda não ter recebido in-
formações suficientes em rela-
tório enviado pelo Butantan.

Segundo laudo médi-
co emitido pelo Instituto Mé-
dico-Legal (IML), a morte do 
voluntário que causou a pa-
ralisação dos testes, foi de-
corrente de suicídio. O caso 
foi comunicado como evento 
adverso grave não esperado. 

“As informações recebidas 
ontem (segunda) levaram a 
área técnica a paralisar tem-
porariamente os testes da va-
cina CoronaVac. Essa decisão 
não depende de outro aval”, 
declarou o diretor-presidente 

da Anvisa, Antônio Barra Tor-
res, lembrando o caso da va-
cina de Oxford, que também 
teve estudos paralisados de 8 
a 12 de setembro. 

O gerente-geral de medica-
mentos da agência, Gustavo 
Mendes, reforçou que as infor-
mações recebidas oficialmen-
te não foram suficientes para 
que o caso fosse analisado a 
fundo. Por isso, foi realizada 
uma reunião ontem, entre re-

presentantes da CoronaVac e 
autoridades da Anvisa.  

O ministro Ricardo Lewan-
dowski, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), deu um prazo 
de 48 horas para que o gover-
no federal explique a decisão 
de suspender os testes da Co-
ronaVac, vacina chinesa do 
laboratório Sinovac Biotech 
produzida em parceria com o 
Instituto Butantan, ligado ao 
governo do estado de São Pau-

lo. Por sua vez, o Ministério 
Público enviou ontem um pe-
dido ao Tribunal de Contas da 
União (TCU) para que o órgão 
investigue uma suposta inter-
ferência ideológica na Anvi-
sa. A Procuradoria pediu que 
o TCU avalie se a decisão da 
Anvisa foi pautada com base 
em protocolos e motivações 
objetivas ou se o órgão está 
sendo afetado por influências 
político-ideológicas.

Fornecimento de água 
não será mais reduzido 
A Light informou na noi-
te de segunda-feira que 
adiou a manutenção que 
faria no reservatório de 
Ribeirão das Lajes, em 
Piraí, no Sul Fluminen-
se. Assim, a Cedae (Com-
panhia Estadual de Água 
e Esgoto) não precisará 
reduzir o abastecimen-
to de água em municí-
pios do Rio, mantendo 
a distribuição normal à 
população.

Os moradores da Re-
gião Metropolitana, no 
entanto, devem perma-
necer atentos, já que a 
manutenção foi apenas 
adiada, e não cancelada. 
O reparo da Light ainda 
será remarcado e divul-
gado à população. 

A redução no abasteci-
mento de água acontece-
ria hoje nos municípios 
de Nova Iguaçu, Seropé-
dica, Queimados, Jape-
ri, Engenheiro Pedreira e 
Paracambi. 

No Rio de Janeiro ,  o 
abastecimento seria redu-
zido nos bairros de Campo 
Grande, Bangu, Deodoro, 
Gericinó, Padre Miguel, 
Realengo, Vila Kennedy, 
Anchieta, Honório Gurgel, 
Guadalupe, Rocha Miran-
da, Engenho da Rainha, 
Del Castilho, Higienópolis, 
Bonsucesso, Ilha do Gover-
nador, Centro, Leopoldina, 
Caju, Rocha, Benfica, Ria-
chuelo, Sampaio Correa, 
São Francisco Xavier, Tria-
gem e Manguinhos.

Detran: 200 mil vagas 
para agendamento
O Detran-RJ abriu 200 mil 
vagas no sistema de agen-
damento de serviços. Ago-
ra é possível marcar os ser-
viços de habilitação para 
até 15 dias úteis adiante, 
e de veículos para até cin-
co dias à frente. Antes, as 
marcações eram feitas 
para dois dias seguintes.

Para o presidente do 
Detran, Adolfo Konder, tal 
mudança tem dois objeti-
vos. O primeiro é diminuir 
uma demanda represada 
durante o período da pan-
demia. O segundo é redu-
zir a ação de oportunistas 
que têm cobrado taxas 
para marcação de serviços.

“Nesse primeiro mês, 
determinei uma força-ta-
refa para fechar o cerco a 
esses golpistas. Fizemos 

duas operações na sede em 
outubro e cinco pessoas 
foram autuadas”, afirma 
Konder.

Em nota, o Detran reforça 
ainda que continuará abrin-
do excepcionalmente aos 
finais de semana para muti-
rões em todo o estado e que 
já iniciou a última etapa do 
plano de retomada para abrir 
todas unidades de habilita-
ção fechadas desde o início 
da pandemia.

“Quatro mutirões foram 
realizados, disponibilizando 
mais de 11 mil vagas extras. 
Konder também determi-
nou a ampliação no número 
de vagas do próximo mutirão 
no sábado, dia 14, quando 22 
unidades de habilitação vol-
tam a funcionar e 8 mil pes-
soas serão atendidas”, diz.
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FLAMENGO

BOTAFOGO

Rogério Ceni chega, cita 
Zico e já estreia hoje
Técnico de 47 anos deixa o Fortaleza e comanda o Mengão diante do São Paulo

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Em seu primeiro treino no Flamengo, técnico Rogério Ceni conversa com o atacante Gabigol

N
ovo treinador do Fla-
mengo, Rogério Ceni 
foi apresentado no 
começo da tarde de 

ontem e vai comandar o clu-
be carioca hoje, às 21h30, con-
tra o São Paulo, no Maracanã, 
pelo jogo de ida das quartas 
da Copa do Brasil. Após ser 
elogiado pelo vice de futebol, 
Marcos Braz, e pelo diretor 
executivo, Bruno Spindel, o 
ex-goleiro falou sobre a esco-
lha de assumir o Rubro-Negro.

“Sou muito agradecido ao 
Fortaleza. O torcedor fica tris-
te, mas acho que compreende 
o tamanho do desafio. Difí-
cil recusar o Flamengo pela 
grandeza, estrutura e jogado-
res que têm aqui. Para mim, é 
um dia especial. Meu 30º ano 
de futebol. Já enfrentei Ma-
racanã cheio. Vi Zico. Até li-
guei para ele e pedi a entrada. 
Cara único. Admiro até pelas 
faltas”, afirmou.

O novo técnico disse que vai 
tentar utilizar o que de melhor 
foi feito pelo português Jorge 
Jesus, campeão brasileiro e da 
Libertadores no ano passado. 
“É um estilo de jogo de que 
gosto muito. Marcação alta, 
com qualidade dos jogadores, 
mas isso depende da parte fí-
sica dos atletas”.

Quanto aos erros defensi-
vos do time, principalmente 

nas derrotas diante do São 
Paulo (4 a 1) e Atlético-MG (4 
a 0), com o antecessor Domè-
nec Torrent, Rogério afirmou 
que se trata de problemas co-
letivos: “Erros defensivos são 
problemas do sistema de jogo. 
Sofrer dez gols em três jogos 
é um número muito elevado 
e vamos tentar ajustar com a 
colaboração de todos”.

Rogério também fez ques-
tão de elogiar os goleiros do 

Flamengo e deu a entender 
que Diego Alves, cujo contra-
to termina no fim do ano, é o 
seu escolhido para ficar entre 
os titulares, apesar do talento 
e da boa fase de Hugo. “Die-
go é um goleiro de Seleção, de 
muitos anos na Europa e par-
ticipou das últimas conquis-
tas aqui no clube. Merece todo 
o respeito”.

Técnico argentino será submetido a 
uma cirurgia e ficará dez dias afastado 

Díaz promete mudança 
de atitude no Alvinegro

Oficialmente apresentado 
pelo Botafogo ontem, Ra-
món Díaz não caiu de para-
quedas no Estádio Nilton 
Santos. Segundo técnico 
mais vencedor da história 
do River Plate, da Argen-
tina, o novo comandante 
alvinegro tem consciência 
da realidade do clube, fi-
nanceira, política e, princi-
palmente, dentro das qua-
tro linhas. Com o Glorioso 
na zona de rebaixamento 
do Campeonato Brasilei-
ro, Díaz, na experiência de 
seus 61 anos, garante que 
a mudança de postura que 
propõe é fundamental para 
o resgaste do Botafogo.

“São os jogadores que 
precisam mostrar um espí-
rito diferente. Saber atacar, 
defender, pois estão num 
clube grande. Precisamos 
ser bem práticos e simples 

neste início de trabalho. O 
Botafogo é grande, tem uma 
grande torcida e tem que ser 
protagonista no futebol brasi-
leiro. Espero que os jogadores 
entendam como vamos jogar 
taticamente rapidamente e os 
resultados de que precisamos 
alcançar”, destacou Díaz.

E foi a confiança na expe-
riência e no trabalho de Ra-
món Díaz no futebol sul-ame-
ricano que renovou a esperan-
ça da diretoria e da torcida na 
construção de uma campanha 
mais sólida e distante do Z-4 
no returno do Brasileiro. 

Apesar da expectativa, o 
treinador não estará à beira 
do gramado contra o Red Bull 
Bragantino, na segunda-fei-
ra, no Nilton Santos. O treina-
dor será submetido a um pro-
cedimento cirúrgico, previa-
mente agendado, e ficará cerca 
de dez dias afastado. 

a palinha do apolinho
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E FORAM PARAR NO CEARÁ

CONFLITOS 
DA RELAÇÃO

PEDALADAS

 N A relação entre clubes e 
treinadores no futebol está 
mesmo ligada ao merca-
do, à lei da oferta e da pro-
cura. Parte da mídia acha 
absurdo o clube optar por 
demitir o técnico e consi-
dera antiético o treinador 
deixar o clube usando ar-
gumentos inconsistentes. 
A relação patrão/emprega-
do permite, nada de erra-
do nisso, desde que sejam 
observados e preservados 
todos os direitos das par-
tes. O que poderia ser feito 
seria a obrigação de quitar 
o devido ao que saiu an-
tes de contratar um novo 
profissional.

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

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

 NDirigentes do Flamengo 
caíram no real e mandaram 
embora Domènec Torrent 
(foto). Foram dois erros gra-
ves: o da escolha e o da de-
mora em reconhecer que o 
grupo e o comandante não 
se entendiam. Torrent saiu 
ganhando na aventura. Cur-
tiu o Rio, conheceu o Brasil, 
andou pela América do Sul e 
volta para casa com a conta 
recheada pelo gordo salário, 
polpuda multa rescisória e o 
nome na vitrine. Pode curtir 
uns dias nas praias antes de 
retornar ao seu país, quem 

sabe para abrir um negócio, 
algo que entenda. Marcos 
Braz foi rápido no gatilho e 
achou em Fortaleza o que 
procurou mudo afora. Rogé-
rio Ceni já está pronto para 
a primeira tarefa, comandar 
a equipe contra o São Paulo, 
que o consagrou como joga-
dor e que pensava nele como 
técnico para 2021. Gostei da 
solução, entendo a revolta 
dos torcedores do Fortaleza, 
o que só reforça a tese de que 
o Rubro-Negro acertou na 
escolha, sinal de que o cara é 
bom e deixa saudades.

 N O técnico Abel Braga 
está na ativa. Ansioso por 
voltar a trabalhar, ele to-
pou comandar o Interna-
cional por quatro meses. 
A torcida colorada o re-
cebeu com festa.

 N O argentino Eduardo 
Coudet foi para o modes-

to Celta de Vigo, da Espanha. 
Largou o Internacional na 
mão, mas a sua atitude foi 
compreendida pelos mes-
mos que estão criticando 
Rogério Ceni.

 N Atual presidente, Alexan-
dre Campello retirou a can-
didatura na eleição do Vasco.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Flamengo x São Paulo 
cresceu em tensão com a 
chegada de Rogério Ceni. 
Torcida do Tricolor do Mo-
rumbi furiosa com seu ído-
lo. Se permitido fosse, seria 
jogo para 70 mil pessoas.

 NMaioria dos treinado-
res e jogadores que vem 
trabalhar no Brasil tem 
como meta usar o prestí-
gio internacional do fute-
bol cinco vezes campeão 
do mundo como vitrine.

Filipe Luís teve 
constatada lesão na 
parte posterior da 
coxa direita e deve 
desfalcar o time 
entre sete a dez dias 

Ramón Diaz deseja resgatar a tradição vitoriosa do Botafogo

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO

VASCO

FLUMINENSE

Compra de Benítez em debate
Após retirar sua candida-
tura à reeleição no Vasco, 
o presidente Alexandre 
Campello falou sobre o pla-
nejamento para a compra 
do meia Benítez. Segundo 
Campello, a negociação jun-
to ao Independiente-ARG 
deverá ser debatida com o 
novo mandatário.

“Eu acho que isso tem que 
ser discutido com o próximo 
presidente, deve ser uma 
decisão conjunta com quem 
vier a assumir. Espero que 
tenha uma definição para 
conversar com o futuro pre-
sidente, entender dele qual 
a expectativa, porque não 
acho que seja honesto fazer 

Benítez: nas graças da torcida 

DIVULGAÇÃO

um movimento no final do 
mandato que vá impactar na 
próxima gestão”, afirmou.

Para contratar Benítez em 
definitivo, o Vasco terá que 

desembolsar cerca de US$ 4 
milhões (cerca de R$ 22 mi-
lhões). No entanto, a forma 
de pagamento ainda preci-
sará ser discutida.

NOVO PLEITO
Após a decisão do presidente 
da Assembleia Geral, Faues 
Cherene Jassus, o Mussa, de 
que o Vasco iria ter novas 
eleições no sábado, o presi-
dente do Vasco, Alexandre 
Campello, afirmou que não 
irá participar do novo plei-
to. No entanto, o mandatário 
disse que vai respeitar a deci-
são judicial do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) e esta-
rá no clube de São Januário.

Nenê e Pacheco perto da volta
O técnico Odair Hellmann 
teve uma boa notícia ontem. 
Fernando Pacheco e Nenê 
participaram normalmente 
do treino com o restante do 
elenco e podem ficar à dispo-
sição para a partida contra 
o Palmeiras, no sábado, no 
Allianz Parque.

No entanto, a confirmação 
da presença da dupla ainda 
irá depender do desempenho 
nos próximos dias, já que a 
atividade de ontem foi leve. 
Caso mantenham o bom ren-
dimento, a tendência é que os 
jogadores sejam relacionados.

Nenê teve uma lesão na 
coxa esquerda na partida 

Nenê pode voltar no sábado

DIVULGAÇÃO

contra o Santos e não entra 
em campo desde o último 
dia 25. Já Pacheco teve um 
problema na coxa direita em 

duelo contra o Atlético-GO, 
há quase um mês.

O Fluminense acertou, na 
última segunda-feira, 30% 
do salário da CLT de setem-
bro com jogadores e funcio-
nários. Com isso, agora ficam 
em aberto os 70% restantes, 
além dos valores integrais 
de outubro. Com a parte dos 
atletas que recebe direitos de 
imagem, o Fluminense ain-
da deve os meses de agosto, 
setembro e outubro. A prio-
ridade do clube será acertar 
a dívida que tem com todos 
até o fim deste ano. 

ABEL BRAGA NO INTER
Abel Braga está de volta ao 

Internacional.  Ele substitui Eduardo 

Coudet, que deixou o time na segunda.

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

Com informações do Estadão Conteúdo

Com informações do Lance
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LUIZ FERNANDO SANTOS REIS

INFRAESTRUTURA 
E NEGÓCIOS
n e-mail: aeerj@aeerj.org.br

Para o novo prefeito

DESAFIOS

 nEstamos a 4 dias do pri-
meiro turno para eleger o 
prefeito ou definir os candi-
datos que disputarão o se-
gundo turno. Temos chama-
do a atenção para a falta de 
programas nas campanhas 
e excesso de acusações que 
nada constrói. Mas será que 
eles estão a par dos desafios? 

A receita da prefeitura, 
como bem declara o atual 
prefeito, caiu muito. Consi-
derando a situação do país, 
fruto da pandemia, não há 
possibilidade de recupera-
ção em curto prazo. Os cus-
tos da máquina pública se-
guem no mesmo patamar 
ou aumentam e cresce a 
inadimplência dos contri-
buintes. Ao analisarmos a 
montagem do governo, ve-
rificamos 18 secretárias, 13 
empresas pública, 3 autar-
quias e 6 fundações. Ao todo 
40 estruturas que deman-
dam equipes, equipamen-
tos. Tudo isso é necessário? 

No atual governo temos: 
Secretária de Envelheci-
mento Saudável, Qualidade 
de Vida e Eventos; da Pessoa 
com Deficiência e Tecnolo-
gia; de Assistência Social e 
Direitos Humanos e de De-
senvolvimento, Emprego e 
Inovação. Quatro secretá-
rias não poderiam ser uma?

Quando analisamos 
empresas, temos: Rioe-
ventos, Riotur, Riofilmes 
e a Empresa de Artes Grá-
ficas/Imprensa da Cida-
de. Não pode virar uma? 
Sem falar do Previ-Rio, 
tremendo problema para 
qualquer gestão. Assisti-
mos o acúmulo de órgãos, 
funcionários e conse-
quências que advém daí e 
vemos a cidade sofrendo 
pela destruição e ocupa-
ção desordenada. 

A cada dia a infraestru-
tura está mais precária com 
ruas esburacadas, bueiros 
e galerias de águas pluviais 
entupidas, encostas deman-
dando monitoramento e 
contenções, rios assoreados, 
viadutos e passarelas preci-
sando de manutenção, além 
de obras inconclusas como 
o BRT Transbrasil. 

Infraestrutura inclui 
hospitais, clínicas da famí-
lia, postos de saúde e escolas 
em condições de uso. O novo 
prefeito terá que abdicar 
de fazer novo empreendi-
mento e gerir a cidade para 
mantê-la nas melhores con-
dições para garantir um mí-
nimo de qualidade de vida 
aos cariocas. O programa do 
seu candidato aborda esses 
temas? Pense antes de votar.

Com juros em queda, é 
hora renegociar dívidas 
Taxas caem pelo sétimo mês seguido nas principais linhas de crédito de pessoa física

Troca pelo consignado é a indicação por ter taxas mais em conta

A
 Associação Nacional 
dos Executivos de Fi-
nanças Administração 
e Contabilidade (Ane-

fac) informou ontem que os 
juros das operações de crédito 
para pessoas físicas voltaram 
a cair em outubro. É a sétima 
redução consecutiva, provoca-
da pela taxa básica, a Selic, que 
está no patamar mais baixo da 
história, em 2% ao ano. Espe-
cialistas afirmam que o perío-
do é para renegociar dívidas. 

Segundo o economista Ale-
xandre Prado, com a Selic na 
menor taxa, os juros de crédito 
bancário e imobiliário tendem 
a diminuir. “Com a permanên-
cia em 2% até o final do ano, 
dependendo da linha, não te-
nha dúvida que é a hora rene-
gociar dívidas”, explica.

Há duas possibilidades para 
clientes buscarem quitar débi-
tos: trocar dívidas de linhas de 
crédito mais caras por outras 
com taxas mais baratas ou fa-
zer portabilidade para outro 
banco com taxas mais vanta-

josas. “Troquem o cheque es-
pecial e cartão de crédito, por 
exemplo, por uma outra mais 
barata”, diz Felipe Nogueira, 
consultor financeiro.

O crédito consignado é a in-
dicação por ter taxas mais em 
conta. No longo prazo, o cliente 
pode sair do vermelho. Já na 
portabilidade entre bancos, as 
instituições fazem ofertas mi-
gração da dívida. “Mas é impor-
tante entender a natureza da 
dívida, se com a portabilidade 

vai valer a pena, mesmo com a 
manutenção e taxas dos ban-
cos”, explica Prado. 

Com as dívidas quitadas, o 
consultor orienta fazer plane-
jamento para que não ocorra 
círculo vicioso. “Mais do que 
nunca, com este ano de pan-
demia, é necessário de criar 
reserva e pensar em um pla-
nejamento ao longo do ano”, 
explica Nogueira. 

A taxa de juros média para 
pessoa física caiu 0,36% no 

mês, passando de 5,56% ao 
mês (91,42% ao ano) em setem-
bro para 5,54% ao mês (90,99% 
ao ano) em outubro. É a menor 
desde agosto de 2013.

Todas as seis linhas de cré-
dito para pessoas físicas pes-
quisadas reduziram as taxas de 
juros no mês (cartão de crédi-
to, cheque especial, juros do co-
mércio, financiamento de veí-
culos, empréstimo pessoal em 
bancos e financeiras). No car-
tão, houve redução de 0,18%, 
de de 11,03% ao mês (250,98% 
ao ano) em setembro a 11,01% 
ao mês (250,22% ao ano) em 
outubro. No  especial, a queda 
foi de 0,29%, de 7,01% ao mês 
(125,47% ao ano) em setembro 
para 6,99% ao mês (124,97% ao 
ano) em outubro. 

No empréstimo pessoal, 
houve recuo de 0,64%, de 
3,14% ao mês (44,92% ao 
ano) em setembro a 3,12% ao 
mês (44,58% ao ano) em ou-
tubro. No empréstimo pes-
soal (financeiras), a queda foi 
de 0,32%, de 6,18% ao mês 
(105,36% ao ano) em setembro 
para 6,16% ao mês (104,89% ao 
ano) em outubro.

 > Para Miguel José Ri-
beiro de Oliveira, di-
retor executivo de es-
tudos e pesquisas da 
Anefac, as reduções 
das taxas de juros po-
dem ser atribuídas aos 
seguintes fatores: re-
dução dos depósitos 
compulsórios promo-
vida pelo Banco Cen-
tral, operações de cré-
dito com juros baixos 
e aportes do governo 
para pagamento das 
folhas das empresas 
pequenas e médias, 
renegociação de dívi-
das com juros meno-
res e redução de juros 
para não agravar ain-
da mais o quadro de 
inadimplência e sol-
vência das empresas e 
pessoas físicas.

Na visão de Oliveira, 
tendo em vista a piora 
do cenário econômi-
co, com maior risco de 
crédito e da elevação 
da inadimplência, a 
tendência é que as ta-
xas de juros possam ser 
elevadas nos próximos 
meses. “Mas algumas 
ações do Banco Central 
podem amenizar estas 
altas, como redução de 
impostos, compulsó-
rios e reduções da taxa 
básica de juros”, diz.

Executivo 
enumera 
motivos

MARINA CARDOSO
marina.cardoso@odia.com.br
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

da Faetec têm oportunidade para realizar pós-graduação Lato Sensu 
ofertada pelo MEC. Estão abertas as inscrições para vagas remanescentes na especiali-
zação em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica, promovida com o Ifes.

DOCENTES

Estado já tem previsão de 
pagamento do 13º salário
Abono sairá em dezembro; há possibilidade de depósitos serem em datas diferentes

REGINALDO PIMENTA

Governador em exercício, Cláudio Castro também apresentará o balanço financeiro e perspectivas para 2021

O 
pagamento do déci-
mo terceiro salário 
do funcionalismo 
do Estado do Rio 

será feito integralmente em 
dezembro, e a data será di-
vulgada hoje, como a colu-
na informou ontem no DIA 

Online. O anúncio do calen-
dário virá junto com o balan-
ço financeiro que o secretá-
rio de Fazenda, Guilherme 
Mercês, apresentará junto 
com o governador em exer-
cício Cláudio Castro.

Após a crise que se acen-
tuou em meio à pandemia 
do novo coronavírus, o de-
pósito da gratificação na-
talina foi garantido graças 
a um acordo fechado entre 
o estado fluminense e a Pe-
trobras para a estatal pagar, 
ainda este ano, R$ 1,8 bilhão 
ao caixa do Rio. 

O pagamento é referente 
à adesão que a petroleira fez 
ao programa de anistia do 
ICMS do Rio, conseguindo 
a redução de juros e multas 
nos débitos devidos pela em-
presa ao Rio. 

Apesar desse ‘respiro’, o 
estado ainda enfrenta uma 
situação delicada e preten-
de adotar medidas de ajuste 
para o próximo ano.

 n Em assembleia geral reali-
zada ontem, os integrantes 
do Conselho Deliberativo do 
Fórum das Carreiras de Esta-
do (Fonacate) aprovaram a 
elaboração de projeto de lei 
para tratar da avaliação de de-
sempenho no serviço público. A 
medida seria uma alternativa 
para frear uma proposta de au-
toria do governo federal, que, 
segundo as categorias, amea-
çam a autonomia para os ser-
vidores trabalharem sem riscos 
de perseguições políticas.

Presidente do fórum, Ru-
dinei Marques reforçou que a 
ideia é dialogar com o Legisla-
tivo e o governo para que esse 
texto seja aceito. Marques 
lembrou ainda que, dos 14 es-
tudos (cadernos da Reforma 
Administrativa) apresenta-
dos pelo Fonacate e a Frente 

Parlamentar Mista em Defesa 
do Serviço Público, dois tratam 
especificamente desse tema. 

“Nosso Caderno 6, de autoria 
da professora Elaine Neiva, tem 
muito conteúdo. Então, temos 
que avançar antes que outro 
projeto sofrível, como foi a PEC 
32/2020, seja apresentado e 
não nos deixe alternativa senão 
trabalhar contra”, declarou.

Marques defendeu ainda 
uma avaliação de desempenho 
que alcance as chefias, inclusi-
ve os ministros de Estado. 

“Uma avaliação consisten-
te tem que chegar no topo da 
pirâmide, nos cargos diretivos 
até ministros. Também seria 
importante uma avaliação da 
atividade parlamentar. E, claro, 
a participação da sociedade 
será fundamental nesse pro-
cesso”, ressaltou.

PARA FREAR PROJETO DO GOVERNO

Fonacate vai propor avaliação 

Antecipação da folha de outubro no radar
 > Há possibilidade de o 

pagamento da gratifica-
ção ser feito em datas di-
ferentes, de acordo com as 
faixas salariais. E, além do 
décimo terceiro, os mais 
de 400 mil servidores ati-
vos, aposentados e pen-

sionistas do Estado do Rio 
aguardam a informação so-
bre o depósito do salário de 
outubro. A expectativa é pela 
antecipação do crédito. 

Pelo calendário oficial, pre-
visto em decreto de 2016 (váli-
do até hoje), o depósito sai no 

dia 16 de novembro (décimo 
dia útil do mês seguinte ao 
trabalhado). Mas o gover-
no vem buscando adiantar 
os depósitos a cada mês. A 
política é: sempre que hou-
ver fluxo de caixa para isso, 
o crédito será antecipado. Membros do Fonacate se reuniram ontem em assembleia

DIVULGAÇÃO/FONACATE
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CopaCabana R$315.000
Bezerra Neto vende conju-
gado vazio na Rua Djalma 
Ulrich, junto  Av. Atlântica,  
pronto morar. T.3872-2242 / 
99916-2886 C.21144.
 
CopaCabana R$315.000
Bezerra Neto vende na Rua 
Constante Ramos, excelente 
conjugado , todo com ar-
mários, vazio. Tenho outro. 
T.3872-2242 / 99916-2886 
C.21144

 

GRajaú R$450.000
Bezerra Neto vende, na rua 
Borda do Mato sala, 3dormi-
tórios/ dependências, vazio, 
122m2, Pronto/ Mudar. T 
3872-2242/ 99916-2886 
C.21144..
 
TijuCa R$300.000
Bezerra Neto vende na Rua 
Hadock Lobo sala/ quar-
to e dependências, 51m2, 
vazio, pronto para morar  T 
3872-2242/ 99916-2886 
C.21144,

 

STa.CRuz R$75.000
Próximo ao Shopping, casa, 
sala, quarto, cozinha, banhei-
ro, quintal. R$75.000,00. 
Direto com proprietário.  Tel: 
3217-9252/ 98579-8690
 

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.
 

RepReSenTanTe 
Colocação máquinas ca-
fé expresso  em sachê. 
bônus/ comissão. Área 
trabalho: zona Sul, barra, 
Centro, Tijuca. Tel.: 2549-
4181 (deixe seu contato 
telefônico)

 

VenDeDoR(a) 
01 Vendedor(a) e 01  mar-
ceneiro para  Loja  móveis. 
Comparecer com docu-
mentos. Rua júlio Ribeiro, 
75 bonsucesso (próxi-
mo praça  das nações). 
Tel.:2290-5898

 

mÁRmoRaRia DuTRa 1 
precisa-se de aCabaDoR e 
SeRRaDoR, com experiência
Rua Goiás nº 146- parque 
josé bonifácio - São joão de 
meriti
CeL. 98556-4363
 
SonDaDoR V/TeXTo
empresa de engenharia ad-
mite com experiência em 
perfuratrizes e sondas hi-
dráulicas . enviar currículo 
para o e-mail: 
ofertaemprego163@gmail.
com
 

monTaDoR V/TeXTo
e Serralheiro de esquadrias 
de alumínio, início imediato. 
interessados ligar 2293-
1639/ 98946-9130
 

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
 

aCompanHanTe 
De 35/ 45anos, bonita, 
desimpedida e jovial. para 
secretariar profissional libe-
ral,  moradora em jacarepa-
guá/ adjacências, Salário 
R$2.000,00. entrevista:  T 
97548-1096/ 3024-0208.
 

O Mundo Pet está 
em outro patamar!

Curiosidades, cuidados, 
serviços e muito mais.

NÃO PERCA!



FábiaOliveira

PROCESSO DE 17 ANOS

C
ristina Mortágua moveu uma ação contra 
a Editora Rickdan Ltda, responsável pelas 
publicações da Revista Sexy. A modelo 

acionou a empresa após tomar conhecimento 
que as fotos de seu ensaio para a capa de uma 
edição de 1993 foram reutilizadas em uma 
edição especial, em 2003, sem sua autorização. 
Os advogados de Cristina alegam que na oca-
sião em que as imagens da modelo foram 
republicadas ela já não estava mais vinculando 
sua imagem a nus artísticos, uma vez que ela 
atuava como apresentadora de um quadro 
esportivo na TV, o ‘Charme da Bola’, que era 
transmitido na extinta TV Educativa do Rio, 
que deu lugar à TV Brasil. 

Ainda de acordo com a defesa da modelo, as 
imagens divulgadas na edição comemorativa 
“lhe causou uma série de aborrecimentos, o 
que lhe causou danos morais e materiais”. 
Inicialmente a indenização pedida foi no valor 

de R$ 20 mil. O processo é de 2003, mas so-
mente neste ano é que Cristina finalmente 
conseguiu ganhar a causa.

O magistrado, no entanto, não foi favorável ao 
dano moral pedido por Mortágua: “Verifica-se que 
apenas nove meses após a publicação (da edição 
não autorizada) a autora firmou novo contrato 
com a ré para posar novamente despida, o que 
leva este juízo a concluir que posar para tal tipo de 
publicação não acarreta o alegado abalo psicoló-
gico”, disse o juiz, que ressaltou também que em 
novo contrato firmado em 2003 entre as partes, 
Cristina Mortágua autorizou, inclusive, a divulga-
ção de suas fotos na internet. 

O valor da indenização atualizado, contando 
com juros e correções, já monta em quase R$ 
102 mil. Em decisão recente, o juiz ainda autori-
zou penhora do faturamento da editora para 
quitar a dívida, uma vez que a mesma ainda 
não foi paga de forma espontânea.
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Marília Mendonça 
está mesmo empe-
nhada em eliminar 
os quilos extras. E 
os bons resultados 
já são evidentes no 
corpo da cantora. A 
sertaneja publicou 
uma foto, ontem, 
malhando em uma 
sala de musculação 
e aparece com a si-
lhueta mais enxuta. 
Vários fãs trataram 
de elogiar a nova for-
ma física de Marília. 
“Você está esbelta, 
esbeltíssima!”, escre-
veu uma seguidora. 
“Que corpão, meu pai 
amado”, comentou a 
segunda internauta 
e a terceira comple-
tou: “Como você está 
magra!”.

MARÍLIA MENDONÇA MOSTRA 
CORPO MAIS ENXUTO

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

A assessoria do Roberto Carlos emitiu um 
comunicado com exclusividade a esta 
coluna para esclarecer a dívida de IPTU de 
um imóvel do cantor, localizado no 
Cambuci, em São Paulo, onde funciona o 
restaurante do cantor Ed Carlos, amigo de 
longa data do Rei. Após vir a público a 
informação sobre a prefeitura da cidade ter 
pedido a penhora dos bens de Roberto 
Carlos para quitar a dívida de IPTU do 
imóvel, no valor de R$ 45 mil, a equipe do 
cantor explicou que o débito, na verdade, é 
de inteira responsabilidade de Ed Carlos, 
que já começou a quitar a dívida.  
 “A assessoria do artista Roberto Carlos 
vem esclarecer que o imóvel localizado em 
São Paulo, que foi noticiado ontem nos 
veículos de comunicação, com penhora por 
falta de pagamento de IPTU, de fato 
pertence ao artista, e que foi gentilmente 
cedido ao amigo Ed Carlos, sem nenhuma 
cobrança de aluguel. O combinado entre as 
partes é que as despesas de IPTU, luz, água 
e gás é de responsabilidade do inquilino, 
que sempre honrou os pagamentos de 
todas as taxas durante todo o tempo em 
que ocupa o imóvel. O valor devido do IPTU 
em questão foi devidamente parcelado e 
teve a sua primeira parcela quitada ontem 
pela sra. Vânia, esposa do Ed Carlos”, 
informa o comunicado.

DÍVIDA DE IPTU 
DO REI ERA DO 
INQUILINO

Cristina Mortágua aciona 

revista ‘Sexy’ e ganha 

R$ 100 mil de indenização
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PEDRO NOVAES É GALÃ 

DE CLIPE DE JULIA JOIA

O ator Pedro Novaes, filho dos atores Marcelo Novaes e Leticia 

Spiller, fez uma participação pra lá de especial no clipe de ‘Por 

Que Você Não Chega em Mim?’, da cantora Julia Joia, a mais 

nova promessa do pop brasileiro. Nas imagens, os dois vivem 

um romance juvenil e embalam uma sequência de flertes e ce-

nas envolventes que prometem dar o que falar. O lançamento 

está previsto para a próxima sexta-feira.
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OUTROS FAMOSOS

TITTO PODE TER INFECTADO 

Esta colunista confessa que ficou bem confusa ao 

ver o recente depoimento de Felipe Titto em seu Ins-

tagram. Acontece que, após ser diagnosticado com 

a covid-19, o ator narrou a evolução de sua doença 

desde que começou a sentir os primeiros sintomas. 

O fato, segundo ele mesmo, começou a ocorrer entre 

o domingo (1)  e a segunda-feira (2). Sim, o mesmo 

domingo em que o ator estava em um evento de 

lançamento da marca de carros Porsche. 

 Apesar de São Paulo já estar em bandeira verde, 

onde já estão liberados os eventos, a OMS (Organiza-

ção mundial de Saúde) não aconselha que eles sejam 

feitos, pelo contrário, diz que as pessoas devem per-

manecer em casa e sair somente para o necessário.

Segundo esta coluna apurou com a assessoria de 

imprensa da marca de carros, todos no evento fo-

ram testados através do teste PCR, mas ainda assim 

ficamos intrigados. Se Titto sentiu os primeiros sin-

tomas no próprio domingo, ele já estava com o vírus 

incubado em seu corpo há pelo menos quatro dias, o 

que coloca em xeque o exame feito. Ainda de acordo 

com a assessoria da marca, o resultado de Titto deu 

negativo. Teria o laboratório em questão errado na 

análise do exame?

 Bom, nós consultamos um especialista para tirar 

essa dúvida. Segundo o infectologista Edmilson 

Migovisk, pode ter acontecido um falso negativo no 

exame de Titto.  “Mesmo a pessoa com sinais e sin-

tomas da covid-19, em 5% a 40% dos casos o PCR 

testa negativo. Esse falso negativo pode acontecer 

e está bem descrito na literatura. Testando negativo 

sugere, a princípio, que tivesse com uma carga viral 

bem baixa, sendo menos provável a transmissão do 

vírus. Essa é uma possibilidade”, explica o médico.

 Uma outra questão é que, segundo uma pessoa 

que estava no evento, houve cumprimento entre as 

celebridades que estavam no local, entre elas: Lucy 

Ramos, Julianne Trevisol e Klebber Toledo, ou seja, 

apesar da marca salientar que foram obedecidas 

todas as normas de higienização, nada garante uma 

possível transmissão para outras pessoas.

 Vale ressaltar que todos os famosos e outros 

presentes na festa, assim como Titto, tiraram fotos 

no mesmo ponto ao lado do carro e nenhum usava 

máscara, como é possível ver em fotos do dia do 

evento. Todos os famosos entraram no carro sem o 

uso de máscara. 

 A coluna procurou a marca para saber sua posição 

e nos foi informado que todos os convidados e fun-

cionários foram testados através do PCR e que todos 

os cuidados de higienização como uso de máscaras, 

álcool em gel e distanciamento social foram cumpri-

dos. Ainda ressaltaram que o evento foi realizado em 

um espaço aberto e ventilado. 

A PRÉ-SELEÇÃO DE ‘ANÔNIMOS’ 
DO ‘BBB 21’
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Mateus Carrieri fez uma revelação para Biel e Tays 

Reis em ‘A Fazenda’. O ator contou que estava saindo 

com uma mulher mais nova antes da pandemia do 

novo coronavírus se instalar no país, em março. “Eu 

estava saindo com uma mulher de 26 anos, antes da 

pandemia, e um dia, quando cheguei em casa, ela es-

tava assistindo a ‘High School Musical’ com as minhas 

filhas. Pelo menos se dá bem com elas”, brincou o ator.

O peão abriu o jogo sobre o que pretende fazer quan-

do sair do reality. “Vamos ver o que vai rolar. Estava 

rolando, mas a gente deu uma segurada porque 

sabia que eu vinha pra cá. Ela viu que não fiquei com 

ninguém aqui. Ela está lá vivendo, não tinha obriga-

ção de ficar esperando nada. Vamos ver”, completou.

Gyselle Soares tem mais um desafio pela frente. Depois do adiamento, em 

razão da pandemia, está confirmado para sábado, 21 de novembro, às 14h, o 

espetáculo ‘Paixão de Cristo’, na sua cidade natal, Teresina, no Piauí, onde a 

atriz e apresentadora viverá a personagem Maria, mãe de Jesus. A novidade 

é que a apresentação será online, ao vivo, com transmissão pelas TVs locais, 

Assembleia e Antares, e nas redes sociais, Facebook (/Paixão de Cristo) e 

Instagram (@paixaodecristogtmc). 

“A expectativa é muito grande, como atriz e ainda mais sendo na cidade onde 

nasci. Esse é um momento especial, aguardado por todos, mas que infeliz-

mente precisou ser adiado por conta da pandemia. Estou muito honrada em 

viver Maria, mãe de Jesus. Darei o melhor de mim para transmitir a emoção 

e o amor dela pelo seu filho. A minha família é católica e está em êxtase para 

assistir ao espetáculo. Estou vendo alguns documentários e filmes e lendo 

a Bíblia para entender mais sobre a personagem”, diz Gyselle, que em 2013 

interpretou Maria Madalena no mesmo espetáculo.

PAIXÃO DE CRISTO

REVELAÇÕES DO PEÃO
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 n Tierry lança 
nesta sexta-
feira, dia 13 de 
novembro, um 
EP com quatro 
canções do novo 
DVD ‘Acertou na 
Mosca’, grava-
do na cidade 
de Goiânia, em 
agosto deste 
ano.

 n O sambista 
Alex Ribeiro 
promove hoje, a 
partir das 20h, 
a ‘Live Raiz’ no 
Instagram.

Esta coluna que ninguém lê soube que até o próximo dia 27 todos os anônimos do 

‘BBB 21’ já devem estar pré-selecionados. Falando no ‘BBB’, devemos expor uma 

onda de notas plantadas sobre famosos cotados para entrar na casa mais vigiada 

do Brasil. Sim, até esta coluna acabou ‘caindo’ no golpe ao noticiar que Boninho 

estaria de olho em Nego do Borel e mais uma funkeira, a Bianca. No entanto, ne-

nhum dos dois sequer foram cogitados. A moça porque não tem a visibilidade e 

alcance nas redes sociais que o big boss espera dos participantes. Já sobre Nego, 

internamente o comentário que rola é que o sogro do cantor acabaria ‘queimando 

o filme’ do programa com os ataques que sempre faz ao genro. De todos os nomes 

ventilados, apenas um, de fato, é objeto de desejo de Boninho: Luana Piovani. Mas 

a questão é que, diferentemente da ‘Fazenda’, o ‘BBB’ não oferece cachês aos 

participantes. Será que Luana aceitaria toda essa exposição mesmo sem cachê?

EM BUMBUM 

DENISE DIAS INVESTE 

Denise Dias está fazendo um tratamento para melhorar ainda mais o que já é bonito: 
seu bumbum. A modelo vem investindo no Tesla former, uma nova tecnologia de 
estimulação magnética funcional que induz a contração muscular e age como um 
exercício de alta intensidade. “O objetivo é o fortalecimento muscular, pois 
conseguimos alcançar 50 mil contrações musculares em apenas 30 minutos, definindo 
assim toda musculatura corporal. Como a tecnologia acelera o processo de definição 
muscular e queima de gordura, podemos tratar glúteos, abdômen, panturrilhas, braços 
e pernas”, explica a Dra. Ohalis Fernandes, responsável pelo procedimento.

MARI ARAÚJO

O programa esportivo ‘Arena SBT’ vai mal das pernas. A atração não chega à marca dos 3 pon-
tos em média na audiência. De acordo com os dados da Kantar Ibope na Grande São Paulo, a 
produção estreou no dia 26 de outubro com 2,7 pontos. Na segunda-feira (2), marcou 2,6 e na 
terceira edição (9) atingiu 2,1. Por enquanto, o sinal amarelo ainda não foi ligado na emissora. 

AUDIÊNCIA BAIXA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

IMPECÁVEL
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 NNão é só no Amapá o problema do apagão de energia. 
Moradores da cidade e fazendeiros da zona rural de Co-
calzinho, Pirenópolis e Corumbá, em Goiás – para citar 
apenas três cidades das centenas de municípios do esta-
do – reclamam de constantes e longas quedas de energia 
fornecida pela Enel – que disputa a compra da CEB Dis-
tribuição do DF. Há casos de prejuízos com perda de leite 
e produção queijeira, entre outros problemas. As cidades 
e a zuna rural estão ficando sem luz, com alguns apagões 
esporádicos. Na segunda-feira, teve corte de energia até 
meia noite em Cocalzinho. No Amapá, diante do acidente 
com incêndio na Hidrelétrica Coaracy Nunes, adminis-
trada pela espanhola Isolux – sem capacidade técnica 
qualquer para recuperar os danos – é a Eletrobras (que o 
governo vai privatizar) quem está corrigindo as falhas em 
solução paliativa para retomada de energia.

É a campanha
 N Um gaiato pintou num 

muro de comunidade de 
Salvador: Vereadora Ana 
Rita, Caloteira 171, Ficha-
da na Justiça, e o núme-
ro do processo. Sua ONG 
está na mira por receber 
verbas oficiais. A reporta-
gem não conseguiu conta-

to com seu gabinete.

Deu ruim
 NO juiz Marco Antonio 

Vargas, da 1ª Zona Eleito-
ral paulistana, suspendeu 
ontem a divulgação das 
pesquisas Datafolha e da 
Globo a pedido de Levy Fi-
delix (PRTB).

Reclamação
 N A defesa do candidato 

à prefeitura alega dire-
cionamento, e tratamen-
to desigual na relação de 
nomes apresentados aos 
entrevistados, entre ou-
tros pontos. Até o fecha-
mento da coluna, o insti-
tuto, com a decisão, estava 
proibido de publicar no-
vas pesquisas.

Xerife?
 N A prefeita de Porto Se-

guro, Cláudia Oliveira, se 
vê diante de um problema 
grande na comunidade de 
Caraíva no meio da elei-
ção na qual tenta eleger 
Uldurico Junior. O novo 
administrador da pacata 
vila, nomeado por ela há 
um mês, deu tiros para 
o alto para separar briga 
de bar. A inconveniência 
rende protestos e denún-
cia ao MPF.

Mal-educado
 N Uma pequena confusão 

na Voe Pass (antiga Passa-
redo) no voo 1887 de Por-
to Seguro para Salvador 
ontem. No desembarque 
pela porta traseira (de-
sorganizado), no ‘cada 
um por si’ na pressa, um 
jovem afoito machucou a 
cabeça de uma mulher, ao 
abrir o bagageiro superior. 
Nem a reclamação dela 
comoveu os outros. O mal 
educado ainda a xingou.

Checkout da VIVO
 NMais uma do caso da 

VIVO que cancelou plano 
pós-pago para dar um chip 
usado por uma empresa 

a um plano pré (isso mes-
mo!). A insegurança jurí-
dica vai render processo 
incômodo à operadora. A 
audiência de tentativa de 
conciliação está marcada 
para 25 de janeiro em Bra-
sília. Um hotel na Bahia usa-
va o número para atender 
milhares de hóspedes pelas 
redes sociais, e perdeu o nú-
mero. A operadora, que deu 
de ombros.

Hemo online
 N Um pleito importante 

para pacientes está so-
bre as mesas dos direto-
res da ANS para inclusão 
na cobertura dos planos 
das operadoras: a Hemo-
diafiltração Online como 
opção de tratamento para 
pacientes renais que de-
pendem de hemodiálise 
para sobreviver.

Fila de pedidos
 N Aliás, a cada dois anos a 

ANS recebe pedidos para 
incluir novos procedimen-
tos e medicamentos entre 
os obrigatórios a serem co-
bertos. Das 1.137 propos-
tas, apenas 17 estão sendo 
recomendadas pela ANS 
nessa atualização.

Black chegando
 N Uma pesquisa da So-

cial Miner e Opinion Box, 
com mais de dois mil bra-
sileiros, revela que 48% 
pretendem aproveitar as 
ofertas da Black Friday; 
56% devem comprar 
itens de necessidade com 
melhor preço, e 25% pre-
tendem adiantar as com-
pras de Natal.

APAGÃO RURAL

BOB MARÉ

 N Roberto Jefferson (FOTO), 
o controlador do PTB, passou 
na famosa ilha da Maré, na 
Baía de Todos os Santos, no 
fim de semana, para apoiar 
o candidato do partido em 
Salvador.

S
erá que autistas podem prati-
car esportes? Será que eles con-
seguem se sair melhor que os 

outros? Geralmente, os autistas são 
pessoas que conseguem ter grandes 
ganhos ou grandes conquistas naqui-
lo que fazem por serem hiper focados 
e altamente interessados. Por outro 
lado, tem pouca assertividade ou pou-
ca flexibilidade social, pouca empatia 
e não sabem lidar muitas vezes com 
situações que exigem automatica-
mente uma boa percepção social.

Normalmente, autistas não têm boa 
performance motora, espacial e execu-
tiva para cumprimento de atividades 
que envolvam esportes. Então, ele só 
vai ter vantagem se for fascinado, hi-
per focado naquele esporte. 

Os benefícios da prática esportiva 
são vários. O primeiro é ajudar o indi-
víduo a se socializar. A grande maioria 
dos esportes são sociais, exigem o com-
partilhamento, exigem estratégia que 
depende do outro, isso traz benefícios 
de estimulação de interação social e 
a melhora no comportamento social. 

Melhor ainda, pois faz o autista se 

O 
procedimento arbitral cada 
vez mais tem necessitado de 
profissionais que tenham co-

nhecimento técnico da matéria, fato 
este agravado pelo congestionamen-
to do Poder Judiciário. A Economia 
atual exige cada vez mais moderniza-
ção na dinâmica das relações comer-
ciais, requerendo não apenas uma 
atualização da legislação em vigor, 
mas, um método de resolução de lití-
gios rápido, de alta qualidade e eficaz, 
uma vez que os conflitos globais não 
podem esperar por disputas judiciais 
por anos.

A arbitragem, após a promulgação 
da Lei 9.307/96 trouxe o método de 
resolução de conflitos que, aliado à 
capacidade de responder com celeri-
dade à urgência das disputas e a obri-
gatoriedade de confidencialidade das 
relações comerciais, surge como uma 
importante ferramenta para agilizar, 
entre outros, a resolução de disputas 
em sociedades por quotas de respon-
sabilidade limitada.

O contador pode perfeitamente 
atuar, desde que seja de confiança das 
partes divergentes, pois detém o conhe-
cimento técnico necessário. O Código 
Civil brasileiro apresenta mudanças 
significativas na legislação, especial-
mente no que se refere à sociedade (por 
quota) de responsabilidade limitada, 
renomeada para sociedade limitada.

Uma das mudanças no novo Códi-
go Civil é a substancial flexibilidade 
no tocante à exclusão de membros da 
sociedade limitada, como a exclusão 
do quotista inadimplente; exclusão 
extrajudicial, através de alteração con-
tratual; exclusão judicial, a pedido dos 
demais quotistas; e exclusão de pleno 
direito, caso o quotista tenha sido de-
clarado falido ou tido sua quota de-

O contador e a arbitragem

Autistas também praticam esportes 

Clay Brite
pediatra e neurologis-
ta Infantil

Jarbas Barsanti
perito na área contá-
bil, economista e vi-
ce-pres. Alto Conselho 
da APJERJ

movimentar, porque normalmente 
eles não gostam de fazer exercícios. 
Preferem ambientes fechados, restri-
tos, silenciosos e que envolvam tecno-
logias. Isso faz com que eles se restrin-
jam a atividades sedentárias e eleve o 
risco de, na fase adulta, desenvolver 
processos crônicos causados por se-
dentarismo, aumento do colesterol, 

maior risco de diabetes e hipertensão 
e, consequentemente, pode vir a ter 
problemas de maior exposição a even-
tos ou distúrbios que são gerados por 
esses problemas como AVC e infarto. 

Muitos questionam, mas eles preci-
sam ter cuidados ao praticar esportes? 
Não há especificamente nenhum cui-
dado que o autista tem que ter. Ele só 
precisa entender e ser explicado que 
a prática de esportes requer cumprir 

nunciada por execução judicial.
A existência de uma cláusula com-

promissória nos contratos sociais das 
sociedades limitadas para que as par-
tes submetam à arbitragem qualquer 
disputa que envolva apuração de ha-
veres de sócios, prestações de contas 
e questões comerciais, permite que 
se obtenha celeridade nas disputas, 
somada à necessidade de preservar a 
confidencialidade.

Neste contexto, o contador tem fun-
ção essencial como árbitro e solucio-
nador de questões extrajudiciais. Por 

esta razão devemos propagar a neces-
sidade de incluir nos contratos sociais 
uma cláusula compromissória espe-
cífica em que as partes abram mão do 
procedimento judicial para um arbi-
tral, que pode ser também solucionado 
pela mediação ou conciliação.

A exclusão de sócio pode ser resol-
vida sem a necessidade de recorrer ao 
poder judiciário, garantindo a reso-
lução de conflitos de forma moderna, 
eficiente e rápida, além de assegurar a 
confidencialidade e a manutenção das 
atividades da empresa.

regras e seguir uma rotina. Ele vai ter 
que trabalhar determinadas ativida-
des esportivas juntos com os outros, 
compartilhando jogadas, comparti-
lhando interesses, compartilhando 
um espírito de equipe. Isso para o au-
tista é muito difícil.

Os cuidados que os profissionais 
têm de ter com o autista é saber que ele 
tem dificuldades de entender lingua-
gem de duplo sentido. Tem também 
dificuldade de organizar dentro dos 
pensamentos dele a sequência de uma 
jogada ou a sequência compartilhada 
de um processo social. Além disso, em 
uma jogada, eles têm menos coorde-
nação motora. Por isso, vão precisar 
de um pouco mais de compreensão do 
educador físico para trabalhar a parte 
da psicomotricidade.

Uma coisa importante de dizer é 
que quem tem autismo tem pavio 
curto, na maioria das vezes são in-
divíduos que mudam de humor de 
uma hora para outra e não toleram 
muito passar por disparates ou si-
tuações onde eles são contrariados. 
O esporte que eu sugiro para o autis-
ta é aquele que o agrada, o que traga 
menos estímulos indesejáveis. As re-
comendações de esportes são os que 
ajudam a melhorar a capacidade de 
percepção social como os esportes 
jogados em grupo.

DIVULGAÇÃO

ESPLANADEIRA

 N Livro “Escrevivência: a escrita de nós – Reflexões sobre a obra 
de Conceição Evaristo”,  iniciativa do Itaú Social em parceria com a 
MINA Comunicação e Arte, será lançado hoje em seminário virtual. 

 N 5ª edição do MBC - Mainô Business Conference,  evento de inova-
ção para comércio exterior do Brasil, acontece nos dias 19 e 20. 

 N Medcloud, plataforma em nuvem de gestão de exames radio-
lógicos,  deve registrar crescimento de 325% em relação a 2019. 

 N Himni lança aplicativo VoteFace,  rede social que conecta eleitor 
com candidatos.

 NA seção Esplanadeira divulga  informações de cultura, esporte, mer-
cado, ações sociais e outras, sem qualquer contrapartida de anúncios ou fi-
nanceira. Envio de sugestões para reportagem@colunaesplanada.com.br.

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

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

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

ARTE KIKO

“Os benefícios da 

prática esportiva 

são vários. Um deles 

é ajudar o indivíduo 

a se socializar e 

na melhora no 

comportamento”
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U
m dos maiores nomes do forró da atua-
lidade, Xand Avião lançou na última 
sexta-feira o EP ‘Todos os Ritmos’, que 
conta com participações de Lauana 

Prado, Barões da Pisadinha, Léo Santana e Dil-
sinho. Os shows do projeto foram gravados no 
Borogodó Hotel, em Porto de Galinhas, no final 
de outubro. Por conta da pandemia de corona-
vírus, Xand ficou na área de lazer do espaço, e o 
público acompanhou o espetáculo da varanda 
de seus quartos ou na piscina, ao lado de fa-
miliares, mantendo a distância recomendada.

Além das músicas, já disponíveis em todas as 
plataformas digitais, os fãs poderão assistir a 
uma apresentação audiovisual de Xand e seus 
convidados, todas as sextas-feiras, a partir das 
12h, no canal oficial do cantor no YouTube. A 
primeira apresentação foi o clipe da música 
‘Surra de Cama’, com Lauana Prado.

“Quando eu ouvi ‘Surra de Cama’, só queria 
uma mulher cantando e era a Lauana. Parece 
que a música foi feita para ela. Eu não tinha 
contato nenhum com a Lauana, mandei um 
direct, e ela me respondeu em menos de cinco 
segundos. Foi uma coisa muito rápida. Quan-
do tem que acontecer é desse jeito”, comemora 
Xand, que apesar de ser um cantor de forró gos-
ta de transitar entre todos os gêneros musicais. 

“Eu canto há 23 anos. Quando comecei, per-
cebi que existiam as tribos. O pessoal do forró 
só ouvia forró, o pessoal do sertanejo só curtia 
sertanejo, o pessoal do pagode só curtia pa-
gode. Hoje está tudo misturado. O Brasil está 
ouvindo muita música boa. Não importa o rit-
mo. Acho que a maior prova disso são os Barões 
da Pisadinha. Os caras estão com uma música 
número um no país há mais de um mês”, explica 
o cantor, ressaltando que os Barões cantam um 
“forró misturado com piseiro, que é um forró 
eletrônico, só com o som do teclado”. 

DIFICULDADES DA PANDEMIA 
Gravar um EP em meio a uma pandemia não é 
fácil, mas Xand acredita que os artistas apren-
deram a se reinventar com a crise. A maior di-
ficuldade, no entanto, foi não ter o calor do 
público durante as gravações. “Durante a pan-
demia tudo é dificuldade, pode ter certeza. Mas 
ela nos trouxe vários ensinamentos, a gente se 
tornou muito mais digital”, reflete.

“A dificuldade de gravar esse EP na pande-

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 Tato tenta impedir K2 de es-
tragar as roupas de Keyla. Ellen 
estranha a reação de Anderson 
sobre a notícia da volta de Tina. 
Tato assume a culpa de K2 para 
Keyla, que desconfia.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Alberto vai ao encontro da 
filha na escola, no lugar de Ester. 
Veridiana se oferece para abrigar 
as crianças da ONG em seu sítio. 
Ester fica apavorada ao chegar 
na escola de Laurinha.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 n Apolo questiona a reação de 
Tancinha. Carmela ouve quando 
Francesca e Tancinha conversam 
sobre Beto. Tancinha e Apolo 
reatam. Penélope garante a Beto 
que cuidará de Tamara.

 n Fernanda descobre que é irmã 
de Poderosa. Ela tenta se aproxi-
mar de Angélica, que joga sobre 
a acusação de Ramiro ter rouba-
do o rim de Peppe. Leandro pede 
que Willian seja seu advogado.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Maria Cecília, Eduarda e Shir-
ley assistem ao comercial que 
gravaram e gostam do resultado 
das imagens. Na rua, Cintia mos-
tra para Armando quem é Cícero.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Bibi pede a solidariedade de 
Heleninha. Jeiza se incomoda ao 
ver uma mulher se insinuar para 
Zeca. Shirley interroga Cibele so-
bre seu encontro com Amaro.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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mia foi não ter o calor do público. A gente esta-
va lá no hotel com 600 pessoas. Se fosse gravar 
um DVD, eu estaria com 10, 15, 20 mil. Então, o 
que mais me faz falta em gravar alguma coisa 
na pandemia é não chegar perto das pessoas 
e ouvi-las cantando a música. Mas na parte 
de produção foi tranquilo. A gente estava sem 
fazer nada mesmo. Estávamos há nove meses 
desocupados, então a gente foi pro estúdio e 
está aí o resultado”, comemora. 

BARÕES DA PISADINHA
Uma das apostas do EP é ‘Ela Aperta Minha 
Mente’, música feita especialmente para os Ba-
rões da Pisadinha, um fenômeno no TikTok. 
Xand ainda está aprendendo a mexer na nova 
plataforma, mas garante que vai se esforçar 
mais. “O TikTok é um desafio pra mim. Já ten-
tei. A minha filha de 8 anos me dá aulas todos 
os dias. Ela me ensina, me ensina de novo. Ela 
diz: ‘papai, você é muito lento’. Mas juro que 
vou me esforçar pra entrar no TikTok”, brinca 
o cantor, que também celebra a parceria com 
os Barões.

“Os caras são um fenômeno. Tive o prazer de 
passar uma semana com eles há pouco tempo, 
quando a gente fez uma live juntos, e eles são 
umas figuras. A simplicidade deles foi o que 
os levou ao sucesso. E eu acho que ‘Ela Aperta 
a Minha Mente’ vai estourar no Brasil intei-
ro, não só no TikTok, mas em todas as redes 
sociais”. 

SUPERPRODUÇÃO NAS LIVES
As lives se tornaram uma ferramenta muito 
usada para manter contato com o público du-
rante esse período de distanciamento social. 
Além disso, elas são uma forma de levar o tra-

balho para mais pessoas, mas também aumen-
tam a pressão em cima dos artistas. “As lives 
são um cartão de visita. É por isso que eu já fiz 
seis lives até hoje. E, modéstia à parte, foram 
bem elaboradas. Cada live tinha um tema, um 
cenário”, explica.

PARCERIAS
Xand já gravou com grandes nomes do cená-
rio musical, como Wesley Safadão e Gusttavo 
Lima, entre outros. Mas o sonho do artista é 
uma parceria com ninguém menos que o Rei 
Roberto Carlos. “É meu sonho desde pequeno. 
Eu nunca tinha ido ao show do Roberto Carlos, 
mas fui no ano passado. Quando ele começou a 
cantar, comecei a chorar. Me coloquei no lugar 
do meu fã. Quando vejo alguma fã minha cho-
rando, eu digo: ‘para de chorar, menina, deixa 
de besteira’. Mas quando o cara (Roberto Car-
los) começa a cantar, parece um anjo cantando. 
A voz dele parece estar dentro da sua cabeça. 
Foi o melhor show que eu fui na minha vida”. 

Anitta também está no radar de Xand. Ele, 
inclusive, já tentou uma parceria com a canto-
ra algumas vezes. “Eu já convidei a Anitta pra 
gravar comigo, e ela me deu bolo três vezes. Eu 
sou insistente. Fico tentando”, brinca. “A Anit-
ta é uma amiga querida. Sou fã demais da Iza 
também. Gravaria com a Iza, MC Rebeca, Lexa. 
Estou aqui pronto, é só chamar”.

E os artistas internacionais não ficam de 
fora. “Eu escuto muito música internacional. 
Tenho meus ídolos. Já fiz vários shows fora 
do Brasil. Tenho muita vontade de gravar com 
Maluma. Gosto muito de reggaeton. Tenho co-
ragem e vontade de fazer essa mistura. Se jun-
tarmos os produtores, sai alguma coisa legal 
porque o ritmo é um pouco parecido, um ba-
lanço gostoso. Também tenho muita vontade 
de gravar com J. Balvin e por aí vai”.

VIRADA DO ANO
Um dos maiores compromissos de Xand todos 
os anos é o Réveillon. Mas com a pandemia, a 
virada para 2021 será em família. “O Réveillon 
é a data em que a gente mais fatura. Nós tí-
nhamos dois shows marcados, mas se a vacina 
não chegou até agora, até o dia 31 de dezembro 
não vai chegar. Meu Réveillon vai ser como eu 
nunca passei. Sempre passo a virada com meus 
filhos e quando acaba a contagem regressiva, 
eu vou embora para algum canto (fazer show). 
Ano passado, eu fui para Recife. Este ano, vou 
passar com a minha família curtindo”.

Xand Avião e Lauana Prado 
na gravação do EP ‘Todos os 
Ritmos’ em Porto de Galinhas

Lançando EP com 
participações, 

Xand Avião fala da 
dificuldade de gravar 

os shows durante a 
pandemia. “Falta o 

calor do público”, diz



Horóscopo

Sua intuição estará estimulada e você poderá ter 
sonhos reveladores. A Lua dá uma força para campo 
profissional, agarre as oportunidades. Pode surgir uma 
paquera virtual.

Terá esperança para pensar em projetos para o futuro. 
Os astros facilitam os encontros pessoais e 
profissionais. Deve receber uma boa notícia 
relacionada à saúde.

Passatempo

INSTRUÇÕES:  
Devem-se formar 
palavras em 
todas as direções, 
ligando as letras 
em sequência 
direta, sem 
cruzar, pular 
ou repetir letra 
(para que uma 
palavra tenha 
letra repetida é 
necessário que ela 
esteja duplicada 
no diagrama). 
Damos como 
exemplo 
uma palavra 
encontrada no 
diagrama. Só 
valem palavras de 
quatro letras ou 
mais. Na solução, 
há 30 formadas 
com este 
diagrama, mas 
se você formar 
outras, parabéns!

TORTO: adiada, amar, amônia, amora, andar, animar, aroma, dada, dama, 
doar, drama, eira, idéia, ironia, madre, mania, maré, miar, mina, mineiro, 
moenda, mora, nadar, nômade, odiar, raia, ramo, rédea, onda, rondar.

INSTRUÇÕES: 
Preencha os 
espaços com 
algarismos de 1 a 
9, de modo que 
cada número 
apareça uma 
vez na linha. 
O mesmo em 
cada coluna. 
Nenhum número 
pode se repetir 
e todos de 1 a 9 
se encontram 
presentes. 

ÁRIES

TOURO

21/3 a 20/4

21/4 a 20/5

Estará mais sociável e amável, o que facilita parcerias 
de todo tipo, inclusive nas paqueras. Pode resolver 
assuntos financeiros. Um bom diálogo pode esclarecer 
alguns mal-entendidos.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Terá energia de sobra para organizar as papeladas e 
armários, pode até encontrar algo que achava ter 
perdido. Deve superar um desafio que tem empatado 
o seu sucesso, seja persistente.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Os astros estimulam a refletir sobre os seus 
relacionamentos pessoais, sejam de trabalho, familiar 
ou amoroso. Podem surgir novas oportunidades na 
carreira, não deixe passar.

LEÃO
23/7 a 22/8

Será mais fácil resolver conflitos e desavenças no 
ambiente profissional e no lar. Também é hora de 
concluir um assunto não resolvido do passado. Um 
amor inesperado vai surgir.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Hoje os astros facilitam os relacionamentos íntimos e 
profissionais. Diálogos vão fluir. Tudo indica que vai 
resolver pendências com dinheiro. Vai estar pegando 
fogo na cama, aproveite.

LIBRA
23/9 a 22/10

As tarefas de rotina vão correr com facilidade graças à 
ajuda de colegas. Pode descobrir um jeito de superar 
um desafio que atrapalha o seu sucesso. Esqueça 
amores passados.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Bom dia para resolver desavenças com pessoas 
queridas e os colegas de trabalho. Tome conta do seu 
dinheiro, é melhor fugir de negócios de risco. Evite 
gastos desnecessários.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

O dia pode ter uma energia confusa: por um lado, o 
clima estará amável, de outro, mais agressivo. Use as 
vibrações da maneira certa. Evite conflitos entre 
namoro e família.

A Lua favorece os relacionamentos pessoais e de 
trabalho. Porém, na paixão, deve fugir de discussões 
de relacionamento mais ríspidas. Controle os gastos 
desnecessários. 

Algumas de suas iniciativas podem não oferecer o 
resultado desejado, mas não desista de seus 
objetivos! As tarefas de rotina vão correr sem 
problemas. Clima bom no 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 nega 
rumores de 
que tenha 
raspado a 
cabeça
Após alguns rumores surgirem de 
que Anitta teria raspado a cabeça 
por causa da religião, a assessoria 
da cantora publicou uma nota di-
zendo que tal afirmação não era 
verdade.

“Devido às especulações na im-
prensa de que Anitta raspou seu 
cabelo para cumprir compromis-
sos religiosos, viemos a público 
afirmar que a informação não é 
verdadeira. A cantora, pratican-
te do candomblé, é uma ‘Ekedi’ 
em sua religião. As Ekedis são 
suspensas para a iniciação, não 
precisando raspar a cabeça em 
sua preparação para servir aos 
orixás. Anitta repudia qualquer 
tipo de intolerância religiosa, seja 
ela qual for, e acredita que tais es-
peculações retratam um Brasil 
ainda repleto de discriminação e 
preconceito religioso. Mais uma 
vez, a bpmcom lamenta que a im-
prensa não cumpra sua obriga-
ção para com a verdade e apure 
os fatos antes de publicá-los”, diz 
a nota.

As especulações começaram 
quando o jornalista Gabriel Per-
line, editor do ‘Notícias na TV’, 
compartilhou  no Twitter uma in-
formação exclusiva, na qual diz 
que “uma cantora poderosa ficou 
careca há dois meses”. Segundo 
Gabriel, o motivo seria por causa 
da religião.

Ex-atriz mirim 
revela que já 
sofreu assédio 
de homens 
mais velhos

Júlia Svacinna, de 15 anos, contou 
em uma entrevista para o ‘Notí-
cias da TV’ que já sofreu alguns 
tipos de assédio com homens mais 
velhos, principalmente nas redes 
sociais.

“Assédio acho nojento, repug-
nante. Parece quase pedofilia, eu 
tenho 15 anos. Eu fico com nojo 
de falar. São uns caras de 60, 70 
anos, comentando nas minhas 
fotos tipo: ‘Ai que gostosa’. Esse 
tipo de pessoa eu bloqueio, apa-
go comentário nas minhas publi-
cações”, afirmou Júlia, que conta 
com mais de 185 mil seguidores 
no Instagram.

A atriz já participou de produ-
ções como ‘Guerra dos Sexos’, ‘Im-
pério’, ‘Além do Tempo’, ‘A Cara do 
Pai’, O Mecanismo’ e ‘Se Eu Fechar 
os Olhos Agora’.

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM
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