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O TEMPO 

VOA
NA RETA FINAL 
DA CAMPANHA, 
O QUE FAZER? 
INFORME 

DO DIA, P. 2

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

Com melhora no quadro fiscal, governo do Rio pretende 
quitar vencimentos no 5° dia útil em 2021.  SERVIDOR, P. 10

Estado 
antecipa 
últimos 
salários de 
2020 e paga 
13º em 15 de 
dezembro

FUNCIONALISMO

O cineasta e produtor cultural Cadu 
Barcellos, de 34 anos, foi assaltado, 

esfaqueado e morto, na Avenida 
Presidente Vargas, altura da Rua 

Uruguaiana, quando voltava 
para casa. P. 3

Assassinado 
a facadas no 

Centro do Rio

MAIS DE 1.600 VAGAS DE ESTÁGIO ABERTAS. SAIBA ONDE ACHÁ-LAS. P. 9

RIO DE JANEIRO, P. 4

DATAFOLHA: 
PAES, 34%; 
CRIVELLA, 
14%; 
MARTHA, 11%

POLÍCIA QUER 
SABER POR QUE 
BICHEIRO 
EXECUTADO ESTAVA 
SEM SEGURANÇAS

RIO DE JANEIRO, P. 7

ECONOMIA, P. 9

CAIXA REALIZA 
HOJE O 
DEPÓSITO DE 
AUXÍLIO 
EMERGENCIAL 

Rogério Ceni deixa o 
gramado do Maracanã 
de cabeça baixa 
depois da derrota do 
Flamengo por 2 a 1 
para o São Paulo. 
Foi seu primeiro 
jogo como técnico 
rubro-negro. P. 8

ESTREIA 
COM 
DERROTA

CRIVELLA DANÇA 
PARA NÃO DANÇAR

Foi uma apoteose do prefeito e candidato à reeleição, Marcelo 
Crivella, sapatear nas ruas, ontem. O DIA ouviu especialistas sobre 
as chances de o prefeito converter em votos a aproximação com o 
presidente Jair Bolsonaro. P. 5

UM VESTIDO DE 
NOIVA DE R$ 100 
MIL PARA 
JADE SEBA. P.12

FábiaOliveira
REPRODUÇÃO

ELEIÇÕES

ECONOMIA, P. 9

PETROBRAS SOBE 
O PREÇO DA 
GASOLINA(6%) E 
DO DIESEL (5%) 
NAS REFINARIAS.
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As mais lidas

Online

‘Mais um capítulo da 
violência que o Rio 

vive há muito tempo’, 
lamenta amigo de Cadu 

Barcellos
RIO DE JANEIRO, P. 3

Disparos que 
atingiram 

contraventor 
Fernando Iggnácio 
foram de um fuzil 

AK-47
RIO DE JANEIRO, P. 4

No ‘Mais Você’, Ana Maria 
quebra protocolo da 

Globo e manda indireta a 
Bolsonaro
O DIA D, P. 16

O Crivella, 
apesar de 
ter um teto 
baixo por 
conta da 
alta rejeição, 
tem um 
eleitorado 
fiel”
GERALDO TADEU 

MONTEIRO,
Cientista político.O maior desafio de analistas políticos é dimensionar 

quem irá para o segundo turno na eleição municipal 
do Rio. Para o cientista político Geraldo Tadeu Mon-

teiro, da UERJ, que há anos levanta dados de tendência do 
eleitorado carioca e fluminense, a campanha de Eduardo 
Paes está fazendo certo do ponto de vista estratégico con-
tra as candidaturas de Marcelo Crivella e Martha Rocha. 
“O Paes está se apresentando como anti-Crivella, que tem 
58% de rejeição, e caracterizou a Martha como um risco 
fazendo associação com o Witzel, procurando caracterizá
-la como não preparada para o cargo”. 

A LUTA PELO SEGUNDO LUGAR 
Tadeu acredita em uma disputa acirrada pela segunda 
vaga. “O Crivella, apesar de ter um teto baixo por conta 
da alta rejeição, ele tem um eleitorado fiel, que é o evan-
gélico, e está investindo agora no eleitorado conservador, 
a partir da associação com Bolsonaro. A questão toda 
é saber em que medida esses dois eleitorados vão con-
vergir para o Crivella ou para o Paes. O Eduardo Paes em 
nenhum momento fechou as portas para um apoio dos 
bolsonaristas. O próprio Bolsonaro o elogiou como um 
gestor competente. Então, a questão toda é se o Crivella 
vai ter fôlego para atrair esse eleitorado conservador, que, 
nas atuais condições, basta 1% ou 2% de vantagem que 
estará segundo turno”, disse ele.

ELEIÇÕES 2020

Prefeitura: o 
desafio da 
reta final

 N Mesmo com pandemia, a 
Alerj atingiu a marca de 300 
sessões extraordinárias rea-
lizadas. Com votações de for-
ma remota/semipresencial, 
deputados já apresentaram 
809 projetos de lei voltados 
ao combate à covid-19. 

InformedoDia

 N Mesmo a distância, a ex-
ministra Marina Silva parti-
cipou ao vivo de um encon-
tro no Rio de Janeiro entre 
o candidato à Prefeitura 
da Rede Sustentabilidade, 
Eduardo Bandeira de Mello, 
e pastores da cidade. Marina 
lembrou aos presentes que 
não adianta um prefeito go-
vernar apenas para os evan-
gélicos, e que é preciso dar 
atenção a toda a população. 

MARINA NA 
CAMPANHA DE 
BANDEIRA

TOMAZ SILVA/AGÃªNCIA BRASIL

AGÊNCIA BRASIL

ALERJ ATINGE MARCA 
HISTÓRICA EM 2020

PARCERIA 

DO ESTADO 

COM IGREJAS

O plenário da 

Alerj vai discu-

tir hoje projeto de 

lei do deputado 

Capitão Paulo 

Teixeira (PSL) que 

dispõe sobre as 

parcerias entre 

a administração 

pública estadual e 

organizações reli-

giosas que atuam 

no Rio de Janeiro. 

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

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Disputa entre Marcelo Crivella e Martha Rocha será voto a voto.

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Marina Silva

Leitora da coluna denunciou a falta do depósito de R$ 52,90 ofe-
recido pela prefeitura como vale alimentação após o fechamento 
das escolas. ‘Meu filho fazia todas as refeições na escola e hoje é o 
que oferecem para compensar. É pouco, mas é o que temos agora’.

A notícia de que o Estado do Rio irá terminar o ano com fluxo 
positivo e de que o 13° será pago integral veio para acalentar a 
população. Com diálogo e bom relacionamento, os problemas vão 
se resolvendo. Fico na torcida.

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

Volta à aulas presenciais 
no estado só em fevereiro
De forma opcional, apenas o 3º ano do Ensino Médio já retornou às atividades

REGINALDO PIMENTA / AGÊNCIA O DIA

Comte Bittencourt, secretário estadual de Educação: “Em momento algum se pensou em voltar este ano”

Com a exceção do 3º ano do 
Ensino Médio, que teve o re-
torno das aulas presenciais no 
dia 19 de outubro, as demais 
turmas da Rede Estadual de 
Ensino têm previsão de retor-
no às atividades presenciais 
para fevereiro de 2021. “Em 
momento algum se pensou 
em voltar com os outros anos 
de escolarização em 2020. Só 
o 3º ano do Ensino Médio, de 
forma opcional, porque esses 
meninos têm a prova do Enem 
em janeiro. Então, é uma ques-
tão de mediar minimamente 
os conteúdos”, explica o secre-
tário estadual de Educação, 
Comte Bittencourt.

O formato da retomada das 
atividades nas escolas está sen-
do elaborado pela Secretaria de 
Educação e levará em conta a 
curva de contágio da covid-19 no 
estado e nos municípios nesse 
período, assim como as orienta-
ções das autoridades de saúde.

“Vamos ter o retorno presen-
cial com os protocolos sanitá-
rios a partir do início do mês de 
fevereiro”, diz Comte.

O modelo está sendo discu-
tido de acordo com o enfrenta-
mento à pandemia, segundo a 
pasta. “No mínimo, no mode-
lo híbrido com os protocolos 
sanitários, caso não se tenha 
a vacina e provavelmente não 
teremos para o início do ano le-
tivo. A intenção é ter o retorno 

escolar do 6º ano até o 3º ano 
e a terminalidade no ano que 
vem”, acrescenta o secretário 
de Estado de Educação.

Para o início do próximo ano, 
a Seeduc se compromete a reali-
zar uma avaliação diagnóstica a 
ser aplicada em todos os alunos, 
de todas as séries, com o objeti-
vo de entender as possíveis lacu-
nas no aprendizado deixadas ao 
longo da quarentena de 2020.

A previsão é colocar em prá-
tica, em 2021, algo semelhan-
te ao que o Conselho Nacional 
de Educação aprovou como 
“Continuum Escolar”, que pre-
vê atividades extras, incluindo 
remotas, recuperando os con-
teúdos de 2020 com itinerários 
pedagógicos diferentes.

REDE MUNICIPAL

 NA Secretaria Municipal de 
Educação divulgou que a volta 
às aulas presenciais para alunos 
do Ensino Fundamental do 9º 
ano, do último ano do Programa 
de Educação de Jovens e Adul-
tos e do Carioca 2 (projeto de 
correção de fluxo) nas escolas 
públicas municipais cariocas 
acontecerá na terça-feira que 
vem, dia 17. São 61 mil alunos 
destas turmas, que estudam 
em 427 unidades. Professores, 
alunos e demais profissionais 
de Educação que tenham co-

morbidades não voltarão para 
as aulas presenciais. Os alunos 
poderão optar pela aula de for-
ma remota. Estas aulas presen-
ciais, inicialmente, acontecerão 
em dois dias da semana – às 
terças e quintas-feiras. As tur-
mas estarão divididas em gru-
pos A e B para evitar aglomera-
ções. Serão três horas de aulas 
por dia, nos turnos da manhã e 
da tarde para o 9º ano. E à noite 
para o PEJA. Nas quartas-feiras 
haverá um reforço na higieniza-
ção das unidades escolares.

Escolas reabrem na próxima terça

CoronaVac: autorizada 
a retomada de testes
A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) 
anunciou ontem a autori-
zação para retomada dos 
estudos com a vacina Co-
ronaVac. A pesquisa tinha 
sido suspensa, na última 
segunda-feira, por conta 
de um evento adverso com 
um dos voluntários. 

Em nota, a Anvisa afir-
mou que já obteve os da-
dos necessários para deci-
dir continuar com o estu-
do: “Após avaliar os novos 
dados apresentados pelo 

patrocinador depois da sus-
pensão do estudo, a Anvisa 
entende que tem subsídios 
suficientes para permitir a re-
tomada da vacinação e segue 
acompanhando a investiga-
ção do desfecho do caso para 
que seja definida a possível 
relação de causalidade entre 
o EAG inesperado e a vacina”.

Anteriormente, o IML já ti-
nha divulgado laudo sobre a 
morte do voluntário, provan-
do que não teria relação com a 
vacina, mas a Anvisa manteve 
a suspensão dos testes.

BEATRIZ PEREZ
beatriz.perez@odia.com.br



RIO DE JANEIRO

CINEASTA É 

Cadu Barcellos, um dos diretores do filme ‘5x Favela’, voltava de uma roda de 
samba na Pedra do Sal quando foi atacado em um assalto no Centro do Rio

DANIEL CASTELO BRANCO

Muito abalada e chorando, a irmã de Cadu, Letícia Barcellos (C), foi amparada na saída do Instituto Médico Legal após identificação do corpo do cineasta na manhã de ontem

O 
cineasta Cadu Bar-
cellos, 34 anos, foi 
morto a facadas, na 
madrugada de ter-

ça-feira, no Centro do Rio. 
De acordo com amigos, ele 
estava voltando da Pedra do 
Sal para sua casa, no Tanque, 
Jacarepaguá, na Zona Oeste 
do Rio, quando foi esfaquea-
do em um assalto na Avenida 
Presidente Vargas, altura da 
Rua Uruguaiana, no Centro 
do Rio.

Cadu era produtor cultu-
ral e diretor, e trabalhava no 
programa ‘Greg News’ como 
assistente de produção. Ele 
também foi um dos diretores 
do filme ‘5x Favela, Agora por 
Nós Mesmos’. 

Familiares e amigos iden-
tificaram o corpo de Cadu 
na manhã de ontem, no Ins-
tituto Médico Legal (IML). 
Segundo William Oliveira, 
amigo do cineasta,  Cadu 
estava retornando de uma 
roda de samba na Pedra do 
Sal, pegou uma carona com 
uma amiga e ao descer na 
Avenida Presidente Vargas 
foi esfaqueado. 

“A gente sabe pouca coisa. 
Parece que tentaram assaltá
-lo, esfaquearam, e ele veio 
a óbito, não foi nem ao hos-
pital”, relatou William, que 
lamentou a morte do ami-
go. “Acho que o Complexo da 
Maré, o Brasil, o mundo per-
dem o cara brilhante, criativo 
demais. A gente ainda acredi-
ta que a cultura pode mudar a 
realidade do jovem de favela”.

VIOLÊNCIA

William ainda enfatizou a vio-
lência no Rio: “A gente tem 
medo da violência que assola 
o Rio de Janeiro, de uma for-
ma geral, e hoje foi só mais 
um capítulo da violência que 
o Rio vive há muito tempo”.

“Eu e ele somos cresci-
dos e criados no Complexo 
da Maré. A gente se mudou 
e quando a gente se muda a 
gente acredita que a violência 
vai nos atingir menos e acaba 
que um filho do solo da fave-
la foi atingido no asfalto que 
todo mundo diz que é seguro. 
Seguro para quem?”, questio-
nou William.  

Emocionada, a irmã do ci-
neasta, Letícia Barcellos não 
quis falar com a imprensa.

Segundo a Polícia Militar, 
agentes do 5º BPM (Praça da 
Harmonia) foram acionados 
para a ocorrência e no local, 
encontraram uma pessoa 
caída no chão. A Delegacia 
de Homicídios da Capital 
(DHC) informou que um 
inquérito foi aberto para 
apurar as circunstâncias do 
crime. A perícia esteve no 
local e “verificou que a víti-
ma apresentava ferimentos 
provocados por instrumento 
perfurocortante, sobretudo 
na região do tórax”.

Cadu deixa esposa e um 
filho de 2 anos.

 > Famosos usaram as re-
des sociais para lamentar 
a morte de Cadu Barcellos. 

“Que tristeza! Como 
uma barbaridade dessas 
pode acontecer? Cadu era 
um jovem talentoso, inteli-
gente, de sorriso franco. Na 
rede social se apresentava 
como pai do Bernardo. Um 
pai”, disse a jornalista Flá-
via Oliveira.

“Cadu foi assassinado 
possivelmente por conta 
de um celular, um Riocard 
e um punhado de reais. O 
Cadu era um amigo mui-
to massa. Sempre rindo, 
pronto pra dançar e fazer 
piada”, escreveu Cecília 
Oliveira, jornalista.

“Cadu. Pai. Guerreiro. 
Talentoso. Amado. Hoje foi 
vitima da violência do Rio 

de Janeiro. Ate quando? 
Meu conforto e carinho a 
família e amigos. #RipCa-
du”, lamentou o ator Rena-
to Góes.  

“Assassinaram um ami-
go, um parceiro de traba-
lho, uma das melhores pes-
soas que eu já conheci na 
vida. Um ser humano bom. 
Brilhante. Família. A mor-
te do Cadu Barcellos deixa 
um buraco do tamanho do 
mundo”, escreveu o ator 
Gregório Duvivier.

“Com o coração partido, 
perdemos um amigo que-
rido. Filho e pai de uma fa-
mília linda como ele. Com-
panheiro brilhante de re-
dação do ‘Gregnews’. Um 
talento puro e um sorriso 
encarnado. Um tesouro da 
Maré. Mais uma alma boa 

que a brutalidade do Rio 
tirou daqui. Voa, Cadu Bar-
cellos”, homenageou Bruno 
Torturra, editor-chefe do 
‘Greg News’.

“Não conheci  Cadu 
Barcellos. Lendo sobre 
ele, vejo que sim, conhe-
ci boa parte dele. E sinto 
essa morte mais de perto”, 
disse o cartunista Laerte 
Coutinho.

“Espero que Deus con-
forte o coração de todos 
seus amigos e familiares 
nesse momento tão dolori-
do. O que você nos ensinou 
durante sua passagem na 
terra, com certeza ficará de 
lição para muitos favelados 
e faveladas dessa cidade. 
Te amamos demais!”, escre-
veu Rene Silva, criador do 
‘Vozes da Comunidade’.

‘Um talento puro e um sorriso encarnado’

 > Apesar da pouca idade, 
34 anos apenas, o cineasta 
Carlos Eduardo Barcellos 
Sabino mantinha desta-
que no cenário brasileiro. 
Cadu Barcellos, como era 
conhecido, é um dos res-
ponsáveis pela criação da 
ONG Maré Vive. 

Nas redes sociais, repre-
sentantes da ONG se des-
pediram do amigo. “Hoje 
nós do Maré Vive esta-
mos de luto, mesmo que 
o amanhã ainda seja de 
Luta. Perdemos um amigo 

para essa violência diária, 
cria da Favela que esteve 
conosco tantas vezes. Seu 
legado foi deixado, Cadu. 
Obrigado!”.

Na comunidade onde 
viveu, além de promover 
cursos de internet e audio-
visual, o cineasta partici-
pou do corpo de dança da 
Maré, dirigido pelo coreó-
grafo Ivaldo Bertazzo. 

Atualmente, Cadu tra-
balhava como assistente de 
direção do programa ‘Greg 
News’, dos canais HBO. O 

programa é produzido pelo 
Porta dos Fundos. 

Barcellos assinou a dire-
ção da série ‘Mais X Favela’, 
lançado em 2011 no canal 
Multishow. Foi um dos in-
tegrantes da equipe que 
produziu o documentário 
‘5x Pacificação’, de 2012. 

O cineasta dirigiu o epi-
sódio ‘Deixa Voar’, do longa 
‘Cinco Vezes Favela – Ago-
ra por Nós Mesmos’, de 
2010, produzido por Cacá 
Diegues e Renata Almeida 
Magalhães. 

Do Complexo da Maré ao Porta dos Fundos

MORTO A FACADAS 

Cadu Barcellos é um dos criadores da ONG Maré Viva e atuava como assistente de direção do ‘Greg News’

ARQUIVO PESSOAL

William Oliveira, amigo de Cadu: “O mundo perde um cara brilhante”

DANIEL CASTELO BRANCO / AGÊNCIA O DIA

A gente tem medo da violência que assola 
o Rio de Janeiro, e hoje foi só mais um 
capítulo do que o Rio vive há muito tempo 

WILLIAM OLIVEIRA, amigo de Cadu Barcellos
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Bicheiro executado: bandidos 
estariam de tocaia no local
Polícia investiga ainda o motivo de Fernando Iggnácio estar sem seguranças

LUCIANO BELFORD 

O contraventor Fernando Iggnácio foi atingido por cinco tiros de fuzil AK-47 em heliporto no Recreio

A 
Polícia Civil inves-
tiga a informação 
de que os bandidos 
que assassinaram o 

contraventor Fernando Igg-
nácio estariam de tocaia no 
local do crime desde as pri-
meiras horas da manhã de 
terça-feira. Os policiais tam-
bém querem saber o por que 
o contraventor estava sem os 
seguranças no momento do 
crime. Segundo os investiga-
dores, essa é uma das pecas 
do quebra-cabeça que pode 
ajudar a polícia a solucionar 
o caso. 

Os policiais pretendem 
convocar o chefe da seguran-
ça do bicheiro para prestar 
depoimento no inquérito. A 
esposa de Fernando Iggná-
cio, que presenciou o assassi-
nato, e o piloto que conduzia 
a aeronave também são es-
perados para prestar depoi-
mento na Delegacia de Ho-
micídios da Capital (DHC).  

O corpo do contraventor 
foi enterrado ontem no Ce-
mitério Jardim da Saudade, 
em Sulacap. Marcado para 
as 16h30, o sepultamento 
foi antecipado e fechado à 
imprensa.

A perícia descobriu que a 
arma utilizada no crime foi o 
fuzil de fabricação russa AK-
47, calibre 7.62, comum entre 
facções de tráfico de drogas 
no Rio. Antes, a Polícia Civil 

havia divulgado que os dis-
paros eram de calibre 5.56, 
que tem um potencial menor.

Os disparos, segundo in-
vestigações, foram efetuados 
de uma distância de cerca de 
cinco metros. Os investigado-
res analisam cerca de 64 ima-
gens do circuito de segurança 
do estacionamento da empre-
sa de táxi aéreo no Recreio, 
onde Iggnácio foi morto, para 
localizar por onde os assassi-
nos chegaram no terreno.

DINÂMICA DO CRIME

Sobre a dinâmica do crime, 
policiais apuraram que era 
praxe da vítima desembar-
car sozinho do helicóptero, 
sempre que voltava de Angra 
dos Reis, e ir até o estaciona-
mento buscar o carro para, 
em seguida, pegar a esposa, 
que costumava ficar aguar-
dando dentro da aeronave. O 
costume explicaria o fato de 
ele estar sozinho no momen-
to do assassinato, e a esposa 

ter conseguido levantar voo a 
bordo do helicóptero após os 
disparos.

Ainda de acordo com a po-
lícia, Iggnácio sempre anda-
va escoltado por cerca de oito 
seguranças, mas na hora do 
crime nenhum deles acompa-
nhava o contraventor. Agen-
tes que estiveram no helipor-
to afirmaram que Iggnácio foi 
atingido por pelo menos cinco 
disparos. Um deles atravessou 
a cabeça.

Doze mulheres presas 
por golpes eletrônicos
Doze mulheres foram pre-
sas na manhã de ontem no 
Complexo da Maré, Zona 
Norte do Rio. A Polícia Ci-
vil aponta que elas eram 
responsáveis por induzir 
as vítimas a repassarem 
dados bancários e entrega-
rem seus cartões a outros 
integrantes da organiza-
ção criminosa, que seriam 
motoboys para, posterior-
mente, serem utilizados, 
gerando grandes prejuízos 
às vítimas.

Policiais da Delegacia 
de Combate às Drogas 
(DCOD) descobriram a or-
ganização criminosa es-
pecializada em golpes por 
meio eletrônico, ligada a 
traficantes de drogas da 
maior facção criminosa do 

estado. As mulheres, segun-
do o delegado titular Gustavo 
de Mello Castro, ligavam para 
as vítimas se passando por 
atendentes de bancos para 
questionar sobre a possibili-
dade de compras suspeitas nos 
cartões. 

Um programa especializa-
do com mensagens gravadas 
era utilizado para enganar as 
vítimas, que pensavam estar 
em contato com o banco. Os 
criminosos, através desta li-
gação fraudada, colhiam os 
dados bancários, pedindo o 
número de cartão da vítima, 
por exemplo. Terminada a li-
gação, as integrantes do grupo 
diziam que um motoboy reco-
lheria o cartão, supostamente 
bloqueado. Com os dados em 
mãos, realizavam as compras. 

Operação contra braço 
financeiro do milícia
A força-tarefa da Polícia 
Civil, criada para comba-
ter o crime organizado no 
Rio e impedir a influência 
de milicianos na região, 
realizou ontem mais uma 
operação contra braços fi-
nanceiros da milícia chefia-
da por Wellington da Silva 
Braga, o Ecko. Agentes da 
Delegacia de Repressão às 
Ações Criminosas (Draco) 
e de outras especializadas 
estiveram em Campo Gran-
de, na Zona Oeste do Rio. 
Um homem suspeito de fa-
zer parte do grupo parami-

litar foi preso.
Na casa do suspeito os po-

liciais encontraram armas e 
munições. Uma pedreira que 
funcionava de forma ilegal foi 
fechada pelos agentes. Sete 
pessoas que estavam no lo-
cal foram detidas. Todas fo-
ram conduzidas para prestar 
esclarecimentos. 

De acordo com o delegado 
Willian Monteiro Pena Júnior, 
da Draco, as ações visam asfi-
xiar as fontes de renda e inter-
romper comércios e serviços 
ilegais, que geram lucro para 
a milícia do Ecko. 

BERNARDO COSTA
bernardo.costa@odia.com.br
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Crivella: apoio de Bolsonaro pode 
ajudar na reeleição do prefeito?
Cientistas políticos ouvidos por O DIA dizem que a onda bolsonarista já não é mais a mesma de 2018

REPRODUÇÃO TV

Apoio na TV: programa de Crivella mostrou cena em que ele e Bolsonaro apareciam abraçados

E
m seu espaço diário 
no Horário Eleitoral 
Gratuito, o candidato 
à reeleição à prefeitura 

do Rio, Marcelo Crivella (Re-
publicanos) tem feito ques-
tão de associar sua imagem à 
do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido). Não só isso: o 
site do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), no setor de Divul-
gação de Candidaturas e Con-
tas Eleitorais, informou que 
Crivella investiu mais de R$ 
203.670,00 em publicidade 
relacionada à Família Bolso-
naro através de materiais im-
pressos e adesivos. Mas esse 
apoio é útil para conquistar 
eleitores para Crivella?

O DIA fez essa pergunta a 
três pesquisadores. Ricardo 
Ismael, cientista político da 
PUC/RJ, afirma que a onda 
bolsonarista de 2018 já pas-
sou. “Tanto que o apoio do 
presidente não está sendo 
suficiente para candidatos 
como Crivella e, em São Pau-
lo, Celso Russomano (Repu-
blicanos/SP)”, afirma, ressal-
tando que há rejeição a Cri-
vella por causa de atitudes à 
frente da prefeitura. “Quan-

do assumiu, ele parecia que 
nem estava muito ligado no 
cargo. Houve erros que fo-
ram midiatizados, inclusive 
servindo de motivo para ten-
tativa de abertura de proces-
so de impeachment”.

“Ainda há polarização polí-
tica e muita gente pode votar 
num candidato apoiado por 
ele. Mas não é como em 2018, 
quando Bolsonaro ajudou a 
eleger governadores e sena-
dores, inclusive candidatos 
desconhecidos, que nunca 
haviam tentado cargos im-
portantes”, completa ele, lem-
brando que Crivella tem como 

vantagens o fato de ter eleito-
rado fiel e trajetória própria 
no Rio. Por outro lado, Ricar-
do lembra que Crivella já se 
elegeu senador em 2016 com 
o apoio da esquerda e o fato 
de ter garantido o apoio de 
Bolsonaro impossibilita que 
fuja da bolha conservadora 
desta vez. “Pode ser até que, 
com esse apoio, ele consiga ir 
para o segundo turno. Mas a 
esquerda votará nele? Acho 
difícil”.

SEM PARTIDO
Professor do Centro de Pes-
quisa e Documentação de 

História Contemporânea do 
Brasil da Fundação Getúlio 
Vargas, Sergio Praça coloca 
que Crivella é muito mal ava-
liado e que a ligação a Bol-
sonaro pode não ajudar em 
nada. “Ele aposta que pode 
pescar votos entre o público 
que ama Bolsonaro, mas há 
casos e casos. Em São Pau-
lo não fará diferença para o 
Russomano, que também é 
mal avaliado, já se meteu em 
mil polêmicas e não é muito 
habilidoso politicamente”, 
conta, lembrando que no 
caso do apoio de Bolsonaro, 
há agravantes. “Quando ha-

via políticos unindo suas ima-
gens às de Lula, ele tinha um 
partido por trás, bem estrutu-
rado. Bolsonaro não tem par-
tido, está tentando formar 
um. É um fato que atrapalha”.

VOTO ÚTIL
Geraldo Tadeu Monteiro, 
cientista político do Institu-
to Universitário de Pesquisas 
do Rio de Janeiro (Iuperj), 
explica que é preciso focar 
nos índices de rejeição a Cri-
vella (58% de acordo com 
pesquisa Ibope liberada na 
terça-feira) para entender o 
quanto o apoio de Bolsona-
ro será útil a ele. “Rejeição 
é indicativo de desempenho 
num segundo turno. Numa 
eleição com segundo turno, 
a rejeição ao Bolsonaro pode 
se somar à rejeição ao candi-
dato apoiado por ele. Quem 
tem índice muito grande, 
tem dificuldade de conquis-
tar novos votos”, conta. 

Um outro detalhe é que 
o voto útil pode tirar a Mar-
tha Rocha (PDT) do segundo 
turno. “Pode acontecer de o 
Crivella estimular um voto 
útil conservador, ainda que 
ele não seja o candidato dos 
sonhos dos eleitores de direi-
ta”, conta.

REBANHO

 N Crivella poderá ser ajuda-
do pelos eleitores evangéli-
cos na eleição de domingo? 
Tanto Ricardo quanto Ge-
raldo dizem que, apesar do 
público do candidato ain-
da ser muito ligado à Igre-
ja Universal, o apoio não é 
tão forte quanto em pleitos 
passados.

“O rebanho do Crivella 
não está unido. Pesquisas 
apontaram que os evan-
gélicos estão votando até 
mais no Eduardo Paes, que 
tem conexões com pasto-
res e parece um candidato 
mais viável a vários deles”, 
diz Geraldo, afirmando que 
o atual prefeito busca mais 
o voto conservador do que 
propriamente o evangélico. 

“Pode ser um católico ou 
até um ateu, o importante 
para ele é que seja o eleitor 
que teme que um partido de 
esquerda vá para o segundo 
turno”, analisa o cientista 
político.

Voto de 
evangélicos

RICARDO SCHOTT
ricardo.schott@odia.com.br 
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Pesquisa em 
Paraty: Zezé, 
com 63% dos 
votos válidos 

O prefeito Vidal é o 
segundo colocado, 
com 27% também 
dos válidos

DIVULGAÇÃO

U
ma pesquisa realiza-
da pela Insider Inte-
ligência de Mercado 
para prefeito em Pa-

raty, na Costa Verde do Rio, 
mostra vantagem do candi-
dato Zezé (PTB) na intenção 
de voto estimulada, conside-
rando os votos válidos. Se-
gundo a pesquisa, Zezé apa-
rece com 63% contra 27% do 
segundo colocado, o atual 
prefeito Vidal (MDB).

O candidato Luciano Viei-
ra (PV) aparece em terceiro, 
com 4%. Os outros candi-
datos, Davi Detrinda (Psol), 
Leo Stramaro (PRTB) e Fá-
bio Pretinho (PTC) têm 2% 
cada um. 

A pesquisa, realizada no 
dia 6 de novembro, ouviu 
400 pessoas com idades aci-
ma de 16 anos. A margem de 
erro é de 5% para mais ou 
para menos e tem nível de 
confiança de 95% e a pesqui-
sa foi registrada do TRE-RJ 
sob o número 07689/2020.

Araruama: 
Lívia de 
Chiquinho 
tem 65% 
dos válidos
O Ágora realizou uma pes-
quisa de intenção de voto en-
tre os dias 6 e 7 de novembro 
em Araruama. A margem de 
erro máxima estimada é de 
4 pontos percentuais para 
mais ou para menos sobre os 
resultados encontrados no 
total da amostra. O nível de 
confiança utilizado é de 95%. 
O documento foi registrado 
no Tribunal Regional Elei-
toral do RJ sob o protocolo 
NºRJ-01708/2020.

Considerando somente os 
votos válidos a candidata Lí-
via de Chiquinho (PP) apa-
rece liderando as pesquisas 
com 65% das intenções de 
voto, seguida por André Mô-
nica (PL) com 22,7%. Rodrigo 
Meira (Solidariedade) apare-
ce com 6,7% e Herika da Vir-
tuosa (PSL) com 3,7%. Jorge 
Resende (PDT) com 1,2% e 
Norberto (PV) com 0,7%.

Na pesquisa estimulada, 
mas considerando nulos e 
brancos, a candidata Lívia 
de Chiquinho (PP) aparece 
liderando com 47% das in-
tenções de voto seguida por 
André Mônica (PL) com 13%. 
Herika da Virtuosa (PSL) 
aparece com 2% e Rodrigo 
Meira (Solidariedade) com 
1%. Os demais candidatos 
aparecem com pontuação 
menor que 1%. Os eleitores 
que demonstram intenção 
de votar nulo ou em branco 
somam 12% e os indecisos 
são 24%.

Foram feitas 537 entrevis-
tas. A pesquisa compreende 
todo o território do municí-
pio de Araruama.

Zezé, em plena 
campanha de rua, 
pelas ruas de Paraty, às 
vésperas das eleições 
municipais 
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Datafolha: 
Paes, 34%; 
Crivella, 14%; 
Martha, 11%
Pesquisa de intenção de vo-
tos divulgada ontem pelo 
Datafolha mostra o candi-
dato do DEM e ex-prefeito 
Eduardo Paes liderando a 
corrida à prefeitura do Rio. 
Paes aparece com 34% das 
intenções, seguido pelo atual 
prefeito, Marcelo Crivella 
(Republicanos), com 14%. 
A candidata Martha Rocha 
(PDT) vem atrás, com 11%, e 
Benedita da Silva (PT) apa-
rece com 8%. 

Paes cresceu em relação 
à pesquisa anterior, quando 
aparecia com 31%. Crivella e 
Martha tiveram queda. Ele 
de um ponto e Martha, de 
dois. Antes, o atual prefeito 
tinha 15%, e Martha, 13%. Be-
nedita se manteve com 8%.

Luiz Lima (PSL) apare-
ce com 5%; e Renata Souza 
(PSOL), com 4%. Bandeira 
de Mello (Rede) e Paulo Mes-
sina (MDB) têm 2%. Claris-
sa Garotinho (Pros), Fred 
Luz (Novo) e Glória Heloiza 
(PSC), com 1%. Cyro Garcia 
(PSTU), Suêd Haidar (PMB) 
e Henrique Simonard (PCO) 
tiveram menos de 1%. Ne-
nhum/branco/nulo somam 
14% e Não sabe/Não respon-
deu, 3%.

A pesquisa ouviu 1.148 
eleitores, em 9 e 10 de no-
vembro. A margem de erro 
é de 3%. Ela está registrada 
no TSE sob o número RJ-
02768/2020. Nas simulações 
de segundo turno, Paes ga-
nha em todos os cenários.
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NOVO TÉCNICO NO FORTALEZA
Após perder Ceni para o Flamengo, o 

Fortaleza anunciou Marcelo Chamusca, 

que estava no Cuiabá, como novo técnico.

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

FLAMENGO VASCO

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n A CBF mudou o calendário 
do futebol brasileiro e algu-
mas regras para a próxima 
temporada. Agora, a compe-
tição terá uma fase a menos 
e, ao invés dos clubes que 
estão na Libertadores entra-
rem nas oitavas de final, eles 
vão ingressar na competição 
uma fase antes, deixando as-
sim a competição mais com-
pacta. Serão sete fases no ge-
ral, com 92 clubes na dispu-
ta. Quem sabe não seja uma 
mudança que veio pra ficar? 
Vamos ver...

MUDANÇAS NA 
COPA DO BRASIL 

FOTO DE DANIEL CASTELO BRANCO

A BRIGA CONTINUA 

J
orge Salgado, candidato à presidência pela 

chapa Mais Vasco, foi ao meu programa 

(Os Donos Da Bola) para falar sobre todo 

o imbróglio que ocorreu na eleição do Vasco 

no sábado. Sereno e com uma longa história 

no futebol, Salgado me pareceu tranquilo 

quanto à suspensão do pleito que ocorreu no 

dia 7, quando a Justiça suspendeu as eleições 

por volta de 20h (de Brasília). Leven Siano 

foi o candidato mais votado, mas, segundo 

Salgado, Leven e sua chapa descumpriram 

a decisão ao continuarem as eleições e ainda 

contarem os votos sem a presença de fiscais 

da chapa Mais Vasco, Sempre Vasco (Julio 

Brant) e No Rumo Certo (Alexandre Cam-

pello). A questão está na Justiça e o que vale 

hoje é que as eleições estão marcadas, de for-

ma online, para o dia 14. Leven Siano já fala 

como presidente eleito e até conversou com o 

empresário de Martin Benítez para comprar 

o argentino para o Vasco. A briga continua... 

Quem sofre? A torcida, como sempre.

Vasco vive momento de indefinição sobre novo presidente

 nAlisson, do Liverpool e da 
Seleção, foi considerado o 
melhor arqueiro do mun-
do na última temporada. 
E, com certeza, ao lado dos 
alemães Neuer e Ter Stegen, 
é um dos três melhores da 
atualidade. Em entrevista 
pela Seleção, Alisson, re-
velado pelo Internacional, 
disse que também torce 
para o Fluminense no Bra-
sil. Claro que é por conta do 
irmão Muriel, mas quem 
sabe essa relação não possa 
se estreitar no futuro? Olho 
nele, Fluzão!

UM SONHO 
FUTURO? 

MUDANÇA DE TÉCNICOS É TEMA DE ESTUDO

 nSegundo o mestre em gestão esportiva Matheus Galdino, 
os técnicos não mudam o resultado dos jogos de futebol. 
Através de ferramenta que mede estatísticas e teorias, 
treinadores, de 2013 a 2018, permaneceram em seus car-
gos durante 65 dias, em média. O estudo constatou que a 
mudança de técnicos não altera os resultados. Ou seja, a 
quantidade de trocas não colabora para a melhora do time. 

A
F

P

Com passagem por Bonsucesso e 
América, zagueiro celebra volta ao Rio 

Regularizado, Jadson 
pode ser a novidade no 
time contra o Sport

Na zona de rebaixamento 
do Campeonato Brasilei-
ro, o Vasco quer provar à 
torcida que não está à de-
riva. Além da urgente mu-
dança de atitude cobrada 
pelo técnico Ricardo Sá 
Pinto, o Cruzmaltino pode 
ter novidades na abertura 
do returno contra o Sport, 
sábado, às 16h30, na Ilha 
do Retiro. Oficializado 
como reforço até o fim da 
competição, em fevereiro 
de 2021, o zagueiro Jad-
son teve o nome publica-
do no Boletim Informati-
vo Diário da CBF e está à 
disposição.

Indicado pelo técnico 
português, o defensor, de 
29 anos, é um velho co-
nhecido de Sá Pinto, que 
acompanhou de perto a 
trajetória do brasileiro 
como capitão do Portimo-

nense, de Portugal. Revela-
do pelo América, Jadson teve 
uma passagem pelo Bonsu-
cesso antes da transferência 
para a Europa. De volta ao 
Rio, não esconde a alegria 
pela primeira grande chan-
ce na carreira no Brasil.

SEMANA LIVRE
Com a semana livre para 
treinar, Ricardo Sá Pinto 
terá uma rara oportunida-
de de trabalhar e emplacar 
possíveis mudanças. Na de-
fesa, o rodízio entre Miranda 
e Ricardo Graça ao lado do 
capitão Leandro Castan in-
dica que o treinador ainda 
busca a dupla de zaga ideal. 
Portanto, a indicação de Jad-
son, que foi capitão do Porti-
monense, não foi por acaso. 
Pelas redes sociais, o zaguei-
ro celebrou o acerto, agora 
de forma oficial. 

BOTAFOGO

Em busca 
de volante
A chegada de Ramón Díaz 
fez o Botafogo definir a posi-
ção de volante como priori-
dade para reforçar o elenco 
para o Brasileirão. Como o 
Glorioso pode fazer apenas 
mais uma troca entre os ins-
critos para a competição, o 
clube carioca vai ao merca-
do em busca de um jogador 
para ocupar essa função. As 
informações são do portal 
“globoesporte.com”.

“Não temos espaço para 
contratar mais de um, só te-
mos uma troca. O ideal seriam 
mais duas contratações, mas 
vamos reforçar um setor ca-
rente e dar valor ao que temos 
dentro do clube”, afirmou Tú-
lio Lustosa, gerente de futebol 
do Botafogo.

FLUMINENSE

Odair está 
perto da 
renovação
Mesmo alvo de críticas por 
parte da torcida do Fluminen-
se, é inegável que o trabalho 
de Odair Hellmann dá resulta-
do. Com o clube em quinto no 
Brasileiro e firme na briga por 
vaga na Libertadores, o presi-
dente Mário Bittencourt pla-
neja manter o técnico à fren-
te da equipe até o fim de seu 
mandato, até o fim de 2022.

Segundo o site UOL, a re-
novação do vínculo está pró-
xima de acontecer. Odair tem 
ótima avaliação interna, da 
diretoria e dos jogadores. O 
Tricolor das Laranjeiras é 
um dos três clubes da Série 
A que não mudou seu co-
mandante após 20 rodadas 
da competição, junto com 
São Paulo (Fernando Diniz) 
e Grêmio (Renato Gaúcho).

O atacante Gabriel Jesus afir-
mou que, mesmo sem contar 
com Neymar, a seleção brasileira 
terá condições de apresentar um 
bom desempenho na partida de 
amanhã, contra a Venezuela, no 
Morumbi, em São Paulo, pelas 
Eliminatórias da Copa do Mun-
do de 2022. Neymar se recupera 

de lesão na coxa esquerda. A 
expectativa é pelo retorno dele 
na terça-feira, em Montevidéu, 
diante do Uruguai. “Neymar faz 
gols, dá assistência e joga muito 
bem. Já que ele não pode jogar 
essa partida por lesão, os outros 
têm de chamar a responsabili-
dade”, disse Gabriel Jesus.

PASSE CURTO

CONFIANÇA, MESMO SEM NEYMAR

Rubro-Negro perde na 
estreia de Rogério Ceni
Hugo Souza falha e Flamengo é derrotado pelo São Paulo por 2 a 1, no Maracanã

REGINALDO PIMENTA

Gabigol balançou a rede, mas Flamengo saiu derrotado do Maraca

O 
técnico Rogério Ceni 
começou a sua traje-
tória pelo Flamengo 
com o pé esquerdo. 

O Rubro-Negro recebeu o São 
Paulo, no Maracanã, pelo jogo 
de ida das quartas da Copa do 
Brasil, e perdeu por 2 a 1. Os 
gols do Tricolor foram marca-
dos por Brenner e o do Rubro-
Negro foi feito por Gabigol.

O primeiro tempo foi mo-
vimentado, com o Flamengo 
optando por dar a posse de 
bola ao São Paulo. A estra-
tégia de Rogério Ceni deu 
certo e o Flamengo tomou 
conta. A pressão rubro-ne-
gra quase deu certo aos 25 
minutos. Gabigol recebeu de 
frente para Volpi e finalizou 
no fundo da rede. O atacan-
te chegou a comemorar, mas 

a arbitragem marcou impe-
dimento, após lance sendo 
analisado pelo VAR.

Para o segundo tempo, 
Rogério Ceni sacou Michael 
e colocou Arrascaeta. Porém, 
quem fez o gol foi São Paulo, 

logo no primeiro minuto. Ga-
briel Sara deu belo passe para 
Brenner, sozinho com Diego 
Alves, finalizar deslocando o 
goleiro adversário. Mas, quan-
do os tricolores ainda come-
moravam, o Rubro-Negro 

empatou. Bruno Henrique 
deu bom passe para Gabigol 
finalizar, encobrindo Volpi.

Após o gol de Gabigol, um 
lance  preocupou a torcida ru-
bro-negra: Diego Alves caiu 
no chão e, com muitas dores, 
pediu para ser substituído, e 
Hugo Souza entrou. O clima 
de aflição tomou conta en-
tre os membros da comissão 
e chegou ao fim após Márcio 
Tannure avisar, através da as-
sessoria, que o goleiro sentiu 
câimbras nas pernas. 

O Flamengo foi pouco 
agressivo nos 15 minutos fi-
nais e, aos 42, entregou o te-
souro para o rival. Hugo Souza 
recebeu passe de Léo Pereira e 
tentou driblar Brenner, mas o 
atacante foi mais esperto, rou-
bou a bola e chutou livre para 
o gol. Na próxima quarta-feira, 
no Morumbi, o Tricolor terá a 
vantagem do empate.

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br
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ECONOMIA

Oportunidade: 1.684 
vagas de estágio abertas
Há chances para diferentes áreas, com remuneração de até R$ 1.700

DIVULGAÃ§Ã£O

Oportunidades são para nível médio, técnico e superior

P
ara aqueles que es-
tão buscando uma 
chance de entrar no 
mercado de traba-

lho, diversas oportunidades 
estão abertas. São mais de 
mil vagas de estágio em di-
versas áreas como adminis-
tração, marketing, ciência 
da computação, direito e ou-
tras, tanto para nível técnico 
quanto superior. Confira: 

FUNDAÇÃO MUDES
Nesta semana, a Fundação 
Mudes oferece 218 vagas de 
estágio, nos níveis superior, 
médio e técnico, com o va-
lor da bolsa-auxílio podendo 
chegar a R$ 1,7 mil. As opor-
tunidades abrangem áreas 
como sistema da informação, 
mecânica, logística, nutrição 
e outros. Para se candidatar, 
basta se cadastrar no site ht-

tps://www.mudes.org.br/.

CIEE
Para os moradores do estado 
do Rio, o CIEE/RJ divulgou 
tem 1.166 vagas abertas, sen-
do 648 para nível superior e 
518 vagas para nível médio. 
As áreas de atuação também 
são variadas e incluem ad-
ministração, contabilidade, 
turismo e engenharias. Inte-
ressados devem se cadastrar 
pelo site www.ciee.org.br. 

TIM
A Tim reformulou seu pro-
grama de estágio e abriu 300 
vagas para sete estados brasi-
leiros. Para dar oportunidade 
as minorias, a operadora in-
centivará a inscrição e seleção 
de pessoas com deficiência, 
LGBTI+ e estudantes de dife-
rentes faixas etárias, além de 

ter a meta de preencher 50% 
das vagas com pessoas ne-
gras. Não existe restrições de 
curso, o único pré-requisito é 
ter uma matrícula ativa na fa-

culdade e previsão de forma-
tura a partir de julho de 2022. 
As inscrições devem ser feitas 
até o dia 30 de novembro pelo 
site www.estagiotim.com.br. 

Caixa faz depósito do 
auxílio emergencial
A Caixa Econômica deposi-
ta hoje o pagamento do au-
xílio emergencial para 3,6 
milhões de beneficiários 
nascidos em julho do ciclo 
4. Amanhã, o crédito vai cair 
na conta de 3,6 milhões de 
aniversariantes de agosto. 
Os pagamentos são refe-
rentes às parcelas do auxílio 
emergencial e da segunda 
cota do auxílio extensão.  

Por enquanto, os valores 
apenas podem ser movimen-
tados pelo aplicativo CAIXA 
Tem para pagamento de bo-
letos, compras na internet e 
pelas maquininhas de esta-
belecimentos comerciais. Sa-
ques e transferências para 
quem recebe o crédito hoje 
e amanhã serão liberados a 
partir dos dias 26 e 28 deste 
mês, respectivamente.

Motoristas precisam pesquisar preço
A Petrobras anunciou que o 
preço dos derivados de petró-
leo vai subir a partir de hoje 
nas refinarias. Para a gasolina, 
o aumento será de 6%. O valor 
do diesel (500 e S-10) sobe 5%. 
Com a alta, os motoristas te-
rão que pesquisar ainda mais 

na hora de abastecer. Em ou-
tubro, o Estado do Rio teve a 
maior média do Sudeste. Na 
capital, a gasolina chegou a 
custar R$ 5,199, entre os dias 1 
e 7 de novembro.

A média para a cidade do 
Rio, no mesmo período, foi 

nível estadual, a média de pre-
ço desse combustível na últi-
ma semana foi de R$ 4,824. O 
valor significa um aumento de 
R$ 0,021 desde 18 de outubro. 

Com o diesel S-10, o cená-
rio até então era de queda. O 
maior preço encontrado na 
cidade do Rio foi de R$ 3,899, 
de 1 a 7 de novembro, em pos-
tos na Ilha do Governador. O 
menor foi de R$ 3,299 (média 

de R$ 3,590). Os motoristas 
que buscaram na Ribeira, em 
Olaria e no Circular da Penha 
encontraram os menores valo-
res. Desde 18 de outubro, com 
dados da ANP, a média do va-
lor do diesel S-10 havia caído 
R$ 0,058 na capital. Em todo o 
estado, a queda foi de R$ 0,05.

Reportagem do estagiário Lucas Mathias, 

sob supervisão de Marina Cardoso

CALENDÁRIO

DEPÓSITOS
 N  12/11, quinta-feira: nascidos 

em julho;
 N  13/11, sexta-feira: nascidos 

em agosto; 
 N  15/11, domingo: nascidos 

em setembro; 
 N  16/11, segunda-feira: nasci-

dos em outubro; 
 N  18/11, quarta-feira: nasci-

dos em novembro;
 N  20/11, sexta-feira: nascidos 

em dezembro.

TRANSFERÊNCIAS E 

SAQUES
 N  14/11, sábado: nascidos em 

março; 
 N  21/11, sábado: nascidos em 

abril e maio; 
 N  24/11, terça-feira, nascidos 

em junho; 
 N  26/11, quinta-feira: nasci-

dos em julho; 
 N  28/11, sábados: nascidos 

em agosto e setembro; 
 N  1/12, terça-feira: nascidos 

em outubro; 
 N  5/12, sábado: nascidos em 

novembro e dezembro.

de R$ 4,83 e, nos postos mais 
baratos, os motoristas abas-
teceram com a gasolina a R$ 
4,499 em Bonsucesso, Ramos 
e Circular da Penha. Na Ilha 
do Governador, foram en-
contrados os três postos com 
custo mais alto. Os dados são 

da Agência Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Biocombus-
tíveis (ANP).

Desde 18 de outubro, a gaso-
lina tem aumentado de sema-
na a semana. De lá até 7 de no-
vembro, o acréscimo foi de R$ 
0,027 em seu preço médio. A 
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

O Regime de Recuperação Fiscal, seja por três anos ou 10 anos, é o princi-
pal objetivo do estado para manter as finanças em equilíbrio. A medida depende do 
Congresso e da União. Evitar a partilha dos royalties é outra prioridade do governo.

DESAFIO

Salários no 5º dia útil estão nos planos
Rio melhora quadro fiscal e quer novo calendário em 2021. No fim deste ano, créditos serão antecipados

RAFAEL CAMPOS/DIVULGAÇÃO GOVERNO DO ESTADO

Governador interino, Cláudio 

Castro anunciou o plano de um 

novo calendário para o próximo 

ano; secretário Guilherme 

Mercês detalhou os números

C
om uma melhora 
no quadro fiscal — o 
déficit de 2020 está 
zerado —, o governo 

do Rio planeja agora pagar 
o funcionalismo, em 2021, 
no 5º dia útil de cada mês. 
Desde 2016, quando o Rio 
enfrentou a sua pior crise 
financeira, o prazo para os 
cerca de 400 mil servidores 
ativos, aposentados e pensio-
nistas receberem os salários 
é o 10º dia útil. 

Já neste ano, as últimas 
folhas salariais serão anteci-
padas. O funcionalismo deve 
ficar atento ao calendário: os 
vencimentos de outubro se-
rão quitados amanhã, os de 
novembro em 1º de dezembro 
e o 13º cairá na conta de todos 
em 15 de dezembro.

A medida foi possível devi-
do a algumas ações adotadas 
que garantiram alívio de cai-
xa e incremento de receita. 
Os detalhe foram apresenta-
dos ontem pelo governador 
em exercício do Rio, Cláudio 
Castro, e secretário de Fazen-
da, Guilherme Mercês. 

Na ocasião, Castro falou 
sobre a intenção de mudar 
o cronograma no próximo 
ano: “Vamos trabalhar para 
pagar os salários até o 5° dia 
útil a partir de 2021. Estamos 
trabalhando com muita res-

ponsabilidade para vencer 
barreiras”.

Ao explicar a melhora nas 
finanças, o titular da Fazenda 
apontou o planejamento es-
tratégico da pasta como res-
ponsável por “salvar as contas 
de 2020”. Mercês ressaltou que 
o estado reverteu um quadro 
de déficit de R$ 11,6 bilhões, 
fechando o ano com dinhei-
ro em caixa: R$ 600 milhões. 
Disse ainda que, nos próximos 
30 dias, serão mais de R$ 6 bi-
lhões injetados na economia.

O projeto de reestrutu-
ração da máquina pú-
blica, com desestatiza-
ções e fusões de empre-
sas e fundações, tam-
bém está nos planos 
do governo. Os estudos 
que embasam essa re-
forma administrativa 
estão sendo finalizados 
e serão apresentados 
aos deputados da Alerj 
no próximo dia 23.

Segundo Castro, a 
reforma será construí-
da com diálogo e feita 
por etapas: a primeira 
em dezembro (quando 
a proposta será envia-
da à Assembleia), e a 
segunda em fevereiro. 

“Chamaremos os 70 
deputados. Tem ser fei-
ta com muito diálogo, 
não adianta mandar 
de qualquer jeito e ela 
ser mutilada na Alerj. A 
ideia é que a gente possa 
fazer a discussão anteci-
padamente”, declarou o 
governador interino.

Reforma 
chega à Alerj 
mês que vem

NÚMEROS

‘Estado do Rio não fecha o ano no azul desde 2014’

 n O secretário de Fazenda 
disse que, este ano, o esta-
do vai fechar no azul, “o que 
não acontece desde 2014”. 
Mercês destacou que uma das 
prioridades da pasta é o pa-
gamento em dia de salários. 
Em relação aos restos a pagar 
(dívidas que ficam para o ano 

seguinte), ele afirmou que o valor 
chegou ao nível de 2014: R$ 3,5 
bilhões, relativos à folha de de-
zembro e de fornecedores.

Sobre as medidas econômicas 
que ajudaram no alívio de cai-
xa, o secretário apontou a apro-
vação do waiver (suspensão de 
penalidade de um contrato de 

antecipação de royalties), evi-
tando a perda de R$ 2,3 bilhões 
este ano. “Se não tivesse pas-
sado, não teríamos como pagar 
os salários já em agosto”.

O acordo para a Petrobras 
pagar R$ 1,8 bilhão em débitos 
também entrou na lista, além 
do combate à sonegação .

RAFAEL CAMPOS/DIVULGAÇÃO
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Sta.Cruz r$75.000
sróximo 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
 

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.
 

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
srecisa-se de sintor automo-
tivo. Salário à combinar. Rua 
Ferreira sontes, 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.
 

maSter2014 V/teXtO
renaut master 2014, pra-
ta, executiva, 15 lugares, 
200.000km rodados. Carro 
de turismo.único dono tel: 
99128-2387. Ótimo estado. 
Junior.
 



MARCOS PALMEIRA VIRA ‘BOCA DE OURO’

FábiaOliveira

O PODER DE UMA INFLUENCER

Jade Seba se casará 

com vestido de mais 

de R$ 100 mil

DIV
ULG

AÇÃO/IQ
UE ESTEVES

Jade Seba está nos preparativos finais para 
seu casamento com Bruno Guedes. A in-
fluencer deve subir ao altar em janeiro 

deste ano, mas sem uma data definida, por 
enquanto. O enlace será realizado no luxuoso 
Lago Buriti, em Guaratiba, na Zona Oeste do 
Rio. O espaço é o mesmo escolhido pela atriz 
Isis Valverde para trocar alianças com o marido, 
André Resende.

O vestido da noiva, confeccionado pela esti-
lista Yolan Cris, vem diretamente da Europa e 
está avaliada em pouco mais de R$ 100 mil. 
Jade pagou em euro pelo vestido. O número de 
padrinhos e madrinhas ainda não foi fechado, 
os noivos ainda estão definindo os escolhidos. 
O pequeno Zion, filho do casal, que no dia do 
casório terá 1 ano e 8 meses, será o pajem e o 
encarregado de levar as alianças até o altar.

Apesar de ser uma festa para um número 

reduzido de pessoas, que deve variar de 100 a 
150, no máximo, o evento promete dar o que 
falar. Todos os convidados irão se submeter a 
dois exames para diagnosticar da Covid-19. Um 
PCR (exame do cotonete) no dia anterior ao 
casamento e um teste rápido (que fura o dedo) 
na chegada ao local.

Jade está atenta a cada detalhe da cerimô-
nia e da festa. “A gente tem uma pessoa de 
confiança, a Claudinha, nossa cerimonialista, 
mas eu sou uma pessoa extremamente partici-
pativa. Quero participar dos mínimos detalhes, 
inclusive no dia do casamento. Eu provavel-
mente vá me arrumar no local, porque lá tem 
uma suíte da noiva. Quero estar participando 
de tudo. Já falei pra Renata que eu vou estar lá 
enquanto ela estiver arrumando e decorando 
tudo, eu vou estar lá palpitando em tudo”, disse 
a influencer à coluna. 

EXCESSO DE JULGAMENTOS 

BISMARCHI LAMENTA 

Marcos Palmeira dá vida ao bicheiro ‘Boca de Ouro’ no filme homônimo dirigido por Daniel Filho, que chega aos cine-
mas, hoje. “Procurei representar aquele Boca, que acho universal. Essa figura patriarcal, com cara de cordeiro, mas 

é um lobo. Acho fundamental esse filme nesse momento, inclusive porque mostra que Nelson Rodrigues, em 
1959, já tinha feito essa previsão lá atrás.  Quantos Bocas de Ouro não tem por aí, entre milicianos, traficantes e 

bicheiros, né? Então, é um longa muito atual e, infelizmente, mostra que a gente só foi piorando”, explica o ator.
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Ângela Bismarchi começou uma série de li-
ves com especialistas de diversos assuntos, 
no Instagram, com intuito de levar infor-
mação e entretenimento para seus segui-
dores. Porém o aumento da exposição da 
apresentadora gerou ainda mais críticas 
e julgamentos desnecessários para ela.
“Lamento muito por essas pessoas que 
perdem tempo julgando e criticando ou-
tras na internet. Todo mundo tem uma 
vida por trás das redes sociais e ninguém 
tem direito de julgar tanto. Eu aproveitei 
esse momento de isolamento para levar 
aos meu fãs um pouco de conhecimento 
e informação. Usar essa ferramenta para 
o bem. Graças a Deus sempre recebi 
muito carinho e comentários satisfeitos 
nas minhas lives, o que me incentiva a 
continuar fazendo, mas, sempre tem 
alguém querendo desanimar. Eu pro-
curo ser bênção na vida das pessoas e 
coloco muito amor em tudo que faço. 
As pessoas precisam tirar uma lição de 
tudo que aconteceu em 2020, princi-
palmente se colocar no lugar do próxi-
mo”, desabafou Ângela.

Só elogios para Débora 

Sem contrato fixo com a Globo desde o início 
de julho, Débora Nascimento procurou 
cumprir a quarentena em casa durante a 
pandemia do coronavírus, mas nos últimos 
dias, ela não resistiu e foi tirar alguns dias de 
descanso e muito sol em Caraíva, no litoral sul 
da Bahia. A atriz tem mostrado um pouco de 
sua rotina nas redes sociais e os fãs não 
resistiram a um clique em que ela aparece de 
fio dental com um bumbum perfeito. “Deusa”, 
“Perfeita” e “Maravilhosa” foram alguns dos 
elogios que Débora ganhou na publicação 
com mais  de 200 mil curtidas.

REPRODUÇÃO
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MULHER MELÃO DE VOLTA NA MÚSICA

AMANHA PINHEIRO/ ASSESSORIA

CRISTINA MORTÁGUA FALA 
SOBRE INDENIZAÇÃO
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Rafa Kalimann decidiu passar alguns dias no Rio e 
compartilhou um pouco os detalhes da mansão, 
que alugou ela alugou na Joatinga, Zona Sul carioca. 
“Vou mostrar para vocês a casa que aluguei para mim 
e para a minha equipe no Rio. Vou passar a semana 
toda aqui. Eu me perco, na verdade”, começou Rafa, 
mostrando alguns quartos da mansão, ontem.
O imóvel, com vista para o mar e toda mobiliada, tem 
cinco andares, salão, quatro suítes, piscina de borda 
infinita e piscina privativa de um dos quartos, cozinha, 
pátio externo e garagem para três carros. A ex-BBB e 
influencer está com a equipe para realizar vários tra-
balhos cidade. Nos sites de aluguéis por temporada a 
diária da mansão está na casa dos R$ 2.645. 

Mc Mirella e Raissa Barbosa levaram um susto ontem à 

tarde, e assustaram os outros participantes de ‘A Fazen-

da’ ao entrarem nervosas no quarto da sede do programa. 

As duas estavam esquentando a água na baia quando 

um helicóptero passou voando muito baixo pelo espaço 

aéreo do reality, em Itapecerica da Serra, no interior de 

São Paulo. Internautas começaram a especular que a 

aeronave passou algum recado para as peoas. Recente-

mente, os fãs de Mirella enviaram um carro de som para 

alertá-la sobre se afastar dos peões Biel e Juliano Ceglia. 

VIROU BAGUNÇA

NA MANSÃO

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 Hoje, Otavia-

no Costa será 
o mestre de 
cerimônia do 
TIM Black Friday, 
evento virtual 
para apresentar 
as promoções da 
operadora para 
um público de 25 
mil funcionários 
e parceiros.

 n Dupla Rione-
gro e Solimões 
será a atração do 
Música na Band, 
amanhã, e live 
ganha exibição 
360° na TV, Rá-
dio e YouTube.

Cristina Mortágua confirmou que espera receber a indenização da ação que 
moveu contra a Editora Rickdan LTDA, responsável pela publicação da Re-
vista Sexy, em 2003. Na época, fotos de um ensaio anterior da modelo foram 
utilizadas sem autorização dela. Mortágua ainda revelou a insistencia dos 
sócios da empresa em não pagar. “A informação dada é verdadeira, mas os 
sócios insistem em não cumprir a ordem judicial. A empresa ainda não quitou 
o débito corrigido”. O valor da indenização atualizado, contando com juros e 
correções, está em quase R$ 102 mil.

Mulher Melão está de volta ao mercado musical. A funkeira se juntou ao The 
Funk para gravar o clipe da nova música de trabalho da dupla. Intitulada 
‘Debochada e Perigosa’, a canção, que já está disponível em todas as 
plataformas digitais, também conta com a participação de Mc Sherman. A festa 
de lançamento do clipe aconteceu na última segunda-feira, no restaurante 
Kentaro Barra, na Barra da Tijuca, Zona Oeste carioca. 

DIVULGAÇÃO 

FILHA CAÇULA DE BELO 
É PRESA ACUSADA DE 
GOLPES ELETRÔNICOS

REPRODUÇÃO

A ordem na TV Globo para os atores que estão em gravação nos estúdios é evitar ficar circulando na rua para não ser infec-
tado pela Covid-19. Como a emissora tem tido um gasto bem alto com teste de coronavírus para atores e seus familiares, o 
canal pede que seus funcionários evitem frequentar eventos fechados como festas, inclusive os de divulgação de marcas. 
A medida tem feito muitos atores declinarem de convites para eventos por não poderem postar sobre a festa.

FIM DAS PERMUTAS

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

Filha caçula de Belo, Isadora Alkimin Vieira, de 21 anos, 
foi presa nesta quarta-feira (11) por policiais da 
Delegacia de Combate às Drogas (DCOD). Ela e mais 11 
mulheres são acusadas de participarem de uma 
organização criminosa especializada em golpes 
eletrônicos. O cantor ficou surpreso com a prisão da 
filha, de 21 anos, e estudante de Odontologia. “Estou 
surpreso e arrasado com tudo isso. Eu não sabia de 
absolutamente nada, falei com ela semana passada 
por telefone e ainda perguntei de tudo, da faculdade e 
tal. Dei sempre todo suporte como pai, pensão, 
faculdade, educação e amor. Me sinto muito triste e 
quero ser respeitado nesse momento”. 
A investigação em cima deste grupo já vinha sendo 
realizada há um tempo. A quadrilha induzia as vítimas 
a repassar dados bancários e entregar cartões de 
crédito a motoboys. A estimativa é que a organização 
lucrava entre R$ 600 mil a R$ 1 milhão por mês.
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 NUm backup em fita convencional guardada pelo Servi-
ço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) pode 
salvar mais de 95% dos arquivos do Superior Tribunal 
de Justiça que foram hackeados semana passada. A Cor-
te superior, com sistema digital frágil (nota-se) perdeu 
todos os arquivos online e até seu backup digital no pró-
prio parque tecnológico com o ataque dos criminosos. O 
backup em fita, considerado arcaico por empresas nos 
tempos modernos (sem interligação com o sistema on-
line) raramente é utilizado por órgãos do Governo e do 
Judiciário. Neste caso, o STJ recorreu a uma estante de 
arquivo decano e se livrou do problema que poderia fazer 
a Corte ter que digitalizar todos os milhares de processos.

Lado B
 N O ruim do episódio é 

que os hackers podem 
ter tido acesso a proces-
sos em segredo de jus-
tiça que envolvem bi-
lhões, e até os quais po-
líticos são investigados 
pela PF.

Stand by
 N  Com o sistema online 

fragilizado, o STJ che-
gou a suspender um lei-
lão de bens de empresa 
de bebidas em recupera-
ção judicial, que aconte-
ceria de terça a hoje. 

Freio de arrumação
 NAliás, a Quinta Turma do 

STJ anulou a Operação Gra-
bato, da Civil, por supostas 
ilegalidades em compras de 
equipamentos para o hos-
pital de campanha do GDF. 

É com a Federal
 NA Turma não reconhece a 

competência do juiz da 6ª 
Vara Criminal de Brasília 
para o caso, por se tratar de 
repasse de verbas federais 
para a pasta. As provas re-
colhidas, porém, não foram 
anuladas, e a decisão agora 
está com a Justiça Federal. 

Canhão labial
 N Aliás, o Brasil não elimi-

nou a Doença de Chagas 
e a Dengue, transmitidas 
por mosquitos. Vai decla-
rar guerra à maior potên-
cia atômica do mundo?

Canetada
 N O Ministério da Econo-

mia demitiu dia 4 (Deu no 
D.O.) o auditor da Receita 
Carlos André Silva Tamez 
por uso indevido do cargo 
em proveito próprio. Ele é 
conhecido autor do livro 
Ética na Administração 
Pública. Não conseguimos 
contato com ele.

Barreira..  
 N O professor Fernando 

Peregrino foi reeleito pre-
sidente do CONFIES com 
o desafio de continuar o 
processo de desburocrati-
zação para os pesquisado-
res e cientistas no Marco 
Legal da Ciência e Tecno-
logia. Nova sondagem da 
entidade mostra que a bu-
rocracia aumentou para 
54% dos consultados.

.. científica
 N A maioria dos pesqui-

sadores ouvidos diz ain-
da perder mais de 20%, 
em média ,  do tempo 
de trabalho com servi-
ços burocráticos, com 
compra de materiais e 
insumos para labora-
tórios das instituições 
de pesquisa científica e 
tecnológica.

Brizola 
 N A família do saudoso 

ex-governador Leonel 
Brizola protesta contra 
a retirada de seu nome 
da Termelétrica da Petro-
bras em Duque de Caxias 
(RJ). Consultada pela 
Coluna, a petroleira ale-
ga que a ANEEL determi-
nou, em 2019, a troca de 
nomes de 11 termas. 

Nova lei
 N Segundo a Petrobas, a 

“mudança foi feita para 
facilitar o registro dos 
nomes no INPI. O artigo 
124, inciso XV, da Lei de 
Propriedade Intelectual 
diz que não são regis-
tráveis ‘o nome civil ou 
assinatura, nome de fa-
mília ou patronímico e 
imagem de terceiros’.

A FITA SALVA

AH, BOM...

 N  A turma do deixa disso entrou na linha, via chanceler Ernesto 
Araújo (foto), e o presidente Jair Bolsonaro avisou a Todd Cha-
pman, embaixador dos Estados Unidos no Brasil, que pólvora 
não quer dizer guerra. Chapman, nomeado por Donald Trump, e 
Bolsonaro se consideram amigos. O embaixador mandou indireta 
para ele no Twitter logo após a declaração polêmica do presi-
dente, de que “temos pólvora”, ao criticar a eleição de Joe Biden.

Tenho ouvido, frequentemen-
te, pessoas dizerem que não 
veem a hora de 2020 ficar para 

trás como uma forma simbólica de 
acreditar que, junto com o ano, fi-
cará para trás a pandemia e todas 
as imposições e consequências. 
Isso tem me lembrado uma tirinha 
inesquecível da Mafalda em que ela 
ouve alguém dizer que as pessoas 
sempre esperam que o ano que vem 
seja melhor e em resposta, diz, re-
flexiva: “Eu acho que o ano que vem 
é que espera que as pessoas sejam 
melhores!”.

Estudando neurociência, descobri 
que o cérebro não gosta de dúvidas 
e incertezas. Ele funciona melhor 
diante de certezas, mesmo que se-
jam ilusórias. Penso que nosso cére-
bro nunca teve tanta dificuldade de 

O s últimos anos para o Rio 
de Janeiro têm sido desa-
fiadores. Com a pandemia 

da covid-19, os problemas se inten-
sificaram e deixaram a cidade em 
uma situação difícil. Mas que tem 
solução. A Câmara dos Vereadores 
do Rio tem um papel estratégico 
fundamental para a recuperação 
da cidade neste período, principal-
mente no pós-pandemia.

Os vereadores, quando compro-
metidos com a cidade como um 
todo, podem estimular a Economia, 
a geração de empregos e fiscalizar 
os serviços públicos para a popula-
ção. Por isso, é muito importante 
escolher bem os seus candidatos.

Já estamos entrando na terceira 
década do século XXI e uma cida-
de como o Rio de Janeiro não pode 
continuar atrasada em questões so-
ciais, econômicas e ambientais. A 
cidade precisa oferecer Educação 
integral para todos os seus alunos, 
com treinamento esportivo, ativi-
dades culturais e aula de reforço 
escolar no contraturno.

A Saúde pública precisa incor-
porar o atendimento 24 horas de 
psiquiatras e psicólogos nos hos-
pitais municipais e nas clinicas da 
família. É preciso a ação da pre-
feitura para inibir práticas ilegais 
nos equipamentos esportivos da 
orla carioca. A cidade precisa in-
vestir em sua vocação turística 
para melhorar a arrecadação atra-
vés da geração de empregos e ser-
viços, não por meio do aumento 
dos impostos. Os parques naturais 
do município precisam ser preser-
vados e o ecoturismo incentivado. 
Nossos rios e lagoas precisam ser 
recuperados. E a cidade deve estar 
preparada para os impactos das 
mudanças climáticas. 

Vemos que os desafios são mui-
tos e, por isso, o próximo prefeito e 
vereadores precisam estar capaci-
tados e comprometidos para fazer 
a cidade avançar. A cidade merece 

Rio pode voltar a ser maravilhoso

2021 e o ano letivo contínuo

Júlio Furtado

consultor 
educacional e 
doutor em Ciências 
da Educação

Leo Pinto

gestor público e 
ex-assessor da Sec. 
Especial de Turismo 
do Rio

funcionar como está tendo em 2020, 
visto que certezas é o produto mais 
escasso da temporada. É, de certa for-
ma, “normal” imaginarmos que na 
virada de ano, tudo o que foi vivido 
no ano anterior ficará para trás.

Talvez o comportamento nega-
cionista que observamos em várias 
pessoas também seja consequência 
de o cérebro estar de farto de tanta 
incerteza por tanto tempo. Na área 
da Educação, tenho percebido esse 
mesmo fenômeno, provocado pela 
incerteza que vivemos ao longo desse 
ano e pela vontade de vivenciarmos 
uma escola “normal”, com alunos, re-
creio e todas as aglomerações que a 
realidade escolar apresenta.

Sabemos, pois, que essa normali-
dade como desejamos não chegará 
com a simples virada do ano e que 
em 2021 viveremos um ano contínuo 
em que daremos continuidade aos 
esforços para manter a relação ensi-
no-aprendizagem viva num contexto 
remoto. Pensar 2021 como um ano 
letivo contínuo, conforme propõe a 

novas lideranças, com novas ideias 
e energia para trabalhar com deter-
minação pela melhoria da qualida-
de de vida de todos os cariocas.

As disputas ideológicas que aflo-
raram nas últimas eleições, e que 
ainda persistem, têm paralisado o 
Rio de Janeiro. É preciso pessoas 

comprometidas com a cidade, com 
o bem-estar de todos, com a gera-
ção de emprego e renda, com a edu-
cação, segurança, saúde e meio am-
biente. É o momento da população 
carioca eleger candidatos compe-
tentes, honestos e com boas ideias. 
É possível!

legislação mais recente será um gran-
de desafio para nós educadores.

A escola sempre foi escrava do tem-
po, dividida em períodos, bimestres, 
trimestres e anos letivos e a aprendi-
zagem sempre foi submetida a essa 
divisão. Acho que pela primeira vez, 
terminaremos um ano letivo com a 
sensação de que ele não aconteceu. 
Com ou sem resultado final de apro-
vado/reprovado, sentiremos a sensa-
ção de que esse ano não foi “pra valer” 
e teremos que encarar 2021 como con-
tinuação de um ano que não acabou.

A pandemia está nos obrigando a 
enfrentar nossos dilemas e um deles 
é que todos os anos letivos devem ser 
contínuos a medida em que encara-
mos a aprendizagem como um pro-
cesso que não pode estar a serviço 
dos tempos da escola. O ano letivo 
contínuo nos coloca diante da rea-
lidade de que um novo ano pode re-
novar nossas esperanças, mas não 
muda a realidade. Mafalda tem ra-
zão, é o ano novo que espera por pes-
soas melhores.

VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL

ESPLANADEIRA

 N# Kenlo  lança marketplace do mercado imobiliário e oferece novo mo-
delo de negócio para o segmento. # Inscrições para 8ª edição do Prêmio 
Saint-Gobain de Arquitetura ficam abertas até 15 de janeiro. # Centauro 
inaugura loja na Av. Paulista. # IAB realiza webinar sobre ‘Temas de Di-
reito Constitucional e de defesa do estado democrático’, amanhã, às 17h.

 N A seção Esplanadeira   informações de cultura, esporte, mercado, 
ações sociais e outras, sem qualquer contrapartida de anúncios ou finan-
ceira. 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
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MALHAÇÃO

 n Ellen, Benê, Lica e Keyla se 
surpreendem com a chegada de 
Tina. Tato garante que contará 
sobre sua sabotagem, caso Keyl-
la não o faça. Josefina incentiva 
Roney a contratar Dogão.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Ester comenta com Cassia-
no que não tem conhecimento 
sobre a prestação de contas da 
ONG. Cassiano promete a Alber-
to que destruirá tudo o que ele 
tem. Bibiana sente vergonha.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 n Tancinha disfarça a presença 
de Beto para Apolo, chora quan-
do descobre que Apolo comprou 
uma casa e afirma não merecer. 
Bruna deduz que Giovanni pode 
ser o amante de Camila.

 n Bernardo ataca Beto e o se-
questra. Luiggi é contido pelos 
amigos. Bernardo liga para 
Tobias. Poderosa visita Miguel e 
Maria Antônia. Antônio gasta a 
grana que ganhou do pai.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Tobias aproveita a presença 
de Maria Cecília e lhe envia uma 
mensagem dizendo que gostaria 
de conversar. Mili, Vivi e Tati vão 
ao encontro de Cícero.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Bibi e Caio discutem. Yuri vai 
à casa de Bibi falar com Dedé e 
Heleninha fica furiosa. Nonato 
comenta com Biga suas suspei-
tas sobre Silvana.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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H
oje é o Dia Mundial do Hip Hop e o 
ritmo já está consagrado como uma 
das maiores potências na música 
atualmente. O prestígio é tanto que 

não bastam os plays em aplicativos de músi-
ca. Hoje, os rappers também se tornaram re-
ferência em ideais culturais, posicionamento 
político e empoderamento.

Nas últimas semanas, por sinal, os fãs bra-
sileiros se empolgaram ao descobrir que Ken-
drick Lamar, um dos maiores expoentes do 
rap no mundo, estava ligado nas tendências 
literárias tupiniquins. A partir de uma publi-

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br

cação no Twitter, a tradutora de ‘O Sol na Ca-
beça’, livro escrito pelo carioca Geovani Mar-
tins, confirmou que o rapper norte-america-
no não apenas tinha tido acesso à obra, como 
teria adorado a leitura. “O trabalho tem sido 

precário, mas hoje meu autor me mandou um 
e-mail dizendo que tinha uma videochamada 
com Kendrick Lamar e que Kendrick adorou 
o livro dele (na minha tradução), e se eu ti-
vesse dinheiro, poderia me aposentar neste 
minuto”, postou Julia Sanches. 

Apesar do orgulho de ver uma obra nacio-
nal ganhando destaque, não é nenhuma no-
vidade que o rap e a literatura andam lado a 
lado. Aliás, são nas batalhas de rima que os 
principais artistas da cena de hip-hop brasi-
leira são lançados. Pensando nisso, O DIA 
convidou alguns dos expoentes do ritmo para 
contarem quais são os seus livros preferidos e 
as leituras que mudaram suas vidas.

No Dia Mundial do Hip Hop, 

rappers brasileiros se inspiram 

em Kendrick Lamar, que leu 

obra brasileira, e revelam livros 

que marcaram suas trajetórias

‘Sapiens: Uma 
Breve História 
da Humani-

dade’, de Yuval 
Harari.

“Esse livro é 
incrível, já gerou 

diversas conver-
sas que duram horas 

entre meus amigos e 
eu. Entender essa caminhada do Homo 
Sapiens até aqui, revolução cognitiva, 
revolução imaginada. São coisas que 
explodem a cabeça e despertam cada 
vez mais interesse, o que faz a gente não 
querer largar o livro nunca”.

Rashid
‘O Mundo de Sofia’, de 

Jostein Gaarder.
“É um livro que me 

influenciou de vários 
jeitos, além de me inserir 

melhor em muitos 
pontos da história da 

filosofia. Acho genial 
(mesmo que de forma sim-

plista) a capacidade do livro de 
nos incitar a reflexões ao mesmo tempo fazendo 
um certo apelo a alguns contextos familiares 
que possibilitam a identificação entre o leitor e a 
personagem. É um bom guia para começar a de-
sprender nossos pensamentos do óbvio e buscar 
esclarecimento, de toda forma possível. Sempre 
gostei desse tipo de referência para as minhas le-
tras, sejam escritos ou em áudio, percebi que livros 
me inspiram mais que o normal. Acho muito f*** 
o poder disso. Me levou a muitos caminhos válidos 
e alguns essenciais não só pra minha criação, mas 
pras minhas reflexões no geral. Sou meio ‘doidin’ 
das ideias, né? Aí, sabe… rs”

Konai

‘Poesia Inútil’, de 
Marcéu Rosário
“Um livro que me 

influenciou muito, 
não só na minha arte 

- acho que o autor, 
que é um amigo 

próximo, nem sabe 
disso -, mas que me faz 

pensar diariamente sobre o 
nosso trabalho, sobre a nossa arte, nossa rima, 
sobre tudo. É um livro que me faz pensar muito 
sobre como a poesia funciona, por que não só 
nas diversas poesias que o livro carrega, mas 
no título ele traz um conceito da poesia que é 
o fato da poesia ser inútil: tão inútil quanto o 
ar que a gente respira, quanto os nossos atos, 
quanto o pensamento e quanto tudo. A poesia 
é inútil, mas pra quem não pensa, não vê e não 
sente a poesia nas coisas. 
E é um livro que eu indico pra todo mundo que 
pensa dessa forma, que pensa muito sobre o 
que é a poesia, sobre o que somos nós no geral, 
não só enquanto artistas, mas como pessoas. 
E é isso, é um livro que me influenciou bastante 
nessa questão, que eu passei pro meu conceito 
de escrita e que me formulou nesse conceito”

Dudu‘Pai Rico, Pai Pobre’, 
de Robert T. Kyiosaki e 

Sharon Lechter
“Vou indicar um livro 

nada poético, mas 
que tem um valor 

sentimental e prático 
pra mim. Eu passei 

muitos anos da minha 
vida ganhando pouco e sem 

perspectivas. Quando com-
ecei a ganhar dinheiro com shows, eu ganhava 
X por mês, mas gastava 2X. Meu pai, que não é 
rico, mas é vivido, me indicou esse livro. Foi um 
livro que me introduziu na psicologia financeira. 
Vai além do dinheiro em si. Hoje, sou pai e 
quero levar o aprendizado da economia como 
um valor pro meu filho. Não apenas a econo-
mia financeira, mas a economia ambiental, a 
economia emocional, a economia física: o valor 
de cultivar as coisas no dia a dia para construir 
o futuro”

Filipe Ret

‘Erva do Diabo’, de 
Castañeda, e 
‘O Diário de Um 

Mago’, de Paulo 
Coelho.

“Ambos trazem 
uma jornada de 

autoconhecimento, 
com experiências pro-

fundas e interessantes. 
Me inspirei em algumas passagens para 
minha formação como pessoa, formação 
dos meus pensamentos, o que acaba in-
fluenciando na minha carreira profission-
al, em inspirações para as composições do 
Haikaiss”.

Spvic 
(Haikaiss)

DENNIS ROMANO



Horóscopo

Os astros ajudarão você a enfrentar os desafios 
complicados que a vida apresenta. Um bom diálogo 
ajudará a esclarecer todos os mal-entendidos com a 
sua cara-metade.

Aproveite a energia do dia para esclarecer dúvida que 
estão pairando sobre seu relacionamento. Nas 
finanças, poderá contar com o apoio da família e 
alguns amigos. 

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: álbum, altura, atual, barca, buraco, cacife, caco, café, 
cafeicultura, cartel, caule, coifa, culatra, cultural, égua, falta, fécula, guará, 
gula, légua, letal, mula, mulata, ocular, taco, talco, tela, tráfico, tuba

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

Bom dia para refletir e exercitar a paciência. No campo 
profissional, conseguirá alcançar um acordo 
importante. Hora de resolver questões de saúde. Evite 
brigas com o par.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Os astros estimulam você a passar o dia ao lado do 
par. Mas tome cuidado para que uma conversa não 
vire uma briga. Aposte em parcerias profissionais com 
colegas de trabalho. 

CÂNCER
21/6 a 22/7

Terá ânimo e disposição para as suas atividades 
diárias. Quem está só, pode encontrar um novo alvo 
na paquera, nem que seja virtualmente. Tenha 
bastante atenção nas atividades do trabalho.

LEÃO
23/7 a 22/8

Terá disposição para colaborar com colegas no 
ambiente de trabalho. Talvez receba proposta de 
parceria. Assunto do passado pode gerar brigas no 
relacionamento.

VIRGEM
23/8 a 22/9

O dia traz uma energia mais tensa, mas você deve 
tomar cuidado para que não prejudique seus 
relacionamentos pessoas e profissionais. Dê atenção 
extra para a saúde.

LIBRA
23/9 a 22/10

Não remoa mágoas do passado e não deixe que elas 
gerem discussões. Se está só, poderá se interessar por 
alguém. A dois, apimente o seu relacionamento. 
Sucesso no trabalho.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

O dia pode reservar preocupações com parentes ou 
desavenças no trabalho, mantenha o controle! Tenha 
prudência também nas atividades físicas. Tenha 
muita calma com o par.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Acordos e parcerias de trabalho podem enfrentar 
conflitos, mas mantenha a calma. Não tente impor 
seu ponto de vista a todo custo. Use sua energia para 
se livrar de problemas de saúde.

O seu jeito pode ficar irritado e impaciente hoje por 
conta da Lua, evite magoar amigos e família. Aposte 
em uma postura mais amigável para se entender com 
as pessoas queridas.

Terá energia de sobra para levar suas iniciativas 
adiante. No amor, pode querer discutir o 
relacionamento com o par, mas tome cuidado para 
não brigar e colocar tudo a perder.

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

Ana Maria 
manda 
indireta a 
Bolsonaro
A apresentadora Ana Maria Bra-
ga abriu o programa ‘Mais Você’ 
de ontem com uma indireta ao 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido). “Bom dia para você que 
vive nesse país de maricas... de 
homens e mulheres guerreiros”, 
disse a apresentadora da Globo.

“Não custa lembrar que é um 
país que já perdeu mais de 160 mil 
de vidas (para a covid-19)”, com-
pletou Ana Maria.

O texto de abertura da apresen-
tadora, apesar de não citar nomes, 
faz referência a uma declaração do 
presidente em que ele minimiza a 
pandemia do novo coronavírus.

“Tudo agora é pandemia, tem 
que acabar com esse negócio. La-
mento os mortos. Todos nós va-
mos morrer um dia. Não adianta 
fugir disso, da realidade. Tem que 
deixar de ser um país de maricas. 
Temos que enfrentar de peito 
aberto”, declarou Bolsonaro em 
cerimônia na última terça-feira no 
Palácio do Planalto, em Brasília.

Marido de Ana 

Hickmann 

luta contra o 

câncer
O marido de Ana Hickmann, Ale-
xandre Correa, revelou ontem 
que está na luta contra o câncer. 
O empresário de 54 anos tem ido 
diariamente ao Hospital Albert 
Einstein, em São Paulo, para se 
submeter a sessões de quimiote-
rapia e radioterapia.

Apesar de já ter passado por 
uma cirurgia para retirada do tu-
mor, Alexandre decidiu trazer a 
situação a público porque passou 
a ser reconhecido no hospital. 

“E a aparência começa a tomar 
ares de quem está em tratamento 
contra o câncer”, diz ele, que, ao 
retirar um linfonodo do pescoço, 
descobriu um tumor em metásta-
se entre o maxilar e a base do crâ-
nio. “Ele foi retirado inteiro com 
sucesso”.

Tranquilizando os fãs, o empre-
sário disse que Ana Hickmann as-
sumiu parte de suas funções no 
trabalho. “Passo bem e estou con-
seguindo cuidar da minha família 
dentro do possível. Estou otimis-
ta, mas em alguns dias de quimio-
terapia a gente fica muito avaria-
do. Estou nas mãos de excelentes 
médicos. Quem sabe no meio de 
dezembro eu já não me livro desse 
tratamento?”, avaliou.

Até o momento, Ana Hickmann 
não falou sobre o assunto. Há a 
especulação de que a apresenta-
dora deve abordar o tema durante 
o ‘Hoje Em Dia’, na Record.
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