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RETA FINAL
PESQUISA DE 
OPINIÃO 
NÃO É VOTO. 
SURPRESAS 
ACONTECEM 
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

UMA

LUTA
Gabi Martins 
enfrenta ex-
empresários 
em busca 
dos direitos 
sobre suas 
plataformas 
digitais. P. 12

A afirmação é do ministro da Economia, Paulo Guedes, 
que, depois, ressaltou: não se deve esperar que o governo 
gaste tanto quanto no primeiro ano da pandemia. P. 9

Auxílio emergencial 
será mantido com 
segunda onda

ATAQUE

Seleção pega hoje, às 21h30m, a 
Venezuela, pelas Eliminatórias da 
Copa do Mundo. Saiba aqui tudo 
sobre os preparativos. P. 8

EVERTON 
RIBEIRO ENTRA 
EM CAMPO

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

SERVIDOR, P. 10

RIO DE JANEIRO, P. 7

OS QUATRO 
PRIMEIROS NAS 
PESQUISAS 
FALAM SOBRE 
FUNCIONALISMO

A IMPORTÂNCIA 
DA CÂMARA DE 
VEREADORES E 
COMO ELA MEXE 
COM SUA VIDA

Cantora e 
atriz faz show 
com sucessos 

do baiano. 
Fala ainda de 

Consciência 
Negra e Zumbi. 

P. 15

Zezé, 
Caetano, 

pandemia e 
racismo 
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REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Agentes da Polícia Federal chegam à casa de Natalino José Guimarães, irmão de Jerônimo 
Guimarães Filho, em investigação sobre a ação de milicianos na eleição municipal. P. 3

ELEIÇÃO DO MEDO

Jerominho e 
Natalino de 
novo de olho 
nas urnas
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Essas eleições foram um marco para o jornal O DIA e para mim. 
Entrevistamos todos os candidatos a prefeito do Rio e aumenta-
mos nossa presença em mais 25 cidades para dar conhecimento 
dos fatos aos leitores. 

Também fizemos uma série de reportagens sobre os vereadores da 
cidade, expusemos ligações com milicianos e buscamos mostrar 
quem mais vai representar você, seu bairro e suas necessidades 
nos próximos quatro anos.

Nossos jornalistas e fotógrafos trabalharam de forma excelente 
e imparcial para levar o máximo de informação para nosso leitor 
votar de forma consciente. E este é o meu pedido: vote baseado 
na sua verdade, na sua escolha. Termino o primeiro turno com a 
sensação de dever cumprido.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Como todo mundo fala, a vida é feita 
de escolhas... Nesse domingo, é mais 
do que isso! Vai muito além. Domin-

go é dia de eleição majoritária para aquilo 
que chega mais próximo de você. A elei-
ção para prefeito e vereador mexe com o 
seu dia-a-dia, quer você queira ou não.

Mas chegou a tua hora! É hora de você 
lembrar de quando procurou um médico 
num posto de unidade básica de Saúde 
e não tinha, uma vaga para seu filho na 
creche mais próxima da tua casa, quando 
você entrou no BRT lotado, caindo aos pe-
daços e mesmo assim pagou uma passa-
gem bem cara...

Toda e qualquer decisão reflete nos 
quatro anos da sua vida e de muitas ou-
tras pessoas. E isso é ótimo. A gente não 
pode negar o que é de direito... O direito de 
escolha. Mas não importa se o seu ami-
go ou vizinho concorda com você. O que 
importa, de fato, é a consciência da sua 
decisão! 

Que você entenda que fez a escolha 
certa com base em pesquisas, em históri-
cos, acreditando em propostas, porque é 
sempre preciso acreditar.  E principalmen-
te, além de acreditar, é preciso também 
respeitar o processo democrático.

Pense bem antes de apertar o “confir-
ma”... Depois não adianta se arrepender, 
pode ser tarde demais.

PINGO NO I 
 n As campanhas de Natal já começaram. Não 

falo das lojas, do comércio... Falo da solidarieda-
de. Esse ano, mais do que nunca, é importante a 
participação e distribuição. A necessidade, que já 
não era pequena, agora aumentou! A vida mudou 
num estalar de dedos e a pandemia deixou em 
situação de rua, gente que no ano passado tinha 
teto durante a ceia.

Não falo só das grandes ações... Pequenas de 
bairros vão ser fundamentais para o fim de ano de 
várias famílias!

A técnica de enfermagem Rosaria Zimer-
mann participa todo ano... Ela teve a ideia da 

campanha “Maria Bonita no Natal”, que monta 
bolsas com materiais de higiene para mulheres 
em condições de rua.

“Não sou nenhuma Madre Teresa, mas sempre 
gostei de ajudar o próximo. Mesmo que eu não tenha 
condições”, conta Rosaria.

Nas comunidades não deve ser diferente... Mate-
rial de limpeza, produto caro, virou mais que neces-
sário. Então, bora colocar o Pingo no I...

Mais do que torcer para que o ano vire, a gente 
tem que fazer acontecer o espírito de amor e união. 
Afinal, não é uma data que vai mudar a realidade 
imediata.

TÁ FEIO!

 nUm entregador subindo as enormes ladeiras de San-
ta Teresa, de bicicleta... Isso aí, na base da pedalada!

A foto, que viralizou nas páginas do bairro e tam-
bém na caixa de mensagens da coluna, mostra o 
quão sacrificante é o trabalho de muitos que, com a 
chegada da pandemia, enxergaram o delivery como 
a única forma de ganhar dinheiro.

A gente já bateu nessa tecla várias vezes, e agora 
os moradores tentam fazer com que os aplicativos 
mudem suas configurações, permitindo que só quem 
faça entregas de moto subam ao bairro. É claro que 
todo mundo precisa conquistar o seu, mas tem que 
haver no mínimo condições de trabalho viáveis. Dei-
xar “ao Deus dará” assim fere o bolso e a dignidade!

É difícil controlar todo mundo que trabalhe com 
esse serviço? Sim! Mas não dá pra ficar de braços 
cruzados vendo o povo indo ladeira a baixo.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá 
bonito... Tá desumano, e tenho dito.

Domingo é seu dia ! 

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

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

REDES SOCIAIS

Foto de entregador em Santa Teresa viralizou

As pesquisas de opinião nos Estados Unidos e no 
Brasil passaram a ser avaliadas por todos e qual-
quer imprecisão serve de motivo para desqualificá

-las. Mas será mesmo que elas não devem ser levadas em 
consideração na hora de se fixar a melhor estratégia para 
um candidato? Sem citar nomes, vamos demonstrar, em 
geral, como uma pesquisa bem feita pode ser útil. 

Caso a metodologia for uma quantitativa por amos-
tragem estratificada, deve-se mapear as regiões a serem 
pesquisadas. Por exemplo: para uma amostra de 400 pes-
soas por região, a litorânea terá um peso de 14,9%; Cen-
tro-Norte, 8,5%; Leopoldina, 13,9%; Periferia norte, 14,1%; 
Central, 12%; Jacarepaguá, 9,6%; Bangu, 10,6%; e Oeste, 
16,4%. Além disso, dentro de cada região, a amostra é divi-
dida por sub-regiões de forma proporcional à quantidade 
de moradores e também por área urbana e comunidade 
de forma proporcional ao tamanho. Para um conjunto de 
3.200 entrevistas, já se tem uma noção da realidade das 
intenções de votos de um candidato a vereador.

PESQUISA NÃO SUBSTITUI  VOTO
O grande erro de um candidato é pensar que o resulta-
do encontrado numa pesquisa representa mais do que a 
intenção do eleitor na data de sua realização, ou seja, se a 
eleição fosse nesta data e com esses candidatos, o resul-
tado das urnas seria o encontrado na pesquisa dentro da 
margem de erro estabelecida. Mas como o pleito se dá 
num ponto futuro, a pesquisa é apenas mais uma ferra-
menta de aferição se o trabalho político está no rumo 
certo. Mas como convencer a opinião pública, que se divi-
de entre os que pensam que pesquisa é precisão, ou que 
quem paga a pesquisa ganha na urnas ou que é apenas 
manipulação? A pesquisa é uma parte do todo. O eleitor é 
senhor da vontade. 

ELEIÇÕES 2020

Peso das pesquisas de opinião

 n A propaganda eleitoral 
do prefeito Marcelo Crivel-
la, candidato à reeleição, foi 
suspensa pela Justiça Elei-
toral. A peça foi considerada 
irregular por dois motivos: 
tem a presença do presiden-
te Bolsonaro por mais tempo 
do que o permitido. Com um 
minuto de duração, Bolsona-
ro ocupa 40 segundos. Além 
disso, os nomes de Crivella 
e de sua vice não aparecem 
no vídeo. 

 n Preocupado com o Rio pós
-pandemia, o presidente da 
Alerj, André Ceciliano, pede 
união dos setores público e 
privado, dos três poderes e 
da sociedade civil. “Necessi-
tamos debater potencialida-
des e tomar medidas coorde-
nadas que ampliem o dina-
mismo socioeconômico do 
estado, além de rediscutir o 
pacto federativo tributário”. 

CECILIANO E 
UNIÃO APÓS 
PANDEMIA

DIVULGAÇÃO/ALERJ

PROPAGANDA IRRE-
GULAR FORA DO AR

Pesquisas eleitorais mostram realidade do momento

As mais lidas
Online

Chefes do Hospital Federal 
do Andaraí são transferidos 
e funcionários denunciam 

sucateamento
RIO DE JANEIRO

Medidas polêmicas às 
vésperas da eleição 

colocam trânsito em 
risco

RIO DE JANEIRO

PF apreende R$ 320 mil 
em casas de Jerominho e 

Natalino Guimarães
RIO DE JANEIRO

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

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Necessitamos 
rediscutir 
o pacto 
federativo 
tributário”
ANDRÉ CECILIANO,
Presidente da Alerj

Sobre o Rio no pós-
pandemia

REPRODUÇÃO DA INTERNET

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



PF faz operação contra 
irmãos Guimarães
Investigações apontam suposta ligação de candidaturas à milícia na Zona Oeste

REPRODUÇÃO

Operação da Polícia Federal mira os irmãos Jerominho e Natalino Guimarães

O
s irmãos Jerônimo 
Guimarães Filho, 
o Jerominho, e Na-
talino José Guima-

rães, o Natalino, acusados 
de serem fundadores da 
maior milícia do Rio, a Liga 
da Justiça, foram alvo de 
uma operação da Polícia Fe-
deral, ontem.

A operação  Sólon visa 
apurar a prática do crime de 
Organização Criminosa e La-
vagem de Dinheiro conexos 
à crimes eleitorais.

Ao todos, foram 12 man-
dados de busca e apreensão 
cumpridos pelos agentes 
contra milicianos que alme-
jam cargos no legislativo e no 
executivo, nas eleições mu-
nicipais deste ano. Os irmãos 
apoiam a candidatura de 
Carminha Jerominho, filha 
do ex-vereador Jerominho. 

Jerominho havia anuncia-
do sua pré candidatura ao 
legislativo municipal, mas 
desistiu em julho.

A Polícia Federal apreen-
deu R$ 141 mil e $ 2,5 mil dó-
lares em espécie e material 
de campanha da candidata 
Carminha Jerominho na 
residência de um dos alvos 

da operação.  A ação contou 
com a participação de apro-
ximadamente 85 Policiais Fe-
derais que cumpriram man-
dados de busca e apreensão 
em residências, comitês de 
campanhas e empresas liga-
das aos envolvidos.

A Polícia Federal identifi-
cou movimentações finan-

ceiras atípicas nas empre-
sas ligadas aos investigados, 
sendo que tais valores possi-
velmente seriam destinados 
aos gastos de campanhas.

Não houve a realização de 
prisões tendo em vista que é 
proibido pelo artigo 236 do 
Código eleitoral (Lei 4737/65) 
o cumprimento de mandados 

de prisão de candidatos a me-
nos de 15 dias para o pleito e de 
eleitores a menos de 05 dias do 
dia de votação.

Já o PM Bruno Dutra, ma-
rido de Jéssica Natalino (filha 
do Natalino e vice-prefeita do 
Rio pelo PMB), foi preso em 
flagrante por porte ilegal de 
arma e de munições.

 > O nome do grupo para-
militar Liga da Justiça é 
uma referência ao grupo 
de super-heróis dos qua-
drinhos. O símbolo usado 
é o escudo do personagem 
dos quadrinhos Batman. 
Além dos irmãos, o mili-
ciano Ricardo Teixeira da 
Cruz, conhecido como Bat-
man, fazia parte da organi-
zação criminosa.

Os irmãos Natalino e 
Jerominho foram denun-
ciados e ficaram presos por 
mais de dez anos, ganhan-

do direito à liberdade em 
2018. Os dois faziam parte, 
em 2008, de uma lista de 
226 pessoas indiciadas na 
CPI das Milícias, instala-
da na Alerj, por fundarem 
a Liga da Justiça. Natali-
no Guimarães já ocupou 
uma cadeira no legislativo 
estadual. Já o irmão foi ve-
reador pela cidade do Rio. 
Atualmente, a Liga da Jus-
tiça passou a ser conheci-
da como Bonde do Ecko, 
em referência ao miliciano 
Welligton Oliveira.

Liga da Justiça

Inquérito foi 
aberto após O DIA 
questionar vigias 
com escopetas

PM investiga escolta 
de Gabriel Monteiro 

REPRODUÇÃO

Gabriel Monteiro, candidato a vereador, com escolta

A Polícia Militar irá apu-
rar se policiais militares 
realizam  a segurança do 
candidato a vereador do 
Rio de Janeiro Gabriel 
Monteiro (PSD). Ele tem 
chamado atenção durante 
sua campanha por andar 
com homens com escope-
tas, além de máscaras e 
blusas com o personagem 
Justiceiro, da Marvel. Os 
seguranças também utili-
zam um distintivo não re-
gulamentado em nenhu-
ma corporação.

A reportagem enviou 
um vídeo à corporação 
em que Gabriel aparece 

rodeado pelos seguranças 
em Campo Grande e obteve a 
resposta de a segurança não 
foi autorizada. Um inquérito 
foi instaurado. “A Assessoria 
de Imprensa da Secretaria de 
Estado de Polícia Militar in-
forma que a Corregedoria da 
Corporação instaurou proce-
dimento apuratório interno 
e está averiguando a conduta 
dos envolvidos “, disse a cor-
poração, em nota.

Gabriel, que é licenciado 
da PM, afirma estar sob pro-
teção do Estado. No entanto, 
nenhum órgão de segurança 
pública reconheceu a escolta 
armada. 

“Estou na proteção do Es-
tado. Existem investigações 
que estão na Polícia Civil, 
que são sigilosas, que a mi-
nha cabeça está valendo R$ 
2 milhões, com provas vastas 
e delegados testemunhando 
a meu favor”, disse Gabriel.

O DIA I SEXTA-FEIRA, 13.11.2020    3
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Entenda o peso do voto branco e nulo
eleger os candidatos que es-
tarão à frente dos municí-
pios por quatro anos. 

No caso do voto em bran-
co, o eleitor não manifesta 
preferência por nenhum dos 
candidatos, e então pressio-
na a tecla “branco” na urna 
eletrônica e em seguida a de 

Comparecer para votar é 
obrigatório para os cida-
dãos maiores de 18 anos e 
menores de 70 em todo o 
país. Durante o período elei-
toral, que acontece a cada 
dois anos, milhões de brasi-
leiros vão até as urnas para 
decidir seus representantes. 
O eleitor pode se manifestar 
de forma livre na eleição vo-
tando em um candidato no 
qual sinta-se representado, 

mas também pode votar em 
branco ou anular. 

Muitas dúvidas surgem à 
respeito dos votos brancos 
e nulos e de sua finalidade. 
Na prática, não há diferen-
ça entre estes tipos de voto, 
o que existe é uma mudan-
ça na forma em que eles são 

registrados na urna. Ambos 
os tipos são considerados in-
válidos e, dessa forma, são 
excluídos da contagem, não 
interferindo no resultado 
das eleições de modo algum. 
Os eleitores que optarem por 
essa decisão, transferem a 
outros cidadãos o poder de 

“confirma”. Nos tempos de 
votação em cédula, o ato de 
não preencher nada repre-
sentava esse tipo de voto. Já 
anular é quando o eleitor di-
gita uma sequência de nú-
meros que não corresponde 
a nenhum dos candidatos ou 
partidos políticos. A pessoa 

digitando 00 ou 99 no caso 
dos prefeitos, e apertado a 
tecla “confirmar”, irá votar 
nulo. Vale ficar atento quan-
do colocar uma numeração 
aleatória, porque sem querer 
pode ser o número de algum 
candidato. Caso aconteça, 
basta apertar a tecla “corri-
ge” para recomeçar.

A importância do cargo de vereador
Faltando apenas dois dias para as eleições, entenda como a Câmara Municipal comanda o Rio

LUCIANO BELFORD/AGENCIA O DIA

Câmara durante votação de impeachment de Marcelo Crivella

N
as eleições de 15 de 
novembro o povo vai 
decidir os prefeitos, 
vice-prefeitos e verea-

dores que vão comandar os 
municípios brasileiros pelos 
próximos quatro anos. Mas 
você sabe qual é a função de 
cada um dos políticos na ges-
tão da cidade? 

O vereador trabalha na 
Câmara Municipal, onde são 
realizadas as sessões e as prá-
ticas dos seus atos. Ele atua 
como uma ponte entre os ci-
dadãos e o prefeito, e há o de 
fiscalizador dos atos do chefe 
municipal na administração 
da cidade, principalmente no 
que diz respeito à boa gestão 
e administração dos recursos 
públicos. 

O vereador é o representan-
te do Poder Legislativo, e cabe 
a ele a elaboração, extinção ou 
emendas nas leis municipais, 
somente essas. Ele não terá 

competência para tratar de 
assuntos estaduais ou nacio-
nais, como a garantia de refor-
ço de policiamento em algum 
local, promessas de aumento 
do emprego ou a criação de 
hospitais e unidades de saú-
de. Cabe ao vereador aprovar 
documentos orçamentários 
do município, sugerir nomes 
de ruas e avenidas, criação de 
bairros, distritos e subdistri-
tos dentro do município. 

A quantidade de vereadores 
varia em cada cidade e depen-
de do número de habitantes 
dos municípios, com o míni-
mo de nove e máximo de 55. 
Cidades de até 1 milhão de ha-
bitantes tem um mínimo de 
nove e máximo de 21 represen-
tantes. Já em locais com mais 
de 1 milhão e menos de 5 mi-
lhões de moradores o núme-
ro mínimo sobe para 33, che-
gando a um máximo de 41. Por 
fim, nos casos de municípios 

de mais de cinco milhões de 
habitantes serão, pelo menos, 
42 vereadores, atingindo o má-
ximo de 55. Na cidade do Rio 
de Janeiro, por exemplo, serão 
eleitos 51 representantes. 

PREFEITO

O prefeito é chefe do executivo 
municipal, isso quer dizer que 
ele é quem comanda a admi-

nistração da cidade, cabendo 
a esse político elaborar políti-
cas municipais de saúde, edu-
cação, transporte e limpeza 
urbana, bem como indicar os 
secretários que estarão a fren-
te destas áreas e serão coor-
denados por ele. As metas e 
prioridades dos secretários 
municipais também são esti-
puladas pelo prefeito.

É função deste político, ain-
da, decidir como será distri-
buído o dinheiro arrecadado 
dos impostos, taxas e tributos 
e utilizar o recurso na admi-
nistração do município, re-
vertendo-o em ampliação e 
melhoria no saneamento bá-
sico, elaboração de um plano 
municipal de habitação, im-
plementação de 25% -no míni-
mo-  da receita do município 
na educação infantil e ensino 
fundamental, para se citar al-
guns exemplos. 

Os prefeitos também têm 
o papel de sancionar ou vetar 
projetos de lei aprovados pe-
los vereadores da cidade, além 
de poder apresentar propos-
tas à Câmara Municipal. Os 
chefes do executivo municipal 
são eleitos da mesma forma 
que os governadores e presi-
dentes, pela eleição majoritá-
ria. Nos municípios com mais 
de 200 mil eleitores, como é o 

caso da cidade Rio de Janeiro, 
se um candidato à prefeitura 
não alcançar mais da meta-
de dos votos válidos será ne-
cessário um segundo turno. 
Nas cidades menores, inde-
pendentemente da diferença 
entre os concorrentes, quem 
tiver a maior quantidade de 
votos é o eleito. 

Vale lembrar que o prefei-
to forma uma chapa com o vi-
ce-prefeito, que pode ser do 
mesmo partido ou de algum 
partido parceiro na eleição. 
O vice assume caso o man-
dato do chefe municipal seja 
caçado, houver renúncia, im-
peachment ou haja qualquer 
tipo de afastamento. Além de 
ser o substituto imediato, o vi-
ce-prefeito deve somar forças 
ao titular, com a finalidade de 
ajudar na gestão pública.

Reportagem do estagiário André 

Arraes, sob supervisão de Aloy Jupiara

Reportagem do estagiário André 

Arraes, sob supervisão de Aloy Jupiara 
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Medidas polêmicas no trânsito
Vans podem usar faixas de ônibus em Copa, e táxis podem usar calhas do BRT entre Galeão e Alvorada

ESTEFAN RADOVICZ / AGÊNCIA O DIA

Faixas de BRT estarão a partir de hoje liberadas para uso de táxis entre Galeão e Alvorada  

A 
dois dias das eleições 
municipais, duas me-
didas polêmicas po-
dem colocar em disco 

o já confuso trânsito da cida-
de a partir de hoje. A Prefeitu-
ra do Rio autorizou que vans 
circulem nas faixas exclusivas 
dos ônibus (BRS) nas ruas de 
Copacabana, e publicará hoje 
um decreto no Diário Oficial 
permitindo que taxistas utili-
zem as calhas do BRT no mo-
vimentado trecho entre Ga-
leão e Alvorada. 

A circulação das vans - 
linhas L2101 e L2102 - nas 
faixas BRS de Copacabana 
são em “caráter experimen-
tal”, e passam a valer a partir 
de hoje, mas não tem prazo 
para o fim do experimento. 
O trânsito dos veículos está 
autorizado na Avenida Nos-
sa Senhora de Copacabana; 
na Rua Barata Ribeiro; no 
Túnel Sá Freire Alvim; e na 
Rua Raul Pompeia, no trecho 

compreendido entre a Aveni-
da Rainha Elisabeth e a Rua 
Rodolfo Dantas.

Em nota, o Rio Ônibus 
chamou a autorização de 
“descabida e irresponsável”. 
O Sindicato das Empresas de 
Ônibus avalia que o fluxo de 
táxis no corredor exclusivo 
de ônibus pode aumentar 
ainda mais o congestiona-
mento, além de dificultar a 
vida de motoristas e passa-
geiros no embarque e desem-
barque dos pontos.

“O Rio Ônibus considera 
a liberação de corredores do 
BRS para vans uma decisão 
descabida e irresponsável, 
que vai prejudicar os passa-

geiros dos ônibus, que de-
vem ter exclusividade nes-
sas faixas segregadas. Essa 
medida prejudica a mobili-
dade urbana e não encontra 
qualquer amparo em estu-
dos técnicos.”

Já a Lei que autoriza os táxis 
na faixa do BRT é de autoria da 
vereadora Vera Lins (Progres-
sistas), presidente da Comis-
são de Defesa do Consumidor, 
e será publicada hoje no Diário 
Oficial do Município. Taxistas 
poderão transitar nas calhas de 
BRTs desde o trecho do Aero-
porto do Galeão até o terminal 
Alvorada. O embarque e de-
sembarque de passageiros de 
táxis estará proibido.

Em busca 

das  

rotas da 

cocaína

A Polícia Civil, com apoio 
da Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) e da Receita Fede-
ral, trabalha para descobrir 
novas rotas de entradas de 
drogas no Rio de Janeiro. As 
ações de combate ao crime 
organizado estão sendo in-
tensificadas. As apreensões 
realizadas na quarta de 380 
quilos de cocaína no Porto 
do Rio, e mais 20 quilos de 
cocaína no Aeroporto San-
tos Dumont, colocaram as 
principais linhas de atuação 
em alerta. 

De acordo com o delegado 
Fabrício Oliveira, da Coor-
denadoria de Recursos Es-
peciais (Core) um homem 
preso na noite de quarta, no 
Santos Dumont, na Região 
Central da capital, confes-
sou em depoimento à polí-
cia que havia feito a mesma 
rota pelo menos três vezes 
este ano. Além dele, os agen-
tes prenderam um comparsa 
que o aguardava do lado de 
fora do aeroporto. 

Apesar da informação, 
o destino final das drogas 
não foi divulgado. O homem 
preso por tráfico de drogas 
informou que transportava 
a cocaína pela ponte aérea 
São Paulo – Rio de Janeiro e 
que também já realizou uma 
viagem a Fortaleza para en-
tregar a droga. 
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MARADONA SAI DO HOSPITAL
Após ser submetido a delicada cirurgia no 

cérebro, Maradona recebeu alta quarta-

feira de uma clínica em Buenos Aires.

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

SELEÇÃO BRASILEIRA FLAMENGO

FLUMINENSE VASCO

Everton Ribeiro joga e 
Firmino terá nova função
Brasil defende contra Venezuela liderança nas Eliminatórias para Mundial de 2022

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

Tite confirmou que seu time vai a campo hoje com Everto Ribeiro

N
a liderança da corrida 
que vale vaga na Copa 
do Mundo do Catar, 
em 2022, a Seleção 

encerrou ontem, na Granja 
Comary, a preparação para 
enfrentar a Venezuela, hoje, 
às 21h30, no Morumbi, ainda 
sem Neymar. Tite antecipou 
o time que entrará em campo 
pela terceira rodada das Eli-
minatórias e, na ausência de 
seu principal jogador, revelou 
que Roberto Firmino, do Liver-
pool, da Inglaterra, terá um pa-
pel importante em São Paulo.

“A colocação em relação ao 
Richarlison é de 9. A do (Ro-
berto) Firmino vai ser mais li-
vre, mais arco do que flecha. 
Vai ser mais articulador”, disse.

Com recorde de cortes des-
de que assumiu o comando da 
Seleção, seis no total (os za-
gueiros Rodrigo Caio e Éder 
Militão, os volantes Fabinho 

e Casemiro, o meia Philippe 
Coutinho, além do lateral-
direito Gabriel Menino, que 
testou positivo para covid-19 
ontem, em Teresópolis), Tite 
confirmou a renovação ‘força-
da’ com a escalação do goleiro 

Éderson, do volante Alan, do 
apoiador Everton Ribeiro e dos 
atacantes Richarlison e Ga-
briel Jesus contra a Venezuela.

“São desafios que todas 
as seleções têm enfrentado. 
Essa convocação teve um 

número maior do que real-
mente acontece, ou por lesão 
ou pela covid-19. Mas quero 
olhar esse lado real também. 
As oportunidades surgem. 
Tal qual em algum momento 
estava convocado Pedro. Por 
exemplo, veio o Richarlison 
e se afirmou”, destacou Tite.

Na esperança de voltar con-
tra o Uruguai, terça-feira, em 
Montevidéu, Neymar tem fei-
to sessões de fisioterapia em 
três períodos para se recupe-
rar de lesão muscular na coxa 
esquerda. O atacante do Paris 
Saint-Germain aguarda pela 
chance de vestir a nova cami-
sa do Brasil, em homenagem à 
Seleção de 70, que será usada 
pela primeira vez hoje. O Brasil 
vai a campo com: Éderson, Da-
nilo, Marquinhos, Thiago Silva 
e Renan Lodi; Allan, Douglas 
Luiz e E. Ribeiro; Gabriel Je-
sus, R. Firmino e Richarlison.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n Além da briga eleitoral 
sem fim, o Vasco ainda per-
deu quatro jogadores para o 
duelo com o Sport, amanhã, 
pelo Brasileirão na Ilha do 
Retiro. Todos por covid-19: 
Castan, Ribamar, Carlinhos 
e Miranda. Sorte que contra-
tou o zagueiro Jadson e ele já 
pode atuar como titular. In-
dicação do Sá Pinto, 29 anos, 
forte e que parece estar agra-
dando bastante nos treinos. 
Entretanto, passou da hora 
de fazer uma reza braba no 
Gigante da Colina...

QUE MARÉ DO 
VASCO 

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

LIDAR COM PRESSÃO

D
omènec Torrent chegou ao Flamengo sob 
divisão de opinião. Mais conhecido por 
ser auxiliar de Guardiola do que por seus 

trabalhos, até conseguiu bons resultados, mas 
a fragilidade defensiva acabou encurtando sua 
passagem. Rogério Ceni já acumula experiên-
cias por São Paulo, Cruzeiro e, é claro, principal-
mente Fortaleza, onde fez grande trabalho e foi 
vitorioso. Levantou taças. Na estreia, derrota 
para  o time que defendeu a vida toda. O maior 
ídolo do São Paulo, para muitos. De pressão en-
tende. Mas no Flamengo é diferente. A torcida 
tem na memória o time de JJ e pela excelente 
equipe que possui, há necessidade de resulta-
dos. A Copa do Brasil dá muita grana e a sorte 
é que não tem mais gols qualificados. No Mo-
rumbi, com Éverton Ribeiro e Pedro, o Fla terá 
tudo para conseguir resultado melhor. E será 
necessário. Não desejo começo tão conturbado. 
Como treinador, acho que está maduro. Mas, no 
Fla, lidar com pressão será o maior trabalho...

Rogério Ceni está maduro para dirigir o Flamengo

 n O técnico Tite já de-
finiu o time titular que 
vai enfrentar o Peru, no 
Morumbi, nesta noite, às 
21h30. E a notícia da vez é 
a escalação do craque do 
Flamengo, Éverton Ri-
beiro, como titular. Com 
Coutinho cortado, pelo 
menos o comandante da 
seleção brasileira dará 
chances ao atleta depois 
de tirá-lo de um jogo im-
portantíssimo pela Copa 
do Brasil. Qualidade para 
isso ele tem e esperamos 
que Éverton desfile como 
costuma fazer com a ca-
misa rubro-negra.

ÉVERTON RIBEIRO 
SERÁ TITULAR 

SERÁ A VEZ DE LUCCA? 

 nO atacante Lucca chegou ao Flu e ainda não teve grandes 
oportunidades. Jogou duas partidas, contra Fortaleza e 
Grêmio, o que, somando os jogos, dá 33 minutos em campo 
com. Ele teve seu primeiro contato com a imprensa desde 
sua chegada e disse que está 100% para atuar por 90 minu-
tos. Odair precisa de poder de fogo. Muito se falou que, em 
2017, teria recusado vir com medo de não receber salários. 
Mas negou. Não recebeu proposta oficial à época.
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Diego Ribas trata 
da parte física. 
Rodrigo Caio e F. 
Luís se recuperam 

Diego Alves estará à 
disposição de Ceni

O Flamengo se reapresen-
tou ontem à tarde e iniciou 
a preparação para pegar o 
Atlético-GO amanhã, no 
Maracanã, às 21h30, pela 
21ª rodada do Brasileiro. 
A boa notícia foi que Diego 
Alves, substituído no se-
gundo tempo contra o São 
Paulo com câimbras nas 
pernas, não sentiu mais 
dores e está à disposição de 
Rogério Ceni.

O meia Diego Ribas se 
recuperou da lesão de grau 
2 na parte anterior da coxa 
direita e está entregue à 
preparação física. A chance 
de ser relacionado é gran-
de. Filipe Luís não pega o 
Atlético-GO e tem chances 
de retornar na quarta-feira, 
no jogo de volta contra o São 

Paulo. O lateral teve contusão 
de grau 1 na coxa direita.

O caso mais preocupante é 
o de Rodrigo Caio, que sofreu 
contusão na panturrilha direi-
ta, em 30 de outubro, de grau 2, 
e o prazo de recuperação foi de, 
pelo menos, 15 dias. O camisa 4 
está fora do jogo de amanhã e 
tem chances remotas de pegar 
o Tricolor quarta. O jogador foi 
cortado da lista de Tite.

Ceni tem mais um dia de 
treinos para preparar a equi-
pe. A tendência é que mude a 
equipe que escalou na derro-
ta contra o São Paulo.

Lucca diz entender 
ter poucas chances

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Lucca garante estar à disposição

Última contratação do Flumi-
nense na temporada, Lucca 
não tem tido oportunidades 
desde que chegou. No entanto, 
o atacante entende que o óti-
mo momento vivido pela equi-
pe no Brasileirão reduziu suas 
chances entre os titulares.

“Estou à disposição. A gente 
tem que respeitar, o time vinha 
de resultado positivos, precisá-
vamos respeitar o momento. 
É difícil mexer quando o time 
está bem”, declarou.

Questionado sobre um epi-
sódio de 2017, quando suposta-
mente teria se recusado a jogar 
no Flu, ele negou que houvesse 
proposta oficial e quer mostrar 
ao torcedor que pode ajudar. 
“Estou me preparando para 
dar essa resposta positiva para 
a torcida. Eu não estou sempre 
acompanhando as redes so-
ciais, mas rolou de torcedor, di-
zendo que recusei o Fluminen-
se no passado. Recusa é quando 
tem proposta oficial, o que não 
aconteceu”, disse.

Contratado para substi-
tuir Evanílson, que foi ven-
dido ao Porto, de Portugal, 

Lucca atua pelas pontas, mas 
se colocou à disposição para 
atuar centralizado.

“É uma questão de readap-
tação. Eu vinha jogando numa 
posição um pouco diferente 
do que eu venho jogando hoje. 
Joguei quase 2 anos por den-
tro, mas a minha carreira foi 
sempre jogando pelos lados. 
Não tenho muita preferencia. 
Quero ajudar. Hoje eu me sin-
to bem fisicamente. Precisava 
de um tempo de readaptação 
porque lá o ritmo é diferente”.

Três estão 
com covid
Não será contra o Sport 
que o técnico Ricardo Sá 
Pinto terá a força máxima 
do Vasco. Além de Carli-
nhos, os zagueiros Lean-
dro Castan e Miranda e o 
atacante Ribamar também 
testaram positivo para co-
vid-19. Como terão de cum-
prir o período de isolamen-
to social pelos próximos 
dez dias, o trio está fora do 
compromisso amanhã, às 
16h30, na Ilha do Retiro, e 
Fortaleza, dia 19, no Rio.

Há nove rodadas sem 
vencer no Brasileirão, o 
Vasco está na 18ª posição 
(19 pontos) e perde dois ti-
tulares para fugir do Z-4. 
Sá Pinto pode antecipar a 
estreia de Jadson, ex-Porti-
monense, de Portugal.

DIVULGAÇÃO

Diego Alves não tem mais dores

Marcinho 

deve sair
O lateral-direito Marcinho 
voltou a participar dos 
treinamentos do Botafogo 
nesta semana. O jogador, 
de 24 anos, se submeteu a 
uma operação no joelho e 
não entrou em campo em 
nenhuma partida na atual 
temporada. Revelado pelo 
Glorioso, ele não deverá 
mais jogar pelo clube ca-
rioca. Com contrato até o 
fim de dezembro, Marci-
nho não deve renovar. Com 
isso, entrar em campo po-
deria fazer com que ele não 
possa defender nenhuma 
outra equipe da Série A 
até o término do Brasilei-
ro, que nessa temporada 
vai até fevereiro de 2021. 
Marcinho fez a sua estreia 
pelos profissionais do Bo-
tafogo em 2016.

BOTAFOGO

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

Auxílio continua com 2ª onda de covid
Mas ministro da Economia afirma que os R$ 600 pagos até agora podem ter sido um ‘exagero’

REPRODUÇÃO

Para Paulo Guedes, auxílio emergencial ficou acima do que ele esperava, que era de até R$ 400

O 
ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, 
afirmo que o governo 
prorrogará o auxílio 

emergencial, caso haja uma 
segunda onda da pandemia do 
coronavírus no Brasil. “Prorro-
gação do auxílio emergencial 
se houver segunda onda não 
é possibilidade, é certeza. Se 
houver segunda onda da pan-
demia, o Brasil reagirá como da 
primeira vez. Vamos decretar 
estado de calamidade pública 
e vamos recriar auxílio emer-
gencial”, afirmou.

Segundo o ministro, essa 
não é a expectativa, mas é pre-
visto pela equipe econômica 
como uma contingência. “O 
plano A para o auxílio emer-
gencial é acabar em 31 de-
zembro e voltar para o Bolsa 
Família. A pandemia descen-
do, o auxílio emergencial vai 
descendo junto. A renovação 
do auxílio emergencial não é 
nossa hipótese de trabalho, é 
contingência”, completou.

Em evento virtual organi-
zado pela Associação Brasilei-
ra de Supermercados (Abras), 

Guedes disse que, se for neces-
sária a prorrogação, a ideia é 
que o país gaste menos do que 
no primeiro enfrentamento da 
pandemia. “Ao invés de gastar 
10% do PIB, talvez gastemos 
4%”, completou. “O Brasil vai 
furar as duas ondas, estamos 
saindo do lado de lá”.

VALOR EXAGERADO

Guedes voltou a dizer que o 
plano da equipe econômica 
era que o auxílio emergencial 
“aterrissasse” no Bolsa Família 
ou Renda Brasil, o que ainda 
está em estudo. “Politicamen-
te, o programa Renda Brasil 
não foi considerado satisfató-
rio pelo presidente. No meio da 
eleição, não era hora de ter essa 

discussão”, completou.
O ministro afirmou que 

o valor do auxílio emergen-
cial, que foi inicialmente de 
R$ 600, ficou acima do que 
ele esperava, que era de até 
R$400. Para Guedes, os R$ 
600 podem ter sido um “exa-
gero”, mas não se arrepende 

porque o benefício foi im-
portante para a Economia.

Guedes disse também que o 
Brasil passou por uma amea-
ça de “caos social”, que não 
ocorreu porque não houve de-
sabastecimento de produtos 
nas prateleiras dos supermer-
cados. “Brasil resistiu porque 

o campo seguiu produzindo e 
rede de supermercados man-
teve a população abastecida. 
As redes de supermercados 
mantiveram a Economia em 
funcionamento”, afirmou.

Guedes afirmou que a ar-
recadação de impostos neste 
mês está “extraordinária”.

ALTA DE PREÇOS

 NO ministro Paulo Guedes 
disse que o governo utilizará 
a redução de tarifas de im-
portação como um instru-
mento “antiabuso” para a 
alta de preços de produtos 
específicos, como fez ao re-
duzir a taxa para compra de 
arroz, milho e soja do exterior. 
Em evento virtual da Abras, 
ele afirmou que a alta nos 
preços dos alimentos é “tem-
porária e transitória” e deve 
se acalmar com o fim do au-
xílio emergencial. “Estamos 
olhando para toda a pauta 
de produtos importados e 
vamos reduzir as tarifas do 
que estiver subindo o preço”.

Ele voltou a citar a criação 
de uma contribuição sobre 
transações digitais como for-
ma de financiar a desonera-
ção da folha de pagamentos.

Reduzir tarifas 
de importados

PROPOSTA

R$ 200 
Valor proposta pelo 
governo Bolsonaro para 
o auxílio emergencial. 
Oposição no Congresso 
elevou para R$ 600.

Bancos terão novas regras para proteger idosos de golpes
Normas passam a 
valer em janeiro de 
2021 nas instituições 
financeiras do país

AGÊNCIA BRASIL

Na quarentena houve alta de 60% em tentativas de golpe contra idoso

A Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban) vai ado-
tar novas ações para garantir 
a proteção dos clientes ban-
cários idosos. Entre elas es-
tão a possibilidade de a ins-
tituição financeira bloquear 
movimentações ou transa-
ções suspeitas, atípicas ou 
recorrentes caso o consumi-
dor se considere em situa-
ção de abuso patrimonial, 
e ‘Não Perturbe’, serviço de 
bloqueio de ligações de tele-
marketing. As novas regras 

entram em vigor somente 
em janeiro de 2021. 

Há, ainda, regra como dis-
ponibilização, mediante con-
tratação, de serviços de aler-
ta de transações e movimen-
tações, com a possibilidade 
de cadastro do número de 
telefone do consumidor ido-
so ou de pessoa de sua con-
fiança. Além disso, a Febra-
ban vai determinar quando 
as demandas não puderem 
ser solucionadas no primei-
ro atendimento, os bancos 
deve priorizar o tratamento 
de demandas registradas pe-
los consumidores idosos no 
SAC e na Ouvidoria, ações de 
orientação e informação 
para prevenção a fraudes e 
treinamento e capacitação 
dos funcionários em temas 

voltados à proteção e direi-
tos dos consumidores idosos.

A possibilidade de blo-
queio e o serviço de alerta 
de movimentações ou tran-

proteção do consumidor ido-
so refletem o empenho dos 
bancos com a as boas práti-
cas de mercado, a concorrên-
cia saudável, e um sistema 
bancário mais transparen-
te e eficiente, em benefício 
do consumidor e de toda a 
sociedade”, afirma Isaac Sid-
ney, presidente da Febraban.

NOVAS REGRAS

A iniciativa aprovada em 
20 de outubro faz parte de 
um conjunto de medidas 
que visam coibir fraudes e a 
violência patrimonial con-
tra idosos. Com o uso mais 
intenso dos meios digitais 
para atividades cotidianas 
durante a pandemia da co-
vid-19, criminosos aprovei-
tam o maior tempo online 

das pessoas para tentar apli-
car golpes. Levantamento da 
Febraban revela que no pe-
ríodo de quarentena houve 
um aumento de 60% em ten-
tativas de golpes financeiros 
contra idosos.

No sistema de Autorregu-
lação, os bancos que aderem 
ao programa se comprome-
tem a seguir as regras são 
supervisionados e podem 
sofrer punição em caso de 
descumprimento. Desde a 
aprovação do Código de Au-
torregulação Bancária, em 
agosto de 2008, a Autorre-
gulação passou a tratar de 
temas como atendimento, 
adequação de produtos ao 
perfil do cliente, negociação 
de dívida, crédito responsá-
vel e cheque especial.

sações, entrará em vigor 180 
dias após a publicação da 
norma, por demandarem de-
senvolvimento de sistemas.

“As novas regras para a 
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Nesses últimos dias que antecedem o primeiro 
turno do pleito municipal, os servidores cariocas podem tirar suas dúvidas e 
saber o que prometem os prefeitáveis para o serviço público do Rio.

DE OLHO NAS ELEIÇÕES.

As promessas para o funcionalismo
Candidatos à Prefeitura do Rio anunciam planos de conceder reajuste e de pagar salários no 2º dia útil

ARTE O DIA

N
a reta final do primei-
ro turno das eleições, 
O DIA ouviu os qua-
tro primeiros coloca-

dos na disputa pela Prefeitura 
do Rio, segundo as pesquisas, 
para saber quais são suas pro-
postas para o funcionalismo 
carioca. De hoje até domin-
go, os servidores poderão ti-
rar suas dúvidas sobre temas 
de seus interesses. Nesta edi-
ção, os tópicos abordados são 
o calendário de pagamentos 
dos salários e o reajuste anual 
– previsto em lei, e que está 
congelado desde 2019.  

A partir de 2018, as cate-
gorias passaram a receber 
os vencimentos no 5º dia 
útil. Antes, caíam na conta 
até o 2º dia útil, e retomada 
do cronograma antigo tem 
sido um pedido frequente 
das categorias. Além disso, a 
antecipação do 13º salário é 
outra reivindicação. Confira 
agora o que dizem os candi-
datos e candidatas sobre es-
ses assuntos.

PAES
Ex-prefeito do Rio por dois 
mandatos e 1º colocado nas 
pesquisas de intenção de 
voto, Eduardo Paes (DEM) 
prometeu: “Retomaremos o 
calendário com pagamento 
dos salários sempre no 2º dia 
útil do mês”. 

Em relação à gratificação 
natalina, ele se comprome-

teu a antecipar o crédito. 
“Vamos garantir o adianta-
mento do 13º salário do ser-
vidor em todo mês de julho”, 
afirmou.

Paes também disse que 
concederá reajuste todo ano: 
“De acordo com a inflação, 
mesmo que seja necessária 
uma ação na Justiça contra a 
Lei Complementar 173/2020 
(que veta reajustes nos esta-
dos e municípios até o fim de 
2021 como contrapartida da 

União ao socorro de R$ 60 
bilhões aos entes)”.

CRIVELLA
Atual chefe do Executivo 
municipal, Marcelo Crivella 
(Rep), em 2º, informou que 
espera mudar a data de pa-
gamentos, mas condicionou 
isso à melhora das finanças 
públicas. “Vamos fazer to-
dos os esforços esse ano para 
que, com a retomada da eco-
nomia, possamos voltar a de-

positar no 2° dia útil”. 
Sobre o 13º, o entendimen-

to foi o mesmo: “Uma vez re-
tomada a economia, isso nos 
possibilitará pagar a 1ª par-
cela no meio do ano”.

Ao responder sobre o rea-
juste, ele apontou a proibi-
ção da Lei 173/2020. “Nossa 
ideia é, sem promover au-
mento de despesas, ir ajus-
tando distorções, no senti-
do de corrigir algumas in-
justiças no funcionalismo”, 

declarou Crivella.

MARTHA
Candidata pelo PDT - e em 
3º nas intenções -, Martha 
Rocha (PDT) falou que o 
pagamento dos servidores 
(incluindo o do 13º) é prio-
ridade, e que pretende reto-
mar o calendário do 2º dia 
útil. Mas, para isso, antes 
vai “organizar a casa”. “Para 
tanto, assim que assumir-
mos, daremos início ao nos-

so Plano Emergencial de 
Recuperação das Finanças 
Municipais”. 

Ela também disse que 
para garantir o 13º, “vai re-
duzir gastos com terceiriza-
ções, cobrar dos grandes de-
vedores, combater supersa-
lários e evitar desperdícios”. 

Martha completou dizen-
do que “reajuste é um direito 
inalienável”. “Vamos conce-
der reajuste geral todo ano”, 
garantiu.

BENEDITA
Benedita da Silva (PT), na 4ª 
posição, prometeu diálogo 
com as categorias e anunciou 
seus planos para os depósi-
tos de salários: “Vamos pagar 
no 2º dia útil, como antes. Se 
houver condições, isso será 
feito já no dia 2 de fevereiro. A 
única coisa que pode atrapa-
lhar é uma eventual surpresa 
desagradável que o atual pre-
feito possa deixar no caixa”. 

A prefeitável disse ainda 
que vai antecipar a 1ª par-
te do abono para o meio do 
ano: “Não se pode ir tirando 
conquistas dos servidores 
em vez de ampliá-las, pois é 
do atendimento deles que a 
população depende para ter 
mais qualidade de vida”.  

Sobre o reajuste, ela decla-
rou que se trata de “valoriza-
ção do servidor”. “Vamos re-
por as perdas assim que a le-
gislação permitir”, afirmou.
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Sta.Cruz r$75.000
Próxnmo ao Shoppnng, casa, 
sala, quarto, coznnha, banhen-
ro, qunntal. r$75.000,00. 
Dnreto com proprnetárno.  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, várnos 
tamanhos, desde r$500,00 
sem taxas. Ver rua Navarro, 
830. 13h/ 17h irann. Ônnbus: 
201/ 202/ 410/ 426, saltar 
itapnrú, 600. 99793-4378 
CJ:5307

 

eNCaNtaDO V/teXtO
apartamento 1 ou 2 quartos. 
Sem condomínno. rua ange-
lnna, 147.ônnbus na porta. a 
partnr de r$ 630,00. tratar 
98354-1871
 

aDVOGaDO V/teXtO
iNSS, ornentação gratunta 
,amparo idoso (Loas) 65 
anos, sem contrnbunção, be-
nefícno demorando, nndefe-
rndo, pensão  morte, auxnlno 
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
Precnsa-se de Pnntor automo-
tnvo. Salárno à combnnar. rua 
ferrenra Pontes, 166 andaraí. 
tel: 96484-1420/ 999540-
3535/ 3172-0272
 

maGIa NeGra 
amarrações, Pactos, Crescn-
mento fnnancenro/ Profnssno-
nal, queda de nnnmngos. Jogo 
de Búznos. Consultas com 
entndade. tel 3259-3006/ 
98558-9091 whatsapp
 

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.
 



Ferrugem se prepara lançar hoje 
a música ‘Casa do Amor’, single 

do próximo álbum do pagodeiro, 
‘Abre Alas’, que chega ao 

mercado no próximo dia 30. O 
clipe da canção (e das outras 

faixas)foi gravado em formato 
que mescla ‘show ao vivo’, sem 

público e seguindo todas as 
normas de prevenção contra o 

coronavírus e ‘estúdio’, com 
painéis de LED, projeções e um 

palco de tirar o fôlego.  “Esse 
trabalho está sendo pensado 
com muito carinho há algum 

tempo”, revelou o sambista, que 
já tem dois álbuns de estúdio e 

dois gravados ao vivo.

FábiaOliveira

NOVO SINGLE HOJE

FERRUGEM LANÇA 

TRETA

G
abi Martins vem travando um impasse 
com o ex-administrador de sua carreira. 
Esta coluna investigou e descobriu deta-

lhes do caso. Acontece que os dois eram sócios 
em uma empresa e, após Gabi se confinar no 
‘BBB 20’, ela confiou ao empresario o controle 
de todas as suas contas em plataformas digi-
tais. No entanto, depois do fim da parceria de 
trabalho dos dois, Gabi perdeu o acesso às suas 
contas, tendo, inclusive, seu perfil no Facebook 
deletado - sem chance de ser recuperado - e 
seus vídeos com milhares de visualizações no 
Youtube excluídos de forma definitiva. O antigo 
empresário, sem permissão, teria alterado as 
senhas dos perfis de Gabi. 

Por conta disso, Gabi acionou o Spotify judi-
cialmente para conseguir recuperar o domínio 
de sua conta na plataforma, onde possui mais 
de 249 mil ouvintes mensais. Os advogados da 
cantora pediram com urgência que o acesso à 
conta verificada de Gabi no Spotify passasse a 
ser realizado por um novo email pessoal da 
artista e com verificação através de um novo 
número de celular. O juiz responsável pelo caso, 
não só prontamente atendeu aos pedidos da 
defesa de Gabi Martins, como também fixou 
multa diária de R$ 2 mil à plataforma, em caso 
de descumprimento. Em decisão liminar, o juiz 
deferiu o pedido por entender que “a tutela de 
urgência deve ser deferida, porque as partes 
estão em conflito e se for aguardar desfecho 
final, a carreira da autora pode tomar rumo 
incerto ou sem perspectiva de se manter no 
mercado”, informa trecho da decisão do 
magistrado. 

Além disso, o juízo pediu ainda que Gabi 
Martins inclua seu ex-empresário no polo passi-
vo do processo, ou seja, para que ele vire réu 
junto ao Spotify. No entanto, a cantora se ma-
nifestou mostrando o contrato social que ela 
firmou. O documento mostra que Gabi era sócia 
administradora da empresa, portanto, é de 
responsabilidade somente dela as contas das 
plataformas digitais. Sendo assim, legalmente, 
o antigo empresário não tem qualquer direito 
sobre as contas de Gabi Martins. Além disso, o 
mesmo teria privado a cantora dos domínios de 
seus próprios perfis sem qualquer autorização 
e, agora, cabe ao Spotify cumprir seu papel e 
devolvê-los. 

Prints anexados ao processo mostram que as 
redes sociais e acessos não estavam sob o 
domínio de Gabi Martins e que foram alterados 
sem consentimento e conhecimento da artista.  

Não é de hoje que esta humilde coluna sabe 
que Gabi Martins tinha problemas com seu 
ex-empresário. Antes mesmo de os dois rompe-
rem com a parceria, a coluna soube que Gabi 
tinha problemas com seu então gestor. Quem 
acompanhou de perto a relação dos doisdiz 
que o ex-empresário costumava dar muitos 
pitacos na vida pessoal da cantora e, na parte 
profissional, privava a ex-BBB de diversos tra-
balhos dos quais ela já teve interesse em fazer. 

Além do problema com seu ex-empresário, 
Gabi Martins vem sendo alvo de uma série de 
ataques virtuais. Neles, alguns prints de conver-
sas privadas atribuídos à cantora vem sendo 
compartilhados nas redes com a intenção de 
queimar a imagem da moça.

SANDRO MENDONÇA

POR AÍ
 N O canal Shop-

time apresenta 

shows exclusivos 

nas as sextas-

feiras de novem-

bro. O Festival 

Black November 

Shoptime terá 

Sorriso Maro-

to e Melim, nos 

dias 13 e 20 e a 

cantora Ludmil-

la, dia 26. No dia 

27, Luan Santa-

na e Simone e 

Simaria. 

REPRODUÇÃO

Gabi Martins batalha com 
ex-empresário por domínio 
de suas plataformas digitais
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APRESENTADORA DO JN 
É DIAGNOSTICADA COM 
CÂNCER DE MAMA
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Paulo Gustavo deu o que falar nos bastidores do ‘Prê-

mio Multishow de Música’, que aconteceu na última 

quarta-feira. Atrás do palco tinham quatro camarins 

(Paulo Gustavo, Tatá Werneck, Iza e Lexa), todos 

ficavam no mesmo corredor. A ordem era ninguém 

circulando pelo corredor dos camarins, uma vez que 

o humorista estava muito temeroso por conta da 

Covid-19 e não queria contato com ninguém. O ator 

evitou cumprimentos e uma das pouquíssimas pes-

soas a conseguir chegar perto dele foi o rapaz que o 

abanava por conta do calor. Pode parecer exagero a 

postura do Paulo Gusttavo, mas está corretíssima, 

ainda mais se tratando de quem tem duas crianças 

pequenas em casa e que dependem do papai sau-

dável para cuidar delas. 

Encerrando a temporada teatral da parceria do projeto da 

Expo Religião com a realização da FUNARJ, uma história 

de matrizes africanas será contada. A peça ‘Onilé, a Terra 

Pede Socorro’ estará em cartaz no próximo sábado, às 

20h, no canal do Youtube da Expo Religião e da FUNARJ. 

A proposta é levar uma história ou fatos de uma religião 

para um espaço religioso diferente, fazendo com que um 

conheça a história do outro e incentive cada vez mais o 

Respeito para descontruir cada vez mais a intolerância 

religiosa por meio da cultura. As atrizes Dhu Moraes e 

Narjara Turetta estão no elenco.

CONTRA A INTOLERÂNCIA

O PRECAVIDO

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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Solange Gomes assume que detesta falar de outras mulheres, mas em entrevista ao 
canal ‘Na Real’, do youtuber Bruno de Simone, a empresária não teve como fugir da 
polêmica recente envolvendo Luiza Ambiel. Tudo começou com o vazamento de uma 
discussão entre as duas, que terminou com uma notificação extrajudicial da ex-peoa. 
 “Recebi e não serviu nem para limpar vidros da minha casa. Ela pede para eu nunca 
mais citar o nome dela. Falei dela no livro, sim, porque fez parte da minha história e eu 
contei a verdade. Eu entrei no quadro a ‘Banheira do Gugu’ porque ela foi demitida, 
segundo a própria me contou, na época. Se ela foi mandada embora, entraria qualquer 
outra mulher na atração, mas entrou a Solange Gomes e ponto final”, desabafa a 
empresária, que acredita que Ambiel tem ciúmes dela.  
 Solange ainda criticou a participação da agora ex-amiga em ‘A Fazenda’, da Record. 
“Quis causar com coisas irrelevantes e se vitimizou com bobagens. Deve ser muito ruim 
você sair de um reality show com número alto de rejeição”, alfinetou Solange. 
 Na entrevista, a ex-modelo também assumiu ter recebido proposta para participar do 
reality rural. “Conversamos ano passado, mas não fechamos. Quem sabe um dia?”, deixou 
no ar a mãe da jovem Stephanie, fruto do relacionamento com o cantor Waguinho. 
 “Não foi um relacionamento duradouro, foi rápido, mas importante, porque gerou a 
minha filha Stephanie, o amor da minha vida. Se não fosse ele, ela não estaria aí e ela é 
muito especial. Tivemos alguns problemas no passado, tudo por causa do dinheiro. Hoje 
eu não falo com ele e não nos encontramos”, finaliza a ex-banheira do Gugu.

LUIZA AMBIEL MANDOU 
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL À 
SOLANGE GOMES

Cristina Ranzolin, que participou do rodízio de apresentadores do Jornal 

Nacional no ano passado descobriu que está com câncer de mama. 

“Recebi a notícia que eu estava com um nódulo suspeito na mama. 

Imediatamente, passei por uma biópsia. Estou com câncer de mama, 

um nódulo pequeno, de 1 cm, mas agressivo, que precisa de um trata-

mento sério. Felizmente, o que melhor responde  aos medicamentos. 

Já comecei a fazer quimioterapia”, explicou a jornalista.

FAZ CASAMENTO DE LUXO EM BÚZIOS

CAROL NAKAMURA 
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Carol Nakamura se casou, ontem, com o em-

presário Guilherme Leonel. Os noivos oficia-

lizaram a união no Hotel Insólito, em Búzios, 

na Região dos Lagos, com a presença de 40 

convidados por conta das normas de seguran-

ça contra a Covid-19. A ex-assistente de palco 

do Faustão e atriz fez um casamento de muito 

luxo e bom gosto e, pelo visto, não poupou gas-

tos para realizar um dos seus maiores sonhos.

O buffet, escolhido pela noiva, tinha ceviche, 

peixe (salmão), risoto de limão siciliano, com-

binando com o ambiente praiano, dadinhos 

de tapioca, filé mignon e frutos do mar. Além 

de uma mesa de antepastos com grissinis, 

torradas, queijos, charcutarias e um mini buffet 

com salmão, peixe branco, camarão no coco, 

opções vegetarianas e hambúrguer artesanal. 

Espumantes, whisky, gin, água de coco, sucos e 

chás gelados foram servidos no bar. 

O bolo de três andares era um naked cake de 

massa amanteigada, recheio de brigadeiro 

com frutas vermelhas e geléia de morango. 

Para completar uma mesa farta de doces com 

macarrons, bem-casados e bombons. Requin-

te e bom gosto que devem ter custado caro.

A atriz mirim Clara Galinari nem bem terminou seu contrato com a Globo, onde atualmente está gravando como 
Brenda, em ‘Amor de Mãe’, e já chega em sua nova casa com toda pompa e circunstância. Segundo a coluna 
soube, ela em breve começará na Record, onde está escalada para atuar em ‘Gênesis’, sendo tratada a pão de ló. 
Clara já chegará aos estúdios REC 9 com o mesmo status que Mel Maia ostenta hoje na Globo, o de queridinha.

CLARA CHEGA COM PRIVILÉGIOS

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

DIVULGAÇÃO 
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 N  O apagão de energia causou curto-circuito na polí-
tica do Amapá, e deu choque na campanha eleitoral 
da família Alcolumbre. Moradores de comunidades 
carentes estão nas ruas em protestos por água potável 
e alimentos (escassos nos supermercados). Perecíveis 
e carnes acabaram há dias, ou estragaram. Os mais 
exaltados apedrejaram viatura da PM e dos Bombeiros 
na noite de quarta. O irmão do presidente do Senado, 
Josiel Alcolumbre (DEM), que disputa a prefeitura na 
capital, teve considerada queda nas pesquisas de inten-
ção de votos nos últimos dias por causa do apagão. O 
povo põe parte da culpa no senador Davi Alcolumbre, 
que há meses tomou a frente em várias articulações 
para ajudar o estado – e também o projeto eleitoral do 
irmão, usando a vitrine do cargo. A conta chegou pico-
tada, por ora, e com saldo negativo.

Urna lacrada
 N O TSE, consultado pelo 

TRE do estado, acolheu 
pedido de adiamento das 
eleições municipais no 
Amapá para dezembro. 
Uma frente suprapartidá-
ria correu para solicitar.

Mas quem assiste?
 N Apenas a TV Globo e a 

Rádio CBN – do mesmo 
grupo – estão no ar no es-
tado, por uso de gerador 
próprio, a diesel. Todas as 
outras TVs e rádios estão 
fora do ar. 

PRONA
 N O STF julga dia 21 recur-

so dos advogados do an-
tigo Prona numa ação de 
‘desfusão’ da legenda com 
o ex-Partido Republicano, 
que voltou ao nome origi-
nal Partido Liberal.

Esportiva$
 N Enquanto o governo fe-

deral não regulamenta 

as apostas esportivas, os 
sites de apostas ganham 
milhões de reais, não ge-
ram emprego nem pagam 
tributos no país – são de 
propriedades de estran-
geiros e até brasileiros, 
com portais ‘hospedados’ 
em provedores no exte-
rior. Fazem forte propa-
ganda nas TVs e internet 
do Brasil.

Aposta na mídia
 N Empresários do Brasil 

que pretendem trabalhar 
legalmente no setor re-
clamam que o governo dá 
de ombros e não promove 
regras para o mercado in-
terno. Assim, encontram 
forte concorrência dos gi-
gantes em países latinos 
e na Europa, que vendem 
seus produtos pela mídia 
brasileira. Há caso de in-
vestimentos de R$ 100 mi-
lhões num grupo de TV no 
Brasil que veicula propa-
ganda de apostas. 

Aliás...
 N ...uma rádio de médio 

porte em cidades do inte-
rior (transferência de con-
cessão + equipamentos), 
atualmente, não custa 
menos de R$ 8 milhões na 
praça. 

Alívio paliativo
 N O governo federal libe-

rou mais de R$ 9,6 mi-
lhões para 111 asilos do 
Estado do Rio de Janeiro. 
É um alívio imediato – e 
paliativo – num momento 
de combate à covid-19.

Memória
 NMorreu na quarta-feira 

um dos mais combativos 
funcionários da Infraero 
contra malfeitos da empre-
sa, com 41 anos de serviço. 
Carlos Luna era servidor de 
carreira e entrou na lista de 
93 empregados forçados a 

se aposentar, na nova estru-
tura da estatal.

Dois em um
 N O candidato João Cam-

pos (PSB) colou a sua 
imagem à do falecido pai, 
o ex-governador Eduardo 
Campos, na disputa no 
Recife. Na TV, aparecem 
como sendo uma só pes-
soa. Campos polariza a 
disputa com o ex-ministro 
da Educação Mendonça 
Filho (DEM).

Solar social
 N Desde maio, o condomí-

nio do ‘Minha Casa Minha 
Vida’ Total Ville 402, em 
Santa Maria, cidade saté-
lite do DF, tem suas áreas 
comuns abastecidas por 
energia solar e economiza 
R$ 3 mil ao mês. O projeto 
foi desenvolvido pela Blue 
Sol Energia Solar. 

AMAPÁ EM CHAMAS

FORA DO AR

 N O deputado federal Ricardo Barros, líder do governo, perdeu 
a rádio Nova Ingá no Paraná, por infringir a legislação e aparecer 
como sócio da emissora, enquanto parlamentar. A Justiça de-
terminou a perda da concessão pública e relicitação da mesma.

Ao longo da pandemia, muito se fa-
lou sobre o aumento dos sintomas 
relacionados à depressão e à ansie-

dade, modificando a vida de boa parte da 
população. Tem um ponto, no entanto, 
que precisamos prestar um pouco mais 
de atenção: o nosso sono.

Desde o início desse período tão de-
licado, vários profissionais da área da 
saúde mental bateram na tecla da ma-
nutenção da rotina. E não foi à toa. A sua 
implementação nos ajuda a ter uma noite 
de sono mais saudável, mas se a situação 
está difícil e você está trocando o dia pela 
noite, ainda há jeito de se resolver.

A falta do sono impacta na saúde da 
pessoa, trazendo prejuízos sociais e pro-
fissionais. Em inúmeros casos, pessoas 
com insônia apresentam problemas de 
ansiedade e/ou depressão. Primeiro pon-
to interessante é avaliar se o tempo de 
sono está adequado para cada um. Algu-
mas pessoas ficam bem dormindo pouco 
e outras pessoas precisam dormir mais. 
Nem todas as pessoas demandam do 

Os setores público e privado, os 
três poderes constituídos (Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário) e 

a sociedade civil organizada têm a mis-
são de se unir neste momento para o de-
senho da estratégia de desenvolvimento 
socioeconômico do Estado do Rio de Ja-
neiro no cenário pós-pandemia. O qua-
dro é muito preocupante. Entre janeiro 
de 2017 e setembro de 2020, de acordo 
com dados do Ministério da Economia, 
enquanto o Estado do Rio de Janeiro 
perdeu 317.588 empregos com carteira 
assinada, com uma queda no estado de 
9,3% no número de empregos, São Paulo 
e o Brasil ganharam, respectivamente, 
135.398 e 782.274 empregos, um cresci-
mento de 1,2% e 2,1%. 

Além do desafio de constituir um 
círculo virtuoso para o conjunto do 
estado, é necessário reduzir as nos-
sas enormes desigualdades regionais, 
aprofundadas pela covid-19. Os núme-
ros são estarrecedores. 

A Assessoria Fiscal da Casa acaba 
de concluir um levantamento, com 
base em dados do governo federal, 
que mostra o mapa da nossa vulne-
rabilidade: na pandemia, 5,6 milhões 
de fluminenses receberam o auxílio 
emergencial de R$ 600 e R$ 1.200,00, 
em um estado em que 972 mil pessoas 
já estavam cadastradas no Bolsa Fa-
mília e outras 357 mil no Benefício de 
Prestação Continuada também do go-
verno federal. 

Chama atenção cidades do interior 
com pouca atividade econômica e/ou 
muita informalidade. Nos municípios 
de Armação de Búzios, São Francis-
co de Itabapoana e Macuco, até julho 
de 2020, o percentual de moradores 
que recorreu ao programa de auxílio 
emergencial atingiu, respectivamente, 
56,89%; 50,60%; e 46,58%. Na Baixada 
Fluminense, onde temos sérias defi-
ciências de infraestrutura, o benefí-
cio atendeu, em Magé, Nova Iguaçu e 

União pelo Rio no pós-pandemia

Pandemia, insônia e saúde mental

Marihá Lopes
psicóloga clínica, 
esp. terapia cogniti-
va comportamental e 
psicologia social

André Ceciliano
deputado estadual 
(PT) e presidente da 
Alerj 

mesmo número de horas de sono.
Um dos problemas em não conse-

guir dormir vem do que chamamos de 
“ciclo negativo da insônia”. Em muitos 
casos, o fato de não dormir faz com 
que a pessoa tenha pensamentos como 
“não vou conseguir dormir novamen-
te”, “o dia de amanhã será ruim devido 
ao meu cansaço”, “acho que não sou 
normal, afinal todos dormem”, etc. Es-
ses tipos de pensamentos acabam au-
mentando a ansiedade, piorando, por 
consequência, a insônia.

Saiba, contudo, que há solução. Po-
demos fazer algumas modificações ao 
longo do nosso dia para minimizar a 
situação e melhorar a nossa noite de 
sono, como evitar consumir bebida al-
coólica e produtos que tenham cafeína 
ou algum outro estimulante a partir de 
seis horas antes de se deitar; realizar 
a última refeição de um a duas horas 
antes de se deitar; garantir que o am-
biente do seu quarto seja silencioso, 
com uma temperatura amena, que seja 
ventilado, que tenha o mínimo confor-
to possível; fazer exercício na parte da 
manhã, pois exercícios intensos à noite 
podem atrapalhar na hora de dormir; 
manter uma rotina do sono (levante e 
vá se deitar aproximadamente sempre 

Seropédica, respectivamente, 38,86%; 
38,72%; e 38,52% da população. Em 
Itaboraí, onde a promessa do Eldora-
do do Comperj ruiu, 35,59% pediram 
o benefício federal. 

Nos últimos meses, a pauta da Alerj 
focou principalmente na mitigação do 
sofrimento da população, sobretudo da-
quela parcela mais vulnerável. Foram 
aprovados 233 projetos de lei e mais 200 
novas leis relacionadas à pandemia en-
traram em vigor no estado. 

Mas é hora de ir além, desenhar e exe-
cutar um plano sistêmico de desenvol-
vimento econômico e social para que o 
Rio possa se reinventar. Afinal, temos a 
terceira maior população do país (8% do 
total nacional), a segunda maior Econo-
mia, nos destacamos no sistema produ-
tivo do petróleo e gás e somos a princi-
pal porta de entrada do Turismo. Sem 
contar nossa capacidade no sistema de 
produção e inovação em Saúde, ainda 
mais depois que a pandemia mostrou a 
vulnerabilidade do mundo e sua depen-
dência da China e da Índia.

Temos a UFRJ, ao lado da Fiocruz 
e de BioManguinhos, laboratórios es-

palhados por todo o estado e ainda o 
terminal do contêiner em Itaguaí que 
pode servir como âncora para atração 
de atividades industriais e empregos 
para a periferia metropolitana. 

Por isso, temos dialogado com os co-
legas deputados federais da bancada 
do nosso estado, reitores de univer-
sidades públicas, economistas e com 
setores da sociedade civil em busca de 
caminhos que nos tirem do labirinto 
em que nos metemos. O Rio de Janei-
ro ocupa a 17ª posição entre as unida-
des federativas em termos de receita 
pública. O governo federal arrecadou 
aqui, em 2019, aproximadamente R$ 
174 bilhões em impostos federais, mas 
apenas cerca de R$ 36 bilhões desse 
montante ficaram no estado. 

Portanto, necessitamos debater po-
tencialidades e tomar medidas coor-
denadas que ampliem o dinamismo 
socioeconômico do estado, além de re-
discutir o pacto federativo tributário. 
Com esse enorme potencial produtivo, 
o Rio não pode seguir injustiçado. Pre-
cisamos arregaçar as mangas e fazer 
nosso dever de casa.

no mesmo horário; evite cochilos ao 
longo do dia e não utilize a cama para 
ser lugar de estudo ou planejamentos, 
apenas para descansar).

Precisamos associar o quarto ao lo-
cal onde se dorme, o que, na quaren-
tena, ficou confuso devido ao trabalho 
em home office. Muita gente passou a 
utilizar o quarto para ser também o 
escritório. Se esse é o seu caso, além 
de tentar manter as dicas acima, é im-
portante também que se faça um rela-
xamento muscular ou uma meditação 
focando na respiração. Isso ajuda a 
diminuir estresse e a acalmar.

Mas se você é daquelas pessoas que, 
na hora de dormir, se perde em mil e 
um pensamentos ao mesmo tempo, 
a técnica de parada de pensamentos 
pode ser muito útil. Em primeiro lu-
gar, identifique esses pensamentos 
que te impedem de dormir; em segui-
da, dê uma ordem de pausa, como di-
zer em voz alta “pare”, e tente substi-
tuir os pensamentos por outros mais 
adaptativos.

Lembrando que essas são algumas 
das diversas formas que podemos utili-
zar para melhorar a nossa noite de sono. 
Se você sentir que nada está ajudando, 
não deixe de buscar ajuda médica.

MARCELO CAMARGO/ AGÊNCIA BRASIL
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Z
ezé Motta completou 76 anos em ju-
nho e não para. A atriz e cantora tem 
uma agenda repleta de compromis-
sos, como entrevistas, bate-papos e 

lives musicais nas redes sociais. Mas, hoje, 
ela retoma uma atividade que há meses não 
pode realizar devido à pandemia do novo 
coronavírus: cantar ao vivo para um público 
físico. A artista vai reestrear o show “Coração 
Vagabundo - Zezé canta Caetano”, às 20h, na 
área externa do Teatro Prudential, no Rio, 
após 30 anos da sua primeira temporada.

“O teatro me convidou para realizar um 
show que não tivesse feito recentemente no 
Rio e, logo, eu pensei ‘claro, vou realizar meu 
sonho de retornar com o show Zezé canta Cae-
tano’. E se Deus quiser, quando passar a pan-
demia, eu quero fazer uma temporada e viajar 
com ele pelo Brasil”, disse a atriz, que não le-
vou o projeto adiante na década de 1990 por 
ter sido escalada para uma novela e por falta 
de uma gravadora.

Os fãs podem esperar muita emoção e 
alegria, além de canções para todo mundo 
cantar junto. “É um show que agrada porque 
tem um repertório impecável, com músicas 
bonitas que eu canto com prazer. O público 
também ama porque possui intimidade com 
o repertório de Caetano. Quem não conhe-
ce, né?”, disse Zezé, que garantiu a música 
“Pecado Original” no espetáculo. A faixa foi 
um presente de Caetano para o seu primeiro 
LP, em 1978.

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

MALHAÇÃO

 n Tina e Anderson ficam cons-
trangidos um na frente do outro, 
e Samantha interrompe os dois. 
Tina sugere que Roney faça um 
clipe com sua música nova. An-
derson e Tina discutem.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Reinaldo pergunta a Natália 
sobre o homem que ela está na-
morando. Hélio procura Bibiana 
para se explicar sobre sua a de-
sapropriação da ONG. Alberto diz 
que deseja ver Ester punida.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 n Bruna afirma a Giovanni que 
Camila se aproximou dele inten-
cionalmente. Beto pede para 
conversar com Tancinha, e Fran-
cesca aconselha a filha a pensar 
bem antes do casamento.

 n Duplex questiona Antônio e 
Cindy. Tobias fica assustado 
com a morte de Beto. Duplex se 
decepciona com Antônio e Cindy. 
Oxente e Zenaide se reconciliam. 
Fernanda chora a morte de Beto.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

20h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Beto, Clarita, Carol, Tobias e 
Dani preparam um dia de muitas 
surpresas para Letícia. Carmen 
se desespera ao perceber que 
sua pele está manchada.

20h30 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Eugênio atende um telefone-
ma de Irene. Caio discute o caso 
de Rubinho com Eugênio. Bibi 
fica tensa ao falar com o trafi-
cante. Shirley critica Cibele.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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Reportagem do estagiário Filipe Pavão, sob supervisão de 

Tábata Uchoa

Com a pandemia, o que ela lamenta é a falta 
de maior interatividade, uma marca de seus 
espetáculos. “Vai ser um belo retorno, mas eu 
vou sentir falta daquele aconchego de chegar 
perto, de circular na plateia, brincar com o pú-
blico e passar o microfone pra alguém cantar 
comigo. Dessa vez, eu vou ficar paradinha no 
palco pra manter a distância”, contou Zezé, 
que assegurou estar tomando todas as me-
didas recomendadas pelos órgãos de Saúde.

AMIZADE COM CAETANO
A amizade entre Zezé e Caetano vem de lon-
ga data. Na década de 1970, os dois tinham o 
mesmo empresário e se encontravam frequen-
temente em Salvador, tanto na praia como na 
casa do cantor e compositor baiano. Inclusive, 
um dos seus maiores sucessos foi feito em ho-
menagem a Zezé.

“A música ‘Tigresa’ também não pode fal-
tar. Reza a lenda que ele fez em minha home-
nagem”, disse Zezé aos risos. “Essa história é 
divertida porque viviam perguntando para 
Caetano quem era a tigresa e ele fazia misté-
rio, chegou a dizer que era ele próprio. Mas, 
há algum tempo ele confirmou que a tigresa 
era para mim e eu fiquei toda prosa”, contou.

REPRESENTATIVIDADE
Para Zezé, é muito importante que falemos 
sobre o mês da Consciência Negra porque é 
uma data chave para fomentar o debate sobre 
a questão racial, além de ser o pagamento de 

uma dívida histórica com Zumbi dos Palmares 
ao reconhecê-lo como herói por ter “lutado e 
morrido por liberdade”.

“O mês da Consciência Negra é uma con-
quista contra a discriminação racial. Infeliz-
mente o Brasil ainda é racista, é um país em 
que existe discriminação, desigualdade e mui-
ta gente que se considera parte de um grupo 
superior só por conta da cor da pele, o que é 
um absurdo”, desabafou a artista, que dá voz 
aos contos africanos “Sankofa”, exibidos ao 
longo do mês de novembro no canal de TV por 
assinatura Prime Box.

E 44 anos após o filme “Xica da Silva”, que 
foi um divisor de águas na carreira de Zezé, ela 
relembra as dificuldades do caminho, reflete 
sobre as mudanças no audiovisual brasileiro 
e reforça que há muito por fazer.

“Eu sou de um tempo em que nós só tínha-
mos um negro em cada produto. Quando eu 
fazia parte, não tinha espaço para Neuza Bor-
ges. Quando a saudosa Chica Xavier estava, 
não tinha espaço para Ruth de Souza. Hoje em 
dia, sempre que vejo um programa, eu conto 
quantos negros estão ali e vejo que existe uma 
preocupação de papeis diversificados, não só 
os de serviçais ou aqueles sem grande expres-
são. Nesse sentido, mudou um pouco, mas ain-
da falta espaço para o negro no audiovisual. A 
luta continua”, finalizou.

‘AINDA FALTA 
ESPAÇO PARA 

O NEGRO’

Cantora e atriz, Zezé 

Motta fala de racismo e 

também sobre o show 

‘Coração Vagabundo - 

Zezé canta Caetano’, que 

apresenta hoje, às 20h, no 

Teatro Prudential



Horóscopo

Os astros prometem um dia agradável. Bom 
momento para os estudos e o aprendizado. Pode ter 
bons resultados no trabalho e também pode ganhar 
um dinheiro extra.

Vai focar na conclusão de um projeto profissional que 
está enrolado. Fuja de conflitos com amigos e 
familiares. Pense onde quer estar no futuro e não 
perca de vista suas metas. 

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: ante, aquário, aresta, ária, atrás,ereta, estalo, esteira, inteira, 
linear, loira, maestria, maré, mestre, neta, pasta, plano, poeira, pura, 
quarenta, quase, raio, renal, seno, sereia, seta, teia, treino, trem e trio.

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

Tudo indica que os astros vão mexer com as suas 
emoções hoje. Se algo não está dando certo, talvez 
seja melhor você repensar a sua forma de agir. Evite 
conflitos com o par. 

GÊMEOS
21/5 a 20/6

É hora de colocar um ponto final em um assunto que 
vem se arrastando, seja no trabalho ou no amor. Se 
souber agir com sabedoria, poderá eliminar um 
problema de saúde.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Estará menos sociável hoje, o que pode trazer 
problemas no ambiente familiar. Não cobre do par o 
tipo de atenção que nem você consegue dar. Dê um 
gás nas atividades pendentes.

LEÃO
23/7 a 22/8

Tome cuidado para não começar discussões em casa 
ou no trabalho. É melhor deixar assuntos difíceis para 
depois. Faça alguma atividade com o par para poder 
relaxar e esquecer os problemas! 

VIRGEM
23/8 a 22/9

No trabalho, tome cuidado para não alimentar 
decepções dentro de você. Não insista em algo que 
não está dando certo, pense em novas soluções! Uma 
nova paquera pode surgir.

LIBRA
23/9 a 22/10

Assuntos não resolvidos do passado podem vir à tona 
agora, não deixe isso explodir um sentimento 
negativo. Não aja de forma precipitada no amor. 
Tenha paciência com o par.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Desavenças e conflitos em família, com parceiro ou no 
trabalho não estão descartadas. Tome cuidado para 
não parecer arrogante ao fazer exigências. Procure 
espairecer, evite se estressar.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Tensões devem rondar o dia, mas não jogue a toalha 
ao ver suas iniciativas não darem os resultados que 
deseja. Bom dia para ficar no seu cantinho. Se não 
gostar de algo, dialogue.

Afaste o sentimento de decepção e de depreciação. 
Deixe que as coisas se ajustem sozinhas aos poucos. 
Assista algo que goste para espairecer. Tire um tempo 
para namorar.

Tome cuidado para que uma discussão de 
relacionamento ríspida não acabe com sua relação. 
Examine qual situação te faz sofrer e faça as correções 
necessárias, tome cuidado.

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

Mulher trans 
é capa da 
‘Playboy’ do 
México
A modelo e influenciadora digi-
tal Victoria Volkova é a primeira 
mulher transsexual a sair em uma 
capa da revista Playboy no Méxi-
co. No perfil oficial no Instagram 
há uma nota com o posiciona-
mento da publicação: “A Playboy 
México está comprometida com 
a abertura e a diversidade pelas 
quais lutamos diariamente neste 
país. A marca tem se manifestado 
historicamente porque o prazer 
é um benefício para todas as pes-
soas, independentemente de sexo, 
preferência sexual e raça”.

Em janeiro de 2018, a edição 
alemã da revista publicou a pri-
meira capa com uma modelo 
trans, com Giuliana Farfalla, de 
21 anos, ex-participante do reality 
show German’s Next Top Model.

Frank Aguiar 
muda nome 
para Luz
Conhecido como o Cãozinho dos 
Teclados, Frank Aguiar resolveu 
mudar seu nome artístico. Ela 
agora passou a adotar o nome 
Luz Aguiar. O nome de batismo do 
cantor é Francisneto Luz Aguiar. 
Segundo o artista, a mudança se 
deve a sua “evolução espiritual”. 

“Nesse novo momento em que 
vivo, ressignificando toda a car-
reira, todas as minhas atividades, 
principalmente num momento 
que vivo de uma boa evolução 
espiritual, me veio uma mensa-
gem. Nesses momentos que me 
encontro só, de espiritualidade, 
que eu deveria assumir esse nome 
de sangue. Luz Aguiar. ‘Luz’ de ilu-
minar... Nome bonito...”, disse.

Sheron 
Menezzes fora 
da Globo
A atriz Sheron Menezzes decidiu 
não renovar seu contrato com a 
Rede Globo e irá sair da emisso-
ra, após 18 anos. A informação 
foi confirmada pela assessoria 
da artista ao jornal Estado de São 
Paulo.

Em nota, a assessoria disse 
que ela vai participar de um novo 
“projeto em uma plataforma de 
streaming”, mas não foram dadas 
mais informações sobre o projeto, 
incluindo quando ele será lançado 
e em qual plataforma a atriz apa-
recerá. A última participação de 
Sheron na Globo foi em Bom Su-
cesso, exibida entre 2019 e 2020.
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