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

Não dá pra fugir... É preciso falar sobre 
a segunda onda. Os hospitais do Rio, 
sejam públicos ou particulares, já se 

preparam para a possibilidade de uma alta 
nos casos de covid-19. Jamais alguém aqui 
vai querer implantar terror ou alarmar a 
população sobre a situação, mas é a reali-
dade... Querendo ou não, a conta da flexibi-
lização que se tornou, bora falar a real, uma 
bagunça, vai chegar... Num levantamento 
feito pela coluna com as secretarias do es-
tado e do município, os números já come-
çam a preocupar.

Segundo os dados, na rede municipal há 881 
leitos, 251 só para UTI. A taxa de ocupação na 
UTI para covid-19 na rede SUS - que inclui leitos 
de unidades municipais, estaduais e federais - 

ocorre porque, para pacientes com comor-
bidades, a Central Estadual de Regulação 
busca vagas que contemplem todas as suas 
necessidades clínicas, garantindo a assis-
tência especializada a cada caso.

O infectologista da UFRJ, Doutor Roberto 
Medronho, analisou esta possível segun-
da onda: “A experiência internacional, as 
medidas de flexibilização, algumas vezes 
inoportunas, associadas ao comportamen-
to de muitas pessoas fazem com que o risco 
de ocorrência de uma segunda onda seja 
elevadíssimo. O mais dramático é que em 
nosso caso, sequer conseguimos diminuir a 
primeira onda em níveis aceitáveis.”

Que situação... Se vai acontecer, a gente não 
tem bola de cristal... Mas pela experiência do 
começo do ano, não tem como relaxar, achar 
que tem que conviver e se adaptar. Muita gente 
ainda não se infectou, o risco tá aí é só não en-
xerga quem não quer. 3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I 
 n O 1º turno já foi... É sempre interessante, por mais 

que você não concorde ou curta, ver a mobilização 
nas ruas, na defensa de ideais... Por mais que a polí-
tica esteja tão desacreditada. Tudo ou, quase tudo, 
aconteceu de forma tranquila. É claro que existem 
exceções... Sem noção é o que não falta por aqui!

Em período eleitoral, se vê de tudo. Até coisas bi-
zarras! Mas faz parte da “festa da democracia”, que 
muitos falam que de festa não tem nada. E isso é 
democracia... Que bom que a gente tem direito de dis-
cordar de políticos que não nos agradam. Bora colocar 
o Pingo no I... A gente não sabe o que o futuro reserva, 
mas é preciso confiar! Aplausos hoje não vão para o 
político A ou B, e sim pro povo, que mesmo sem saber 
o que vem pela frente, cumpriu papel de cidadão.

TÁ FEIO!
 nNove horas da manhã, dia de semana e um BRT cain-

do aos pedaços... E não é forma de falar. O flagrante, eu 
mesma que fiz. Como a foto mostra, a lataria solta com 
o BRT, na Avenida das Américas. Reflexo do que a gente 
já falou aqui. Abandono, estações fechadas e largadas. 
Além de não prestar o serviço, a concessionária põe em 
risco não só os passageiros, como quem passa ao lado.

Um veículo se desfazendo em alta velocidade pode 
não só ocasionar um acidente automotivo, como tam-
bém machucar outras pessoas. É isso que o carioca tem 
que enfrentar todos os dias... E pelo jeito só vai piorar. 

A coluna cobrou do BRT que informou que o articu-
lado será verificado e reparado. A concessionária culpou 
as condições precárias das vias, principalmente dos 
Transoeste e Transcarioca, que provocam o desgaste 

É bom ficar de olho...
n https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/isabele-benito

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

As mais lidas
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Em fila de votação, idoso 
passa mal e morre

ELEIÇÕES

Presidente de mesa 
atrasa, chega bêbado 

e causa filas em votação
ELEIÇÕES

Homem e mulher baleados 
em São Gonçalo

RIO DE JANEIRO

Crivella questionado 
sobre ‘Fala com a Márcia’

ELEIÇÕES

O eleitor 
sinalizou 
a favor 
do centro 
democrático 
e não dos 
extremos. 
Muitos 
políticos 
conhecidos 
conseguiram 
se reeleger”.

A melhor análise do resultado das eleições no Rio 
de Janeiro será feita nos próximos dias. Mas já é 
possível garantir que o voto do eleitor à Câmara de 

Vereadores, ideologicamente, sinalizou o centro demo-
crático e não para os extremos. Primeiro, os bolsonaristas 
espalhados pelos partidos de direita, majoritariamente 
Republicanos e PSL, não repetiram o sucesso de 2018, 
com o discurso Família, Pátria e Religião. Segundo, pre-
valeceu a preferência por nomes já conhecidos. Por isso, 
ficou mais fácil repetir votos em figuras carimbadas como 
Chico Alencar (PSOL), Tarcisio Motta (PSOL), Carlos Bol-
sonaro (Republicanos), Jorge Felippe (DEM), César Maia 
(DEM), Teresa Bergher (Cidadania) e Rosa Fernandes 
(PSC). Todos possuem envolvimento com a política local.

OLHAR ELEITORAL
Os radicais da esquerda do PCO, por exemplo, ficaram no 
meio do caminho e, pela direita, a boa votação de Gabriel 
Monteiro (PSD), se deve mais a um fenômeno individual das 
redes sociais do que ele ser representante de grupo organi-
zado. O baixo clero, como sempre, acha o seu lugar: Marcelo 
Siciliano (PP) e Carminha Jerominho (PMB), ambos po-
lêmicos por suas atuações em área de milícia. Deu certo a 
estratégia da esquerda de empoderar mulheres pretas para 
fortalecer a luta contra a discriminação de gênero e raça. 
Como foi o caso de Tainá de Paula, do PT, e as candidatas 
sensíveis a temas sociais. do PSOL.

ELEIÇÕES 2020

Os primeiros 
sinais das 
urnas no Rio

 n A Fundação Leão XIII e o 
Detran.RJ inauguram, hoje, 
o Posto de Atendimento às 
Pessoas em Situação de Rua. 
A nova sala vai funcionar na 
sede da Fundação, na Rua 
Senador Dantas 76, 8º andar, 
no Centro.

InformedoDia

 n Idosos conscientes, mes-
mo sem a obrigatoriedade 
de comparecimento, fizeram 
questão de cumprir seu de-
ver cívico. Ocorre que pes-
soas com mais 70 anos, em 
muitas zonas eleitorais, fo-
ram obrigadas a subir ram-
pas ou escadas. Fica a su-
gestão para que a logística 
futura reúna os acima des-
ta idade no primeiro andar 
para facilitar a mobilidade.

INCLUSÃO: 
SUGESTÃO 
PARA O TRE 

REPRODUÇÃO

Idosos em zona eleitoral

ESTEFAN RADOCICZ

A VIDA TENTA VOLTAR 
A NORMALIDADE

TRANS: 
O DEBATE 
NECESSÁRIO
O coreógrafo Mar-
cio Moura sentiu 
falta de um tema 
na eleição: “A ex-
pectativa de vida 
das pessoas trans 
é de 35 anos. É 
menos da metade 
da média nacio-
nal, que é de 75,5 
anos, segundo 
dados do IBGE”, 
diz ele.

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

Ao que tudo indica, o segundo turno  promete uma campanha 
mais agressiva entre Paes e Crivella. O eleitor precisa ficar atento, 
principalmente em momentos de fake news. Por aqui, seguirei 
firme levando informação com credibilidade.

Parabenizo todos os vereadores eleitos. Que ocupem as cadei-
ras de forma responsável e consciente de que estarão lá por um 
desejo dos cidadãos, e é por eles que devem trabalhar. Cuidem da 
cidade e das pessoas. É disso que o Rio precisa.

Uma pergunta que muitos estão se fazendo: após as eleições, 
quais medidas serão adotadas para evitar o aumento de casos da 
covid-19? Médicos amigos já me falaram de hospitais novamente 
lotados e da preocupação de que a realidade esteja maquiada, 
afetando, novamente a população.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

As mulheres tiveram destaque maior nessas eleições

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

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

na prefeitura é de 80%. Já a taxa de ocupação 
nos leitos de enfermaria é de 64%.

No estado, a taxa de ocupação, conside-
rando todas as unidades da rede destinadas 
à covid-19, está em 18% em leitos de enfer-
maria e 57% em leitos de UTI. No total, na 
rede, 109 suspeitos ou confirmados aguar-
dam transferência para leitos de internação, 
sendo 58 para enfermaria e 51 para UTI, que 
podem ser regulados para diferentes redes, 
seja municipal, estadual ou federal.

As duas secretarias informaram que não 
há falta de leitos. Na prefeitura, nem fila 
de espera tem, pois há leitos para todos os 
pacientes inseridos no sistema de regulação. 
No estado, a situação é um pouco diferen-
te, existe uma fila de espera por leitos, que 

acentuado. Em mais de 140 países onde existem sistemas 
BRT, os veículos duram 20 anos. Mas, no Rio, o tempo mé-
dio é de cinco anos. 

Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Tá ca-
penga demais, e tenho dito!

 ISABELE BENITO



PAES E CRIVELLA VÃO AO

SEGUNDO TURNO 
Com quase 100% das urnas apuradas, ex-prefeito teve 37,01% dos votos válidos e o atual, 21,90%. 
Paes afirma que resultado mostra rejeição ao rival; Crivella aposta que pode reverter a situação

A 
eleição para prefeito do 
Rio de Janeiro será de-
cidida no segundo tur-
no entre os candidatos 

Eduardo Paes (DEM) e Marcelo 
Crivella (Republicanos). Com 
99% das urnas apuradas pelo 
TSE, Paes tinha 37,01% dos vo-
tos válidos, enquanto Crivella 
somava 21,90%. Martha Rocha 
(PDT) ficou em terceiro lugar, 
com 11,30%, e Benedita da Silva 
(PT) em quarto, com 11,27%. 

Paes fez muitas críticas ao 
candidato rival do Republica-
nos. “Acho que o carioca sabe a 
tragédia que é a gestão do Crivel-
la para todos nós. Quando você 
anda pela Zona Oeste, você con-
versa com as pessoas que depen-
dem da atenção básica da saúde, 
da clínica da família, elas vivem 
a dificuldade que é você não ter 
médico. Quando as pessoas ten-
tam pegar um BRT, para se des-
locar, elas veem o quanto o BRT 
não funciona mais” disse. 

Sobre os números da votação, 
o ex-prefeito disparou: “Creio 
que o resultado das urnas mos-
tram o quanto o povo carioca 
rejeita essa administração. É a 
administração de uma pessoa 
despreparada, que fez com que 
os cariocas sofressem muito”. 

Paes votou por volta das 
10h30 no Gávea Golf Club, em 
São Conrado. Ele estava acom-
panhado da esposa, filhos e as-
sessores. Na saída, ele afirmou 
que o atual prefeito “destruiu a 
cidade”.

“Primeiro, queria agradecer a 
população. O Rio não pode mais 
arriscar, não pode mais errar. O 
Rio escolheu um prefeito que 
destruiu a cidade nos últimos 
anos”, afirmou Paes, que evitou 
falar sobre um eventual apoio 
do presidente Jair Bolsonaro no 
segundo turno.

Antes de exercer o voto, Paes 
também acompanhou o filho 
Bernardo na escola municipal 
Lúcia Miguel Pereira, em São 
Conrado. Bernardo votou pela 
primeira vez, após ter comple-
tado 16 anos em julho.

NOVA ELEIÇÃO 
Marcelo Crivella afirmou que 
o segundo turno é uma nova 
eleição, em que o desempenho 
dos dois governos será compa-
rado. “O segundo turno é mera 
comparação (entre) quem go-
vernou com muito dinheiro e 
quem governou com pouco, e 
o que cada um fez”, afirmou o 
prefeito, que acredita poder re-
verter rejeição e derrotar Paes 
no segundo turno.

“Tenho certeza de que os nú-
meros que temos vão mudar. 
Minha rejeição é de gestão, não 
é pessoal. Quando os eleitores 
souberem tudo o que fizemos, 
isso pode ser revertido”, afirmou. 
“É diferente quando a rejeição é 
pessoal, quando o candidato é 
réu e está envolvido em corrup-
ção”, completou.

Crivella chegou para votar às 
8h50 na Escola Municipal Sérgio 
Buarque de Holanda, na Barra 
da Tijuca, Zona Oeste do Rio, 
acompanhado pela mulher, Syl-
via Jane, e do filho, Marcelo Hod-
ge Crivella. O prefeito levou cerca 
de 10 minutos na seção eleitoral. 
Na saída, ele rebateu as críticas 
contra seu governo atacando a 
TV Globo e aproveitou para agra-
decer o apoio recebido do presi-
dente Jair Bolsonaro. 

DANIEL CASTELO BRANCO

REGINALDO PIMENTA

Benedita destaca campanha ‘alegre e sem baixarias’ 
A candidata à Prefeitura do 
Rio Benedita da Silva (PT) 
votou pouco antes das 9h, 
na Escola Municipal Santo 
Tomás de Aquino, no Leme, 
na Zona Sul do Rio. Aos 78 
anos, a petista aproveitou o 
horário das 7h às 10h, dado 
como preferencial aos ido-
sos nas eleições deste ano. 
Ela chegou à seção eleitoral 
acompanhada de um neto, 
do marido, o ator Antonio 
Pitanga, da deputada fede-

ral Jandira Feghali (PCdoB) e 
da cantora Eliana Pittman.

“É uma emoção muito gran-
de, depois de tantos anos, vol-
tar candidata à prefeitura. Fi-
zemos uma campanha muito 
bonita, alegre, sem baixarias, 
mostrando o que queremos 
para a cidade”, disse.

Nas pesquisas divulgadas no 
sábado, Benedita aparecia dis-
putando o terceiro lugar com 
Martha Rocha (PDT). “A gente 
não tem que ter medo do con-

corrente. A gente tem que ter 
respeito. Eu não subestimei, em 
nenhum momento, qualquer 
outra candidatura”, afirmou a 
petista, que atualmente é depu-
tada federal e já foi senadora e 
governadora do Rio. 

Martha Rocha (PDT) che-
gou para votar às 10h30, na 
Escola Municipal General Eu-
clydes de Figueiredo, na Tiju-
ca, Zona Norte do Rio. Mora-
dora do bairro, ex-delegada da 
Polícia Civil chegou acompa-

nhada do marido, Eduardo 
Moreira. Antes do voto, ela 
fez um balanço sobre sua 
campanha nas ruas, onde 
percorreu diversos bairros 
por toda a cidade, ouvindo 
a população.

“O que as pesquisas mos-
tram é que há uma indefini-
ção e uma profunda rejeição 
ao atual prefeito”, disse a 
candidata, que entrou para 
a política em 2015, como de-
puta estadual pelo PSD.

Creio que o 
resultado 
das urnas 
mostram 
o quanto o 
povo carioca 
rejeita essa 
administra-
ção. É a 
administra-
ção de uma 
pessoa 
despreparada
EDUARDO PAES, 
candidato à 
Prefeitura do Rio

Tenho 
certeza 
de que os 
números 
que temos 
vão mudar. 
Minha 
rejeição é de 
gestão, não 
é pessoal 
MARCELO 
CRIVELLA, 
prefeito do Rio

Eduardo Paes votou no 

Gávea Golf Club, em São 

Conrado, e disparou contra 

o atual prefeito

Marcelo Crivella 

votou na Escola 

Sergio Buarque de 

Holanda, na Barra, 

e rebateu críticas 

ao seu governo 
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UM RIO DE
DIFERENÇAS

Da aglomeração 
à tranquilidade, 
equipes de  
O DIA percorrem 
o Estado e 
registram as 
eleições da 
pandemia: 
flagrantes de  
boca de urna, 
santinhos 
espalhados  
pelas ruas e filas 
para votar

N
as eleições da pande-
mia, houve diferen-
tes relatos em todo 
o Estado do Rio: de 

seções de votações tranquilas 
até aglomerações nas ruas, re-
clamações de demora nas filas 
e flagrantes da ilegal boca de 
urna. A distribuição de santi-
nhos e a presença de grupos 
reunidos com bandeiras e 
camisetas não parou ontem, 
mesmo sendo crime eleitoral. 

Na Rocinha, na Zona Sul, 
na passarela principal que 
dá acesso à favela, milhares 
de santinhos estavam es-
palhados pelo chão, já pela 
manhã. A quantidade era 
tanta que levava perigo até 
aos idosos, que precisavam 
se apoiar no corrimão para 
não escorregar. Uma viatura 
da Polícia Militar patrulhava 
a área, mas a presença dos 
agentes não impedia a prá-
tica. No CIEP Ayrton Senna, 
a movimentação era grande, 
mas com pouca fila.  

Em Higienópolis, na Zona 

VISÃO EMPREENDEDORA

Carioca aproveita recomendação e vende canetas em frente à zona eleitoral

Álvaro Augusto, de 57 anos, aproveita para vender canetas

ESTEFAN RADOCICZ/AGÊNCIA O DIA

 N O vendedor de jornais Álvaro 
Augusto, de 57 anos, é desses 
cariocas de visão empreende-
dora. Diante da recomendação 
de cada eleitor possuir sua pró-
pria caneta, norma do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) para 
evitar a disseminação do coro-
navírus, o morador de Copaca-
bana aproveitou para faturar: 
comprou alguns pacotes de 
canetas azuis e se posicionou 
estrategicamente na porta da 
Escola Municipal Roma, sal-
vando a pele dos despreve-
nidos. “Caneta é dois reais”, 

bradava o comerciante.
“O que mais tem é de gente que 

entra e diz: ‘Ih, esqueci a caneta!’. 
Em uma hora, já vendi mais de 20”, 
comemorou Álvaro, que tratou de 
vender as canetas no seu próprio 
local de votação.

“Tem nicho. Sabendo que é 
uma zona eleitoral movimentada, 
pensei em vender alguma coisa. 
Máscara, não, porque ia ter muita 
gente vendendo. Água também 
vende muito. Optei pela caneta. 
É fácil ter troco, e tem um grupo 
razoável de desprevenidos”, co-
menta Álvaro.

 N O início das eleições come-
çou com a presença, em gran-
de parte, de idosos, pela ma-
nhã, conforme recomendação 
do Tribunal Superior Eleitoral. 
Na Escola General Euclydes de 
Figueiredo, na Tijuca, Zona 
Norte do Rio, onde a delega-
da e candidata à Prefeitura, 
Martha Rocha (PDT), votou, 
a movimentação era tran-
quila, mas houve reclama-
ção sobre a acessibilidade e 
urnas com defeito. A equipe 
do jornal O DIA flagrou pes-
soas com cadeiras de rodas e 
bengalas com dificuldades de 

chegarem às zonas eleitorais 
do colégio.

A advogada Ana Masca-
renha, que faz parte da co-
missão do idoso, disse que a 
mãe, de 77 anos, que sofre de 
Alzheimer, desistiu de votar 
por conta da situação: “Tive 
que deixar minha mãe sozi-
nha para vir votar. Porque fal-
ta acessibilidade nas escolas. 
Minha mãe é idosa. O maior 
medo dela é ser carregada. 
É preciso de três pessoas pra 
ajudar. Minha mãe está com 
início de Alzheimer. O TRE não 
pensou na acessibilidade”.

PROBLEMAS DE ESTRUTURA

Escola na Tijuca sofre críticas 
por falta de acessibilidade

Norte, apoiadores de candida-
tos disputavam o apoio de elei-
tores com distribuição de san-
tinhos na Avenida dos Demo-
cráticos. “Eles não estão preo-
cupados com a fiscalização. 
Querem distribuir o material 

para o candidato que traba-
lham”, reclamou uma eleitora.  

Nos colégios eleitorais das 
comunidades da Tijuquinha, 
Muzema e Rio das Pedras, na 
Zona Oeste, a movimentação 
esteve tranquila na manhã de 

ontem. A equipe de O DIA 
esteve nas localidades, domi-
nadas por milicianos, e não 
encontrou registros de boca 
de urna e aglomeração. No en-
tanto, a falta de policiamento 
chamou atenção. 

Com mais de cem mil elei-
tores, em Queimados, na Bai-
xada, foram registradas filas 
e aglomerações em algumas 
seções. Na região central, cen-
tenas de pessoas se aglome-
raram na porta do CIEP Luis 
Peixoto Fanchem e no Colégio 
Manuel Pereira. Uma enorme 
fila se formou na calçada. 

Em Nova Iguaçu, apesar de 
pouco movimento nas ruas e 
raras filas, houve dificuldades. 
Votando há 20 anos na mesma 
agência bancária, Seu Carlos 
Aberto, 72 anos, se assustou ao 
ver o local fechado. A situação 
poderia ser esclarecida com a 
consulta no site do TSE, mas, 
para muitos, a busca aponta-
va ‘serviço temporariamente 
indisponível’. 

Em Icaraí, Niterói, não hou-
ve maiores problemas pela 
manhã. Carmem Mendonça 
da Silva elogiou os que traba-
lhavam na votação: “Eles estão 
dando toda a orientação para 
as pessoas votarem o mais rá-
pido possível”.

Domingo de eleições na Rocinha: logo pela manhã, santinhos já estavam espalhados na passarela

DANIEL CASTELO BRANCO

Um eleitor, de camiseta laranja, é abordado na Rocinha 

DANIEL CASTELO BRANCO

Caminhonete circula com cabos eleitorais em São Cristóvão

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

Escola na Rua dos Inválidos, no Centro: fila, mas votação sem demora

DANIEL CASTELO BRANCO

Trabalho para o gari: muita sujeira na Rua Ana Neri, em Sâo Cristóvão

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

Esquina do Colégio Baltazar, em Icaraí: pouca movimentação

VENÊ CASAGRANDE

Fila marca a votação na Legião da Boa Vontade, em Del Castilho

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

Cadeirantes têm dificuldades em acessar às zonas eleitorais

ESTEFAN RADOCICZ/AGÊNCIA O DIA
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REPRODUÇÃO

Equipe do vereador Marcello Siciliano 

é presa fazendo boca de urna; político 

está sendo investigado

Irregularidades eleitorais no Rio
Foram 32 ocorrências no Estado, segundo o TRE-RJ; ao todo, 30 pessoas foram detidas ao longo do dia

O 
domingo de elei-
ções ficou marcado 
por muitas irregu-
laridades por parte 

tanto dos eleitores quanto 
dos candidatos. De acordo 
com o TRE-RJ, foram iden-
tificadas 32 irregularidades 
em todo o Estado do Rio de 
Janeiro. Desse total de casos, 
30 pessoas foram detidas, 
sendo 7 candidatos.

No Rio de Janeiro, em Vila 
Isabel, um presidente de se-
ção deteve eleitor tirando 
foto do voto. Para conter o 
crime, chamou a PM Isa-
bel Cristina de Araújo. Já 
em Manguinhos, próximo 
à Caixa Econômica Federal, 
foi encontrado no carro do 
cabo eleitoral Lauro Lopes 
da Silva Junior a quantia R$ 
3500 em espécie, e material 
de campanha de Leandro do 
Bope. O acusado foi levado 
para a 127° DP para registro.

BAIXADA

Em Nova Iguaçu, o candi-
dato a vereador Felipinho 
Ravis (PSC)e seus seguran-
ças agrediram o mesário 
presidente da seção eleito-
ral localizada na Rua Ra-
mos de Castro. O crime foi 
considerado lesão corporal. 
No momento da agressão, o 
mesário não estava no inte-
rior da seção eleitoral.

Em Belford Roxo, dois ca-
bos eleitorais foram presos 
com santinhos do candidato 
Nuna (PV), na esquina do 
Largo do Redentor, próximo 

ao Complexo Educacional 
Arco Íris (local de votação). 
Dois cabos eleitorais distri-
buindo santinhos de Jua-
rez da Farmácia (PMDB) e 
Waguinho (MDB) perto do 
CIEP 197. Já um presidente 
de seção eleitoral de Helió-
polis deteve eleitor tirando 
foto do voto e o encaminhou 
para a 54ª DP.

BÚZIOS

Em operação conjunta com 
a Polícia Militar, fiscais do 
TRE-RJ realizaram um fla-
grante de compra de votos 
no bairro de São José, em 
Armação dos Búzios, na Re-

gião dos Lagos. Anderson 
Neves Machado foi detido 
ao volante de um automó-
vel, onde levava R$ 6.200 
em espécie, material de 
campanha do candidato 
Alexandre Martins (Repu-
blicanos) e uma folha com 
anotações, em que estava 
escrito “boca de urna”. Ele 
foi conduzido à 127 DP.

PETRÓPOLIS

Na cidade serrana de Petró-
polis, Rodrigo José Guima-
rães foi detido com panfletos 
no bolso com propaganda 
eleitoral e 600 reais em notas 
de R$ 50 e uma nota de R$ 

100. O candidato que aparece 
na propaganda é o Rodrigo 
Guimarães do PSD.

Em Teresópolis, um can-
didato a vereador e um elei-
tor, com nomes não divul-
gados, foram flagrados fa-
zendo boca de urna. Ambos 
foram detidos. Em Paraíba 
do Sul, a candidata Dayse 
Alexandre (PL) foi aborda-
da pelo juiz após transitar 
com veículo aberto.

SÃO GONÇALO

O candidato a vereador 
Flavio da Banca (PT), esta-
va distribuindo panfletos 
próximo ao colégio Santa 

Catarina, no bairro Santa 
Catarina, em São Gonçalo 
Candidato foi detido e leva-
do à 72 DP.

SANTA MARIA MADALENA

No município, o candidato 
Carlos Roberto Ribeiro Fi-
lho, o Beto Ribeiro (Avan-
te) foi flagrado pelo juiz Le-
onardo Teles e pela equipe 
de fiscalização quando com-
prava voto. Foram encontra-
dos R$ 2.050, dinheiro este 
trocado em notas de R$ 50. 

O juiz percebeu um elei-
tor pegando a nota de R$ 50 
junto com um papelzinho 
em que estavam anotados 

o número do candidato, 70 
258, e o número 11, da candi-
data a prefeita Claudia Sam-
paio (Progressistas). Além 
do dinheiro, foram apreen-
didos mais de 100 santinhos 
com a propaganda conjun-
ta dos dois candidatos. Beto 
Ribeiro e o eleitor foram de-
tidos e levados à Delegacia 
da Polícia Civil, para regis-
tro da ocorrência.

O juiz Leonardo Teles tam-
bém flagrou pessoalmente 
o candidato Sapão (MDB), 
enquanto ele distribuía pan-
fletos. Detido por crime de 
boca de urna, ele foi detido e 
conduzido à Delegacia. 

EM SANTA CRUZ

 NAgentes da Polícia Civil pren-
deram, na manhã de ontem, em 
Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, 
um grupo de cabos eleitorais que 
trabalhavam fazendo boca de 
urna para o vereador e candida-
to a reeleição Marcello Siciliano 
(Progressistas). O político é alvo 
de investigações da Força-ta-
refa, pela suspeita de vinculo 
com organizações criminosas 
por manter currais eleitorais em 
alguns pontos da cidade. 

A prisão foi feita pir equipes 
do Departamento Geral de Polí-
cia Especializada (DGPE). Entre 
os materiais apreendidos, estão 

santinhos do candidato e ca-
dernos com nomes e números 
de documentos de eleitores. 

Os agentes também apreen-
deram um carro que era usado 
pelos cabos eleitorais. A ocor-
rência foi conduzida para a 36ª 
DP (Santa Cruz).

Segundo investigações da 
Força-tarefa da Polícia Civil, boa 
parte da Zona Oeste é controla-
da pela milícia chefiada pelo mi-
liciano Wellington da Silva Braga, 
o Ecko, apontado como líder da 
milícia Liga da Justiça, ou Bonde 
do Ecko. A assessoria do candi-
dato ainda não se pronunciou. 

Polícia Civil prende cabos eleitorais de Marcello 
Siciliano que faziam boca de urna em Santa Cruz

REPRODUÇÃO

Nnomes e números de eleitores
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O DIA DOS CANDIDATOS 

Quarta colocada na corrida 
eleitoral (até o fechamento 
desta edição), Benedita da 
Silva, do PT, votou de manhã 
na Escola Municipal São 
Tomás de Aquino, no Leme

DIVULGAÇÃO/WAGNER DA SILVA

Na terceira posição, 
a candidata do PDT 
Martha Rocha foi 
à Escola Municipal 
Euclydes Figueiredo, na 
Tijuca, para a votação

Acompanhado de 
um de seus filhos, 
o postulante ao 
cargo de prefeito 
Paulo Messina 
(MDB) votou pela 
manhã na Escola 
Adventista, em 
Botafogo. O vereador 
e ex-secretário da 
Casa Civil do governo 
Crivella ficou na 
sétima posição

DIVULGAÇÃO

Renata 
Souza 

(Psol), em 
sexto até o 

fechamento 
da edição, 

votou no 
Ciep Elis 

Regina, na 
Maré

DIVULGAÇÃO

Fred Luz, 
do Partido 

Novo, testou 
positivo para 

a covid-19 a 
poucos dias 

antes da 
eleição e não 

foi votar; o 
candidato 

ficou em nono

DANIEL CASTELO BRANCO
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OS À PREFEITURA DO RIO 
ESTEFAN RADOVICZ 

Luiz Lima, do PSL, ficou em 

quinto lugar. Ele, que é deputado 

federal, votou na sede do Clube 

Fluminense, em Laranjeiras

JOBERTO ANDRADE / DIVULGAÇÃO

30,11% DAS URNAS CONTABILIZADAS

TARCISIO MOTTA PSOL 27.428
CARLOS BOLSONARO REPUBLICANOS 21.166
CESAR MAIA DEM 17520
GABRIEL MONTEIRO PSD 17333
CHICO ALENCAR PSOL 15600
MARCOS BRAZ PL 12398
LINDBERGH FARIAS PT 7919
RAFAEL ALOISIO FREITAS CIDADANIA 7886
TAINÁ DE PAULA PT 7876
INALDO SILVA REPUBLICANOS 7296
MONICA BENICIO PSOL 7175
JUNIOR DA LUCINHA PL 6925
JOÃO MENDES DE JESUS REPUBLICANOS 6770
MARCIO RIBEIRO AVANTE 6359
CARLO CAIADO DEM 6318
LUCIANO VIEIRA AVANTE 5947
VERÔNICA COSTA DEM 5596
THIAGO K RIBEIRO DEM 5536
REIMONT PT 5527
FELIPE MICHEL PP 5516

ALEXANDRE ISQUEIRO DEM 5339
VERA LINS PP 5333
LUCIANO MEDEIROS PL 5291
TÂNIA BASTOS REPUBLICANOS 5269
MARCELINO D´ALMEIDA PP 5060
PAULO PINHEIRO PSOL 5056
JORGE FELIPPE DEM 5027
JAIRINHO SOLIDARIEDADE 5009
ROSA FERNANDES PSC 4940
LUIZ CARLOS RAMOS FILHO PMN 4787
TERESA BERGHER CIDADANIA 4767
LUCIANA NOVAES PT 4763
PROFESSOR ADALMIR PP 4591
THAIS FERREIRA PSOL 4468
DR. CARLOS EDUARDO PODE 4259
LAURA CARNEIRO DEM 3802
ELIKA TAKIMOTO PT 3725
MARCELO ARAR PTB 3677
FELIPE BORÓ PATRIOTA 3595
DR JOÃO RICARDO PSC 3504

DOUTOR JORGE MANAIA PP 3461
RENATO MOURA PATRIOTA 3363
JONES MOURA PSD 3348
ÁTILA NUNES DEM 3275
PEDRO DUARTE NOVO 3238
ZICO REPUBLICANOS 3139
DAVID MARIANO PSC 3010
MARCELO SICILIANO PP 2985
LETÍCIA ARSENIO NOVO 2959
ANTONIA LEITE BARBOSA CIDADANIA 2912
WELLINGTON DIAS PDT 2905
LUCIANA BOITEUX PSOL 2854
WILLIAN COELHO DC 2854
ALEXANDRE OLIVEIRA PTC 2815
DR GILBERTO PTC 2770
DR MARCOS PAULO PSOL 2752
GEORGE NEDER NOVO 2713
RENATO PELLIZARI PSB 2546
WILLIAM SIRI PSOL 2479
ELISEU KESSLER PSD 2470

MONICA CUNHA PSOL 2469
MARCIO SANTOS DE ARAUJO PTB 2351
TIÃOZINHO DO JACARÉ REPUBLICANOS 2252
ARTHUR CORREA PSL 2221
ZICO BACANA PODE 2209
MATHEUS FLORIANO PSD 2155
CLEIBE DO RIO  REPUBLICANOS 2128
PABLO MELLO REPUBLICANOS 2089
ELIEL DO CARMO DC 2033
JORGE PEREIRA AVANTE 2008
JAIR MENDES GOMES PROS 2008
LEONEL BRIZOLA NETO PSOL 1993
ANDRE MONTEIRO PMN 1992
ROGERIO AMORIM PMN 1959
PATRICIA FELIX PSOL 1954
RODRIGO VIZEU PATRIOTA 1928
PROFESSOR MARCELLO BARBOSA PTB 1890
DR MARCUS GUEDES REPUBLICANOS 1791
SORAYA MORENO PSC 1783
WALDIR BRAZÃO AVANTE 1735

CHRIS DA QUATROPATINHAS PL 1716
SARGENTO ALEXANDRE MARTINS AVANTE 1614
GUILHERME BENCARDINO PMN 1570
JIMMY PEREIRA PRTB 1558
VITOR HUGO MDB 1556
ROBERTO MOTTA PSC 1542
ITALO CIBA AVANTE 1536
FATIMA DA SOLIDARIEDAE SOLIDARIEDADE 1532
CHAGAS BOLA PSL 1522
PROFESSOR UOSTON MDB 1513
MARCELO MAYWALD REPUBLICANOS 1502
KIKO DA CRECHE DEM 1460
ANDRÉ BARROS PSOL 1458
ROCAL PSB 1432
PROFESSOR CÉLIO LUPPARELLI DEM 1392
JOSUÉ DA GAMIR PTB 1388
EDSON SANTOS PT 1360
MARCELINHO DO CIEP PCDOB 1355
RONALDO MOREIRA ACS CIDADANIA 1353
VINICIUS CORDEIRO AVANTE 1351

Glória Heloiza (PSC) 

chegou de manhã a uma 

escola no Pechincha para 

votar. Ela ficou em 10º 

entre os prefeitáveis

DIVULGAÇÃO

Clarissa 

Garotinho (Pros), 

em 11º, votou 

no Instituto 

Metodista 

Bennett, no 

Flamengo, com 

o filho Vicente, 

de 4 anos, e o 

marido, Marcos 

Alvite

DIVULGAÇÃO

Bandeira de 

Mello (8º), que 

disputou pela 

Rede, votou 

cedo na Escola 

Municipal 

Albert Einstein, 

na Z. Oeste

DIVULGAÇAO
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Tarcísio e Carlos lideram na Câmara
AGÊNCIA O DIA

Tarcísio Motta: líder de votos

A 
corrida por uma 
vaga ou para a ma-
nutenção dela na 
Câmara dos Verea-

dores do Rio manteve no 
‘pódio’ alguns políticos vete-
ranos da Casa, mas também 
trouxe algumas surpresas. 
Com a apuração lenta por 
conta de problemas no sis-
tema do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), até as 19h36 
(última atualização antes do 

fechamento desta edição), 
com 30,11% dos votos com-
putados, Tarcísio Motta, do 
Psol, despontava na frente, 
seguido por Carlos Bolsona-
ro, do Republicanos, filho 
‘02’ do presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido). 

Tarcísio, com 27.428 votos 
e Carlos, com 21.166, eram 
seguidos de perto por um 
nome veterano na política 
do Rio: Cesar Maia, do DEM, 
com 17.520 votos, que foi o 
terceiro mais votado. 

Vale lembrar que, em 

2016, Carlos foi o vereador 
mais votado. E desta vez ele 
deu ‘lugar’ ao parlamentar 
do Psol, partido que ele de-
clara expressamente ser seu 
adversário. 

A surpresa na votação 
para a Câmara começa a 
partir da quarta colocação, 
onde aparece o ex-soldado 
da Polícia Militar e youtuber 
Gabriel Monteiro (PSD), com 
17.333 votos, em sua primei-
ra disputa ao Legislativo.

Mesmo sem o final da 
apuração, Monteiro postou 

mensagens nas redes come-
morando o resultado parcial. 
Em uma delas, no Twitter, 
ele escreveu “Chora mais 
Esquerdalha”. 

O ex-soldado da Polícia 
Militar do Estado do Rio de 
Janeiro ficou conhecido por 
suas postagens exaltando 
a corporação e acabou en-
volvido em uma polêmica 
com um alto oficial da PM, 
o tenente-coronel Íbis Sil-
va Pereira, conhecido por 
suas posições políticas mais 
à esquerda. 

CAIO CÉSAR /CÂMARA

Carlos foi o 2º mais votado

 > Em outubro de 2019, 
Gabriel Monteiro pos-
tou um vídeo em seu 
canal no qual interpela 
Íbis e o acusa de envol-
vimento com trafican-
tes pelo fato de ter livre 
acesso à comunidade 
da Maré, de onde é a 
candidata à prefeitura 
Renata Souza, do Psol, 
a quem assessorava.

As acusações rende-
ram um processo e a 
retirada do direito ao 
porte de arma e iden-
tidade funcional da 
corporação do policial 
youtuber.

Em agosto, Gabriel 
foi expulso da PM por 
deserção. A corpora-
ção informou que por 
faltar ao serviço 52 ve-
zes no período em que 
trabalhou efetivamen-
te como militar e de 
cometer outras trans-
gressões, ele recebeu 
conceito “mau” em sua 
ficha disciplinar, a pior 
das cinco classificações 
no regulamento da cor-
poração. Depois, foi re-
integrado, mas deixou 
a corporação para se 
dedicar à campanha.

A poucos dias da elei-
ção, na quarta-feira, o 
ex-PM voltou a ganhar 
as manchetes ao postar 
imagens de sua campa-
nha, em Campo Grande, 
cercado por seguranças 
usando distintivos e os-
tentando armas de gros-
so calibre, conforme re-
portagem de O DIA. 

Polêmico, 
Gabriel foi 
expulso da 
PM do Rio

CONFIRA

51

São 51 vereadores eleitos 

para a Câmara Municipal 

do Rio de Janeiro. Os três 

primeiros colocados já são 

figuras conhecidas da Casa.

MARCO ANTÔNIO CANOSA
marco.canosa@meiahora.com.br
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O atual prefeito e candidato a 
reeleição em São João de Me-
riti, Doutor João Ferreira Neto, 
aproveitou a manhã de do-
mingo para votar com a famí-
lia. O prefeitável chegou por 
volta das 9h30 ao Jardim Es-
cola Glauber Rocha, no Jardim 
Meriti, bairro em que mora, em 
companhia da mulher, D. Olga 
e dos filhos Ludmila e Rodrigo.

Mesmo a prática sendo proibida 
no local de votação ou vias pró-
ximas no dia de eleição, diversas 
propagandas foram encontradas 
nas vias do Centro, Zona Norte e 
Zona Sul de Niterói.

Os niteroienses que saíram 
para votar neste domingo se de-
pararam com uma grande quan-
tidade de “santinhos” nas ruas da 
cidade, principalmente próximo 
aos locais de votação.

Esta prática é comum, porém 

O Movimento Ética na Política 
de Volta Redonda (MEP-VR), a 
exemplo das eleições anteriores, 
através de seus membros, colabo-
radores e estudantes realizam um 
olhar atento durante o domingo 
de eleições municipais.

De acordo com o relatório do 
Movimento sobre as primeiras 
três horas de votação, o clima foi 
de tranquilidade, mas no decorrer 
do dia tendia a ficar mais agitado. 
“O zelo dos voluntários da Justiça 

Eleitoral com os idosos e pessoas 
com necessidade especiais tam-
bém chama a atenção. Mas na 
parte externa, lamentavelmente, 
localizamos muitos papéis que 
foram jogados nas ruas e outra é 
a questão da boca de urna. O juiz 
eleitoral me relatou que está preo-
cupado com isso e que vai fazer 
uma movimentação para buscar 
correção quanto a isso. Fica o aler-
ta: boca de urna é crime”, disse a 
coordenação do MEP. 

DIA A DIA

Confiante e na esperança de 
um bom resultado, o representan-
te da coligação “Pra fazer mais por 
São João de Meriti” falou: “Acabei 
de votar, estou tranquilo e otimis-
ta. Trabalhamos muito nestes 
últimos quatro anos e quero fazer 
muito mais por essa cidade que 
eu tanto amo. Fizemos uma cam-
panha limpa, transparente e sem 
trapaças”, disse.

é proibida e considerada crime 
eleitoral pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).

Conforme consta na Lei 
das Eleições 9.504/97, artigo 
39, parágrafo 5º, inciso 3º, o 
“derramamento de santinhos” 
configura propaganda eleitoral 
irregular, mesmo que realizado 
na véspera do dia da votação. 
Caso aconteça no dia do pleito, 
também pode ser enquadrado 
como “boca de urna”.

ÉTICA NA POLÍTICA EM VOLTA REDONDA NITERÓI: SANTINHOS NA RUA DOUTOR JOÃO, CANDIDATO A 
REELEIÇÃO, VOTOU EM S. J .MERITI 

Axel Grael vence no 
primeiro turno em Niterói
Candidato do 
PDT confirmou 
ontem o 
favoritismo 
apontado pelas 
pesquisas

DIVULGAÇÃO

Axel votou em uma escola em São Francisco, acompanhado da esposa, Christa, e do prefeito Rodrigo Neves

O 
candidato à Prefei-
tura de Niterói pelo 
PDT, Axel Grael, 
confirmou ontem 

o favoritismo apontado nas 
pesquisas e foi eleito já no 
primeiro turno com 62,58% 
dos votos. Flávio Serafini, do 
Psol, ficou na segunda colo-
cação, com 9,83%, seguido 
do bolsonarista Allan Lyra 
(PTC) que teve 9,42% dos vo-
tos dos niteroienses.

Na cidade, o dia de vota-
ção foi considerado tranqui-
lo pelos eleitores. Além dis-
so, em razão da pandemia da 
covid-19, muitos moradores 
do grupo prioritário compa-
receram no horário especial, 
a partir das 7h.

Na maioria dos locais de 
votação, a distância míni-
ma para conter a propaga-
ção do novo coronavírus foi 
respeitada na maioria dos 
locais de votação, de acordo 

com os relatos ouvidos pela 
reportagem.

“Foi ótimo. Tudo certo. 
Graças a Deus sem maiores 
problemas. Niterói foi refe-
rência durante todo o tempo 
de combate à pandemia. Mais 

uma vez mostrando o porquê 
de ser referência”, avaliou a 
dentista Ana Cláudia Silva, 
que votou no Colégio Salesia-
nos, em Santa Rosa.

Por outro lado, se algo irri-
tou a população foi a sujeira 

nas ruas, que ficaram cober-
tas por ‘santinhos’ de candi-
datos - mesmo com a prática 
de distribuição sendo proi-
bida no local de votação ou 
em vias próximas no dia do 
pleito. 

Prefeito de Campos: confiança na reeleição
O atual prefeito de Campos 
dos Goytacazes, Rafael Di-
niz (CDN), chegou a local 
de votação no Centro Uni-
versitário Fluminense, no 
prédio da antiga Faculda-
de de Direito de Campos, 
no Centro, por volta das 

11h deste domingo (15), 
acompanhado da esposa e 
da vice-prefeita Conceição 
Sant’Ana.

Após votar, Rafael falou 
com a imprensa e mani-
festou sua expectativa por 
ter um segundo mandato 

à frente da prefeitura do 
município.

“Administrar a cidade 
com metade dos recursos 
não é tarefa fácil, tivemos 
que ter coragem para to-
mar muita decisão difícil, 
e a gente teve essa cora-

gem. Fizemos uma campa-
nha limpa, muitas pessoas 
acharam que a gente não 
estaria aqui hoje, podendo 
apresentar nosso sonho de 
continuar transformando 
essa cidade para as pes-
soas”, disse.

Eleitores encontraram seções fechadas 
e TSE estava fora do ar na internet

Voto bem difícil 
em Nova Iguaçu

REPRODUÇÃO

Nova Iguaçu: site do TSE estava com mal funcionamento

A manhã de domingo 
não foi tranquila para 
eleitores em vários pon-
tos de Nova Iguaçu, na 
Baixada Fluminense. 
Apesar de pouco movi-
mento nas ruas e raras 
filas, parte da população 
ainda havia conseguido 
votar durante boa parte 
da manhã de domingo. 

Acostumado a votar 
há 20 anos na mesma 
agência bancária, Seu 
Carlos  Aberto ,  de 72 
anos, se assustou ao en-
contrar o local fechado. 

“Eu voto aqui há mui-
to tempo. Não sei o que 
eu faço agora, e tam-
bém nem sei para onde 
ir. Vou tentar votar em 
algum lugar aqui per-

to”, afirmou o morador de 
Nova Iguaçu.

CONSULTA NA WEB

A situação poderia ser es-
clarecida com uma consulta 
online, no site do Tribunal 
Superior Eleitoral, mas, para 
muitos, a busca aponta ‘ser-
viço temporariamente indis-
ponível’. Com isso, a popula-
ção não consegue votar em 
suas antigas seções e nem 
descobrir qual o novo local. 

SISTEMA AINDA INOPERANTE

Por volta das 10h, três horas 
após a abertura das urnas, o 
site do TSE ainda apresen-
tava mal funcionamento. A 
cada pesquisa, o site trava-
va com o aviso “carregando 
conteúdo...”.

Rubens 
Bomtempo e 
Bernardo Rossi vão 
para o 2º turno

Petrópolis terá nova 
fase de disputa

DIVULGAÇÃO

Cidade sem problemas graves durante o dia de ontem

As eleições em Petrópolis 
não acabaram. A cidade 
terá um segundo turno, 
no próximo dia 29, com os 
candidatos Rubens Bom-
tempo (PSB), que recebeu 
39.033 votos (27,37%), e 
Bernardo Rossi (PL), com 
23.923 (16,75%), disputan-
do a preferência dos elei-
tores do município. 

Com 100% dos votos 
totalizados a disputa foi 
definida após várias ho-
ras de espera. Os atrasos 
foram causados por pro-

blemas técnicos nos compu-
tadores do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). 

O dia de votação em Pe-
trópolis transcorreu sem 
aglomerações ou problemas 
mais graves em todas as se-
ções espalhadas pelos quatro 
distritos da cidade, um fato 
que pode estar relacionado 
com a pandemia do novo co-
ronavírus, que mudou o rit-
mo normal do pleito. 

Mas também houve algu-
mas polêmicas. O candidato 
a vereador Rodrigo Guima-
rães, do PSB, foi detido pela 
manhã por estar fazendo 
boca de urna na estrada Phi-
lúvio Cerqueira Rodrigues, 
em Itaipava. De acordo com 
as informações, ele estava 
distribuindo panfletos e car-
tões quando foi flagrado. 

Denúncia a candidato a vice em Caxias
Fiscal eleitoral registrou boletim de ocorrência contra o Professor Pedro Paulo (PV)

REPRODUÇÃO/FACEBOOK

 Candidato a vice na chapa do PV teria agredido fiscal do TRE

Um fiscal da 127ª Zona Elei-
toral de Duque de Caxias 
registrou boletim de ocor-
rência na 59ª DP (Duque de 
Caxias), com apresentação 
da perícia médica, que ha-
via atestado o traumatismo 
de córnea do agente públi-
co, contra o candidato a vi-
ce-prefeito do Partido Verde 
(PV), Pedro Paulo Noyma, 
o Professor Pedro Paulo. O 
relatório da fiscalização foi 
encaminhado ao Ministério 
Público Eleitoral, que deverá 
ajuizar ação contra o candi-
dato a vice-prefeito na chapa 
encabeçada por Gutemberg 
dos Santos, o Professor Gu-
temberg (PV). 

Presente no momento da 
agressão, que ocorreu no do-

mingo, 8, o candidato a pre-
feito Gutemberg também 
hostilizou o fiscal, com apoio 
de cabos eleitorais. Motivada 
pelo uso irregular de cami-

nhão de som na Praça Rober-
to Silveira, a menos de 200 
metros de estabelecimento 
de ensino e prédios públi-
cos, a abordagem do fiscal 

foi para obrigar os candida-
tos a desligar o som. O grupo 
formado pelos candidatos e 
cabos eleitorais desobede-
ceu e começou a ameaçá-lo. 
Enquanto aguardava a che-
gada de reforço da Polícia 
Militar, o fiscal do TRE-RJ 
foi cercado e agredido pelos 
cabos eleitorais, incitados 
por Pedro Paulo aos gritos 
de “mata ele”. O comando de 
seta do veículo chegou a ser 
quebrado.

Essa foi a segunda vez 
que Pedro Paulo recusou-se 
a atender as orientações dos 
fiscais do TRE-RJ, por isso o 
caminhão seria apreendido. 
Em 25 de outubro, o político 
havia cometido a mesma in-
fração, no mesmo local.

O DIA I SEGUNDA-FEIRA, 16.11.2020 RIO DE JANEIRO   9



10    SEGUNDA-FEIRA, 16.11.2020  I  O DIA

FUNCIONALISMO 
JÁ TEM LISTA DE 
REIVINDICAÇÕES
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O 
funcionalismo 
munic ipa l  do 
Rio de Janeiro já 
tem uma lista de 

reivindicações para co-
meçar a ser discutida em 
2021, quando começará 
a próxima gestão. Entre 
os mais diversos pedidos 
específicos de diferentes 
categorias, há alguns em 
comum. O principal deles, 
que deverá ser colocado 
de imediato, é a retoma-
da do depósito dos salá-
rios dos 160 mil servido-
res ativos, aposentados e 
pensionistas no segundo 
dia útil do mês seguinte 
ao trabalhado. 

Esse calendário de pa-
gamentos sempre foi se-
guido até o fim do ano de 
2017. Até que, a partir de 
2018, o governo Crivella 
alterou a data do crédito, 
alegando necessidade de 
adequar o prazo de depó-
sito ao fluxo de caixa. 

À época, o Executivo 
argumentou que o perío-
do maior de arrecadação 
financeira não coincidia 
com o prazo para quitar os 
vencimentos. Mas, desde 
então, o retorno do paga-
mento à data antiga pas-
sou a ser reivindicação 
constante das categorias 
do município.

Outro tema que vem 
sendo motivo de preocu-
pação e solicitações dos 
servidores é o décimo 
terceiro salário. Além de 
o funcionalismo não ter 
tido nesses últimos anos 
a antecipação do crédito 

PRÓXIMO GOVERNO MUNICIPAL

para o meio do ano, em 
2019, os profissionais do 
serviço público carioca 
vivenciaram a incerteza 
sobre o pagamento. 

Em meio a uma crise 
na saúde no fim do ano 
passado, houve atraso no 
depósito da gratificação. 
Isso porque ações movi-
das pelas OSs na Justiça 
geraram arrestos no caixa 
da prefeitura nos valores 
referentes aos repasses 
que o município deixou 
de fazer naquele período. 

A medida, claro, acabou 
afetando o funcionalismo 
carioca como um todo: 
ficaram os trabalhadores 
terceirizados e os servi-
dores efetivos com paga-
mentos atrasados.

Após essa turbulência, 
as categorias ressaltam 
que o pagamento do dé-
cimo terceiro passou a 
ser motivo de apreensão. 
Também por isso desejam 
que o governo anuncie 
com antecedência o depó-
sito. Aliás, sobre o abono 
deste ano, a prefeitura já 
informou que será pago 
no prazo previsto em lei, 
que é até 20 de dezembro. 

REAJUSTE ANUAL 
Também na lista de prio-
ridades em comum dos 
servidores públicos mu-
nicipais está a concessão 
do reajuste anual para 
recompor as perdas infla-
cionárias. A revisão remu-
neratória todos os anos 
inclusive está prevista na 
legislação do Rio.

São Paulo terá segundo 
turno com Covas e Boulos
Disputa pela prefeitura ficará entre o atual prefeito tucano e o candidato do PSOL 

GILDSON SOUZA/SECOM

Bruno Covas (PSDB), com 32,85%, e Guilherme Boulos (PSOL), com 20,24%, vão para o segundo turno

O 
atual prefeito de São 
Paulo, Bruno Covas 
(PSDB), que con-
corre à reeleição, e 

o candidato do PSOL, Gui-
lherme Boulos, vão disputar 
o segundo turno das eleições 
2020 na capital paulista. 
Com 99,67% das urnas apu-
rada até o fechamento desta 
edição, o tucano estava com 
32,85% dos votos válidos. 
Boulos registrava 20,24% 
dos votos válidos.

Os dois políticos fizeram 
discursos antes da totalização 
final dos votos ontem à noite. 
Falando da vitória no primei-
ro turno, Covas agradeceu, 
sobretudo, ao governador de 
São Paulo, João Doria (PSDB). 
Guilherme Boulos (PSOL), 

PALOMA SAVEDRA

SERVIDOR

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

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

que aparece em segundo lu-
gar, com 20,35%, também fez 
seu discurso dizendo que ele 
e seus eleitores venceram o 
presidente Jair Bolsonaro. O 
candidato derrotado do PT 
Jilmar Tatto ligou para Bou-

los dizendo que vai apoiar sua 
candidatura no segundo tur-
no da eleição.

BOCA DE URNA
A ida de Covas e Boulos para 
o segundo turno segundo 

pesquisa de boca de urna do 
Ibope divulgada ontem pela 
TV Globo. Pela consulta feita 
logo após o fim da votação, 
Covas estava 33% dos votos 
válidos, enquanto Boulos fi-
gurava com 25%.

Bolsonaro apaga post de apoio
O presidente Bolsonaro apa-
gou ontem post publicado em 
sua conta no Facebook, em 
que pedia votos para políticos 
aliados como Celso Russoma-
no, Marcelo Crivella, entre ou-
tros. Ele, no entanto, não citou 
seu filho, Carlos Bolsonaro, 
que disputa a reeleição como 

vereador no Rio. A postagem  
havia sido feita no sábado, vés-
pera das eleições. As informa-
ções são do site Poder 360.

O post foi removido após di-
vulgação da pesquisa de boca 
de urna, que apontou que 
políticos indicados pelo pre-
sidente não iriam se reeleger. 

Procurado, o Palácio do Pla-
nalto não informou o motivo 
da postagem ter sido apagada.

Bolsonaro votou pela ma-
nhã na Escola Municipal Rosa 
da Fonseca, Vila Militar, Zona 
Oeste do Rio. Ele chegou em 
um carro acompanhado por 
seguranças e não falou com a 

imprensa. Depois, sem más-
cara, interagiu com eleitores. 

No Facebook, Bolsonaro 
havia postado lista, sem co-
mentário. Nos últimos dias, 
pediu votos para o “zero dois”, 
como chama seu filho, em pu-
blicações e transmissões ao 
vivo nas redes sociais. 

 > São Paulo
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Hamilton 
fatura o 
hepta

Lewis Hamilton fez histó-
ria mais uma vez. O britâ-
nico da Mercedes venceu 
o GP da Turquia, ontem, 
com uma exibição fan-
tástica e sagrou-se hep-
tacampeão da Fórmula 
1. Recordista em número 
de vitórias, ele se igualou 
a Michael Schumacher 
em títulos na categoria. 
O mexicano Sergio Perez, 
da Racing Point, terminou 
em segundo e o alemão 
Sebastian Vettel, da Fer-
rari, completou o pódio.

Hamilton foi dominan-
te em 2020, chegou à mar-
ca de 94 vitórias na car-
reira em 264 provas e foi 
campeão antecipadamen-
te. O agora heptacampeão 
mundial triunfou em 10 
das 14 corridas da tempo-
radas até aqui. 

BOTAFOGO

FLAMENGO

Era Díaz começa com 
‘reforços’ e novidades
Alvinegro enfrenta Bragantino, hoje, no Nilton Santos, com a volta  
de Cavalieri, Honda e Pedro Raul e relaciona Marcinho e Cesinha

Preservado contra o Bahia, Honda reforça o Botafogo hoje à noite

C
omo promessa é dívi-
da, o torcedor do Bo-
tafogo terá a chance 
de avaliar a mudança 

de postura e de atitude anun-
ciada pelo técnico Ramón 
Díaz a partir do confronto 
com o Red Bull Bragantino, 
hoje, às 20h, no Nilton San-
tos. Na ausência do pai, que 
se recupera de uma cirurgia 
na Argentina, Emiliano Díaz, 
seu auxiliar, contará com os 
reforços de Diego Cavalieri, 
Honda e Pedro Raul.

No treino de ontem, Emi-
liano fez os últimos ajustes 
de olho na fuga da zona de 
rebaixamento. Além de Die-
go Cavalieri, livre dos sinto-
mas do novo coronavírus, 
Honda e Pedro Raul, recupe-
rados de problemas muscu-
lares, o Glorioso ainda terá à 
disposição o volante Rente-
ría e o atacante Rhuan. Duas 

Thiago Maia, Gabigol e 
Pedro em tratamento
O Flamengo informou on-
tem que Thiago Maia, Pe-
dro e Gabigol estiveram 
no Ninho do Urubu e já 
iniciaram tratamento. O 
trio é dúvida para enfren-
tar o São Paulo, pela Copa 
do Brasil, na quarta-feira, 
no Morumbi.

Pedro foi cortado da Se-
leção após sentir uma lesão 
muscular na coxa durante 
treino no último sábado. Já 
Gabigol e Thiago Maia se le-
sionaram no empate em 1 a 
1 com o Atlético-GO, no Ma-
racanã. O camisa 9 sentiu 
dores na posterior da coxa 
direita e o volante sofreu 

uma entorse no joelho direito.

DIEGO ALVES SERÁ TITULAR
A estreia de Rogério Ceni 
pelo Flamengo, na quarta-
feira passada, ficou marcada 
por uma falha de Hugo Sou-
za, que gerou o segundo gol 
do São Paulo, na vitória por 2 
a 1 do clube paulista, no jogo 
de ida pela Copa do Brasil. 

Ceni garantiu a titulari-
dade de Diego Alves na pró-
xima quarta, no jogo de vol-
ta: “Eu conversei bastante 
com o Hugo Souza. Ele tem 
muito potencial, é um me-
nino bom. Mas na quarta é 
o Diego quem sai jogando”.

a palinha do apolinho
DANIEL CASTELO BRANCO

SEGUNDA ONDA AFOGANDO

NA MUDA PEDALADAS

 N Fechando a rodada nas 
Eliminatórias para a Copa 
do Mundo no Catar (2022), 
Brasil e Uruguai se enfren-
tarão amanhã à noite, no 
Estádio Centenário, em 
Montevidéu. O técnico Tite 
terá a dura missão de fazer 
a equipe brasileira mostrar 
melhor desempenho do que 
na pálida apresentação de 
sexta-feira à noite, com a 
Venezuela, no Morumbi, 
em São Paulo. Sem ser uma 
potência, os uruguaios com 
Cavani e Suárez estão furos 
acima. Será preciso mais 
vontade. Sem Neymar, o Ca-
narinho fica murcho, não 
canta nem encanta, parece 
na muda.

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

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

 NSó na rodada que termina 
nesta noite, passou de 50 o 
número de ausentes, entre 
jogadores e membros das 
comissões técnicas, conta-
minados pela covid-19. San-
tos teve que improvisar uma 
equipe e um comando para 
enfrentar o Internacional, 
e o Coritiba ainda não sabe 
com quem poderá contar 
para o confronto desta noi-
te com o Bahia. Acrescente a 
isso ausências por lesões, sus-
pensões, convocações para 
as diversas seleções e encon-
trará a explicação para a irre-

gularidade no desempenho 
das equipes. O perde e ganha 
será constante até o fim e sai-
rá campeão quem superar as 
dificuldades para alcançar 
o ponto mais alto do pódio. 
Além de competência preci-
sará de sorte. A segunda onda 
é real e o vírus, um adversário 
imprevisível. Sampaoli (foto) 
no Atlético MG, Rogério Ceni 
no Flamengo, Abel Braga no 
Inter e Fernando Diniz no São 
Paulo, hoje cotados entre os 
favoritos, não sabem em que 
condições suas equipes che-
garão à bandeirada final.

 N Com gols de Cano que-
brando jejum, o Vasco 
ganhou do Sport por 2 
a 0, no sábado, na Ilha 
do Retiro. Primeira vi-
tória do técnico portu-
guês Ricardo Sá Pinto no 
comando.

 N Depois que a rapaziada 

do VAR apareceu com impe-
dimento por “ombro exter-
no”, larguei.

 N Pedro é mais um que vai 
servir à seleção brasileira e é 
devolvido lesionado. CBF de-
veria ser responsável pelos 
prejuízos. Usa o brinquedo e 
devolve quebrado.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Exemplo de determina-
ção, superação e fixação 
por grandes conquistas, o 
inglês Lewis Hamilton ven-
ceu o GP de F1 da Turquia, 
sagrando-se heptacam-
peão do mundo.

 N Torcedores desenvol-
vem o hábito de ir para 
o entorno dos estádios 
para prestigiar seus jo-
gadores. Polícia progra-
ma armar barreiras para 
impedir aglomerações.

Diego Alves será titular na quarta-feira, contra o São Paulo

GALHARDO NA SELEÇÃO
Thiago Galhardo, do Inter, foi convocado 

para a Seleção após a CBF confirmar a 

lesão de Pedro, atacante do Flamengo. 

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

novidades no banco chama-
ram a atenção: Marcinho e 
Cesinha.

Recuperado de uma gra-
ve cirurgia no joelho direito, 
Marcinho poderá fazer o pri-
meiro jogo em 2020. Opera-
do em janeiro, ele teve que 

fazer uma nova intervenção 
em setembro, mas procurou 
médicos fora do clube, fato 
que gerou desgaste com a 
diretoria e dificultou ainda 
mais a negociação pela re-
novação. Com contrato até 
o fim de dezembro, o lateral-

direito, sondado pelo Corin-
thians, não deve seguir no 
clube em 2021, mas pode ser 
útil na árdua batalha contra 
o fantasma da Série B.

CESINHA PODE ESTREAR
Contratado ao Sport, Cesi-
nha, sonho antigo da dire-
toria alvinegra, chega como 
opção para o carente setor 
de criação. Destaque na con-
quista da Copinha de 2020, o 
camisa 10 e capitão do título 
colorado também foi rela-
cionado e pode estrear pelo 
Botafogo. 

Ex-Vitória de Setúbal, de 
Portugal, o apoiador Éber 
Bessa foi testado e tem 
chance de receber a primei-
ra chance como titular. Com 
uma lesão muscular, Kelvin 
está vetado. Rhuan e Kalou 
são opções para entrar em 
seu lugar.

A vitória sobre o Sport, 
por 2 a 0, no sábado, 
na Ilha do Retiro, mar-

cou a derrubada de uma série 
de tabus no Vasco. Há nove 
rodadas sem vencer no Cam-
peonato Brasileiro, o Cruzmal-
tino sofria com a seca de gols 
do argentino Germán Cano, 
que não balançava as redes há 
dois meses. Com os dois gols 
marcados no Recife, o atacante 

finalmente encerrou o duplo je-
jum e garantiu a primeira vitó-
ria do técnico português Ricar-
do Sá Pinto no Brasileiro, após 
duas derrotas e um empate. 
“Vitória de todos nós. Este Bra-
sileirão é muito competitivo, 
todos jogos serão difíceis. Não 
conseguimos ser perfeitos, mas 
conseguimos ser suficiente-
mente bons para vencermos”, 
destacou Sá Pinto.

Odair Hellmann não 
escondeu sua irritação 
com a conduta da ar-

bitragem na derrota do Flumi-
nense para o Palmeiras por 2 a 
0, no sábado. Em entrevista no 
Allianz Parque, ele queixou-se 
da maneira como as avaliações 
do VAR são feitas. “Acontece-
ram coisas dentro da partida... 
Para mim não foi pênalti, te-
mos que fazer uma avaliação 

PASSE CURTO

ODAIR RECLAMA DE ARBITRAGEM

SÁ PINTO VIBRA COM PRIMEIRO TRIUNFO

Hamilton: emoção

AFP

 > Istambul, Turquia

Estadão Conteúdo

melhor nesse contexto. Pega 
avaliação do VAR, lance que 
para, volta, chute de alta ve-
locidade...”. Em seguida, falou 
sobre o pênalti que culminou 
no primeiro gol do Palmeiras: 
“O Wellington, no instinto, es-
tava com braço fechado, mas 
aconteceram outras situações 
e o VAR não chama”.

Lance 
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Dois baleados em SG
Um homem e uma mulher foram alvejados ontem próximo a local de votação 

REPRODUÇÃO 

Os dois foram levados para o Hospital Estadual Alberto Torres

U
m homem e uma 
mulher foram ba-
leados ontem pró-
ximo a um ponto de 

votação no bairro de Santa 
Isabel, em São Gonçalo, Re-
gião Metropolitana do Rio. 
Os dois feridos foram leva-
dos para o Hospital Esta-
dual Alberto Torres (Heat), 
no bairro do Colubandê. Se-
gundo a PM, eles foram al-
vejados por balas perdidas 
durante um ataque a uma 
viatura da corporação que 
passava pelo local.

De acordo com a polícia, 
Thiago Terra Diniz, de 24 
anos, deu entrada na uni-
dade ontem à tarde após ser 
atingido por um tiro no pes-

coço. Segundo informações 
da Secretaria Estadual de 
Saúde do Rio de Janeiro, o 
paciente estava em estado de 
saúde grave.

Já a mulher, identificada 

como Ana Lucia de Lima, 
de 56 anos, foi baleada nas 
costas. A paciente foi inter-
nada no Centro de Trauma 
do Heat e o estado de saúde 
dela era estável.

Conforme informações da 
Polícia Militar, uma viatura 
fazia o patrulhamento quan-
do foi alvo de tiros. Em nota, 
a corporação divulgou que 
que “policiais militares do 
7ºBPM (São Gonçalo) esta-
vam em deslocamento quan-
do foram atacados por dispa-
ros de arma de fogo na altura 
da comunidade Cafuca. Um 
homem foi encontrado feri-
do e socorrido ao hospital”. A 
PM não informou se os agen-
tes chegaram a revidar.

Ainda segundo a corpora-
ção, os homens que fizeram 
os disparos estavam em um 
carro e conseguiram fugir. A 
Polícia Civil começou a in-
vestigar o caso. 

Menores tentam fugir do Degase
Uma rebelião, que começou 
ontem à tarde no Centro de 
Socioeducação Dom Bosco, 
uma das unidades do De-
gase, na Ilha do Governa-
dor, provocou muito tumul-
to na região. Equipes do 17° 
BPM (Ilha do Governador) 
e do Batalhão de Choque fo-
ram chamados para o local 
e controlaram os internos. 
Vídeos divulgados na inter-

net mostram os adolescen-
tes jogando pedras uns nos 
outros, enquanto escondem 
o rosto com blusas para não 
serem identificados.

Segundo a Secretaria Es-
tadual de Educação, um gru-
po de adolescentes tentou a 
fuga colocando fogo em col-
chões atrás de três portas de 
acesso ao pátio principal da 
unidade na Ilha. 

Procurado por O DIA, 
o Departamento Geral de 
Ações Socioducativas (Dega-
se) informou que a rebelião 
foi controlada e não houve 
feridos. Uma sindicância 
será instaurada pela Corre-
gedoria do Degase

Em nota, a a secretaria De-
gase informam  que o Gru-
pamento de Ações Rápidas 
(GAR) do Departamento e a 

PM foram acionados, assim 
como o Corpo de Bombei-
ros, que controlou o início 
de incêndio.

O secretário de Educação, 
Comte Bittencourt, e o dire-
tor-geral do Degase, Márcio 
Almeida Rocha, acompa-
nharam presencialmente a 
situação e entraram em con-
tato com o Ministério Públi-
co e a Defensoria Pública.
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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

 

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.
 

aJ.SerraLHeIrO 
Com experiência em es-
quadria de alumínio. Com-
parecer com documentos 
rua Sá Freire, 16, São 
Cristóvão, próximo aveni-
da Brasil. entrevistas até 
09:00h.

 

DeSemPeNaDOr 
De estruturas metálicas  
Industriais  Comparecer 
com carteira de trabalho 
com referências profissio-
nais: estrada do Pedrego-
so, 2030  Campo Grande. 
(Distrito Industrial).

 
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

 

marCeNeIrO V/teXtO
meio Oficial/ maquinista, 
experiência marcenaria, 
possuir ferramentas. Salário 
+Vt. rua moreira de azeve-
do, 9, Cascadura (Próximo 
rua Cerqueira Daltro, Com-
parecer com CtPS).

 

maGIa NeGra 
Amarrações, sactos, Cresci-
mento Financeiro/ srofissio-
nal, queda de inimigos. Jogo 
de Búzios. Consultas com 
Entidade. 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.
 



FábiaOliveira

PÉ NA BUNDA

Fiquei decepcionado’, diz Juliano 

Ceglia sobre ex negar noivado

P
enúltimo eliminado de ‘A Fazenda’, Juliano Ceglia viu sua vida virar do 
avesso após sua participação no reality da Record. Ele, que entrou solteiro 
no programa após dar um tempo com a ex, mas com a promessa de 

pedi-la em casamento quando saísse do confinamento, quebrou a cara ao 
ganhar um não da moça como resposta: ‘Fiquei decepcionado’, confessa. Na 
entrevista abaixo, Ceglia ainda fala dos planos de investir no jornalismo e voltar 
à TV. Ele também revela que sabia dos riscos de se aproximar de Biel e se diz 

arrependido de tentar uma amizade com Jojo Todynho. 

CASAR COM MONILTON MOURA

SOLANGE ALMEIDA VAI 

R
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Solange Almeida vai casar mesmo com Monilton Moura. Amigos do casal organizaram uma festa 

surpresa de Despedida de Solteiro, e os dois não tiveram como esconder mais a decisão de um 

passo à frente na relação. Eles assumiram publicamente o romance em junho, mas já tinham 

namorado entre 2015 e 2016. A comemoração foi realizada em um bar na cidade de Uberlândia, 

Minas Gerais, onde Solange Almeida gravou um DVD na noite de sexta-feira passada e durou o 

final de semana inteiro. O casamento da cantora com Monilton será o quarto. O último foi com 

o empresário Leandro Andriani, de quem Sol se separou no início do ano. 

O Natal antecipado de Kekel

MC Kekel e Sabrina Lacerda posaram para um ensaio temático de 
Natal com as filhas, Heloisa e Helena. A nutricionista já está 
arrumando a decoração de sua casa e admite que não tem nenhum 
pedido especial para fazer ao Papai Noel. “Ah nada pra pedir, 
apenas uma infinita vontade de agradecer a Deus por ter me dado 
a dádiva de ser mãe por duas vezes e ter uma família apaixonante e 
cheia de saúde”, disse a mulher do cantor.

DIVULGAÇÃO: ERICA RODRIGUES /AGENCIA E

 N Como você avalia sua participação em 
‘A Fazenda’? Saiu de lá com a consciên-
cia tranquila de que você mostrou o que 
é de verdade? 

 L Lá dentro, eu tinha convicção do jogo que 
estava fazendo e quando saí constatei que 
minha visão estava de fato correta. Fui sin-
cero, íntegro, leal. Minha consciência está 
tranquila. 

 LSe arrepende de algo que fez ou que não 
tenha feito lá dentro? 

 L Me arrependi de ter insistido tanto em uma 
amizade com a Jojô. E do que não fiz... Hum, 
não ter mandado a Raíssa para roça em mais 
uma das oportunidades que tive.

 LAcha que sua aliança com o Biel te pre-
judicou de alguma forma?  

 N Eu sempre soube que minha aliança com o 
Biel poderia ter um peso e  arcaria com isso. 
E continuo defendendo ele aqui fora, assim 
como defendi lá dentro. Não me arrependo 
de NADA em relação ao meu irmão.

 N Você prometeu noivado em rede nacio-
nal e sua ex se mostrou muito surpresa e 
feliz ao mesmo tempo nas redes sociais 
dela. E quando você saiu do reality, ela 
não quis continuar o relacionamento. 

O que mudou? Por que ela não quis dar 
uma chance pro amor? 

 N Porque ela não aguentou o preço da “fama”, 
e eu respeito, porque ela não é da área e não 
tem obrigação de aceitar isso, mas que eu 
fiquei decepcionado, fiquei.

 N Muita gente especulou que você esti-
vesse tendo algo com a Larissa Mocelin, 
sua empresária, depois que vocês foram 
vistos jantando juntos em São Paulo. É 
só amizade e parceria profissional ou 
tem algo a mais? 

 L Olha, se forem especular com todas as mu-
lheres que eu fui fotografado esse final de 
semana, vou concorrer com Fábio Júnior. rs 

 LAqui do lado de fora do confinamento, 
que rumo pretende dar para a sua carrei-
ra? Vai investir no jornalismo? 

 L Sim, com certeza. Esse é mais um marco de 
meu retorno à televisão.

 LQuem você quer que ganhe a ‘Fazenda’ 
e por quê?

 L Não consigo esconder minha predile-
ção por Biel, que se tornou parte da mi-
nha família, mas meu parceiro Matheus 
também merece muito esse prêmio.
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LUÍSA SONZA E VITÃO

É TEMPO DE AMAR PARA 

REPRODUÇÃO

PERLLA COLOCA UM PONTO FINAL 
NA RELAÇÃO COM DIOGO BOTTINO
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O humorista Rafinha Bastos e o vice-presidente da 

RedeTV!, Marcelo de Carvalho, foram protagonis-

tas de uma troca de farpas nas redes sociais. Tudo 

começou quando o ex-marido de Luciana Gime-

nez incentivou a população a escolher o ‘voto útil’ 

nessas eleições. “Vote em quem tem condição de 

ganhar dos candidatos ruins”, postou o executivo 

no Twitter. Rafinha não perdoou: “Campeão? Tá se 

metendo em política agora. Se tu estivesse mesmo 

preocupado com o povo, pagava os funcionários da 

tua TV em dia. Toma vergonha, tio!”.

“Fala querido, tudo bem? Nossos funcionários estão 

rigorosamente em dia! Aliás, você sabe pois traba-

lhou para nós. Foi o maior fracasso de audiência e 

faturamento da nossa história, lembra-se?”, reba-

teu Marcelo sobre a versão nacional do ‘Saturday 

Night Live’, que foi ao ar na emissora em 2012.

Rafinha provocou mais ainda Marcelo publicando 

uma reportagem sobre o atraso dos pagamentos na 

emissora. “Essa é uma das 12 matérias sobre atraso 

de pagamento em 2020. Achei 72 matérias de 2019. 

Quer que mande para o seu e-mail ou está sem wi-fi 

aí no saco do véio da Havan?”. Xi!!!

Zezé di Camargo fez questão de tranquilizar os fãs sobre 

o estado de saúde do pai, Francisco Camargo, de 84 anos, 

ontem, após a realização de uma cirurgia de emergência 

para controlar um sangramento no intestino. “Foi um 

dia de expectativa muito grande para nós: meu paizinho 

fez uma cirurgia de emergência, viemos correndo, mas 

graças a Deus correu tudo bem e agora é aguardar pela 

recuperação dele e manter a fé acesa. Seu Francisco 

provou mais uma vez que é um guerreiro, um cara forte. 

Obrigado a quem fez pensamento positivo e esteve o 

tempo todo com a gente”, disse o cantor.

PASSA BEM

TROCA DE FARPAS

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 No próximo 

domingo (22), 
Rafaella Santos 
fará uma live ba-
zar, a partir das 
15h. A iniciativa, 
que é para apoiar 
uma organização 
de Moçambique, 
será transmi-
tida no canal 
do YouTube do 
Instituto Projeto 
Neymar Jr.

 n A campanha 
Bloomin’ Day, 
do Outback, ar-
recadou mais de 
R$ 139 mil para 
a Make-A-Wish 
Brasil. Com isso 
será possível 
ajudar a reali-
zar 34 sonhos 
de crianças com 
doenças graves.

Três meses. Este foi o tempo que durou o namoro entre Perlla e o agente de 

aplicativo Diogo Bottino. Os dois terminaram a relação e o motivo foi a ‘in-

compatibilidade de agendas’, segundo a própria cantora confirmou à coluna. 

“A minha prioridade no momento são as minhas duas filhas, Pérola e Pietra, 

e, infelizmente, não posso acompanhá-lo nas viagens e nos compromissos 

que ele me pedia. Diogo é um homem maravilhoso e estamos em etapas 

diferentes da vida. Foi um término amigável”, contou Perlla.

A cantora também informou que, em breve, fará uma cirurgia na garganta 

para retomar a carreira. Entre final de janeiro e início de fevereiro, Perlla lança 

uma nova música.

Luísa Sonza e Vitão publicaram fotos românticas em que aparecem 
agarrados no quintal de uma casa, com várias guloseimas em volta. “Ele fez 
piquenique”, disse a cantora, toda derretida. Os dois artistas assumiram o 
namoro em setembro, mas desde junho já corriam boatos de que eles 
estavam juntos. Recentemente, Luísa revelou que foi pedida em namoro na 
frente do pai, César Luís.

DIVULGAÇÃO 

‘PASSEI FOME, TOMEI PURGANTES  
E ATÉ TIVE ANEMIA E ÚLCERA. AGORA 
NÃO QUERO MAIS SABER DISSO’

Parece que Daniel Adjuto quer tomar o lugar de Ana Furtado como o maior substituto da TV 
brasileira. O jornalista da CNN, que originalmente faria um jornal direto de Brasília, já passou 
por vários programas da casa, alguns fixos na grade e outros temporários. Daniel já ocupou as 
cadeiras do ‘Live CNN’, ‘Visão CNN’, ‘Expresso CNN’, ‘CNN 360’, ‘Jornal da CNN’, entre outros.

O MAIOR SUBSTITUTO DA TV

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

REPRODUÇÃO/MONTAGEM

Ela perdeu a vaga da ‘Morena do É Tchan’ para Scheila Carvalho, em 
1997, mas logo virou dançarina de outra banda baiana, a Gang do 
Samba, de onde saiu dez anos despois, mas voltou em 2018. Aos 46 
anos, Rosiane Pinheiro, que também é atriz, se orgulha de continuar 
em atividade. “Eu amo dançar e, graças a Deus, ainda tenho muita 
saúde e o joelho bom. Por enquanto, eu vou continuando”, conta com 
bom humor Rosi, que assume só agora estar de bem com o seu corpo.

“Eu sempre fui grandona e com corpão. Aos nove anos, as pessoas 
achavam que eu tinha 15. Sempre tive muita perna e bunda. Na 
época do concurso, os organizadores exigiram que eu emagrecesse a 
cada etapa. Eu perdi 15 quilos e tive que manter essa magreza 
forçada por anos. Passei fome, tomei purgantes e até tive anemia e 
úlcera. Agora, não quero mais saber disso! Eu não tenho como ficar 
esquelética porque eu sou corpulenta. Tenho o corpo da mulher 
brasileira com pernão e bundão”, diz a eterna ‘Raimunda’.

Frequentemente, Rosiane recebe críticas e também é acusada por se 
expor demais nas redes sociais. “Não ligo para os comentários 
maldosos. Hoje, eu me sinto forte e amada”. 
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 NFechadas as urnas de on-
tem, o PT – que já controlou 
boa parte das prefeituras do 
país na Era Lula da Silva – 
pode definhar nos resulta-
dos a partir de hoje. Além 
de não ter candidatos com 
chances em todas as capitais, 
houve forte migração, decla-
rada ou velada, de votos dos 
petistas em cidades impor-
tantes, diante de candidatos 
fracos ou não aceitos pelas 
hostes e militâncias. Casos 
de São Paulo, onde Guilher-
me Boulos (PSOL)  recebeu 
apoio aberto de petistas, em 
detrimento de Jilmar Tat-
to, um nome pinçado pelo 
ex-presidente Lula do ABC 

paulista. Em Belém, outro 
socialista, Edmilson Rodri-
gues (que já administrou a 
cidade), também ascendeu 
com voto petista. Manuela 
D’Ávila, do PCdoB, ganhou 
apoio da militância petista 
em Porto Alegre.

Fator Campos
 NNo Recife, outro nome for-

çado por Lula, Marília Ar-
raes, não conseguiu apoio 
aberto do próprio partido, 
controlado pelo senador 
Humberto Costa, aliado de 
João Campos (PSB).

Pioneiro
 NO seguro sistema de vota-

ção eletrônica e totalização 
de votos do Brasil foi come-
morado discretamente pela 
cúpula do TSE ontem. O mo-
delo já foi exportado para vá-
rios países.

No crises
 NO Brasil deve se orgulhar 

do modelo eficiente testado 
por outras nações. Há anos 
o país mostra à Justiça elei-
toral da maior potência do 
mundo como se conta votos 
sem crise.

Salvador olímpica
 N O 2º Congresso Olímpico 

Brasileiro, do COB, aconte-
cerá dias 16 e 17 de outubro 
de 2021, no Centro de Con-
venções Salvador, na Bah-
ia – logo após os Jogos de 
Tóquio. “Queremos expan-
dir conhecimentos e Edu-
cação para onde o esporte 
está. Para tratar de esporte, 
buscamos um dos proces-
sos mais importantes que 
o envolve: o planejamen-
to. Acreditamos realmente 
que o planejamento é o fu-
turo para o esporte olímpi-
co”, diz Rogério Sampaio, 
diretor-geral do COB e 
campeão olímpico de judô.

Prêmio de inovação
 NUma das novidades será o 

Prêmio Esporte e Inovação, 
um concurso com soluções 
para os desafios enfrentados 
pelo esporte no Brasil. É um 
convite e um estímulo a pen-
sadores das mais diversas 
áreas para que desenvolvam 
propostas que contribuam 
para questões enfrentadas 
pelo segmento. O kick-off 
virtual do evento será ama-
nhã no Youtube e Facebook 
do Time Brasil.

Sequestro de processos
 NO Serpro nega que tenha 

fita de backup do sistema di-
gital de processos do Supe-
rior Tribunal de Justiça, mas 
os melhores de sua equipe 
estão numa força-tarefa com 
técnicos de TI da Corte para 
recuperar o sistema. É tra-
balho sigiloso, enquanto a 

Polícia Federal rastreia o ca-
minha dos hackers.

Ciber preventivo
 N“O Serpro vem somando a 

sua expertise a outras equi-
pes, conduzindo a crise com 
resiliência e contando com o 
suporte de uma força-tarefa 
do governo, liderada pela Se-
cretaria de Governo Digital 
do Ministério da Economia. 
O objetivo é reforçar esfor-
ços e adotar protocolos e me-
didas preventivas e proteti-
vas”, avisa a assessoria.

Pesquisas
 NOs presidentes das princi-

pais instituições de ciência, 
tecnologia e educação – ABC 
(Luiz Davidovich), SBPC (Il-
deu de Castro), ANDIFES 
(Edward Madureira), CO-
NIF (Jadir Pela) e o CON-
FIES (Fernando Peregrino) 
assinaram Manifesto con-
tra a burocracia na pesquisa 
pela implementação plena 
do Marco Legal do setor.

Mudança de hábito
 NPesquisa sobre hábitos ali-

mentares na pandemia, da 
Herbalife Nutrition, aponta 
que 47% dos brasileiros mo-
dificaram sua alimentação 
nos últimos meses. Entre os 
novos hábitos estão a maior 
ingestão de frutas e verdu-
ras (50%) e maior consumo 
de alimentos plant-based 
(45%). Foram ouvidas mil 
pessoas entre 22 de setem-
bro e 6 de outubro.

Carnaval adiado
 NPor duas vezes na História 

do Brasil, a data do Carnaval 
foi mudada . A primeira, em 
1892, porque o ministro do 
interior cismou que junho 
era um mês menos quente 
e, portanto, mais saudável 
para a realização da festa. A 
segunda, em 1912, quando 
o Barão do Rio Branco mor-
reu e a folia foi adiada para 
6 de abril.

Folia Julhina
 NAgora, a pandemia da 

covid-19 entrou nessa lista 
forçada. O presidente da 
Comissão do Coronavírus 
da Câmara dos Deputados, 
Dr Luizinho (PP-RJ), proto-
colou PL sugerindo remar-
car o feriado para o período 
de 3 a 7 de julho. Já tem o 
apoio da Liga das Escolas de 
Samba, no Rio, e de vários 
deputados, em especial do 
Nordeste.

MIGRAÇÃO DO VOTO DO PT

Ter um currículo gerador de 
entrevistas de emprego é fun-
damental para novas conquis-

tas profissionais. Mas a maioria dos 
candidatos a uma vaga de emprego 
não conhece e não usufrui das fer-
ramentas mais eficazes para trans-
formar o currículo em um ímã de 
recrutadores.

A primeira coisa que é preciso en-
tender é que você não vai conquistar 
grandes resultados tendo um único 
currículo de maneira rígida e enges-
sada, é importantíssimo fazer a dis-
sertação de sua trajetória profissio-
nal de forma alinhada ao anúncio de 
cada vaga que você encontrar, apre-
sentando conhecimentos e habilida-
des de maneira a ser a solução para 

Sem entrar no mérito das polê-
micas envolvendo o senador 
Fernando Collor, a situação na-

cional atual nos remete a seu gover-
no, quando proclamou o projeto de 
levar o Brasil para o primeiro mun-
do. Efetivamente, apesar do acervo 
de realizações e avanços obtidos pelo 
Brasil com JK e os militares, as pri-
meiras medidas efetivas e objetivas 
para a integração internacional do 
país ao mundo globalizado que surgia 
se devem à orientação de seu gover-
no, que, mesmo interrompido, legou 
iniciativas que não puderam mais ser 
revertidas.

A começar pelas privatizações, o 
chamamento à indústria automobilís-
tica a montar carros atualizados, o que 
nos permitiu ter as exportações desde 
então. No combate à sonegação fiscal e 
proteção ao dinheiro da corrupção, da 
sonegação e da contravenção, tomou 
medida muito mais simples e eficaz 
do que o estado policial que rege hoje 
o sistema financeiro, em que um sa-
que de R$ 10 mil no final do mês para 
pagar contas exige uma série de expli-
cações, quando o dinheiro existente 
nas contas evidentemente tem origem 
conhecida pelos próprios bancos.

Collor acabou com os títulos ao por-
tador e fez uma anistia de 25%, sem 
expropriar ninguém. No Brasil, deci-
de-se liquidar um político, rotulando 
de alguma forma negativa e tenta-se 
apagar os feitos positivos. No caso, 
o até então mais jovem presidente 
que tivemos, e o primeiro em quase 
30 anos eleito diretamente, chegou 
ao poder sem partido, sem máquina, 
com uma mensagem moderna, sem 
medo de enfrentar o patrulhamento 
das esquerdas.

E formou um time de alto nível, é 
bom lembrar. A mesma vontade po-
pular e adesão ideológica vieram a se 
repetir com o atual presidente. Collor 
recebeu um país em inflação galopan-
te, Bolsonaro o encontrou saqueado e 
aparelhado. Ambos chegaram ao Pla-
nalto tendo passado pelo Congresso.

Ocorre que anda faltando a mes-
ma maturidade para consolidar uma 
maioria parlamentar que faça aprovar 

O sonho de Collor

Como estar preparado para vagas em 2021

Cláudio Riccioppo 
especialista em 
RH e CEO da 
Employability

Aristóteles  
Drummond 
jornalista

a demanda que a empresa possui.
Ter um perfil campeão no Linke-

dIn e saber trabalhar a ferramenta, 
que é a mais eficiente arma a favor 
de quem está à procura de um novo 
emprego, é fundamental. Conhecer 
técnicas de SEO para ter controle so-
bre os mecanismos de busca que po-
dem lhe colocar à frente dos demais 
candidatos para o recrutador faz toda 
a diferença, desta forma, a utilização 
de palavras-chave para melhor per-
formance dos processos de indexação 
e com isso ser mais facilmente encon-
trado nas buscas dos selecionadores 
é um conhecimento que multiplica 
resultados na construção da empre-
gabilidade e geração de entrevistas 
de emprego.

Saber como realizar a sua divulga-
ção para vagas de emprego de manei-
ra bem encaixada às demandas anun-
ciadas também é de suma importân-
cia. Uma boa parte dos candidatos 
acredita que quanto maior o número 

as reformas sem as quais vamos pas-
sar ao quinto mundo. Temos de olhar 
para a história. A derrocada de Collor 
e o equívoco na escolha do sucessor 
de Itamar custou ao Brasil uma série 
de governos de esquerda, afetando a 
democracia em diferentes ângulos – a 
começar pela vergonhosa aprovação 
da reeleição em causa própria, segui-
da do desastre petista.

As acusações mais recorrentes a 
Collor atinge todos os sucessores, ex-
ceto seu vice, que completou o manda-
to. E agora o presidente que vai para 
o segundo ano sem escândalos e com 
parte de seu ministério do melhor ní-
vel, como são os casos de Tarcísio Frei-
tas, Teresa Cristina, Ricardo Salles, 
Almirante Bento e a boa gestão nas 
principais estatais.

Logo, quem não estiver tomado pe-
los ressentimentos ideológicos e frus-

trações de interesses pessoais, deve se 
unir para apoiar o programa positivo 
e o governo como um todo, a começar 
pelo presidente baixar a bola, evitan-
do polêmicas desnecessárias, diria 
até que bobas.

Não podemos ficar ocupando no-
ticiário com brincadeiras de gosto 
duvidoso sobre refrigerante, disputa 
sobre vacina que não existe, bate-boca 
entre atores representativos nos Três 
Poderes da República. Vamos tentar 
realizar aquele sonho de Collor, que 
é de todos nós, de termos um país de 
melhor nível, pragmático, moderno e 
progressista. E acabar com as conspi-
rações pela impunidade, o atraso e a 
quebra estabilidade.

Olhar o passado serve para apren-
der a não incorrer nos mesmos erros 
e também para ver que nem tudo feito 
no passado foi negativo.

de vagas atacadas com o currículo, 
maior suas chances de conseguir en-
trevistas de emprego.

Isso, no entanto, é um erro enorme, 
pois os profissionais de recursos huma-
nos recebem em média muitas cente-
nas e às vezes milhares de candidaturas 
por anúncio e tomam a decisão de dar 
seguimento à leitura do currículo em 
um prazo de até seis segundos, logo, 
se dentro deste pequeno intervalo de 
tempo o recrutador não entender que 
seus conhecimentos são a solução para 
o que ele pretende, você está fora!

Conhecer um pouco de técnicas de 
entrevistas e negociação salarial tam-
bém é um ponto muito importante, 
pois não adianta nada você conseguir 
chegar na frente de quem pode te con-
tratar e perder a oportunidade de ser 
escolhido, é importante fazer o dever 
antes de sentar para ser entrevistado 
conhecendo um pouco da empresa, 
além de levar um currículo impresso 
e bem atualizado para a seleção.
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# Campanhas do tipo “Compre & Ganhe” da Cuponeria tem crescimento 
de 85% em relação ao período pré-pandemia. # Rio Ecoesporte realiza 
aula funcional para moradores do Condomínio Barra Sul. #Levantamen-
to da Sterilair aponta que busca por equipamentos de purificação de ar 
aumentou 50% na pandemia. # Monique Abrantes, gestora da grife de 
Buffet Niteroiense D.A Gastronomia, é indicada para prêmio “Sou de Nite-
rói”. # Edição de novembro da “A Mais Influente Business” traz reabertura 
do comércio pós-Pandemia e volta do turismo em Noronha. # ONG Visão 
Mundial e Pfizer fecham parceria para promover ações focadas na proteção 
de crianças e adolescentes migrantes da Venezuela.

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
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Primeiro episódio de 

‘As Five’, sequência 

de ‘Malhação — Viva 

a Diferença’, vai 

ao ar hoje, à meia-

noite, na Globo

E SE PASSARAM 
SEIS ANOS...

A
ssunto mais comentado da última 
semana na internet, a produção ‘As 
Five’ finalmente chegou ao Globo-
play. E, para convidar o público a 

embarcar na história de Keyla, Tina, Lica, 
Benê e Ellen, a Globo exibe hoje, na Pré-Es-
treia Globoplay à meia-noite, o primeiro epi-
sódio da série. Lançada na última quinta-
feira, a trama é, na verdade, um spin off de 
‘Malhação — Viva A Diferença’, que está no 
ar atualmente. O objetivo é contar a história 
do quinteto seis anos após o fim da novelinha 
adolescente.

“Elas realmente cresceram, parece muito 
óbvio, mas não é. A gente tinha uma lacuna 
de seis anos para preencher dessa vida delas 
que a gente não sabia para onde tinha ido, 
as decisões, os percursos e as relações que 
elas começaram nesse período. Falando por 
mim, eu acho que a Ellen continuou muito 
determinada e em busca dos sonhos dela”, 
conta Heslaine Vieira. 

‘AS FIVE’ DE QUARENTENA
Apesar da série ter sido gravada antes da 
pandemia do coronavírus, as meninas brin-
cam de imaginar como as personagens te-
riam se comportado em um cenário como 
o atual. 

“A Tina estaria fazendo live de DJ de festa. 
Fazendo muitas baladinhas online. E ela en-
frentaria tudo com muita música. Mas acho 
que a Benê ia ficar muito de fiscal das five. 
Ela ia fazer um protocolo, mandar para as 
cinco e dizer o que seguir para ficar bem na 
pandemia”, brinca Ana Hikari, passando a 

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br

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

MALHAÇÃO

 n Kátia pede perdão a K1 e afir-
ma que chamou a polícia para 
prender Roger. Fio sugere que 
Benê fale com Anderson para 
produzir sua nova música. K2 
provoca Tato.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Ester é obrigada a levar Lau-
rinha para a casa de Alberto. 
Lindaura aconselha a filha a 
procurar um advogado. Cassia-
no expulsa Duque de sua casa e 
rompe a sociedade entre os dois.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 n Apolo revela a Adriana a arma-
ção de Giba, que tem seu contra-
to cancelado. Tancinha protege 
Carol de Afonso. Giovanni afirma 
a Bruna que se afastará de Cami-
la. Carmela ameaça Beto.

 n Donatella sente ciúmes de 
Poderosa. Bernardo se entende 
com Leandro. Poderosa prome-
te para Fernanda que a hora de 
Bernardo está chegando. Fabia-
na procura Peppe.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Junior pergunta ao pai se ele 
confia em Cintia. José Ricardo es-
tranha a pergunta do filho e diz 
confiar na namorada. Ernestina 
e Chico se preparam para sair.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Bibi desconfia de Yuri. Joyce 
garante que todos se decepcio-
narão com Ritinha. Caio vai com 
Bibi ao presídio. Irene invade a 
sala de Eugênio e dorme com ele.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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As Five: em 

pé - Benê 

(Daphne 

Bozaski) e 

Tina (Ana 

Hikari); 

sentadas - 

Lica (Maoela 

Aliperti), 

Keyla (Gabi 

Medvedovski) 

e Ellen 

(Heslaine 

Vieira)

bola para a intérprete da jovem autista.
“É, nesse sentido, ela ia ser a mais antena-

da sobre o que está acontecendo. Ela ia cair 
em cima. Acho que ela ia pegar muito no pé 
das meninas, perguntar o que elas estão fa-
zendo, se saíram e por que saíram. Mas tam-
bém acho que para a Benê seria bem compli-
cado por uma questão de que ela ficaria bem 
atenta a tudo, principalmente às notícias, 
ao contágio, aos números de mortes. Ela ia 
estar muito envolvida nisso e entraria em 
um momento não muito fácil para ela lidar. 
Apesar de ela não ser a pessoa mais sociável, 
ia ser muito difícil para ela ficar na casa dela”, 
imagina Daphne Bozaski.

Responsável pela personagem mais re-
belde do grupo, Manoela Aliperti prevê que 
Lica não seguiria muito bem as regras de iso-
lamento social. “Acho que ela teria muita di-
ficuldade em seguir esse protocolo da Benê. 
Acho que ela, de um modo geral, pelo menos 

em um primeiro momento, teria dificuldade 
de seguir as regras impostas de isolamento, 
de higienização. Eu acho que ela, com certe-
za, passaria por uma situação de meio fora 
da lei. Acho que ia ser um pouco como aquela 
galera do Leblon, eu ouso dizer isso. Acho 
que ela é bem inconsequente nesse lugar das 
responsabilidades. Então, não sei se ela teria 
capacidade de empatia para pensar no outro 
nesse momento. Acho que ela pensaria mais 
em si e na diversão dela”, argumenta.

Já Heslaine Vieira conta como sua perso-
nagem agiria nesse momento. “A Ellen ia tra-
balhar muito em computador, nessa questão 
de home office, nessa adaptação de reuniões 
online e essas coisas que nós todos estamos 
começando a aprender a lidar. Mas acho que 
ela ia estar muito engajada na questão social 
de criação de aplicativo para tablets por con-
ta das dificuldades que a gente está enfren-
tando de acesso à tecnologia para estudar. 
Acho que é um assunto que mexe muito com 
ela, e ela ia buscar usar o conhecimento dela 
para tentar minimizar toda essa deficiência 
em relação à educação”, defende.

Única a interpretar uma mãe no time de 
protagonistas, Gabriela Medvedowski ima-
gina como estaria sendo a pandemia da sua 
personagem. “Primeiro, a Keyla ia pedir uma 
ajuda para o Roney (Lúcio Mauro Filho), 
para não ficar sozinha. E acho que ela ia es-
tar passando por um perrengue com o Tonico 
em casa, tendo que fazer algo para ajudar 
nas aulas, fazer essa educação a distância. Às 
vezes, nem tendo aula porque Tonico estuda 
numa escola pública. Então, acho que ela 
estaria passando um perrengue de educar o 
filho nesse momento de alfabetização que é 
super complicado”, explica. 
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Horóscopo

A impaciência ditará as regras, se deixar que isso 
influencie suas ações, poderá ter conflitos no trabalho. 
Tente manter a calma. Deve fechar um bom acordo 
financeiro esta semana.

Bom dia para tomar decisões, arregaçar as mangas e ir 
adiante com suas iniciativas. Poderá se preocupar 
com dinheiro. Devem ocorrer rupturas no amor, não 
perca a cabeça.

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: aacidente, ácido, agir, amido, ciente, cimento, denso, derme, 
dica, direto, dormente, emir, esmero, giro, idéia, imenso, isento, médica, 
medir, medo, medroso, meia, mente, meter, mister, modesto, moer, neto

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

Sua mente estará mais aguçada, o que irá ajudar a 
elaborar novas estratégias de ação. Tome cuidado 
com suas reações a dois, controle o mau-humor. 
Mantenha a calma.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Os astros vão te ajudar a superar qualquer obstáculo 
que atrapalhe o seu caminho. Na paquera, é possível 
que surja um interesse amoroso inesperado, mas 
tenha calma nas investidas.

CÂNCER
21/6 a 22/7

O otimismo está no ar! Deve fazer boas parcerias no 
ambiente profissional ou ainda colocar um ponto final 
num assunto que andava e arrastando. Tenha muita 
coragem para tomar tais atitudes.

LEÃO
23/7 a 22/8

Os astros trarão uma energia positiva para sua vida e 
vão te incentivar a investir na carreira e no trabalho. 
Elabore seus planos cuidadosamente, para evitar 
contratempos.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Você estará mais confiante e otimista para apostar 
em seus sonhos. É hora de colocar seus planos em 
prática! Se seu relacionamento não está bom, talvez 
seja melhor terminar.

LIBRA
23/9 a 22/10

Ótimo momento para concentrar sua energia nas 
metas que deseja conquistar. Tenha cautela ao 
investir o seu dinheiro, evite excessos. Resolva 
pendências no amor.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

A Lua vai trazer mais otimismo para sua vida. Boa hora 
para fechar parcerias e correr atrás dos seus projetos. 
Pode receber boas novas com dinheiro, mas evite 
gastos desnecessários.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Use a energia positiva que os astros enviam a você 
para elaborar novos planos profissionais. Já o 
relacionamento amoroso pede mais diálogo, evite 
discussões acaloradas.

A semana pode trazer desafios e você vai precisar de 
jogo de cintura para superá-los. Por outro lado, pode 
se dar bem se focar nos seus projetos pessoas. Tenha 
calma no trabalho. 

Terá novas ideias que serão muito úteis para seu 
futuro, coloque-as em prática! Deve ter cautela com 
as despesas e os investimentos financeiros. Um novo 
amor pode surgir.

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

Ludmilla diz 
ter sofrido 
racismo 
em avião
Durante o programa ‘Altas Horas’ 
dó último sábado, a cantora Lud-
milla revelou que sofreu racismo 
durante um voo para a Itália. Na 
entrevista, a funkeira contou que 
estava na primeira classe do avião 
quando a passageira que estava 
ao seu lado não quis mais conti-
nuar lá.

“Tinha uma senhora branca 
sentada, ela virou e falou: ‘tem 
certeza que o seu lugar é aqui?’. 
Na inocência, olhei de novo o car-
tão de embarque e disse que sim. 
Ela fez, ‘ahhh’, levantou e foi em 
direção ao comissário. Não acre-
dito que ela está fazendo isso. Está 
incomodada porque eu vou sentar 
aqui?”, disse a cantora.

Ludmilla ainda disse que, se a 
mulher estivesse incomodada, ela 
que teria que se mudar. 

Larissa: 36 
milhões de 
seguidores
Larissa Manoela atingiu a marca 
de 36 milhões de seguidores no 
Instagram e refletiu sobre solidão 
ao postar uma foto na rede social. 

“Uma vez, eu dei uma entre-
vista falando o quanto é curioso 
o fato de ter milhões de pessoas 
me seguindo e, ao mesmo tem-
po, me deparar sozinha no meu 
quarto, pensando onde elas pode-
riam estar e por que eu estava me 
sentindo só naquele momento”, 
escreveu. 

A atriz agradeceu o carinho dos 
fãs. “A verdade é que é realmente 
impossível reunir 36 milhões de 
pessoas, mas sentir a energia que 
vocês emanam é notório e mega 
satisfatório”, disse.

Luana torce  
o pé e aparece 
de muletas 
Luana Piovani postou no stories 
uma foto em que aparece usando 
muletas. A atriz explicou a seus se-
guidores que torceu o pé enquanto 
caminhava com o cachorro. “O La-
tinha esperto... Vocês sabem que o 
Lata é o Madame Satã encarnado 
no cachorro, não é? Foi tentar sair, 
eu agarrei no coletinho dele, e ele 
deu um tranco. No que ele deu o 
tranco, fui para o lado e torci o meu 
pé”, escreveu. Depois disso, Luana 
foi direto para o hospital. “Fiz res-
sonância, estou tomando anti-infla-
matório, estou de muletas de novo. 
Mas está tudo bem, obrigada pela 
preocupação geral”, finalizou.

REPRODUÇÃO INTERNET
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