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Evangélicos racham: grupo
apoiará Paes no 2º turno
Bispo Abner Ferreira, do Ministério de Madureira, e deputado Samuel Malafaia declaram apoio.  INFORME DO DIA, P. 2

Partida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo será hoje, às 20h. P. 8
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SELEÇÃO PEGA O URUGUAI 

ECONOMIA, P. 9

ESCOLAS 
MUNICIPAIS 
REABREM 
HOJE COM 
OS ALUNOS 
DO 9º ANO

FUNDEC OFERECE 
19 MIL VAGAS DE 
CURSOS A 
DISTÂNCIA. 
CONFIRA COMO 
SE INSCREVER

RIO DE JANEIRO, P. 2

HISTÓRIAS 
E IMAGENS

Conheça o novo 
livro da autora 

de Harry Potter, 
ilustrado por 

crianças, quatro 
delas do Rio de 

Janeiro. P. 15
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Uma cena que se repete: 
desempregados em 
busca de oportunidades 
de trabalho. P. 9

Procura de 
emprego 
provoca fila 
no Centro 

Das 49 zonas eleitorais da 
cidade, Marcelo Crivella só 
ganhou de Eduardo Paes 
em cinco, sendo três delas 
em Campo Grande, na Zona 
Oeste. P. 4

Mapa 
mostra 
predomínio 
de Paes 

A BUSCA POR MAIS VOTOS
EDUARDO PAES QUER 

CONVERSAR COM FRENTES 
POLÍTICAS E CONQUISTAR 

ELEITORES DE CANDIDATOS 
DO PRIMEIRO TURNO 
COM MARTHA ROCHA 
E BENEDITA DA SILVA. 
MARCELO CRIVELLA 

VAI CONCENTRAR 
SEUS ESFORÇOS NOS 

EVANGÉLICOS DA ZONA 
OESTE DA CIDADE. P.3

REGINALDO PIMENTA LUCIANO BELFORD

DANIEL CASTELO BRANCO

ENTRE VEREADORES, COLIGAÇÕES DOS DOIS CANDIDATOS NÃO FIZERAM MAIORIA. P.5

SEPARAÇÃO
CIÚMES DE 

EMPRESÁRIA 
AFASTARAM 

DESIGNER DE EX-
PEÃO DE ‘A FAZENDA’ 

FÁBIA  OLIVEIRA, P. 12

ESTADÃO CONTEÚDO

BOTAFOGO 
PERDE PARA O 
BRAGANTINO 

Com atuação apagada, 
time carioca é 

derrotado por 2 a 1. P. 8
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As mais lidas

Online

Confira os candidatos 
famosos que se deram 

bem e que se deram mal 
nas eleições 2020

CELEBRIDADES

Vídeo: briga que 
viralizou no dia de 

eleições não foi por voto; 
saiba o que motivou

RIO DE JANEIRO

Thiago Maia preocupa, 
faz exames e só deve 

voltar ao time do 
Flamengo em 2021

ESPORTE

VEJA QUEM FICOU DE 
FORA NO RIO

 N Dezessete nomes conheci-
dos do eleitor não consegui-
ram se reeleger no Rio, entre 
eles: Átila A Nunes (DEM), 
Babá (PSOL), Dr. Jorge Ma-
naia (PP), Fernando William 
(PDT), Italo Ciba (Avante), 
Leonel Brizola (PSOL), Ma-
jor Elitusalem (PSC), Marce-
lino D’almeida (PP), Renato 
Cinco (PSOL) e Zico Bacana 
(Podemos). Paulo Messina 
perdeu para prefeito.

O desafio do atual prefeito Marcelo Crivella neste 
segundo turno é superar o alto índice de rejeição 
do seu governo: mais de 60%. “A rejeição tem base 

matemática, mas é um assunto político”, disse ele a jorna-
listas. Se na primeira fase da disputa foram importantes 
os apoios do presidente Jair Bolsonaro, dos 25 vereadores 
com mandato e do “sim” de líderes evangélicos, não se tem 
certeza como será daqui para frente. Já no debate de hoje à 
noite, na CNN Brasil, contra Eduardo Paes, o seu antecessor 
vai aprofundar as diferenças entre as duas administrações, 
o que será, a princípio, muito ruim para o bispo da Universal 
do Reino do Deus.

OUTROS DESAFIOS
Outro ponto desfavorável para Crivella é o racha entre os 
evangélicos. Paes é visto com simpatia pelo bispo Abner 
Ferreira, líder responsável pelo Ministério Madureira de todo o 
Brasil, e o deputado Samuel Malafaia, irmão do loquaz bispo 
Silas, que já prometeu: “Sou coerente, enraizado no meu 
partido, vou apoiar o Eduardo Paes e trabalhar duro por sua 
vitória, além do que, eu vejo da parte da Universal que ela tra-
ta diferente outras igrejas, não permitindo que a gente vá até 
os seus templos, como permitimos que venham aos nossos”, 
disse Samuel. O grupo de Samuel elegeu 22 prefeitos no es-
tado, inclusive de Macaé e Angra do Reis, 10 vereadores e 30 
suplentes. Outro que vê Paes com entusiasmo é o líder Paulo 
César Brito, pastor presidente da Maranata. 

A FORÇA DA FÉ

Evangélicos 
se levantam 
pró-Paes

 N Expodentes da esquerda 
recomendam não se per-
der tempo com a ressaca da 
derrota no primeiro turno. 
O presidente do PDT, Car-
los Lupi, amigo de Eduardo 
Paes, terá dificuldades de um 
apoio imediato ao ex-prefei-
to por razões nacionais. Já 
o líder petista, Washington 
Quaquá, trabalha para repo-
sicionar o Partido dos Traba-
lhadores no Rio de Janeiro.

REPRODUÇÃO

UM DIA DEPOIS DA 
RESSACA

 “Sou 
coerente e 
vou apoiar o 
Eduardo Paes 
e trabalhar 
duro por sua 
vitória”
SAMUEL MALAFAIA,
Deputado

PAULO CARNEIRO/PARCEIRO/AGÊNCIA O DIA

A abstenção nas eleições era esperada, e os candidatos precisam 
entender os motivos e levar esses eleitores às urnas no segundo 
turno. No Rio, 1,6 milhão deixou de votar. Os eleitores querem ser 
ouvidos, querem acreditar. Assim, quem sabe, saiam de casa con-
fiantes para votar.

Foto e comentário en-
viados por leitor ‘É triste 
sair do Rio e ver essa 
situação, pensar na rea-
lidade de quem precisa 
viver ao redor desse lixo 
e desse cheiro. Já pas-
sou a hora de isso aqui 
ser resolvido!’ - Trecho 
da Linha Vermelha.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

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

Câmara Municipal do Rio

O deputado Samuel Malafaia é um dos que apoiam o ex-prefeito. 

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Twitter e Instagram: @nuno_vccls
Site: www.nunovasconcellos.com.br
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Escolas recebem alunos do 
9º ano da Rede Municipal 
São 61 mil estudantes ao todo. Três unidades terão as turmas remanejadas

Escolas prontas 
para receber 

alunos: aulas 
presenciais na 

rede municipal 
retornam hoje 
para o 9º ano  C

om aulas presenciais 
suspensas desde o dia 
16 de março, os alu-
nos do 9º ano do en-

sino fundamental da Rede 
Municipal de Educação po-
derão retornar às escolas 
hoje, conforme o desejo das 
famílias. São 61 mil alunos 
dessas turmas, que estudam 
em 427 unidades.

O retorno será apenas 
para os alunos dos anos fi-
nais do Ensino Fundamen-
tal — 9º ano, último ano do 
Programa de Educação de 
Jovens e Adultos (PEJA) e do 
Carioca 2 (projeto de corre-
ção de fluxo) das escolas pú-
blicas municipais cariocas. 
Professores, alunos e demais 
profissionais de Educação 
que tenham comorbidades 
não voltarão às aulas pre-
senciais. Pais, responsáveis 
e alunos poderão optar pela 
aula de forma remota.

Estas aulas presenciais 
acontecerão em quatro dias 
da semana — às segundas, 
terças, quintas e sextas-fei-
ras. As turmas estarão dividi-
das em grupos A e B para evi-
tar aglomerações, segundo 
a pasta. Serão três horas de 
aulas por dia, nos turnos da 
manhã e da tarde para o 9º 
ano. E, à noite, para o PEJA. 
Nas quartas-feiras, haverá 

um reforço na higienização 
das unidades escolares, que 
já passam por limpezas re-
gularmente nos demais dias.

TURMAS REMANEJADAS
Três unidades escolares não 
poderão receber alunos hoje e 
terão as turmas remanejadas, 
conforme ofício da SME, a que 
a reportagem teve acesso. Con-
fira a relação:

— CIEP Avenida dos Des-
files, na Cidade Nova, região 
Central do Rio, está à dispo-
sição da SMDSH para acolhi-
mento de pessoas em situação 
de rua neste período de pande-
mia. Sendo assim, os alunos do 
Programa de Educação de Jo-
vens e Adultos (PEJA) 2 Bloco 
2 desta Unidade Escolar serão 
atendidos na Escola Munici-
pal Calouste Gulbenkian, tam-
bém na Cidade Nova.

—  Os alunos do PEJA 2 – 
Bloco 2, duas turmas, tota-
lizando 93 alunos, do CIEP 
Gregório Bezerra, na Penha, 
Zona Norte do Rio, serão 
atendidos na E.M. Clóvis Be-
viláquia, em Olaria.

— Os alunos da E.M. Al-
berto Rangel, na Cidade de 
Deus, já estavam sendo aten-
didos na EM Leila Barcellos, 
que também fica na comu-
nidade, em virtude de obra 
de recuperação geral que en-
contra-se suspensa. A SME 
diz em ofício que agendará 
visita à Unidade Escolar na 

próxima semana para ver se 
é possível a realização de al-
gumas adaptações na rede 
física para que os alunos do 
9º ano retornem ao prédio 
– são 2 turmas do 9º Ano, to-
talizando 52 alunos. 

Já a Escola Municipal Je-
sus Soares Pereira, em Campo 
Grande, Zona Oeste do Rio, 
passa por obras de recupe-
ração geral que, no momen-
to, encontra-se suspensa. A 
Coordenadoria Regional de 
Educação, juntamente com 
a Direção, avalia se os alunos 
poderão ser atendidos na Es-
cola ou se irão para outra uni-
dade. São 119 alunos matricu-
lados em 3 turmas do 9º ano e 
60 matriculados em 2 turmas 
do Projeto Carioca 2. A SME 
informa que os alunos serão 
atendidos normalmente na 
unidade. “Não há problema 
algum de infraestrutura que 
impeça a realização das aulas. 
Um trecho da escola está em 
obra, mas há uma unidade ao 
lado, no mesmo terreno, que 
poderá sanar qualquer neces-
sidade”, diz em nota.

PROFISSIONAIS INFECTADOS

 N Nenhuma escola, diz a SME, 
ficará fechada amanhã devi-
do à contaminação de profis-
sionais da Educação. Apenas 
seis unidades escolares do 
total da Rede Municipal de 
Ensino (0,4%) foram fecha-
das temporariamente para 
higienização após profissio-
nais relatarem que tiveram 
contato com pessoas con-
taminadas ou que apresen-
taram sintomas. Estes pro-
fissionais foram afastados e 
assim ficarão durante todo o 
ciclo da doença.

Foram seis profissionais, 
um de cada unidade, segundo 
a SME. Aqueles que já cumpri-
ram quarentena e estão ap-
tos a retornar deverão estar 
presentes nas escolas.

O  p r o t o c o l o  s a n i t á r i o 
determina que a direção e 
os setores administrativos 
atuem em sistema de rodízio 
de equipes no cuidado das 
escolas. Portanto, as equipes 
do rodízio que não tiveram 
contato com a doença pro-
cedem normalmente com o 
trabalho.

Secretaria explica procedimentos

BEATRIZ PEREZ
beatriz.perez@odia.com.br



AS ESTRATÉGIAS PARA O

SEGUNDO TURNO
Paes quer apoio de eleitores de todas as frentes políticas; Crivella mira votos de evangélicos da Z. Oeste

A 
menos de duas se-
manas do 2º turno da 
eleição para prefei-
to do Rio de Janeiro, 

Eduardo Paes (DEM) e Marce-
lo Crivella (Republicanos) não 
perderam tempo e já começa-
ram a se movimentar nos bas-
tidores para tentar conquistar 
o apoio dos partidos que fo-
ram derrotados no 1º turno.

Em conversa com os jorna-
listas, na porta de casa, ontem, 
Paes admitiu que começou a 
fazer ligações em busca de 
apoio nas primeira horas do 
dia. “Estou desde de 5, 6 horas 
da manhã conversando com 
várias frentes políticas”, con-
tou ele, que teve várias reu-
niões para definir  estratégias.

“Eu quero voltar às ruas, 
debater a cidade, conversar 
sobre os temas e buscar apoio 
dessa base política importan-
te que tem no Rio de Janeiro. 
Quero conversar com aqueles 
que estiveram com a Martha, 
com a Benedita, com o Ban-
deira, com Fred Luz, com Luiz 
Lima. São pessoas que certa-
mente rejeitam o Crivella e 
que não acreditam nessa ad-
ministração”, explicou. 

Ao ser questionado se espe-
ra o apoio de Martha Rocha 
(PDT) – que já expressou que 

Eduardo Paes disse que desde a manhã de ontem fez ligações e reuniões em busca de apoio político

LUCIANO BELFORD/AGENCIA O DIA

Marcelo Crivella contou que vai procurar partidos e políticos conservadores para fazer alianças

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

ficará neutra — e Benedita da 
Silva (PT) neste segundo tur-
no, Paes diz que quer o voto 
dos eleitores de todas as fren-
tes políticas que tiverem no 
Rio. “Essa é uma candidatura 
que não tem um perfil de ideo-
logia, quero tratar do Rio de 
Janeiro, quero cuidar das coi-
sas da cidade. O que angustia 
as pessoas não é a candidatu-
ra A, B ou C. O que angustia a 
população é de fato a tragédia 
que tem sido a administração 
do Crivella”, afirmou.

“Vamos no segundo tur-
no debater a cidade, discutir, 
mostrar a tragédia que é esse 
governo do Crivella, que as 
pessoas estão sofrendo sem 
atendimento nas Clínicas da 
Família, os BRTs não funcio-
nam. É um momento de mui-
ta angústia para a cidade, de 
muita perda de expectativa, 
fé, crença na cidade, mas a 
gente vai fazer o rio voltar a 
dar certo”, frisou o democrata.

FOCO NA ZONA OESTE

Também em entrevista coleti-
va, Crivella questionou se o Rio 
quer continuar se reerguendo 
ou a volta da corrupção. “O que 
nós queremos para a nossa ci-
dade? A volta da corrupção, da 
negociata, das obras combina-
das, do secretário de Obras com 
76 anos de cadeia? Do secretá-
rio de Saúde com bens indis-

poníveis, entre outras dezenas 
de secretários e funcionários 
envolvidos em corrupção? Uma 
dívida gigantesca para pagar? 
Ou vamos continuar erguen-
do nossa cidade sobre a rocha, 
com toda a luta, com toda a di-
ficuldade, mas de maneira hon-
rada e digna?”, perguntou.

O atual prefeito admitiu 
que vai investir ainda mais na 
Zona Oeste, principalmen-
te para garantir os votos dos 
evangélicos da região. Em 
Campo Grande, por exemplo, 
Crivella teve desempenho me-
lhor do que Paes. 

“A Zona Oeste é o local com 
a maior presença dos evangéli-
cos da cidade. E vou me dirigir 
a eles. É um voto de consciên-
cia. Nós temos o mandamen-
to: ‘não roubarás’. Isso foi escri-
to nas tábuas no Monte Sinai. 
Há leis que não mudam: aque-
las que foram escritas pelo 
dedo de Deus. ‘Não matarás’, 
‘não roubarás’”, disse.

O prefeito também anteci-
pou que vai procurar partidos 
e políticos conservadores para 
fazer alianças e afirmou que 
segue contando com o apoio 
do presidente Jair Bolsonaro. 
“Estando ao nosso lado, ele 
enobrece e engrandece a nos-
sa candidatura”.

Quero conversar 
com aqueles que 
estiveram com 
a Martha, com a 
Benedita, com o 
Bandeira, com Fred 
Luz, com Luiz Lima
EDUARDO PAES, candidato 
a prefeito do Rio

A Zona Oeste é o 
local com a maior 
presença dos 
evangélicos da 
cidade. E vou me 
dirigir a eles. É um 
voto de consciência
MARCELO CRIVELLA, 
prefeito do Rio

 > O DIA entrou em 
contato com as as-
sessorias de todos os 
candidatos que es-
tão fora do 2º turno 
para saber quem eles 
iriam apoiar. Martha 
Rocha (PDT) afirmou 
que não vai apoiar ne-
nhum dos dois candi-
datos. Luiz Lima (PSL) 
também não apoiará 
ninguém e disparou: 
“Quero dizer que os 
meus valores, os meus 
princípios e as minhas 
verdades não estão à 
venda. O meu voto não 
será um motivo para 
negociação”.

Já Benedita da Silva 
(PT) disse que a decisão 
será do diretório nacio-
nal do partido. O PSOL 
deve se reunir na quar-
ta. A posição é crítica 
com relação a apoios; 
na Câmara, serão opo-
sição. Os demais can-
didatos também ainda 
não definiram os seus 
posicionamentos.

Apoio de 
adversários 
indefinido

YURI EIRAS

yuri.eiras@odia.com.br

O que nós queremos 
para a nossa 
cidade? A volta 
da corrupção, da 
negociata, das obras 
combinadas?
MARCELO CRIVELLA, 
prefeito do Rio

O que angustia as 
pessoas não é a 
candidatura A, B ou 
C. O que angustia é 
de fato a tragédia 
da administração do 
Crivella
EDUARDO PAES, candidato 
a prefeito do Rio

Colaborou o estagiário Felipe Gavinho, 

sob supervisão de Gustavo Ribeiro
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ARTE O DIA

Crivella venceu em Campo Grande; 
Paes liderou nas zonas Sul e Norte
Prefeito foi bem na Zona Oeste, mas especialista avalia que ele precisa ampliar horizontes de voto

A 
liderança de Eduar-
do Paes (DEM) no 
primeiro turno já 
era esperada. Mas 

o mapa da eleição no municí-
pio do Rio mostra que o atual 
prefeito teve bom desempe-
nho em cinco zonas eleito-
rais, três delas no bairro de 
Campo Grande.

Marcelo Crivella foi melhor 
que Eduardo Paes em apenas 
cinco das 49 zonas eleitorais 
da cidade, mas o trunfo do 
atual prefeito é que se tratam 
de bairros populosos e tradi-
cionalmente voltados a candi-
datos conservadores. Crivella 
venceu na 245ª zona eleito-
ral, em Campo Grande) por 
28,9% dos votos, contra 27,9% 
de Paes. Na 122ª ZE (Campo 
Grande), foram 29,7% de Cri-
vella e 28,4% de Paes; na 120ª 
ZE (Campo Grande), 29,2% 
contra 28,4%.

Crivella também foi melhor 
em Jardim Sulacap, ao lado de 
Campo Grande: a zona elei-
toral 238 teve 31,1% contra 
30,6% de Paes. Na Zona Norte, 
uma única zona eleitoral, em 
Olaria, foi pró-Crivella: 28,3% 
contra 28,2% na 161ª.

Marcelo Crivella 
foi melhor do que 
Eduardo Paes em 
apenas 5 das 49 
zonas eleitorais 
da cidade

YURI EIRAS 
yuri.eiras@odia.com.br

Já Eduardo Paes foi so-
berano na Zona Norte e 
na Zona Sul. Na 218ª zona 
eleitoral, localizada em 
Cascadura, Paes chegou 
aos 44,7% dos votos, con-
tra 21,1% de Crivella. Na 
zona eleitoral 211, no Jar-
dim Botânico, o ex-prefei-
to teve 43%. Crivella, 12%.

SÓ ZONA OESTE NÃO BASTA

O primeiro turno termi-
nou com vitória de Paes 
por 37% a 21,9%, e para 
superar o ex-prefeito, Cri-
vella, o atual, vai precisar 
ampliar sua visão para 
além dos redutos da Zona 
Oeste. A análise é do cien-
tista político Márcio Mal-
ta, professor de Relações 
Internacionais do Institu-
to de Estudos Estratégicos 
da UFF (Inest/UFF).

“Uma primeira hipóte-
se desse bom desempenho 
de Crivella na Zona Oeste 
é a relação com o bolso-
narismo. Mas eu imagino 
que não basta. Seria pou-
co. Por mais que seja uma 
região muito populosa, 
não teria condições de re-
verter essa vantagem. Eu 
imagino que a saída seria 
tentar estabelecer e am-
pliar o leque de alianças”, 
avalia Malta.

O apoio de Bolsonaro 
também pode fortalecer a 
rejeição do atual prefeito, 
que já é grande. “Houve 
algum tipo de movimen-
tação de apoio tardia, tí-
mida. Ele não chegou a se 
engajar propriamente na 
campanha do Crivella. E 
há outro agravante, o da 
rejeição forte em relação 
ao presidente”.

 > A ascensão de Benedita 
da Silva (PT) nos últimos 
dias chegou a ameaçar a 
terceira posição, ocupa-
da desde o início da cor-
rida eleitoral por Mar-
tha Rocha (PDT). No fim 

da votação, foi mesmo a 
delegada quem ficou em 
terceiro — 11,3% con-
tra 11,2% —, mas o ‘efei-
to Bené’, impulsionado 
principalmente nas re-

des sociais, fez com que 
a candidata petista tives-
se ótimo rendimento no 
cinturão entre Zona Sul 
e Tijuca, na Zona Norte. 

Em três zonas eleito-
rais da região — Jardim 
Botânico, Laranjeiras e 
Maracanã —, Benedita 
ficou em segundo lugar, 
atrás apenas de Eduardo 
Paes (DEM).

O bairro do Maracanã 
ilustra bem a rivalidade 
entre petistas e pede-
tistas. Na zona eleitoral 
229, Benedita ficou em 
segundo, atrás de Eduar-
do Paes  (37 % contra 
14%). Na zona ao lado, a 
170, Martha é quem foi a 
vice-colocada (38% con-
tra 14%). A candidata do 
PDT também foi bem na 
Tijuca, onde votou no 
domingo.

‘Efeito Bené’ em Laranjeiras, 
Jardim Botânico e Maracanã

Marcelo Crivella ao chegar ao 
local de votação: vitória em 

cinco zonas eleitorais

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

Eduardo Paes 
cumprimenta eleitor no 

dia da eleição

DANIEL CASTELO BRANCO

Benedita da 
Silva ficou 
na segunda 
posição em três 
zonas eleitorais 
da região 
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Futuro prefeito 
do Rio precisará 
aumentar base
Coligações de Paes e de Crivella não alcançam 
um terço das vagas na Câmara de Vereadores

I
ndependentemente de 
quem assumir em 2021, 
o futuro prefeito do Rio 
terá de sentar à mesa 

com os partidos para formar 
maioria na Câmara dos Ve-
readores. Com a nova divi-
são das cadeiras no Palácio 
Pedro Ernesto, Eduardo Paes 
(DEM) ou Crivella (Republi-
canos) não poderá contar 
apenas com os vereadores 
eleitos por suas chapas.

Os partidos dos dois for-
mam as maiores bancadas, ao 
lado do Psol, com sete vagas. 
Em relação à disposição atual, 
o DEM perderá um vereador, 
e o Republicanos ganhará um, 
assim como os Psol, que fará 
oposição a quem vencer.

Com os partidos que inte-
gram sua chapa (Cidadania, 
DC, Avante e PL, já que  PV e 
PSDB não elegeram ninguém), 
Eduardo Paes contabiliza até 
o momento 15 vereadores na 
sua base, com a possibilidade 
de aumentar com os acordos 
que fizer nas negociações de 
apoio no segundo turno. Já 
Marcelo Crivella contará de 
início com 14 vereadores, so-
mando os parceiros de coli-
gação (Podemos, PTC, PMN, 
PP, Patriota e Solidariedade. 
PRTB não conquistou vaga). 

A única certeza é que o pró-
ximo prefeito vai encontrar 
uma Câmara com políticos 

já conhecidos. Afinal, 34 dos 
atuais vereadores se reelege-
ram. A chance de renovação 
era considerada baixa, como 
cientistas políticos explicaram 
a O DIA no último sábado. 

POUCA MUDANÇA
Com apenas 17 novos vereado-
res — um a cada três vagas —, 
a renovação ficou no patamar 
da eleição de 2016, que teve 33 
reeleições. Essa conta ainda 
tem possibilidade de mudar. 
Isso porque Lindbergh Farias 
(PT) foi o nono mais votado, 
mas não teve os 24.912 votos 
computados porque sua can-
didatura foi impugnada pelo 
TRE-RJ, por conta de uma 
condenação por improbida-
de administrativa quando era 
prefeito de Nova Iguaçu e bus-
cava a reeleição.

Ele foi acusado de se bene-
ficiar de esquema de distribui-
ção de leite com a logomarca 
da prefeitura. Lindbergh nega 
a irregularidade e entrou com 

um recurso no TSE. Caso seja 
aceito, o candidato poderá as-
sumir uma das três vagas do 
PT na Câmara dos Vereadores. 

Outra pequena mudança 
foi a quantidade de partidos, 
que subiu de 20 para 22, com 
Novo e PSL elegendo um can-
didato cada.

DIVISÃO DOS PARTIDOS
Se DEM, Psol e Republicanos 
conseguiram as maiores ban-
cadas, o Progressista foi quem 
perdeu mais vagas em relação 
à disposição atual. Era uma 
das maiores, com seis verea-
dores, e encolheu para apenas 
dois. DEM, PDT, Podemos, 
PSC e Solidariedade também 
perderam (um cada).

Já o Avante foi quem mais 
cresceu, subindo de um repre-
sentante para três. PL, Psol, 
PT, PTB e Republicanos ga-
nharam um cada. Enquanto 
Cidadania, Patriota, DC, MDB, 
PMN, PROS, PSD e PTC man-
tiveram o número atual.

ARTE O DIA

Cadeiras do Palácio Pedro Ernesto terão poucas mudanças em 2021

Quatro seguem entre os mais votados
 > De novo Tarcísio Motta 

(Psol) e Carlos Bolsonaro 
(Republicanos) ficaram 
no topo entre os mais vo-
tados. Desta vez, com as 
posições trocadas em re-
lação a 2016.

Com 86.243 votos, Tar-
císio ficou em primeiro 
lugar, próximo ao que ob-
teve em 2016 (90.473). Já 

Carlos Bolsonaro teve 35.657 
a menos do que há quatro 
anos: 71 mil. Além dos dois, 
Cesar Maia (DEM), quarto, 
e Rosa Fernandes (PSC), sé-
tima, se mantiveram no top 
10 quatro anos depois. 

Entre os mais votados, 
três estreantes: o ex-PM Ga-
briel Monteiro (PSD), ter-
ceiro, Tainá de Paula (PT), 

nona, e Luciano Vieira 
(Avante), décimo. Chico 
Alencar (Psol), em quin-
to, Marcos Braz (PL), sex-
to, e Carlo Caiado (DEM), 
oitavo, completam a lista.

Já Leandro Lyra (Re-
publicanos) foi o décimo 
mais votado em 2016 pelo 
Novo e não conseguiu se 
eleger desta vez.

Vereadoras crescem, mas ainda é pouco
 > O número de mulheres 

na Câmara de Vereadores 
do Rio será maior, mas a 
representatividade segue 
pequena. Das 51 vagas, 10 
serão ocupadas por can-
didatas eleitas. São três a 
mais em relação à atual 
configuração.

Uma delas será Monica 
Benício (Psol), ex-compa-

nheira de Marielle Franco. 
Quinta mais votada em 2016, 
a vereadora assassinada em 
2018 foi referência para mui-
tas candidatas que apostaram 
em seguir o seu legado. Poucas 
conseguiram a vaga.  Monica 
prometeu manter a luta pelas 
favelas e pela causa LGBTQ+ e 
pelas mulheres.

Assim como Marielle em 

2016, Tainá de Paula (PT) 
ficou entre as mais vota-
das (nona). Ela e Thais 
Ferreira (Psol) são as úni-
cas mulheres negras.

Laura Carneiro (DEM) 
retorna à Câmara e Fáti-
ma da Solidariedade (So-
lidariedade) não se reele-
geu. As outras seis verea-
doras seguem no cargo.

Citados na CPI das Milícias não conseguem vaga
Candidatos como Zico Bacana e Carminha Jerominho ficaram pelo caminho, assim como outros com reduto na Zona Oeste

Antigos personagens citados 
por ligação com milícias da 
Zona Oeste não conseguiram 
se eleger. É o caso de Carmi-
nha Jerominho (PMB), filha 
de Jerônimo Guimarães, con-
denado por ser um dos funda-

dores da Liga da Justiça, ao 
lado do irmão Natalino. 

Na semana passada, Car-
minha foi alvo de uma ope-
ração da Polícia Federal, que 
investiga a influência de mi-
licianos em candidaturas ca-

riocas. A candidata, que foi 
eleita vereadora mesmo pre-
sa, em 2008, repetiu o insu-
cesso de 2012. 

O atual vereador Zico Baca-
na (Podemos), que sofreu aten-
tado em novembro, é outro ci-

tado na CPI das Milícias que fi-
cou pelo caminho. Seu reduto 
é o bairro de Guadalupe. 

Outros políticos com re-
duto na Zona Oeste também 
não tiveram sucesso. Forte 
em Jacarepaguá, principal-

mente na Gardênia Azul e na 
Muzema, o vereador Marcelo 
Siciliano (PP) foi o 52º coloca-
do. Outro que não conseguiu 
foi Ítalo Ciba (Avante). O PM 
da reserva era forte em Maga-
lhães Bastos. 

Quem se garantiu foi o clã 
Brazão. Apesar de não ser da 
família — trabalhou no ga-
binete de Manoel Brazão —, 
Waldir Brazão (Avante) usou 
o sobrenome para se eleger 
pela primeira vez.

DIVULGAÇÃO/ CMRJ

HUGO PERRUSO
hugo.perruso@odia.com.br
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Segundo turno 
em São Gonçalo
Dimas Gadelha 
(PT) e Capitão 
Nelson (Avante) 
disputarão 
prefeitura

Em uma contagem de vo-
tos demorada em todo o 
país devido à instabili-
dade no sistema do TSE, 
o segundo maior colégio 
eleitoral do estado do Rio 
de Janeiro definiu somen-
te às 23h15 o resultado das 
eleições deste domingo 
(15) no município. Com 
99,94% das urnas apura-
das (465.890 votos), have-
rá segundo turno no pró-
ximo dia 29 entre Dimas 
Gadelha (PT) e Capitão 
Nelson (Avante), que re-
ceberam, respectivamen-
te, 31,36% e 22,83% da 
preferência do eleitorado 
gonçalense.

Dos 663.833 eleitores 
da cidade, 466.124 compa-
receram às urnas; destes, 
395.175 (84,78%) foram vo-
tos válidos, contra 13,38% 
nulos e 6,34% brancos. As 

abstenções somaram 29,78% 
do eleitorado.

Em disputa acirrada pelo 
segundo turno, Dejorge 
Patrício (Republicanos) 
ficou em terceiro lugar 
com 22,62%. Ricardo Peri-
car (PSL) recebeu 9,23%, 
José Luiz Nanci (Cidada-
nia) 7,24%, Roberto Sales 
(PSD) 2,50%, Isaac Ricalde 
(PCdoB) 2,35%, Rodrigo Pi-
raciaba (PSB) 1,04% e Dayse 
Oliveira (PSTU) teve 0,84%. 

Dimas de Paiva Gadelha 
Júnior (PPT) é médico sanita-
rista. Com especializações em 
Saúde Pública pela Fiocruz e 
Gestão de Sistemas e Servi-
ços de Saúde pela Fundação 
Getúlio Vargas, ele implan-
tou serviços como o Saúde da 
Família e o Serviço de Atendi-
mento Domiciliar (SAD). Ca-
pitão Nelson (Avante), serviu 
ao Corpo de Fuzileiros Navais 
da Marinha do Brasil pelos 
primeiros cinco anos de sua 
carreira. Aos 23 anos entrou 
para a Polícia Militar do Rio 
de Janeiro. Participou dire-
tamente da construção de 
unidades de Destacamento 
de Policiamento Ostensivo 
(DPO).

Prefeito eleito de 
Seropédica é investigado
Professor Lucas, que obteve 66,01% dos votos válidos no município da Baixada 
Fluminense, depôs na Draco sob suspeita de envolvimento com milícias

REPRODUÇÃO

Professor Lucas está sendo investigado pela Polícia Civil

A
lvo de investiga-
ções da Força-ta-
refa da Polícia Ci-
vil, o candidato à 

prefeitura de Seropédica, 
na Baixada Fluminense, 
Lucas Dutra Dos Santos, 
conhecido como Professor 
Lucas, do Partido Social 
Cristão, foi eleito para o 
cargo com 66,01% dos vo-
tos válidos.

Professor Lucas tota-
lizou 26.976 votos ao fim 
da apuração. Ele derrotou 
o atual prefeito da cida-
de, Anabal, que ficou em 
segundo lugar com 27,37%, 
obtendo 11.185 votos.

Seropédica teve 22,33% 
de abstenção, 2,16% vo-
tos brancos e 4,77% votos 
nulos.

Casado, Professor Lucas 
tem 39 anos e é de servidor 
público estadual. O prefei-
to eleito era vereador de 
Seropédica. Ele tem um 
patrimônio declarado de 

R$ 166.797,45.
Na  s e m a n a  p a s s a d a 

a Delegacia de Repres-
são às Ações Criminosas 
(Draco) convocou o polí-
tico para depor sob a sus-
peita de sua candidatura 
estar vinculada à milícia 
que atua naquela cidade. 
Professor Lucas, sua vice 

Vandréa Miguelzinho, do 
DEM, e outros três cabos 
eleitorais não estiveram na 
delegacia.

O delegado William de 
Medeiros Pena Junior, titu-
lar da Draco, explicou que 
todas as investigações irão 
permanecer, mesmo após o 
pleito de domingo.

 > Ricardo observa tam-
bém que a eleição não 
foi nacionalizada e que o 
próprio PT, na figura do ex
-presidente Lula, não foi 
um grande padrinho. “Ele 
não teve nenhuma prefei-
tura no primeiro turno, 
apesar de haver até gente 
concorrendo ao segundo 
turno em algumas cida-
des”, conta, acrescentando 
que Eduardo Paes (DEM), 
por exemplo, preferiu 
adotar a estratégia de afir-
mar não ter padrinho. 

O sociólogo e cientista 
político Paulo Baía obser-
va por outro lado que, em 
se tratando do interior do 
estado do Rio, há um fenô-
meno que vai além do fim 

da onda bolsonarista, que 
é uma espécie de “onda 
vermelha”, que ele credita 
ao trabalho do ex-prefeito 
de Maricá e e presidente 
estadal do PT, Washing-
ton Quaquá.

“Seria mais até uma ‘onda 
Quaquá’”, afirma. “O resulta-
do eleitoral em Maricá, São 
Gonçalo e Itaboraí tem uma 
presença forte da influência 
e do trabalho dele, articulan-
do e tecendo forças políticas 
nesses municípios. Em São 
Gonçalo, você tem uma am-
pla coligação apoiando o 
candidato que está em pri-
meiro turno. Ele consegue 
transformar essa capacida-
de de articulação em votos 
concretos”, afirma.

Quaquá e o PT levam ‘onda’ 
para o interior do Rio

Apadrinhamento de Bolsonaro fracassa nas urnas
FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÃªNCIA BRASIL

Bolsonaro é considerado ‘mau padrinho’ por pesquisador

vella teria tido mais votos”, 
analisa o cientista político.

MAU PADRINHO
Para Ricardo, a frustração 
com o apoio de Bolsonaro 
explicita que o presidente 
atualmente é um “mau pa-
drinho” para os candidatos 
que colam nele. “No caso do 
Recife, a Delegada Patrícia 
(candidata à governadora) 
derreteu. Em São Paulo, o 
mesmo aconteceu com o 
Celso Russomano. Se Cri-
vella não tivesse apoio dos 
evangélicos e dos próprios 
vereadores ligados a ele, 
não chegaria ao segundo 
turno”, afirma.

Em 2018, ano de eleições 
presidenciais, o nome de Jair 
Bolsonaro (sem partido), que 
concorria naquele ano ao car-
go - e, como é público e notó-
rio, acabou ganhando - foi su-
ficiente para gerar uma enor-
me onda que elegeu candida-
tos em todo o Brasil. Alguns 
deles, mesmo inexperientes, 
concorriam a cargos de peso 
e foram vitoriosos - como foi 
o caso do governador afasta-
do do Rio de Janeiro, Wilson 
Witzel (PSC). No entanto, o 
mesmo não repetiu nas elei-
ções de domingo.

O presidente chegou a fa-
zer uma postagem em suas 
redes sociais recomendan-
do candidatos. O texto foi 
apagado logo depois, mas 
de qualquer jeito não surtiu 
efeito algum. Dos sete indi-
cados por Bolsonaro ao pos-
to de prefeito, por exemplo, 
cinco não chegaram nem 
ao segundo turno. As exce-
ções foram Capitão Wagner 
(PROS), no Ceará, e Marcelo 
Crivella (Republicanos), no 
Rio, ambos ainda na disputa 
pelo cargo. Só dois vereado-
res indicados pelo presiden-
te acabaram se elegendo.

Ricardo Ismael, cientista 
político da PUC-RJ, já ha-

via adiantado o fim da onda 
bolsonarista em entrevista 
ao DIA na semana passada. 
No resultado das eleições, 
confirmou o que já havia 
verificado. 

“Não houve mesmo aque-
la onda de 2018 que elegeu 
deputados federais, o Witzel 
e outros governadores. Bol-
sonaro manifestou apoio a 
candidatos em algumas ci-
dades, mas o balanço não foi 
bom. Mesmo no caso do Cri-
vella, que até fez uma estra-
tégia de colar um pouco mais 
nele. Isso pode tê-lo ajudado 
a se descolar mais da Mar-
tha Rocha (PDT). Mas se isso 
acontecesse em 2018, o Cri-

Todas as 
investigações vão 
permanecer mesmo 
após o pleito, afina 
delegado da Draco

RICARDO SCHOTT
ricardo.schott@odia.com.br
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Na Baixada Fluminense, apenas 
um município terá segundo turno 
Dr. João e Leo Vieira disputam a vaga em São João de Meriti. Em Caxias e Magé, é a Justiça que vai decidir 

FOTOS DE DIVULGAÇÃO

Dr. João (de azul), do DEM, e Leo Vieira, do PSC buscam votos de meritienses para a segunda parte da disputa eleitoral na Baixada Fluminense

D
os 13 municípios 
da Baixada Flumi-
nense, em apenas 
um a disputa pela 

cadeira de prefeito será de-
finida em segundo turno. 
Em São João de Meriti, a 
população voltará às urnas 
no próximo dia 29 para de-
cidir entre o atual prefeito 
e candidato à reeleição Dr.
João Ferreira (DEM) e Leo 
Vieira (PSC). 

No primeiro turno, Dr. 
João ficou com 32,27% dos 
votos ou 71.730, enquanto 
Leo Vieira teve 43.499 vo-
tos, ou 19,57%. Os dois can-

didatos passaram o dia de 
ontem em companhia de 
correlegionários e familia-
res. Em suas redes sociais, 
Léo Vieira agradeceu os vo-
tos. “Queremos agradecer 
a você que nos confiou o 
voto nesse primeiro turno 
e acredita em nossos proje-
tos e em nosso sentimento 
pela cidade”.

Em nota, Dr. João se disse 
“preparado para o segundo 
turno” e que vai “continuar 
insistindo em uma campa-
nha limpa e propositiva. 
Quero fazer ainda muito 
mais por Meriti”.

VEJA O RESULTADO NAS OUTRAS CIDADES DA BAIXADA

CIDADE CANDIDATO  VOTOS %

São João de Meriti Dr. João (DEM)    71.730  32,27%

 Léo Vieira (PSC)    43.499  19,57%

Belford Roxo Waguinho (MDB)    162.720  80,40%

Duque de Caxias* Washington Reis (MDB)    212.354  52,55%

Nova Iguaçu Rogério Lisboa (PP)    218.396 62,10%

Nilópolis Abraãozinho (PL)    40.011 48,97%

Mesquita Jorge Miranda (PL)     69.174  78,63%

Japeri Dra Fernanda Ontiveros (PDT)    20.259  38,31%

Seropédica Professor Lucas (PSC)    26.976 66,01%

Queimados   Glauco Kaizer (Solidariedade)    19.010  28,83%

Itaguaí  Dr. Rubão (Pode)    11.341 17,72%

Magé*  Renato Cozzolino (PP)    36.478  27,13%

Guapimirim  Marina (PMB)    14.827  48,71%

Paracambi  Lucimar do Dr. Flávio (PL)    12.558  52,23%
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Waguinho foi reeleito em Belford Roxo com 80,40%

FOTOS: DIVULGAÇÃO

 NEnquanto em algumas cida-
des a disputa eleitoral foi acir-
rada, com pequena margem 
de diferença entre os princi-
pais candidatos, em outras, os 
atuais mandatários tiveram 
situação bem mais confortá-
vel. É o caso de Rogério Lisboa 
(PP) e Waguinho (MDB), ree-
leitos em Nova Iguaçu e Belford 
Roxo, respectivamente, com 
maioria esmagadora de votos. 
Rogério obteve 62,10%, com 
212.354 votos, enquanto Wa-
guinho alcançou 80,40%, o 
segundo melhor desempenho 
do estado.

Através de sua assessoria, 
Rogério Lisboa agradeceu aos 
eleitores e disse que foi um 
grande desafio governar a ci-
dade, mas que “é uma grande 
alegria poder explorar todo o 

potencial de crescimento da 
Baixada, uma região equivoca-
damente vista como de poucas 
chances de desenvolvimento” 
e que sua gestão “conseguiu 
investir na cidade, melhorou 
a vida das pessoas, que ma-
nifestaram nas urnas seu de-
sejo pela continuidade desse 
trabalho”.

Através de sua assessoria, 
Waguinho disse que não se 
manifestaria.

Outro reeleito com gran-
de margem de votos foi Jor-
ge Miranda (PL), de Mesquita, 
que obteve 78,63% dos votos. 
“Hoje nós tivemos uma vota-
ção massiva, que prova que a 
população sabe do que ganhou 
e quer muito mais”, declarou 
o prefeito em discurso para 
apoiadores.

BANHO DE VOTOS

Vitória com ampla maioria nas urnas

TSE deverá decidir o futuro de Reis e Cozzolino
 > Em duas cidades a elei-

ção está sub judice, ou seja, 
depende da decisão da Jus-
tiça, porque os candidatos 
mais votados tiveram as 
candidaturas indeferidas.

Na maior delas, Duque 
de Caxias, o atual prefeito, 
Washington Reis (MDB) 
venceu em primeiro turno, 
com 212.354 votos, o que 
equivale a 52,55%. O caso 
porém, ainda será decidi-
do pelo TSE e, dependendo 
da decisão da Corte, nova 
eleição pode ser convoca-
da. Na última quinta-feira 
(12), por maioria de votos, o 
Colegiado do TRE-RJ inde-
feriu o registro de candida-
tura de Reis por entender 
que o político está inelegí-
vel por 8 anos, após ter sido 
condenado pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
em 2017, por crimes contra 
o meio ambiente e o parce-
lamento do solo. 

No mesmo dia o prefei-

to entrou com recurso e disse 
que “usará de todos os recur-
sos legais e cabíveis, e os apre-
sentará em todas as instâncias 
possíveis”. “O prefeito Washin-
gton Reis é inocente e acredita 
na justiça”, termina a nota.

Ontem, Reis postou vídeo 
em suas redes sociais agra-
decendo os votos da popu-
lação e, parecendo ignorar a 
decisão da Justiça, disse que 
seu novo governo começou 
ontem mesmo. “Quero agra-
decer a Deus, agradecer à po-
pulação da cidade de Duque 
de Caxias.  Já começo meu 
novo mandato hoje (ontem), 
dia 16 de novembro, traba-
lhando muito pra gente fe-
char esse ano com chave de 
ouro e começar ano que vem 
com um mandato muito es-
truturado”, disse.

Em Magé, o candidato Re-
nato Cozzolino (PP) foi o mais 
votado — a cidade tem menos 
de 200 mil habitantes e não 
tem segundo turno — mas 

também vai ter que recorrer 
ao TSE para saber se será con-
siderado eleito. Na mesma 
quinta-feira em que indeferiu 
a candidatura do prefeito de 
Caxias, O TRE-RJ, por una-
nimidade confirmou decisão 
do Juízo de primeira instân-
cia que indeferiu o pedido de 
registro de candidatura de Co-
zzolino a prefeito de Magé. A 

Corte entendeu que o can-
didato se encontra inelegí-
vel por ter sido condenado, 
em maio, pelo próprio TRE
-RJ, por abuso de poder po-
lítico e conduta vedada nas 
eleições de 2018. Ele tam-
bém pode recorrer ao TSE.

O candidato não foi lo-
calizado para comentar o 
assunto.

Washington Reis está recorrendo 
da decisão do TRE-RJ

Renato Cozzolino também teve candidatura indeferida
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Rogerio Lisboa teve 62,10$ dos votos em Nova Iguaçu

* Anulado sub judice
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JULGAMENTO VIRTUAL
O STJD do vôlei absolveu Carol Solberg, 

na 2ª e última instância, por ter gritado 

“Fora, Bolsonaro” numa entrevista. 

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

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nPor incrível que pareça, mes-
mo voltando a vencer no Brasi-
leirão (e muito bem), o assunto 
menos falado no Vasco foi a vi-
tória diante do Sport, na Ilha 
do Retiro, por 2 a 0, com dois 
gols de Germán Cano. Mais 
uma vez, a política toma conta 
dos noticiários. Hoje, sub judi-
ce, o presidente é Leven Siano. 
Mas Salgado ganhou o pleito 
contra Julio Brant no sábado 
e também está na briga jurídi-
ca. A única certeza é de que as 
águas no Vasco estão longe de 
parar de rolar...

A BRIGA CONTINUA 
NO VASCO 

LUCIANO BELFORD

A SEMANA DE FOGO 

F
iz um texto há poucos dias aqui na coluna 
falando que o maior desafio de Rogério 
Ceni à frente do Flamengo seria aguen-

tar a pressão. E não tenho sombra de dúvidas 
de que é e vai ser por muito tempo. Estamos 
falando de um jogador que foi campeão de 
tudo. Mas a pressão em cima do treinador é 
diferente. Ainda mais no Flamengo. Ceni vem 
de derrota em casa para o São Paulo na Copa 
do Brasil. Agora, novamente em casa, empatou 
com o Atlético-GO. Aliás, o poderoso Flamen-
go só conseguiu um ponto contra o Dragão no 
Brasileiro. Agora, o Fla vai para mais um duelo 
decisivo, amanhã, no Morumbi, pela Copa do 
Brasil. É vencer ou vencer para se classificar. 
Se não ganhar, temo pelo futuro de um técnico 
promissor, mas que pode ter um início desani-
mador. Jogador quando recebe a pressão está 
dividindo com outros 10, mesmo sendo líder. 
O técnico é sozinho. Minha torcida para o Ceni. 

Rogério Ceni tem jogo decisivo amanhã, contra o São Paulo

 nDuas derrotas seguidas, 
contra Grêmio e Palmeiras, 
e o G-4 ficou mais longe. Na 
verdade, até o G-6. É lógi-
co que fica a frustração por 
parte da torcida que via sua 
equipe subir na tabela. Mas 
a oscilação já era esperada. 
É um elenco limitado, de 
guerreiros, mas limitado. 
O que se espera? Vencer os 
adversários mais fracos. 
Mas, principalmente, vol-
tar a jogar bola. Esse time 
já mostrou que pode fazer 
mais. Acredito nesse grupo.

HORA DE VOLTAR 
A JOGAR BOLA 

BRAZ ELEITO; DINAMITE E SORATO FORA 

 nNa dança dos homens ligados ao futebol e à política, o VP 
de futebol Marcos Braz, do Flamengo, foi eleito vereador 
no Rio com mais de 40 mil votos. Segundo ele, vai conci-
liar as duas funções (vamos ver como). Já os ex-jogadores 
Roberto Dinamite e Sorato não conseguiram sucesso. 
Bandeira de Mello e Fred Luz, ambos da administração 
anterior do Fla, comeram poeira nas eleições para prefeito.
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Fred não deve jogar no domingo
Fred assustou a torcida do 
Fluminense ao postar uma 
foto de seu tornozelo inchado 
no sábado. O atacante, que so-
freu uma torção contra o Pal-
meiras, não deve enfrentar o 
Internacional, no domingo. 
Assim, Odair Hellmann deve 
escalar outro nome para co-
mandar o Tricolor.

O mais cotado para a vaga 
é Felippe Cardoso. O atacan-

te, que chegou a estar fora dos 
planos, caiu novamente nas 
graças de Odair e tem sido 
acionado no jogos. Ele substi-
tuiu Fred contra o Palmeiras. 
Nesta temporada, ele atuou 
em 19 jogos e marcou dois gols.

Outra opção para o técnico 
tricolor é Marcos Paulo. Ape-
sar de possuir características 
diferentes de Fred, o garoto 
atuava como centroavante 

nas divisões de base do clube. 
Além disso, já fez bons jogos 
quando escalado para atuar 
mais perto do gol adversário.

Já Lucca, último reforço 
da equipe para 2020, apesar 
de não ser centroavante, teve 
seu melhor momento da car-
reira atuando como camisa 9 
na Ponte Preta. No entanto, 
ele vem sendo pouco apro-
veitado por Odair.

Brasil encara o Uruguai
Time de Tite tem último jogo oficial do ano, pelas Eliminatórias

A cultura popular diz que a 
primeira impressão é a que 
fica, mas, no desejo de Tite, o 
que vai deixar a Seleção bem 
na fita em seu último compro-
misso oficial em 2020 é uma 
vitória — com uma boa apre-
sentação, se possível — diante 
do Uruguai, hoje, em Monte-
vidéu, pela quarta rodada das 
Eliminatórias Sul-Americanas 
para a Copa do Catar. A bola 
rola às 20h (de Brasília).

Depois do magro triunfo 
diante da Venezuela (1 a 0, 
no Morumbi, na última sex-
ta-feira), o comandante tem 
apenas uma dúvida para es-
calar a equipe titular que vai 
medir forças contra a Celeste 
Olímpica. Com dores muscu-

Gabriel Jesus no ataque: Brasil quer encerrar ano com boa impressão

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

lares, o volante Allan pode 
dar lugar a Arthur.

“Já fizemos os trabalhos 
com os atletas também, não 
estamos esperando (a recupe-
ração do Allan) para definir ou 
organizar. O Arthur já traba-
lhou nesses dias com essa pos-

sibilidade real (de ser titular)”, 
tentou despistar Tite.

Antes da viagem ao Uru-
guai, a Seleção ganhou uma 
boa notícia: o lateral-esquer-
do Alex Telles testou negati-
vo para covid-19 e foi libera-
do para jogar.

FLAMENGO

VASCO

Preocupação com Thiago Maia

Rogério Ceni não completou 
uma semana no Flamengo, 
mas está tendo que lidar 
com o alto número de joga-
dores lesionados. Um deles 
é Thiago Maia. O volante so-
freu uma entorse no joelho 
esquerdo no empate com 
o Atlético-GO, no sábado, 
preocupa a comissão técnica 
e só deve retornar em 2021. 

falcará o Flamengo amanhã, 
contra o São Paulo, pelo jogo 
de volta das quartas de final 
da Copa do Brasil. O atacan-
te sofreu uma lesão leve na 
coxa pela Seleção. 

Gabigol e Diego têm chan-
ces remotas de serem rela-
cionados. O atacante fará 
mais uma avaliação hoje. O 
meia treinou com parte do 
elenco ontem e mantém oti-
mismo. Rodrigo Caio e Filipe 
Luís já foram vetados.

Protocolada a ata do dia 7
A polêmica eleição do Vasco 
ganhou mais um capítulo. 
Ontem, às 9h, o vice-presiden-
te do Conselho Deliberativo, 
Sergio Romay, foi à secretaria 
do clube para tentar procla-
mar o resultado das eleições 
do último dia 7 de novembro, 
que deu a vitória de Luiz Ro-
berto Leven Siano.

Primeiramente, a secretaria 
do Vasco não havia recebido o 
documento, que está datado Campello recebe ata

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

do dia 15 e assinado por Alci-
des Martins, vice-presidente 
da Assembleia Geral. No en-
tanto, por volta das 11h, o pre-
sidente Alexandre Campello, 
após consultar o departamen-
to jurídico, autorizou que a ata 
fosse protocolada.

“O clube na realidade, por 
força do estatuto, recebeu o 
protocolo. O que vai aconte-
cer ou não depende do Justi-
ça”, disse.

O jogador, inclusive, foi le-
vado para realizar exames 
na tarde de ontem.

Como de praxe, o Fla-
mengo aguarda o resul-
tado da ressonância para 
confirmar a lesão. Inter-
namente, a notícia caiu 
como uma bomba, e a 
comissão técnica de Ro-
gério Ceni já foi comuni-
cada que a contusão do 
volante é grave.

O atacante Pedro des-

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

 > Montevidéu 

BOTAFOGO

Em casa, Alvinegro 
perde de virada
Time carioca é derrotado pelo Bragantino e é vice-lanterna

ESTADÃO CONTEÚDO

Caio Alexandre diante do Bragantino: time alvinegro cansou no fim

L
adeira abaixo no Brasi-
leiro, o Botafogo foi der-
rotado pelo Bragantino 
por 2 a 1, de virada, on-

tem à noite, no Nilton Santos. 
Matheus Babi fez para os do-
nos da casa, mas Ytalo e Clau-
dinho, de pênalti, garantiram 
o primeiro triunfo fora de casa 
do Massa Bruta na competi-
ção. Esse foi o primeiro jogo 
sob a direção da comissão 
técnica do argentino Ramón 
Díaz, que se recupera de uma 
cirurgia no exterior.

Com 20 pontos, o Alvine-
gro caiu para a vice-lanterna. 
A equipe já não vence há seis 
partidas — cinco da Série A e 
uma da Copa do Brasil.

O primeiro tempo deu a 
falsa impressão de que o time 
mudaria de postura. Intenso, 
focado e correndo muito, os 
paulistas sofreram pressão 
por pelo menos 20 minutos. 

Mas o Botafogo cansou e deu 
espaços ao Bragantino. Só que, 
aos 43, após bom cruzamen-
to feito por Victor Luis da es-
querda, Matheus Babi usou a 
cabeça e fez 1 a 0. A alegria alvi-
negra não durou nada: aos 45, 
Yatalo, em belíssima jogada 

individual, deixou tudo igual.
Cansado, o Glorioso não 

repetiu a atuação do início 
da partida. Num lance, Kanu 
meteu o braço na bola. Claudi-
nho, na cobrança de seguran-
ça no meio do gol, decretou a 
derrota alvinegra. 
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ECONOMIA

Papai Noel virtual 
em shoppings
43% dos centros comerciais terão o bom velhinho online

DIVULGAÇÃO

Abrasce desenvolveu protocolo de recomendação para o Natal

A 
principal figura do 
Natal vai encarar 
uma nova realidade 
neste ano. De acordo 

com pesquisa feita pela Asso-
ciação Brasileira de Shopping 
Centers (Abrasce), 43% dos 
shoppings terão a presença 
de Papai Noel virtual, en-
quanto 24% ainda estão ava-
liando qual será a estratégia 
mais viável e outros 19% não 
pretendem contar com o bom 
velhinho. Já aproximada-
mente 14% dos empreendi-
mentos terão a presença do 
Papai Noel isolado do público 
ou boneco do Papai Noel dis-
ponível para fotos.

O resultado do levanta-
mento está em linha com o 
protocolo de recomendação 
para o Natal desenvolvido 
pela Abrasce em parceria 
com a área de consultoria do 
hospital Sírio-Libanês, uma 
das principais referências 
em saúde do Brasil.

“O momento é de reforçar 
a confiança que o consumi-
dor tem nos shoppings e re-
cebê-lo com segurança para 

realizar suas compras, evi-
tando fluxo intenso de pes-
soas”, afirma Glauco Humai, 
presidente da Abrasce.

Cerca de 95% dos sho-
pping esperam aumento 
de vendas neste Natal em 
comparação às semanas an-
teriores. A alta esperada é 
de cerca de 27%. Em relação 
ao Natal do ano passado, há 

a expectativa de queda de 
2% nas vendas. Apesar de 
esperarem vendas meno-
res, o resultado da pesqui-
sa confirma a recuperação 
gradual e contínua do setor, 
que teve seus 577 empreen-
dimentos fechados por con-
ta da pandemia de Covid-19, 
e chegou a registrar perda 
de 90% nas vendas.

PIX: 
atenção 
ao usar 
O novo sistema de pagamen-
tos instantâneo criado pelo 
Banco Central, o PIX, come-
çou a funcionar ontem. O 
objetivo é permitir transfe-
rências e pagamentos entre 
diferentes instituições finan-
ceiras em até dez segundos, 
24 horas por dia e todos os 
dias do ano, incluindo finais 
de semana e feriados.

De acordo com o coorde-
nador do Procon de Volta Re-
donda, Elder Barbosa, como 
qualquer outro meio de pa-
gamento, o PIX não está li-
vre de tentativas de golpis-
tas. “É essencial que o usuá-
rio se informe e fique atento. 
Existem hackers que enviam 
links para os usuários, atra-
vés de SMS (mensagem de 
texto), Whatsapp, e e-mail, 
que direcionam para sites 
falsos, ou instalam progra-
mas nas máquinas e celula-
res, que acabam roubando os 
dados dos clientes”, explicou.

Fila por empregos no Centro
Vagas temporárias são para uma rede de supermercados

Uma enorme fila de pes-
soas na Rua México, no 
Centro do Rio, no início 
da tarde de ontem, cha-
mou a atenção de quem 
passava. São cidadãos 
em busca de emprego, 
que estavam ali desde 
às 2h da manhã para se 
candidatar para traba-
lhar em uma redes de su-
permercados. As vagas 
temporárias de repositor 
e empacotador são para 
lojas localizadas nas zo-
nas Norte e Oeste. Já sa-
lários oferecidos variam 
entre R$ 1.200 e R$1.300 
mais benefícios. Oportunidades dão salários a partir de R$ 1.200 mais benefícios

DANIEL CASTELO BRANCO/AGÊNCIA O DIA

Cursos à distância na Fundec
Interessados poderão se matricular até o dia 30 de novembro

A Fundação de Apoio à 
Escola Técnica Ciência e 
Tecnologia de Duque de 
Caxias (Fundec), através 
da Academia Fundec de 
Ensino a Distância, está 
disponibilizando 19 mil 
vagas de ensino à dis-
tância. Os cursos ofere-

cidos são: Alfabetização 
Digital ,  Empreendedo-
rismo, Fundamentos em 
Segurança Cibernética, 
Introdução à Segurança 
Cibernética e Introdução 
à Internet de Todas as Coi-
sas. Os interessados terão 
até o dia 30 de novembro 

para se matricular nos 
cursos, que estão previs-
tos para iniciar no dia 23 
de novembro, com térmi-
no no dia 31 de dezembro.

As matrículas devem ser 
efetuadas somente através 
do site da Fundec (www.
fundec.rj.gov.br). 
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Os planos dos candidatos 
para o 14º salário
Paes e Crivella respondem se vão pagar bônus aos servidores por bons resultados

REGINALDO PIMENTA

Programa foi criado pela gestão de Paes, que garante retomada; Crivella criticou “distorções”

O 
ex-prefeito Eduar-
do Paes (DEM) e 
o atual, Marcelo 
Crivella (Republi-

canos), que duelam neste 
segundo turno pelo cargo 
máximo do Executivo cario-
ca, revelaram, nas últimas 
edições, algumas propostas 
para o funcionalismo. Hoje, 
a coluna informa os planos 
deles para um tema muito 
questionado pelos servido-
res: o chamado 14º salário.

A gratificação referen-
te ao acordo de resultados 
era paga até o ano de 2016. 
A gestão de Crivella não deu 
continuidade ao projeto, e 
também não quitou o valor 
que deveria ser pago às cate-
gorias em julho de 2017. 

A prefeitura informou re-
centemente “que não conse-
guiu cumprir o acordo em 
função das dificuldades fi-
nanceiras herdadas da ges-
tão anterior e da crise agra-
vada pela pandemia”. 

Agora, questionado no-
vamente pela coluna se 
pretende retomar esse pro-
grama, e quando pagará o 
valor devido, Crivella não 
deu previsão. E disse ainda 
que depende da melhora de 
arrecadação.

CRONOGRAMA

 n O programa de metas foi 
criado em 2009. As gratifica-
ções eram pagas sempre em 
julho do ano seguinte relativo 
ao acordo de resultados. O 
pagamento então referente 
ao ano de 2016 deveria ter 
sido acertado em 2017, o que 
não ocorreu. 

À época, Crivella publicou 
um decreto postergando para 
o segundo semestre (daquele 
ano) o prazo para quitar essa 
dívida com as categorias. Ele 
justificou o adiamento por di-
ficuldades de caixa. Até hoje, o 
funcionalismo está à espera do 
pagamento.

Valor era pago no ano seguinte

 n Se para a cadeira de prefei-
to do Rio a eleição ainda não 
terminou, na Câmara Munici-
pal o resultado da votação de 
domingo já está gerando mo-
vimentação na Casa. O atual 
presidente do Legislativo ca-
rioca, Jorge Felippe (DEM), 
é praticamente ‘candidato 
natural’ à reeleição. 

Felippe, da mesma sigla de 
Paes, não só esteve no mesmo 
grupo político que o ex-prefeito 

durante toda a sua gestão, 
como depois teve um bom 
diálogo também com Crivella. 

No entanto, com uma re-
novação de quadros na Câ-
mara dos Vereadores, alguns 
novos nomes podem tentar 
ocupar a cadeira da presidên-
cia do Palácio Pedro Ernesto. 
E, com isso, um cenário dife-
rente nas relações entre o Le-
gislativo e o Executivo do Rio 
poderá ser desenhado.

LEGISLATIVO CARIOCA

O próximo cenário da Câmara

Atual e ex divergem sobre o assunto
 > O atual prefeito do Rio 

disse que o programa de 
metas é uma “boa ideia”, 
mas, sem entrar em de-
talhes, afirmou também 
que o acordo de resul-
tados proporcionava 
“distorções” dentro do 
funcionalismo.

“A ideia é boa. Havia 

algumas distorções no pas-
sado. Mas todas as ações a 
serem tomadas dependem 
do aumento da receita”, 
declarou.

Eduardo Paes, por sua vez, 
disse que vai retomar o pro-
jeto. “Sim. Vamos retomar os 
sistemas de meritocracia no 
serviço público municipal 

com o Programa Acordo 
de Resultados que asse-
gurava o pagamento de 
bônus de desempenho, 
ou 14º e 15º salários, que 
era a forma pela qual os 
próprios servidores se re-
feriam a esse pagamento 
pelos bons resultados al-
cançados”, respondeu. Jorge Felippe é considerado ‘candidato natural’ à presidência

LUCIANO BELFORD

DANIEL CASTELO BRANCO
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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.
 
DetetIVe V/teXtO
Detetive Thales, Investiga-
ções, conjugais, criminais, 
empresariais, busca de pa-
radeiros. Serviço de caráter 
confidencial,  Atendimento 
com hora marcada. Contato: 
4111-2157
 

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.
 



Tokinho na pegação

Filha de Andréa Sorvetão e do cantor Conrado, Giovanna Antiório chama a atenção pela 
beleza, mas a moça, que é atriz e influencer, tem faro para negócios. De tanto receber 
elogios em suas fotos nas redes sociais, ela desenvolveu seus próprios filtros para retocar 
as imagens e montou uma loja virtual para vendê-los. São cinco pacotes ao preço de R$ 
19,90 cada. Aos 22 anos, Giovanna também tem planos para ter um programa na internet.

FábiaOliveira

LINDA E EMPREENDEDORA

FILHA DE ANDRÉA SOVERTÃO É 

O OUTRO LADO DA HISTÓRIA

Ex rejeitou Juliano Ceglia por 

ciúmes da empresária dele

A novela ‘Gênesis’, da Record TV, vem apostando 
em novos rostos para compor seu casting. É o 
caso do ator mirim Pedro Burgarelli, de 11 anos, 
que faz sua estreia na TV como contratado da 
emissora para interpretar o personagem ‘Ló’ na 
primeira fase do folhetim bíblico. Na trama, o 
ator será filho de Harã (Ricky Tavares) e Redua-
na (Tammy di Calafiori).

PEDRO BURGARELLI 
ESTREIA EM ‘GÊNESIS

No último sábado, o anão Tokinho, que faz sucesso entre 

os famosos, foi visto na Festa Planet, que aconteceu no 

Espaço Hall, na Barra da Tijuca. Tokinho terminou a 

noite trocando altos beijos na calçada da casa de shows. 

Em pé, ele beijava um rapaz que estava sentado no meio 

fio. Quem passou por lá garante que os dois foram a 

sensação da madrugada.

DIV
ULG

AÇÃO 

Tati Bonilha, a designer que recusou o 
pedido de noivado do ex-peão de ‘A 
Fazenda’, Juliano Ceglia, procurou 

esta humilde coluna para esclarecer que o 
motivo de não ter aceitado levar a relação 
adiante nada tem a ver com o ‘preço da 
fama’, como citado por Ceglia em entrevis-
ta à esta colunista. A moça basicamente 
confessou que desistiu de continuar com o 
jornalista por ciúmes da relação dele com 
sua empresária, Larissa Mocelin. 

 “Não tem nada a ver com fama. En-
quanto ele estava na ‘Fazenda’, essa 
administradora dele ignorava meus posts 
falando dele e, quando ele me pediu em 
casamento, ela tratou de publicar foto 
deles juntos no perfil dele. Nunca vi ne-
nhum administrador querer aparecer 
tanto. E pior, ignorou o fato de ele ter me 
pedido em casamento? Eu fiquei decep-
cionada. Meu término foi por não enten-
der essa relação deles, que ainda conti-

nua. Espero que ele saiba o 
que fez, e não eu”, disse 
Tati. 

Em entrevista à coluna, 
Juliano Ceglia disse ter 
ficado decepcionado com o 
‘não’ de Tati Bonilha ao seu 
pedido de noivado. Ele, que 
entrou solteiro no reality 
após Tati pedir um tempo 
no relacionamento enquan-
to ele estivesse confinado, 
havia prometido, em rede 
nacional, dar um passo a 
mais na relação.

“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 decep-
cionado, fiquei”, confessou o 
jornalista.

REPRODUÇÃO
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MORRE NO RIO A MÃE DE 
ADRIANA BOMBOM

D
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Luccas Neto usou as redes sociais nesta segunda-

feira (16) para contar que testou positivo para a 

covid-19. O youtuber demonstrou estar bastante 

preocupado com a diagnóstico, por conta do filho 

recém-nascido, Luke, de apenas três dias de vida 

e de sua avó de mais de 90 anos. 

“O mundo da magia e da fantasia também tem seus 

dias ruins. Testei positivo pra covid. Cara, tem noção? 

Com meu filho recém-nascido em casa, com minha 

avó de 93 anos... Eu estou bem, em breve volto com 

mais informações”, disse o influencer, que comparti-

lhou uma foto bem abatido no Instagram. 

Thiago Martins vai ser titio. Depois de lançar oficialmente 

seu primeiro DVD, ‘7550 Dias’, e ficar no topo dos artistas 

mais tocados o Brasil com a música ‘Não rolou’, o ator e can-

tor vive um novo momento, cheio de realizações. Filha do 

seu irmão Carlos André, o Careca, com Laura Cadinele, Bella 

Lucia já está prestes a fazer sua estreia nesse mundão.

 “Muito amor por aqui. Estou muito feliz e orgulhoso por 

tudo que estou vivendo”, disse.

Embora Thiago já se intitule ‘pai’ de Xico Martins e Chiqui-

nha dos Santos, seus “filhos” de quatro patas, sua sobri-

nha será a primeira neta da dona Maria Lúcia, sua mãe.

TITIO THIAGO

POSITIVOU

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 Na próxima 

sexta-feira, Dia 
da Consciência 
Negra, será inau-
gurado o Espaço 
Alma Boêmia, 
em Campo Gran-
de. O evento terá 
muito samba de 
raiz e a participa-
ção de Gabrielzi-
nho de Irajá.

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Priscila Nocetti ficou uma fera com um de seus seguidores. Um 
rapaz resolveu zoar a apresentadora após o resultado das 
eleições no Rio, onde ela disputava uma das cadeiras de 
vereadores na Câmara Municipal e acabou não se elegendo. No 
entanto, a ‘Mãe Loura do Funk’ e desafeto de Priscila, Verônica 
Costa, foi eleita com quase 18 mil votos. Em resposta ao seguidor, 
Priscila Nocetti não poupou ofensas.  
“Perdi, sim. Mas a minha vida não mudou. Não vivo de política. 
Continuo rica e você pobre, f*did*, invejando mulher. É o fim do 
mundo. Se mata! Beijos de luz. Vou viajar para espairecer. E você 
enfia o dedo no rabo para aguentar o block”, disse a apresentadora, 
que acabou arrancando risada do internauta em questão com sua 
resposta um tanto quanto inusitada. 

PRISCILA NOCETTI É 
ZOADA POR PERDER 
ELEIÇÃO E SE IRRITA

Dona Ernestina, mãe de Adriana Bombom, morreu, aos 75 anos, de 

covid-19. No início do mês, ela foi internada na UTI do Hospital Univer-

sitário de Vassouras por conta do coronavírus. A apresentadora fez uma 

despedida emocionante em post com várias fotos das duas.

“Mãezinha! Você foi uma mulher de muita fibra, fé e honestidade e 

mesmo diante das suas dificuldades me deu tudo o que podia para que 

eu pudesse ter uma vida digna. Tive a sorte de poder ter vivido tantos 

momentos bons com você nestes últimos tempos! Só que agora você 

partiu e foi muito antes do que se podia esperar! Mas sua missão neste 

mundo não acabou, pois estou certa de que quem te conheceu pode 

absorver pelo menos um pouquinho dos exemplos e da dedicação e 

amor que você sempre transmitiu! Vá em paz, aos braços de Deus! Te 

amo e sempre amarei!”, disse ela na legenda.

Atores em distanciamento social 
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Mantendo o distanciamento social por conta da covid-19, os atores Nina 
Frosi e Rodrigo Simas posaram para foto na hora de gravar ‘Salve-se 
quem Puder’ na cidade cenográfica dos Estúdios Globo. Na próxima fase 
da trama, de Daniel Ortiz e prevista para voltar ao ar em janeiro, Alejandro 
(Rodrigo) chega para procurar a Luna (Juliana Paiva) no Brasil com a 
ajuda de Gabi (Nina). 

DA FILHA APÓS ATAQUE VIRTUAL

MÃE DE EX-BBB SAI EM DEFESA 
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REPRODUÇÃO INTERNET 

A artista plástica Maira 

Martins, mãe da ex-BBB 

Gabi, resolveu se pro-

nunciar depois da polê-

mica envolvendo uma 

suposta conversa entre 

a filha e o cantor Tierry, 

que teria sido divulga-

da pelo seu perfil nas 

redes sociais. Nessa 

troca de mensagens, 

fica evidente um pos-

sível romance entre os 

dois na época em que 

ele era casado. Maira 

revela que sua conta 

foi alvo de invasão e 

que terceiros publi-

caram os prints falsos.

“Esclarecemos que o teor das mensagens é infame e criminoso. O que torna mais claro que o as-

sunto já veiculado na mídia sobre a artista faz parte de um ataque virtual com intuito de desmo-

ralizá-la como pessoa pública e prejudicar a sua promissora carreira”, explicou Maira em uma nota.

Nas mensagens, Tierry teria se declarado para a ex-sister: “Seja feliz. Te amei, saiba disso. Quis me 

doar pra você. Só não achei certo você dizer que foi algo só meu. Eu sei que você queria se proteger, 

mas não foi só algo meu”, afirma ele. Ainda foram vazadas supostas conversas da ex-mulher de 

Tierry, Lorena, que teria pedido ajuda da mãe de Gabi para afastar a cantora do marido.

No último sábado, as gravações do filme ‘Confissões de uma garota’, de Thalita Re-
bouças, precisaram ser interrompidas após uma atriz do elenco de apoio ter testado 
positivo para a covid-19. As filmagens foram suspensas e só retornaram ontem, após 
todo elenco e demais funcionários terem testado negativo para a doença. 

GRAVAÇÕES INTERROMPIDAS

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 N  Juliana Brizola e Brizola Neto, netos do saudoso 
Caudilho, perderam a eleição para vereador em Porto 
Alegre e no Rio de Janeiro, respectivamente. O PCdoB 
foi derrotado em Olinda, que controla há muitos anos, 
reduto da esquerda intelectual da grande Recife. E na 
capital, os primos João Campos (PSB) e Marília Arraes 
(PT) racharam a militância, passaram empatados. Em 
Goiás, o governador Ronaldo Caiado mostrou sua for-
ça, e elegeu seis prefeitos do DEM no Entorno do DF. 
O PTB de Roberto Jefferson, com fundo eleitoral bem 
menor, elegeu mais prefeitos que o PT no País. O gover-
nador Flávio Dino (PCdoB) viu seu candidato perder 
em Imperatriz, maior cidade do interior do Maranhão. 
E em Lauro de Freitas (BA), onde Lula da Silva está 
morando, o PT venceu a prefeitura.

Jogada eleitoral
 N É pule de dez que o PDT 

de Marta Rocha vai apoiar 
Eduardo Paes no Rio de 
Janeiro no segundo tur-
no. Marta, aliás, foi jogada 
de Carlos Lupi para puxar 
votos anti-Crivella.

Mão forte
 N O famoso ex-senador 

Mão Santa (DEM), conhe-
cido por seus longos dis-
cursos na tribuna, foi ree-
leito prefeito de Parnaíba, 
no Piauí, com expressiva 
votação (68%).

Fôlego de menino
 N Em Muriaé (MG) foi 

eleito o candidato mais 
idoso do País. José Braz 
(Progressistas), de 94 
anos, venceu a disputa 
contra Grego, o atual pre-
feito. Braz já governou a 
cidade por duas vezes.

Ciber embromation 
 N O presidente do TSE, 

ministro Luiz Roberto 
Barroso,  enrolou o brasi-
leiro com discurso elegan-
te ao seu jeito. Mas não foi 
ataque hacker que parali-
sou a divulgação dos re-
sultados das eleições no 
portal do TSE. Foram os 
servidores sobrecarrega-
dos mesmo, porque ele de-
cidiu desta vez centralizar 
a apuração em Brasília. 
Ataque hacker tem toda 
eleição, e a forte equipe de 
TI da Corte sempre blinda 
o sistema. 

Fama não ajuda
 N Os famosos Kid Benga-

la, Marcelinho Carioca, 
Maurren Maggi e Diego 
Hypolito, ex-atletas – com 
exceção do primeiro, ator 
pornô – não conseguiram 
vagas nas Câmaras. 

Vazio cultural
 N Os recifenses reclamam 

que a cidade vem se trans-
formando numa capital 
sem memória, sem cultu-
ra. Teatros fechados, espa-
ços culturais foram embo-
ra (Santander, Correios), e 

museu fechado (Mispe).

Das cinzas
 N Coadjuvante em todas 

campanhas eleitorais em 
que participou, o publi-
citário pernambucano 
Marcelo Rios transferiu-
se de mala e cuia para a 
cidade de Sobral (CE), e 
conseguiu reeleger Ivo 
Gomes (PDT), irmão de 
Cid e Ciro. 

Cadê vocês?
 N Clientes do Banco do 

Brasil têm dado com a 
cara no vidro da porta 
giratória em todo o País. 
Várias agências estão sem 
atendimento presencial 
nos caixas. Gerentes in-
formam que a maioria 
dos funcionários dos cai-
xas estão na faixa etária 
de risco para contamina-
ção de Covid-19. Procura-
da, a assessoria do BB não 
respondeu.

Pra gringo ver...
 N O programa de retoma-

da do Turismo no Brasil, 
apresentando com pom-
pas no Palácio do Planal-
to, parece uma ‘viagem’, 
para gringo ver, e só. Um 
empresário do setor de 
mídia e eventos procurou 
a Embratur e o MTur com 
tudo pronto para trazer 
jornalistas de sete países 
para uma press-trip. To-
dos com passaporte na 
mão. Há 15 dias ninguém 
o responde. E ele pediu 
apenas o apoio logístico. 
Mas desistiu. 

Sem bicas 
 N A Petrobras passou a 

integrar o sistema de in-
teligência da Polícia Civil 
do Rio de Janeiro, para 
combate a furtos de com-
bustíveis em dutos, dando 
agilidade na elucidação 
de inquéritos. Já houve a 
prisão do líder da maior 
quadrilha em perfuração 
e retirada de combustível 
de oleodutos, que deu pre-
juízos de R$ 33,4 milhões 
para a petroleira.

CENÁRIOS PÓS-URNA

TEM QUE APOIAR

 N O  s e n a d o r 
Humberto Cos-
ta  ( PT )  e  s ua 
trupe no Recife 
estão num beco 
sem saída, mes-
m o  co m  m a i s 
de 400 cargos 
doados pelas 
gestões do PSB.

Recentemente foi anunciada a sé-
tima e última fase de reabertura 
da nossa cidade. Embora tenha 

sido divulgada como uma novidade, 
todos sabemos que, na prática, o Rio 
de Janeiro nunca atendeu plenamente 
às medidas restritivas. A justificativa 
para essa tomada de decisão é a imuni-
dade de rebanho. Ou seja, boa parte da 
população já estaria imune à covid-19. 

Mas fazer essa aposta sem termos 
sua comprovação científica pode ser 
uma decisão precipitada, já que, mui-
to possivelmente, estaremos expondo 
cidadãos não imunes à infecção, sa-
bendo do perigo de evolução grave da 
doença.

Mesmo que parte da população 
de maior risco (idosos, por exemplo) 
ainda consiga permanecer em casa, 
estamos, a meu ver, diante de uma 
situação de roleta russa: é impossível 
prever, dentro da população de me-
nor risco, quais serão os indivíduos 
que vão evoluir com gravidade. 

Uma pesquisa de 2019 do Global 
Entrepreneurship Monitor 
(GEM), entidade internacio-

nal que afere o empreendedorismo no 
mundo, traz dados promissores sobre 
esse quesito no Brasil: o país é o 4º co-
locado num ranking de 55 nações com 
maior incidência de novos negócios. 
Os dados poderiam ser interpreta-
dos como positivos, mas exigem uma 
importante ressalva: 90% desses em-
preendedores abrem seus negócios 
motivados pela falta de empregos.

Isso explica, em parte, porque tan-
tos negócios não prosperam no Bra-
sil. Os empreendedores precisam con-
duzir seus negócios sob a coerção da 
emergência. Ou seja, têm de matar um 
leão por dia e deixam de lado, muitas 
vezes, a capacitação e a busca de ferra-
mentas que lhe permitirão um plane-
jamento e uma gestão mais profissio-
nal da sua atividade.

Analistas apontam que, em 2020, os 
indicadores de empreendedorismo de-
vem crescer por conta da pandemia, 
que jogou milhões de brasileiros no de-
semprego. Isso quer dizer que há um 
contingente enorme de possíveis em-
preendedores que estão precisando e 
precisarão de apoio para abrir e manter 
seus negócios vivos daqui para frente. 

Antes mesmo do isolamento so-
cial se impor como medida de com-
bate ao novo coronavírus, o Sebrae 
RJ, por meio da sua Diretoria de 
Produtos e Atendimento, vinha tra-
balhando para se readequar a essa 
nova realidade. A área-fim da ins-
tituição ficou mais enxuta e adotou 
diversas inovações em processos e 
ferramentas tecnológicas que me-
lhoraram o ambiente de suporte aos 
empreendedores nessa nova era de 
virtualização das relações. 

À frente da Diretoria desde janeiro 
de 2019, tive a felicidade de conduzir 
esse processo de modernização a tem-

Novo cenário para o apoio ao empreendedorismo

Cautela enquanto a vacina não vem

Isabella 
Albuquerque
infectologista

Julio Cezar 
Rezende de Freitas
diretor de Produtos 
e Atendimento do 
Sebrae RJ 

Além disso, mesmo que não de-
senvolvam os sintomas, já temos a 
certeza da transmissão através de pa-
cientes assintomáticos, que poderão 
carregar o vírus para dentro de suas 
casas, locais de trabalho e outros lu-
gares de alto risco de contágio, como 
os recém-reabertos restaurantes sel-
f-service e pistas de dança, expondo 
inúmeras pessoas à doença.

Apesar de sabermos que boa parte 
do que passa a ser permitido a partir 
de agora já estivesse acontecendo na 
prática pela cidade, nos preocupa que 
essa liberação passe a ser oficial. O re-
ceio é que a população acredite que o 

po de enfrentar a pandemia. Quando 
esta se instalou em março, já estáva-
mos com toda a estrutura funcionan-
do à luz da onipresença das Tecnolo-
gias da Comunicação e Informação. 
Não se trata, por óbvio, de medidas 
premonitórias. Era um cenário que 
já se desenhava para o futuro e vinha 
exigindo adaptações. O vírus só ante-
cipou essa mudança de paradigma.

Mesmo antes da pandemia, mas 
principalmente depois dela, temos 
usado, no Sebrae RJ, ferramentas de 
vídeo, aplicativos de mensagem, redes 
sociais e uma série de outras platafor-
mas tecnológicas como suporte na in-
teração com empreendedores. Além de 
ter permitido agilidade no processo de 
orientação, consultoria e capacitação, 
esse modelo tem ajudado, a nós e aos 

empresários, a focar naquilo que inte-
ressa: eles, na condução diária dos seus 
negócios, e nós, a formatar projetos e 
transmitir conteúdos que façam a dife-
rença nas suas vidas, como aqueles que 
se referem a acesso a crédito, digitali-
zação dos negócios, legislação e obri-
gações tributárias, entre outros temas.

O momento que estamos vivendo 
ficará marcado como um capítulo 
ruim na nossa história, mas trouxe 
para o campo prático e objetivo aqui-
lo que o filósofo Heráclito de Éfeso, o 
Pai da Dialética, já pregava cinco sé-
culos antes de Cristo: “Nada é perma-
nente, exceto a mudança”. No que se 
refere ao apoio aos negócios, também 
entendemos que as mudanças e adap-
tações, com vírus ou sem vírus, devem 
ser inexoravelmente permanentes. 

vírus não esteja mais circulando en-
tre nós e que, consequentemente, o 
risco de contaminação tenha acaba-
do, deixando de lado os protocolos de 
segurança.

Concordamos que é preciso ame-
nizar os impactos negativos da pan-
demia na Economia e na saúde emo-
cional da população. O contato físico 
com familiares e amigos e a volta das 
atividades sociais são fundamentais 
para o nosso bem-estar. Mas isso deve 
ser feito de forma segura, sem envol-
ver aglomerações e muito menos des-
cuido com as medidas de proteção.

É praticamente consenso entre os es-
pecialistas da área de Saúde que a única 
forma de realmente conter a covid-19 
é através da vacinação, que ainda não 
tem data prevista para acontecer. Até 
lá, se queremos oferecer segurança à 
população, não podemos nunca nos es-
quecer do tripé: testagem ampla, com 
isolamento dos casos positivos; maior 
distanciamento social possível e uso de 
máscaras e higiene das mãos.

Somente dessa maneira é possível, 
pelo menos nesse momento, conter 
a proliferação do vírus, minimizar os 
danos causados pela doença e salvar 
vidas.

FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

ESPLANADEIRA

 N#  LV Store, e-commerce de roupas femininas, aposta no mercado de edu-
cação à distância, após crescer 70% na pandemia. # Gifting Friday Nespres-
so traz descontos de até 50%. # Rede Água Doce Sabores, do mercado de ali-
mentos e bebidas, lança a “Água Doce Conveniência”. # Plataforma Gente 
lança 3ª temporada de podcast, e primeiro tema será “Varejo & Black Friday”. 
# Mariah Brochado lança livro “Ética e direito pelas trilhas de Padre Vaz”.

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

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

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

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

“O receio é que a 

população acredite 

que o vírus não esteja 

mais circulando entre 

nós e que o risco de 

contaminação tenha 

acabado”

ARTE O DIA
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Novo livro infantil de autora da saga de 

Harry Potter levanta debate sobre política 

e autoritarismo. Crianças ilustram a obra, 

entre elas, quatro cariocas

E
ra uma vez um antigo reino que tinha o me-
lhor queijo, vinho, doces e seu povo vivia fe-
liz, com a exceção de um pequeno território 
onde vivia o místico monstro Ickabog. Na 

disputa pelo poder, ele ganha vida e, no decorrer da 
história, em um reinado autoritário, o povo desco-
bre que os monstros moravam bem mais perto do 
que imaginavam. Essa é a história do livro infantil ‘O 
Ickabog’ (Ed. Rocco), da autora J.K. Rowling, famosa 
pela saga Harry Potter, que  foi lançado neste mês.

Rowling escreveu a fábula há mais de dez anos 
para seus filhos. Ela optou por lançar na internet 
durante a pandemia, de forma gratuita, em diversos 
idiomas, semanalmente. Para entreter ainda mais as 
crianças, isoladas em casa, lançou um concurso: as 
chamou para ilustrar trechos das quase 300 páginas. 
Na versão brasileira, foram 34 desenhos publicados 
entre os milhares enviados. 

No Rio de Janeiro, os desenhos das cariocas Va-
lentina Rodrigues, Alícia Fleury, Maria Clara Bri-
lhante, de 9 anos; e Isabela dos Santos, de 12, foram 
os escolhidos. “O primeiro livro com mais de 100 
páginas que li foi ‘Harry Potter e Pedra Filosofal’. Sou 
muito fã dos livros da J.K. Rowling, pulei de alegria 
quando ela postou meus desenhos no Twitter dela. 
Quando vi meu nome na lista dos vencedores, fiquei 
muito mais feliz” disse Valentina. A autora, ao com-
partilhar os desenhos, escreveu: “Valentina, essas 
pinturas são realmente maravilhosas!”.

O prêmio do concurso de ilustração será um acer-
vo de livro para uso pessoal e outro para doação.

As vencedoras já sonham com a carreira artística. 
“Quando crescer quero ser uma grande artista, como 
o pintor Claude Monet, ou ilustradora da Disney”, 
afirmou Isabela. “Atriz e ilustradora”, respondeu 
Alícia Fleury. Já para Maria Clara, o céu não é o limi-
te: “Estou na dúvida entre três opções: desenhista, 
cantora ou astronauta”.

A gerente comercial da Rocco, Ana Lima, explicou 
como foi a escolha dos desenhos. “Procuramos mes-
clar alguns critérios: não simplesmente os melhores, 
mas desenhos de crianças de idades diferentes, que 
tivessem mostrado um cuidado com a arte enquan-
to ilustração para uma obra, dando assim uma vida 
especial ao livro”, disse. A Rocco tem investido no 
mercado de jovens leitores e, para o público de 8 
a 12 anos, lançou este ano os títulos ‘Nevermoor’; 
‘Foxcraft’; ‘Dora e a amiga verdadeira’; e ‘A Ilha do 
Guardião da Tempestade’.

O lançamento de ‘O Ickabog’ levantou críticas de 
internautas que acusam Rowling de ter opiniões 
transfóbicas. Sobre isso, a Rocco afirmou que: “As 
opiniões pessoais dos autores dos livros da Rocco 
não refletem a opinião da editora”.

BRUNA FANTTI

bruna.fantti@odia.com.br

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

15    TERÇA-FEIRA, 17.11.2020  I  O DIA

Entre crianças de diversos cantos do país, quatro cariocas tiveram seus desenhos escolhidos para ilustrar a versão 
brasileira do livro ‘O Ickabog’, de J.K. Rowling. O prêmio: um acervo de livro para uso próprio, outro para doação e sorrisos

‘O Ickabog’, J.K. 
Rowling. Ed. Rocco

R$ 69,90



Horóscopo

Bom dia para ir adiante com seus projetos 
profissionais. Ações mais ousadas darão ótimos 
resultados, inclusive nas finanças. Bom momento em 
família, façam planos juntos.

Hoje será mais fácil pensar em soluções para 
problemas que atravancam seu caminho. Pode ser 
que você precise resolver alguma questão de saúde. 
Evite brigas com o par. 

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: anis, cega, cena, cone,correio, engano, eros, erro, gênio, gerir, 
ícone, ingerir, ioga, íris, nego, negócio, negreiro, ócio, orégano, reco, régia, 
rena, resina, rico,risco, riso, seco, seio, sério, signo.

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

Vai precisar se armar de paciência e ter autocontrole, 
mas a energia é de rupturas e separações. Concentre 
suas ações em uma direção! Não se omita na hora de 
fazer escolhas.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Você irá olhar para o futuro com otimismo. Terá ideias 
criativas que cairão como uma luva na carreira. 
Qualquer aprendizado será importante. Bom 
momento no amor. 

CÂNCER
21/6 a 22/7

Canalize positivamente sua energia para estabelecer 
novas metas. Conseguirá controlar melhor o 
orçamento. Poderá receber uma proposta 
surpreendente, não deixe passar.

LEÃO
23/7 a 22/8

Seus planos irão ganhar um impulso decisivo para 
serem concretizados agora. Pode conseguir ajuda 
financeira. Assuntos de Justiça estão favorecidos, terá 
bastante sorte.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Fique alerta a dois, pois um rompimento pode 
acontecer. Estará com pavio curto e precisará ter 
paciência. Não se deixe levar por palpites alheios. 
Tenha confiança em quem ama.

LIBRA
23/9 a 22/10

Imprevistos com dinheiro devem surgir. Aposte na 
tecnologia para alavancar o seu trabalho. Tenha 
cuidado para não entrar em conflito com o par, o 
diálogo é a melhor saída.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Transformações podem acontecer, mas isso não 
significa que serão ruins. Pode encontrar uma solução 
para um problema financeiro ou até ganhar dinheiro 
que não estava esperando. 

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Assuntos de Justiça e que envolvam o exterior estão 
favorecidos agora. Planos já elaborados irão ganhar 
um impulso decisivo para serem concretizados, fique 
atento na hora de tomar decisões.

A impaciência e a irritabilidade podem dar as caras 
hoje. Imprevistos não estão descartados nas finanças, 
tenha cuidado com seus investimentos. Evite mais 
gastos desnecessários.

O dinheiro pode enfrentar altos e baixos. Seja 
prudente na vida a dois, pois poderá entrar em 
conflito com o par fazendo reivindicações 
inapropriadas. Tente dialogar mais com o par.

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

Xuxa pede que 
Sikêra Jr seja 
demitido 

A briga entre Xuxa Meneghel e 
Sikêra Jr ganhou um novo capítu-
lo. A apresentadora acionou seus 
advogados e processou o polêmico 
jornalista. Segundo informações do 
processo, que foi obtido pelo ‘Na-
telinha’, Xuxa pede a cassação do 
título de jornalista de Sikêra, bem 
como a demissão dele da RedeTV! 
e uma indenização de R$ 500 mil — 
que ela pretende doar a instituições 
de caridade.

A ação foi registrada na Vara Cí-
vel de Santo Amaro, em São Paulo, 
em 27 de outubro, com pedido de ur-
gência. Ela alega que Sikêra oferece 
riscos à sociedade enquanto conti-
nua no ar. Advogados da loura fize-
ram um relato para sustentar a tese 
de que Sikêra comete crimes dia-
riamente ao vivo em seu programa. 

REPRODUÇÃO

Novelas

MALHAÇÃO

 N K1 tenta convencer K2 a se afastar 
de Tato. Maria Eduarda pede para 
conversar com Roney. Gabriel se 
encanta com Keyla, que estranha a 
animação do rapaz. K2 tenta provo-
car ciúmes em Tato.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 N Ester se humilha e aceita voltar a 
morar na casa de Alberto para não 
ficar longe da filha. Veridiana deixa 
Candinho viajar com Cassiano até o 
lugar onde ele encontrou a turmali-
na da Paraíba.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 N Teodora se revela para Rebeca e 
Aparício, que pede o divórcio. Felipe 
tenta falar com Shirlei, que acredita 
que o rapaz está zombando dela. 
Apolo ouve quando Adriana afirma 
que ele não pode ser piloto.

 N A mãe de Beto acusa Ramiro de 
ter chantageado seu filho. Leandro 
liga e ameaça Poderosa. Ela apre-
senta a casa de Ramiro para Fura-
cão. Fonseca percebe a presença de 
um homem disfarçado no enterro.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 N Carol briga com Fernando e diz 
que ele não deveria tê-la beijado e 
avisa que não irá mais participar do 
projeto. O médico diz estar apaixo-
nado. Junior liga para a noiva.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 N Irene afirma a Mira que se casará 
com Eugênio. Joyce finge dormir 
quando o marido chega em casa. 
Joyce comenta sobre o sinal na per-
na de Ruyzinho.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
D
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