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SER PAI  
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FERNANDO ZOR SE 
APROXIMA MAIS DA 

FILHA APÓS QUEIXAS 
DE MÃE DA JOVEM 
FÁBIA OLIVEIRA, P. 12

Exclusivo!

Aposentados e pensionistas 
terão reajuste de 4,1% em 2021
Governo prevê aumento do salário mínimo ano que vem, beneficiando trabalhadores e segurados do INSS.  ECONOMIA, P. 9 

EDUARDO PAES MARCELO CRIVELLA

No primeiro dia de campanha 
pelo segundo turno, Eduardo 
Paes (DEM) foi a Guaratiba, na 
Zona Oeste, e Marcelo Crivella 
(Republicanos) caminhou na 
região da Saara, no Centro. P. 5 

A volta do 
corpo a 
corpo com 
o eleitor 
no Rio

DIVULGAÇÃO LUCIANO BELFORD

RIO DE JANEIRO, P. 4 

SERVIDOR, P. 10

LIESA E 
CIENTISTAS 
DIVERGEM 
SOBRE DATA 
DO CARNAVAL

RIO ESTÁ PERTO 
DE CONSEGUIR 
AJUDA 
FINANCEIRA 
DA UNIÃO

Presidente estadual do partido diz que é preciso barrar o fascismo em favor da democracia.  INFORME DO DIA, P. 2

PT DECLARA APOIO A PAES COM ‘VOTO CRÍTICO’

PRESENÇA 
SOLITÁRIA

Apenas um aluno do 9º ano do Ensino 
Fundamental compareceu à aula em uma 

escola da Tijuca. Retorno da rede municipal 
teve baixa adesão dos estudantes. P. 3 

Cheio de desfalques, Flamengo decide vaga na Copa do 
Brasil contra o São Paulo, hoje, às 21h30, no Morumbi. P. 8

ATAQUE

SÓ A VITÓRIA INTERESSA

CLÉBER MENDES

Em entrevista exclusiva 
a O DIA, Fabiano Horta 
fala de sua reeleição à 
Prefeitura de Maricá com 
quase 90% dos 
votos. P. 6 

O prefeito 
mais votado 
do estado

QUÍMICA BOA EM 
HORÁRIO NOBRE

O DIA D

Rodrigo Lombardi lembra a parceria 
antiga com Juliana Paes, com quem 
contracena na reprise da novela ‘A 
Força do Querer’, na Globo. P. 15 
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Com gols de Arthur e 
Richarlison, Seleção vence o 
Uruguai por 2 a 0 em último 

jogo oficial de 2020. P. 8

BRASIL 100% 
NAS ELIMINATÓRIAS
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

53% do eleitorado da cidade 
do Rio é composto por 
mulheres... Mais que a 

metade! Ou seja, somos a maioria.
Nas últimas duas eleições, 2012 e 2016, foram 

eleitas apenas 7 mulheres para a Câmara dos 
Vereadores. Neste ano, o número subiu, chegou 
a 10. Que ótimo, mas eu vou falar pra você...

Uma vez, assistindo um discurso da atriz 
americana Michelle Williams, quando rece-
beu um prêmio, ela disse: “Mulheres, em elei-
ções, votem em mulheres como a gente. Os 
homens fazem isso. E é por isso que o mundo 
se parece tanto com eles.”

Isso mexeu muito comigo... E tá aí, talvez 
seja por isso mesmo que os homens ganham 
mais, as necessidades dos homens são mais 
atendidas do que as das mulheres.

Afinal, é natural ter a percepção de um 
projeto de lei, numa casa legislativa, usan-
do o ponto de vista de quem está lá em 
sua maioria...

Mas o homem, em muitos casos, não 
vai saber a necessidade da saúde de uma 
mulher, do que é bater perna para achar 
uma creche próxima à sua casa pra deixar 

legislativos é diminuta.”
É isso... Ninguém aqui quer uma guerra 

contra os homens. Mas eleger mulheres é 
eleger políticas de prevenção ao câncer de 
mama, de geração de emprego à mulhe-
res arrimos de família... Isso sim precisa ser 
falado! Devemos bater palmas? Sim, ok, 
aumentou! Mas essa conta não fecha! 51 
vereadores pra 10, não rola!

“As câmaras municipais são um espaço 
fundamental para a democracia: é lá que as 
políticas públicas são debatidas e votadas, 
e é lá que a representatividade política, de 
fato, pode ganhar espaço. Uma mulher eleita 
vereadora deixa de ser ‘objeto’ de leis e ini-
ciativas masculinas e passa a ser, ela mesma, 
sujeito da política. Não há como pensar em 
igualdade de gênero sem pensar no direito da 
mulher de debater, de legislar, de fiscalizar. 
Poderíamos ter conquistado mais cadeiras, 
mas a fala de uma mulher no plenário é a 
fala de muitas. Lugar de mulher é na casa do 
povo”, completa Bruna.

O mundo é difícil pra quem nasce mulher, 
mas a gente tem força de sobra pra estar 
onde quiser. Bora virar?

TÁ FEIO!
 n Funcionários do Hospital Evandro Freire, na Ilha do 

Governador, estão há meses com salários atrasados. 
Apenas 27% dos salários foram recebidos até o mo-
mento... Não é possível, gente!

Povo tá na linha de frente há 8 meses, numa 
pandemia, sem ver a cor do dinheiro. Tá difícil pra 
todo mundo, ainda mais pra eles!

Quem trabalha lá pediu ajuda para a nossa 
coluna, que procurou a Secretaria Municipal de 
Saúde. Em nota, a Secretaria afirmou que repassou 
integralmente o recurso para pagamento da folha 
salarial da unidade, mas que diante da gravidade 
do fato e da denúncia, já abriu processo de punição, 
buscando a responsabilização dos gestores da OS 

pelo ato prejudicial aos empregados. 
Além disso, a SMS está em paralelo agilizando 

medidas administrativas para que um novo repasse 
permita quitar os salários. 

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá 
bonito.. Que tudo se resolva logo, com dinheiro na 
conta, e tenho dito!

Mulheres, bora virar esse jogo!

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

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

DIVULGAÇÃO

Câmara aumentou seu número de mulheres para 10

“O PT vai barrar o fascismo em favor da democracia 
e pelo Rio. Fora Crivella. O nosso voto em Eduar-
do Paes será crítico”. A afirmação é do presiden-

te estadual do Partido dos Trabalhadores, João Maurício. 
Afinado com a cúpula dirigente, ele expressa o sentimento 
do homem forte da legenda, Washington Quaquá, que foi 
prefeito de Maricá por 2 mandatos, elegendo-se em 2008 
e ganhando a reeleição em 2012. O sucessor de Quaquá 
também comunga do mesmo pensamento, o agora recém 
reeleito Fabiano Horta. João Maurício será um voto impor-
tante na reunião que acontecerá hoje no Rio e que envolve 
o diretório municipal, estadual e representantes da direção 
nacional. O “nosso voto será crítico”, diz o dirigente.

Questionado se o apoio a Eduardo Paes não poderia 
prejudicar uma eventual articulação nacional visando a su-
cessão presidencial, já que Paes é do DEM e a agremiação 
é uma das forças da centro-direita, Maurício garante que 
não. “Nós precisamos tirar o Crivella”, reafirmou.

SÃO GONÇALO
Além da capital, o PT do Rio também está atento à su-
cessão em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio 
de Janeiro, onde a disputa foi para o segundo turno. O 
candidato Dimas Gadelha (PT) levou 31,36% dos vo-
tos válidos e vai disputar com Capitão Nelson (Avante), 
que teve 22,82%. João Maurício diz que lá o petista está 
sendo vítima de fake news, o que tem prejudicado o bom 
andamento legal do pleito. 

Dimas chegou a registrar na delegacia um boletim 
negando que o partido vá implantar a “ideologia de gê-
nero no município”. O petista disse que tudo não passa 
da “velha política” tentando prejudicar a tranquilidade 
eleitoral. Gadelha defendeu uma agenda que ele chamou 
de “propositiva”.

APOIO A EDUARDO PAES

PT opta por “voto crítico” 

 n Policiais do Méier Presente 

prenderam uma idosa sus-

peita de explorar e maltratar 

animais. Ela vai responder 

por crime de maus-tratos e 

estelionato. O caso foi de-

nunciado no mês de julho ao 

presidente da comissão de 

defesa dos animais da Câma-

ra Municipal, vereador Luiz 

Carlos Ramos Filho.

 n O plenário da Alerj vota 

hoje o projeto de lei, do de-

putado André Ceciliano, que 

institui o programa de en-

frentamento da crise econô-

mica causada pela pandemia 

no estado do Rio de Janeiro. 

Objetivo é estabelecer meca-

nismos e facilitar o enfren-

tamento da crise econômico 

financeira do pós-pandemia 

pelos diversos setores econô-

micos do Estado.

ENFRENTAMEN-
TO DA CRISE 
ECONÔMICA

PAULO CARNEIRO/PARCEIRO/AGÊNCIA O DIA

PUNIÇÃO POR  
MAUS TRATOS

As mais lidas
Online

Retorno de alunos do 
9º ano às escolas tem 
pouca adesão na Rede 

Municipal do Rio
RIO

Chaves Pix: disputa 
pelos ‘apelidos’ faz 

bancos e fintechs 
oferecerem benefícios

ECONOMIA

Priscila Nocetti é zoada 
por perder eleição  

e se irrita
FÁBIA OLIVEIRA, O DIA ONLINE 

InformedoDia
FILHOS DOS 
PROFISSIONAIS 
DE EDUCAÇÃO

MAIS 
EDUCAÇÃO 
PARA O  RIO

O deputado Jorge 
Felippe Neto 
(PSD) coloca hoje 
para discussão na 
Alerj um projeto 
de lei que garan-
te a matrícula de 
filhos ou depen-
dentes legais dos 
profissionais da 
educação infantil 
na rede públi-
ca de ensino do 
estado.

Wandemberg 
Rosendo, secre-
tário de Educação 
Profissional e Tec-
nológica do MEC, 
se reúne hoje com 
Antonio Queiroz, 
presidente da Fe-
comércio. A ideia é 
aproximar insti-
tuições de educa-
ção do Estado.

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

Cuidado! Prometer reduzir às vésperas do segundo turno o IPTU 
que ele mesmo aumentou faz lembrar as pegadinhas de black 
friday (que inclusive se aproxima): tudo pela metade do dobro!

A evasão escolar deve 
ser olhada. Já! Para os 
pais e, principalmen-
te, as mães que criam 
sozinhas seus filhos, 
a escola é essencial. 
Acreditam que, lá, os 
filhos estão seguros 
e alimentados enquanto trabalham. Ver apenas um aluno na 
sala de aulas é triste. Os pais precisam ser ouvidos.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Presidente do PT estadual, João Maurício, defende apoio a Paes.

DIVULGAÇÃO

Twitter e Instagram: @nuno_vccls
Site: www.nunovasconcellos.com.br
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o filho, porque de manhã cedo tem que 
estar no serviço...

Nós mulheres, infelizmente, não temos 
representatividade. Em vários casos, os parti-
dos só filiam mulheres para cumprirem cotas, 
legendas! O sexo feminino é usado como 
“laranja” para eleger homens.

Bruna Soalheiro, Doutora em História e 
pós-doutoranda pela UFRJ, resume o que a 
mulherada passa desde muito tempo:

“Historicamente, a participação das mu-
lheres na política é posterior a dos homens. 
Votamos depois, fomos eleitas depois. 
Mesmo após a Constituição de 1988, a pre-
sença das mulheres em cargos executivos e 



RIO DE JANEIRO

POUCA ADESÃO NA 

VOLTA ÀS AULAS NO RIO
Em escola municipal na Tijuca, apenas um aluno retornou ontem  presencialmente. 
Maioria dos responsáveis ainda está insegura para retomada do ensino nas salas

A 
volta às aulas regis-
trou pouca adesão de 
alunos na manhã de 
ontem. Na Escola Mu-

nicipal Orsina da Fonseca, na 
Tijuca, Zona Norte, apenas um 
aluno havia retornado à aula 
presencial, às 8h30, horário 
marcado para o início do tur-
no, de três horas. Com aulas 
presenciais suspensas desde 
16 de março, os alunos do 9º 
ano do Ensino Fundamental 
da rede municipal puderam 
retornar às escolas nesta ter-
ça-feira, conforme o desejo 
das famílias. São 61 mil alunos 
destas turmas, que estudam 
em 427 unidades das 1543 uni-
dades escolares da Rede Mu-
nicipal de Ensino. As famílias 
decidem se retornam ou não. 
Os alunos poderão seguir com 
o ensino remoto.

Hugo Leandro Victorino 
foi o único aluno que retor-
nou à aula ontem na  escola 
Orsina da Fonseca. Ele aca-
bou tendo aula sozinho.

A musicista Diana Nasci-
mento d’Ávila, 35, é mãe de 
aluna de 14 anos da Escola Vi-
cente Licínio Cardoso, Praça 
Mauá, que decidiu não retor-
nar. Ela conta que a filha tem 
asma e que a maioria das mães 
não concorda com a volta. Dia-
na ressalta que um diretor da 
unidade morreu por covid-19.

“Flor tem asma, então não 
vai voltar. A maioria das mães 
é contra retornar porque co-
loca a vida em risco. O diretor 
faleceu por covid, o Professor 
Niverton”, diz. Ela critica a 
qualidade do ensino remoto. 

O retorno é apenas para 
alunos dos anos finais do En-
sino Fundamental - 9º ano, 
último ano do Programa de 
Educação de Jovens e Adultos 
(PEJA) e do Carioca 2 (projeto 
de correção de fluxo) das es-
colas municipais. Professores, 
alunos e demais profissionais 
de Educação que tenham co-
morbidades não deverão reto-
mar as aulas presenciais.

Estas aulas presenciais 
acontecerão em quatro dias da 
semana – às segundas, terças, 
quintas e sextas. As turmas 
são divididas em grupos A e B 
para evitar aglomerações. Se-
rão três horas de aulas por dia, 
nos turnos da manhã e da tar-
de para o 9º ano. E à noite para 
o PEJA. Nas quartas haverá re-
forço na higienização nas esco-
las têm limpeza regular.

ESTEFAN RADOVICZ / AGENCIA O DIA

Pátio da Escola Municipal 
Orsina da Fonseca, na 

Tijuca, ficou vazio

BEATRIZ PEREZ

beatriz.perez@odia.com.br

A maioria das mães 
é contra retornar 
porque coloca a vida 
em risco. Um diretor 
faleceu por covid 
este ano”,

DIANA NASCIMENTO 
D’ÁVILA, mãe de aluna 
Escola Vicente Licínio 
Cardoso, Praça Mauá 

Hugo Leandro Victorino foi o único aluno que retornou à Escola Municipal Orsina da Fonseca, na Tijuca

ESTEFAN RADOVICZ / AGENCIA O DIA

EM OFÍCIO

 NO Sepe enviou ontem dois ofí-
cios à Secretaria Municipal de 
Educação com denúncias feitas 
por profissionais sobre escolas 
fechadas por causa do coronaví-
rus e falta de estrutura sanitária 
em algumas unidades da rede. 
Além de pedir providências, o 
documento reafirma o risco da 
volta às atividades presenciais 
nesse cenário de a pandemia. 

O Sepe reportou as denún-
cias e reivindicações à Comis-
são de Educação da Câmara de 

Vereadores, à Comissão de Edu-
cação da Alerj e à 1ª Promotoria 
de Justiça de Tutela Coletiva de 
Proteção à Educação da Capital 
e Vigilância Sanitária Municipal. 

Na segunda-feira, em as-
sembleia virtual, os profissio-
nais da área que atuam no 
município decidiram manter 
a greve em defesa da Saúde e 
contra o retorno às atividades 
presenciais escolares junta-
mente com a manutenção das 
atividades remotas.

Sepe relata casos de covid-19

 > Os professores e demais 
servidores da rede muni-
cipal de ensino do Rio de-
cidiram, em assembleia 
virtual na segunda-feira, 
manter a greve da catego-
ria municipal. 

Os profissionais de 
Educação argumentam 
que a paralisação é “em 
defesa da Saúde e da vida 
e contra o retorno das ati-
vidades presenciais esco-
lares, com a manutenção 
das atividades remotas”.

Na assembleia foi de-
finido um calendário de 
ações: ontem foi solici-
tada audiência pública à 

Comissão de Educação da 
Câmara de Vereadores. Os 
professores enviarão ofí-
cio à Comissão de Educa-
ção da Alerj.

Hoje, haverá manifes-
tação simbólica “em defe-
sa da vida”, às 11h, na sede 
da prefeitura. Na ocasião, 
os educadores vão cobrar 
a divulgação da data de 
pagamento do 13º salário.

Amanhã, haverá uma 
plenária virtual da comu-
nidade escolar, às 18h. E 
na segunda-feira, às 11h, 
nova assembleia online da 
rede municipal de ensino 
do Rio de Janeiro.

Professores mantêm 
greve pela saúde e a vida

 > Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Educação, ne-
nhuma escola ficará fecha-
da devido à contaminação 
de profissionais da Educa-
ção. Apenas seis unidades 
do total da rede (0,4%) fo-
ram fechadas temporaria-
mente para higienização 
após profissionais relata-
rem que tiveram contato 
com pessoas contaminadas 
ou que apresentaram sin-
tomas. Estes profissionais 
foram afastados e ficarão 
durante o ciclo da doença.

A pasta informou que fo-
ram seis profissionais, um 
de cada unidade e que quem 
já cumpriu quarentena e 

está apto a retornar deve es-
tar presentes nas escolas. “O 
protocolo sanitário determi-
na que a direção e os setores 
administrativos atuem em 
sistema de rodízio de equi-
pes no cuidado das escolas. 
Portanto, as equipes do ro-
dízio que não tiveram conta-
to com a doença procedem 
normalmente com o traba-
lho”, divulgou.

A secretaria afirmou 
que os protocolos serão 
cumpridos. Haverá redi-
mensionamento dos espa-
ços e disponibilização dos 
produtos de higienização, 
máscaras, álcool em gel e 
sabonete líquido. 

Secretaria afirma que 
protocolos são cumpridos
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Suspeita de ameaça 
durante audiência
O advogado da família do 
pastor Anderson do Carmo, 
assassinado em junho de 
2019, afirma ter sido amea-
çado na última sexta-feira, 
13, em Niterói, durante a 
audiência do caso. Ângelo 
Máximo Macedo da Concei-
ção acredita que a ameaça, 
apesar do autor não ter sido 
identificado, tenha partido 
de alguém próximo à depu-
tada Flordelis.

O fato teria ocorrido por 
volta das 21h, dentro do 
Fórum de Niterói, duran-
te a audiência. O advogado 
conta que visualizou um 
homem, ainda não identi-

ficado, sentado na plateia o en-
carando e fazendo um gestos. 

“Era um homem forte, ca-
reca, camisa de cor escura. Ele 
me encarava e fazia o gesto de 
uma arma com a mão, apon-
tando para a própria cabeça. 
Quando percebi a ameaça in-
formei ao promotor de Justiça 
e juíza de Direito presentes na 
audiência. Acredito que seja 
um segurança ou parente da 
deputada Flordelis, pois vi 
certa intimidade com familia-
res da deputada, que também 
estavam no plenário”. A Polí-
cia Civil solicitou as imagens 
do plenário onde ocorreu a 
audiência.

Liesa e cientistas divergem. 
Afinal, teremos Carnaval?
Liga das Escolas querem a folia em julho de 2021. Para especialistas, só depois da vacina

CLEBER MENDES

Liesa decidiu que o Carnaval de 2021 será em julho. Mas especialistas alertam para risco de contaminação

A 
data do Carnaval no 
Rio de Janeiro ain-
da é uma incógnita: 
apesar de a Liesa de-

finir que os Festejos de Momo 
ocorram em julho de 2021, es-
pecialistas e instituições de 
saúde descartam essa possi-
bilidade, devido ao aumento 
de casos de covid-19 na cidade 
e a falta de uma vacina con-
tra a doença. Representantes 
da UFRJ e Fiocruz disseram, 
em audiência virtual da Co-
missão Especial do Carnaval 
da Câmara Municipal do Rio 
de Janeiro, que aconteceu no 
dia 6 de novembro, que ape-
nas uma parte da população 
deve estar vacinada em julho 
do ano que vem e ainda não 
é possível prever uma data 
para o Carnaval 2021.

“Sou um defensor do Car-
naval, mas não há condições 
seguras para a realização do 
Carnaval no próximo ano”, 
disse Roberto Medronho, 
coordenador do Grupo Téc-
nico de covid-19 da UFRJ.

A Fiocruz e o Grupo de Tra-
balho Multidisciplinar para 
o Enfrentamento do Corona-
vírus da UFRJ elaboraram, a 
pedido do presidente da Co-
missão de Carnaval, Tarcísio 
Motta (PSOL), um parecer 
técnico sobre os parâmetros, 
indicadores e critérios que 
devem ser observados para 
a definição de eventual nova 

data para o Carnaval. Com re-
lação à nova data para a fes-
ta, segundo o documento, “só 
deve prevalecer se for assegu-
rada a segurança sanitária da 
população carioca, com imu-
nização por vacina”.

A pesquisadora em saúde 
do Centro de Estudos em Ges-
tão de Serviços de Saúde do 
COPPEAD/UFRJ e Membro 
do Comitê de Combate ao Co-
ronavírus da UFRJ, Chrysti-

na Barros, concorda que este 
não é o momento de pensar 
uma data para o evento.

“Infelizmente, é um ab-
surdo, é lamentável pensar 
agora em qualquer data para 
o Carnaval do próximo ano. 
Nós estamos em franca subi-
da do número de casos novos 
da doença, apesar de parecer, 
até o momento, que a mor-
talidade tenha diminuído, 
quer seja pelo manejo, quer 

seja porque agora as pessoas 
mais novas estão contraindo 
a doença, mas ainda esta-
mos perdendo muitas vidas”, 
afirmou.

A especialista ainda fala so-
bre a possibilidade de um re-
trocesso na flexibilização. “É 
completamente irresponsá-
vel, é impensável, não existe 
nenhuma certeza da própria 
vacina e não é hora de pensar 
em festa”, diz Chrystina.

Grupo de agentes da Polícia Civil 
trabalhará com dez especializadas

Força-tarefa ganha reforço 
contra narcomilícias

DANIEL CASTELO BRANCO

No domingo de eleições, a força-tarefa atuou em diversos bairros

Mais três delegacias serão 
integradas na força-tarefa 
da Polícia Civil que busca 
combater as narcomilícias, 
organizações criminosas que 
atuam no tráfico de drogas e 
também em práticas ligadas 
às milícias, como cobrança de 
taxas de moradores e comér-
cios e venda de gás e internet.

O trabalho que já era feito 
por sete unidades do Depar-
tamento Geral de Polícia Es-
pecializada (DGPE) contará 
agora também com a Dele-
gacia de Combate às Drogas 
(DCOD), Delegacia Especia-
lizada em Armas, Munições 
e Explosivos (Desarme) e De-
legacia de Roubos e Furtos de 
Cargas (DRFC). 

“Já temos investigações 
em andamento, em decor-
rência até do trabalho que 
já vínhamos fazendo. Sabe-

mos que algumas localidades 
estão se aliando a milicianos. 
Nosso objetivo agora é a asfixia 
financeira e captura de alvos. 
A maioria desses criminosos já 
respondem por organização cri-
minosa, extorsão, homicídios. 
Os milicianos, muitos deles já 
investigados, estão foragidos. 
Mas não adianta nada a gente só 
prender e deixar que os grupos 
continuem tendo lucro. Tem que 
prender e desarticular financei-
ramente”, explicou o delegado 
Felipe Curi, responsável pelo 
DGPE.

Em cerca de 40 dias  de 
atuação, a força-tarefa da Po-
lícia Civil realizou mais de 50 
operações, que terminaram 
com a prisão de mais de 100 
pessoas. Durante essas ações, 
o que chamou atenção foi a 
quantidade de maneiras en-
contradas pela milícia para 
impor seu domínio territorial 
e conseguir ainda mais lucros 
para a organização criminosa.

THUANY DOSSARES

thuany.dossares@odia.com.br

Casa Villarino fecha as portas
No Facebook, donos do estabelecimento anunciam o fim das atividades após 67 anos

Berço da Bossa Nova, Casa Villarino fecha as portas no Centro do Rio

A Casa Villarino Bar, um dos 
berços da Bossa Nova cario-
ca, encerrou as atividades na 
noite desta segunda-feira. O 
bar, localizado no Centro do 
Rio, aberto em 1953 foi palco 
do primeiro encontro entre 
Tom Jobim e Vinicius de Mo-
raes, há 64 anos.

“É com grande pesar que 
informamos aos nossos que-
ridos clientes e amigos a sus-
pensão das nossas ativida-
des no dia 16/11/2020. Nos 
sentimos muito honrados e 
orgulhosos por termos fei-
to parte da bela história da 
Casa Villarino, um dos ber-
ços da Bossa Nova e ponto 

de encontro de intelectuais 
e artistas. Agradecemos a 
todos aqueles que nos pres-
tigiaram com sua presença 
desde 1953. Continuamos 
com o e-mail para contato 
csvillarino@gmail.com e as 
redes sociais”, disse a posta-
gem do restaurante.

No início, a casa servia 
como uisqueria e era ponto 
de encontro de artistas como 
Ary Barroso e Elizete Cardo-
so, além de alguns políticos, 
artistas plásticos e persona-
gens da boemia. Foi em uma 
das mesas do bar que Tom e 
Vinicius criaram a peça “Or-
feu da Conceição”. 
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Eleitores ausentes no primeiro 
turno podem votar no segundo
Quem não votou, 
pode apresentar 
justificativa até o 
dia 14 de janeiro

Quem não conseguiu compa-
recer às urnas no domingo, 
não precisa se preocupar. O 
Tribunal Regional Eleitoral 
do Rio de Janeiro (TRE-RJ) 
confirmou ao DIA, que o elei-
tor que não votou no primei-
ro turno das eleições munici-

pais pode votar no segundo 
turno, que acontecerá no dia 
29 de novembro.

Nas cidades da Região 
Metropolitana, como a capi-
tal fluminense, São Gonçalo 
e São João de Meriti, os elei-
tores ainda vão escolher os 
próximos prefeitos.

Quem não compareceu no 
último domingo para votar, 
tem até o dia 14 de janeiro de 
2021 para justificar ausência. 
Caso o eleitor não justifique 
até o prazo estipulado, fica-

rá impedido de tirar identi-
dade e passaporte, além de 
não poder participar de con-
curso público e ter que pagar 
multa.

O segundo turno aconte-
cerá do mesmo modo como 
o primeiro, seguindo orien-
tações do TRE, sem biome-
tria, com uso obrigatório de 
máscara e distanciamento 
social, evitar levar crianças 
para a seção e levar uma ca-
neta para assinar o caderno 
de votação.

Oswaldo Eustáquio estava proibido de utilizar redes sociais

PF prende blogueiro bolsonarista

REPRODUÇÃO

Oswaldo: proibição burlada

A Polícia Federal prendeu 
na terça o blogueiro bolso-
narista Oswaldo Eustáquio 
após publicação de vídeo 
apoiando Crivella. O blo-
gueiro já havia sido preso 
durante inquérito das fake 
news e respondia em liber-
dade, cumprindo medidas 
cautelares que incluíam a 
proibição do uso de redes 
sociais. 

No vídeo, publicado nas 
redes sociais de Crivella 
dois dias antes do primeiro 

turno, o blogueiro recomen-
da o voto no bispo licenciado 
porque “não se viu um ato de 
corrupção” em sua gestão.

Proibido de deixar Brasí-
lia sem autorização judicial, 
Eustáquio participou da cam-
panha de Celso Russomano à 
Prefeitura de São Paulo, acom-
panhando um debate na ca-
pital paulista. O vídeo que ele 
fez contra Guilherme Boulos 
(PSOL) foi retirado do ar, após 
a Justiça Eleitoral julgar o con-
teúdo como falso.

Eduardo Paes: pelas ruas de Guaratiba, conversando com eleitores

mos na maior parte da região. 
Vim aqui justamente para 
agradecer”, afirmou Paes.

O candidato do DEM ca-
minhou pelo Retiro dos Mo-

toristas, região que recebeu 
obras do Bairro Maravilha 
quando era prefeito. Ao pas-
sar por locais construídos 
por ele, Paes fez questão de 
ressaltar suas realizações 
na região durante seus dois 
mandatos na Prefeitura.

“A Zona Oeste teve prio-
ridade nos meus dois pri-
meiros governos. Fizemos 
a Transoeste, Clínicas da 
Família, urbanizamos vá-
rios bairros da região. Hoje, 
a Zona Oeste é a área mais 
abandonada do Rio pelo go-
verno Crivella. Nós vamos 
mudar este quadro. A Zona 
Oeste vai voltar a dar certo 
também”, completou.

Paes e Crivella voltam às ruas do Rio
No primeiro dia de campanha pelo 2º turno, candidato do DEM foi à Zona Oeste; atual prefeito, à Saara

DIVULGAÇÃO

E
m seu primeiro dia de 
campanha no segun-
do turno, Eduardo 
Paes (DEM) apostou 

na Zona Oeste, região da ci-
dade que promete ser mui-
to disputada entre os dois 
candidatos à Prefeitura do 
Rio. O ex-prefeito caminhou 
com moradores de Guarati-
ba e prometeu investimen-
tos na urbanização, além de 
conclusão de escolas.

“Vamos voltar a investir na 
Zona Oeste, fazer urbanização 
e terminar as poucas escolas 
que deixamos quase prontas 
e o Crivella foi incapaz de con-
cluir. Nesta região há uma ne-
cessidade por novas escolas”, 
afirmou.

SIMBÓLICO

A campanha de segundo 
turno começar em Guarati-
ba foi simbólica. Afinal, foi 
onde Paes teve o maior per-
centual de diferença para 
Marcelo Crivella na região. 
E das cinco zonas eleitorais 
vencidas pelo adversário no 
último domingo, quatro fo-
ram na Zona Oeste.

“Guaratiba foi o local aqui 
na Zona Oeste que, percen-
tualmente, tive a maior van-
tagem contra o Crivella, assim 
como em Santa Cruz. Ganha-

Marcelo Crivella, na Saara, falou sobre temas como IPTU e Cedae

ESTEFAN RADOVICZ / AGENCIA O DIA

O 
prefeito Marcelo 
Crivella (Republica-
nos) voltou às ruas 
em busca de votos 

dos eleitores para o segundo 
turno contra Eduardo Paes 
(DEM). Nesta terça-feira, 
ele caminhou pela região da 
Saara, no Centro do Rio, onde 
fica o comércio a céu aberto, e 
prometeu a redução do IPTU 
nos próximos anos, caso seja 
reeleito.

“Minha proposta é a que 
eu mandei para a Câmara 
dos Vereadores: diminuir o 
IPTU. Nós já aumentamos 
o IPTU por causa da crise 
em 2018 e 2019. Agora em 
2021 e 2022 queremos vol-
tar com o que era (valor) 
em 2018 e 2017. Eu tenho 
certeza que será um gran-
de alívio para os nossos co-
merciantes e para toda po-
pulação do Rio, mas sobre-
tudo os comerciantes que 
durante a pandemia fica-
ram com as lojas fechadas”.

O atual prefeito ga-
rantiu que a redução do 
IPTU não prejudicará o 
orçamento da Prefeitura 
do Rio para os próximos 
anos. “Vamos diminuir a 
inadimplência. É melhor 
receber 100% de um IPTU 
mais baixo, do que receber 

70% de um IPTU muito alto”.
Crivella falou ainda sobre 

as dívidas das obras super fa-
turadas no período das Olim-
píadas. “Nós já pagamos 5,2 
bilhões. Ainda tínhamos que 
pagar 1,5 bilhão, mas nego-
ciei com BNDES lá no final 
do contrato para 2030, de tal 
maneira que agora teremos 
um alívio”, afirmou.

VENDA DA CEDAE

Marcelo Crivella defendeu 
também a privatização da 
Cedae. “O município deve 
receber royalties como rece-
be o município de São Paulo. 
A Cedae rasga minhas ruas 
todas, não me paga nada e 

arrecada aqui 1,7 bilhão. Nós 
entramos na justiça. Eu acho 
que a Cedae deve ser priva-
tizada, isso é muito bom”, 
afirmou.

NA TV

Em conversa na CNN na noi-
te de ontem - seria um debate, 
mas Eduardo Paes não pôde 
comparecer por falta de tempo 
- Crivella disse não crer que os 
números que apontam sua re-
jeição reflitam a realidade. “São  
4,8 milhões de eleitores. Quem 
vota são 55% deles. Se conside-
rar esse número, a rejeição cai 
para 20%. As pesquisas usam 
esses números de maneira er-
rada”, disse.

Vamos voltar a 
investir na Zona 
Oeste, fazer 
urbanização e 
terminar escolas
EDUARDO PAES, candidato 
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Candidato do 
PSOL é adversário 
de Bruno Covas 
(PSDB)

PT oficializa apoio a 
Boulos em São Paulo

JOÃO MIGUEL JÚNIOR / TV GLOBO

Boulos: apoio da militância

O PT oficializou o apoio ao 
candidato do PSOL, Gui-
lherme Boulos, nas elei-
ções municipais em São 
Paulo. Em nota divulgada 
na noite de segunda-feira, o 
presidente do diretório do 
partido na capital, Laércio 
Ribeiro, afirmou ser neces-
sário derrotar o “projeto 
neoliberal” representado 
pelo prefeito Bruno Covas 
(PSDB), pelo governador 
João Doria (PSDB) e pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido).

O apoio da sigla do can-

didato derrotado Jilmar Tatto 
já era esperado. No domingo, 
o ex-secretário municipal de 
Transportes parabenizou o 
candidato do PSOL pelo Twit-
ter e falou em “somar” forças 
no segundo turno. “Desejei 
sorte e disse que ele pode con-
tar comigo e com a nossa va-
lente militância para virar o 
jogo em São Paulo”.

Morre prefeito eleito 
de cidade de Goiás
O prefeito eleito em Ita-
guaru, Goiás, morreu na 
segunda após complica-
ções pela covid-19. Didi 
Filgueira (PTB) estava 
internado e teve piora no 
estado de saúde durante o 
final de semana.

No instagram de Didi 
um comunicado foi com-
partilhado com informa-
ções sobre o cortejo com 

o corpo, agendado para hoje, 
às 17h.

Edilson Filgueira, conhe-
cido como “Didi”, tinha 60 
anos e estava internado des-
de o começo de outubro com 
sintomas do coronavírus.

No dia 30 de outubro, Didi 
havia tido melhora, segundo 
uma publicação comparti-
lhada por um dos seus filhos 
nas redes sociais.

FABIANO HORTA, PREFEITO REELEITO DE MARICÁENTREVISTA

‘Pensamos no coletivo,  
no legado para o futuro’
FABIANO MEDINA |  fabiano.medina@odia.com.br

 > Após a reeleição com uma vitória esmaga-

dora (foram quase 90% dos votos) na corrida 

eleitoral em Maricá, no último domingo, dia 

15 de novembro, o prefeito Fabiano Horta 

fala com exclusividade com O DIA dois dias 

após o pleito.

 L ODIA:  Que você tinha a 
preferência do eleitorado 
maricaense todos sabiam. 
Mas imaginou vencer com 
quase 90% dos votos?

 LFabiano Horta: O per-
centual dimensiona bem o 
quanto a população de Ma-
ricá abraçou essa sensação 
de pertencimento ao projeto 
de cidade que a gente vem 
implementando em conjun-
to com todos. Essa é uma 
sensação gratificante por 
mostrar que mais que indi-
car uma pessoa, esses votos 
traduzem o pacto da socieda-
de por uma cidade inclusiva, 
humanizada, que valoriza as 
pessoas e dá a elas dignida-
de. Com todo esse povo abra-
çando essa ideia da constru-
ção conjunta, a Maricá que 
edificaremos será um exem-
plo para as gerações. Esta-
mos fazendo o futuro agora. 

 N Qual a sensação de ser 
o prefeito mais votado do 

ARQUIVO O DIA

Estado do Rio de Janeiro?

 L Naturalmente boa, mas 
plena da ciência de que essa 
qualificação vem não só de 
mim, mas de um conjunto de 
ideias que jamais se concre-
tizariam sem a participação 
das pessoas, tanto do gover-
no como fora dele. Em Mari-
cá o que mais se faz é pensar 
no coletivo, no legado para 
o futuro, na democratização 
do acesso às oportunidades. 

 N Qual o maior desafio da 
sua próxima gestão?

 L Avançar no alcance in-
clusivo da nossa Educação 
com os CEPTs (Centros de 
Educação Popular) com a 
moeda social Mumbuca, por 
exemplo. Ficamos conheci-
dos e viramos um exemplo 
para o mundo porque tive-
mos coragem e eficiência na 
implantação, mas ainda há 
pessoas que precisam chegar 
a esse recurso. Outro desafio, 

esse até mais imediato, é o de 
consolidar o modelo de Tari-
fa Zero do transporte coleti-
vo em toda a cidade. Vamos 
também enfrentar a questão 
da infraestrutura de água e 
esgoto, a prioridade de 2020 
na qual a pandemia interfe-
riu. Isso tudo sem perder a 
perspectiva de que a covid-19 
continua presente na nossa 
realidade e sendo tratada 
com total seriedade. 

 N Daqui a alguns anos, 
quando não for mais pre-
feito, como você imagina 
a sua vida?

 L Vamos construir esse 

futuro primeiro. Só consigo 
pensar agora em transfor-
mar a confiança depositada 
em cada voto em uma reali-
dade concreta, transforma-
dora, renovadora. 

 N Como Fabiano Horta 
quer ser lembrado?

 L Como uma das pessoas que 
transformou Maricá em uma 
referência internacional em 
inclusão, humanismo, gene-
rosidade, cuidado com o pró-
ximo. Gosto de ver o pessoal 
com quem convivi nas ruas 
batendo no peito quando me 
via e dizendo bem alto “Maricá 
é meu país”.
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Redes têm que remover 
posts ofensivos a Marielle
Montagens mostram usuários do Facebook e Twitter segurando a cabeça da vereadora

DIVULGAÇÃO

Caso Marielle e Anderson Gomes, assassinados em 2018: familiares continuam em busca por justiça

O 
Facebook e o Twit-
ter terão que remo-
ver, em 24 horas, 
uma série de pu-

blicações ofensivas à me-
mória da vereadora Mariel-
le Franco, morta em março 
de 2018, sob pena de multa 
diária de R$ 10 mil até o li-
mite de R$ 500 mil. A limi-
nar da 49ª Vara Cível do Rio, 
assinada pela juíza Renata 
Gomes Casanova, atendeu 
parcialmente ao pedido da 
família, em ação movida 
contra as duas empresas.

As postagens retratam 
montagens com o rosto de 
usuários das redes sociais 
segurando a cabeça deca-
pitada de Marielle, susten-
tada pelos cabelos, ensan-
guentada e com marcas de 
tiros. Em respeito à memó-
ria da vereadora assassina-
da, o jornal O DIA não irá 
reproduzir tais imagens. 

Em sua decisão, a juíza 
destaca que a imagem ul-
trapassa a mera crítica po-
lítica e a liberdade de ma-
nifestação do pensamento, 
pois o conteúdo “exalta a 
ocorrência de crime bár-
baro, expondo a cabeça da 
vítima como uma espécie 
de troféu”.

“Tais manifestações reve-
lam escarnecimento com o 
assassinato de um ser hu-
mano e constituem agres-
são à dor da família, em ato 
de verdadeiro bullying vir-
tual”, escreveu a magistrada.

Pelo que se extrai das 
postagens, a utilização da 
imagem de Marielle nes-
te contexto teria sido uma 
resposta de simpatizantes 
políticos “de direita” a uma 
postagem anterior, feita por 

terceira pessoa não identifi-
cada, a uma montagem se-
melhante feita com a cabeça 
do Presidente da República.

O Facebook terá de guar-
dar até o julgamento defini-
tivo da ação os registros de 
acesso e de todos os dados 
indicados referentes a 12 
publicações, cujas URLs es-

tão apontadas na decisão. O 
mesmo procedimento terá 
de ser seguido pelo Twitter 
em relação a uma publica-
ção. A medida visa resguar-
dar eventual direito de in-
denização dos familiares de 
Marielle.

Na ação, a família pede, 
entre outras coisas, a identi-

ficação dos IPs dos usuários 
responsáveis por cada pu-
blicação e outras informa-
ções relacionadas ao fato, 
a fim de viabilizar eventual 
direito de resposta. 

Procuradas pelo jornal 
O DIA, as assessorias do 
Twitter e Facebook não se 
manifestaram sobre o caso.

Polícia fecha rinha 
de galo em Curicica
Equipes do Comando de 
Polícia Ambiental (CPAm), 
do 18ºBPM (Jacarepaguá) 
e do Instituto Estadual do 
Ambiente (Inea), prende-
ram, em operação realiza-
da nesta manhã no bairro 
Curicica, em Jacarepaguá, 
na Zona Oeste, seis pes-
soas, que não tiveram o 
nome divulgado, por cri-
me ambiental. 

De acordo com agentes, a 
ação aconteceu em um ater-
ro sanitário irregular em 
área de milícia. No local, a 
polícia encontrou uma rinha 
de galos com mais de 50 ani-
mais feridos.

Na ação, caminhões e 
máquinas também foram 
apreendidos. Os presos fo-
ram encaminhados a 32ªDP 
(Taquara).

Morte de idoso pode 
ter sido latrocínio

WHATSAPP O DIA

Policiais chegaram à tarde na casa

A Polícia Civil investiga a 
morte de um homem de 
63 anos em São Gonçalo. 
Francisco Carlos Jacinto 
da Rocha foi encontrado 
sem vida com uma faca 
grande, que chamou a 
atenção dos policiais, ao 
lado na Travessa Ideal, 
no Mutondo na tarde de 
segunda-feira. Os Bom-
beiros foram acionados 
e o corpo foi removido ao 
IML de Tribobó, no Muni-
cípio da Região Metropo-
litana do Rio. A principal 
linha de investigação é de 

latrocínio. Duas testemu-
nhas já foram ouvidas. 

O corpo foi encontrado 
por uma vizinha. Segundo 
a PM, a casa estava revirada, 
segundo os militares.

THUANY DOSSARES

thuany.dossares@odia.com.br
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FLUMINENSE

Yago Felipe 
se prepara 
para voltar 
Desfalque do Fluminen-
se nas últimas duas par-
tidas, o meia Yago Felipe 
pode retornar ao time no 
próximo domingo contra 
o Internacional. O joga-
dor postou vídeo no Insta-
gram e falou a respeito da 
quarentena. Ele testou po-
sitivo para covid-19 antes 
do duelo contra o Grêmio.

“Talvez essa seja a luta 
mais difícil dos últimos 
anos “contra o corona Ví-
rus” (SIC) tive todo o cui-
dado necessário, não tive-
mos sintomas, já estamos 
na reta final da quarentena 
logo, logo estamos de volta 
firme e forte”, escreveu.

Yago Felipe ainda vai 
se submeter a um exame 
para saber se terá condi-
ções de enfrentar o Inter-
nacional. Caso teste ne-
gativo, retorna aos trei-
namentos com o elenco 
tricolor hoje.

a palinha do apolinho
DIVULGAÇÃO

Inacreditável

TELA QUENTE COM 
FLA X SÃO PAULO 

PEDALADAS

 N Flamengo e São Paulo vão 
disputar esta noite o direito 
de um deles seguir vivo na 
Copa do Brasil. Os cariocas 
saíram perdendo por 2 x 1 
no jogo de ida e uma vitó-
ria simples levará a decisão 
para os pênaltis. Jogo deste 
noite no Mobumbi prome-
te, vejo o São Paulo em evo-
lução, dependente ainda de 
ajustes no sistema defensi-
vo, problema que curiosa-
mente aflige também Rogé-
rio Ceni no Flamengo. Am-
bos vão se atirar à luta de 
olho no pote de ouro, mais 
de R$ 70 milhões que serão 
pagos ao campeão que le-
var o caneco.

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

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

 NHeber Lopes contou no 
Sportv que o gol salvador 
do São Paulo no jogo com o 
Goiás foi analisado no VAR e 
que o lance foi considerado 
inconclusivo. A dúvida era 
se a bola entrara ou não an-
tes do tapa do goleiro Tadeu. 
Mesmo com toda tecnologia, 
múltiplas câmeras, mágicas 
réguas móveis, o VAR, criado 
para tirar dúvidas simples-
mente confessa que não sabe 
se foi gol. Como o assistente 
correu para o centro, o que 
sinaliza que deu como válido 
o lance, o árbitro de campo, 

para quem o VAR jogou a ba-
tata quente nas mãos, man-
dou botar a bola no meio. 

O pior veio depois, per-
guntado o que o auxiliar dis-
se no vestiário, Heber sur-
preendeu revelando que o 
bandeirinha também tinha 
dúvidas e que teria dito ser 
humanamente impossível 
afirmar se a a bola entrou 
ou não. Amigos, na dúvida 
os caras optaram pelo mais 
forte, dando a entender que a 
arbitragem trabalha com um 
terceiro olho na nuca, volta-
do a quem manda.

 N Se a Seleção do Tite 
d i s p u t a s s e  o  C a m -
p e o n a t o  B ra s i l e i r o 
ter ia  sér ias  di f icul -
dades para arrumar 
vaga na Libertadores. 

 N A FIFA está pressio-
nada para voltar  ao 

simples nas regras de fu-
tebol, ou seja manter a re-
dação original e caçar as 
tais recomendações facili-
tadoras de manipulações. 

 N A cada dia aumenta o nú-
mero de contaminados por 
covid-19 no mundo da bola.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Liberado do hospital, 
Cuca permanece em casa 
completando a recupera-
ção, preparando a volta e 
recebendo carinho de jo-
gadores e torcedores do 
Santos.

 N Botafogo se arrasta no 
Brasileiro com 20 pontos 
e 20 jogos. Para escapar 
da degola precisará de 
25 pontos em 18 jogos, 
oito vitórias e um empa-
te nos jogos restantes.

Yago Felipe testou positivo

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.   

JOGADORA MORTA A TIROS

A atacante Fernandona, da Seleção de 

Futebol de 7, foi morta a tiros na 

segunda, em Vila Verde, Curitiba (PR).

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

FLAMENGO

ELIMINATÓRIAS DA COPA 2022

Em busca da vitória 
contra o São Paulo 
Rubro Negro e Tricolor paulista se enfrentam hoje no 
Morumbi pelo jogo de volta das quartas da Copa do Brasil

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Atacante Gabigol será um dos desfalques da equipe de Rogério Ceni

A
pós o empate contra 
o Atlético-GO no Ma-
racanã, o Flamengo 
volta aos gramados 

hoje, às 21h30, no Morumbi, 
para buscar a primeira vitó-
ria sob o comando de Rogério 
Ceni e evitar que a eliminação 
para o São Paulo se concretize 
e seja a primeira grande decep-
ção da equipe sob o comando 
do treinador. Com o resulta-
do negativo no jogo de ida, o 
Rubro-Negro terá que vencer 
por dois gols de diferença para 
conseguir avançar à semifinal 
da Copa do Brasil. Em caso de 
vitória carioca por um gol de 
margem, a disputa será deci-
dida nas penalidades.

Ceni não vai poder contar 
com Gabigol, Pedro, Thiago 
Maia, Filipe Luís e Rodrigo 
Caio, todos lesionados. Diego 
Ribas está em recondiciona-
mento físico. Everton Ribeiro 
e Isla atuaram pelas Elimina-
tórias e é improvável que jo-
guem contra o São Paulo hoje. 
O Flamengo deve ir a campo 
com Diego Alves, Matheuzi-
nho, Gustavo Henrique, Léo 
Pereira, Renê; Arão, Gerson, 
Arrascaeta; Vitinho, Bruno 
Henrique, Michael. 

Com a confirmação da gra-
ve lesão no ligamento do joe-
lho esquerdo de Thiago Maia, 

Flamengo alinha com o joga-
dor os próximos passos para 
dar início ao processo de recu-
peração. No primeiro momen-
to, o volante e o Departamento 
Médico rubro-negro acredi-
tam que a opção de tratamen-
to conservador, sem a neces-
sidade de cirurgia, é a melhor 
escolha e aguardam o aval do 
Lille, clube que detém os direi-
tos econômicos do atleta, para 
oficializar a decisão.

Thiago conversou com fa-
miliares e representantes, que 
o apoiaram e darão todo su-
porte no período de tratamen-
to no Centro de Treinamento 
e em sua residência. Segundo 
O DIA apurou, existe o risco 
de passar 45 dias, prazo ini-
cialmente estabelecido para 
o tratamento conservador, 
e chegar a conclusão de que 
não houve evolução, precisar 
fazer a cirurgia.

Com gols de Arthur e Richarlison, 
Brasil bate Uruguai fora de casa

Na despedida da seleção 
brasileira em 2020, a equi-
pe do técnico Tite conquis-
tou importante vitória fora 
de casa contra o Uruguai. 
Com gols de Arthur e Ri-
charlison, ambos no pri-
meiro tempo, o Brasil bateu 
o time celeste por 2 a 0, no 
Estádio Centenário, e che-
gou a 12 pontos. Agora, lide-
ra as Eliminatórias da Copa 
do Mundo de 2022.

O primeiro tempo come-
çou animado, com as duas 
equipes no ataque. O pri-
meiro lance de perigo foi 
brasileiro, aos dois minu-
tos. Gabriel Jesus foi lança-
do pela direita e chutou cru-
zado. O goleiro Campaña 
fez boa defesa. 

Aos 33 minutos, Arthur 
abriu o placar para o Brasil. 
Após boa jogada de Everton 
Ribeiro pela direita, Gabriel 
Jesus foi lançado e escorou 
para trás. O volante chegou, 
tentou limpar a marcação e 
bater colocado. A bola des-
viou na zaga e matou o goleiro 
Campaña. O Uruguai tentava 
reagir, mas era em vão e viu os 
brasileiros ampliarem. Após 
cobrança curta, a bola foi para 
Renan Lodi, que levantou. Ri-
charlison, entre os zagueiros, 
cabeceou no canto do gol.

Antes do fim da primeira 
etapa, o time celeste quase di-
minuiu o placar. De La Cruz 
cobrou falta da esquerda, e 
Godín chegou pelo alto, cabe-
ceando no travessão.

O roteiro na segunda eta-
pa começou da mesma forma, 

Gabriel Jesus e Richarlison comemoram gol da Seleção na Vitória de 2 a 0 contra o Uruguai

RICARDO NOGUEIRA/CBF

animado, com os dois times 
no ataque. A primeira chance 
foi com Gabriel Jesus. A bola 
subiu muito e saiu por cima do 
gol. A segunda foi com Ever-
ton Ribeiro que recebeu, pas-
sou pelo marcador e bateu fir-
me, mas Campaña defendeu.

A vida do Brasil já estava 
fácil e ficou melhor aos 26 mi-
nutos. Cavani deu  entrada 
violenta em Richarlison. O ár-
bitro havia dado cartão ama-
relo, mas, após análise do VAR, 
retirou e aplicou o vermelho. 
Aos 30, mais uma vez o árbitro 
de vídeo anular gol uruguaio 
alegando impedimento. 

Nos minutos finais, a equi-
pe brasileira trocou passes e 
aproveitou a superioridade 
numérica para gastar o tem-
po e conquistar importante 
vitória fora de casa. 

 > Montevidéu, Uruguai

A vitória sobre o Sport 
significou um alívio para 
o Vasco, porém, a equi-

pe carioca ainda corre um risco 
considerável de rebaixamento. 
Segundo o portal “Infobola”, o 
Cruzmaltino tem 23% de possi-
bilidades matemáticas de jogar 
à Série B em 2021.

O resultado positivo fren-
te ao clube pernambucano ti-
rou o Cruzmaltino da zona de 

rebaixamento. A equipe de Sá 
Pinto corre menos risco de que-
da que as que estão na degola e 
menos que Bragantino e Atléti-
co-GO, que estão na sua frente, 
mas tem jogos a mais.

Além dessas equipes, o Cea-
rá com 16%, o Fortaleza com 
18%, o Corinthians com 18% 
e o Sport com 19% são clubes 
que precisam ficar de olho com 
a possibilidade de jogar a Série B.

O zagueiro Kanu desa-
bafou sobre o uso do 
VAR após a derrota do 

Botafogo para o Red Bull Bra-
gantino por 2 a 1 pelo Brasileiro. 
O defensor foi pivô do lance que 
culminou com o pênalti, já nos 
minutos finais.

“Falta critério da arbitragem, 
assim como foi contra o Bahia. 
Mas é assim sempre contra o Bo-
tafogo. Como eu iria tirar a mão 

naquela hora. O que eu poderia 
fazer?”, disse o zagueiro.

Kanu analisou a atuação do 
Botafogo, em delicada 18ª po-
sição, e admitiu que o desem-
penho foi ruim. “Falta muita 
coisa. Estamos trabalhando 
para isso. Nos empenhando 
o máximo para reverter essa 
situação junto com a comissão 
nova para sairmos dessa situa-
ção”, concluiu.

PASSE CURTO

KANU RECLAMA DA ARBITRAGEM 

VASCO TEM 23% DE RISCO DE CAIR
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ECONOMIA

Aposentados do INSS 
vão ter reajuste de 4,1%
Governo estima INPC maior em 2021 e o valor impacta quem recebe salário mínimo

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

O valor exato do salário mínimo só será conhecido em janeiro, quando o governo fechar o INPC

O
s mais de 45 milhões 
de trabalhadores, 
incluindo aposenta-
dos e pensionistas do 

INSS, que ganham salário mí-
nimo, terão reajuste de 4,1% 
no próximo ano. Com isso o 
mínimo vai passar dos atuais 
R$ 1.045 para R$ 1.087,84 no 
ano que vem, informou a Se-
cretaria de Política Econô-
mica (SPE) do Ministério da 
Economia. O novo valor está 
R$ 20,84 acima da última pro-
posta apresentada pelo gover-
no para o salário mínimo em 
2021, divulgada em agosto, de 
R$ 1.067. 

De acordo com o Departa-
mento Intersindical de Esta-
tística e Estudos Socioeconô-
micos (Dieese), a estimativa de 
inflação de 2020 medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) aumen-
tou de 2,35% para 4,1%, por 
isso a revisão do valor. 

O reajuste começará a va-
ler em janeiro do ano que vem, 
com pagamento a partir de fe-
vereiro. É importante ressaltar 
que o índice correto, que fecha 
com os dados de dezembro, só 
será conhecido em janeiro do 
próximo ano.

O piso será reajustado 
pelo INPC do ano anterior e 
não mais será aplicada a va-
riação do Produto Interno 
Bruto (PIB) de dois anos an-
tes, como era anteriormente.

Teto previdenciário deve chegar a R$ 6.351
 > Com a nova estimativa 

do INPC, as aposentado-
rias e as pensões do INSS 
também devem subir 4,1% 
a partir de janeiro de 2020. 
E com esse índice em mãos, 
os aposentados já podem 
estimar para quanto vai 
o seu benefício. Com esse 

reajuste, o teto do INSS deve 
passar dos atuais para R$ 6.101 
para R$ 6.351.

O modelo de correção, que 
valia desde 2004, garantia 
correção pela inflação do ano 
anterior pelo INPC mais a va-
riação do PIB dos dois anos 
anteriores. A regra foi confir-

mada em leis de 2011 e 2015, 
mas a legislação em vigor 
(Lei 13.152, de 2015) só pre-
via a manutenção desses 
critérios até 1º de janeiro 
de 2019. O governo Bolso-
naro ainda não definiu uma 
nova política para o salário 
mínimo.

Chave do Pix acirra 
competitividade
O Pix entrou em vigor na 
segunda-feira oferecendo 
rapidez, praticidade e me-
nor custo para pagamen-
tos e transferências, por 
meio das 734 instituições 
financeiras participantes. 
Entre elas, grandes ban-
cos e fintechs que dispu-
tam os clientes pelo ca-
dastro das melhores cha-
ves. Para sair na frente, as 
empresas tentam atrair 
usuários com isenções, 
cashback e sorteios.

Os usuários podem ca-
dastrar até cinco chaves 
Pix: CPF (ou CNPJ, no 
caso de pessoas jurídicas), 
número do celular, e-mail 
e outras duas chaves com 
letras e números gerados 
aleatoriamente pelo Ban-
co Central. Essas chaves 
podem ser cadastradas 
em um lugar só ou em ins-
tituições diferentes. Mas 

cada chave só pode ser usada 
para uma instituição. 

Trazer consumidores 
para sua empresa, portan-
to, é muito importante no 
modelo oferecido pelo Pix, 
como afirma Fabiano Ama-
ro, consultor de negócios 
da Matera, que desenvolve 
tecnologia para fintechs e o 
mercado financeiro. “Uma 
vez que o banco tem recebe-
dores cadastrados, ele pode 
ofertar produtos, como in-
vestimentos”, diz.

O banco Santander, por 
exemplo, sorteará R$ 1 mi-
lhão para os clientes que ca-
dastrarem o CPF e o celular 
no SX, que é o Pix do Banco. 

Já a fintech Nubank dis-
ponibiliza números da sor-
te para cada transferência 
feita via Pix, iniciada ou re-
cebida na conta do usuário. 
Os vencedores receberão 
‘mimos’ de até R$ 50 mil. 
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Governo do Rio está 
perto de ajuda financeira 
Castro articula apoio em Brasília à nova recuperação fiscal; Maia será decisivo

TOMAZ SILVA/AGÊNCIA BRASIL

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia é apontado como peça decisiva para acelerar a votação do projeto

N
ovamente em Bra-
sília para articular 
apoio ao novo Regi-
me de Recuperação 

Fiscal (RRF) — previsto no 
PLP 101/2020 —, o gover-
nador em exercício do Rio, 
Cláudio Castro, deposita 
suas fichas no presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ). O parlamentar, 
aliás, foi uma peça impor-
tante em 2017, quando o es-
tado aderiu ao regime. Foi 
ele quem acelerou a assina-
tura do acordo financeiro en-
tre o Rio e a União. 

Pelo fato de Maia ser do 
Rio de Janeiro e também em 
razão de governadores de ou-
tros estados terem interes-
se em agilizar a votação do 
novo RRF, a aposta é de que 
o presidente da Casa legis-
lativa colocará o projeto em 
votação até 15 de dezembro.

Mesmo que se espere o 
segundo turno das eleições 
municipais, essa é uma pauta 
urgente para os entes federa-
dos. Tanto os governos locais 
que agonizam, como Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul e 
Goiás, quanto outros — não 
em situação tão grave, mas 
já com dificuldades fiscais — 
querem a aprovação do texto.

 n Nos bastidores do gover-
no carioca, os rumores são de 
que o resultado do 2º turno 
da eleição no Rio — disputado 
entre o ex-prefeito Eduardo 
Paes (DEM) e o atual, Mar-
celo Crivella (Republicanos) 
— pode interferir, ou melhor, 
comprometer o pagamento 
do décimo terceiro salário do 
funcionalismo. 

Fontes avaliam como forte 
a possibilidade de, no caso de a 
atual gestão  — ou seja, Crivella  
— perder, o depósito atrasar ou 
de essa obrigação ser ‘empur-
rada’ para o próximo ano. 

A prefeitura já informou 
que “trabalha para pagar (a 
gratificação) conforme a le-
gislação vigente, ou seja, até 
dezembro deste ano”. Até o 
momento, porém, não di-
vulgou uma data. Ontem, a 

coluna voltou a questionar 
o município sobre o assunto, 
mas até o fechamento desta 
edição não obteve resposta.

Entre os servidores, a fal-
ta de um calendário do dé-
cimo terceiro é motivo de 
preocupação. Inclusive, em 
um ato simbólico que ocorre-
rá hoje na prefeitura, os pro-
fessores da rede municipal 
vão cobrar do governo uma 
data para o depósito.

No fim do ano passado, o 
crédito do abono natalino dos 
servidores ativos, aposenta-
dos  e pensionistas atrasou em 
meio aos bloqueios nas contas 
municipais por ordem da Jus-
tiça. Os arrestos foram para 
cobrir repasses que deixaram 
de ser feitos a Organizações 
Sociais, e, assim, pagar os 
terceirizados.

2º TURNO PODE INTERFERIR

Décimo terceiro salário sob risco

Duração total do regime será de 13 anos
 > Se o texto passar, o Rio 

terá, ao todo, 13 anos de 
recuperação fiscal, como 
a coluna informou na edi-
ção de 25 de outubro. Na 
prática, representa um 
alívio nas contas com a 
suavização do pagamen-
to das parcelas da dívida 
com o Tesouro Nacional. 

Autor do PLP 101, Pedro 
Paulo (DEM-RJ) já havia ga-
rantido à coluna que as nego-
ciações com a equipe econô-
mica do governo federal são 
para que os três anos já cum-
pridos pelo estado fluminen-
se não sejam compensados 
nesse novo modelo de regime. 

Castro, por sua vez, refor-

çou ontem o apelo dos es-
tados: “Todos precisam 
muito da aprovação des-
ses dois PLPs (101 e 137, de 
desvinculação dos fundos). 
Temos o prazo limite até 
15 de dezembro. Este é um 
trabalho de diálogo e esta-
mos torcendo para que as 
votações ocorram logo”. Ex e atual, Paes e Crivella disputam a prefeitura nesse 2º turno
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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
 

BaLCONISTa V/TeXTO
ambos sexos, para  Padaria 
Pomar da Barra, Compare-
cer: avenida Belisário Leite 
de andrade Neto, 391 Barra 
Tijuca, Praça Pomar Barra.
 

auX.eSCrITÓrIO V/TeXTO
Conhecimentos em departa-
mento pessoal,  folha de pa-
gamento, informática. Horário  
comercial. Nível superior. 
Comparecer: Av. Rio Branco, 
123, sala 1.311- Centro.
 

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).

 

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).
 
marCeNeIrO V/TeXTO
Precisa-se com prática. Com 
todas as ferramentas. Diária 
r$150,00. +alimentação. 
Contato no Tel.:(21) 98694-
0590/ 2691-8719 marcelo
 

maGIa NeGra 
Amarrações, Pactos, Cresci-
mento Financeiro/ Profissio-
nal, queda de inimigos. Jogo 
de Búzios. Consultas com 
Entidade. Tel 3259-3006/ 
98558-9091 whatsapp
 

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

PAI E HERDEIRA ESTÃO EM PAZ

O 
sertanejo Fernando Zor, que faz dupla 
com Sorocaba, mudou completamente 
sua postura com a filha mais velha, 

Kamilly, de 18 anos. A mudança ocorreu após a 
mãe da jovem e ex-mulher do cantor, Aline 
Oliveira, falar publicamente que ele nunca foi 
um pai presente. Na ocasião, Kamily também 
aproveitou para desabafar sobre sua relação 
com o pai e confirmou a ausência dele em sua 
vida. 

No último fim de semana, Kamily esteve na 
casa de Fernando Zor em São Paulo. E o clima 
entre os dois era de total paz e harmonia. Pro-
curada, Aline Oliveira nega que pai e filha te-
nham brigado após o desabafo de Kamily e 
afirma Fernando está definitivamente mais 
presente na vida da estudante. 

“Eu senti que eles estão, sim, mais próximos. 
E agora que ela tem 18 anos não precisa tanto 

assim do pai e da mãe. Ela até pensa em se 
mudar para São Paulo e ele sempre deixou a 
porta aberta pra ela. Ela está mais feliz, mais 
alegre... Estou muito satisfeita. Levaria até mais 
10 processos se fosse pra fazer ela se sentir feliz 
assim”, conta Aline, que chegou a ser acionada 
judicialmente pelo ex após vir a público expor a 
ausência dele como pai.

“A Kamily sempre viajou para a casa do pai, 
em São Paulo, desde quando ele ainda era 
casado com a Mikely. Mas a minha indignação 
foi porque ele estava aqui do lado de casa 
durante cinco dias passeando de jet sky, depois 
de três meses sem ver a filha e não passou aqui 
pra ver a menina. E isso me irritou, porque ele 
nunca priorizou ela. A minha raiva era essa, mas 
agora estou bem tranquila porque ela está feliz 
e eles estão bem, isso que importa”, finaliza a 
mãe de Kamily.
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Pedro Manso testou positivo para a Covid-19. A infor-

mação foi confirmada pelo empresário do humorista, 

Eduardo Custódio. Pedro está de repouso há 10 dias, 

com dores no corpo, perda de paladar, de apetite e 

muito enjoado. No entanto, ele não teve febre. 

“Ontem, de acordo com a Clínica da Família da cidade 

de Paty do Alferes (interior do Rio), o PCR (exame) 

para a Covid-19 deu positivo. Ele está estável e sem 

febre, apenas cansado e com dores no corpo. Vamos 

aguardar mais alguns dias e vamos repetir o exame 

para a Covid. Como o Pedro retirou um rim há pouco 

tempo, ficou muito preocupado, mas hoje acordou 

mais disposto e confiante de que já está passando. 

Tomou apenas azidromicina para não sobrecarregar 

o rim”, informa o empresário de Pedro Manso. 

Paulo Gustavo assumiu ser um adepto do botox. Ontem, o 

ator apareceu de cara limpa nas redes sociais para contar 

a novidade. “Coloquei um pouquinho aqui, olha”, disse 

Paulo Gustavo apontado para o canto dos olhos. “Tenho 

marido dermatologista, gente. Vocês acham que eu não 

vou usar. Todo mundo coloca botox. Só que a diferença 

é que tem gente que fala e tem quem não fala. No meu 

caso, eu falo. Boto para ficar bonito, aproveitar o talen-

to do Thales”, contou.

‘BOTOCADO’

PEDRO MANSO TESTA 
POSITIVO PARA COVID

REPRODUÇÃO

Anitta acordou cedo ontem para 
trabalhar. A cantora marcou presença no 
Piscinão de Ramos para gravar seu novo 
clipe. No local, havia um grande aparato 
para que a Poderosa não fosse 
fotografada no novo trabalho. No 
entanto, um vídeo da cantora 
protagonizando uma das cenas do clipe 
viralizou na internet. Nela, Anitta aparece 
beijando um rapaz. Procurada, a 
assessoria da cantora confirma a 
gravação.

CENAS DE 
PEGAÇÃO 
PARA CLIPE

Fernando Zor muda a 

postura e passa a ser 

presente com a filha
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SIMONE DE VOLTA ÀS 

LIVES COM SHOWS

Depois de 31 lives consecutivas, desde abril, a cantora Simone 

fez uma pausa das transmissões, no último domingo, por causa 

das eleições. “Considerando nosso dever cívico, decidi não fazer, 

mas temos um novo encontro no dia 22”, diz a cigarra que, para 

a ocasião, promete um repertório totalmente inédito, com mú-

sicas que nunca cantou antes. Ela prepara também surpresas 

para dezembro, mês de seu aniversário. As lives acontecem às 

18h de domingo, religiosamente, com transmissão simultanêa 

no Facebook, Instagram e canal do Youtube da artista.
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FAZ LIPO QUE VIROU FEBRE

FILHA DE GRETCHEN 
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 Jenny Miranda, filha da cantora Gretchen, realizou 

seu décimo primeiro procedimento estético. A cirur-

gia aconteceu na última sexta, em Belo Horizonte, 

com o Dr. Márcio Rezende da FVG Cirurgia Plástica. 

Jenny fez uma lipo de alta definição, que é tendên-

cia entre algumas as famosas como Ludmilla e sua 

mulher, Brunna Gonçalves. 

A técnica promete um abdômen definido e o 

procedimento é conhecido também como lipoes-

cultura, que valoriza o contorno dos músculos e 

define bem a barriga. O problema é que outras 

influenciadoras que passaram por essa cirurgia já 

relataram alguns problemas após a intervenção. 

A influenciadora Jojoca, por exemplo, passou por 

isso há 8 anos e até hoje traz uma cicatriz no lado 

esquerdo, próximo das últimas costelas.

Aos 31 anos, Jenny também fez lipo nas pernas, 

nas costas, nos braços e ainda remodelou o glú-

teo. Essa é a segunda cirurgia de abdômen da 

influencer. A primeira foi há 14 anos.

Embora esse procedimento seja considerado 

seguro, autoridades médicas ligadas à cirurgia 

plástica não recomendam o excesso de divul-

gação da lipo HD pelas redes sociais através de 

parcerias.

GLOBO ECONOMIZA E DEIXA 
CENÁRIOS MAL-ACABADOS
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Pelo jeito, a fila andou para Luana Piovani. Apesar de 

estar fazendo mistério sobre a identidade de seu novo 

eleito, a atriz não esconde que está apaixonada. Após 

publicar foto de um quarto - que não é o seu - ela res-

pondeu ao comentário de um seguidor que escreveu 

“o amor está no ar”.

“Não está cabendo no peito”, disse Luana. “Agora 

entendi a ausência. Esse tirou a sorte grande”, con-

tinuou o fã, que teve o comentário curtido pela atriz. 

Em julho, Luana anunciou o fim de seu namoro com 

o israelense Ofek Malka.

Whindersson Nunes levou a namorada, Maria Lina Deggan, para 

conhecer a sua família no Piauí. A irmã do humorista, Hagda Kero-

layne, postou ontem alguns stories, no Instagram, em que aparece 

ao lado da nova cunhada. Em um das imagens, a estudante de En-

genharia aparece conversando com a sogra, Valdenice Nunes. Mas, 

logo em seguida, a jornalista apagou as publicações.

O casal assumiu o namoro recentemente em suas redes sociais. O 

humorista foi casado por dois anos com Luísa Sonza, de quem se 

separou em abril deste ano.

A FAMÍLIA DO BOY

NOVO AMOR?
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 n Pioneiro na re-
novação do cho-
ro, o grupo Galo 
Preto marca seus 
45 anos de ativi-
dade reabrindo 
para o público 
o Teatro João 
Caetano, espaço 
da FUNARJ no 
Centro do Rio 
de Janeiro. As 
apresentações 
serão nos dias 
20, 21, 27 e 28 de 
novembro, sem-
pre às 19h, com 
ingressos a R$ 
10,00.

Nos bastidores do jornalismo da TV Globo muito se falou sobre o cenário do 

estúdio onde Willian Bonner fazia a cobertura das eleições. O comentário 

era sobre a redução de gastos da emissora, que agora não tem priorizado a 

marcenaria convencional para utilizar outros tipos de materiais, o que acabou 

deixando seus cenários com acabamento péssimo. As imperfeições ficavam 

ainda mais visíveis quando as câmeras focavam na TV que mostrava as por-

centagens de votos de cada candidato. Puxado!!!!

MUDANÇA 

NUBIA E SUA 

A pandemia de Covid-19 fez Nubia Oliiver mudar seus planos para a virada do ano. 
Para se resguardar e proteger sua família, ela decidiu comemorar o réveillon de forma 
mais intimista e segura. “Meu reveillon estava programado para ser a bordo de um 
navio. Eu já tinha comprado tudo desde o ano passado e nós íamos ver os fogos de 
Copacabana e fazer um passeio pelo litoral do Brasil. Achei melhor cancelar, até 
porque esses navios são internacionais. Então como cancelei em cima da hora, vamos 
nos reunir na fazenda, em Minas Gerais. Não está na hora de fazer festa e reunir um 
número grande de pessoas. Meus pais são do grupo de risco. Não vou colocar ninguém 
em risco, estou ainda com o pé atrás com esse vírus”, disse Nubia à coluna.

DIVULGAÇÃO

No próximo dia 20, a quadra da Império Serrano, em Madureira, na Zona 
Norte do Rio, recebe a final de samba-enredo da escola. Na ocasião, Darlin 
Ferrattry, rainha de bateria da agremiação, é presença confirmadíssima no 
evento. A mãe da funkeira Lexa estará em seu camarote com convidados.

FINAL DE SAMBA-ENREDO

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

DE PLANOS
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 N O prefeito de Miraí (MG) foi parar na delegacia. A 
terra do saudoso cantor Ataulfo Alves (“que saudades 
da professorinha...”) foi palco de tiros em eleitores. 
O alcaide Luiz Fortuce (MDB), que perdeu a eleição, 
passou a madrugada de ontem na delegacia de Cata-
guases, município vizinho. Ele e o filho são suspeitos 
de dar dois tiros, da sacada da varanda de sua resi-
dência, em eleitores do candidato vencedor, Adaelson 
Magalhães (Republicanos). O caso ocorreu durante 
manifestação de eleitores do eleito em frente ao apar-
tamento do derrotado. Fortuce soltou nota de repúdio, 
alegando que foi provocado e xingado, e nega disparos. 
A Polícia ainda investiga. 

Ah, madame... 
 N A ex-mulher do minis-

tro do Turismo, Janaína 
Cardoso, candidata a ve-
readora em BH, comemo-
rou domingo à noite com 
o staff sua ‘vitória’. Antes 
da divulgação do TSE, dis-
se que tinha informações 
privilegiadas. Até agora o 
TRE não entendeu. Per-
deu feio. 

Aliás... 
 N ...A madame é a candi-

data que recebeu R$ 690 
mil do fundo eleitoral do 
PSL, comandado pelo 
ministro Marcelo Álva-
ro em Minas Gerais. Que 
prestígio. 

Fator Erundina 
 N O avanço de Guilherme 

Boulos (PSOL) para o 2º 
turno em São Paulo não é 
só mérito dele. Há o fator 
Luiza Erundina, a vice, 
deputada federal vetera-
na – e ex-prefeita da ca-
pital. Erundina faz a dife-
rença na chapa do novato. 
E em Brasília também. É 
conhecida por dirigir um 
Fiat Elba anos 1980 en-
quanto colegas trafegam 
com motoristas em Audi, 
Mercedes  e  BMW na 
Chapelaria do Congresso 
Nacional. 

Cadê vocês? 
 N O BB, questionado pela 

Coluna, não quis comen-
tar a interrupção de aten-
dimento em caixa presen-
cial em diversas agências. 
Gerências alegam que a 
turma atrás do vidro é de 
faixa etária de risco con-
tra covid-19. Ok, mas ou-
tros bancos se viram.

Anti-petista
 NEm Contagem, na grande 

BH, haverá o 2º turno entre 
a ex-prefeita Marília Cam-
pos (PT) contra o advoga-
do do DEM Felipe Saliba. 
As pesquisas indicavam vi-

tória da petista em 1º tur-
no. Mas a forte campanha 
da anti-petista candidata 
Dulce Monte (PMB) fez a 
diferença no resultado.

Integralistas
 N Integralistas, a turma 

da direita conservadora, 
foram eleitos vereadores 
Brasil adentro. Citamos 
dois, por ora: Jorge Pi-
nheiro (PSDB), em For-
taleza; Avelino Cruz (PP), 
em Ipatinga.

Calma, Cabra
 N Lembra do candidato a 

prefeito em Teófilo Otoni 
(MG) que prometeu fun-
dar milícia para caçar cor-
ruptos? Roque Saldanha 
(PMB) perdeu a eleição, 
e ficou brabo. Em áudio 
de whatsapp em resposta 
a eleitor sobre o resulta-
do, ele soltou a língua e o 
ameaçou.

Texto consciente 
 N No Dia da Consciência 

Negra (20/11), a TIM lan-
çará teclado com corretor 
ortográfico antirracista. 
“Todos os termos e ex-
pressões com conotação 
de preconceito contra 
negros serão apontados 
pelo dispositivo, junto 
com explicações sobre a 
origem racista e opções 
para substituí-los”, infor-
ma. Estará no app gratui-
to Teclado Consciente.

Conexão 
 N Dados preliminares 

mostram que o tráfego de 
streaming de notícias ao 
vivo atingiu pico de apro-
ximadamente 18 Tbps na 
plataforma Intelligent 
Edge, da Akamai, duran-
te a cobertura da Eleição 
Presidencial dos EUA, dia 
3. Isso é 5 vezes maior do 
que o tráfego em um dia 
normal e mais do que o do-
bro do pico de 7,5 Tbps da 
eleição de 2016.

PROFESSORINHA FAZ FALTA

LULA APARECE? 

 N O Recife será a única capital em que dois candidatos 
de esquerda disputarão o 2º turno. E a única em que o PT 
(Marília Arraes) tem chances de vitória. 

Black Friday - “sexta-feira negra” 
na língua mãe - invenção norte
-americana que inaugura o pe-

ríodo de compras natalinas com sig-
nificativos descontos promocionais. 
Realiza-se na sexta-feira seguinte ao 
dia da comemoração de Ação de Gra-
ças, que é celebrado na 4ª quinta-feira 
do mês de novembro.

Aqui no Brasil, há notícias que a 
Black Friday foi introduzida no ano 
de 2010 com o mesmo objetivo daque-
la realizada nos Estados Unidos. Evi-
dentemente, até hoje há quem critique 
a promoção dizendo que os descontos 
não são reais. Todavia, como a insatis-
fação é desprovida de elementos pro-
batórios, deixaremos de tecer qual-
quer juízo de valor sobre o tema.

A Black Friday, data ansiosamente 
aguardada por muitos de nós para a 
realização de um sonho, de uma sa-

Estamos discutindo na Assem-
bleia Legislativa do Rio (Alerj) 
o Orçamento do governo do es-

tado para 2021. Antes disso, a propos-
ta foi analisada na Comissão de Orça-
mento da Casa, quando votei contra 
e explico o porquê. O projeto de lei 
orçamentária apresentado pelo go-
vernador vai contra tudo o que valori-
zamos como política pública. Por isso, 
não posso aceitar os cortes absurdos 
propostos na Cultura, Saúde, Educa-
ção, Ciência e Tecnologia, Habitação, 
Saneamento, Assistência Social, Tra-
balho, Transporte, Urbanismo.

A tesoura para Educação e Ciên-
cia e Tecnologia passa de meio bilhão 
de reais. Com o menor orçamento, a 
Cultura perde R$ 166 milhões, sendo 
a função que sofreu um dos maiores 
cortes (-50%) propostos pelo governo.

Mais uma vez, as universidades 
precisam ficar atentas e mobilizadas: 
somente Uezo e Uenf perdem 20% de 
seus orçamentos, R$ 10,5 milhões e 
R$ 49,7 milhões, respectivamente. Na 
pesquisa, via Faperj, são menos R$ 22 
milhões (-4,4%). A Fundação Cecierj, 
que oferece ensino de nível superior 
à distância de qualidade e de forma 
gratuita à população, perde quase 
R$80 milhões (-47,9%). Já as Faetecs, 
R$141,9 milhões (-15,8%).

Neste ano, em plena crise sanitária, 
o governo aplicou na Saúde pratica-
mente o mesmo valor que no ano pas-
sado. Pois bem, com um cenário ainda 
pra lá de incerto para o ano que vem, 
o governo propôs um corte de R$ 250 
milhões, e nada me convence de que a 
área não precise desses recursos que 
foram retirados sabe-se lá por quê.

Outras áreas atingidas: Sanea-
mento (-56,2%) e Gestão Ambiental 
(-3,6%) somam R$ 413,3 milhões em 
perdas; Transporte, R$ 397,4 milhões 
(-24,6%); Urbanismo, R$ 296,6 mi-
lhões (-67,2%); Assistência Social, 
R$90,7 milhões (-30%); Habitação, 
R$56,5 milhões (-23,5%); e Trabalho, 
R$13,5 milhões (-44,3%).

Saúde e Educação perdem recursos

Cuidados para boa compra na Black Friday

Pasqual José 
Irano
advogado do FCQ 
Advogados

Eliomar Coelho
dep est (PSOL) e 
pres Comissão de 
Cultura da Alerj

tisfação pessoal, enfim, de um desejo, 
pode também ser sinônimo de pesa-
delo e prejuízos. Por essa razão o con-
sumidor deve estar atento para que a 
ansiedade não o faça concretizar uma 
péssima aquisição e até mesmo não 
seja envolvido em golpes.

Evidentemente, sem pretender 
exaurir as possibilidades de precau-
ção, para uma boa compra o consumi-
dor deve: pesquisar com antecipação 
o preço do produto que deseja, pois 
se assim o fizer terá certeza de que o 
desconto oferecido no dia da Black 
Friday é real; não comprar por im-
pulso. Normalmente as compras por 
impulso são desnecessárias. É sem-
pre bom indagar sobre a necessidade 
e utilidade (se a resposta para qual-
quer uma dessas perguntas for não, 
a compra não será proveitosa); des-
confiar sempre de produtos com pre-
ços muito baixos: podem ser de má 
qualidade ou fora de linha; compras 
pela rede de computadores devem 
ser precedidas de verificação da repu-
tação do fornecedor e da segurança 
e confiabilidade do site no qual será 

Enquanto isso, a Segurança Pú-
blica recebe a maior parte do Or-
çamento, R$ 11,8 bilhões (13,6%). 
Mesmo assim, para a valorização 
e capacitação dos policiais milita-
res estão reservados irrisórios R$ 2 
mil (-35%), sendo que a mesma ação 
para policiais civis receberá R$ 5 
mil (-68%).

A Ação de Investimento em Inte-
ligência e Segurança da Informação 
na Polícia Civil conta com apenas 
R$150 mil e a área de tecnologia da 
informação, R$ 20 mil (-96,7%). No 
ISP, instituto de pesquisas e dados 
em segurança, o investimento pre-
visto é de, acreditem, R$ 960 (-68%).

Trata-se de um orçamento estima-
do pelo governo do estado para 2021 
da ordem de R$ 87 bilhões. Um volu-
me de despesas que precisa ser pla-
nejado com responsabilidade e com 
prioridades na sua distribuição, ain-
da mais em um período de crise so-
cial que se agrava com a pandemia.

Por tudo isso, contra esses cortes 
inaceitáveis exatamente para a reto-
mada do crescimento da economia e 
da valorização das políticas públicas, 
e daqueles que servem a nossa popu-
lação, votei contra a proposta do go-
verno na Comissão de Orçamento da 
Alerj e estou apresentando emendas 
para modificar esse quadro.

realizada, observando sempre se há 
a presença do ícone de cadeado e da 
sigla “https”.

Não se esqueça de que se a compra 
for efetuada em loja física, o lojista 
não é obrigado a proceder a troca da 
mercadoria em perfeito estado. Nor-
malmente o fazem por camaradagem 
e para fidelizar o cliente. Em caso de 
defeito, o lojista e o fabricante terão 
o prazo de 30 dias para saná-lo. Caso 
não o faça, a critério do consumidor 
deverão promover a substituição do 
produto por outro da mesma espécie, 
em perfeitas condições de uso, ou, a 
restituição imediata da quantia paga, 
monetariamente atualizada, sem pre-
juízo de eventuais perdas e danos ou 
abatimento proporcional do preço.

Atente-se, ainda, que nas compras 
on-line o consumidor tem o direito 
de arrependimento, que poderá ser 
exercido em até sete dias contados do 
recebimento do produto, sem a neces-
sidade de qualquer justificativa. Mas é 
importante, repita-se, atentar-se para 
o prazo de sete dias para o exercício 
deste direito.

DIVULGAÇÃO

ESPLANADEIRA

 N #  O Supermercado  Now, maior plataforma de supermercados online 
do país, e o super app Ame Digital lançam parceria no esquenta para a 
“Now Friday”.

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

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

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

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

ARTE KIKO
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MALHAÇÃO

 n Roney se desespera com a 
revelação de Maria Eduarda. 
Samantha admira Lica no palco. 
Marta e Luís se empolgam com o 
projeto sobre a educação brasi-
leira. K2 afirma ficará com Tato. 

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Cassiano finge para Samuca 
que Alberto e ele são amigos. 
Ester afirma a Dionísio que não 
quer nada de sua família. Cassia-
no orienta Ester a não fazer o que 
combinou com Alberto.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 n Adriana se recusa a ajudar 
Beto. Giovanni garante a Bruna 
que contará a verdade para Ca-
mila. Tamara visita Penélope e 
pede desculpas à mãe. Jéssica se 
irrita ao ver Carmela com Felipe.

 n Bernardo é encontrado por 
Fonseca, mas consegue fugir 
com a ajuda de alguém misterio-
so. Poderosa apresenta Furacão 
à nova família. Fernanda se mos-
tra decepcionada com seu pai.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

20h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Cris se entristece por ter perdi-
do o show de Tomás Ferraz, Rafa 
tenta consolá-la. Tati sente falta 
de Cris, Mosca e Binho. Mosca e 
Mili encontram os amigos.

20h30 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Rubinho pede perdão a Bibi. 
Cirilo comenta com Caio que Bibi 
se desentendeu com Rubinho. 
Edinalva teme que Ruy descubra 
sobre o casamento de Ritinha.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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N
ão é nada fácil desistir de um grande amor. Nesses casos, 
para mudar de vez o foco, só quando outra paixão entra em 
cena. E foi nesse cenário que Caio perdeu Bibi para Rubinho em 
‘A Força do Querer’. Apesar de já separado do amor da sua vida, 

o advogado faz de tudo para que a amada tenha uma vida feliz. Além de arrumar um 
emprego para o rival, foi Caio quem conseguiu o emprego de Rubinho no restaurante. 
Responsável pelo papel do galã rejeitado da trama, Rodrigo Lombardi conta que foi uma 

surpresa saber que ‘A Força do Querer’, novela de 2017, ia reprisar na Globo. “Foi um susto, pois 
é um trabalho muito recente. Mas é um sinal de que foi um trabalho bem aceito. Fiquei feliz por 

ter sido essa a novela escolhida em meio a tantas opções”, conta o ator. 
Com uma personalidade forte e integridade inquestionável, Rodrigo diz que seu personagem vê a 

vida mudar após a separação de Bibi. “O Caio é um homem com a vida planejada. Carreira indo bem e 
uma namorada que ama. Mas ele se encontra num momento em que precisa se dedicar muito ao traba-
lho, por isso perde a namorada. Sua vida muda. Ele tenta seguir em frente. Mas...”, brinca o ator falando 
do desenrolar complicado da história. 

PARCERIA 
Toda essa confusão porque, nos próximos capítulos, a personagem de Juliana Paes vai voltar a ter o co-
ração partido pelo marido. Ao mexer no computador de Rubinho, Bibi começa a suspeitar que ele tenha 
um caso com outra mulher, mas ao confrontá-lo, ele admite que é traficante de drogas. Decepcionada, 
Bibi volta a pensar em como sua vida seria se ela tivesse escolhido Caio. 

A química entre o ex-casal é tão grande que Rodrigo Lombardi lembra com carinho da parceria com 
a colega de trabalho. 

“Sempre muito bom. Nos entendemos muito bem, não temos pudor de colocarmos nossas ideias 
um para o outro. Ela é muito inteligente e sabe ouvir, coisa rara hoje em dia”, lembra Rodrigo 

que, como Raj, já havia feito uma parceria marcante com Juliana em ‘Caminho das Índias’. 

CLIMA BOM
Apesar de uma trama muito quente, com cenas de violência e reviravoltas constan-

tes, Rodrigo diz que o ambiente de gravações representava o extrema oposto. 
“Foi uma novela sem estresse! Todo mundo num clima ótimo! Equipe, 

elenco e direção numa sintonia muito boa”, conta ele, lembrando 
de um acontecimento comum aos bastidores. “Curiosida-

des? Meus ataques de riso, sempre!”, brinca.

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br

No ar em ‘A Força 
do Querer’, Rodrigo 
Lombardi comenta 

a parceria com Juliana 
Paes, com quem já havia 

formado casal em 
‘Caminho das Índias’

Rodrigo 
Lombardi com 
Juliana Paes, a 

Bibi, em ‘A Força 
do Querer’



Horóscopo

Resultados positivos estão previstos para o setor 
profissional, mantenha o foco no serviço. Já os 
assuntos do coração vão precisar de atenção de sua 
parte, aposte no diálogo!

O clima do dia será agradável e você pode pensar em 
usar algumas horas para cuidados pessoais. A carreira 
deve pedir adaptações à nova realidade, terá que 
tomar decisões duras.

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: bile, bruto, copo, coral, corpo, corte, cota, escora, fila, filme, 
mato, metro, normal, opor, oral, ostra, poema, portal, pose, póstuma, rima, 
rota, ruim, setor, soco, sorte, topo, tosco, troco, turma.

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

Não desista dos seus objetivos. No trabalho, não será 
fácil conseguir a colaboração das pessoas, tenha 
paciência! Evite discussões na relação, o diálogo é o 
melhor caminho.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Assuntos pendentes podem ser resolvidos agora, 
inclusive no setor profissional. Bom dia para 
estabelecer novas metas, terá coragem de ir em 
frente! No amor pode pintar paquera.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Uma sensação de tristeza ou ainda de decepção pode 
dar as caras hoje, tente ser forte. Procure afastar essas 
nuvens escuras de sua mente e arme-se de paciência 
e discernimento.

LEÃO
23/7 a 22/8

Excelente dia para realizar projetos profissionais e 
pessoais. Bom momento para reconstruir algo que 
estava abalado, inclusive uma relação. Um amor 
antigo pode voltar.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Não deixe as dificuldades financeiras trazerem uma 
sensação de decepção. Pode ter sucesso em suas 
iniciativas. Aposte no romantismo a dois, faça planos 
ousados com o par.

LIBRA
23/9 a 22/10

Os astros ajudarão a encontrar um equilíbrio entre 
seus pensamentos e suas emoções hoje. Dia favorável 
para concluir acordos ou fechar negócios. 
Sensualidade em alta.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

O dia pede que você canalize suas energias e volte 
suas ações para o campo profissional. Pode ter que 
rever seus suas finanças. Momento de dúvidas no 
relacionamento.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Não desista dos seus sonhos! Momento ideal para 
iniciar a reconstrução de algo que estava em 
desenvolvimento e sofreu um abalo há alguns meses. 
Fique atento à mudanças.

Vai focar no seu relacionamento e pode ter a chance 
de resolver algum mal-entendido que surgiu 
recentemente. Parceiros e colegas podem te ajudar a 
alcançar o sucesso!

Não se deixe levar pela energia de carência e limitação 
que pode dar as caras. Pelo contrário, use-a a seu 
favor para realizar planos concretos? Evite discussões 
ríspidas 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

Raia convoca 
fãs para falar 
sobre sexo e 
fetiches
Claudia Raia surpreendeu os segui-
dores na noite da última segunda-
feira. Isso porque a atriz fez uma 
convocação inesperada. Usando 
apenas um roupão, ela propôs que 
os fãs conversassem abertamente 
sobre sexo e seus fetiches na hora H.

Na legenda da foto, Raia pergun-
tou sobre as fantasias sexuais das 
pessoas. “Segundou, mas todo dia 
é dia da gente se cuidar e se amar! 
Então.  já vamos começar a semana 
falando de sexo!? Corre lá nos sto-
ries pra responder a enquete bem 
libidinosa que eu deixei pra vocês!”, 
escreveu a atriz.

Nos comentários, a atriz de 53 
anos foi elogiada pela boa forma e 
disposição em falar sobre assuntos 
que ainda são tabus na sociedade 
brasileira. “Não envelhece nunca”, 
disse um seguidor. 

Após Xuxa 
exigir sua 
demissão da 
RedeTV!, 
Sikêra Jr diz 
que vai 
processá-la
Não é de hoje que Sikêra Jr e Xuxa 
Meneghel vem trocando farpas. 
Na última segunda-feira, duran-
te o ‘Alerta Nacional’, o jornalista 
se irritou ao saber que a loura pe-
diu sua demissão da RedeTV! na 
Justiça e declarou que pretende 
processá-la também.

“Eu também sei processar, te-
nho advogados para isso. Eu me 
preparei esses anos todos, ou a se-
nhora acha que vou ficar levando 
pedrada e ficar calado? A senho-
ra também será processada”, ini-
ciou Sikêra Jr.

“Em vez de pedir a minha de-
missão, arrume um emprego ao 
seu marido, que não faz merda 
nenhuma, só vive na sua sombra”, 
continuou ele, debochando de 
Junno Andrade, marido de Xuxa.

Entenda a polêmica
A briga entre os comunicado-

res começou quando a Rainha dos 
Baixinhos mostrou descontenta-
mento por uma atitude de Sikêra. 
Há algum tempo, o jornalista exi-
biu cenas de uma égua sendo es-
tuprada em seu programa e, ao em 
vés de chamar atenção para o cri-
me de zoofilia, ele riu da situação. 

Após a crítica de Xuxa sobre 
o caso da égua, o apresentador 
acusou a loira de pedofilia - por 
sua atuação em ‘Amor Estranho 
Amor’ - e apologia as drogas, por 
dizer em rede nacional que sua 
mãe, Alma Meneghel, usava me-
dicamentos à base de cannabis.

No processo que move contra 
Sikêra Jr, a apresentadora da Re-
cord TV pede a demissão dele da 
RedeTV!, a cassação do título de 
jornalista do mesmo e uma inde-
nização de R$ 500 mil, que será 
revertida para caridade. Essa ma-
téria contém informações do site 
‘NaTelinha’.
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