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SER OU NÃO SER?
OS CAMINHOS DO PDT
NO SEGUNDO TURNO: 
NEUTRALIDADE OU 
APOIO A PAES? 
INFORME DO DIA, P. 2

Pagamento deverá ser realizado pelo empregador, informou o governo federal.  ECONOMIA. P. 9

Quem teve salário e jornada 
reduzidos receberá 13º integral

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

 17
 PÁGINAS 

A MAIS 

RIO DE JANEIRO, P. 7FÁBIA OLIVEIRA, P. 12

MOTORISTA DE 
APLICATIVO É 
MORTO POR PM 
A PAISANA EM 
DISCUSSÃO

SAIBA AQUI 
COMO SE DEU A 
APROXIMAÇÃO 
DE GIULIA BE E 
LUAN SANTANA

Solução escolhida foi ensinar os conteúdos de dois anos em um único. Não haverá aprovação automática. RIO DE JANEIRO, P. 4

Ano letivo nas escolas municipais se estenderá por 2021

Rubro-Negro é 
eliminado da 

Copa do Brasil 
com derrota 
por 3 a 0, no 

Morumbi. Ceni 
parecia não 

acreditar

SÃO PAULO 
ESMAGA O FLA 

RENATO STOCKLER/ NA LATA

Prefeito eleito da 
cidade fala em 
entrevista a O DIA 
sobre seus planos. E 
analisa a aprovação 
da gestão de Rodrigo 
Neves. P. 5

PM FORAGIDO SUSPEITO DE 
ASSASSINAR BICHEIRO

O cabo Rodrigo da Silva Neves é apontado pela polícia como um dos criminosos. Quatro fuzis 
usados no assassinato de Fernando Iggnácio foram achados na casa de sua companheira. P. 3

Eduardo Paes (DEM) subiu ontem a Rocinha e prometeu criar um “Conselho de 
Favelas”. Marcelo Crivella (Republicanos) não teve agenda externa. P. 6

Ibope: Paes, 53%; Crivella, 23%

DIVULGAÇÃO / BETH SANTOS FERNANDO ROBERTO/ESTADÃO CONTEÚDO

LUCIANO BELFORD

AXEL NITERÓI GRAEL

ATAQUE
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 N Não sei por que as estações 
BRT não têm fila preferencial. 
Quando o ônibus chega, 
os mal-educados saem 
empurrando todo mundo e 
jogam idosos no chão. Além 
disso, algo precisa ser feito 
sobre a estação Mato Alto, ela 
vive lotada e os ônibus do BRT 
não dão conta da demanda.

 > Ana Carla Mendes

Praça Seca

Falta fila preferencial 
nas estações do BRT

Muito Lixo em ferrovia 
de São João de Meriti

 N Tem muito lixo e entulho 
espalhado na ferrovia em 
Meriti, na altura do bairro 
Vila Rosali. Isso é muito 
perigoso, porque podem 
afetar a circulação dos 
trens ou alguém pode se 
ferir enquanto joga o lixo 
lá. A prefeitura precisa agir 
urgentemente.

 > Luan Mello

São João de Meriti

CONEXÃO LEITOR
O DIA Rua dos Inválidos 198 / 2º andar, Lapa CEP - 20.231-048 RJ.  
E-mail: cartas@odia.com.br ou conexao@odia.com.br. O leitor deve enviar  
nome completo, endereço e telefone. WhatsApp do DIA: 98762-8248

As mais lidas

Online

A verdade sobre a 
aproximação de Luan 

Santana e Giulia Be
FÁBIA OLIVEIRA, P. 12

13º: 2º turno no 
Rio pode interferir 
no pagamento de 

servidores
SERVIDOR

Ao vivo na CNN, Crivella 
chama Globo de ‘lixo’ 

e recebe bronca de 
Monalisa Perrone

DIVERSÃO

Policial militar 
mata motorista de 

aplicativo em Niterói
RIO DE JANEIRO, P. 7

Tem uma 

crise nos 

bastidores 

do partido”
MEMBRO DO 
DIRETÓRIO DO PDT,
Sobre a definição da 
legenda em relação 
ao segundo turno no 
Rio de Janeiro.

O PDT tem reafirmado que decidiu pela neutralidade 
na eleição de segundo turno do Rio de Janeiro. Muito 
por conta sobre o que pode acontecer na definição 

da eleição nacional pela presidência da República em 2022. 
Para evitar o constrangimento em apoiar alguém do DEM, a 
cúpula brizolista prefere a equidistância municipal momen-
tânea. Embora muitos partidos de esquerda e centro-es-
querda tenham a tendência de apoiar Eduardo Paes (DEM) 
para que Marcelo Crivella (Republicanos) não seja reeleito, 
e, por consequência deem vitória para o bolsonarismo, o 
presidente do PDT, Carlos Lupi, amigo pessoal de Paes, bem 
que gostaria da aproximação paroquial.

O PDT NÃO ESTÁ UNIDO
“Tem uma crise nos bastidores do partido”, disse à coluna 
um membro do diretório. O que se comenta neste grupo 
dissidente a favor de Eduardo Paes é que a deputada Mar-
tha Rocha está sendo chamada de “autoritária”. O que se 
comenta é que a delegada estaria magoada pelos ataques 
do adversário durante a propaganda eleitoral, por ter sido 
associada a Sérgio Cabral e acusada durante a campanha 
de leniente no seu ofício. O que mais marcou este grupo 
dissidente é que na primeira entrevista após a apuração do 
primeiro turno ela antecipou que não iria apoiar o ex-pre-
feito. Ocorre que ela “não fez consulta a ninguém como se 
fosse acima do partido”. 

SUCESSÃO NO RIO

Para onde 
vai o PDT 
no 2º turno

 N Projeto de lei, do depu-
tado Márcio Pacheco, que 
autoriza Poder Executivo a 
construir e/ou reaproveitar 
equipamentos públicos para 
criar centros de reabilitação 
para pacientes curados, será 
discutido hoje na Alerj. 

InformedoDia

 N A vereadora Teresa Bergher 
entrou de cabeça na campa-
nha de Eduardo Paes. Já teve 
duas reuniões com os estra-
tegistas do candidato para 
traçar a melhor forma de 
apoiá-lo. A vereadora pediu 
atenção a atuação de fisca-
lização das contas públicas. 
O apoio de Teresa é conside-
rado fundamental, para dar 
ainda mais arsenal de guerra 
à campanha de Paes.

RETAGUARDA 

COM CHUMBO 

GROSSO

DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO/FACEBOOK

REABILITAÇÃO PARA 
CURADOS DA COVID-19

COMO SERÁ 
O DEBATE DA 
BAND HOJE
O confronto entre 
os candidatos 
Eduardo Paes e 
Marcelo Crivella, 
mediado pela jor-
nalista Mariana 
Procópio, começa-
rá às 22h30. Qua-
tro temas centrais 
serão discutidos: 
segurança, mo-
bilidade, saúde e 
educação.

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

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Presidente do PDT, Carlos Lupi é amigo pessoal de Eduardo Paes.

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Vereadora Teresa Bergher

O Projeto de Lei para reduzir a burocracia, estimular o mercado 
consumidor interno e aumentar a oferta de vagas de emprego foi 
aprovado ontem, na Alerj. Parabenizo o autor do projeto, deputa-
do André Ceciliano, pela luta para ajudar o Rio a sair da crise.

Começou a sobrecarga da rede municipal de saúde e do SUS com 
o aumento dos casos da Covid-19. Quando o primeiro hospital de 
campanha foi fechado, falei sobre a insensatez da ação. O correto 
seria manter as instalações por precaução. Novamente quem sofre 
é a população.

Leitores denunciaram o corte dos cabos de internet no Morro do 
Dezoito, em Água Santa, por traficantes. A resposta da operadora 
foi de não poder mais enviar equipe à região. A denúncia está feita. 
Agora, cabe às autoridades tomarem as medidas necessárias para 
a retomada de controle.

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

Regra pode acelerar distribuição 
da vacina contra coronavírus
Anvisa torna processo de aprovação mais simples, mas mantém requisitos técnicos

AFP

Os testes da CoronaVac envolvem 13 mil voluntários no Brasil. Vacina mostrou ter segurança 

A Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) aprovou 
conjunto de regras que podem 
acelerar a distribuição de vaci-
nas contra a covid-19 à popula-
ção brasileira. Trata-se da cha-
mada “submissão contínua”, 
procedimento pelo qual os da-
dos técnicos dos imunizantes 
deverão ser encaminhados à 
agência, conforme forem gera-
dos e não só ao final do proces-
so. A medida simplifica o pro-
cedimento de registro dessas 
vacinas, dispensando etapas, 
mas mantendo a exigência de 
requisitos técnicos essenciais 
do produto, como “qualidade, 
segurança e eficácia”.

A instrução foi definida em 
reunião da diretoria da Anvisa 
e  publicada no DO. O texto já 
está em vigor. Os diretores dis-
pensaram análise de impac-
to regulatório e de consulta 
pública da norma “devido ao 
grau de urgência e gravidade, 
caracterizadas por situação de 
iminente risco à saúde e neces-
sidade de atuação imediata”.

Segundo a decisão, o proce-
dimento de “submissão con-
tínua” será normatizado ape-
nas para as vacinas contra co-
vid-19 a serem registradas no 
País. “O que nós estamos pro-
pondo é uma forma exclusiva 
e diferenciada para tratar as 
vacinas referentes à covid-19. 
Isso precisa estar muito claro. 
Os demais produtos biológi-
cos, novos ou não, seguirão o 
rito já vigente de submissão 
e análise”, explicou a diretora 

Alessandra Bastos Soares.
A Anvisa destacou que 

outras autoridades regula-
tórias de referência, como a 
dos Estados Unidos, da Eu-
ropa, da Suíça e da China, já 
usam a submissão contínua 
em situações específicas. As 
empresas interessadas no 
procedimento simplificado 
de registro devem aderir ao 
modelo seguindo instruções 
descritas na IN. Para usu-
fruto do procedimento dife-
renciado, devem atender a 
dois critérios: protocolar na 
agência dossiê de desenvol-
vimento clínico de medica-
mento (DDCM) referente à 
vacina proposta contra co-
vid-19 e estar com a vacina 
de interesse em fase 3 de de-
senvolvimento clínico.

ESPERANÇA NOS RESULTADOS

 N A CoronaVac, vacina contra 
a covid-19 desenvolvida pelo 
Instituto Butantã em parce-
ria com a farmacêutica chine-
sa Sinovac, é segura e oferece 
resposta imune dentro de 28 
dias em 97% dos casos. É o 
que aponta estudo publicado 
ontem pela revista científica 
britânica Lancet. Os testes da 
CoronaVac envolvem 13 mil 
voluntários no Brasil. Caso 
seja comprovada a segurança 
e a eficácia, o Butantã pedirá 
à Anvisa o registro do vacina, 
condição fundamental para 
compra por parte do governo. 

Segundo o instituto, as pri-
meiras doses devem chegar 
em São Paulo nesta semana.

Já a vacina da farmacêutica 
norte- americana Pfizer desen-
volvida em parceria com a ale-
mã BioNTech registrou 95% de 
eficácia nos resultados finais 
dos estudos e se mostrou se-
gura. A Pfizer informou que 
planeja solicitar à Administra-
ção de Alimentos e Medica-
mentos dos Estados Unidos 
autorização de uso emergen-
cial nos próximos dias, o que 
abriria caminho para que a dis-
tribuição até o final de 2020.

Vacinas demonstram eficácia
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Policial foragido é um dos quatro 
suspeitos da morte de contraventor
Outros três envolvidos no assassinato estão em processo de identificação. Fuzis foram apreendidos 

A 
Delegacia de Ho-
micídios da Capital 
(DHC) identificou a 
participação de um 

PM da ativa e apreendeu qua-
tro fuzis usados no assassina-
to do contraventor Fernando 
Iggnácio, genro de Castor de 
Andrade, em 10 de novembro 
no estacionamento de um he-
liporto no Recreio, Zona Oes-
te. Três suspeitos de envolvi-
mento estão em processo de 
identificação. O cabo Rodrigo 
da Silva Neves está foragido 
e as armas foram localizadas 
na casa de sua companheira. 
No início da noite de ontem, 
o Portal dos Procurados di-
vulgou imagem de Rodrigo. 

Na coletiva de ontem foram 
apresentados quatro fuzis. 
Dois que, segundo a polícia, 
foram usados no homicídio: 
uma FAL 7.62 e a outra AK-47. 
“O homicídio à luz do dia é 
uma afronta ao estado de di-
reito. As armas apreendidas, 
três suspeitos em processo de 
identificação e um identifica-
do é demonstração clara de 
que o Estado é mais forte do 
que qualquer organização cri-
minosa”, disse o secretário de 
Polícia Civil, Allan Turnowski.

 > O contraventor Fer-
nando Iggnácio voltava 
de viagem a Angra dos 
Reis, na Costa Verde, de 
helicóptero, e, ao desem-
barcar, foi atingido por 
vários tiros na cabeça 
quando caminhava em 
direção ao carro. 

Antes de ser morto, 
seguiu à risca hábito de 
quando viajava de he-
licóptero com a esposa 
Carmem Lúcia de Andra-
de Iggnácio, filha de Cas-
tor de Andrade, morto 
em 1997. Depois de voltar 
de Angra, desembarcou 
sozinho, foi conduzido 
em veículo elétrico até 
o estacionamento e deu 
os últimos passos até seu 
carro após percorrer cer-
ca de 100m, onde foi ba-
leado. Os atiradores esta-
vam atrás de um muro, a 
menos de 5m. A mulher 
dele estava no helicópte-
ro, mas conseguiu esca-
par dos disparos. 

Hábito na 
volta de 
viagens

As investigações mostram 
que quatro pessoas participa-
ram do crime: um motorista e 
outros três executores. Segun-
do Moisés Santana, diretor da 
DH da Capital, a análise de 
câmeras de segurança indi-
caram que o destino final do 
veículo foi um condomínio em 
Campo Grande, que seria da 
companheira do PM Rodrigo 
Silva das Neves, lotado no 5º 
BPM (Praça da Harmonia). Ele 
já teve a prisão temporária de-
cretada. “A primeira arma es-
tava no primeiro cômodo do 
apartamento. As outras esta-
vam nos quartos, em cima de 
armários. Ele já morou nesse 
local, mas não estava mais lá”. 

REFAZENDO TRAJETO

O delegado explicou como 
chegaram aos suspeitos. “Ve-
rificamos câmeras de segu-
rança próximas ao heliporto 
e identificamos os crimino-
sos saindo do terreno baldio 
ao lado. Refizemos o trajeto 
e identificamos o momento 
em que o carro entra em um 
condomínio”. 

A polícia não descarta ne-
nhuma linha de investiga-
ção. Detalhes da investiga-
ção são mantidos em sigilo. 
Rodrigo não era investigado 
por outros crimes e tem um 

único antecedente criminal 
por violência doméstica. 

Dos quatro fuzis apreendi-
dos, um deu positivo no con-
fronto balístico. “Nós já temos 
a certeza absoluta que são os 
fuzis que foram usado, mas a 
gente precisa que o confronto 
balístico seja feito. Duas armas 
estão até com camuflagem 
usada para não serem vistos 
de cima ou para a vítima não 
ver a arma”, afirmou Roberto 
Cardoso, diretor do Departa-
mento Geral de Homicídios e 
Proteção à Pessoa. 

Foram apreendidos cole-
tes, sendo quatro com brasão 
da PM, uma farda com nome 
‘Neves’, um uniforme de cabo 
da PM, boné e coturno, um dis-
tintivo e uma mira laser. 

O delegado Moysés Santa-
na, titular da DHC, afirmou 
que há indícios de que os ati-
radores já sabiam onde ficava 
estacionado o carro de Iggná-
cio. “Eles teriam ido sondar e 
fazer reconhecimento do local 
dias antes. Tudo indica que sa-
biam da dinâmica, onde esta-
va o carro e detalhes da che-
gada, não com precisão, mas 
sabiam”. Ele informou que os 
atiradores chegaram ao local 
da execução horas antes. “Por 
volta das 9h da manhã e a exe-
cução foi por volta de 13h15”.

ALINE CAVALCANTE

aline.cavancante@odia.com.br 

Demos demonstração clara de 
que o Estado é mais forte do que 
qualquer organização criminosa
ALLAN TURNOWSKI,  
secretário estadual de Polícia Civil 

O DIA I QUINTA-FEIRA, 19.11.2020    3



Rede municipal de ensino do Rio 
terá calendário ‘dois anos em um’
Alunos vão continuar estudando conteúdo de matérias de 2020 junto com programa do ano que vem

ESTEFAN RADOVICZ/AGÊNCIA O DIA

Aluno que cursa hoje 5º ano do EF, em 2021, continuará com este conteúdo e estudará o referente ao 6º ano

O 
aluno da rede muni-
cipal do Rio não terá 
aprovação automáti-
ca em 2020 por conta 

do ano atípico de pandemia 
e ensino remoto. O calendá-
rio letivo se estenderá para 
o ano seguinte. A forma será 
a de dois anos em um, expli-
cou a Secretaria Municipal de 
Educação. Ou seja, em 2021 o 
aluno continuará a estudar o 
conteúdo de 2020 além do que 
seria ensinado no ano letivo 
posterior. Por exemplo, o alu-
no que cursa atualmente o 5º 
ano do Ensino Fundamental, 
em 2021, continuará com este 
conteúdo e estudará o referen-
te ao 6º ano.

Em 23 de dezembro, con-
forme o calendário escolar de 
2020, começa o recesso e, em 
janeiro, as férias. Em feverei-
ro, as atividades recomeçam 
com término previsto para 
dezembro de 2021. Segundo 
circular da SME, para os alu-
nos matriculados no 9º ano do 
Ensino Fundamental e Projeto 
Carioca II será oferecido em 
janeiro, aulas e atividades de 
reforço por meio de platafor-
mas digitais em acordo com os 
dois períodos letivos. Os alu-
nos destes segmentos terão 
a continuidade de estudo na 
Rede Estadual de Educação. 
A transição é organizada em 
parceria com a esfera estadual 
que oferece o Ensino Médio.

Não haverá atribuição de 
notas e conceitos até o fim 
deste biênio. “As escolas irão 

 > A diretora do Centro 
de Excelência e Inovação 
em Políticas Educacio-
nais da Fundação Getu-
lio Vargas (FGV), Claudia 
Costin, destaca que a de-
cisão está de acordo com 
o Conselho Nacional de 
Educação, que recomen-
da que não se reprove 
alunos neste ano atípico 
para evitar abandono es-
colar. “O conselho reco-
mendou que se evitasse 
repetência. É possível 
olhar os anos de 2020 e 
2021 como contínuos. 
Em dois anos se supre, 
por meio de um sistema 
bem montado”.

Costin reforça que 
será o modelo usado 
pela maioria de esta-
dos e municípios e em 
outros países. “Só vão 
reprovar se o aluno não 
tiver entregado material 
impresso, ou quando 
não houve comprome-
timento com o ensino”. 
A ex-secretária de Edu-
cação ressalta que as es-
colas devem se organi-
zar para oferecer reforço 
em 2021. “Houve perdas 
de aprendizado terríveis 
em todo o mundo. A co-
nectividade para o ensi-
no remoto é limitada”

Para evitar 
abandono 
escolar

manter a rotina de estudos e a 
garantia dos vínculos afetivos, 
evitando, dessa forma, o aban-
dono”, diz a pasta. A proposta 
foi orientada nos Pareceres 
05,09 e 11 do Conselho Nacio-
nal de Educação, discutida no 
Grupo de Trabalho como pro-
posta pedagógica pelo Plano 
de retomada da SME e aprova-
da em setembro pelo Conselho 
Municipal de Educação.

Para identificar a melhor 
forma de estruturar o ensino, 
a SME vai aplicar avaliação 
diagnóstica, prevista para fe-
vereiro, reinício das aulas des-
te ano letivo, para verificar o 
estágio de aprendizagem. Para 
que os professores façam pla-
nejamento de aula de acordo 
com as necessidades. O retor-
no à aulas presenciais - que 
ainda não tem data - se iniciou 
com as turmas do 9º ano e do 
último ano do Programa de 
Ensino de Jovens e Adultos e 
do projeto de correção de fluxo 
Carioca 2 na última terça-feira, 
mas sem muita adesão.

A pasta diz que seguirá as 
orientações do MEC e dos con-
selhos Municipal e Nacional, 
que não estipulam aprovação 
automática ou reprovação na 
situação atual. Já a Secretaria 
Estadual de Educação se com-
promete em fazer avaliação 
diagnóstica em todas as séries 
para preencher entender la-
cunas no aprendizado. A pre-
visão é colocar em prática algo 
igual ao que o Conselho Na-
cional de Educação aprovou 
como “Continuum Escolar”, 
com atividades extras e remo-
tas recuperando conteúdos.

‘DESRESPEITO’

Mãe de alunos reclama sobre falta de informação

 NMãe de três filhos na rede mu-
nicipal, Diana d’Ávila diz que o 
sentimento é  desinformação e 
falta de cuidado da prefeitura. 
Ela não sabia como ficaria o ano 
letivo de 2021 e reclama que a 
Comunidade Escolar não é con-
sultada. “A sensação é de falta 
de informação. Se soubésse-
mos em julho, por exemplo, seria 
melhor para nos manifestarmos. 

É desrespeitoso”, critica. Ela diz que 
com ensino remoto houve prejuízos 
pedagógicos. 

Circular do último dia 13 apre-
sentou orientações pedagógicas 
para o biênio 2020/2021. O calen-
dário será organizado com ativi-
dades presenciais (quando hou-
ver indicação de retorno) e/ou não 
presenciais: Educação Infantil: em 
quatro períodos letivos; 1º ao 8º ano 

do Ensino Fundamental (EF): 
quatro períodos letivos; Projetos 
Carioquinha, 4º Ano Carioca e 
Carioca I: quatro períodos letivos; 
Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) - EJA I (Bl 01 e 02) e EJA II 
(Bl 01): em 05 (cinco) períodos 
letivos; Terminalidades: 9º ano 
do Ensino Fundamental (EF) e 
Projeto Carioca II: em 02 (dois) 
períodos letivos.

BEATRIZ PEREZ
beatriz.perez@odia.com.br
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 N ODIA: Vamos voltar um 
pouco no tempo. Oito anos 
atrás, quando entrou na 
vida pública, o senhor ima-
ginava chegar ao cargo de 
chefe maior de Niterói? 
Como foi esse desdobra-
mento de lá pra cá?

 L AXEL: Ter sido escolhido 
pela população para rece-
ber o bastão do prefeito Ro-
drigo Neves faz passar um 
filme pela cabeça com tudo 
o que já fizemos por Nite-
rói. Quando olho para trás, 
parece que assumimos on-
tem, mas quando vejo tudo 
o que foi realizado, pare-
ce que ficamos décadas na 
prefeitura. Eu tenho em 
meu currículo uma série de 
cargos públicos e privados, 
fui presidente do Instituto 
Estadual de Florestas, da 
Fundação Estadual de En-
genharia do Meio Ambien-
te e Subsecretário de Meio 
Ambiente do Estado do Rio 
de Janeiro. Sempre me de-
diquei muito, mas nunca 
tive a oportunidade de rea-
lizar tanto como nestes úl-
timos 8 anos. 

Ser prefeito é uma gran-
de responsabilidade que lá 
atrás, quando iniciei a vida 
pública, não projetava assu-
mir. Mas por ter estado ao 
lado do prefeito Rodrigo ao 
longo dos últimos anos, tra-
balhando nos principais pro-
jetos de transformação de 
Niterói, percebi que estaria 
preparado para ser a pessoa 
a dar continuidade ao nosso 
projeto de cidade. 

 N A quê, ou a quem credi-
taria, essa vitória? 

 L Essa vitória é do povo de 
Niterói, que reconheceu 
nas urnas o projeto de ci-
dade que o prefeito Rodri-
go Neves desenvolveu nos 
últimos oito anos. Foram 
mais de 62% dos votos, rea-
firmando a tradição de 35 
anos consecutivos de traba-
lhismo no município. Tam-
bém acho fundamental des-
tacar a expressiva votação 
dos candidatos a vereador 
dos partidos que compu-
seram a nossa aliança. O 
meu partido, o PDT, elegeu 
quatro, a maior bancada da 
Câmara de Vereadores. Ni-
terói quer que a cidade siga 
neste caminho, com união 
das forças democráticas, 
olhando para todas as par-
celas da sociedade. 

Axel Grael foi eleito 
com 62,58% dos 
votos. A bancada 
do governo da 
Câmara terá mais 
de 70% dos votos

LUCIANA GUIMARÃES

luciana.guimarães@odia.com.br

 > Consolidado o processo eleitoral e definidos 
os resultados da eleição, Axel Grael (PDT) ago-
ra se prepara para assumir no próximo ano o 
mais alto posto do legislativo niteroiense. Des-
de o último domingo, ele não parou. Se dividiu 
entre as congratulações (é reconhecido por sua 
gentileza e solicitude) e encontros ainda neces-
sários para a estruturação de seu mandato e, 
conversou com O DIA sobre o futuro. A bancada 
do governo da Câmara terá mais de 70% dos vo-
tos. Na última legislatura, o PDT tinha apenas 
um vereador, e agora fez quatro, a maior re-
presentação partidária. Eleito com 62,58% dos 
votos, reiterou que pretende buscar excelên-
cia no setor da saúde e educação, vistos como 
fundamentais, mas também que todo recurso 
captável será direcionado à reestruturação da 
economia, tão afetada pela covid-19.

ENTREVISTA ENTREVISTA: AXEL GRAEL, PREFEITO ELEITO DE NITERÓI

‘Excelência no setor da saúde e 
da educação são prioridades’

 L O Rodrigo fez uma gestão 
que tem aprovação de mais 
de 80% dos niteroienses. 
Aprendi muito nesses oito 
anos em que estive ao lado 
dele, construindo políticas 
públicas no município. É 
claro que o resultado que ti-
vemos ontem vem muito em 
função do reconhecimento 
que a população teve à esse 
governo.

 N O senhor considera a ci-
dade que está herdando 
diferente daquela de 2012? 
Em que sentido? Quais, o 
senhor acredita, serão os 
seus mais contundentes 
desafios?

 L Sem dúvidas! Em 2013, 
quando o prefeito Rodri-
go Neves e eu, à época vi-
ce-prefeito, assumimos o 
governo, Niterói tinha R$ 
300 milhões em dívidas e o 
Getulinho estava fechado. 
A obra do mergulhão para-
lisada, em plena Avenida 
Marquês do Paraná, era o 
retrato do abandono da ci-
dade. Ainda sob o impacto 
da tragédia do Bumba, os 
niteroienses estavam sem 
autoestima. Nos últimos 8 
anos, Niterói passou por 
um intenso processo de 
transformação urbana e 
social. A cidade saiu de um 
cenário de grave crise para 
uma posição de destaque, 
com reconhecimento e prê-
mios em diferentes setores 
da administração, apesar 
do contexto nacional de cri-
se política e econômica, so-
bretudo no Estado do Rio. 
Vou herdar um município 
com autoestima resgata-
da, contas públicas plane-
jadas, saúde fiscal e plano 
estratégico definido. Nosso 
desafio e principal compro-
misso será seguir avançan-
do, no mesmo modelo de 
gestão, com intenso ritmo 
de entregas à população, 
obras andando e a qualida-
de dos serviços prestados 
mantidos. 

 N Durante a campanha, 
teve algum momento que 
considerou mais difícil, 
como por exemplo, os ata-
ques adversários?

 L Nós fizemos uma campa-
nha propositiva, mostran-
do os avanços da cidade nos 
últimos anos, como o Túnel 
Charitas-Cafubá, os melho-
res índices de segurança dos 

últimos 20 anos e a constru-
ção de 25 escolas. Tivemos 
muita tranquilidade para 
mostrar que a cidade preci-
sava seguir avançando, no 
mesmo modelo de gestão 
que vem dando certo. Foram 
45 dias intensos, é claro. Mas 
a população sempre nos re-
cebeu muito bem em todos 
os lugares em que estivemos, 
tivemos uma acolhida muito 
especial. Os ataques adversá-
rios não encontraram espa-
ço, como mostrou a nossa vi-
tória retumbante nas urnas. 

 N Umas das grandes dificul-
dades enfrentadas pelos 
novos governantes será a 
continuação do combate 
à pandemia. O senhor as-
sumirá em pleno verão, o 
que possivelmente trará 
novos problemas para con-
ter a doença. Existe uma 
estratégia já estabelecida 
pensando-se nisso?

 L A chegada da pandemia 
pegou todas as cidades do 
mundo de surpresa. Mas a 
Prefeitura de Niterói enfren-
tou com seriedade o desafio 
do novo coronavírus, ampa-
rando suas decisões por um 
conselho científico, indepen-
dente. Agimos com agilidade 
e eficiência, minimizando os 
impactos sanitários, econô-
micos e sociais da Covid-19. 
Aprendemos muito nos últi-
mos meses. Garanto aos ci-
dadãos que vamos continuar 

seguindo a ciência, priori-
zando a saúde e a economia. 

 N O seu plano de gover-
no, divulgado durante 
a campanha, foi molda-
do em 12 compromissos 
principais. Muitos deles, 
para serem honrados, 
precisam de uma verba 
generosa da prefeitura. 
Um exemplo é manter 
a “Renda Básica” até a 
chegada da vacina, sendo 
que enquanto alguns são 
mais otimistas e falam em 
6 meses, outros conjec-
turam até 2 anos. Como 
isso seria plausível?

 L Fui Secretário de Planeja-
mento e Gestão da Prefeitu-
ra de Niterói e coordenei o 
Programa Renda Básica. É 
uma iniciativa fundamental 
para proteger as famílias de 
Niterói que mais precisam 
deste apoio para que possam 
superar este momento, tan-
to de pandemia, como de de-
semprego. Nos últimos anos, 
trabalhamos muito para or-
ganizar as contas públicas da 
cidade, com controle de gas-
tos e administração austera. 
Vamos assumir uma prefei-
tura com saúde fiscal, o que 
nos dá condição de planejar 
programas de assistência à 
população. 

 N O senhor diz que uma 
prioridade é ampliar o 
“Programa Niterói Pre-
sente” por toda cidade. 
Como imagina executar 
isso? Haveria também um 
aumento do número de 
guardas municipais atra-
vés de concurso? Há algum 
programado?

 L A Segurança Pública é 
uma atribuição do governo 
do estado, e isso sempre foi 

argumento usado por outras 
gestões para que a prefeitura 
não entrasse no tema da se-
gurança, o que foi um erro. 
Na gestão do prefeito Ro-
drigo Neves enfrentamos o 
problema. Com investimen-
tos massivos no combate à 
violência, a cidade passou 
a registrar os os melhores 
índices de segurança dos 
últimos 20 anos. Os resulta-
dos positivos mostram que 
estamos no caminho certo. 
Vamos continuar investindo 
na área. 

Através de concurso pú-
blico, a Guarda dobrou seu 
efetivo: foi de 300 homens 
e mulheres para 700. Nossa 
meta é chegar aos mil agen-
tes, número que a legislação 
permite para uma cidade do 
porte de Niterói. Através de 
convênio da prefeitura com 
o governo do estado, onde o 
município paga gratificação 
a policiais militares que tra-
balham em Niterói nos dias 
de folga, vamos ampliar o 
Niterói Presente, levando o 
programa para todas as re-
giões da cidade. 

 N Tem sido bem triste an-
dar pelas ruas e ver tantos 
estabelecimentos fecha-
dos. Empresas falidas, 
o desemprego em alta e 
uma população que pre-
cisa de incentivos ime-
diatos. Quais são as pers-
pectivas de recuperação 
econômica?

 L Durante toda a campanha, 
vim pontuando que as inicia-
tivas dos últimos anos para 
manter os cofres públicos, 
a transparência e raciona-
lização de gastos, além das 
obras estruturantes em dife-
rentes setores, dão a Niterói 
condições de sair na frente 
no cenário de recuperação 

pós-pandemia. Mas não so-
mos uma ilha e inevitavel-
mente sentiremos os refle-
xos da crise mundial provo-
cada pela pandemia do novo 
coronavírus. 

Retomar a economia após 
a crise econômica mundial 
causada pelo coronavírus 
já é uma das prioridades do 
prefeito Rodrigo Neves e 
também será a minha. Além 
de fazer toda a diferença 
para quem precisa botar co-
mida na mesa e comprar me-
dicamentos, o Renda Básica, 
que será estendido, vai fazer 
a economia girar, uma vez 
que os beneficiados usam o 
auxílio para comprar no co-
mércio da cidade. Os progra-
mas de incentivo às empre-
sas também serão mantidos 
até quando for necessário 
para estimular a economia 
da cidade.

O Novo Morar Melhor 
Niterói, um programa de 
melhorias habitacionais e 
sanitárias em comunida-
des, além de gerar empre-
go e renda para Niterói, 
com contratação de mão 
de obra local, vai promo-
ver mais qualidade de vida 
aos moradores e incentivar 
o setor da construção civil. 
A retomada da economia 
terá, ainda, a dragagem do 
canal de São Lourenço e a 
implantação do polo logís-
tico e portuário, além do 
ecossistema de inovação, 
com apoio às startups e par-
ceria com universidades, e 
a revitalização do Mercado 
Municipal. 

 N Escolas fechadas, crian-
ças em casa, pais frustra-
dos e um sistema de ensino 
em que a nota no IDEB (Ín-
dice de Desenvolvimento 
de Educação Básica) está 
em 3,8, menor que a capi-
tal (4,7). Como equalizar 
essa situação?

 L Como comentei há pou-
co, a chegada da pandemia 
pegou todos de surpresa. 
Em Niterói, foi estrutura-
da uma série de medidas 
pedagógicas para manter a 
conexão dos alunos com a 
escola, com repasse de con-
teúdo online e distribuídas 
cartilhas para os alunos que 
não tinham acesso à rede de 
dados. Em 2019, Niterói al-
cançou o maior IDEB desde 
2005, quando teve início a 
série histórica. Observe que 
os resultados estão em cur-
va ascendente desde 2013. A 
melhora nos resultados foi 
de quase 40%. Nós reverte-
mos uma curva de resulta-
dos negativos que vinha de 
longo tempo, mas essa mu-
dança não se faz rapidamen-
te. Na nossa gestão, vamos 
continuar investindo na in-
fraestrutura das unidades 
de educação e buscando a 
universalização do acesso à 
escola. Também vamos am-
pliar o investimento na qua-
lidade da educação digital, 
na modernização, no acesso 
à tecnologia. Essa geração 
de jovens precisa ter conta-
to com as tendências que fi-
caram claras no período da 
covid. Uma das prioridades 
da minha gestão será um 
programa que vai levar co-
nectividade para as comu-
nidades. Precisamos levar o 
acesso à internet ao jovem 
que está nas comunidades. 
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Paes ganha 
uma ‘forcinha’ 
do Capitão 
América
Candidato do DEM lidera com 53% das 
intenções de voto contra 23% de seu 
concorrente, o prefeito Marcelo Crivella

DIVULGAÇÃO

Eduardo Paes cumprimenta eleitores na RocinhaO 
dia cinza e as chu-
vas isoladas não 
impediram que o 
candidato à Prefei-

tura do Rio, Eduardo Paes 
(DEM), subisse a Rocinha, 
a maior favela do Brasil, 
com mais de 100 mil mo-
radores e ganhasse uma 
“forcinha” de, nada mais, 
nada menos, que o Capitão 
América. O herói da Marvel, 
neste caso, é o artista Dió-
genes de Oliveira Silva, de 
46 anos, morador da Roci-

nha. Para driblar o desem-
prego, Diógenes contou ao 
jornal O DIA que  vende ju-
juba em frente a um super-
mercado em São Conrado.  
Emocionado, disse ter sido 
uma honra ver e dar um 
abraço em Eduardo Paes, 
que tem 53% das intenções 
de voto, segundo pesquisa 
do Ibope divulgada ontem. 
“Nosso futuro prefeito”, 
disse. 

Ontem, segundo dia de 
campanha do segundo tur-
no, o prefeito Marcelo Cri-
vella (Republicanos) não 
teve agenda externa. Já na 

Rocinha, Paes agradeceu 
os votos e anunciou que vai 
criar o “Conselho das Fave-
las”, onde debaterá as neces-
sidades das comunidades, 
de forma constante, com re-
presentantes de cada locali-
dade. “Vamos criar o Conse-
lho das Favelas. Precisamos 
estar em diálogo perma-
nente com as comunidades 

do Rio de Janeiro para que 
estes espaços sejam trata-
dos com muita dignidade”, 
garantiu.

Para o ex-prefeito, na 
sua nova gestão, as comu-
nidades terão papel impor-
tante para reestruturação 
da cidade. Prova disso foi 
a assinatura da “Carta-
compromisso com as Fa-
velas Cariocas”, seu pri-
meiro ato campanha, rea-
lizado no Morro do Adeus, 
no Complexo do Alemão, 
ao lado de lideranças co-
munitárias. O documento 
lista oito compromissos e 
propostas para melhorar a 
vida dos cariocas. 

Na Rocinha, Paes garan-
tiu aos moradores que seu 
objetivo é abrir frentes de 
trabalho e garantir emprego 
para os moradores das co-
munidades. O artista Dió-
genes, agradece... Ontem 
depois de ter trabalhado 
até 13h na rua, parou para 
almoçar, e pegou muita chu-
va depois para vender suas 
jujubas. 

Segundo Paes, a preo-
cupação mais imediata é a 
geração de emprego para a 
população das favelas. “Va-
mos retomar uma série de 
programas que geram ren-
da, contou.

Quem quiser dar uma for-
cinha ao Capitão América 
da Rocinha, basta seguir seu 
Instagram www.instagram.
com/mcpreto22/.

 > A primeira pesquisa 
Ibope do segundo turno 
nas Eleições no Rio de 
Janeiro aponta que o ex
-prefeito Eduardo Paes 
(DEM) lidera com 53% 
das intenções de voto. 
Seu adversário, o prefei-
to Marcelo Crivella (Re-
publicanos) tem 23%. 
Brancos e nulos somam 
21% e não sabe/não res-
pondeu: 2%.  

De acordo com o le-
vantamento, encomen-
dado pela TV Globo, as 
intenções de voto em 
Paes são maiores con-
forme aumenta a renda 
familiar: entre os que 
tem renda maior que 5 
salários mínimos, obtém 
63% contra 47% dos que 
têm renda até 1 mínimo.

O Ibope aponta que 
Crivella se destaca entre 
os homens (31%), entre 
aqueles que têm idade 
de 35 a 44 anos (31%), en-
tre os evangélicos (45%) 
e entre os que avaliam a 
sua administração mu-
nicipal como ótima/boa 
(77%). A pesquisa está 
registrada no TSE sob o 
número RJ-00797/2020. 

Ex-prefeito 
na liderança 
da disputa

MARTHA IMENES

martha.imenes@odia.com.br

Capitão América

REPRODUÇÃO
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Motorista de 
aplicativo é morto 
por PM a paisana 
durante discussão

‘Não sei 
como vou 
contar pra 
nossa filha’

Familiares do motorista de 
aplicativo Diego Soares Ba-
rone Campelo Sampaio, 37, 
morto na terça-feira por um 
PM a paisana durante discus-
são em posto de combustível 
em Niterói, estiveram ontem 
no IML de São Gonçalo para 
liberar o corpo. Muito abala-
da, a esposa da vitima, a au-
xiliar de enfermagem Hellen 
Nascimento disse que a filha 
do casal, de 8 anos, não sabia 
da morte do pai. “Eu nem sei 
como vou contar pra ela. Es-
tou perdida ainda. Estou sem 
chão. Minha filha tem 8 anos 
apenas, não sei por onde co-
meçar”, desabafou. 

Segundo Hellen, apenas 
a imagem que mostra Diego 
saindo do carro e indo em di-
reção ao policial foi divulgada. 
A família pede para que outras 
sejam investigadas. Ela diz que 
outra câmera pode ter flagrado 
a tentativa de agressão do PM 
contra o frentista. 

Leandro Barone, 42, irmão 
da vitima, questiona a nota 
emitida pela PM, que diz que o 
agente teria dado ordem para 
que o motorista parasse antes 
dele atirar. “Ele podia atirar 
para o alto, não precisava atirar 
no meu irmão”. A família ainda 
não divulgou horário e local do 
sepultamento do corpo.

As investigação estão sob 
responsabilidade da Delega-
cia de Homicídios de Nite-
rói, São Gonçalo e Itaboraí 
(DHNSG). Os agentes infor-
maram que perícia foi feita e 
testemunhas serão ouvidas.

‘Zigue-zague’ para despistar e roubar
Mulher ajudava quadrilha que atacava caminhões e carros de passeio. Operação prende 15 envolvidos

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

Operação ‘Duque de Ferro’ foi encabeçada pela Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA)

A 
estratégia de uma 
quadrilha especia-
lizada em roubo de 
cargas surpreendeu a 

Polícia Civil pela ousadia: uma 
mulher, habilitada e com um 
veículo legalizado, dirigia em 
‘zigue-zague’ para chamar a 
atenção de policiais militares 
que faziam o patrulhamento 
das vias. Enquanto era abor-
dada - e liberada, logo em se-
guida -, comparsas aproveita-
vam o deslocamento da via-
tura para roubar caminhões 
e veículos de passeio. A inte-
grante do grupo, identificada 
como Monique, e outras 15 
pessoas foram presas ontem, 
na operação ‘Duque de Fer-
ro’, encabeçada pela Delegacia 
de Roubos e Furtos de Auto-
móveis (DRFA). Três suspeitos 
estão foragidos.

A quadrilha atuava em ro-
dovias movimentadas da Bai-
xada Fluminense, como a Du-
tra e a Washington Luís. “Ela 
(Monique) ‘batia’ a pista, no 
sentido de desviar a atenção 
dos policiais militares ou po-
liciais rodoviários que faziam 
o patrulhamento naquela re-

 > A distribuição das car-
gas roubadas, segundo 
as investigações, era fei-
ta com o auxílio de tra-
ficantes do Morro do 
Sapo, em Caxias. Um 
dos acusados, identifi-
cado como Leonardo, 
era quem liderava a re-
ceptação das mercado-
rias, que iam para feiras 
populares e comércio de 
rua. Ele é um dos três fo-
ragidos. “Ele era mora-
dor do morro do Sapo, 
e  fazia essa permissão 
para que a mercadoria 
fosse posta lá”.

A Baixada era o prin-
cipal núcleo do grupo, 
que atuava na capital, 
com integrantes no 
Complexo da Maré. No 
Rio, a quadrilha tinha in-
tegrantes especializados 
em outros tipos de rou-
bos, como automóveis, 
casas de luxo na Zona 
Sul e agências bancárias.

Distribuição 
com auxílio 
do tráfico

CONFIRA

R$ 500 MIL 3
A quadrilha presa ontem 
movimentava cerca de meio 
milhão de reais por mês, 
segundo investigações da 
Polícia Civil. 

Três suspeitos de integraram 
a quadrilha que rouba cargas 
ainda estão foragidos, 
segundo informou ontem a 
Polícia Civil. 

gião de Caxias, Nova Iguaçu e 
Belford Roxo. Quando perce-
bia a presença de polícia, fa-
zia zigue-zague na pista para 
chamar a atenção. O objetivo 
era que a polícia a abordas-
se e os roubadores pudessem 
seguir à frente”, explicou o de-
legado Jefferson Nascimento, 
da DRFA.

ESCOLHA PELO ‘PNEU ARRIADO’

A polícia apreendeu cente-
nas de pacotes de macarrão, 
além de óleos para motor 
de veículos e até rações para 
cães. As apreensões de vários 
tipos de produtos ilustram o 
que a Polícia Civil identificou 
como tática do ‘pneu arriado’: 
a quadrilha não escolhia o ca-
minhão a ser roubado pela 
qualidade do produto, mas 
pelo peso. Quanto mais lento 
o veículo, maior a possibilida-
de de ter muita mercadoria.

A quadrilha movimenta-
va cerca de meio milhão de 
reais por mês, segundo in-
vestigações da polícia. 

“Para eles se organizarem, 
faziam ligação coletiva, vi-
deoconferência. No momen-
to da ação, eles combinavam 
a forma de abordar. Eles não 
escolhiam o veículo pela car-

ANDERSON JUSTINO

anderson.justino@odia.com.br

YURI EIRAS

yuri.eiras@odia.com.br

ga, mas pela quantidade de 
mercadorias que estavam no 
caminhão. Era sem critério. 
Se o veículo estava muito pe-
sado, era o critério. Eles su-
punham que o veículo estava 
cheio de mercadoria e que o 
valor dos produtos seria ele-
vado”, afirmou o delegado 
Jefferson Nascimento.
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EM HONG KONG
Após disputar o Carioca pelo Volta 

Redonda, o meia-atacante Bernardo, ex-

Vasco, foi anunciado pelo TSW Pegasus FC.

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

FLAMENGO

FLUMINENSE

VASCO

BOTAFOGO

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n Com uma lesão na pantur-
rilha direita, o zagueiro Ro-
drigo Caio deve ficar parado 
por mais tempo. Após exa-
me, ele não deve ficar pronto 
para a partida contra o Ra-
cing, pela Libertadores, na 
terça-feira. Gabigol, Pedro, 
Filipe Luis e Thiago Maia são 
outros que estão lesionados 
e ainda não estão garantidos 
para o duelo pela Libertado-
res. Até lá, ainda há os exa-
mes de covid-19. É pensar po-
sitivo porque a bruxa tá solta 
no Flamengo...

RODRIGO CAIO 
PARADO 

ESTADÃO CONTEÚDO

FALANDO DE FUTEBOL...

O 
Vasco tem 22 pontos no Brasileiro. Não é 
lá uma grande pontuação, já que está pe-
rigando na zona de rebaixamento, com 19 

jogos. Apesar de ter duas partidas adiadas, o in-
cômodo existe e a garantia de que serão vitórias, 
não. Mas o Gigante da Colina venceu bem o Sport 
fora de casa, tendo boa atuação, e só se fala em 
política dentro e fora do clube. Uma pena. Hoje 
resolvi falar de futebol porque o Cruzmaltino 
pega o Fortaleza em jogo adiado pela 16ª rodada 
do Brasileirão, às 19h, em São Januário. Se vencer, 
pula direto para a 12ª posição e respira na com-
petição. É um jogo decisivo não só pela tabela, 
mas para que os holofotes voltem a brilhar para 
o que é mais importante dentro de um clube de 
futebol: o campo e a bola. Ricardo Sá Pinto tem 
a oportunidade de seguir evoluindo uma equipe 
limitada, mas que mostra bons conceitos. É a 
hora também de a própria torcida receber boas 
notícias. O Gigante merece!

Com dois gols, Cano decidiu para o Vasco contra o Sport

 nNenê concedeu entre-
vista coletiva e as palavras 
de um jogador experiente 
me chamam atenção. Ele 
foi questionado sobre a 
briga do Flu no Brasileiro 
após perder para Grêmio e 
Palmeiras. “Acredito, sim, 
que o Fluminense tem time 
para estar entre os quatro 
primeiros, quinto, sexto... 
É um time para brigar pela 
Libertadores, com certeza”, 
disse. Talvez não fique. Mas 
a mentalidade conta muito. 
Gosto de gente otimista.

É SOBRE A 
MENTALIDADE... 

AGORA TEM BRIGA NO FOGÃO TAMBÉM 

 nO candidato Alessandro Leite (Chapa Ouro) crê que a 
candidatura de Walmer Machado (Chapa Verde) é irregu-
lar. Para ele, a inscrição de pessoas indevidas na primeira 
lista, incluindo mortos, pessoas sem tempo suficiente e 
não-sócios, descredibilizam a candidatura de Walmer à 
presidência do Botafogo. O pedido de reconsideração foi 
feito à Junta Eleitoral. A impugnação foi negada uma vez. 
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Exame detecta lesão e 
Fred deve ser desfalque
Apesar da melhora no in-
chaço no tornozelo direito, 
o atacante Fred não deverá 
ter condições de enfrentar o 
Internacional, no domingo, 
no Beira-Rio. O exame do jo-
gador revelou uma lesão na 
região e o atleta está fazendo 
tratamento médico para se 
recuperar.

Fred, de 37 anos, se lesio-
nou durante o aquecimento 
para a partida contra o Pal-
meiras, no último sábado. 

No seu lugar, atuou Felippe 
Cardoso. Odair Hellmann 
também tem a opção de 
Lucca para a partida contra 
o Internacional.

Em oitavo lugar, após 
duas derrota seguidas, o 
Fluminense enfrenta o vi-
ce-líder Internacional, que 
também passa por um mo-
mento de irregularidade na 
temporada, no Beira-Rio, no 
domingo, pelo Campeonato 
Brasileiro.

Cruzmaltino recebe o Fortaleza
DANIEL CASTELO BRANCO

Sá Pinto busca sua primeira vitória em Sâo Januário pelo Brasileiro

Em São Januário, Vasco e 
Fortaleza se enfrentam em 
partida atrasada da 16ª ro-
dada do Campeonato Bra-
sileiro, hoje, às 19h, e repre-
senta uma disputa na tabela 
e também uma projeção da 
real pretensão para as duas 
equipes na temporada.

Após voltar a vencer, o 
Vasco busca a vitória para se 
afastar do Z-4. Além disso, 
quer o primeiro resultado 
positivo com o técnico Ricar-
do Sá Pinto em São Januário 
pelo Brasileirão.

Com sete jogadores diag-
nosticados com o novo coro-
navírus, Sá Pinto conta com o 
‘reforço’ de Bruno Gomes, ao 
menos no banco de reservas. 
Recuperado de um incômodo 
no quadril, o volante está re-
lacionado e volta a ser opção 

depois de três jogos.  
Com o momento de inde-

finição política do Vasco, a 
contratação do meia argen-
tino Martín Benítez segue 
em compasso de espera. No 
entanto, o diretor esportivo 
do Independiente, Jorge Da-
miani, segue otimista. “Esta-

Warley se 
recupera 
e treina

Emiliano Díaz ganhou um 
reforço caseiro para a se-
quência do Botafogo. War-
ley venceu a covid-19 e, re-
cuperado dos sintomas do 
vírus, voltou a treinar no 
clube. O atacante partici-
pou da atividade na ma-
nhã de ontem, no campo 
anexo do Nilton Santos.

O jogador cumpriu a 
quarentena em casa, sendo 
monitorado pelo departa-
mento médico do Botafogo. 
Sem dores no corpo e, com 
os novos exames dando ne-
gativo, Warley foi liberado 
para voltar às atividades 
no Glorioso. Warley vinha 
sendo utilizado com fre-
quência por Flávio Tenius, 
treinador interino antes da 
chegada de Ramón Díaz. 

mos esperando que a Justiça 
determine a legitimidade do 
presidente que ganhou e aí 
vão apresentar os avais para 
que a gente possa concluir a 
negociação do Benítez”, afir-
mou o dirigente em entre-
vista ao portal do YouTube 
“Detetives Vascaínos”.

Rubro-Negro é eliminado no Morumbi
São Paulo se 
impõe, emplaca 
3 a 0 e avança na 
Copa do Brasil

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Vitinho em ação na partida contra o São Paulo: o atacante isolou um pênalti na partida no Morumbi

E
sperançoso, mesmo 
após a derrota por 2 a 
1 para o São Paulo, no 
Maracanã, o torcedor 

rubro-negro que esperava a 
junção da ‘fome com a vontade 
de comer’, no Morumbi, pre-
senciou uma atuação insossa 
de um Flamengo sem apetite 
na derrota por 3 a 0, que cul-
minou a eliminação na Copa 
do Brasil na noite de ontem. 
Com dois gols de Luciano e 

um de Pablo, o clube paulista 
carimbou o passaporte para a 
semifinal diante do Grêmio.

Na galeria dos maiores ído-
los do São Paulo, Rogério Ceni 
voltou à antiga casa com o de-
safio de manter o Flamengo 
vivo na Copa do Brasil. Recu-
perado de uma lesão no joelho, 
o uruguaio Arrascaeta, que 
não iniciava um jogo pelo Fla-
mengo há dois meses, foi para 
o sacrifício, mais adiantado ao 
lado de Bruno Henrique. Com 
passes de primeira, tentou ace-
lerar o jogo, mas esbarrou na 
lentidão de raciocínio dos de-
mais atacantes.

O empate sem gols no pri-
meiro tempo fez jus à apatia 
do Flamengo. Com a van-
tagem do primeiro jogo, o 
São Paulo administrou bem 

a pressão. Cirúrgico, preci-
sou de um minuto de bola 
rolando para abrir o placar. 
Esperto, Luciano se posicio-
nou entre dois marcadores 
para desviar o cruzamento 
de Daniel Alves.

De volta dos compromissos 
pela Seleção, Everton Ribeiro 
começou o segundo tempo no 
lugar de Michael. Desgastado, 
tentou, mas não acompanhou 
a marcação na jogada que ori-
ginou o segundo gol de Lucia-
no, aos 10, após o cruzamento 
de Reinaldo, em outra cochila-
da da defesa.

Aos 18, Vitinho, literal-
mente, isolou a chance de 
reação do Flamengo na co-
brança pênalti. A eliminação 
ficou mais humilhante de-
pois do gol de Pablo, aos 39.

 > São Paulo 
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13º salário para quem teve redução 
de jornada tem que ser integral
Redução proporcional não impacta o cálculo do abono. Mas diminui para quem teve suspensão de contrato

REPRODUÇÃO INTERNET

Os empregadores terão que pagar o 13º salário integralmente. A data-limite da primeira parcela é 30 de novembro e a segunda 20 de dezembro

O 
trabalhador que teve 
o salário e a jornada 
reduzidos por conta 
da pandemia da co-

vid-19 receberá o 13º integral 
integralmente, sem levar em 
conta a redução salarial, in-
formou o governo por meio 
de nota técnica. Mesmo que 
o trabalhador ainda esteja 
com o salário reduzido em 
dezembro, ele deverá rece-
ber seu 13º com base no valor 
integral da sua remuneração. 

Ao jornal O DIA, o Mi-
nistério da Economia infor-
mou que o pagamento será 
de total responsabilidade do 
empregador, sem nenhum 
incentivo do governo fede-
ral. “Não existe previsão le-
gal para pagamento do 13º ou 
parte dele pelo governo. Nem 
que a gente (ministério da 
Economia) quisesse - e hou-
vesse recurso - poderia fazer 
isso”, informou ao O DIA a 
Secretaria e Trabalho e Pre-
vidência, pasta vinculada ao 
ministério.

Já no caso dos contratos 
suspensos, o período em que 
o funcionário não trabalhou 
não será considerado para o 
cálculo do 13º, a não ser que 
ele tenha prestado serviço 
por mais de 15 dias no mês. 
Neste caso, o mês será consi-
derado para o pagamento do 
benefício.

Ou seja, o cálculo é feito 
sobre o salário de registro, 
relativo a dezembro. Porém, 
são computados apenas os 
meses trabalhados, sen-
do 1/12 de salário por mês 
trabalhado. 

Serão considerados me-
ses trabalhados aqueles em 
que a pessoa trabalhou pelo 
menos 15 dias. Assim, quem 
ficou três meses com o con-
trato suspenso, por exem-
plo, vai receber 9/12 de salá-
rio como 13º. 

FÉRIAS
Em relação ao cálculo das 
férias, a lógica é a mesma: 
trabalhadores com salário e 
jornada reduzidos têm direi-
to às férias da mesma forma 
que teriam com o salário in-
tegral, após 12 meses de tra-
balho; já trabalhadores com 
salário suspenso não terão 
esses períodos levados em 
conta para o cálculo do pe-
ríodo aquisitivo das férias.

“Considerando que a sus-
pensão do contrato de tra-
balho suspende os efeitos 
patrimoniais dos contratos, 
à exceção daqueles expres-
samente previstos em lei, 
os períodos de suspensão 
do contrato de trabalho não 
são computados para fins de 
período aquisitivo de férias, 
e o direito de gozo somente 
ocorrerá quando comple-
tado o período aquisitivo, 
observada a vigência efeti-
va do contrato de trabalho”, 
pontua o documento.

É importante destacar 
que a Medida Provisória 
936/2020, convertida na Lei 
14.020/2020, que instituiu o 
Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e 
da Renda, terá validade até 
31 de dezembro de 2020.

 > Os postos de atendi-
mento do INSS estarão 
fechados na próxima 
segunda-feira e vão 
abrir amanhã (20), Dia 
da Consciência Negra 
por ser feriado esta-
dual e não nacional. Já 
a segunda permanece-
rá fechado por conta 
do adiamento do Dia 
do Servidor. 

A medida consta da 
Portaria 364, publica-
da em sessão extra do 
Diário Oficial da União 
(DOU), do dia 28 de 
outubro.

De acordo com a 
nota  emit ida  pe lo 
INSS, as pessoas que 
necessitem de infor-
mações, pedir benefí-
cios e agendar serviços 
podem utilizar o por-
tal Meu INSS, também 
disponível como apli-
cativo para celular, ou 
a Central Telefônica 
135, que funciona de 
segunda a sábado, de 
7h às 22h.

A abertura na sexta 
visa diminuir o gargalo 
de 159 mil requerimen-
tos pendentes de aná-
lise no Estado do Rio. 
Deste total, 71 mil estão 
em exigência e depen-
dem do segurado para 
que a análise final seja 
feita, informou o INSS.

Em todo país, o ins-
tituto afirma que exis-
tem 1.070 milhão de 
requerimentos em es-
toque. Destes, 777 mil 
estão em exigência.

INSS abre na 
sexta e fecha 
na segunda

Advogada alerta que acordos estão permitidos 
 > A nota técnica da Secre-

taria de Previdência e Tra-
balho divulgada ontem 
visa esclarecer muitas dú-
vidas que surgiram quan-
to aos efeitos da redução 
da jornada e da suspensão 
dos contratos, pois não 
houve regulamentação 
expressa nas novas dispo-

sições legais quanto ao tema. 
A afirmação é da advogada 
Michelle Rosa do escritório 
Zucca & Rosa Advogados.

“Os meses de suspensão 
do contrato de trabalho não 
serão computados para fins 
de cálculo do período aquisi-
tivo de férias e de 13º salário”, 
adverte a advogada. Mas, de 

acordo com a especialista, 
a secretaria observou que, 
em relação aos acordos de 
suspensão contratual, não 
há impedimento para que 
empregados e patrões ne-
gociem, via instrumento 
coletivo ou individual, ou 
até mesmo por mera libe-
ralidade do empregador.

SIMULAÇÕES

R$ 1.045

R$ 2.000

Se a suspensão de contrato 
foi por três meses o valor do 
13º de quem recebe o salário 
mínimo será de R$ 783,75.

Já quem recebe R$ 2 mil e 
teve suspensão por cinco 
meses, o 13º será R$ 1.166.

O cálculo do 13º de 
quem teve contrato 
suspenso será feito 
sobre o salário de 
dezembro.
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

de Emenda Constitucional 32/2020 reformula o serviço público 
de todo o país. O texto extingue a garantia de estabilidade para futuros servidores 
e acaba com benefícios, como licença-prêmio e adicionais por tempo de serviço.

A PROPOSTA

À espera da suspensão 
da reforma pelo STF
Setor público aguarda decisão da Corte que interrompa tramitação da PEC 32

NAJARA ARAUJO/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Rodrigo Maia recebeu a PEC em setembro do ministro Jorge Oliveira (Secretaria-Geral da Presidência)

O 
funcionalismo do 
país está à espera 
de uma decisão do 
Supremo Tribunal 

Federal (STF) que interrom-
pa a tramitação da PEC 32, 
da reforma administrativa. 
O presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), reafir-
mou à Corte que a votação 
não ocorrerá este ano. Maia 
se manifestou na terça-feira 
à noite no mandado de segu-
rança que pede a suspensão 
da proposta na Casa. 

O democrata alegou que 
“não há plausibilidade jurí-
dica nem perigo de dano a 
ser amparado, ainda mais 
porque a PEC sequer iniciou 
sua tramitação”.

Apesar disso, o pedido 
feito na ação — movida por 
integrantes da Frente Parla-
mentar em Defesa do Servi-
ço Público — tem como argu-
mento a ausência de dados 
do governo federal que em-
basem a proposta.

A advogada Larissa Bene-
vides — que assina a peça pro-
cessual — apontou que Maia 
se utilizou de “argumentos 
formais” e não respondeu ao 
que vem sendo colocado: a fal-
ta de publicização dos estudos 
que subsidiaram a PEC 32.

 nComeçou a tramitar na As-
sembleia Legislativa (Alerj) um 
projeto de lei que permite que 
todos os militares das corpo-
rações no Estado do Rio de Ja-
neiro possam exercer a função 
de piloto de aeronaves, aviões 
e helicópteros. Isso desde que 
devidamente habilitados pela 
Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac).

Atualmente, a ativida-
de é exercida exclusivamen-
te por PMs e bombeiros que 
ocupam o posto de 1º e 2º te-
nente. A proposta, de autoria 
do deputado Filippe Poubel 
(PSL), tem como objetivo am-
pliar as oportunidades para os 

integrantes da Polícia Militar e 
Corpo de Bombeiros, indepen-
dente da patente que ocupam.

Ao justificar o projeto, o par-
lamentar disse que “não se pode 
admitir que haja distinção para 
o exercício de qualquer função 
em razão da patente do mili-
tar”: “O que deve servir sempre 
como parâmetro é a capacidade 
técnica e não o posto que ocupa 
dentro da corporação”.

Além de habilitação na 
Anac, a proposta estabelece 
mais critérios para a função 
de piloto, sendo obrigatória, 
por exemplo, a aprovação em 
processo seletivo interno da 
corporação militar.

PROJETO NA ALERJ

Função de piloto será para todos

Maia: ‘Debate é importante para o país’
 > Maia, em sua manifesta-

ção no processo, disse que 
“não se pode autorizar 
que a minoria parlamen-
tar interdite a discussão 
de matéria iniciada por 
outro poder da Repúbli-
ca perante o Legislativo”. 
“Impedindo assim que os 
órgãos apropriados anali-

sem a matéria e, juntamente 
com a sociedade civil, exa-
minem e debatam um tema 
de fundamental importância 
para o país”, alegou.

Benevides contestou, afir-
mando que o mandado de 
segurança tem caráter pre-
ventivo. “O fato de a reforma 
não estar tramitando não 

importa. O mandado tem 
caráter preventivo e visa a 
impedir a tramitação da 
reforma sem que os parla-
mentares tenham acesso 
aos documentos que a em-
basaram”, declarou a advo-
gada, que é assessora jurí-
dica do Fórum das Carrei-
ras de Estado (Fonacate).

Legislação só autoriza a atividade para algumas patentes

DIVULGAÇÃO
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Sta.Cruz 
Terrenos 8x16 aprovado 
para 4andares água, luz, es-
goto, saneamento, Proximo 
estação. Financio entrada 
R$2.500,00 prestações 
R$250,00 restante á com-
binar. outro R$5.000,00 
entrada 48xR$400,00 Direto 
proprietário. Tel: 3217-9252/ 
98579-8690
 

araruama r$15.000,00
Lote local com água, luz, ôni-
bus. Próximo Centro. Entrada 
+prestações r$299,00. Pou-
ca unidades. Levamos ao 
Local. tel:(22) 98817-2952 
whatsapp
 

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

 

aDVOCaCIa t.99161-9013
Em Geral. Experiência Jurídi-
ca comprovada! Atendemos 
qualquer causa com eficiên-
cia e rapidez. Ligue já! Con-
sulta Grátis, Plantão 24h. 
Dr. Milton Tel: 99161-9013 
- whatsapp 
 

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



DAPHNE BOZASKI NA GLOBOPLAY

FábiaOliveira

NOVO CASAL?

A verdade sobre a 

aproximação de Giulia 

Be e Luan Santana

ESTEVAM
 A

VELLAR/G
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BO

Q
uem foi que disse que a imprensa 
também não faz papel de cupido? 
Pois bem. Esta coluna de apenas seis 

leitores descobriu que, devido a algumas 
notícias que saíram, logo menos teremos 
um casal novo na praça: trata-se de Giulia 
Be e Luan Santana.

Luan Santana e Jade Magalhães se sepa-
raram no dia 27 de setembro, um dia após a 
live de Luan com Luísa Sonza e Giulia Be. 
Isso todo mundo já sabe. O que vocês não 
sabem - e a gente conta agora - é que 
depois, que uma nota maldosa saiu e Giulia 
Be sofreu uma série de ataques das fãs de 
Luan, o cantor se sentiu responsável, já que 
a cantora nada tinha a ver com o término 
de sua relação.

Luan começou realmente a se aproximar 
de Giulia, aconselhando a menina sobre 
como lidar com a situação - a cantora, por 

ser nova na área, nunca lidou com haters 
neste volume. E parece que a aproximação 
agora está rendendo frutos: a dupla tem se 
falado constantemente. Luan, inclusive, 
tem levado Giulia para jantar. O cantor tem 
se mostrado muito cuidadoso, respeitoso e, 
inclusive, a família do sertanejo já conheceu 
a pretendente. No último fim de semana, 
Giulia jantou com os pais de Luan. Apesar 
disso, ela tem levado tudo com muita 
calma, até por respeito ao atual momento 
do cantor.

Em tempo: os vídeos que Giulia tem 
postado com Luan em suas redes sociais 
não foram feitos agora e sim na mesma 
época do clipe e são roteirizados pela equi-
pe de marketing das gravadoras. Então... 
para os detetives de plantão, cuidado para 
não procurarem pelo em ovo. Esta coluna, 
que é fã de finais felizes, torce pelo casal!

AVENTURAS A BORDO DE UM FUSCA

ATRIZ VAI MOSTRAR AS 

Daphne Bozaski voltou a se encontrar com Benê, uma das protagonistas de ‘As Five’. A série chegou na última quin-

ta-feira, na Globoplay. A atriz, que estreou na TV com o infantil ‘Que monstro te mordeu?’, coleciona trabalhos dos 

quais se enche de orgulho, como a produção ‘Experimentos Extraordinários’, exibida no Cartoon Network; e a voz 

original de um dos personagens da animação ‘Diário de Pilar’, do canal Nat Geo Kids.  
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A atriz e produtora Kellys Kelfis, que já produziu o documentário ‘O Cravo e a Rosa’ (2017) sobre 

o casal  Rosamaria Murtinho e Mauro Mendonça, embarcou numa viagem do Rio de Janeiro até 

o Rio Grande do Norte a bordo do seu Fusca 1984. A aventura, os perrengues e as descobertas 

culturais e gastronômicas vão estar agora no reality show ‘Pintando 7 com Gaspar’, que estreia 

em janeiro no Amazon Prime. A distribuição é da Europa Filmes.

Ator e diretor namora um casal

O ator e diretor Charles 
Daves resolveu abrir o 
coração no programa 
‘Na Real’, apresentado 
por Bruno de Simone. 
Ele revelou que está 
vivendo uma 
experiência nova e 
interessante: o namoro com um casal. “Um homem e uma mulher. 
Eles se  casaram há dois anos e a nossa relação começou durante a 
pandemia. Ela não é do meio artístico, é da área médica e está tudo 
certo. Não é uma loucura, é uma experiência nova e todo mundo 
cuidadinho e feliz”, contou. 

REPRODUÇÃO
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EM DOSE DUPLA

LEANDRO HASSUM 

CRISTINA GRANATO

LUMA DE OLIVEIRA VENDE 
VESTIDO PARA AJUDAR 
MEMBROS DO CARNAVAL
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Estrela das tardes da TV Gazeta, a apresentadora Re-

gina Volpato teve seu dia de modelo. Ela posou para 

o projeto ‘Feito Tatuagem’, da make up artist Louise 

Hèlene e do fotógrafo Sérgio Santoian. O resultado 

você confere aqui na coluna.   

Campeão mundial de MMA, Minotauro deu entrada ontem 

no Hospital Regional Norte, em Sobral, no Ceará. Segundo 

informações do Diário do Nordeste, o lutador teria passado 

mal em uma praia de Jericoacoara quando foi levado até a 

unidade. 

 Ainda de acordo com a publicação, Minotauro estaria 

com sintomas da Covid-19 e, por conta disso, o protocolo 

do coronavírus foi adotado pelos médicos da unidade de 

saúde. Esta coluna apurou que Minotauro estaria na UTI do 

hospital para não gerar grande movimentação na unidade. 

Fontes que presenciaram a chegada dele ao local afirmam 

que uma equipe tentou viabilizar a entrada sem alarde, 

mas a tentativa de entrar escondido não rolou. 

SUSPEITA DE COVID

DIA DE MODELO

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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 n Amanhã, o can-
tor e compositor 
Carlos Caramello 
comanda a 3ª 
edição da Rese-
nha do Caramel-
lo, com a partici-
pação do Gus-
tavo Lins, que 
acontecerá no 
Boteco Capadó-
cia, a partir das 
13h, em Marechal 
Hermes, seguin-
do todas as nor-
mas de seguran-
ça no combate 
ao Covid-19.

Luma de Oliveira é madrinha do projeto ‘Bailado Solidário’, que ajuda casais 

de mestres-sala e porta-bandeiras do grupo especial do Carnaval. O proje-

to foi criado há cerca de quatro meses para dar assistência a outros casais, 

atuantes ou não, que estão passando por situação de vulnerabilidade devido 

à pandemia. A eterna musa da Avenida tem se empenhado em ajudar o grupo 

a arrecadar verba para compra de cestas básicas para o Natal. 

“Disponibilizei um vestido lindo e a sandália que usei para assistir no primeiro 

dia de desfiles na Avenida, esse ano. Esse traje já estará  à venda a partir de 

amanhã, na loja on-line ‘Bailado Solidário’. O valor da venda será para com-

prar cestas básicas”, ressalta a modelo.

Leandro Hassum volta em dose dupla ao palco. Em janeiro, estreia no Teatro das 
Artes sua nova comédia, intitulada ‘É noix família’ e o infantil ‘Zé e Nina, a história 
de uma amizade, ao lado de Elisa Pinheiro. O espetáculo tem texto de Renata 
Mizrahi e direção de Vilma Melo. Hassum e Elisa estão no filme ‘Tudo bem no 
Natal que vem’, da Netflix, que estreia agora em dezembro.      

REPRODUÇÃO INTERNET 

MÉDICOS SUSPENDEM 
SEDAÇÃO DE SEU 
FRANCISCO

REPRODUÇÃO INTERNET 

A Acadêmicos da Rocinha volta a abrir as portas de sua quadra no mês de dezembro, para a escolha 
de seu próximo Samba-enredo, no dia 5. Seguindo os novos protocolos exigidos pelas autoridades de 
saúde, a entrada do público será limitada pela quantidade de pessoas permitida por metro quadrado, 
cumprindo as determinações do distanciamento social. A grande final da disputa será no dia 12. 

REABERTURA DA QUADRA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

Pai de Zezé di Camargo e Luciano, seu Francisco Camargo em 
breve deve acordar após ser sedado pelos médicos. Em 
comunicado enviado à imprensa, a assessoria da dupla informa 
que as medicações serão suspensas. “Os cuidados do Dr Adilon 
Cardoso Filho, o Sr Francisco José Camargo terá desmame de 
todas as drogas, que o mantém sedado, por conta da cirurgia 
feita no domingo(15/11), em Goiânia. A família espera com boas 
vibrações que o patriarca do clã Camargo acorde com boa 
recuperação.” 
 Seu Francisco foi diagnosticado com um sangramento 
intestinal e precisou fazer uma cirurgia de emergência. O 
patriarca dos Camargo passa bem e está em observação 
médica comum após a operação. Ele estava internado há 
quatro dias em um hospital particular, na capital de Goiás, por 
conta de fortes dores no intestino, que começou a sentir em 
casa, na segunda-feira (9). Francisco passou por uma 
endoscopia e foi identificado o sangramento.
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 N Passado o primeiro turno das eleições, o MDB de 
Pernambuco começará a construir o seu caminho de 
retorno ao governo do estado com vistas a fortalecer 
a legenda em outros diretórios do Nordeste, a fim de 
enfraquecer o domínio de anos do PSB na região. A 
ofensiva será forte diante da chegada de Lula da Silva 
à Bahia – mesmo condenado, ainda um mito no Nor-
deste. Com desaprovação na casa dos 60% em Pernam-
buco, dificilmente o governador Paulo Câmara (PSB) 
conseguirá manter os atuais aliados. Além disso, o PSB 
caiu de 69 para 52 prefeituras conquistadas no estado. 
Já o MDB é o 2º e subiu de 16 para 22.

Tô fora
 N Sem o senador Jarbas 

Vasconcelos (MDB) na 
disputa para governador, 
o senador Fernando Be-
zerra Coelho está liberado 
para aumentar o seu caci-
fe e o do partido.

Casa nova
 NO ex-todo poderoso sena-

dor do PT Delcídio do Ama-
ral (MS) filiou-se ao PTB.

Pela vida
 N O PTB fechou questão 

contra o aborto, em seu 
estatuto, na convenção 
nacional de ontem, “desde 
a concepção até a morte 
natural”. Por sugestão do 
grupo Pró-Vida.

Desabafo de filho
 N Filho do ex-governa-

dor condenado Sérgio 
Cabral, o ex-deputado fe-
deral Marco Antônio Ca-
bral soltou um texto via 
whatsapp lembrando os 
quatro anos de prisão pre-
ventiva do pai – que está 
com tornozeleira em casa, 
mas ficou um bom tempo 
nas grades.

Memórias do cárcere
 N Segundo ele, “a situação 

vai contra a Constituição. 
Na Lava Jato, Cabral foi 
pego para ser o ‘exemplo’, 
o famoso “boi de piranha”. 
Acorrentado pelos pés e 
mãos , exposto em todo 
canto do país a essa hu-
milhação bárbara. Trans-
ferido duas vezes injusta-
mente, com penas dadas 
pelo mesmo juiz, num so-
matório absurdo de mais 
de 300 anos, em proces-
sos fatiados do mesmo 
período e com os mesmos 
personagens”.

Vergonha
 N Lá se vão mais de dois 

meses, a assessoria do go-
verno do Maranhão não 
respondeu demanda da 
coluna; Acionada pela 
Lei de Acesso à Informa-
ção, desdenhou. E agora 
nem o MP do estado em 
cima consegue cobrar a 
informação.

Pegou mal
 N Se já foi difícil conven-

cer os aliados a apoiarem 
Isabella de Roldão (PDT) 
como vice na chapa de 
João Campos (PSB), no 
Recife, a birra aumen-
tou na eleição quando 
ela usou máscara verme-
lha – a cor tradicional do 
PT da adversária Marília 
Arraes.

Azul em Angra
 N O senador Flávio Bol-

sonaro (Republicanos) 
articulou voos regionais 
semanais da Azul para 
Angra dos Reis, com de-
colagem do Rio e de São 
Paulo. É sua aposta para 
tornar o litoral Sul do es-
tado um dos maiores des-
tinos turísticos da Améri-
ca do Sul.

Caribe brazuca
 N Há mais investimentos 

do trade turístico progra-
mados para a região que 
considera o Caribe brasi-
leiro. “Todo nosso esfor-
ço para ampliar a pista e 
modernizar o aeroporto 
de Angra já começa a dar 
resultados”, diz o senador.

Mundo digital
 N Pesquisa feita pela Assu-

rant aponta que 89% dos 
consumidores acreditam 
que as tecnologias conec-
tadas à internet tornaram 
suas vidas melhores em re-
lação à conveniência, en-
tretenimento e seguran-
ça. E 52% estão dispostos a 
investir em novo aparelho 
que suporte as inovações 
tecnológicas do 5G.

Combine BSB
 N O Combine Brasília, 

evento realizado domin-
go para seleção de talen-
tos (homens e mulheres) 
para o futebol americano 
nos EUA, produzido pela 
Echelon, deu resultados. 
Alguns já estão com um 
pé em times da Flórida. 
Entre os destaques do 
dia, o ex-atleta do Tuba-
rões do Cerrado Gabriel 
Piola levou o prêmio de 
melhor pontuação.

A OFENSIVA DO MDB

Assim, o dia 20 
de novembro, em 
homenagem a Zumbi 
e sua luta histórica, 
seria mais apropriado 
para o movimento 
negro brasileiro

Os ventos democráticos parecem 
avançar pelo continente ameri-
cano, trazendo novos ares, res-

peito às diversidades e aos direitos hu-
manos. É preciso que não esqueçamos, 
no entanto, do genocídio orquestrado 
contra o povo negro.  Com quase 56% da 
sua população sendo negra, o Brasil ain-
da é um dos países mais racistas do mun-
do, onde, estatisticamente, as mulheres 
negras estão na base da pirâmide social. 
No dia 20 de novembro, celebramos a 
Consciência Negra, data de resistência e 
de conscientização para a população bra-
sileira sobre o processo de colonização 
do país, da escravidão e dos seus reflexos.

O marco foi incluído no calendário 
escolar nacional em 2003 e, em 2011, foi 
instituído oficialmente pela Lei Federal 
12.519. A regulamentação, no entanto, 
não transformou a data em feriado e fica 
a critério de cada estado e cidade optar 
por adotá-la como tal. Dos 5.570 municí-
pios brasileiros, menos de 15% conside-
ram a data como feriado, de acordo com 
levantamento do jornal O Estado de S. 
Paulo, com base em dados de  2019 da 
Secretaria Nacional de Políticas de Pro-
moção da Igualdade Racial, do Ministé-
rio da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos. Ainda assim, o dia é marcado 
por atividades culturais, debates e mani-
festações organizadas pelos movimentos 
negros em diferentes regiões do país.

A data foi fomentada, em meados da 
década de 1970 no meu estado, o Rio 
Grande do Sul, por militantes universi-
tários negros como o poeta Oliveira Sil-
veira, Vilmar Nunes, Ilmo da Silva e An-
tônio Carlos Côrtes, que questionavam 
o dia 13 de maio. Para eles, a abolição da 
escravatura não representava a liberda-
de dos negros escravizados, pois, depois 
da assinatura da Lei Áurea, a população 
negra não recebeu nenhuma indeniza-
ção ou reparação do Estado Brasileiro.

Assim, o dia 20 de novembro, em ho-
menagem a Zumbi e sua luta histórica, 
seria mais apropriado para o movimento 
negro brasileiro. A data veio para forta-
lecer em nossas memórias esse período 
secular tão nefasto, que não podemos 
esquecer e jamais repetir.  Indígenas es-
cravizados, povos africanos sequestra-
dos e escravizados, crianças, mulheres e 
homens. Foram mais de 12,5 milhões de 
africanos sequestrados, em que 10,7 mi-
lhões conseguiram sobreviver a essa de-
sumanidade e 1,8 milhão morreram na 
travessia do Atlântico. Corpos jogados ao 
mar alteravam os trajetos dos cardumes 
de tubarões, que começaram a seguir os 
navios negreiros.

O Brasil foi o último país das Américas 
a “abolir” a escravidão, e só o fez devido 
à forte pressão da Inglaterra. Em 1888, a 
falsa abolição jogou a população negra às 
margens da sociedade, sem nenhum tipo 
de política pública. Nessa época, os ne-
gros já eram maioria no país. O primeiro 
censo realizado no Brasil, em 1872, apon-
tava que 80% da população era negra. 
No ano de 1911, decreta-se o Regulamen-
to do Serviço de Povoamento, também 
chamado como decreto de clareamento. 
Nele, o Estado Brasileiro oferecia desde 
as passagens de vinda e terras até bolsa 
de estudos para os filhos dos imigrantes, 
sobretudo europeus.

O racismo estrutural é secular. É ne-
cessário conhecermos a nossa história 
e trabalharmos para que o presente seja 
diferente. E, infelizmente, os números 
nos mostram que há ainda muito a ser 
feito: a cada 23 minutos um jovem negro 
é assassinado no país; em 24 horas, 13 

Com racismo, não há democracia
Paulo Paim

senador do PT/RS 
e pres. Comissão de 
Direitos Humanos do 
Senado

mulheres são mortas e a maioria delas 
são negras. Os sequestrados do passado 
são os encarcerados de hoje. No Brasil, 
60% das prisões são provisórias e são os 
negros que estão lá. Mesmo com 56% da 
população brasileira sendo negra, quase 
não temos representação no parlamen-
to. Quem estão nos subempregos e ainda 
no trabalho escravo? As religiões de ma-
triz africana são alvos de 59% dos crimes 
de intolerância religiosa. Um trabalha-
dor que ganha um salário mínimo paga 
o mesmo tributo que um milionário.

Muito foi feito para combater o crime 
de racismo, mas a sua capacidade de se 
fortalecer como um vírus letal ainda nos 
atinge incessantemente. Conquistamos 
o Estatuto da Igualdade Racial, a maior 
norma orientativa para Promoção da 
Igualdade Racial, que, em 2020, celebrou 
os seus 10 anos. O estatuto é a bússola 
indicativa para várias políticas públicas 
como a Proposta de Emenda à Constitui-
ção 33/2016, que cria o Fundo Nacional 
de Combate ao Racismo; o projeto de lei 

2.179/2020, que dispõe sobre a obrigação 
dos órgãos e instituições de saúde em 
promover o registro e cadastramento 
de dados relativos a marcadores étni-
co-raciais, idade, gênero, condição de 
deficiência e localização dos pacientes 
por eles atendidos em decorrência de 
infecção da covid-19. Ele foi aprovado 
no Senado e tramita na Câmara dos 
Deputados. 

Fui indicado pela Coalização Negra 
por Direitos – frente composta por mais 
de 150 entidades dos movimentos negros 
do Brasil – relator da sugestão legislati-
va nº 23 de 2020, que veda a conduta de 
agente público, fundada em preconceito 
de qualquer natureza, de raça, origem 
étnica, gênero, orientação sexual ou cul-
to. Estamos dialogando com todos para 
tentar barrar o genocídio cometido pelo 
Estado aos corpos negros.

Neste ano de 2020, também conquis-
tamos uma grande vitória junto ao TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral) e ao STF 
(Supremo Tribunal Federal), com a apro-
vação da distribuição isonômica dos re-
cursos do fundo eleitoral e do tempo de 
rádio e TV para as candidaturas negras. 

O tema só foi decidido após provocação 
da ONG Educafro, da participação de 
parlamentares do PT, como eu e a de-
putada federal Benedita da Silva, e do 
PSOL, que provocaram os dois tribunais.

Oxalá que essa distribuição igualitária 
realmente aconteça, pois muitas candi-
daturas estão denunciando irregularida-
des no cumprimento da nova regra pelos 
partidos. Que o TSE estimule a plena fis-
calização dessas conquistas.

E gostaria de compartilhar com vo-
cês uma grande alegria que tive por es-
ses dias: o reconhecimento por ter sido 
agraciado com o Prêmio Mipad (Most 
Influential People of African Descent) e 
estar entre os 100 afrodescendentes mais 
influentes do mundo. O Mipad sempre 
ocorre após a abertura da Assembleia 
Geral das Nações Unidas e o objetivo é 
homenagear artistas e cidadãos que se 
posicionam contra o racismo e lutam a 
favor do direito dos negros. Viva o nosso 
povo preto!

É incontestável que o mundo está 
mudando. Olhamos o passado recente 
onde Barack Obama foi eleito o primeiro 
presidente negro dos Estados Unidos. 
Depois dele, com a derrota de Hillary 
Clinton, tivemos uma onda negativa, 
mais à direita, em relação às políticas hu-
manitárias. Agora, com a vitória de Joe 
Biden, uma nova perspectiva se avizinha, 
com ele assumindo a implementação 
de políticas de combate ao racismo e ao 
preconceito. Segundo Biden, a política 
de abordagem policial vai ser mudada. 
Isso demonstra que a garantia dos di-
reitos humanos serão prioridade no seu 
governo. Importante destacar que a sua 
vice é Kamala Harris, a primeira mulher 
negra eleita a chegar a vice-presidência 
daquele país.

Os atos de violência contra o povo ne-
gro que aconteceram durante o governo 
Trump fez com que o voto afro-america-
no fosse decisivo na vitória de Biden e 
Kamala. Além do envolvimento de Oba-
ma nesta eleição, buscando a unidade 
das forças progressistas e humanistas. 

Assim, percebemos que os ventos da 
democracia avançam pelo continente 
americano, trazendo novos ares, respeito 
às diversidades e aos direitos humanos. 
Com a democracia, se corrigem os ru-
mos, caminhos são reconstruídos e os 
olhos da esperança se alegram.

Digo mais uma vez: enquanto houver 
racismo, não haverá democracia. Siga-
mos todos juntos por um mundo de ple-
na igualdade. Negros, brancos e indíge-
nas podem e devem viver em harmonia, 
em fraternidade, solidariedade, terem 
oportunidades iguais e caminhar juntos 
com politicas humanitárias e libertárias. 
Essa é a verdadeira democracia que eu 
creio, sem ela é a barbárie.

AGÊNCIA BRASIL

ESPLANADEIRA

 N # PROADI-SUS lança projeto focado na reabilitação de pacientes 
críticos pós covid-19 no SUS. # Energy People promove, dia 25, webinar 
“A potencialização do capital humano”. # Projeto Uma Virada de Cores 
volta online, e lança kit educacional de graffiti. # Credicard apresenta 
nova plataforma tecnológica, novo cartão digital first, conexão com Pix. 
# Align Technology expande acesso ao aplicativo móvel MyInvisalign e 
às soluções que conectam doutores e pacientes Invisalign
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Samba Independente dos Bons Costumes, grupo 
queridinho dos cariocas, se apresenta hoje no Teatro 

Riachuelo com transmissão ao vivo pela internet

S
audade, mas muita saudade 
mesmo é o que define a rela-
ção dos fãs do Samba Inde-
pendente dos Bons Costumes 

e seus fãs. Mas essa carência já tem 
data para acabar. Hoje, às 20h, o Tea-
tro Riachuelo recebe uma das rodas 
de samba mais queridas da cidade 
para seu primeiro show na fase de 
reabertura. “Nossas expectativas es-
tão altíssimas! Poder matar a sau-
dade do nosso amado público, oito 
meses depois, numa quinta feira e 
ainda respeitando todos os protoco-
los sanitários, é o melhor que pode-
ríamos imaginar. Estamos ansiosos!”, 
comemora Pedro Manhães, percus-
sionista do grupo.

Por conta da pandemia, o grupo 
não pôde comemorar seus cinco 
anos de existência - completados em 
abril - e o show será uma forma de 
relembrar a trajetória. “Vamos fa-
zer a apresentação com a energia lá 
em cima como era há 5 anos, bem 
lá no início, pra meia dúzia de gatos 
pingados, tendo 10 pessoas ou mil 
sendo alcançadas pelo nosso som. O 
compromisso do SIBC sempre foi o 
de gerar momentos de catarse junto 
ao público”, explica o vocalista Reu-
bem Neto.

ALÍVIO E SEGURANÇA
O amor pelo fãs é tanto (e vice-ver-
sa), que o SIBC só aceitou retornar 
aos palcos com a certeza de que o tea-
tro garante o distanciamento social, a 
redução da capacidade e o respeito às 
normas de segurança. Mas, além dis-
so, a apresentação também poderá ser 
assistida por quem quem ainda não 
se sente confortável para sair de casa. 
Legitimando os formatos híbridos, 
o show também será transmitido ao 
vivo na plataforma digital do teatro. 

“A vantagem desse tipo apresenta-
ção é que todos os envolvidos se sen-
tirão seguros no espaço devido aos 
protocolos estabelecidos pelo teatro. 
Poder tocar com esse conforto, segu-
rança e ainda ter a presença física do 
público, mesmo que distan-
te, vai ser incrível. Essa 
volta não poderia ser 
melhor”, destaca Pedro. 

Presencialmente 
ou não, o que não pode 
faltar, segundo os meninos, 
é entretenimento e reconheci-
mento da cultura popular bra-
sileira. “O setor cultural 
vem sofrendo duros gol-
pes nos últimos tempos 
e nós, que estamos in-
seridos nesse contexto 
da música regional ca-
rioca, temos o dever de 

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

MALHAÇÃO

 N Roney conta para Keyla sobre 
Gabriel. Lica insinua para Clara 
que está gostando de alguém. 
Benê se preocupa por ter desco-
berto uma afinidade com Juca e 
Guto ao mesmo tempo.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 N Cassiano discute com Alberto, 
que não reage. Alberto presta 
queixa contra Cassiano. Natália 
comenta com Juliano sobre sua 
possível gravidez. Cassiano co-
memora a certidão de Samuca.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 N Leozinho acalma Fedora, que 
tem um pesadelo. Carmela 
inventa para Shirlei que todos 
falam mal dela. Leozinho discute 
com Agilson. Teodora arma para 
Aparício e expulsa o marido.

 N Ramiro diz que é bom ficar de 
olho em Miguel. Poderosa fica 
mexida com Miguel. Donatella 
se irrita ao saber que seu avô 
vai trabalhar na Brás. Ramiro se 
recusa a atender Donatella.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

20h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 N Cintia conversa com Armando 
pelo computador. O rapaz comu-
nica que os homens encontra-
ram Cícero. As meninas esco-
lhem um vestido para Mili.

20h30 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 N Bibi volta para casa após 
incendiar o restaurante. Jeiza e 
Ritinha se desafiam dançando o 
carimbó. Dantas é alertado sobre 
o incêndio no restaurante.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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O grupo no palco 
(alto). Acima, o 
cantor Vandro 
Augusto
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resgatar e implementar as referências 
dos grandes mestres do passado, seja 
através de suas composições, transfor-
mações rítmicas e estéticas”, conta Reu-
bem, que fala um pouco dessa influên-
cia no som que produzem. 

“O nosso repertório busca marcar 
isso. Utilizamos elementos musicais 
cariocas como maxixe, choro e partido 
alto para criar uma identidade sonora 
que dialogue com outros estilos e gêne-
ros que também adoramos tocar como 
maracatu, baião, frevo, samba reggae e, 
é claro, o samba romântico característi-
co de São Paulo dos anos 1990”.

SERVIÇO

Teatro Riachuelo. Rua do Passeio, 
38/40 - Centro, Rio de Janeiro
Samba Independente dos Bons 
Costumes - Quinta, às 20h 

Vendas na bilheteria e pelo 
Sympla

Ingresso Presencial: R$ 40,00 
(inteira – 1 lote) e R$ 60,00 

(inteira - 2 lote)
Ingresso Live: Contribuição 

consciente 
Transmissão pelo canal 

do Youtube do grupo



Horóscopo

Os seus projetos vão começar a dar resultado. 
Trabalho em equipe está favorecido, procure se unir 
com colegas no serviço. Poderá receber elogios, 
inclusive no ambiente familiar.

Terá equilíbrio emocional para cumprir as tarefas 
propostas. Aproveite o bom momento para solucionar 
alguma pendência financeira. Confie no seu taco, use 
seu poder de sedução!

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: acasta, coar, cometa, condensado, condessa, cone, copa, 
corante, corneta, cosseno, dado, densa, dentada, doca, estado, menor, 
mesa, mora, nomear, óssea, pasta, posse, poste, ronda, saco.

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

Você conseguirá finalmente ter sucesso por seu 
esforço e terá recompensas por seu empenho. Por 
outro lado, deve pensar em novas maneiras de lucrar. 
Tenha confiança no par.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Terá equilíbrio entre corpo e mente. Os astros 
favorecem o trabalho, incentive seus parceiros e 
colegas a colaborar com você em novas ideias. Bom 
momento no amor.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Suas iniciativas começarão a dar resultados. Deve 
concluir negócios que vão render uma grana para 
equilibrar as finanças. Dê atenção à saúde. Evite ter 
dores de cabeça com o par.

LEÃO
23/7 a 22/8

Aproveite as energias astrais para analisar seus planos 
e corrigir falhas pessoais e do trabalho. Em casa, 
deverá tomar uma decisão importante, não se omita. 
Tudo vai acabar bem.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Um período de reestruturação está chegando em sua 
vida, seja no ambiente profissional, familiar ou íntimo. 
Não fuja das decisões que terá que tomar. Coloque fim 
em um problema de saúde!

LIBRA
23/9 a 22/10

Pode ter que enfrentar um grande obstáculo na 
carreira profissional. Os astros incentivam a 
elaboração de novos projetos. Esclareça um mal-
entendido que teve com seu par.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

O dia promete ser agitado, tente se organizar para não 
se enrolar. Se está pensando em mudar de emprego 
ou modificar os rumos da carreira, canalize sua energia 
para realizar seu desejo.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

A Lua ajudará a revisar os seus objetivos para adaptá-
los à nova realidade. Bom dia para buscar o equilíbrio 
entre o lado emocional e o racional. Evite 
desentendimentos.

Dia excelente para concluir bons negócios, fechar 
acordos, parcerias e assinar contratos. Já os assuntos 
do coração vão enfrentar momentos tensos, mas 
tenha calma na situação.

Obstáculos estão previstos para a vida profissional, 
você vai precisar ter equilíbrio para superar esse 
momento. Mostre suas ideias para motivar seus 
colegas próximos.

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

Anitta 
mostra raiz 
dos cabelos 
no Instagram
Na terça-feira da semana passada, 
fãs começaram a especular que 
Anitta estava com o cabelo raspa-
do e usando apenas perucas por 
conta da sua religião, o Candom-
blé. Mesmo após sua assessoria 
negar, Anitta postou ontem um 
story em seu Instagram em que 
está com a toalha na cabeça, tira 
e mostra seu cabelo molhado e a 
raiz, que é verdadeira.

Na semana passada, a assessoria 
soltou uma nota para explicar os ru-
mores: “Devido às especulações na 
imprensa de que Anitta raspou seu 
cabelo para cumprir compromissos 
religiosos, viemos a público afirmar 
que a informação não é verdadeira. A 
cantora, praticante do Candomblé, é 
uma ‘Ekedi’ em sua religião. As Eke-
dis são suspensas para a iniciação, 
não precisando raspar a cabeça”.

Globo cancela 
especial de 
Roberto Carlos

O tradicional especial de fim de 
ano de Roberto Carlos não aconte-
cerá como de costume neste ano. 
Por causa da pandemia do novo 
coronavírus, a Globo decidiu não 
produzir uma apresentação iné-
dita do cantor e exibirá ‘Roberto 
Carlos - Emoções em Jerusalém’, 
que terá sua primeira reexibição 
na TV desde 2011. O show, que foi 
capturado em 3D e teve a direção 
artística de Jayme Monjardim, 
chegou aos cinemas no ano passa-
do. Em 2019, a emissora também 
não produziu um especial exclu-
sivo e inédito com Roberto Car-
los. Na ocasião, foram exibidos os 
melhores momentos dos shows de 
uma turnê do cantor no exterior.

Com covid, 
Luccas Neto 
chora pelo filho

O youtuber Luccas Neto foi diag-
nosticado com covid-19 e está 
cumprindo isolamento. Apesar 
de estar sem sintomas, Luccas la-
mentou ter que manter distância 
do filho Luke, recém-nascido, com 
apenas 5 dias de vida. “’Eu tenho 
medo do meu filho não lembrar 
de mim’, disse, em entrevista no 
‘Encontro’ com Fátima Bernar-
des. Luccas contou que só deu 
tempo de trocar uma fralda do fi-
lho antes de de fazer o teste. “Pre-
so” no quarto, o youtuber lamen-
tou estar tão perto do filho e não 
poder segurá-lo. “A saudade dele 
é o que mais dói”, disse.

CAIO GIRARDI/DIVULGAÇÃO
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