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RIO TEM 70 
DENÚNCIAS DE 
RACISMO POR 
MÊS NAS 
DELEGACIAS

SAIBA O QUE ABRE 
E O QUE FECHA NO 
FERIADO DO DIA 
DA CONSCIÊNCIA 
NEGRA

RIO DE JANEIRO, P. 4

ATAQUE, P. 8

VASCO EMPATA SEM 
GOLS COM O 
FORTALEZA E FICA À 
BEIRA DA ZONA DE 
REBAIXAMENTO  

Roberto Carlos 
e Boninho 

não chegam 
a acordo, se 

estranham, e 
fim de ano não 
terá o especial 

do Rei na 
Globo. P. 12

O DIA D

‘FALAS 

NEGRAS’ 

E CORPOS 

NEGROS 
Especial da 
Globo terá 
Taís Araujo 
interpretando 
a vereadora 
assassinada 
Marielle Franco. 
P. 15

Destemperado, parecendo descontrolado, o 
prefeito do Rio e candidato à reeleição, Marcelo 
Crivella, que é pastor, atacou o governador 
de São Paulo, João Doria, com palavrão e 
demonstração de homofobia. Depois, publicou 
um pedido de desculpas. Doria respondeu em 
post, afirmando que Crivella “encerra seu ciclo de 
forma melancólica”. Datafolha divulgado ontem 
mostra Eduardo Paes com 71% e Crivella com 
29% dos votos válidos P. 6

AGÊNCIA BRASIL

Exclusivo!

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

 21
 PÁGINAS 
NO TOTAL

FÁBIAOLIVEIRA

Prefeito de 
Niterói fala 
sobre sua 
gestão e o 
futuro. P. 5

ESTEFAN RADOVICZ

CRIVELLA 
CHAMA 
DORIA DE 
VIADO E 
VAGABUNDO

DANIEL CASTELO BRANCO

DIVULGAÇÃO

GLOBO/VICTOR POLLAK

UM EM CADA SEIS 
BRASILEIROS FOI 
VÍTIMA DE GOLPE DO 
CARTÃO CLONADO. P. 9

Prefeito cria fake news e diz que se for 
derrotado haverá pedofilia nas escolas
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Joguei no grupo de mães, já sabendo 
a resposta: Alguém quase surtou em 
home office? 

Em segundos, uma chuva de mensa-
gens. “Eu quase, ainda bem que voltei pro 
escritório”. 

“Só fiz porque era obrigada e trabalhei 
dobrado!” 

“O problema não é trabalhar de casa, e 
sim trabalhar com os desafios da casa”.

Outra resumiu: “Um horror!!!”
É isso... Incrível como sempre tentam ro-

mantizar tudo pra mulher. 
Agora, nos tempos da pandemia, surgiu 

O que vi nessa pandemia de amigas foi 
isso... Trabalho em dobro, estafa, esgota-
mento. Mulheres quase “pifando”, se co-
brando o tempo inteiro!

Entre uma reunião no zoom, colocar rou-
pa pra lavar, atender a tarefa do filho e ain-
da ouvir: “É melhor que agora nem precisa 
sair de casa”. Ah, peraí! 

Quando escuto um troço desse, na hora 
eu paro e penso na minha mãe, dona de 
casa, cinco filhos e que teve que ouvir a vida 
inteira: Você nunca trabalhou? 

Oi? 
3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I 
 n Você já combateu o racismo hoje?

E não tô falando de post lacração na internet, tô 
falando do dia a dia! Afinal, só no Dia da Consciência 
Negra não vale!

A gente quer saber se você já combateu aquela pia-
dinha infame no trabalho, repreendeu aquela segurada 
na bolsa quando um negro passa do seu lado... O que 
não falta é exemplo pra gente falar, né.

Piada racista não tem nada de inocente. E se você 
rir dela, está sendo conivente! Ao invés de rir, faça o 
contrário. Finja que não entendeu e devolva com uma 
pergunta para o engraçadinho. Peça pra quem fez a 
piada, explicar o motivo. Rir de piadas que inferiorizam 
o outro, é submissão!

Se acorvadar em situações tão degradantes como es-
sas, é abrir brecha para que sempre aconteça, é dar força.

Bora colocar o Pingo no I...
Existem questões que não dá pra bancar o isen-

tão, o racismo é uma delas. Ou você se posiciona 
contra ou é racista.

TÁ BONITO! 
 n É tradição de amor ao próximo, que passou de pai 

pra filho.
Desde muito jovem, ainda quando morava em 

São João de Meriti, o fisioterapeuta e chef de cozinha 
Bruno Rodrigues, ajudava o pai a distribuir quenti-
nhas para pessoas em condição de rua na Baixada.

No fim do ano passado, ele veio morar na Glória, 
mas decidiu juntar os amigos pra continuar a ativi-
dade solidária do pai.

Bruno criou o grupo “Quentinhas Solidárias”, que 
atende a população de rua do Centro. O trabalho ga-
nhou força na pandemia. De 60 quentinhas, passou 
a distribuir mais de 130!

“É um trabalho pequeno, de formiguinha, feito 
por amigos que ajudam para levar um pouco de 
carinho a essas pessoas”, conta Bruno.

Que máximo, né? O grupo já está nos prepa-
rativos para a ação de Natal, que acontece no dia 
20/12. E precisa de doação! Bora ajudar? Só entrar 
em contato no 99966-4431 ou pelo Instagram @

Que mania de romantizar a mulher!

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

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

DIVULGAÇÃO

‘Quentinhas Solidárias’: distribuição no Centro

O deputado federal Dr Luizinho (PP), presidente da 
Comissão Externa da Câmara destinada a acom-
panhar o Enfrentamento à Pandemia e que tam-

bém deverá assumir a Presidência Estadual do Partido 
Progressista no próximo ano, irá inovar. Ele fará uma 
reunião, na próxima semana, com os 11 prefeitos eleitos 
pelo PP com foco em implementar um plano de logística 
para quando a vacina estiver pronta. Dentro da pauta 
está a eventual vacinação na residência para pessoas 
sem mobilidade.

Inicialmente ele se reunirá com os prefeitos eleitos do 
seu partido, para, futuramente, apresentar o plano e abrir 
um diálogo com autoridades de outras legendas, numa 
grande frente em favor da saúde e contra o inimigo co-
mum, o coronavírus. O desejo é que o PP lidere grupos de 
trabalho na elaboração do plano de logística, agindo pre-
ventivamente, para que possa atender o máximo possível 
da população.  A mobilização suprapartidária quer inau-
gurar um novo tempo na política com a chegada de lide-
ranças que tomam posse em janeiro. 

“NÃO CABE POLITIZAÇÃO”
Durante reunião na última terça-feira da Comissão presidida 
por Dr. Luizinho, a deputada federal Jandira Feghali (PCdoB) 
falou sobre não se politizar as vacinas. No Brasil, quatro delas 
estão com ensaios clínicos da fase 3. 

“A vacina não é de governo nenhum. A vacina precisa de 
tecnologia, eficiência e segurança. Não importa a nacio-
nalidade da vacina, desde que seja segura e eficaz e que 
defenda a vida do nosso povo, de todos os povos, da hu-
manidade, e, para nós, particularmente do povo brasileiro. 
Então, não cabe ideologização, politização, polarizações 
de nenhum tipo. Nós queremos é que as coisas aconte-
çam”, disse a deputada.

VACINA

Frente única contra a covid

 n A Alerj aprovou o projeto 
que prevê que alguns dos 
principais serviços públicos 
sejam oferecidos em ambien-
te virtual - seja através de site 
ou de aplicativo. A proposta, 
do deputado estadual Ale-
xandre Knoploch, do PSL, 
foi elogiada até pela bancada 
do PSOL, com quem o parla-
mentar já travou vários bate
-bocas na casa. Agora segue 
para a sanção do governador 
Cláudio Castro.

 n O candidato do DEM à 
Prefeitura do Rio, Eduardo 
Paes, já foi avisado que ele 
será procurado por lideran-
ças evangélicas progressistas 
que se abrigam nas igrejas 
batista, episcopal, presbite-
riana, metodista e anglicana. 
Tem gente próxima a Paes 
que já esperava este aceno no 
primeiro turno. Antes tarde 
do que nunca. 

PAES E OS 
EVANGÉLICOS 
PROGRESSISTAS

VANESSA ATALIBA / PARCEIRO/AGÊNCIA O DIA

A CONVERGÊNCIA DOS 
DIFERENTES

Deputado Dr. Luizinho lidera Comissão de Enfrentamento à Pandemia na Câmara.

As mais lidas
Online

Familiares souberam 
do acidente no Cais do 
Porto pela televisão e 

WhatsApp
RIO DE JANEIRO, P. 3

Crivella xinga Doria 
em reunião com 

apoiadores
RIO DE JANEIRO, P. 6

Luiz Bacci é afastado 
temporariamente do 

‘Cidade Alerta’ 
FÁBIA OLIVEIRA, P. 13 

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

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

São Paulo já determinou ações para enfrentar o aumento de casos 
da Covid-19. Suspendeu cirurgias eletivas, abriu novos leitos e 
manterá os que foram criados para a pandemia. No Rio parece que 
o prefeito não toca no assunto. Visite as emergências Crivella, olhe 
a sua população!

Um cantinho lindo no 
Aterro do Flamengo. Um 
local que seria paradisíaco, 
se não fosse a poluição nas 
águas. Um descaso que não 
poderia existir. Os cidadãos 
perdem, o turismo na cida-
de perde e, consequente-
mente, o governo.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

A vacina não 
é de governo 
nenhum. A 
vacina precisa 
de tecnologia, 
eficiência e 
segurança”
JANDIRA FEGHALI,
Deputada

DIVULGAÇÃO/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Twitter e Instagram: @nuno_vccls
Site: www.nunovasconcellos.com.br
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uma nova forma de romantização: “Olha 
que legal, você pode ficar mais tempo em 
casa, com a família!”

É dose de aturar...
O engraçado é que ninguém fala isso pro 

homem. E aí quando o e-mail não é respon-
dido ou um choro não é atendido, acontece 
o que? Vem a culpa!

Parem de achar que mulher tem que dar 
conta de tudo. Ela precisa ter horários e ta-
refas respeitadas, como qualquer pessoa.

Trabalhar de casa não significa ficar 
responsável por tudo da casa, não há ser 
humano que resista! 

quentinhassolidarias.rj 
Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... 

Nos pequenos gestos a gente chega lá, e tenho dito!



RIO DE JANEIRO

TRAGÉDIA ANUNCIADA 

NO CAIS DO PORTO
Quatro funcionários de empresa marítima morrem em acidente de carro na Zona 
Portuária do Rio. Familiares acusam a Pennant de negligência com a segurança

U
m carro que trans-
portava cinco fun-
cionários da em-
presa Pennant Ser-

viços Marítimos caiu na 
Baía de Guanabara, após o 
motorista perder a direção 
do veículo, por volta das 
21h na última quarta-fei-
ra. Segundo testemunhas, 
o automóvel já apresenta-
va problemas e estava des-
ligando a todo momento. 
O motorista teria tentado 
travar o carro, que não res-
pondeu ao comando.

Denilson Cruz, 53 anos, 
Rogério Sacramento, 48, 
Luiz Silva, 40, e Paulo 
Almeida, 34, morreram 
no local. Um dos funcio-
nários conseguiu abrir a 
porta do carro antes que 
atingisse a água e se agar-
rou na mureta.

O acidente aconteceu 
na Avenida Rodrigues Al-
ves, atrás do Armazém 11. 
O Corpo de Bombeiros foi 
acionado às 21h20. Por vol-
ta das 23h15, o veículo foi 
encontrado na Baía de Gua-
nabara. Os bombeiros reti-
raram o corpo de Denilson 
Cruz, última vítima, à 0h40. 
Todos os corpos foram en-
caminhados ao IML.

ACUSAÇÕES DE NEGLIGÊNCIA
Na manhã de ontem, paren-
tes das quatro vítimas do 
acidente compareceram ao 
IML e acusaram a empresa 
Pennant Serviços Maríti-
mos por negligência com a 
segurança dos funcionários 
e descaso com a tragédia. 

“Não foi a primeira vez. 
Já teve outros acidentes lá 
que eu sei, acidentes que as 
pessoas não ficam sabendo, 
porque não tem fiscaliza-
ção de técnico de segurança 
lá, não adianta, como que 
eles fazem obra na beira 
daquele cais sem fiscaliza-
ção. ‘Tava’ anunciado que 
ia morrer gente ali dentro”, 
contou Ana Paula Sacra-
mento, esposa de Rogério 
Sacramento, uma das víti-
mas da tragédia.

De acordo com familiares 
das quatro vítimas, a Pen-
nant está sendo denunciada 
por outros funcionários de-
vido a irregularidades traba-
lhistas. “A empresa está toda 
irregular, com pagamento 
atrasado, vale-alimentação 
não foi carregado, passagem 
atrasada. Meu marido sofria 
humilhação no trabalho. 
Os funcionários estão sen-
do coagidos lá dentro, eles 
não podem reclamar”, desa-
bafou Caroline Silva, esposa 
de Luiz Silva, um dos quatro 
funcionários que morreram 
no acidente.

Ainda segundo denúncia 
de funcionários, o veículo 
que caiu na Baía de Guana-
bara já estava apresentan-
do problemas e o motorista 
do carro não era contratado 
da companhia. 

De acordo com Caroline 
Silva, colegas de trabalho 
do Luiz disseram que a em-
presa estava sem motorista.

“O motorista não era da 
empresa. A empresa esta-
va sem motorista. Era uma 
tragédia anunciada, a qual-
quer hora isso ia aconte-
cer”, disse.

Caroline contou ao DIA 
que eles foram chamados 
para bater ponto às 19h e às 
20h30 já estavam sendo li-
berados. As denúncias ain-
da não foram confirmadas 
pela polícia. 

Inicialmente, o caso se-
ria investigado pela Polícia 
Federal, mas o caso está 
sendo investigado pela 4ª 
DP (Praça da República). 
Conforme os agentes, tes-
temunhas serão ouvidas e 
diligências serão realizadas 
para esclarecer o ocorrido.

 > Além da falta de condi-
ções de segurança na em-
presa, familiares reclama-
ram que não foram avisa-
dos do acidente. Eles fica-
ram sabendo da tragédia 
através do grupo de What-
sApp e reportagem na TV.

“Como eu e toda a famí-
lia, ficamos sabendo atra-
vés da reportagem, porque 
até o momento a empresa 
não tinha avisado nada. 
A esposa e as filhas,  todo 
mundo desesperado, por-
que assim como eu, elas 
souberam pela reporta-

gem”, contou Dielson Cruz, 
irmão de Denilson Cruz, 
outro funcionário que 
morreu na tragédia.

“Fiquei sabendo através 
de um grupo de Whatsapp, 
que ele estava incluso, mas 
eles pensavam que eu não 
estava no grupo, foi quan-
do eu descobri”, contou Ca-
roline, esposa de Luiz.

Luiz Silva deixa cin-
co filhos. “Ele tem, tinha 
cinco filhos. Nunca foi de 
faltar o trabalho. Era um 
rapaz amoroso com todo 
mundo”, contou em lágri-

mas o pai de Luiz, Sebas-
tião José da Silva. “Foram 
quatro vidas, quatro pais 
de família. Ele deixou um 
filho de 12 anos, como que 
fica isso?”, questiona Ana 
Paula, mulher de Rogério.

Dielson contou que o ir-
mão era muito querido pe-
los vizinhos. Denilson, que 
trabalhava há sete anos na 
empresa, era casado e ti-
nha três filhos, duas me-
ninas e um rapaz.

“Ele era animação em 
pessoa, tanto é que lá no 
bairro onde ele mora ‘tá’ 

todo mundo desolado, 
o pessoal ficou sabendo 
através da reportagem. 
Por mais que as medidas 
sejam tomadas, nada vai 
trazer a vida dele de volta”, 
lamentou Dielson.

O corpo de Luiz Silva, 
de 40 anos, será enterra-
do hoje no Cemitério de 
Campo Grande na capela 
A. O velório será às 13h e 
sepultamento às 15h. Até o 
fechamento desta edição, 
ainda não havia informa-
ção sobre local e data do 
enterro das outras vítimas.

Famílias receberam a notícia pela televisão e WhatsApp

 > Segundo a Marinha 
do Brasil, por intermé-
dio do Comando do 1º 
Distrito Naval, a Capita-
nia dos Portos do Rio de 
Janeiro tomou conheci-
mento do acidente no 
Porto do Rio de Janeiro 
que aconteceu na noite 
de quarta-feira. A Capi-
tania deslocou, imedia-
tamente, uma equipe 
de Busca e Salvamento 
para o local. A equipe 
SAR acompanhou as ati-
vidades dos mergulha-
dores do Corpo de Bom-
beiros Militar do Estado 
do Rio de Janeiro, que 
realizaram a busca e res-
gate das pessoas que se 
encontravam no interior 
do veículo, garantindo a 
segurança da navegação 
no entorno do local do 
acidente.

A empresa Pennant 
Serviços Marítimos, até 
ontem, só havia presta-
do assistência funerária 
aos familiares das víti-
mas. Uma representan-
te do RH da empresa foi 
ao IML encontrar com 
os parentes e apenas 
para resolver a parte 
burocrática.

O DIA entrou em 
contato com a Pennant 
Serviços Marítimos, 
mas a empresa não ha-
via se posicionado so-
bre o caso até o fecha-
mento desta edição.

Marinha 
acompanhou 
as buscas

Reportagem da estagiária Karen Rodrigues, 

sob supervisão de Thiago Antunes

Meu marido sofria 
humilhação no 
trabalho. Os 
funcionários estão 
sendo coagidos lá 
dentro, eles não 
podem reclamar
CAROLINE SILVA, esposa 
de uma das vítimas

Caroline, mulher de Luiz: “Qualquer hora ia acontecer”

LUCIANO BELFORD/AGENCIA O DIA

Dielson Cruz, irmão de Denilson: “Empresa não avisou”

LUCIANO BELFORD/AGENCIA O DIA

Ana Paula, esposa de Rogério: “Já teve outros acidentes”

LUCIANO BELFORD/AGENCIA O DIA

Carro que transportava cinco funcionários da Pennant Serviços Marítimos perdeu o controle e caiu na Baía de Guanabara na quarta-feira
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Delegacias do Rio recebem cerca de 
70 denúncias de racismo por mês
Na véspera do Dia da Consciência Negra, Instituto de Segurança Pública lança estudo inédito

ARTE O DIA

O
 racismo está nas 
ruas, escolas e es-
critórios, mas ainda 
pouco onde deveria 

estar: nos registros de ocor-
rência das delegacias. Um 
importante passo foi dado 
pelo Instituto de Segurança 
Pública (ISP), ontem, no lan-
çamento de um estudo inédi-
to sobre crimes de racismo e 
injúria racial no estado do 
Rio. Apesar da subnotifica-
ção, já que nem toda vítima 
presta queixa, o ‘Dossiê Cri-
mes Raciais’ apontou dados 
alarmantes: em média, 70 
pessoas por mês foram víti-
mas de racismo no Rio em 
2019. A Zona Oeste é a região 
campeã de denúncias.

O trabalho indicou que 
844 pessoas sofreram dis-
criminação por motivação 
racial no ano passado; mais 
de 90% delas eram negras. 
“Em 2019, mais duas pessoas 
por dia, em média, foram ví-
timas de racismo no estado 
do Rio. A maioria não conhe-
cia seu agressor e foi alvo em 
via pública. Significa que a 
agressão ocorreu pura e sim-
plesmente pela cor”, explicou 
Marcela Ortiz, diretora-pre-
sidente do Instituto de Segu-
rança Pública (ISP).

FILTRAGEM DE PALAVRAS

O dossiê analisou mais de 3 
mil registros de ocorrência 

das delegacias de polícia do 
estado, lavrados entre 2018 
e 2019. As ocorrências são 
divididas em ‘injúria por 
preconceito’, ‘injúria real’ 
e ‘preconceito de raça e de 
cor’. Um policial civil da 
equipe do ISP ficou respon-
sável pela filtragem dos da-
dos, com a coleta, inclusive, 
das palavras e termos mais 
comuns usados nos crimes.

“Separamos termos, pa-
lavras pejorativas, que in-
dicavam que a vítima havia 
sofrido ataques racistas. Os 
termos mais comuns foram 
‘macaca’, ‘macaco’, ‘negui-
nha’, o que demonstra que 
maior parte dos alvos eram 
mulheres, cerca de 58%, e a 
maioria eram pessoas entre 
40 anos e 59 anos. E esses 
tipos de ataques foram pro-
feridos em ambientes públi-
cos. Assim, a gente conse-
gue ter ideia de quem é essa 
vítima, como o alvo age, e 
começar a agir. E esse nú-
mero é muito maior, porque 
nem todos, infelizmente, 

denunciam”, afirmou Thia-
go Falheiros, analista do do-
cumento. O dossiê apontou 
ainda a dificuldade da au-
toidentificação racial. Em 
muitas ocorrências, a mo-
tivação racial era explícita, 
mas a própria vítima não se 
considerava negra.

RELATOS VERDADEIROS

O dossiê usou relatos ver-
dadeiros para ilustrar a 
chaga do racismo cotidia-
no. Em um deles, o registro 
de ocorrência conta que 
“as vítimas e as testemu-
nhas estavam no banheiro 
do hostel. Enquanto a víti-
ma tomava banho, foi sur-
preendida por um funcio-
nário do estabelecimento 
que proferiu as seguintes 
palavras: ‘está tomando ba-
nho pra quê? Não vai des-
cer sujeira mesmo...você é 
preto!’”.

Separamos 
termos, palavras 
pejorativas, que 
indicavam que a 
vítima havia sofrido 
ataques racistas”
THIAGO FALHEIROS, 
analista do documento

O trabalho 
indicou que 844 
pessoas sofreram 
discriminação por 
motivação racial 
no ano passado

RECREIO E BARRA

Delegacias da Zona Oeste recebem mais casos

 NO Dossiê Racismo apontou 
que as delegacias na Zona Oeste 
foram as que mais receberam 
denúncias de racismo em 2019. 
Foram 36 vítimas no Recreio, 30 
na Barra da Tijuca, 23 na Taquara 
e outras 20 vítimas em Cam-
po Grande. A região da Lapa, no 
Centro, também se destacou ne-
gativamente, com 18 denúncias.

A capital liderou o número de 
casos de discriminação racial: foram 
422 vítimas em 2019, e 427 em 2018. 
Em segundo, o interior do Rio, com 
255 vítimas, seguido pela Grande 
Niterói (67) e Baixada (100). Em 
todo o estado, são 8,2 milhões de 
negros, metade da população.

Fruto de décadas de luta do 
movimento negro e de intensos 

debates na redemocratização, 
o crime de racismo é tipificado 
em lei desde 1989 no Brasil e 
possui maior gravidade do que 
o de injúria. A injúria preconcei-
tuosa é uma ofensa dirigida a 
um indivíduo a partir de carac-
terísticas raciais; já o racismo 
tem como objetivo a inferiori-
zação de todo o grupo. 

YURI EIRAS

yuri.eiras@odia.com.br

Reflexões sobre a desigualdade racial no país
Docente do Instituto de História da UFF aborda o tema, destacando, por exemplo, “a ausência de personagens negros em livros didáticos”

DIVULGAÇÃOI

Docente Ynaê dos Santos, da UFF, reflete sobre a desigualdade racial

to reconhecem os próprios 
privilégios”. 

Ynaê ressalta a importân-
cia da compreensão acerca 
do conceito de antirracismo 
no combate à desigualdade 
racial. “Reconhecer o caráter 
estrutural do racismo na so-
ciedade brasileira e o seu lu-
gar nesse sistema é o primei-
ro passo. A partir daqui, as 
ações da população negra e 
branca se diferenciam, uma 
vez que essas pessoas expe-
rimentam interdições ou re-
galias a depender da sua cor. 
É necessário romper com a 
dinâmica que alicerça as dis-
criminações raciais identifi-
cando o lugar que se ocupa 
nessa estrutura. Ou seja, é 
preciso caminhar contra o 
racismo de maneira cons-
ciente e intencional”. 

“A carne mais barata do mer-
cado é a carne negra”. A frase 
cantada por Elza Soares na 
música ‘A carne’ é, na verda-
de, uma metáfora para a real 
situação das relações raciais 
estabelecidas em nossa so-
ciedade. No Brasil, a popu-
lação negra é a que mais é 
presa e a mais assassinada. 
O informativo de “Desigual-
dades Sociais por Cor ou 
Raça” do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE) aponta que em 2017 a 
chance de uma pessoa preta 
sofrer homicídio era 2,7 ve-
zes maior do que uma pessoa 
branca. No sistema penal, a 
maioria das pessoas encar-
ceradas tem cor definida. De 
acordo com o Anuário Bra-
sileiro de Segurança Públi-
ca de 2020 do Fórum Brasi-

leiro de Segurança Pública 
(FBSP), dos 657,8 mil presos 
em que há a informação da 
cor/raça disponível, 438,7 
mil são negros (66,7%). 

Existe um profundo e sis-
temático silenciamento so-
bre a história do povo negro 
a partir da perspectiva das 
relações raciais, como apon-
ta a docente do Instituto de 
História da UFF, Ynaê dos 
Santos: “Foi fabricada uma 
interpretação oficial do Bra-
sil como um país desprovido 
de conflitos de raça e classe, 
criando uma imagem errô-
nea de harmonia racial. O 
que não condiz com os movi-
mentos, episódios e persona-
gens que constituem nosso 
passado. As consequências 
dessas distorções são enor-
mes, desde a ausência de per-

A pesquisadora salienta 
que construir essa pers-
pectiva que marginaliza e 
diminui a centralidade da 
condição estrutural do ra-
cismo dificulta, inclusive, 
que a sociedade brasileira 
— sobretudo a população 
branca — se perceba como 
parte de um sistema ra-
cista, que cria exclusões e 
violência por um lado, bem 
como uma série de conces-
sões por outro. “Um sinto-
ma dessa realidade é que 
o debate racial é levanta-
do, principalmente, pela 
população negra, que não 
tem outra alternativa para 
lutar contra as situações de 
desigualdade que ela vive. 
Já as pessoas brancas se en-
gajam ou não nessa discus-
são dependendo do quan-

sonagens negros em livros di-
dáticos até a percepção rasa 
da história da escravidão e do 
seu legado, e podem ser to-

madas como um projeto na-
cional que mascara o caráter 
principal das relações raciais 
na nossa história”.

Veja o que abre e fecha no feriado
O Dia Nacional da Cons-
ciência Negra será celebra-
do hoje, no Rio de Janeiro. 
Na cidade de São Paulo, o 
feriado foi antecipado para 
o dia 21 de maio, por con-
ta do isolamento social. 
Com isso, diversos estabe-
lecimentos e serviços fun-
cionarão em horários di-
ferentes do convencional. 
As agências bancárias, dos 
Correios e postos do De-
tran não funcionarão. Já 
os supermercados e sho-
ppings vão abrir em horá-
rio especial. Confira: 

SUPERMERCADOS

As lojas do supermercado 

Guanabara irão funcionar 
em horário normal, das 
8h às 22h, assim como as 
unidades do Mundial, que 
abrem de 7h30 às 21h. As 
lojas Assaí Atacadista tam-
bém vão funcionar em ho-
rário normal na sexta-fei-
ra, das 8h às 21h, as demais 
lojas do estado, como Ni-
lópolis e Niterói, das 7h às 
22h. A loja de Ceasa tam-
bém seguirá o horário nor-
mal no feriado, que é das 
8h às 20h. 

Todas as unidades do Ex-
tra Hiper funcionarão em 
horário normal hoje. As 
lojas de Alcântara, Boule-
vard, Niterói, Teresópolis 

e Friburgo funcionarão das 
7h às 22h. Já Tijuca, Nova 
Iguaçu, Extra Barra, Mara-
canã, São Gonçalo Centro, 
Galeão e Cabo Frio, das 7h 
às 23h. São Gonçalo, Pe-
trópolis, Volta Redonda, 
Itaipu, Alto da Serra e Itai-
pava, das 8h às 22h. As uni-
dades do Grande Rio e Ca-
rioca, das 8h às 23h.

As lojas do Mercado Ex-
tra também funcionarão 
em horário normal no fe-
riado, das 7h às 22h. Já as 
unidades do Supermerca-
do Extra abrirão das 7h 
às 18h. As exceções são as 
unidades de São João de 
Meriti, Duque de Caxias, 

Queimados, Vila da Pe-
nha e Largo do Bicão, que 
funcionarão até às 15h no 
feriado.  

Nas lojas do SuperPrix, 
o horário varia de acordo 
com a loja. As unidades do 
Maracanã, Penha, Estácio, 
Tijuca, engenho novo, Ria-
chuelo e Niterói vão abrir 
de 8h às 16h; No Grajaú, 
Meier e Usina de 8h às 20h 
e Copacabana e Ipanema 
de 8h às 15h.

SHOPPINGS

Na Zona Norte,  o Nova 
América, em Del Castilho, 
e o Boulevard Rio, em Vila 
Isabel, lojas e quiosques 

funcionarão das 13h às 21h 
e as opções de alimentação 
das 11h às 22h. Já no Ma-
dureira Shopping as lojas 
e quiosques funcionarão 
das 15h às 21h e as opções 
de alimentação das 12h às 
21h. As lojas e quiosques 
do NorteShopping e Sho-
pping Tijuca funcionam 
das 13h às 21h; praça de 
alimentação e restauran-
tes abrem das 12h às 22h.

Na Zona Sul ,  no sho-
pping Botafogo Praia, as 
lojas e quiosques funciona-
rão das 13h às 21h e os res-
taurantes a partir das 12h 
até 21h. Já na Zona Oeste, 
o Via Parque Shopping vai 

abrir as lojas de 15h às 21h 
e alimentação de 12h às 
22h. No Recreio Shopping 
o horário das lojas é 13h às 
21h e da alimentação 12h 
às 21h. O Barra Shopping 
vai abrir as lojas de 15h às 
21h e alimentação e droga-
rias de12h às 22h.

Na Baixada Fluminense, 
no Shopping Nova Iguaçu 
as lojas e quiosques fun-
cionarão das 13h às 21h. 
As opções de alimentação 
e lazer operam das 12h às 
22h. Restaurantes do Bai-
xo Pedreira funcionam de 
acordo com a programa-
ção. No Shopping Grande 
Rio as lojas vão abrir de 
13h às 21h, alimentação e 
lazer de 12h às 22h e o Hi-
permercado Extra de 08h 
às 23h.
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 N Axel Grael conseguiu se 
eleger e em janeiro o senhor 
passará o bastão. Com seu 
apoio, de 4% de aprova-
ção inicial, o prefeito elei-
to saltou para contunden-
tes 62,58%. Como está se 
sentindo?

 L Eu estou me sentindo rea-
lizado. Muito feliz e orgulho-
so por ter conseguido fazer, 
junto com uma equipe de 
primeira, uma administração 
capaz de mudar tanto Nite-
rói, resgatar a autoestima e 
fazer de Niterói uma cidade 
melhor para viver e ser feliz. 
Esse trabalho, que foi exaus-
tivo e exigiu demais de cada 
integrante da nossa equipe, 
foi reconhecido pela popula-
ção ao eleger Axel Grael no 
primeiro turno, com uma 
expressiva votação de 62%. 
Estamos indo para 35 anos 
de governos trabalhistas em 
Niterói. Nossa cidade é a for-
taleza do trabalhismo no Bra-
sil. Eu tenho um sentimento 
de profunda gratidão com a 
população de Niterói. 

 N O senhor entregará Ni-
terói para as mãos do seu 
sucessor com um índice de 
aprovação que ultrapassa os 
80%. As medidas adotadas 
contra a pandemia são, em 
grande parte, responsáveis 
por essa aceitação. Niterói 
foi reconhecida mundial-
mente pela excelência nesse 
combate, mas foi um desafio 
que surgiu quase no fim do 
seu segundo mandato. Fi-
cou com medo de que isso 
pudesse ser desastroso?

 LDesde as primeiras notícias 
sobre esse vírus começaram 
a circular na China, em ja-
neiro de 2020, determinei a 
criação de um grupo de res-
posta rápida ao coronavírus. 

“Estamos indo 
para 35 anos 
de governos 
trabalhistas 
em Niterói. 
Nossa cidade é 
a fortaleza do 
trabalhismo no 
Brasil”

Eleito em 2012 
com 132.001 
(52,55%) dos 
votos e reeleito 
em 2016 com 
130.473 
(58,59%). Em 8 
anos de mandato 
investiu na cidade

“Oito anos 
depois de pegar 
uma cidade 
em grandes 
dificuldades 
financeiras, deixo 
Niterói com as 
contas ajustadas 
e uma pandemia 
sob controle”

a transição de gestão do 
primeiro para o segundo 
mandato?

 LNosso primeiro mandato foi 
de muitas dificuldades. Dívi-
das acumuladas, salários atra-
sados. A cidade passou por 
uma de suas maiores tragé-
dias em 2010, com o Bumba, e 
ainda não tinha se reerguido 
do grande trauma. Colocamos 
a casa em ordem com muito 
trabalho e esforço. Assim, 
conseguimos implantar obras 
fundamentais como o Túnel 
Charitas-Cafubá e reabrir o 
Getulinho. Ampliamos forte-
mente as ferramentas de con-
trole e transparência, além da 
responsabilidade total com os 
gastos públicos. Niterói rece-
beu prêmios da CGU e do MPF 
de transparência, além ser a 
única do Estado com gestão 
de excelência pela Firjan. A 
cidade ganhou grau de inves-
timento da Standard & Poors. 
Quando os royalties começa-
ram a entrar mais fortemente 
em 2018, a casa estava arru-
mada e foi possível a criação 
do Fundo de Estabilização de 
Receita (FER), uma poupança 
dos Royalties para preparar a 
cidade para as futuras gera-
ções. Niterói é hoje referência, 
premiada inclusive pela ONU, 
pela sua gestão no combate ao 

LUCIANA GUIMARÃES

luciana.guimarães@odia.com.br

 > SOB COMANDO E TUTELA DELE, Niterói 

realizou feitos impressionantes. Esse sociólo-

go que começou na vida política aos 16 anos 

em movimentos estudantis, se revela, desde 

sempre, um apaixonado e entusiasta dos mais 

ferrenhos no que se refere à cidade do coração. 

Eleito em 2012 com 132.001 (52,55%) dos vo-

tos e reeleito no segundo turno em 2016 com 

130.473 (58,59%). Em 8 anos de mandato ins-

tituiu diversos projetos de reforma, ampliação 

e reestruturação. Construiu o CISP, reformou 

o Horto do Fonseca, entregou o Getulinho e o 

Hospital Mário Monteiro, Skatepark São Fran-

cisco, Mergulhão da Marquês de Paraná, revi-

talizou o Centro e foram incontáveis as obras 

de drenagem, asfalto e recapeamento. Em en-

trevista ao O DIA o ex-prefeito nega aspirações 

de se candidatar ao governo do estado. Mas foi 

recentemente que ele deu nó em pingo d’água e 

assim, angariou ainda mais simpatizantes. O mu-

nicípio ganhou notoriedade internacional e prê-

mios graças às ações rápidas para deter o avanço 

da covid-19. Foi a única cidade do Brasil a receber 

o reconhecimento da Organização das Nações 

Unidas (ONU), Congresso Smart City e Fira de 

Barcelona e por representar um exemplo de ação 

responsável, precoce, comprometida e inspira-

dora. Abriu o primeiro hospital público do país 

exclusivo para tratamento de pacientes com coro-

navírus, desenvolveu o programa Empresa Cidadã 

que beneficiou 2.800 empresas e assim preservou 

ao menos 11 mil postos de trabalhos. 

ENTREVISTA ENTREVISTA  PREFEITO DE NITERÓI RODRIGO NEVES

‘Deixo a administração da cidade 
com sentimento de dever cumprido’

IMAGEM INTERNET

que detém R$ 350 milhões 
em caixa. Mas que, apesar 
disso, enfrentará grandes 
adversidades. Quais seriam 
hoje para o senhor essas 
dificuldades?

 LTemos dois grandes desa-
fios para os próximos anos. 
Primeiro, manter o combate 
ao coronavírus e evitar uma 
possível segunda onda, como 
está acontecendo em países 
da Europa principalmente. 
Além disso, precisamos rea-
tivar nossa economia. Con-
seguimos mostrar que não 
pode existir contradição en-
tre salvar vidas. Niterói fez 
uma série de ações de apoio 
a microempreendedores in-
dividuais, pequenas e médias 
empresas, com empréstimos 
com juros subsidiados pelo 
Município, e injeção direta 
de recursos para manter em-
pregos. Ações como o Em-
presa Cidadã salvaram mais 
de 12 mil postos de trabalho 
na nossa cidade. Os números 
mostram que, em setembro, 
Niterói teve 614 novas con-
tratações. Em agosto, mais 
379. Mesmo após um período 
de isolamento social rígido, 
responsável e que foi neces-
sário para salvar vidas, todos 
os setores tiveram um saldo 
positivo e isso mostra que 
as ações que fizemos na eco-
nomia, foram fundamentais 
para manter a cidade de pé. 
Criamos programas como o 
Renda Básica e Busca Ativa 
que garantiu alimentação 
para 50 mil pessoas mais hu-
mildes do nosso município 
para que pudessem cumprir 
o isolamento, além de outras 
medidas importantes. Mes-
mo em uma crise mais geral 
de nosso país e do estado, con-
seguimos avançar.

 N Como, no geral, avalia 

Niterói tinha todas as condi-
ções de ter uma tragédia sa-
nitária imensa. Quase 20% 
da população acima de 60 
anos, muitos habitantes pas-
saram férias no exterior, onde 
o vírus já estava circulando, e 
diversas áreas com grandes 
aglomerações populacionais, 
o que poderia favorecer uma 
disseminação sem controle 
do vírus. Ao estudar as expe-
riências internacionais e nos 
basear integralmente na ciên-
cia como nosso comitê cien-
tífico de alto nível, consegui-
mos controlar essa pandemia 
na cidade que foi a primeira a 
apresentar um óbito no Esta-
do. Fomos a primeira cidade 
do Brasil a fazer sanitização 
das comunidades, a instalar 
um hospital exclusivo para 
tratar da Covid-19 e a testar 
massivamente nossa popula-
ção para conseguirmos com-
bater esse vírus. Essas ações, 
entre tantas outras, foram e 
estão sendo fundamentais 
para salvar vidas. Um estudo 
mostrou que conseguimos 
poupar mais de 1500 vidas 
em Niterói. Graças às ações 
da prefeitura e à adesão da 
população da nossa cidade.

 N Recentemente o senhor 
declarou que Axel Grael 
assumirá um município 

coronavírus. Oito anos depois 
de pegar uma cidade em gran-
des dificuldades financeiras, 
deixo Niterói com as contas 
ajustadas e uma pandemia 
sob controle.

 N  Qual foi o período mais 
espinhoso nesses 8 anos?

 LNesses oito anos de gestão, 
tivemos diversos desafios. A 
começar pela crise financeira 
da cidade, no início do man-
dato. Niterói devia R$ 400 mi-
lhões de curto prazo. Fizemos 
uma gestão responsável e pa-
gamos ao longo do mandato 
essa dívida que impossibili-
tava investimentos na cidade. 
Passamos pela grave crise da 
segurança pública. Decidi não 
ficar de braços cruzados e agi 
para trazer de volta seguran-
ça à população, mesmo sen-
do uma atribuição do Estado. 
Hoje, mais de 60% do policia-
mento de Niterói é bancado 
pela prefeitura e temos os 
menores índices de crimina-
lidade dos últimos 20 anos. 
Em dezembro de 2018, eu e a 
cidade sofremos uma covar-
dia inominável que privou 
minha liberdade. Poucas ho-
ras depois do que aconteceu, 
a extrema direita entrou com 
um pedido de impedimen-
to com 150 páginas escritas. 
Uma tentativa de golpe que 
não prosperou, obviamente, 
porque não havia nenhuma 
prova e nenhum fundamen-
to na denúncia. Mais recen-
temente, claro, temos a maior 
crise da nossa geração, que é a 
pandemia. Mais uma vez, pe-
las ações que tomamos com 
base na ciência e experiên-
cias internacionais, Niterói 
se tornou um exemplo para 
outras cidades e conseguiu 
salvar milhares de vidas. Fo-
ram oito anos muito inten-
sos, desafiadores, mas que 

trouxeram muitos avanços 
para a população.

 N Muito especula-se sobre 
seu futuro. Há quem dê 
como certa sua candidatura 
ao governo do Estado em 2 
anos. O senhor pretende se 
candidatar?

 N Quero aproveitar esse 
tempo para dar aulas e me 
dedicar mais à minha fa-
mília e à minha netinha. 
Esses oito anos foram in-
tensos com mais de 16 horas 
de trabalho por dia. Vejo a 
lembrança do meu nome 
como um reconhecimento 
e aprovação da nossa gestão 
em Niterói, uma cidade com 
projeto, algo que me parece 
faltar ao país. Na política, 
nunca somos candidatos 
de nós mesmos, mas sim de 
propósitos, ideais, causas. 
Sinceramente, não tenho 
obsessão em ser candidato. 
Vou me dedicar a dar aulas, 
talvez prestar algum serviço 
no setor privado, escrever 
sobre os desafios da gestão 
pública municipal e sobre-
tudo ficar mais com minha 
família que se sacrificou 
muito nesses anos todos.

 N O governo do estado está 
acumulando a fama de “ele-
fante branco” por ter chega-
do à falência, resultado de 
décadas de uma condução 
no mínimo, indecorosa. Isso 
não o preocupa?

 LNão conheço ninguém que 
não se preocupe e fique frus-
trado com a situação do Esta-
do do Rio, um local que tem e 
terá sempre as condições para 
se reerguer e demonstrar que 
é possível voltar a crescer 
com responsabilidade, trans-
parência e honestidade. Eu 
acredito nisso.

 N Qual o legado e mensagem 
que gostaria de deixar aos 
niteroienses?

 LEm primeiro lugar, eu gos-
taria de agradecer a popula-
ção que sempre me acolheu 
como uma pessoa da família. 
Tenho um orgulho imenso de 
ser filho dessa linda cidade. 
Depois de oito anos, deixo a 
administração da cidade com 
o sentimento de dever cum-
prido. Niterói começou a dé-
cada de 2010 com o orgulho 
ferido e sem capacidade de 
investimento. Chega ao fim 
da década recuperada, com 
autoestima e sendo a melhor 
cidade para viver e ser feliz. 
Agora, no início de mais uma 
década, tenho certeza de que 
a população escolheu o suces-
sor mais bem preparado para 
os novos desafios que vamos 
enfrentar. Desejo toda sorte 
do mundo a Axel Grael que 
fará um governo ainda me-
lhor que o meu em Niterói.
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Pedido de desculpas de Crivella pelo Twitter
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Resposta do governador João Dória no seu perfil do Twitter

Em baixa na disputa, Crivella 
dispara a ‘metralhadora giratória’
Prefeito ofende João Doria e pede desculpas. Mas, no mesmo dia, espalha fake news contra Paes e Psol

MONTAGEM SOBRE FOTO DE ARQUIVO O DIA 

Antes parceiros, 

Crivella volta artilharia 

contra Doria, que virou 

desafeto de Bolsonaro, 

agora aliado do prefeitoA 
véspera do feriadão 
do Dia da Consciên-
cia Negra no Rio co-
meçou quente, ape-

sar da chuva: ‘baixou’ no pre-
feito e candidato à reeleição 
do bispo Marcelo Crivella, do 
Republicanos, uma ‘entidade’ 
bem desbocada, que direcio-
nou vários xingamentos ao 
governador João Doria, de 
São Paulo. Safado, viado, va-
gabundo, mentiroso e mais 
outros impropérios estão em 
um vídeo de reunião do bis-
po licenciado da Igreja Uni-
versal com apoiadores, que 
vibravam como se estivessem 
em um jogo de futebol a cada 
palavrão dito, nem pareciam 
membros de uma religião 
que prega o amor de Cristo e 
a igualdade entre os homens. 
As imagens viralizaram na 
internet e o clima ficou bem 
pesado, só uma reza forte pra 
desfazer o ocorrido.

O ofendido não se fez de 
rogado e rebateu a baixaria 
via Twitter: “Lamento que o 
prefeito do Rio de Janeiro, 
um pastor que deveria ser 
um exemplo, faça ataques 
use palavrões e o preconcei-
to para se referir a um gover-
nador. O prefeito Crivella se 
apequena e lamentavelmen-
te encerra seu ciclo de forma 
melancólica”. 

Crivella, por sua vez, tam-
bém via Twitter, fez um pedi-
do de desculpas e disse que 
falou em um “momento de 
revolta pelas OSs (Organiza-
ções Sociais) reterem o salá-
rio de médicos e enfermei-
ros mesmo tendo recebido 
da prefeitura”. E continuou: 
“Em tempos de pandemia 
isso pode custar vidas. Peço 
desculpas pelos excessos e ao 
governador @jdoriajr”. 

Mas não explicou o por-
que dos insultos e da acu-
sação de que o governador 
de São Paulo seria dono de 
uma OS. O que, de fato, não 
é verdade.  

Para o professor Paulo 
Baía, sociólogo e cientis-
ta político da UFRJ, a fala 
do prefeito em relação ao 
governador João Doria é a 
demonstração de seu dese-
quilíbrio emocional no mo-
mento e de que mostra cla-
ramente o desespero diante 
da situação eleitoral. As duas 
últimas pesquisas dão como 
certa a vitória do ex-prefei-
to Eduardo Paes (DEM), que 
também já foi alvo dos xinga-
mentos de Crivella. 

“A fala (de Crivella) não re-
presenta só o desespero, mos-
tra uma postura preconceituo-
sa, machista e que estigmatiza 
pessoas a partir de suas prefe-
rências sexuais e trata a pre-
ferência sexual como ofensa 
pessoal” afirma Paulo Baía. 

“Além da agressão verbal 
à João Doria, ele agride tam-
bém a todos aqueles que são 
homossexuais. Essa ofensa, 
grosseria e difamação à Doria 
também ofende o universo da 
diversidade. Ele põe à lume 
sua posição de discriminar 
pessoas que são diferentes 
por sua escolhas sexuais, por 
gênero, por raça, enfim, colo-
ca de forma aberta todo o seu 
preconceito”, diz o sociólogo.

“Essa postura mostra um 
homem machista discrimi-
nador e que apoia a violência 
contra  os que são diferen-
tes”, finaliza.

 > As ofensas de Crivel-
la à Doria provocaram 
reações em diversos ní-
veis. Nas redes sociais 
uma internauta  escre-
veu: “Como pode um 
homem que se diz de 
Deus agir dessa forma?”. 
Houve também que 
apoiasse a fala discri-
minatória do prefeito: 
“É viado mesmo, só re-
parar na roupinha dele”. 

No âmbito governa-
mental, o secretário de 
Desenvolvimento Regio-
nal de São Paulo, Marco 
Vinholi (PSDB) atacou o 
prefeito do Rio. “O pre-
feito Marcelo Crivella em 
sua fala xingando (sic) o 
governador João Doria 
escancara o pior de uma 
entressafra de políticos 
que envergonha nossa 
nação. A boa notícia é 
que esse ciclo está che-
gando ao fim”, disse.

Uma pessoa no Twit-
ter utilizou a tag #cren-
tessemvergonhos e dis-
parou: “Crivella, flor 
de Lis (sic), Silas Mala-
faia etc... 2020 veio pra 
mostrar o quão podre 
e hipócrita é o povo da 
igreja e o quantos eles 
não são santos, muito 
menos exemplo pra p* 
nenhuma”.

“A falta de decoro de 
Crivella, afinal ele repre-
senta uma parcela de 
evangélicos, faz com que 
as pessoas acreditem 
que todos os ‘crentes’ são 
desta forma. Uma vergo-
nha”, diz a missionária 
Ivaneuma Lima.

Xingamento 
inflama as 
redes sociais

MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br

A fala (de Crivella) 
não representa 
só o desespero, 
mostra uma postura 
preconceituosa, 
machista e que 
estigmatiza pessoas 
a partir de suas 
preferências sexuais 
e trata a preferência 
sexual como ofensa 
pessoal”

PAULO BAÍA, sociólogo

COM O PIRES NA MÃO

Bolsonaro não virá ao Rio para a campanha de Crivella

 N Após viajar para Brasília 
para reunião com o presiden-
te Jair Bolsonaro (sem par-
tido), Marcelo Crivella (Re-
publicanos) voltou de mãos 
abanando. Bolsonaro decidiu 
que não vem ao Rio para par-
ticipar da campanha do pre-
feito, que busca a reeleição. 

Segundo o site Yahoo, pe-
sou na decisão final a boa 
relação de Bolsonaro com 
o ex-prefeito Eduardo Paes 

(DEM), que disputa com Cri-
vella a preferência do eleitora-
do neste segundo turno. Além 
disso, o presidente busca evi-
tar  desgastar sua imagem à 
toa, uma vez que as pesquisas 
apontam um cenário difícil para 
o prefeito reverter a vantagem 
conquistada por Paes.

A campanha de Crivella ten-
ta convencer o presidente a au-
torizar que o deputado federal 
Hélio Lopes (PSL-RJ), também 

conhecido como Hélio Negão 
ou Hélio Bolsonaro, participe 
de agendas com Crivella no Rio.

Inicialmente, o prefeito 
tomaria café da manhã com 
o presidente, mas, como se 
atrasou, foi recebido para um 
almoço no Palácio do Alvora-
da. Para não dizer que a via-
gem foi totalmente perdida 
para Crivella, Bolsonaro gra-
vou mensagens de apoio ao 
lado do prefeito.

EM VÍDEO, CRIVELLA DIZ QUE HAVERÁ PEDOFILIA NA ESCOLA

Freixo e Paes vão processar prefeito por fake news

 N No mesmo dia que publicou 
pedido de desculpas no Twit-
ter pelas ofensas contra o go-
vernador de SP, João Doria, Cri-
vella fez outro vídeo, que pode 
ser visto em https://twitter.
com/lazarorosa25, dizendo 
que se o seu rival na disputa, 
Eduardo Paes (DEM), ganhar 
as eleições haverá “pedofilia” 
no ensino infantil das escolas 
cariocas. Paes tem 54% das 
intenções de voto e Crivella 
21%, segundo o Datafolha. 

“Tem um inimigo meu que 

queria acabar com o Bolsonaro. Se 
pudesse, daria outra facada no Bol-
sonaro, que é o PSol. O PSol está 
com Paes, dizem que vai tomar 
conta da Secretaria de Educação”, 
afirma Crivella no vídeo.

Na mesma filmagem, o bispo 
diz que Paes promoverá “pedo-
filia” nas escolas. “Você imagina: 
pedofilia nas escolas. Jesus se 
comparou às crianças e nós va-
mos aceitar pedofilia na escola, no 
ensino infantil?”, indaga.

A reação foi imediata: o depu-
tado federal Marcelo Freixo (Psol) 

afirmou, via Twitter, que vai pro-
cessar o prefeito. “Crivella é o es-
goto das fake news. O Psol vai pro-
cessá-lo pelas mentiras que disse. 
Crivella é o pior prefeito da história 
do Rio de Janeiro. É um ser medío-
cre e mentiroso. Vai sair pelas pelas 
portas do fundos e processado”, 
escreveu Freixo.

Em seguida, Eduardo Paes emi-
tiu nota: “Na tarde de hoje (ontem), 
o atual prefeito do Rio Marcelo Cri-
vella fez uma declaração públi-
ca de que um acordo meu com o 
Psol, garantiria a eles a secretaria 

de Educação e que este fato le-
varia à promoção de pedofilia 
nas escolas e que por isso, repre-
sentaria um risco para as nossas 
crianças”, escreveu Paes. 

“Em primeiro lugar, não há 
qualquer acordo político, nem 
troca de cargos com o Psol, nem 
de minha parte, nem da deles e, 
esta atitude reflete o desespero 
dele com a crescente perspectiva 
de derrota nas urnas, mas não 
imaginava que seria capaz de ir 
tão longe na baixeza e na menti-
ra. Ele será processado eleitoral, 
cível e criminalmente por essa 
gravíssima e mentirosa acusa-
ção”, finalizou Paes.
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Datafolha: Paes tem 71% e Crivella 29%
Pesquisa divulgada ontem mostra que candidato do DEM tem maior número de votos válidos

A 
pesquisa Datafolha 
divulgada ontem 
aponta Eduardo 
Paes (DEM) com 

54% das intenções de votos, 
contra 21% de Marcelo Cri-
vella (Republicanos) na dis-
puta do segundo turno pela 
Prefeitura do Rio. Brancos 
ou nulos representam 22% e 
não sabem, 3%. Se forem le-
vados em consideração ape-
nas os votos válidos, a vanta-
gem do ex-prefeito aumenta: 
71% x 29%.

O levantamento também 
perguntou aos entrevistados 
se eles estariam dispostos a 
mudar o voto até o dia da 
eleição (29). A grande maio-
ria (88%) disse que já está to-
talmente decidido, enquanto 
12% ainda podem alterar.

POR SEGMENTO
Segundo  o  Data fo lha , 
Eduardo Paes tem vanta-
gem sobre Marcelo Crivella 
entre mulheres (58% contra 
17%), quem tem mais de 60 
anos (62% x 21%), os mais 
instruídos (60% x 15%), os 
eleitores com renda familiar 
mensal de mais de 10 salá-
rios mínimos (70% x 10%), 
além de funcionários públi-
cos (65% x 11%).

Já Crivella vai melhor com 
os evangélicos (46% x 29%), 
enquanto Paes com os cató-
licos (68% x 10%).

A pesquisa também per-
guntou qual candidato leva 
vantagem com simpatizan-
tes do PT, e Paes tem amplo 
domínio: 72% x 11%. Além 
disso, 68% dos eleitores que 
disseram ter votado em Be-
nedita da Silva, quarta co-
locada no primeiro turno, 
vão apoiar o ex-prefeito, en-
quanto apenas 8% irão votar 
em Crivella. E os eleitores de 
Martha Rocha (PDT), tercei-
ra colocada, também prefe-
rem Paes: 64% contra 10% 
de Crivella.

A pesquisa, encomendada 
pela TV Globo e pelo jornal 
“Folha de S.Paulo”, foi reali-
zada nos dias 17 e 18 de no-
vembro e ouviu 1.064 elei-
tores da cidade. A margem 
de erro é de 3% para mais ou 
para menos e o número de 
registro na Justiça Eleitoral 
é RJ-00503/2020. O nível de 
confiança é de 95%.

 > O procurador-geral 
da República Augusto 
Aras enviou petição ao 
Supremo Tribunal Fe-
deral afirmando que foi 
instaurada uma notícia 
de fato para apuração 
preliminar, ‘em tese, 
na esfera penal’, sobre 
a reunião no Palácio do 
Planalto entre o presi-
dente Jair Bolsonaro, 
ministro-chefe do Ga-
binete de Segurança 
Institucional, Augus-
to Heleno, o diretor 
da Agência Brasileira 
de Inteligência (Abin), 
Alexandre Ramagem, e 
a defesa do senador Flá-
vio Bolsonaro (Republi-
canos), investigado por 
suposto esquema de 
‘rachadinha’.

A reunião estava fora 
da agenda e foi revelada 
pelo jornalista Guilher-
me Amado, da revista 
Época, e confirmado 
pelo Estadão. 

PGR apurará 
suposta ajuda 
do governo

NA TV

No primeiro debate do 2º turno, acusações e enfretamentos

PAULO BELOTE/DIVULGAÇÃO BAND

 N No primeiro debate do se-
gundo turno, ontem à noite, na 
Band TV, os candidatos Eduar-
do Paes (DEM) e Marcelo Cri-
vella (Republicanos) falaram 
sobre saúde, obras públicas e 
o combate à covid. Mas o que 
marcou foram os ataques. 
Paes chamou Crivella de ‘pai 
da mentira’, questionando os 
números positivo que o prefei-
to apresentava de seu governo.

No segundo bloco, o candi-
dato Crivella disse que, como 
prefeito, enfrentou muito bem 
a pandemia e chamou Paes 

de “madrinha da mentira”. Paes 
criticou a falta de medicamentos 
em postos de saúde da família, 
no governo Crivella, e afirmou que 
priorizou a saúde em sua gestão. 

Crivella disse que repassou 
mais dinheiro para as creches 
ao tirar dinheiro no carnaval, e 
acusou o adversário de gastar 
150 milhões com a Rede Globo. 
Paes destacou o carnaval como 
um bem cultural que traz re-
torno para a cidade, e lembrou 
a ligação de Crivella com a TV 
Record (do bispo Edir Macedo, 
da Igreja Universal).

Por mais de uma vez, Eduardo 
Paes pediu direito de resposta por 
ter sido ofendido por Crivella.

Mobilidade urbana também 
foi um dos temas fortes do de-
bate, já que é uma das maiores 
reclamações dos cariocas. Paes 
chamou a atenção para os ôni-
bus, cuja frota tem muito tempo 
de uso, e acusou Crivella de não 
cobrar que as empresas melho-
rem o serviço. 

Em um dos direito de resposta 
a que teve direito, Eduardo disse: 
“Sou ficha limpa, não pesa nenhu-
ma acusação contra mim.” 

Crivella terminou o debate 
dizendo que fez um bom gover-
no mesmo tendo começado no 
vermelho. Citou seu enfrenta-
mento da pandemia e pergun-
tou se os eleitores arriscariam 
tudo isso votando no adversá-
rio. Já Eduardo ressaltou que 
os últimos anos foram difíceis 
para a população, e falou sobre 
o aumento de violência nas 
ruas e o desmonte dos BRTs. 
“Não é uma discussão sobre 
ideologia é uma discussão so-
bre o futuro da cidade.” “Crivel-
la nunca mais”, citou.
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FORA DO UFC
Lenda do MMA, Anderson 

Silva rescindiu com o UFC. 

Ele chegou a um acordo 

verbal pelo fim do vínculo.

Aponte a câmera 
do seu celular e 

acesse conteúdos 
exclusivos do 

caderno ATAQUE. 
8 páginas, fotos e 

vídeos para você  
ler e curtir.

VASCO

FLAMENGO

FLUMINENSE BOTAFOGO

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nParecia que tudo se enca-
minhava para um acerto. 
Mas, após longa negociação, 
polêmicas e muitas pessoas 
envolvidas, Dodi está fora do 
Fluminense a partir de 2021. 
O destino deve ser o futebol es-
trangeiro, como os empresá-
rios do volante comunicaram. 
O Tricolor acusou os repre-
sentantes do atleta de serem 
antiéticos por terem oferecido 
Dodi a outros clubes. Será uma 
perda sentida, mas o ponto fi-
nal é importante. Jogadores 
vêm e vão. O Fluminense fica.

FIM DA NOVELA: 
DODI FORA 

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

A INEVITÁVEL QUEDA 

O 
Flamengo enfrentou o São Paulo em 
três oportunidades em 2020. Juntan-
do os três placares, o Rubro-Negro teria 

perdido por 9 a 2. O melhor time da América 
em 2019 foi engolido pelo futebol corajoso de 
Fernando Diniz. Aliás, coragem foi tudo o que 
faltou para o time carioca na eliminação me-
lancólica da Copa do Brasil. O time não jogou. 
Tudo bem, vimos muitos desfalques. E, mesmo 
assim, o time que entrou em campo deveria 
apresentar bom futebol. Muitos erros e equívo-
cos. Como o Éverton Ribeiro, de quem sou fã. 
Camisa 10 da Seleção e capitão do Flamengo, 
ele deixa o Vitinho bater um pênalti decisivo? 
Não interessa que ele pegou a bola. Era a hora 
de o líder tomar à frente. E o próprio Rogério 
Ceni ordenar. Gosto dele. Acho, inclusive, que 
não dá para crucificá-lo e pedir a cabeça. O 
Flamengo precisa, além da volta dos seus jo-
gadores, de firmeza. Um trabalho psicológico 
intenso para que a confiança retorne. 

Gerson em ação no Morumbi: eliminação rubro-negra

 nInstantes antes do jogo 
contra o Fortaleza, o tor-
cedor do Vasco foi pego de 
surpresa com a ausência de 
Benítez. O argentino testou 
positivo para covid-19 e se 
juntou a uma lista de oito 
desfalques pelo mesmo mo-
tivo, com Miranda, Castan 
(foto), Ulisses, Carlinhos, 
Bastos, Ribamar e Tiago 
Reis. Situação crítica e que 
preocupa Sá Pinto, que já 
não tem elenco qualificado 
e vai perdendo peças mais 
do que importantes...

OITO INFECTADOS 
NO VASCO 

DESISTÊNCIA E CORRERIA 

 nO Botafogo desistiu da contratação do volante Jonas, que 
já atuou no Flamengo no Rio. Por quê? O tempo para a ins-
crição seria extremamente curto junto à CBF e a diretoria 
optou pela desistência. Jonas joga na Arábia Saudita, o que 
dificultou a situação. O Alvinegro corre para achar alguém 
do mercado sul-americano ou brasileiro para reforçar o 
elenco. O prazo de inscrição termina hoje.
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Meia Dodi não joga 
mais pelo Tricolor

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Dodi: negociações encerradas

A paciência do Fluminense 
se encerrou nas negociações 
envolvendo a renovação do 
meia Dodi. Em nota oficial, 
o clube afirmou que o joga-
dor não atua mais pelo clu-
be, mesmo com contrato até 
31 de dezembro. Em reunião 
realizada ontem, o Tricolor e 
os empresários do atleta não 
chegaram a um acordo pela 
extensão do vínculo.

“O Fluminense já havia 
sido alertado, ainda em se-
tembro, de que os empresá-
rios do jogador o ofereciam 
a diversos clubes ao mesmo 
tempo em que negociavam a 
permanência do atleta, em 
atitude que não condiz com 
a ética que se espera de qual-
quer um que se relacione 
com o clube”, escreveu Flu-
minense, no site oficial.

E prosseguiu: “A partir de 

hoje (ontem), Dodi não mais 
atuará pelo Fluminense e 
treinará em horário alterna-
tivo até o fim de seu contra-
to, que está previsto para 31 
de dezembro de 2020, já que 
seus representantes sequer 
acenaram com a possiblida-
de de estender o contrato até 
o final do Campeonato Brasi-
leiro, em fevereiro de 2021”.

Ceni preocupado com psicológico 
Ao comentar a derrota e a eli-
minação do Flamengo dian-
te do São Paulo, Rogério Ceni 
afirmou que a partida do Mo-
rumbi foi semelhante ao jogo 
do Maracanã, na semana pas-
sada. Na opinião do técnico, a 
equipe carioca iniciou melhor 
o duelo e, após levar um gol, 
acabou se abatendo.

“Jogo muito parecido com 
o do Maracanã. O Flamengo 
dominou o primeiro tempo e 
teve oportunidades. Infeliz-
mente, o momento faz com 
que a bola passe próxima do 
gol e não entre. Na primeira 
oportunidade do São Paulo, 
saiu o gol. Aí entra o lado psi-
cológico que acaba atrapa-
lhando todo o esforço. Aí tem 
o desgaste, tudo que temos 
enfrentado”, afirmou.

Ceni tem que recuperar elenco

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Ao comentar sobre os 
próximos compromissos 
da equipe, principalmente 
o jogo de ida das oitavas de 
final da Libertadores, na pró-
xima terça-feira, Ceni mos-
trou preocupação com o psi-

cológico da sua equipe.
“Não só tem como recupe-

rar o elenco para a Liberta-
dores, como faremos. Mas o 
maior problema está na cabe-
ça. Precisamos recuperar isso. 
Sofremos dois gols parecidos e 
o time sente muito”, disse.

Após a eliminação para o 
São Paulo na Copa do Brasil, 
cerca de 200 torcedores do 
Flamengo foram ao Aeropor-
to do Galeão para aguardar o 
desembarque da delegação 
do clube carioca. No entanto, 
a comissão técnica e os jogado-
res rubro-negros conseguiram 
sair pelo terminal de cargas, 
fugindo dos torcedores. As in-
formações foram publicadas 
em primeira mão pelo jorna-
lista Wesley Ramon, do portal 
“Urubu Interativo”.  

Emiliano 
Díaz elogia 
a técnica
Os sete jogos seguidos sem 
vitórias, a estreia com der-
rota de virada e a penúltima 
colocação no Brasileirão 
parecem não causar preo-
cupação em Emiliano Díaz, 
técnico interino do Botafo-
go enquanto o pai, Ramón, 
se recupera de cirurgia. O 
argentino está encantado 
com a técnica do elenco e 
diz que falta apenas “recu-
perar a intensidade”. “(O 
time) Está precisando recu-
perar a intensidade. Mas es-
tamos confiantes no grupo, 
que demonstra essa gana 
de reverter a situação. Não 
tenho nenhuma dúvida de 
que eles vão tirar o Botafo-
go dessa situação”, disse. 

Em casa, um 
empate sofrido 
com o Fortaleza
Inofensivo, Cruzmaltino fica apenas no 0 a 0: resultado não 
ajuda e mantém a equipe à beira da zona de rebaixamento

RAFAEL RIBEIRO / VASCO /DIVULGAÇÃO

Leo Gil foi um dos poucos destaques do Vasco no jogo de ontem

A 
chuva em São Januá-
rio, na noite de on-
tem, não incomodou 
Ricardo Sá Pinto. De 

bermuda, o português não se 
sentou um minuto sequer sob 
a proteção do banco de reser-

vas. Com problemas maiores, 
devido ao novo surto da co-
vid-19, o treinador perdeu a 
oitava peça depois de Benítez 
testar positivo. E a criatividade 
do camisa 10 fez falta no em-
pate em 0 a 0 com o Fortaleza, 
em São Januário. Quinto pior 
mandante da Série A, o Cruz-
maltino, 16º colocado, com 23 

pontos, deixou o Z-4, mas con-
tinua sendo assombrado pelo 
fantasma da Segundona.

Reconhecido pelo histórico 
de apoio a causas sociais e ra-
ciais, o clube entrou em campo 
com a mensagem ‘Respeito e 
Igualdade’ na camisa, em alu-
são ao Dia da Consciência Ne-
gra, comemorado hoje. Mas 

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL
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A MAIS 

Estadão Conteúdo

fracassou na missão de muni-
ciar o apagado Talles Magno e 
o inquieto e isolado Germán 
Cano. Em meio ao marasmo 
ofensivo, brilhou a estrela de 
Fernando Miguel ao espalmar 
a cabeçada de Bruno Melo. Ro-
marinho levou perigo no chu-
te por cima da meta ‘protegida’ 
pela estátua do famoso xará.

Insatisfeito, Sá Pinto voltou 
do intervalo com o colombia-
no Gustavo Torres no lugar de 
Talles. O atacante apareceu 
bem em duas jogadas e, na 
melhor, parou na boa defesa 
de Felipe Alves. A resposta cea-
rense foi imediata. Com uma 
defesa milagrosa no canto es-
querdo, Fernando Miguel evi-
tou o gol de Bergson.

A perigosa finalização de 
Leo Gil foi a última chance 
real do Vasco, aos 34. A partir 
daí, os visitantes, renovados 
pelas substituições de Mar-
celo Chamusca, impuseram 
uma pressão pela vitória. Con-
sistente e com Fernando Mi-
guel em noite segura, o Vasco 
segurou o amargo empate.

faltaram boas ideias e inspira-
ção em campo para potenciali-
zar a homenagem com vitória.  

Há nove jogos sem vencer 
como visitante, o Fortaleza se 
sentiu à vontade na Colina. 
Com maior posse de bola, 
teve paciência para construir 
as jogadas ofensivas. A favor 
do Vasco, prevaleceu o encai-

xe do esquema com três za-
gueiros. Pelos lados, porém, 
a marcação de Léo Matos e 
Neto Borges não fechou todos 
os espaços.

Na ausência de Benítez, o 
compatriota Leo Gil, pela qua-
lidade no passe, tentou levar o 
Vasco à frente na base da gar-
ra. Mais adiantado, Pikachu 

MARCELO BERTOLDO
marcelo.bertoldo@odia.com.br
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ECONOMIA

Mais de oito milhões de brasileiros terão o 13º menor
Com a suspensão de contratos durante a pandemia o valor do benefício vai ser reduzido. Especialista dá dicas de como economizar

Segundo João Gondim, o ideal é mudar o hábito de contar com o 13º salário para pagar dívidas

O fim do ano chegou e com 
ele o tão esperado 13º salário. 
Mesmo com a crise ocasiona-
da pela pandemia, o benefício, 
que é pago trabalhadores com 
carteira assinada e a aposen-
tados e pensionistas do INSS, 
deve injetar R$ 208 bilhões na 
economia, segundo cálculos 
da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC).

Porém, dados do painel do 
Benefício Emergencial divul-
gado pelo Ministério da Eco-
nomia, mostram que 8,5 mi-
lhões de contratos de trabalho 
foram suspensos entre abril 
e novembro, diminuindo as-
sim o valor do 13º de muitos 
trabalhadores. 

POR QUE O 13º PODE SER MENOR?

A queda do valor é reflexo 
das mudanças provocadas 
pela Medida Provisória 936, 
que permitiu a suspensão de 
contrato como medida para 
manter as vagas de emprego, 
como explicou o economista e 
planejador financeiro pessoal, 

João Gondim Neto: “o 13º será 
reduzido para muitos traba-
lhadores, neste ano, porque 
ele é calculado com base nos 
meses em que o trabalhador 
prestou serviço por mais de 
15 dias. Como houve suspen-
são do contrato de trabalho, 
a expectativa é de que os me-
ses em que o colaborador não 
trabalhou não sejam conta-
bilizados, consequentemen-
te, impactando o valor a ser 
recebido”.

O economista reforçou 
também, que uma possível 
segunda onda da covid-19 
pode impactar, inclusive, no 
valor do benefício de 2021. 
“A Europa passa por uma se-
gunda onda e alguns países 
enfrentam por uma nova fase 
de lockdown. Com a eleição 
do Joe Biden nos Estados Uni-
dos, há uma tendência de que 
o novo presidente também 
tome medidas mais restritivas 
e que podem ser seguidas no 
Brasil, já que é esperada uma 
nova onda no próximo ano”, 
explicou Gondim.

C O M O  S E  P L A N E J A R  PA R A 

REAJUSTAR O ORÇAMENTO?

Por conta da redução desse 
ano e a possível reprodu-
ção do impacto no ano que 
vem, o planejador financei-
ro reforçou a necessidade 
do planejamento e deu di-
cas para facilitar a adapta-
ção. Segundo João Gondim, 

o ideal é mudar o hábito de 
contar com o 13º salário para 
pagar dívidas: “A ideia é que 
essa renda extra passe a ser 
uma receita para uso futuro, 
e não para pagar gastos do 
passado”. 

É muito comum que as 
pessoas façam compras exa-
geradas em épocas festivas, 

Reportagem da estagiária Maria 

Clara Matturo, sob supervisão de 

Thiago Antunes

Um a cada seis brasileiros já 
teve o cartão de crédito clonado

Pesquisa obtida pelo DIA mostra que 73% dos brasileiros têm medo de comprar online
REPRODUÇÃO

Empresa alerta sobre golpes visando a clonagem de cartão de crédito. No último ano 45 mil pessoas foram prejudicadas na Black Friday

H
oje acontece a Black 
Friday, momento de 
diversas promoções 
e alto consumo, prin-

cipalmente nas lojas online. 
Apesar das compras pela in-
ternet serem uma realidade, 
muitas pessoas ainda se sen-
tem inseguras para realizá-las, 
não sem motivo. Uma pesqui-
sa realizada pelo dfndr lab, 
laboratório especializado em 
segurança digital da PSafe, e 
obtida com exclusividade pelo 
O DIA, analisou o hábito de 
compra dos brasileiros e apon-
tou que 73% dos participantes 
têm medo de fazer compras 
pela internet. O estudo tam-
bém mostra que 16% já tive-
ram o cartão de crédito clona-
do, o que indica um dado alar-
mante: um a cada seis brasi-
leiros já sofreram com o golpe. 

O levantamento entrevis-
tou 11.274 brasileiros e apon-
tou que esse medo já indicou 
uma mudança de comporta-
mento nos hábitos de consu-
mo, como explicou o diretor 
do dfnr lab Emilio Simoni. 
“Entre os entrevistados, 87% 
disseram que antes de fazer 
uma compra online sempre 
buscam mais informações, 
para garantir que aquele 
site é confiável. E eles estão 
corretos em se precaver, os 
phishings relacionados à 
falsas ofertas da Black Fri-
day atingiram mais de 45 mil 
pessoas no último ano”.

Cerca de 32,8% dos entre-
vistados afirmaram que fa-
zem compras online durante 
a Black Friday e, tal como ou-
tras épocas festivas e promo-
cionais, as fraudes se inten-
sificam nesse período. “Os 
cibercriminosos sempre se 
aproveitam de datas comer-
ciais e grandes eventos para 
criar novos golpes temáticos. 
Infelizmente, mesmo com 
todos os nossos alertas, ain-
da há quem caia neste tipo 
de armadilha virtual. Den-
tro de nossa pesquisa, vemos 
que 28% dos respondentes 
admitem terem sido vítimas 

desse tipo de ciberataque”, 
explicou o diretor. 

COMO ACONTECEM OS GOLPES?

A forma mais comum de 
fraude utilizada pelos crimi-
nosos é o phishing, citado 
por Emilio. Esse tipo de gol-
pe acontece quando crimi-
nosos usam falsos sites com 
visual e linguagem bem si-
milar aos sites originais, com 
ofertas bastante atraentes 
para convencer o comprador 
a fornecer informações pes-
soais e dados bancários no 
cadastro. Dos participantes 
da pesquisa, 63,8% disseram 
já ter recebido links de pro-

moções falsas, mas Emilio 
alerta que essa não é a única 
forma de se obter dados: “A 
pesquisa mostra que 16% dos 
respondentes tiveram o car-
tão de crédito clonado. No 
entanto, não é possível preci-
sar de que forma esta clona-
gem ocorreu, se por compra 
online ou presencial. Por isso 
é preciso sempre ficar aten-
to e se precaver em todas as 
situações”.

“Infelizmente essa prática 
de clonagem de cartão é mui-
to comum, e pode ocorrer de 
diversas formas, como acesso 
a sites e páginas falsas, cadas-
tro de cartões em aplicativos, 
divulgação de dados em apli-
cativos de mensagem e tam-
bém existe a clonagem de 
cartões quando entregue na 
mão de outras pessoas”, com-
plementou a advogada espe-
cialista em direito penal do 
Guimarães, Hesketh & Lemos 
Advogados, Cristiane Lemos.

Como agir se for vítima desse golpe?
 > Alguns cuidados toma-

dos pelos consumidores 
podem evitar a clonagem 
de cartões. “Nunca infor-
me dados pessoais ou ban-
cários sem que tenha ab-
soluta certeza da confiabi-
lidade dos sites, e em caso 
de dúvida, evite passar 
qualquer informação si-
gilosa”, orientou o diretor.

Além do cuidado redo-
brado, existem algumas 
medidas práticas de cui-
dados como ter um siste-
ma de segurança instala-
do no celular para ser avi-
sado sobre links suspei-
tos. Uma boa saída para 
identificar links falsos é 

acessando um site de checa-
gem, como o do dfndr lab. 

Sempre desconfie dos si-
tes de compra, o ideal é que 
tenham CNPJ, endereço, te-
lefone de contato e selo de 
verificação nas redes sociais. 

O indicado pelos especia-
listas o cartão seja bloquea-
do assim que a fraude seja 
identificada pelo consumi-
dor. “Geralmente esse pro-
cedimento gera o cancela-
mento desse cartão e a de-
volução do valor da compra 
realizada. 

É recomendado também 
que se faça um registro de 
ocorrência na delegacia 
mais próxima, para que seja 

instaurado um inquérito 
policial para apuração do 
crime”, orientou a advoga-
da Cristiane Lemos. 

Por fim, a advogada es-
pecialista em direito do 
consumidor Cátia Vita 
afirmou que a responsa-
bilidade da fraude é da ad-
ministradora do cartão. 
“O consumidor pode ficar 
tranquilo, porque quem 
tem que investigar é a 
instituição financeira ou 
a administradora do car-
tão de crédito. Lembran-
do que a instituição finan-
ceira e a administradora 
podem ser responsabili-
zadas”, finaliza.

Reportagem da estagiária Maria 

Clara Matturo, sob supervisão de 

Thiago Antunes

Entre os 
entrevistados, 
87% disseram 
que antes de fazer 
uma compra online 
sempre buscam mais 
informações, para 
garantir que aquele 
site é confiável”
EMILIO SIMONI, diretor do 
dfndr lab

Na pesquisa, foram 
entrevistadas 11.274 
pessoas. Medo de 
clonagem alterou 
comportamento

Exclusivo!

principalmente nos finais de 
ano. Por isso, o especialista 
recomenda a reflexão para 
avaliar a real necessidade 
de fazer determinada com-
pra. Os presentes também 
entram nesse pensamento, a 
demonstração de afeto pode 
ser feita de diversas formas, 
como através de uma carta 

ou presente feito de forma 
artesanal. De forma práti-
ca, evitar parcelamentos é 
uma boa estratégia. Assim, o 
seu ganho futuro já não será 
comprometido com gastos do 
passado. Além do mais, quem 
compra à vista sempre tem 
mais condições de negociar 
um bom desconto.

Por fim, o economista re-
força a importância de ter 
uma organização financeira: 
“ao invés de contar com o 13º 
salário para pagar o IPTU, o 
IPVA ou o material escolar dos 
filhos, calcule esse gasto anual 
e divida por 12 e poupe esse 
montante a cada mês. Muitas 
pessoas tentam pagar os gas-
tos eventuais, como o seguro 
do carro e o IPTU, com a re-
ceita eventual, como o 13º e as 
férias. O ideal seria encaixar o 
orçamento considerando as 
despesas eventuais dentro do 
orçamento mensal”. 
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Federal aprovou a Medida Provisória 993/20, que autoriza o Incra a 
prorrogar, até 28 de julho de 2023, 27 contratos de servidores por tempo determi-
nado para atender a necessidades do instituto. A MP foi encaminhada ao Senado.

A CÂMARA

Fim da estabilidade nas 
‘mãos’ do Supremo
Além da ação que já está na Corte, outras serão apresentadas para frear a reforma

DIVULGAÇÃO STF

Marco Aurélio Mello 
analisa pedido de frente 
parlamentar; depois, 
entidades também 
recorrerão ao STF

O 
futuro da estabili-
dade no serviço pú-
blico será, de uma 
forma ou de outra, 

decidido pelo Supremo Tri-
bunal Federal (STF). O fim 
dessa garantia é o pilar da 
proposta de reforma admi-
nistrativa (PEC 32) que a 
União entregou ao Congres-
so em setembro. Uma ação 
que já está na Corte pede a 
suspensão da tramitação da 
PEC 32 na Câmara, devido à 
falta de dados que subsidiam 
o projeto. Mas mesmo se esse 
pedido for negado, o STF re-
ceberá outras ações na ten-
tativa de barrar as medidas 
previstas no texto.

Diversas entidades de ser-
vidores de todo o país já si-
nalizaram que vão recorrer 
ao Judiciário se a proposta 
passar no Legislativo. A in-
tenção é impedir principal-
mente o fim da estabilidade 
de futuros servidores (como 
prevê a reforma), alegando 
que a medida representa ris-
cos para a democracia.

O argumento é de que, 
sem isso, os funcionários 
públicos ficarão à mercê de 
decisões de governantes, 
quando, na verdade, servem 
ao Estado e à população.

 n Se a União propõe alguns 
ajustes para enxugar gastos 
públicos focando na mudança 
das regras do serviço público, 
nos estados outras propostas 
começam a sair do papel. No 
Rio de Janeiro, como a coluna 
antecipou em 7 de outubro, em 
breve o governo apresentará 
detalhes da reestruturação da 
máquina estadual. 

Será um amplo programa, 
composto por vários projetos 
de lei para desestatizações de 
empresas e sociedades de eco-
nomia mista, além da fusão de 
fundações (entre elas, a Leão 
XII e a FIA). A primeira etapa 
será divulgada na semana que 
vem. E a segunda em fevereiro 
do ano que vem.

O governador afastado 

Wilson Witzel tentou iniciar 
essa discussão com a Assem-
bleia Legislativa do Rio em 
abril, quando a pandemia da 
covid-19 já começava a afetar 
a arrecadação tributária. 

No entanto, à  época, o 
presidente da Alerj, André 
Ceciliano (PT), declarou à 
coluna que “nenhuma me-
dida drástica” seria votada 
neste período de restrições 
de acesso ao público à Casa.

Agora, o governador em 
exercício, Cláudio Castro, ado-
ta tom conciliador. Ele pediu a 
devolução do projeto de Wit-
zel para enviar um com o seu 
carimbo. E já disse que essa 
reforma será “discutida” e 
elaborada em conjunto com o 
Legislativo. 

REESTRUTURAÇÃO 

Desestatizações a caminho no Rio

Ministro baterá martelo sobre pedido
 > O ministro Marco Au-

rélio Mello é o relator do 
mandado de segurança 
apresentado por integran-
tes da Frente Parlamentar 
em Defesa do Serviço Pú-
blico para suspender a PEC 
32. O magistrado analisa, 
agora, a manifestação do 
presidente da Câmara, Ro-

drigo Maia (DEM-RJ). 
Maia pediu que a solicita-

ção da frente não seja aten-
dida. O democrata ressaltou 
que a proposta sequer está 
tramitando na Casa, já que 
as comissões não puderam 
ser compostas. Alegou tam-
bém que “minoria parlamen-
tar não pode interditar a 

discussão de matéria ini-
ciada por outro poder da 
República no Legislativo”.

Os parlamentares au-
tores da ação, porém, ar-
gumentam que a falta de 
transparência — ausência 
dos dados que revelam o 
impacto fiscal — prejudi-
ca a análise do projeto. Cláudio Castro adota tom conciliador na tentativa de aprovação

RAFAEL CAMPOS/DIVULGAÇÃO

Estudo aponta falta 
de cerveja em lojas
Um estudo da Neogrid, 
empresa especializa-
da na sincronização da 
cadeia de suprimentos, 
aponta que há uma alta 
considerável na falta de 
cerveja nos supermerca-
dos brasileiros. A ruptu-
ra, índice que demonstra 
a falta de produtos nos 
supermercados brasilei-
ros, aponta um número 
recorde para a bebida al-
coólica em outubro. 

Segundo a companhia, 
o número que em 2019 
girava em média na casa 
dos 10%, chegou a 18,92% 
no último mês.

“Todas as cervejarias 
apresentam falta de pro-
dutos no varejo e o nível 
de ruptura da cerveja 
nunca foi tão alto como 
hoje”, alerta Robson Mu-
nhoz, vice-presidente da 
empresa.

A ausência de algumas 

marcas nas prateleiras já foi 
notada pelos consumidores. 
O índice de ruptura, que em 
2019 era de cerca de 10%, só 
subiu desde o início da qua-
rentena em março, última 
vez em que a marca esteve 
na casa dos 10%.

Nos últimos dois meses, 
foram registrados 17,64% 
em setembro e 18,92% em 
outubro, segundo o moni-
toramento da Neogrid, que 
acompanha dados de 40 mil 
varejistas no país.

De acordo com Robson 
Munhoz, a explicação para 
esse cenário está na cadeia 
produtiva, mais especifica-
mente no fornecimento de 
vidro e lata para a confecção 
das embalagens.

“Não estamos falando em 
desabastecimento. Há falta 
de algumas marcas. Se falta 
embalagem não tem como 
produzir e vender cerveja”, 
explica Munhoz.
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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

 

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.
 

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
 



‘A Curva do Rio’ é a 
canção que dá o 

start do novo 
projeto de Aline 

Wirley, o primeiro 
sem a marca 

icônica do Rouge. A 
cantora está 

contando os dias 
para o lançamento 
do seu álbum solo 

chamado 
‘Indômita’, no 

próximo dia 27. O 
disco, que levou 

três anos para ficar 
pronto e feito todo 

de forma 
independente, traz 

uma Aline 
surpreendente e 

poderosa. A 
primeira faixa já 

está disponível nas 
plataformas 

digitais.

FábiaOliveira

 A PODEROSA 

ALERTA DE TRETA

Impasse com Boninho fez 

Roberto Carlos não 

gravar especial da Globo

Esta coluna questionou ontem a assessoria de 

Gusttavo Lima sobre a possível reconciliação 

do cantor com sua ex-mulher (ou seria atual?), 

Andressa Suita. Desde a noite da última quarta-

feira esta colunista vem notando que os dois não 

têm feito questão de esconder que estão dividin-

do o mesmo ambiente em diferentes momentos. 

 Na quarta, ambos postaram no Instagram, em 

horários próximos, a mesma bancada de cozinha. 

Já ontem, eles compartilharam imagens em suas 

redes sociais em que aparecem dentro de um 

carro com a cor e os bancos iguais. Andressa e 

Gusttavo se separaram há quase dois meses.

A assessoria do cantor sertanejo nega a reconci-

liação do casal.

RECONCILIAÇÃO?

REPRODUÇÃO IN
STA

GRAM
 

O 
especial de fim de ano do Rei Roberto 
Carlos, na Globo, virou uma verdadeira 
queda de braço. Tudo porque o diretor 

Boninho queria que a apresentação do Rei fosse 
gravada na Arena da Barra da Tijuca, mas o cantor 
se recusou. Roberto Carlos não quis sair de casa 
para correr o risco de se expor ou expor outras 
pessoas por conta da pandemia de Covid-19. 

O Rei até sugeriu um show em seu próprio 
estúdio, em uma pegada mais intimista, em 
que mostraria um pouco dos bastidores de sua 
vida por trás das câmeras, como a capela que 
tem em casa e o jardim de Maria Rita. Mas 
Boninho bateu o pé e não aceitou abrir mão da 
Arena da Barra como locação.

Roberto Carlos, que tem contrato com a 
emissora até 2022, também sugeriu fazer um 
compilado de especiais anteriores, mas Boni-

nho também não quis e a saída foi fazer o 
especial de fim de ano do Rei com imagens 
inéditas do que foi gravado em Jerusalém, em 
2011, com direção de Jayme Monjardim. Rober-
to vai gravar uma entrada em seu estúdio, para 
ser exibida antes do especial, e outra com uma 
mensagem de fé e otimismo, para o final.

Procurado, Roberto Carlos, através de sua 
assessoria de imprensa, se limitou a dizer que a 
decisão de não gravar o especial foi dele e que 
sua relação com a Globo segue em ‘harmonia’. 
“Sugeri a TV Globo a não fazer meu especial 
este ano, pelo grande número de profissionais 
envolvidos e presentes nas gravações, fui aten-
dido. Foi sugerido a exibição do show gravado 
em Jerusalém, que considerei uma boa solução. 
Minha parceria de mais de quatro décadas com 
a Globo continua em perfeita harmonia”. 
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Mais uma vez a velha máxima de que nada se cria, tudo se 

copia. Depois que Anitta fez uma parceria com uma marca 

de cerveja para trabalhar com a criação e marketing dos 

produtos, todo mundo agora quer copiar para mostrar 

poder e influência. A mais nova ‘diretora’ de uma marca 

do pedaço é Marina  Ruy Barbosa, que ocupará o cargo em 

uma empresa que vende sapatos.

Em tempos onde o Conselho de Educação Física tenta 

processar Claudia Raia por exercício ilegal da profissão, 

será que virar diretora de marketing e estilo, função 

para a qual pessoas estudam anos, está liberado para 

qualquer um que não tenha o currículo adequado? Vale 

lembrar que para atuar nesta área é obrigatório ter o re-

gistro profissional. Será que ser famoso e protagonista 

de novela dá diploma para todos os cursos?

COPIANDO ANITTA?

AFASTADO

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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POR AÍ
 n Nesta sex-

ta-feira, Dia da 
Consciência Ne-
gra, a Orquestra 
Sinfônica Juvenil 
Carioca promove 
uma homena-
gem para a data, 
com destaque 
para as apresen-
tações No Cais 
do Valongo, às 
10h30.

AIO GIRARDI/DIVULGAÇÃO

Giulia Be finalmente 
se pronunciou, após 
esta coluna que 
ninguém lê ter 
noticiado a recente 
aproximação que 
ela tem tido com o 
cantor Luan 
Santana, com 
quem ela lançou o 
hit ‘Inesquecível’. 
Giulia, que apesar 
de não ter negado 
que de fato está mais 
próxima do artista, começou esclarecendo o 
que todos já vêm especulando há um tempo: 
se ela seria ou não o pivô do fim do 
relacionamento de Luan Santana com Jade 
Magalhães. 
 “Não existiu traição, não existiu dar em 
cima, não existiu talaricagem. Fiz um 
trabalho com o Luan, sendo esse o primeiro 
feat da minha carreira. Fiquei muito 
animada, muito feliz por estar num projeto 
com um artista que sempre admirei, que 
provou, além do seu talento, ser também um 
ser humano incrível. Conheci seus pais em um 
ambiente de trabalho, assim como ele 
conheceu os meus, há meses. Criamos uma 
admiração mútua e uma amizade”, conta 
Giulia, que revelou ainda estar solteira após a 
onda de ataques que recebeu por conta do 
término de Luan e Jade. 
 “Não cabe a mim comentar o 

relacionamento 
de outras 
pessoas. O meu 
(namoro) não 
aguentou a tudo 
isso. Terminei tem 
algumas 
semanas, pois 
acho que a pessoa 
que a gente 
escolhe amar não 
merece toda essa 
destilação de ódio, 
toda essa criação e 

especulação abalando algo que era pra estar 
sendo vivido a dois. Eu escolhi essa vida, ele 
não”, diz a cantora. 
 Giulia também demonstrou o quanto ficou 
receosa em divulgar seu trabalho com Luan 
com medo dos julgamentos dos juízes da 
internet. “Meu amor por essa música 
‘Inesquecível’, que escrevi, criei e lencei, virou 
uma ansiedade. Me vi tendo medo de seguir 
trabalhando ela por receio do que iriam 
pensar de mim. Medo de criar um vínculo 
maior com alguém por conta do que iriam 
falar e quem isso poderia machucar. Até ao 
divulgar o projeto do Luan pelo Pantanal, 
trabalho de uma importância ímpar e muito 
maior que todos nós, fui criticada. O foco tem 
que mudar”, sugere Giulia Be, que também 
pediu que as mulheres parem de rivalizar 
outras mulheres e de aceitarem narrativas 
machistas. 

GIULIA BE SE PRONUNCIA

Você guardaria um comprovante de um depósito milionário? A 
ex-BBB e campeã do ‘BBB 19’, Paula Von Sperling, sim. A loura 
compartilhou em suas redes sociais que ainda tem guardado 
o extrato bancário que mostra o saldo de pouco mais de R$ 1,5 
milhão em sua conta. 
 “Vocês também guardariam um extrato desse?”, brincou a 
ex-BBB. No fim do ano passado, Paula havia contado aos fãs 
que já tinha gastado o prêmio que ganhou no reality. “Espero 
que os sites de fofoca não vejam isso, mas já gastei, né? Dinheiro 
é pra quê?”, contou ela, que durante sua participação no progra-
ma contou que usaria o prêmio para pagar dívidas da família. 

Ex-BBB perde seguidores por causa de religião
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Ariadna Arantes usou as redes sociais, ontem, para fazer um desabafo sobre 
uma situação que vem passando. A ex-BBB da 11ª edição contou que perdeu 
mais de 60 mil seguidores quando postou foto da sua religião, candomblé, no 
Instagram. “Eu perdi 66 mil seguidores há uns meses porque publiquei essa 
foto. Quero falar sobre respeito, empatia, amor, caráter e igualdade”, escreveu a 
influenciadora, que é iniciada há 17 anos no candomblé.

DE SUCESSO

UMA PARCERIA 
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DIVULGAÇÃO

Uma artista que, mesmo 
confinada, está parando 
a internet. O outro que 
não sai do TOP 200 do 
Spotify há 10 meses. Jojo 
Todynho e MC Du Black 
se uniram para lançar 
o single ‘Dominada’ 
nesta sexta-feira, em 
todas as plataformas 
digitais e com o clipe no 
Youtube. A letra fala de 
sensualidade, prazer e 
da relação carnal entre 
duas pessoas, mas sem 
perder o respeito entre 
o homem e a mulher: 
“Deixa o boy te domi-
nar / Mas em forma 
de prazer / Dá moral 
pra quem merece / Só 
os que sabem fazer”. 
O videoclipe dessa 
parceria estará dis-
ponível no Youtube 
a partir das 11h.

Ex-marido da cantora Perlla, Cássio Castilhol conseguiu na Justiça a guarda compartilhada das filhas 
que teve com a funkeira. “Saiu a tutela antecipada de visitação emergencial e guarda compartilhada 
das minhas filhas. Estou feliz e grato a esses profissionais (advogados) excepcionais e competentes 
que tanto me ajudaram e me defenderam nesta causa”, diz Cássio. 

VITÓRIA NA JUSTIÇA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

Luiz Bacci usou as redes sociais para contar que foi 
diagnosticado com a Covid-19. O apresentador esteve 
nesta quinta-feira (19), no Hospital Albert Einstein, 
em São Paulo, onde realizou exames que detecta-
ram a doença. Bacci, que ficará temporariamente 
afastado do ‘Cidade Alerta’, está assintomático e 
isolado em casa.
 “Fui diagnosticado com a Covid. Estou assintomá-
tico. Cheguei agora do hospital onde fiz os exames de 
imagem e sangue. Graças a Deus estão todos normais. 
Estou isolado em casa e sendo acompanhado”, conta 
o apresentador da Record TV.
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 N A campanha eleitoral no Recife ganha a cada dia mais 
ares nacionais. Marília Arraes (PT), que disputa o 2º 
turno contra João Campos (PSB), espera a chegada do 
ex-presidente Lula da Silva na cidade – para apoiá-la 
nas ruas e mídias, e para acalmar o partido, que não a 
aceita até hoje. Petistas do diretório dão como certa a 
chegada de Lula na cidade, mas o cacique não confirma. 
E Ciro Gomes, presidenciável do PDT, embora acon-
selhado pelo partido a não se envolver, pode aparecer 
para apoiar Campos, filho do falecido Eduardo, ex-go-
vernador. João Campos tem uma vice do PDT.

Não desiste
 N O presidente da Câma-

ra dos Deputados, Ro-
drigo Maia, não desistiu 
da tentativa de reeleição 
para o cargo. Enquanto o 
STF não decide a validade, 
anda conversando muito 
com o PSL controlado 
pelo deputado Luciano 
Bivar.

Forjado na caneta
 N Maia precisa articular 

muito, além de depender 
de aval judiciário. Ele era 
um deputado de fundo de 
plenário, do baixo clero, 
até ser alçado a presidente 
da Casa por articulação e 
apadrinhamento do pre-
sidente Michel Temer e do 
ministro Moreira Franco.

Caos
 N A situação no Amapá 

continua caótica, sem 
energia elétrica. Super-
mercados não têm mais 
perecíveis e carnes. Mui-
tos macapaenses não con-
seguem dormir por causa 
do calor. O presidente Jair 
Bolsonaro foi convidado a 
visitar o estado.

Aliás...
 N ... é apenas um apoio 

moral, o de Bolsonaro, 
porque o ministro Bento 
Albuquerque, das Minas 
e Energia, já montou QG 
há semanas no Estado. E a 
Eletrobrás é quem socorre 
a incompetência conces-
sionária local, uma em-
presa espanhola.

Desdém com eleitor
 N Pega mal na opinião 

pública do recifense a 
decisão do ex-ministro 
do MEC Mendonça Fi-
lho (DEM) e da Delegada 
Patrícia (PODE) em não 
apoiar ninguém no 2º 
turno das eleições. Eles 
representam, juntos, 
312.847 votos.

Peso...
 N Candidatos de São Pau-

lo e do Rio de Janeiro se 
mantiveram ativos nas 
redes sociais nas eleições 
2020. No levantamento da 
Socialbakers, plataforma 
global de marketing de 
mídia entre janeiro e ou-
tubro, Guilherme Boulos 
(PSOL) aparece com mais 
engajamento nas redes, 
tendo uma média de 6,7 
mil interações por post.

... das redes
 N O estudo também mos-

tra que Bruno Covas 
(PSDB) possui mais se-
guidores no Instagram 
(190 mil) do que no Face-
book (107 mil). Já no Rio, 
Marcelo Crivella (Repu-
blicanos) possui a maior 
base de seguidores no 
Facebook e Instagram, e 
no Twitter Eduardo Paes 
(DEM) lidera.

Correção
 N Ao contrário do publica-

do ontem, Sérgio Cabral 
não está com tornozeleira 
eletrônica na prisão domi-
ciliar no Rio de Janeiro.

RECIFE VIRA FOCO

TRÉGUA? 

 N O possível desembarque de Ciro Gomes (foto) no Recife pode 
dificultar mais sua reaproximação com Lula, após ambos troca-
rem afagos políticos recentes. Desde a explosão da Operação 
Lava Jato, Ciro faz críticas ferrenhas ao PT e Lula.

A luta por liberdade, dignida-
de e direitos civis é contínua 
mesmo em sociedades demo-

cráticas fortes como o Brasil e os 
Estados Unidos. Estamos sempre 
batalhando por uma “união mais 
perfeita”, exigida por nossos cida-
dãos. A conscientização é o primei-
ro passo para lidar com as desigual-
dades raciais, econômicas e polí-
ticas. Uma forma de aprendermos 
juntos é abordando as dolorosas ci-
catrizes de desigualdades deixadas 
pela nossa história comum como 
países que permitiram a escraviza-
ção de povos africanos.

Nos EUA, a escravidão foi abolida 
em 1865, marcada pelo fim da Guerra 
Civil Americana e pela 13ª Emenda 
da Constituição, embora o fim da es-
cravidão por si só não tenha garanti-
do direitos básicos a antigos escravos 
e seus descendentes. Muitos estados 
mantiveram leis e políticas segrega-
cionistas mesmo no século 20. Hoje, 

Engraçado, né? É só começar o 
mês de novembro que a gen-
te, educadores negros, recebe 

um monte de convite para falar nas 
escolas, nas faculdades, abrir aula 
magna, dar curso de formação etc! 
Não que isso seja ruim. Mas a questão 
que circunda tais convites deveria ser 
posta e trabalhada para além do 20 
de novembro e construída como uma 
prática pedagógica coletiva.

Ah? Vocês não sabem por que re-
cebemos esses convites? Então, no-
vembro é reconhecido nacionalmente 
como o “Mês da Consciência Negra” e 
o dia 20 de novembro é, oficialmente 
pela Lei 12.519, de 10 de novembro de 
2011, Dia Nacional de Zumbi.

A data faz referência à morte de 
Zumbi, o então líder do Quilombo dos 
Palmares – situado entre os estados 
de Alagoas e Pernambuco, na Região 
Nordeste do Brasil. Para nós, homens 
e mulheres negras, um símbolo de re-
sistência contra todo o jugo colonial. 
Mas, será que todos os motivos que 
circundam tal comemoração só po-
dem acontecer no mês de novembro?

Bom, se você for minimamente uma 
pessoa engajada na luta pela garantia 
dos direitos das ditas “minorias repre-
sentativas” sabe que a resposta é NÃO. 
Tais comemorações não deveriam fi-
car circunscritas apenas no mês de no-
vembro. Porém, precisamos salientar 
e compreender que a sociedade brasi-
leira vive, até os tempos atuais, da glo-
rificação de um passado escravista e 
não esboça nenhum tipo de “simpatia” 
pelas transformações, inclusões e rea-
valiações de modelos de modos de vida.

E é fato que desde a abolição do tra-
balho escravo, o Brasil tentou, e ainda 
tenta exaustivamente, apagar de suas 
narrativas históricas oficiais o seu pas-
sado escravocrata! Destarte, em “Me-
mórias da Plantação” Grada Kilomba 
(2020: 13) pontua que só é “Só quando 

O que você tem a dizer em novembro?

2020: Elevando nossa consciência coletiva

 Scott Hamilton

cônsul geral dos 
EUA no Rio de 
Janeiro

Ivanir dos Santos

professor-Doutor e 
Babalawô 

continuamos enfrentando o legado 
dessas leis e normas sociais, como 
demonstrado nos recentes protes-
tos contra violência policial. Essas 
leis e regras definiam os lugares e os 
serviços públicos que pessoas negras 
podiam utilizar, levando a injustiça 
e segregação. À medida que a resis-
tência a essas políticas crescia, o mo-
vimento dos Direitos Civis nasceu.

Isso não é apenas parte da his-
tória. No século XXI, os EUA ainda 
enfrentam o legado de um passado 
de segregação. A morte trágica do 
afro-americano George Floyd Jr. por 
um policial branco trouxe essas frus-
trações de volta ao centro da cons-
ciência americana. O tema racial 
está sendo discutido em todo país, 
de jantares em família a reuniões de 
trabalho. Na embaixada e nos con-
sulados no Brasil, há muito estamos 
comprometidos com um tratamen-
to igualitário e trabalhando para re-
conhecer e erradicar desigualdades 
raciais por meio dos nossos progra-
mas. Nosso ambiente de trabalho é 
um espaço seguro para funcionários 
discutirem os desafios que enfrentam 
como minorias, e manteremos nos-
so compromisso de educar e corrigir 

se reconfiguram as estruturas de po-
der é que as muitas identidades margi-
nalizadas podem também, finalmente, 
reconfigurar a noção de conhecimen-
to”, tomando essa ideia como um pon-
to focal para a compreensão do racis-
mo no Brasil endosso-a e assinalando 
que para além das reconfigurações das 
estruturas também precisamos recon-
figurar as pessoas que a gestão das es-
truturas sociais políticas e econômica.

Pois é, através desses meios que o 
racismo se fortalece. E não podemos 
perder de vista que falar e escrever 

sobre racismo é ressaltar a negação 
das realidades de violência cotidia-
na sobre as populações negras. Urge o 
momento de colocarmos as questões 
sobre “racismo” como temas centrais 
nos nossos debates. Urge o momen-
to de transpormos a visibilidades do 
nossos corpos negros apenas no mês 
de novembro.

Nós, homens negros e mulheres 
negras, existimos e resistimos todos 
os dias. E não queremos e não vamos 
participar dos cenários sociais apenas 
por conveniências políticas e sociais.

desigualdades.
No Dia da Consciência Negra, or-

gulho-me em destacar o trabalho da 
diplomacia americana junto a par-
ceiros brasileiros para endereçar esse 
tema com consciência e responsabili-
dade, priorizando iniciativas fantás-
ticas de afro-brasileiros. Em outubro, 
financiamos um curso de inglês on-
line para mulheres empreendedoras 
junto ao Instituto Das Pretas, do Es-
pírito Santo. Também patrocinamos 
bolsas de estudos de inglês no Rio 
de Janeiro e Salvador para jovens 
afro-brasileiros.

Nessa semana, o consulado do Rio 
organizou um tour virtual pelo Cais 
do Valongo, um sítio arqueológico 
importante para a comunidade afro
-brasileira, em cuja conservação in-
vestimos US$ 500 mil. Criamos espa-
ços para as pessoas discutirem a con-
tínua batalha pela igualdade racial.

Embora pareçam pequenos, es-
ses atos são guiados pelo espírito de, 
juntos, encontrarmos soluções para 
construir um mundo mais seguro 
para todos. Acreditamos realmente 
que nossas ações devem refletir nos-
sa crença de que todos os homens e 
mulheres são iguais.ESPLANADEIRA

 N ABIMED,  ABIMO e ABRAIDI se unem para discutir sobre os prejuízos e 
impactos na economia da nova tributação para o setor de saúde.

 N Plataforma  MeuPatrocínio lança campanha para alertar sobre a 
importância do Novembro Azul.

 N Grupo de  jovens e adolescentes cria projeto #EuSintonaPele, para 
monitorar políticas públicas nas periferias das grandes cidades em prol 
das vidas negras.

 NA seção  Esplanadeira  divulga informações de cultura, esporte, merca-
do, 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
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Novelas

Vereadora carioca assassinada em 2018 é uma das 22 personalidades homenageadas 
no especial ‘Falas Negras’, que a Globo exibe hoje, Dia Nacional da Consciência Negra. 

“Ela tinha tanto a dizer”, afirma Taís Araujo, que interpreta Marielle na atração  

MARIELLE FRANCO, 

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br

MALHAÇÃO

 n Keyla incentiva Roney a se 
aproximar de Gabriel. K1 acredita 
nas falsas pistas de K2 e descon-
fia da suposta gravidez da ami-
ga. Noboru insiste para que Tina 
convide Anderson para jantar. 

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Duque não consegue revelar a 
Amaralina que é seu avô. Ester 
descobre que pode perder a ONG. 
Duque conversa com Hélio sobre 
a mina de Dionísio e demonstra 
interesse em comprá-la.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 n Tancinha fica com ciúmes de 
Adriana. Shirlei nota Felipe e o 
reconhece como o rapaz que riu 
dela no metrô. Francesca decide 
tirar satisfação com Felipe. Tan-
cinha derruba café.

 n Antônio Júnior fica mexido 
com a visita de Oxente. Poderosa 
encontra com Miguel no merca-
dão. Leandro não deixa Fonseca 
entrar em sua casa. O advogado 
alerta Bernardo.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Mosca pede desculpas a Mili 
por ter atrapalhado o seu encon-
tro e confessa que seguiu os dois 
até no cinema. Mili diz que gosta 
de Duda apenas como amigo.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Rubinho agradece Bibi por tê
-lo protegido, sem que Caio per-
ceba. Caio vê Eugênio com Irene. 
Joyce se preocupa com Ivana. 
Bibi retoma seu emprego.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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FOTOS GLOBO/VICTOR POLLAK 

A 
Globo exibe hoje, às 23h, o especial ‘Falas Negras’ em homenagem ao 
Dia Nacional da Consciência Negra. A produção traz depoimentos de 22 
personalidades negras nacionais e internacionais interpretadas por atores 
e celebridades brasileiras. Uma das figuras homenageadas é Marielle Franco, 

vereadora carioca, ativista dos Direitos Humanos, nascida e criada no Complexo da Maré 
e assassinada em 2018.

Escolhida para interpretar Marielle no especial, Taís Araujo fala da honra e responsabilidade 
de dar luz a uma história tão importante. “Eu fiquei muito emocionada com o convite porque a 

Marielle significa muito para mim, em muitos lugares. Fiquei muito feliz! É uma personagem im-
portante para a história recente no Brasil”, destaca a atriz, que também lamenta a perda social que 
o assassinato da vereadora representou.

“Eu senti vontade de ter conhecido mais a Marielle. Me deu esse desejo de falar: ‘meu Deus, por que 
eu não sabia tão mais dela antes da execução?’. Acho que todos os brasileiros mereciam conhecê-la mais. 
Ela tinha tanto a dizer e tanto a fazer...”, conta Taís.

Idealizado por Manuela Dias, o especial é dirigido por Lázaro Ramos. Juntos em mais um projeto, Taís 
revela que gosta de trabalhar em parceria com o marido. “Eu adoro ser dirigida pelo Lázaro. Ele é um 

diretor muito afetuoso, ao mesmo tempo, é firme. Ele sabe muito o que quer e consegue passar para o 
ator, potencializando esse ator. Não só o elenco, mas a equipe também. O clima no set que ele dirige 

é sempre muito bom porque você sente a valorização de cada profissional. E cada profissional se 
sente valorizado e, consequentemente, está ali dando seu melhor. Então, é bonito de ver, 

também enquanto companheira dele, o quanto ele é talentoso nesse lugar. No lugar 
da concepção, da criatividade, do maestro e no lugar do líder. Porque é fundamen-

tal valorizar sua equipe, e ele faz isso como ninguém”, 
elogia a atriz. 

Além de Taís Araujo, que dá vida a Marielle, 
Babu Santana faz parte do especial como o lutador 

Muhammad Ali. “Foi demais por-
que Muhammad é um exemplo, 

ícone, ídolo a ser seguido. Quando 
eu era mais jovem, sonhava me tor-

nar lutador e ele era um dos maio-
res lutadores do mundo. Quando 

o vi falando, foi a primeira vez que 
eu vi um lutador falar daquele jeito. 

Eu me emocionei pelas condições em 
que ele se encontrava, as condições da luta 

dele foram muito traumáticas”, conta o ator, 
cantor e ex-’BBB’.
A história de Marielle, Muhammad Ali, Rosa Parks, 

Martin Luther King Jr, Milton Santos, Malcolm X, Nina Si-
mone e Nelson Mandela e tantas outras personalidades negras 

vão ser contadas no especial desta sexta-feira. Além da produção 
da Globo, outros eventos fazem referência ao Dia Nacional da Cons-

ciência Negra, data que marca não só o orgulho de uma representação 
cultural, mas a exaltação da luta por respeito e igualdade social. Confira ao 

lado a programação completa de atividades do feriadão.

PRESENTE!

PROGRAMAÇÃO

Atividades que 
celebram a data

HOJE 

Apresentação de crianças e jovens do 
Programa Orquestra nas Escolas, às 10h30 — 
Cais do Valongo

Samba da Resistência na Casa D’Samba, às 
12h — Rua Clara Nunes 61, Madureira 

Feijoada da Consciência Negra no Salgueiro 
com Grupo Raça, Pretinho da Serrinha, Cassi-
ana Pérola Negra, Flavia Saolli, Alex Ribeiro, 
Marquinho Sathan e Luciano Bom Cabelo, 
a partir das 13h — Quadra do Salgueiro. Rua 
Silva Teles 104, Andaraí (ingressos a partir 
de R$ 60)

Feijoada da Consciência Negra e hom-
enagem a Reinaldo, Eterno Príncipe do 
Pagode, a partir das 13h — Renascença 
Clube. Rua Barão de São Francisco, 54 - 
Andaraí(Ingressos a partir de R$ 25)

Live ‘O Negro no Ballet Clássico’ do Theatro 
Municipal, às 15h — Facebook Theatro 
Municipal

Projeto ‘Reconto cada qual no seu Recanto’, 
com contação de histórias que traz a África 
como inspiração, às 15h — Zoom (ingressos: 

R$ 20 pela plataforma Gofree)

Espetáculo ‘Insubmissa Negra Voz 
- Conceição Evaristo’, às 17h30 — 

Youtube Sesc Paraty

Live Teresa Cristina, às 19h — 
Instagram Canal Futura

Show Rael e Feijão, às 19h - Shop-
ping NewYorkCityCenter (entrada 

gratuita)

Live Emicida e Ação da 
Cidadania, às 20h — Youtube 

Emicida

Live Espetáculo ‘A Cor 
Púrpura’, às 20h — Pelo 

Sympla (ingressos a partir 
de R$ 30)

Monólogo de Elisa Lucinda, 
às 20h — Teatro Riachuelo 
(ingressos: presencial a R$ 60 
e live a R$ 15)

Show Chico Brown, às 20h — 
Teatro Prudential (Ingressos a 
partir de R$ 50)

AMANHÃ

Baile Charme: O grupo Essência Black 
homenageia Gerson King Combo, às 17h — 
Renascença. Rua Barão de São Francisco 54, 
Andaraí (ingressos: R$ 10)

Live com Preta Gil, Negra Li, Mc Soffia, Urias, 
Xamã e Agnes Nunes, às 18h — Youtube 
Camilla de Lucas

Show Chico Brown, às 20h — Teatro Pruden-
tial (ingressos: presencial a partir de R$ 50 e 
live a partir de R$ 14)

Taís Araujo interpreta Marielle e 
Babu Santana, Muhammad Ali, 
no especial de hoje na Globo

Fiquei muito emocionada. 
Marielle significa 
muito para mim. É uma 
personagem importante 
para a história recente no 
Brasil”
TAÍS ARAUJO, 
Atriz



Horóscopo

Seu lado mais ousado dará as caras hoje, mas você 
deve ter cuidado com ações imprudentes e arriscadas. 
Pode ter momentos agradáveis com amigos, mas 
evite exageros.

Hoje a Lua favorece o trabalho em equipe. Não se 
sobrecarregue de tarefas para não sofrer com estresse. 
O diálogo e o entendimento vão fluir bem no 
relacionamento.

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: antro, bário, base, boato, bolha, bote, boto, brilhante, fila, 
filhote, fino, fonte, freio, fresta, halo, ilha, libra, loira, lona, lontra, rabino, 
rato, retina, sabre, seio, testa, tino, trato, três, tribo.

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 se sentirá otimista e perceberá que está mais 
perto dos objetivos do que imagina. Conte com 
colaboração de amigos para realizar seus objetivos. 
Cuide da saúde.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

A Lua incentiva a elaboração de novos projetos. No 
emprego, terá disposição para atuar em equipe. Há 
sempre espaço para novos aprendizados, busque 
adquirir conhecimento.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Terá vontade de passar o fim de semana com 
familiares e amigos, nem que seja virtualmente. No 
trabalho, o convívio com colegas será leve e positivo, 
aproveite o momento.

LEÃO
23/7 a 22/8

Para que suas tarefas deem certo, conte com a ajuda 
dos colegas do trabalho. Se está em uma relação, 
compartilhe seus sonhos com o par. Terá um bom dia 
com amigos próximos.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Sua capacidade de liderança estará em alta, tome as 
rédeas das situações. Se algo não sair como o 
planejado, vai conseguir analisar os detalhes para 
corrigir eventuais falhas.

LIBRA
23/9 a 22/10

A Lua incentiva a elaboração de planos ambiciosos e 
sopra um vento de positividade em sua vida, aproveite 
o momento. Excelente dia para se envolver mais em 
ações sociais.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Vai precisar de determinação para levar adiante os 
seus projetos pessoais e profissionais. Não deixe que 
palpites de colegas ou parceiros façam você desistir 
dos seus sonhos.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Os astros avisam que planos não terão resultado se 
você não unir força com os colegas, tente ouvir o seu 
coração. Momentos agradáveis com amigos, inclusive 
pela internet.

Poderá conduzir com sucesso seus colegas de 
trabalho para terem bons resultados, prefira o 
trabalho em equipe. Bom dia para se reunir com 
amigos e parentes, mas tenha cautela!

Pense nas modificações que deseja fazer ao seu redor 
e arme-se de coragem para implantá-las, não se 
omita. Algumas decisões importantes precisarão ser 
tomadas ainda hoje.

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

Claudia Raia é 
investigada 
por postar 
vídeo de 
treino em casa
Depois de ser acusada por exer-
cício ilegal da profissão, Claudia 
Raia está sendo alvo de inquéri-
to da Polícia Civil de São Paulo. 
O Conselho Federal de Educação 
Física (Confef) acusou a atriz após 
ela ter postado, em março deste 
ano, um vídeo indicando alguns 
exercícios físicos aos seguidores.

O Confef alega que Claudia pro-
moveu uma sessão de educação 
física “sem possuir conhecimen-
to científico ou capacitação téc-
nica para tanto” — vale lembrar 
que isso pode ser considerado 
Exercício Ilegal da Profissão, ar-
tigo 47 da Lei das Contravenções 
Penais. Em depoimento, a atriz re-
bateu, dizendo que teve acompa-
nhamento de seu personal trainer. 

De acordo com a atriz, o profis-
sional coordenou e acompanhou 
todo o treinamento. Claudia dis-
se que “em momento algum este-
ve desassistida por profissional 
regularmente habilitado na área 
de saúde”. Ela também informou 
que “em momento algum objeti-
vou auferir lucros financeiros com 
a divulgação do vídeo em ques-
tão”. Seu objetivo era incentivar a 
atividade física e uma vida mais 
saudável, sobretudo, durante a 
quarentena

No último dia 6 deste mês, a juí-
za Gabriela Marques Bertoli aco-
lheu requerimento do MP e deter-
minou a remessa para o Juizado 
Especial Criminal.

Tatá Werneck 
fala sobre 
namoro com 
Tiago Iorc
Tatá Werneck teve um relaciona-
mento com Tiago Iorc entre 2016 
e 2017 e lembrou essa relação no 
‘Lady Night’ que foi ao ar na noi-
te da última quarta-feira. No pro-
grama, apresentadora recebeu o 
astro do TikTok Mario Junior e 
comentou com ele o seu passado 
amoroso.

No meio da conversa, surgiu o 
nome de Tiago Iorc, e Tatá assu-
miu que teve um relacionamento 
com o cantor, algo que ela não fez 
no passado. O tiktoker pergun-
tou como foi namorar o músico e 
a resposta da comediante não foi 
das melhores. “Normal. Foi nor-
mal pra ruim, normal pra médio”, 
disse.

A comediante também contou 
que viveu uma gafe no primeiro 
encontro com seu atual marido, 
Rafael Vitti. “Eu soltei um pum, 
obviamente sem querer, no pri-
meiro encontro com o Rafa e ain-
da coloquei a culpa nele”, revelou 
Tatá Werneck. “Você botou a culpa 
nele? Como você consegue dormir 
com isso?”, peguntou Mario Ju-
nior inconformado.

DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO INTERNET
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