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Protestos contra 
assassinato de João 
Alberto e racismo fecham 
lojas do Carrefour. 
RIO DE JANEIRO, P. 7

Karen Keldani estaria desviando 
dinheiro para ajudar a  
cantora. Dona Kely teve 
traumatismo craniano. P. 12

NAMORADA 
DE JOANA 
AGRIDE 
BRUTALMENTE 
A MÃE IDOSA

EM QUEDA
DESESPERADO COM 
AS PESQUISAS, 
CRIVELLA PEDE 
SOCORRO A 
BOLSONARO 
INFORME  
DO DIA, P. 2

BLACK
FRIDAY

Beleza 
Top!

Beleza 
Top!

BLACK
FRIDAY

PRODUTOS

Com garra, 
Flu ganha do 
Internacional 
por 2 a 1 e está 
no G-6 do 
Brasileirão. P. 8

Espalhar fake news é 
crime e pecado, prefeito
Campanha do candidato à reeleição produz panfletos com mentiras como ‘kit gay’ nas escolas.  RIO DE JANEIRO, P. 3

VASCÃO ARRANCA EMPATE DO  
SÃO PAULO E SAI DO Z-4. BOTAFOGO 
PERDE DO FORTALEZA
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RIO DE JANEIRO, P. 5

INSS DIVULGA 
ACORDO PARA 
TENTAR ZERAR A 
FILA DE ESPERA 
DE SEUS 
BENEFICIÁRIOS

ATRIZ-MIRIM 
FOGE DE CASA E, 
AO APARECER, DIZ 
QUE SOFRE MAUS-
TRATOS DOS PAIS 

‘JAMAIS VOU ESQUECER’, 
DIZ CAROL DUARTE SOBRE 
‘A FORÇA DO QUERER’. P. 15

MILÍCIAS 
IMPÕEM QUE 
VANS PAREM 
EM PONTOS DE 
ÔNIBUS EM 
SANTA CRUZ

ECONOMIA, P. 9

BRASIL, P. 6

Conheça os planos de governo de Eduardo Paes e Marcelo 
Crivella para combater o desemprego, a fuga e o fechamento 
de empresas, e a queda de renda das famílias. P. 4
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COMO OS CANDIDATOS 
VÃO RECUPERAR A 
ECONOMIA DO RIO?

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

Um pedido de socorro de uma mãe 
chamou a atenção. E veja só a im-
portância que tem a prestação de 

serviço de um jornalismo.
Um problema simples de ser resolvido se ar-

rasta há quase 1 ano e meio. Aguarde que você 
já vai ler o desfecho dessa história. 

Bárbara Dugoni da Silva aguarda todo esse 
tempo por uma cirurgia de fimose para o filho 
Bernardo, de 5 anos.

Ela já perdeu a conta de quantas vezes 
parou na emergência com o filho por causa 
das fortes dores que o menino sente, fora as 
infecções.

Uma cirurgia bem tranquila de ser feita, 
pelo menos é o que ela sempre ouviu falar em 
conversa com pediatras, mas que não tem 
uma previsão de ser feita!

Ê senhor SISREG...
“Me deram o encaminhamento e foi isso. 

Ele entrou na fila e tá lá até agora... Ele já teve 
que ficar até no soro porque a região íntima 
fica muito inchada. Pra criança é complicado 
demais”, conta Bárbara.

E aí, o que faz? O menino vai ficar sentindo 
dor até quando? Se pra gente que é adulto, 
qualquer dorzinha incomoda, imagina pra 
criança... E não adianta vir com desculpa de ser-
viço suspenso por causa da pandemia, porque o 
problema vem do ano passado! Não é de agora.

A demora é tanta que Bárbara, que morava 
na região do Itanhangá, até se mudou para 
Nova Iguaçu... E nada de ela ter uma resposta 
sobre a cirurgia! Essa semana, Bernardo foi 
incluído na fila de urgência em Nova Iguaçu. 
Tomara que ele não espere tanto quanto ele 

vem esperando por aqui.
A coluna procurou a Secretaria Municipal 

de Saúde do Rio que, por meio da direção do 
CMS Itanhangá, pediu desculpas aos familia-
res de Bernardo e também informou que está 
entrando em contato com os responsáveis 
pelo menino para agendar uma reavaliação 
do caso e, assim, atualizar a solicitação de 
cirurgia pediátrica, dando prosseguimento ao 
tratamento.

Tá vendo? Com isso a gente só percebe a 
falta de vontade. E o sofrimento que acontece 
é por ninguém fazer o que tem que ser feito.

 De qualquer forma, o caso vai continuar 
sendo acompanhado.

3,2,1... É DEDO NA CARA!

Pingo no I
 n A mensagem chegou por um leitor da coluna lá de 

Campo Grande...
“Como seguir com os meus sonhos, já que a pande-

mia parou com tudo?”
Que pergunta difícil, né?
Esse momento complicado da vida mudou o rumo 

do barco de todo mundo... Não importa se você é rico, 
pobre, morador de um país desconhecido ou da maior 
nação. Tudo virou de cabeça pra baixo, da noite pro dia!

Mas o que seria de nós se não fossem os nossos sonhos? 
Ninguém pode ser dono deles, só você! É claro que o cami-
nho para uns pode ser mais estreito do que pra outros, mas 
a gente não pode parar de batalhar por aquilo que acredita.

Esses dias, uma amiga anunciou pra mim, com toda 
felicidade do mundo e sem qualquer tipo de medo, que 
estava grávida. Aí eu entendi... O futuro existe! 

Por isso, bora colocar o Pingo no I...
A gente tem que viver o presente pra chegar nele.

Tá feio
 n É sério que tem um monte de político por aí 

pedindo a anulação das eleições desse ano?
Engraçado que na hora de ganhar ninguém 

reclama de fraude... Foi só o agora ex-presidente 
americano alegar isso, que até então não conse-
guiu comprovar nada, pra todo mundo embarcar 
nessa onda.

Falta do que fazer, né?! 
A maioria que não ganhou é tudo candidato à 

reeleição.. Se não foi reeleito, acredito que não 
seja fraude, no mínimo foi desaprovação mes-
mo. Já que político pra se reeleger não precisa 
apresentar proposta, é só mostrar o trabalho 
feito nos últimos 4 anos!

Bando de cara de pau.
Por isso, se você me perguntou se tá feio ou 

tá bonito... A gente morre e não vê de tudo, e 
tenho dito.

Tem que dar fim a essa espera

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

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

DIVULGAÇÃO

As mais lidas
Online

Casal é baleado ao 
entrar por engano em 

comunidade de São 
Gonçalo

RIO DE JANEIRO

Briga em bar da Zona 
Norte do Rio termina em 

tiroteio no meio da rua
RIO DE JANEIRO

Caso Robson: Bolsonaro 
e Putin chegam a acordo 
e motorista será liberto

BRASIL, P. 6

O atual 
prefeito será 
processado”
MARCELO FREIXO,
Deputado federal 
(Psol) sobre fake 
news proferida por 
Marcelo Crivella

O desespero bateu na porta do candidato do Republi-
canos à Prefeitura do Rio, Marcelo Crivella, depois de 
assistir ao avanço de ex-prefeito Eduardo Paes, do 

DEM, em todas as pesquisas de opinião realizadas neste 
segundo turno. Em última cartada, a avaliação do bispo 
licenciado da Universal do Reino de Deus é que o apoio do 
presidente Jair Bolsonaro irá reverter uma eventual derrota 
iminente. Bolsonaro gravou um vídeo de apoio à Crivella. O 
presidente gravou um vídeo hipotecando sua credibilidade.

GUINADA PARA A EXTREMA DIREITA
A estratégia do atual prefeito está baseada em duas fren-
tes. A primeira é difundir vídeos polêmicos e considerados 
por adversários de conteúdo “criminoso”. Em um deles, o 
prefeito e o deputado Otoni de Paula (PSC-RJ) dizem que o 
Psol irá assumir a Secretaria de Educação e que Paes levará 
pedofilia para as escolas. “O atual prefeito será processado”, 
disse o deputado Marcelo Freixo. 

Otoni é investigado em inquérito no Supremo Tribunal Fe-
deral (STF). Ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da 
República pelos crimes de difamação, injúria e coação por 
ter xingado o ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator 
do inquérito. Na semana passada, Crivella xingou o gover-
nador de São Paulo, João Doria, de “vagabundo” e o chamou 
de “viado”. Depois, pediu desculpas. Mesmo assim, é nítido 
que a estratégia está dando errado. Crivella só perde votos.

DESESPERO

Crivella pede 
socorro a 
Bolsonaro

 n Carlos Moura, Dulce Perei-
ra, Zulu Araújo e Elói Ferrei-
ra estarão presentes hoje, no 
Youtube, às 18h, para falar do 
Dia Nacional da Consciência 
Negra e também suas avalia-
ções sobre a atual gestão da 
Fundação Palmares. 

InformedoDia

 n Brizolistas tradicionais 
não engoliram o fato da de-
putada Martha Rocha (PDT), 
candidata à Prefeitura do 
Rio, ter substituído a “rosa 
socialista”, símbolo de velhas 
lutas, por um distintivo poli-
cial para que ela pudesse ser 
identificada como delegada 
na campanha. Martha aca-
bou em terceiro lugar, com 
11,30% dos votos dos eleito-
res cariocas. 

MÁGOA PÓS-
CAMPANHA 
ELEITORAL

REGINALDO PIMENTA

Deputada Martha Rocha

PAULO CARNEIRO / PARCEIRO/AGÊNCIA O DIA

EX-PRESIDENTES DA 
FUNDAÇÃO PALMARES

CULTURA 

FECHA COM 

PAES

Depois de atrair o 

eleitor do Car-

naval, já no 1º 

turno, Paes tem o 

apoio majoritário 

dos artistas que 

atuam na Cultura. 

Crivella, por sua 

vez, defende que 

investiu na Cidade 

das Artes e tem o 

apoio do segmen-

to gospel. 

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

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Estratégia de Marcelo Crivella tem dado errado e prefeito perde votos

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

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

Ficou feio para Crivella ser desmentido pelo presidente da Câmara 
do Rio, Jorge Felippe, das acusações que fez a Eduardo Paes sobre 
IPTU em debate na Band. Seu aliado por quatro anos, Jorge Feli-
ppe pediu para que o prefeito se desculpe pela conduta mentirosa.

Consumidores estão ansiosos pela semana da Black Friday. 
Atenção com as fraudes! Cheque sempre a credibilidade do site e, 
caso desista por qualquer motivo, é seu direito pedir o dinheiro de 
volta em até 7 dias. E vale o cuidado para não ir com sede ao pote 
e prejudicar o bolso.



A METRALHADORA DE 

FAKE NEWS DE CRIVELLA
Alvo de mentiras disparadas pelo prefeito, Paes prometeu outro processo por invenção sobre “kit gay”

A 
cada enredo criado 
por Marcelo Crivel-
la (Republicanos), o 
prefeito e candidato 

à reeleição para a Prefeitura 
do Rio se enrola em sua pró-
pria trama — recheada de 
fake news e ataques a seu ad-
versário nas urnas, Eduardo 
Paes (DEM). Para tentar des-
bancar seu concorrente, Cri-
vella tem feito uso frequen-
te de uma ‘metralhadora’ de 
mentiras, logo desmascara-
das por seu alvo. A última 
a ser disparada foi a de que 
Paes levará “kit gay” para as 
escolas. A afirmação está em 
panfleto de sua campanha 
divulgado no último sábado 
(veja ao lado). O prefeito será 
processado, como reafirmou 
ontem o democrata.

O material de Crivella diz 
ainda que Paes tem como 
aliado o deputado Marcelo 
Freixo, do Psol, e que ambos 
defendem a liberação das 
drogas, além do “kit gay”. 
O fato foi desmentido pelo 
democrata. 

“É lamentável, mostra 
mais uma vez o desespero. É 
mentiroso o panfleto. Vamos 
processar eleitoralmente e 
criminalmente”, afirmou on-
tem Paes, durante agenda de 
campanha em Campo Gran-
de, na Zona Oeste.

Ele acrescentou ainda 
que seu adversário “é o pior 
prefeito da história do Rio”: 
“Está votando comigo parti-
do de direita e esquerda, de 
cima, de baixo, do meio. Até 
a página ‘eu odeio Eduar-
do Paes’. É porque ninguém 
aguenta mais o Crivella”.

Já a assessoria do candi-

dato do Republicanos con-
firmou que o panfleto é sim 
da campanha Crivella, e que 
não se trata de fake news: 
“Uma vez que não há nenhu-
ma afirmação sobre ter ‘kit 
gay’ nas escolas, e sim que o 
aliado (sic) de Paes é a favor”. 

Ainda no sábado, Paes 
gravou um vídeo ressaltando 
que é contra os itens escritos 
no panfleto. No mesmo dia, 
Freixo também fez uma live 
repudiando mais uma fake 
news de Crivella. Ao DIA, o 
parlamentar afirmou que o 
prefeito será processado por 
todas as mentiras que espa-
lhou: “É o pastor mais men-
tiroso que o Rio já conheceu”.

Já os professores lançaram 
na internet um abaixo-assi-
nado para processar o prefei-
to. Eles apontam as falas de 
Crivella como desrespeitosas 
com a categoria.

Na sexta, foi a vez de o pre-
sidente da Câmara, Jorge Fe-
lippe (DEM), desmentir Cri-
vella sobre o IPTU: “Fiquei 
horrorizado com suas menti-
ras”. Aliás, ontem Paes postou 
a capa de domingo de O DIA, 
que desmascara Crivella so-
bre o assunto, denunciando a 
compra em lotes do jornal em 
bancas: “Recebi alertas de que 
membros do grupo religioso 
do seu tio foram orientados a 
comprar todos os exemplares”.

Marcelo Crivella, que fez 
carreata ontem na Praça Seca e 
em Acari, afirmou que panfleto 
“não é fake news”. Ele será 
processado por Paes e Freixo

LUCIANO BELFORD

Adversário do 
atual prefeito, 
democrata 
chamou Crivella 
de “pai da 
mentira”

Candidatos reafirmam compromissos em dia de campanha

 > Os dois candidatos à 
prefeitura cumpriram 
agendas de campanha 
ontem na Zona Oeste. 
Primeiro colocado nas 
pesquisas de intenção 
de voto, Eduardo Paes 
fez uma caminhada nas 
ruas de Campo Grande, 
enquanto Marcelo Crivel-
la esteve na Praça Seca. 
Depois, Crivella também 

marcou presença em Acari, 
na Zona Norte da cidade.

Em Campo Grande, Paes 
cumprimentou eleitores, ti-
rou fotos e percorreu a Es-
trada do Moinho e outras 
ruas da localidade. O candi-
dato falou sobre a morte de 
João Alberto, na unidade do 
Carrefour em Porto Alegre, 
e sobre combater o racismo: 
“O principal é fazer um go-
verno não que diga: ‘não sou 
racista’. A gente tem que ser 
anti- racista. Nós vamos agir 

fortemente neste tema”.
Já o atual prefeito apro-

veitou a sua agenda para 
reafirmar um compromisso 
divulgado por ele durante 
todo o período eleitoral: não 
aumentar o pedágio da Li-

nha Amarela. Crivella tam-
bém prometeu Wi-Fi nas 
praças públicas, melhorias 
na cidade, além da redução 
do IPTU.

“Não vai haver aumento 
de pedágio na Linha Amare-
la na minha segunda gestão. 
Vamos manter a tarifa de R$ 
4,30 em apenas um sentido. 
Além disso, continuaremos a 
cuidar das praças. Elas serão 
remodeladas e vamos colo-
car Wi-Fi para todos que vie-
rem aqui terem acesso à in-

ternet”, disse o candidato 
à reeleição na Praça Seca.

Crivella anunciou a 
instalação de um posto 
da Guarda Municipal no 
bairro da Zona Oeste. Ali, 
também cumprimentou 
comerciantes e tirou fotos 
com eleitores. 

Já em Acari, o prefeito 
seguiu em carreta pelas 
ruas e voltou a afirmar 
seu compromisso de bai-
xar o IPTU e fazer melho-
rias na cidade.

Eduardo Paes visita Campo Grande

LUCIANO BELFORD

É lamentável, 
mostra mais uma 
vez o desespero. 
É mentiroso 
o panfleto. 
Vamos processar 
eleitoralmente e 
criminalmente”
EDUARDO PAES, candidato 
à Prefeitura do Rio de 
Janeiro pelo DEM

REPRODUÇÃO INTERNET

Promessas: 
políticas contra 
o racismo e Linha 
Amarela sem 
pedágio 

ALINE CAVALCANTE
aline.cavalcante@odia.com.br
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REGINALDO PIMENTA / ARQUIVO O DIA

Candidatos à prefeitura contaram ao O DIA de que formas pretendem trazer 
investimentos e gerar empregos na cidade. Confira!

O
s desafios para o próximo prefeito do Rio são muitos: educação, saúde, transportes, segurança e, principalmente, a recupe-
ração econômica da cidade. O DIA tem mostrado o abandono do comércio, as lojas fechadas, os bares tradicionais, vários 
prédios que outrora abrigavam empresas, fechados. Isso representa desemprego e fuga de investimentos em toda cidade. 

O DIA perguntou aos dois candidatos à Prefeitura do Rio, o atual prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) e o ex-pre-
feito Eduardo Paes (DEM) qual a plataforma para a recuperação econômica da cidade?

LUCIANO BELFORD/AGÊNCIA O DIA ALEXANDRE BRUM/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

CONFIRA

 N“Criei um pacote de medidas para 
aquecer a economia e recuperar os em-
pregos perdidos durante a pandemia: 
Redução nos valores do IPTU, com os 
descontos em duas etapas; moratória 
das dívidas a todo o comércio fechado 
na pandemia, com proposta de paga-
mento das dívidas em 12 parcelas, sem 
multas e sem juros, ao longo de 2021, 
para reduzir a inadimplência e incenti-
var a geração de renda e trabalho. Além 
disso, temos planos para criar o Banco 
Carioca de Fomento, a fim de oferecer 
linhas de microcrédito para os pequenos 
empreendedores”, disse Crivella.

O prefeito informou que dentre as 
medidas de incentivo ao crescimento 
econômico está a desburocratização 
na Secretaria Municipal de Urbanismo. 
A prefeitura reduziu a burocracia para 
o licenciamento de obras e, também, 
o número de artigos nas leis. “Assim, 
teremos o licenciamento de muitos 
empreendimentos comerciais, como 
o Minha Casa Verde e Amarela, que 

atende a funcionários públicos. Serão 
28 mil unidades”. 

“Além de promover um ambiente 
econômico favorável ao desenvolvi-
mento de novos negócios, haverá im-
plementação de políticas de economia 
solidária e fortalecimento das redes de 
consumo e produção local, bem como a 
iniciativa de atrair para o Rio de Janeiro 
polos de economia criativa, conside-
rando a vocação natural da cidade para 
esse segmento, em consonância com 
os objetivos de desenvolvimento sus-
tentável da ONU”.

“Vou criar um pacote de incentivos 
para atração de empresas privadas 
para o Rio de Janeiro com oferecimento 
de concessões de espaços ociosos que 
pertençam ao município. A concessão 
estará atrelada ao cumprimento de 
indicadores de criação de vagas formais 
(criação de empregos diretos), como a 
concessão de grandes áreas para ins-
talação de fábricas, polos de comércio 
e centros logísticos”, finalizou.

Programa de Marcelo Crivella

RECUPERAÇÃO  

Vamos reduzir 
os alarmantes 

níveis de 
pobreza e 

indigência na 
nossa cidade 

por meio da 
ampliação de 
programas de 
transferência 

de renda”
EDUARDO PAES

Vou criar um 
pacote de 
incentivos 
para atração 
de empresas 
privadas 
para o Rio de 
Janeiro com 
oferecimento 
de concessões 
de espaços 
ociosos que 
pertençam ao 
município”
MARCELO 
CRIVELLA

 NUma das iniciativas, segundo Eduar-
do Paes, será atrair investimentos para 
a nossa cidade com foco nos setores 
de turismo, tecnologia, saúde, energia 
e audiovisual e garantir recursos para 
promover a revitalização de regiões 
degradadas, em particular da Avenida 
Brasil por meio de parcerias com o setor 
privado e com o governo federal – co-
locando sempre o interesse público do 
Rio de Janeiro acima de toda e qual-
quer divergência política ou ideológica. 
“E capacitar melhor o carioca para o 
mercado de trabalho”.

“Também iremos estabelecer pa-
drões internacionais de transparência, 
governança e integridade nas decisões 
e contratos da prefeitura, a partir da 
adoção de sistemas e procedimentos 
de auditoria e controle, convênios com o 
Ministério Público, o Tribunal de Contas 
e instituições independentes.

Recuperar a situação financeira do 
município e reestabelecer a gestão 
eficiente da máquina da Prefeitura, 

voltando a garantir a valorização dos 
profissionais do serviço público, o paga-
mento dos salários em dia e a retomada 
dos sistemas de meritocracia – como 
por exemplo, por meio do Programa 
Acordo de Resultados, segundo o pro-
grama de gestão.

“Vamos reduzir os alarmantes níveis 
de pobreza e indigência por meio da am-
pliação de programas de transferência 
de renda, como o Cartão Família Carioca, 
da implantação de novos restaurantes 
e farmácias populares e de ações de 
acolhimento e promoção de cidadania 
voltadas para a população de rua”.

Segundo seu programa de gover-
no, serão prioridades os investimentos 
sociais da prefeitura, sobretudo nos 
bairros das zonas Norte e Oeste, e nas 
comunidades e favelas, sempre com 
foco em melhorar a qualidade dos servi-
ços públicos, recuperar a infraestrutura 
já existente, e criar frentes de trabalho 
para a geração de emprego e renda para 
a nossa população mais necessitada.”

TOME NOTA

O que garante Eduardo Paes

MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br

Situação do comércio 
no Centro do Rio. Na 
Rua Ramalho Ortigão, 
várias lojas fechadas

ECONÔMICA DO RIO
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O Mundo Pet está 
em outro patamar!

Curiosidades, cuidados, 
serviços e muito mais.

NÃO PERCA!

Vans ocupam espaços de ônibus
Na Rua Senador Camará, pessoas sofrem para embarcar e desembarcar, e motoristas relatam ameaças

DANIEL CASTELO BRANCO

Vans tomam espaço de coletivos e passageiro se arrisca no meio da rua para pegar o coletivo

‘S
e a cidade está aban-
donada, Santa Cruz 
é o abandono do 
abandono”. A frase é 

de uma moradora de um dos 
mais populosos e extensos do 
Rio. Na extrema Zona Oeste, 
o transporte alternativo é o 
dono das ruas: uma fila de 
vans ocupa diariamente as 
baias de um ponto de ônibus 
na Rua Senador Camará, in-
clusive com a colocação de 
cones para impedir a para-
da dos coletivos. Quem ten-
ta entrar no espaço é amea-
çado, segundo relatos de 
moradores. 

As vans ficam estaciona-
das até atingirem a capaci-
dade total e, só então, come-
çarem a rodar. Enquanto a 
fila se forma, passageiros 
dos ônibus precisam correr 
risco e ir até o meio da rua 
para tentar embarcar nos 
coletivos. 

“Isso é assim em toda par-
te de Santa Cruz, mas muito, 
também, por culpa das em-
presas de ônibus. Moramos 
em um bairro populoso e 
o atendimento dos ônibus 
não é nada suficiente. Aí, 
muitos recorrem ao trans-
porte alternativo, que faz o 
que quer”, opina um mora-
dor da região que prefere 

não se identificar.
Quem mora na área con-

vive há muito com o pro-
blema, mas tem medo de se 
queixar. O controle das vans 
irregulares é uma das ativi-
dades mais lucrativas das 
milícias, que cobram taxas 
aos motoristas e ameaçam 
quem não paga. O bairro de 
Santa Cruz, aliás, é o QG de 
Wellington da Silva Braga, o 
Ecko, miliciano mais procu-
rado do estado.

SECRETARIA DIZ QUE FISCALIZA

Procurada pela reportagem, 
a Secretaria de Ordem Públi-
ca (Seop) afirmou que fisca-
lizou a Rua Senador Camará 
no último sábado (21), com 
equipes da Coordenadoria 
Especial de Transporte Com-
plementar (CETC), respon-
sável pelo controle das vans 
da cidade. 

A secretaria informou ain-
da que “nenhuma irregulari-
dade foi constatada” na che-
gada das equipes ao local, 
mas já “incluiu o trecho nos 
roteiros de suas operações 
planejadas”. 

A coordenadoria refor-
çou ainda “a importância da 
população utilizar o canal 
1746, da Prefeitura, que agi-
liza esta e outras demandas, 
além de permitir o acompa-
nhamento do processo por 
meio de protocolo”.

 > A Secretaria Munici-
pal de Transportes con-
ta atualmente com 2.220 
vans cadastradas em 
seu sistema, atendendo 
a população carioca em 
143 linhas diferentes. 
Dessas, 829 vans regu-
lares circulam em Cam-
po Grande, Santa Cruz 
e Bangu, bairros onde o 
transporte alternativo é 
fundamental para o dia 
a dia da população. A re-
gião conta com 76 linhas 
regulares.

A grande quantidade 
de vans é reflexo da pou-
ca oferta de ônibus, rea-
lidade antiga que piorou 
notadamente durante a 
pandemia. O relatório 
‘De Olho nos Transpor-
tes’, divulgado pela Casa 
Fluminense a partir do 
monitoramento de GPS 
dos ônibus na cidade, 
constatou que a frota em 
circulação do Consórcio 
Santa Cruz diminuiu nos 
meses de setembro e ou-
tubro em relação a agos-
to. Segundo o estudo, a 
cada quatro ônibus que 
deveriam estar servin-
do a população da Zona 
Oeste, apenas um está 
nas ruas.

Zona Oeste 
tem 829 vans 
regulares

YURI EIRAS

yuri.eiras@odia.com.br
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BRASIL

Adolescente desmentiu sequestro e disse que fugiu de casa 

“Não é sequestro, foi de-
saparecimento, ela fugiu de 
casa mesmo e foi entregue 
para o Conselho Tutelar até 
que os casos sejam esclareci-
dos”, relatou a delegada. 

O caso repercutiu muito 
em todo o país após o pai e 
a mãe de Emily usarem as 
redes sociais para pedir in-
formações sobre o paradeiro. 

Em relatos compartilha-
dos na internet, a mãe da 
menina, Dayane Dias, decla-
rou que ela e o marido viram 
um carro saindo da rua na 
madrugada de sábado, e que 
a maçaneta da casa estava 
quebrada.

Ambos foram acordados 
por latidos dos cachorros 
da casa. Dayane ainda che-
gou a afirmar à polícia que 
ouviu a sua filha gritar por 
socorro.

O pai e mãe da adolescen-
te também declararam aos 
policiais o relacionamento 

Modelo mirim é encontrada
Emily fugiu de casa alegando sofrer maus-tratos. Conselho acompanhará o caso

REPRODUÇÃO

A 
modelo mirim e ex
-atriz do SBT Emily 
Dias, de 14 anos, 
foi encontrada on-

tem pela Polícia Civil de 
São Paulo. De acordo com 
os investigadores, a adoles-
cente admitiu que fugiu de 
casa, desmentindo a versão 
dos pais de que teria sido 
sequestrada. Ela ainda os 
acusou de maus-tratos, o 
que teria sido o motivo de 
sua fuga. Emily foi enca-
minhada para o Conselho 
Tutelar de Itanhaém, no li-
toral de São Paulo, que irá 
apurar o caso. 

Os pais da menina regis-
traram boletim de ocorrên-
cia alegando que ela tinha 
sido sequestrada na madru-
gada de sábado (dia 21). Se-
gundo a delegada Evelyn 
Gonzalez Gagliardi, a Dele-
gacia de Investigações Ge-
rais (DIG) do estado locali-
zou a adolescente. 

 > Antes de a jovem ser en-
contrada, Dayane chegou 
a fazer o seguinte apelo: 
“A gente está desespera-
do, a gente não está fazen-
do mais nada a não ser 
procurar a Emily, não sa-
bemos o que esta por trás. 
Estamos desesperados”.

Além do registro na 
delegacia, os pais espa-
lharam cartazes pela ci-
dade com a foto de Emily. 
E fizeram campanha nas 
redes sociais.

A adolescente fez seu 
primeiro papel com 1 ano 
de idade e participou da 
novela Maria Esperança, 
do SBT em 2007. 

Campanha 
nas ruas e na 
internet

Caso 
Robson: a 
um passo 
da soltura

R
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Brasileiro está preso na Rússia

Preso na Rússia há um 
ano e oito meses, o mo-
torista brasileiro Robson 
Nascimento de Oliveira, 
de 48 anos, está perto de, 
enfim, ‘respirar’ a liberda-
de. O presidente Jair Bol-
sonaro interferiu há um 
mês no caso e enviou carta 
ao presidente russo, Vla-
dimir Putin, alegando que 
Robson desconhecia total-
mente as regras locais. Os 
dois governantes estão 
prestes a selar um acordo 
pela soltura do motorista.

Robson está detido 
na Unidade Penal de 
Kashira, no país europeu. 
A carta de Bolsonaro foi 
entregue a Putin pessoal-
mente pelo presidente da 
Comissão de Relações Ex-
teriores do Senado, Nel-
sinho Trad (PSD-MS), e a 
secretária de Negociações 
Bilaterais na Ásia, Pacífico 
e Rússia do Ministério das 
Relações Exteriores, Már-
cia Abreu.

O brasileiro trabalhava 
para o jogador Fernando, 
volante com passagem 
pela seleção brasileira, 
quando foi detido com um 
medicamento (Mytedom 
10 mg) considerado droga 
pela lei da Rússia. Robson 
alega que levava o remé-
dio a pedido de Fernando 
e sem saber que a substân-
cia estava na bagagem.

com Emily era bom. De acor-
do com as informações pres-
tadas pela mãe de Emily, o 

celular da jovem ficou em 
seu quarto, e nenhum item 
pessoal foi levado.
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Domingo de protestos no Carrefour
Manifestações ocorreram em Caxias, Norte Shopping, São Gonçalo e hoje será em Belford Roxo

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

Manifestantes se reuniram no Carrefour da Washington Luiz

N
a véspera do Dia da 
Consciência Negra, 
João Alberto Silveira 
Freitas, de 40 anos, 

um soldador negro, foi co-
vardemente espancado e as-
sassinado por dois vigilantes 
brancos em um Carrefour de 
Porto Alegre (RS). Desde en-
tão, manifestações antirracis-
tas eclodiram em unidades 
do mercado em todo o Brasil. 
Ontem, foi a vez da loja da Ro-
dovia Washington Luiz, em 
Duque de Caxias, receber um 
ato pacífico contra o racismo. 
Aberto pela manhã, o Carre-
four foi fechado por volta das 
14h pela organização do esta-
belecimento, que contou com 
uma escolta policial robusta.

A primeira reação das 
pessoas que chegavam para 
fazer compras foi de espan-
to, por não poderem entrar. 
Dois agentes da PRF já es-
tavam no local e uma fila se 
formava na porta do Carre-
four. O ato, porém, ainda não 
tinha começado e não havia 
concentração de manifestan-
tes. O protesto começou por 
volta das 14h30, com pessoas 
reunidas ao redor de um car-
ro de som, por fora da grade 
que cerca o estacionamento 
do local. A essa altura, novas 
viaturas policiais já estavam 
na porta do estabelecimento.

Também foram registra-
dos protestos nas lojas do 
Carrefour em São Gonça-
lo e no Norte Shopping, no 
Cachambi, Zona Norte. E 

hoje está marcado protes-
to na unidade de Belford 
Roxo. A Polícia Militar re-
forçou todas as unidades do 
supermercado. 

Gilmar Treveso, de 61 
anos, foi uma das pessoas 
que foram ao mercado, mas 
não conseguiram fazer suas 
compras. Para ele, porém, a 
manifestação antirracista é 
uma atitude correta, desde 
que seja pacífica. O motorista 
particular aposentado lem-
brou de um caso em que foi 
vítima de racismo: “Eu traba-
lhava no bairro do Flamengo, 
estava arrumadinho, camisa 
branca e gravata. O portei-
ro do prédio me falou que o 
elevador de serviço estava 
parado, me mandou ir pelo 
social. Quando abri a porta 
do elevador, um morador dali 
botou a mão no meu peito e 
me empurrou pra fora. Disse 
que ali eu não podia entrar. 
Ele viu a minha cor”, contou.

“Eu fiquei até sem graça, 
nem contei pra minha famí-
lia. Você vai chegar em casa, 
contar pra tua mãe... Foi 
uma coisa que eu guardei 
pra mim mesmo. Até hoje 
isso me marcou, ficou enta-
lado. Fiquei paralisado. Você 
se pergunta, será que isso tá 
acontecendo mesmo?”, com-
pletou Treveso.

 > O Norte Shopping não 
fechou as portas para 
impedir os cerca de 150 
manifestantes que pro-
testassem contra o assas-
sinato de Beto em fren-
te ao Carrefour, que fe-
chou, e fica na unidade. 

Os ativistas levavam 
faixas com os dizeres 
“Vidas Negras Impor-
tam” e “Parem de nos 
Matar”. Outra dizia: 
“Justiça para Beto! 
Carrefour tem as mãos 
sujas de sangue ne-
gro. Fora Bolsonaro e 
Mourão”.

Ato pacífico 
no Norte 
Shopping

Protesto saiu do Carrefour do shopping e foi para a D. Hélder Câmara

WHATSAPP O DIA

João Alberto, 40 
anos, um soldador 
negro, foi espancado 
e assassinado por 2 
vigilantes brancos

Reportagem do estagiário Lucas 

Mathias, sob supervisão de Bruna Fantti
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a palinha do apolinho
ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

FALTA ARRUMAR A COZINHA

NOVO NORMAL 
COM ERROS DA CBF

PEDALADAS

 N É inacredi táve l  que 
uma equipe tenha que ir 
a campo cumprir tabela 
do Campeonato Brasilei-
ro sem poder contar com 
a metade de seu elenco de 
jogadores. A CBF errou ao 
manter o formato da dis-
puta, em pontos corridos, 
e a única solução que en-
controu foi permitir au-
mentar o número de atle-
tas inscritos. O resultado 
não poderia ter sido pior, 
com jogos desinteressan-
tes entre equipes mutila-
das, o que compromete a 
qualidade dos espetáculos 
e expões os craques da pe-
lota. Pura insensatez.

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

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

Independentemente da fra-
gilidade do Coritiba, o Fla-
mengo mostrou evolução 
jogando de forma intensa e 
uniforme durante pelo me-
nos 70 minutos, com desta-
que para Arrascaeta e Bruno 
Henrique, que mostraram 
sinais de recuperação físi-
ca, facilitando o trabalho de 
Everton Ribeiro. Falta recu-
perar Gabigol (foto) para que 
seja refeito o quarteto que 
foi base do sucesso em 2019. 
Amanhã, na Argentina, novo 
desafio: conseguir um bom 
resultado diante do Racing 

no primeiro jogo pelas oita-
vas de final da Libertadores. 
A missão para Rogério Ceni 
será corrigir erros que ainda 
comprometem o sistema de-
fensivo, não só na recomposi-
ção como na confusa saída de 
bola, ponto fraco explorado 
pelos adversários. A solução 
nem parece tão difícil, bas-
ta ensinar a diferença entre 
sair com a bola, ficar com ela 
fazendo cirandinha na cara 
do próprio gol até entregar o 
ouro e determinar, para evi-
tar riscos, que não tentem fa-
zer o que não sabem.

 N Independentemen-
te da possível segunda 
onda da Covid 19, a CBF 
garante que não cogi-
ta interromper o Cam-
peonato Brasileiro ou a 
Copa do Brasil.

 N O atacante italiano 
Mario Balotelli, 30 anos 

e desempregado, estará no 
Vasco em 2021, é o que pro-
mete Leven Siano, presiden-
te eleito em uma das eleições 
no clube.

 N Fifa marca Mundial de 
Clubes para fevereiro, ba-
tendo com a reta final do 
Campeonato Brasileiro.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Matheus, filho de Bebeto 
e Denise, faz o gol do Co-
ritiba na derrota por 3 a 1 
para o Flamengo e não co-
memora em homenagem 
à paixão da família pelo 
Rubro-Negro.

 N O covid- 19 não aliviou 
nem a nossa Rainha 
Marta, que testou posi-
tivo e teve que ser des-
convocada da seleção 
brasileira que fará amis-
tosos com o Equador.

BOTAFOGO

FLAMENGO

Derrota e desespero alvinegros
A situação do Botafogo no 
Campeonato Brasileiro é 
cada vez mais desesperado-
ra. Vindo de jejum de cinco 
jogos sem vencer, o Glorioso 
ampliou a sua série negativa 
e perdeu para o Fortaleza por 
2 a 1, no Nilton Santos. Os 
gols da partida foram mar-
cados pelo atacante Bergson, 
David e Warley.

Com o resultado, o Bota-
fogo se afundou na zona de 
rebaixamento, com apenas 
20 pontos conquistados e 
na penúltima posição. Além 
disso, é o pior mandante do 
campeonato. 

O Botafogo começou a 
partida com mais posse de 
bola e criou as principais 
chances de gol no primeiro 
tempo. Na segunda etapa, 
seguiu pressionando, mas 

que baçançou a rede foi o 
Fortaleza. Aos 15 minutos, 
Bergson aproveitou o rebote 
de Cavalieri no chute de Ro-
marinho e colocou o Leão do 
Pici à frente no placar. 

O gol desnorteou o Bota-

fogo e o Fortaleza ampliou, 
aos 33, com David, em chute 
na saída de Cavalieri. O Alvi-
negro ainda diminuiu com 
Warley e pressionou, mas 
sem forças para evitar mais 
uma derrota no Brasileiro.

Filipe Luís e Gabigol na área

LIVERPOOL ENCOSTA NO LÍDER
O Liverpool fez 3 a 0 no Leicester, no 

Anfield Road, e encostou no Tottenham, 

líder do Campeonato Inglês

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

Após a vitória por 3 a 1 so-
bre o Coritiba, sábado, pelo 
Campeonato Brasileiro, o 
Flamengo embarcou, no fim 
da tarde de ontem, para Bue-
nos Aires, onde vai encarar o 
Racing, terça-feira, no duelo 
de ida das oitavas de final da 
Libertadores. E levou boas 
notícias na bagagem: Rogé-
rio Ceni contará com Filipe 
Luís e Gabigol no duelo em 
Avellaneda.

Filipe Luís sofreu contu-

são na coxa na última par-
tida de Domènec Torrent, 
diante do Atlético-MG, no 
Mineirão. Gabigol retor-
na à equipe após também 
sentir problema muscular 
no jogo de ida das quartas 
de final da Copa do Brasil 
diante do São Paulo.

Mesmo feliz com os re-
forços, Ceni espera um jogo 
difícil no Estádio Cilindro 
de Avellaneda. “Comecei a 
estudar o Racing, conheço 

muito o Becacecce, sei como 
ele gosta de jogar. Não pode-
mos ficar nos iludindo pelos 
últimos resultados. Não te-
mos que comparar os últi-
mos resultados, porque até 
nós tivemos um vitória, um 
empate e duas derrotas. É 
um time argentino, jogando 
Libertadores e na Argentina. 
É muito difícil para qualquer 
time”, frisou Ceni, após sua 
primeira vitória pelo Fla-
mengo, diante do Coritiba.

Honda para na marcação do Fortaleza. Uma atuação para esquecer

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

O zagueiro Digão leva a melhor sobre o adversário: Flu foi heroico

DANIEL CASTELO BRANCO

Virada na superação e 
volta ao G-6 do Brasileiro
Tricolor quebra invencibilidade do Inter, vence por 2 a 1, e sobe para a quinta posição

N
a superação, o Flu-
minense conseguiu 
uma vitória impor-
tantíssima sobre o 

Internacional no Beira-Rio. 
O Tricolor saiu atrás, mas 
conseguiu a virada no se-
gundo tempo e derrotou o 
Colorado por 2 a 1. Com o 
resultado, está de volta ao 
G-6 - assumiu o quinto lu-
gar, com 35 pontos ganhos.

O primeiro tempo entre 
Internacional e Fluminen-
se foi de muito pouca inspi-
ração das duas equipes. O 
Tricolor teve mais posse de 
bola, porém, a equipe gaú-
cha saiu na frente do placar 
e foi mais perigosa, devido 
algumas falhas individuais 
de jogadores tricolores.

O Internacional fez 1 a 0 
aos 14 minutos, após jogada 
bem trabalhada, Mauricio 
finalizou, Muriel deu bobei-

ra e soltou a bola, no rebote, 
o mesmo Mauricio apareceu 
para conferir.

O Colorado voltou a ba-
lançar as redes aos 37 mi-
nutos. Danilo Barcelos teve 
falha incrível e chutou a bola 
na direção de Thiago Galhar-

do. O artilheiro do Brasileiro 
ganhou a disputa e finalizou 
na saída de Muriel. O lance, 
no entanto, acabou anulado 
porque a bola bateu na mão 
do ex-jogador do Vasco.

No segundo tempo, o 
Fluminense se arrumou em 

campo e conseguiu o empa-
te em um lance improvável. 
Lucca, que fazia a sua es-
treia como titular, cobrou 
escanteio direto e deixou 
tudo igual em Porto Alegre. 
Gol olímpico.

Empolgado, o Tricolor 
teve força para conter a 
pressão do Internacional, 
que chegou a fazer o segun-
do gol, bem anulado pelo 
VAR. Até que, aos 35 minu-
tos, em raro momento ofen-
sivo, o time de Odair Hell-
mann conseguiu a virada. 
Marcos Paulo deu belo pas-
se para Caio Paulista, o ata-
cante dominou e finalizou 
na saída de Lomba, fazendo 
o segundo gol do Tricolor.

Nos últimos minutos, o 
Inter tentou pressionar, mas 
sem organização nada fez. 
O Fluminense se segurou e 
trouxe para o Rio uma vitó-
ria fundamental na luta por 
uma vaga na Libertadores.

Time fica no 1 a 
1 com São Paulo 
e hoje seca o 
Atlético-GO

Empate sob medida 
tira o Gigante do Z-4 

Corajoso e aguerrido na 
marcação, o Vasco arran-
cou um importante em-
pate em 1 a 1 com o São 
Paulo, ontem, no Morum-
bi. O resultado, diante de 
um dos favoritos ao título 
do Campeonato Brasilei-
ro, permitiu ao Cruzmalti-
no se afastar temporaria-
mente do Z-4 - pode voltar 
hoje, caso o Atlético-GO 
pontue contra o Sport, na 
Ilha do Retiro. 

As duas equipes fize-
ram um jogo equilibrado, 
com ligeira superioridade 
cruzmaltina no primeiro 
tempo. Prova disso é que 
o Vasco fez 1 a 0 logo aos 18 
minutos, quando Gusta-
vo Torres deu belo passe, 
Cano recebeu sozinho em 
condição legal, avançou 
em direção ao gol e fina-

lizou sem chances de defesa 
para o goleiro Tiago Volpi.

A vantagem no placar fez o 
Vasco redobrar a atenção na 
marcação. O São Paulo, po-
rém, seguiu na busca do gol, 
e, aos 32, no único cochilo da 
defesa vascaína, Luciano em-
patou. Jadson não conseguiu 
afastar a bola dentro da área 
e a ela sobrou para o são-pau-
lino bater no canto de Lucão.

No segundo tempo, o São 
Paulo voltou melhor, pressio-
nou, mas esbarrou na segura 
atuação da defesa vascaína. 
Os últimos minutos, o Trico-
lor insistiu com muitos cru-
zamentos para área e a defe-
sa vascaína conseguiu se sair 
bem e segurar o empate.

VASCOFLUMINENSE

 > Porto Alegre

 > São Paulo

O Vasco anulou Daniel Alves
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PREVIDÊNCIA SERÁ 
DESAFIO PARA O 
PRÓXIMO PREFEITO

A
R

TE
 O

 D
IA

A 
Reforma da Previ-
dência estará, sem 
dúvidas, entre as 

discussões do próximo go-
verno do Rio — disputado 
por Marcelo Crivella (Rep) 
e Eduardo Paes (DEM) 
— , e, claro, do funciona-
lismo municipal. Diante 
da determinação federal, 
prevista agora na Consti-
tuição, para que todos os 
municípios e estados (com 
déficit atuarial em seus 
fundos de previdência) co-
brem 14% de alíquota de 
contribuição de seus ser-
vidores, os entes federados 
que aplicam um desconto 
menor estarão em meio a 
um impasse. 

É o caso do Município 
do Rio, onde o funciona-
lismo contribui com 11% 
de sua remuneração.

Aqueles que não segui-
rem essa previsão perde-
rão o Certificado de Regu-
laridade Previdenciária 
— documento fornecido 
pela Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia — 
e, consequentemente, os 
repasses da União.  

O entendimento da 
equipe econômica do go-
verno federal é de que 
a maioria dos governos 
locais apresenta déficit 
atuarial previdenciário. 
Na capital fluminense, ain-
da este ano o Instituto de 
Previdência e Assistência 
do Município (Previ-Rio), 
que administra o Funpre-

MUNICÍPIO DO RIO

Assunto já 
é motivo de 
preocupação de 
servidores e estará 
no centro das 
discussões

vi, avaliava esse déficit em 
R$ 30,8 bilhões.

As categorias do serviço 
público municipal, entre-
tanto, contestam. Para os 
servidores cariocas, o tema 
deve ser amplamente dis-
cutido, e não há obrigato-
riedade de elevar o descon-
to previdenciário de 11% 
para 14%.

Fato é que o assunto virá 
à tona uma hora ou outra. 
Não só no Rio, como em 
outros municípios flumi-
nenses e de todo o país. 
Porém, assim como ocor-
reu em outras cidades, as 
eleições frearam o envio 
dessa proposta às casas 
legislativas.

Às vésperas do 1º turno, 
a coluna ouviu os candi-
datos sobre essa questão. 
O atual prefeito, Marcelo 
Crivella, admitiu que seu 
governo já estava discutin-
do uma minuta de projeto, 
mas não chegou a um pon-
to em comum.

O QUE DIZEM OS CANDIDATOS
“Estamos em discussão 
interna para ver qual é 
a melhor forma de aten-
der à legislação federal. 
Ainda não se chegou a 
um consenso para en-
c a m i n h a r  à  C â m a ra 
uma proposta de acor-
do, observando as de-
terminações da EC 103 
(Reforma Previdenciá-
ria)”, respondeu o can-
didato à reeleição pelo 
Republicanos.

Ao ser indagado se vai 
apresentar uma proposta 
de aumento de alíquota de 
contribuição, o ex-prefeito 
Eduardo Paes afirmou que 
a medida “não faz parte 
de seus planos”: “Duran-
te meus oito anos como 
prefeito, jamais cobrei a 
contribuição dos inativos. 
A elevação dessa alíquota 
não está nos meus planos”.

INSS anuncia acordos  
para zerar fila de espera
Atualmente, mais de um milhão de requerimentos estão pendentes no país

DIVULGAÇÃO

Segurados do instituto amargam longo tempo de espera nas filas de análise de pedidos. Acordo pode ajudar a agilizar atendimentos

H
á uma semana o 
I N S S  d i v u l g o u 
um acordo firma-
do com a Advoca-

cia-Geral da União (AGU) 
e o Ministério Público Fe-
deral (MPF) para zerar as 
filas de espera por benefí-
cio previdenciário. Segun-
do informações do INSS, 
atualmente existem mais 
de um milhão de reque-
rimentos na fila em todo 
país, destes, mais de 700 
mil estão dependendo que 
o segurado envie uma do-
cumentação complemen-
tar para conclusão. No Rio, 
159 mil análises estão pen-
dentes, sendo que 71 mil 
estão com pendência de 
documentação.

Com o novo acordo, o INSS 
terá prazos estabelecidos por 
tipo de benefícios. Em casos 
de auxílio-doença, por exem-
plo, o Instituto terá 45 dias 
para finalizar a análise de 
solicitações. Já a pensão por 
morte o prazo sobe para 60 
dias e para salário-materni-
dade, o limite é de 30 dias. 

PALOMA SAVEDRA

SERVIDOR

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

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

A advogada e consultora 
jurídica da área previden-
ciária Silvia Correia explica 
como a mudança de prazos 
deve funcionar na prática. 
“Do parâmetro atual é uma 
mudança favorável, por-
que atualmente o INSS não 
cumpre nenhum prazo de 
análise de benefícios, que 
seria de 45 dias prorrogá-
veis por mais 45, totalizan-
do 90 dias. O período mé-
dio tem sido de seis à dez 

É uma mudança 
favorável, porque 
atualmente o órgão 
não cumpre nenhum 
prazo de análise de 
benefícios”
SILVIA CORREIA, 
consultora jurídica da área 
previdenciária

recido aos dependentes de 
um segurado do INSS que 
venha a falecer, aposenta-
do ou não. É o benefício que 
tem como objetivo a substi-
tuição da subsistência que o 
segurado provia para aque-
les dependentes enquanto 
era vivo. Nesse caso, o prazo 
para análise passará a ser de 
60 dias, podendo ser prorro-
gado a 120 dias.

“Atualmente não tem essa 
separação de prazos por tipo 
de benefício, pelo acordo 
eles vão aumentar o pra-
zo específico de pensão por 
morte porque com a reforma 
previdenciária há muitos cri-
térios para esse tipo de pen-
são”, explica Silvia.

A especialista acrescenta: 
“Então, isso pode justificar o 
aumento para o prazo de 60 
dias. Vale lembrar que todos 
os casos podem ser prorro-
gados pelo mesmo período, 
nesse caso poderia chegar a 
120 dias de análise”.

meses, demorando ainda 
mais se houverem recursos 
administrativos, as vezes 
chega a ultrapassar um ano 
de análise. Mas essa imple-
mentação não vai acontecer 
de imediato, provavelmen-
te só vai ocorrer efetiva-
mente no segundo semestre 
de 2021”, detalha.

“Na prática, o acordo tem 
por objetivo determinar um 
prazo para cada espécie de 
benefício, dando priorida-
de aos benefícios por in-
capacidade e assistencial. 
Portanto, o que se espera 
é uma segurança jurídica 
maior, com prazos claros 
para resposta e, por conse-
guinte, um serviço ao segu-
rado mais rápido e eficaz, 
com sanções punitivas ao 
INSS por descumprimen-
to”, complementa o advoga-
do especialista em direito 
previdenciário Fillipe Vic-
tor Rodrigues. 

ESPERA POR PENSÃO
A pensão por morte é um be-
nefício previdenciário ofe-

 > Com o novo acordo, a 
União também se compro-
mete a realizar as perícias 
médicas dentro de até 45 
dias após o agendamen-
to. Para benefícios em que 
a avaliação da deficiência 
for requisito, a realização 
da avaliação social também 
deverá acontecer em até 45 
dias. Esses limites serão es-
tendidos para 90 dias nas 
unidades da Perícia Médica 
Federal que exigem o deslo-
camento de servidores de 
outras unidades para o au-
xílio no atendimento.

Atualmente, os prazos 
para realização da perícia 
e da avaliação social estão 

suspensos enquanto as me-
didas adotadas no combate 
à covid-19 impeçam o pleno 
retorno da atividade peri-
cial e de avaliação social.

Mas o que esperar do 
acordo? Apesar de a decisão 
ter previsão de começar a 
valer seis meses após a apro-
vação do acordo pelo STF, 
especialistas estão divididos 
sobre a eficácia do acordo. 

Para a advogada Silvia 
Correia, o Instituto já tem 
mostrado evolução e pode 
melhorar ainda mais com 
a implementação da ação. 
“Judicialmente já se tem 
percebido que o INSS tem 
cumprido mais as medidas 
sem necessidade do juiz fa-
zer grandes intervenções, 
como aplicar multas, por 
exemplo. Se a medida for 
realmente implementada 
em seis meses e cumprida 
tudo indica que pelo me-
nos o segurado vai ter uma 
resposta, que é o mínimo, 
já que pra entrar com uma 
ação e brigar pela aposen-
tadoria ele precisa do defe-

rimento ou indeferimento 
do benefício”. 

Já a advogada especia-
lista em direito previden-
ciário Hilzanira Canta-
nheide acredita que será 
difícil para o INSS cum-
prir os prazos com o qua-
dro de pessoal reduzido. 
“Com a reforma e a pande-
mia, as análises chegam a 
demorar até nove meses. 
O cenário é desesperador 
para o contribuinte, prin-
cipalmente para aqueles 
que fazem pedidos de BPC 
e auxílio-doença. Não vai 
mudar muita coisa se não 
tiver servidor para analisar 
esses benefícios”.

Compromisso para 
exames saírem em 
até 45 dias após 
agendamento

Reportagem da estagiária Maria Clara 

Matturo sob supervisão de Thiago Antunes

Perícia médica terá tempo limite para ser realizada
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Bolsonaro diz que protege 
a Amazônia e o Pantanal
No G-20, presidente contradiz dados que apontam alta de queimadas e desmatamento

N
o segundo dia de re-
união de cúpula do 
G-20, o presidente 
Jair Bolsonaro afir-

mou, em discurso, que seu 
governo vai “continuar prote-
gendo” a Amazônia, o Panta-
nal e todos os outros biomas 
do país.

A declaração ocorre em 
meio à divulgação de dados 
que apontam para aumento 
do desmatamento da floresta e 
para número recorde de quei-
madas no Pantanal neste ano. 
A aceleração da destruição dos 
dois biomas gerou críticas ao 
governo dentro e fora do país.

Em seu discurso, Bolsonaro 

citou dados para afirmar que 
se baseia na “realidade dos fa-
tos” e não em “narrativas”.

“O hino nacional de meu 
país diz que o Brasil é gigante 
pela própria natureza. Este-
jam certos de que nada muda-
rá isso. Vamos continuar pro-
tegendo nossa Amazônia, nos-
so Pantanal e todos os nossos 
biomas”, afirmou Bolsonaro.

O discurso do presiden-
te não foi transmitido pelo 
G-20, mas divulgado pela Pa-
lácio do Planalto. A reunião 
do grupo, que reúne as 20 
maiores economias do mun-
do, está sendo presidida pela 
Arábia Saudita e ocorre nes-

te ano de maneira virtual, 
devido à pandemia do novo 
coronavírus.

A política ambiental do 
governo Bolsonaro e os nú-
meros que apontam para au-
mento do desmatamento e 
das queimadas no país têm 
gerado pressões internacio-
nais e ameaças de países de 
boicote a produtos brasilei-
ros. Também têm dificultado 
o andamento do acordo de li-
vre comércio entre Mercosul 
e União Europeia.

INTERESSES COMERCIAIS

O governo brasileiro vem 
apontando interesses comer-

ciais nas críticas e que elas têm 
objetivo de prejudicar produ-
tos nacionais, especialmente 
os ligados ao agronegócio.

No discurso de ontem, Bol-
sonaro voltou a atacar os crí-
ticos. Afirmou que o Brasil, 
com sua produção agrícola e 
pecuária, alimenta “quase um 
bilhão e meio de pessoas” en-
quanto mantém mais de 60% 
do território preservado, e que 
os ataques ao país partem de 
“nações menos competitivas” 
no agronegócio. Bolsonaro 
não mostrou números sobre 
valores investidos para con-
ter queimadas no Pantanal e 
desmatamento na Amazônia.

O hino nacional de meu país diz que o Brasil 
é gigante pela própria natureza. Estejam 
certos de que nada mudará isso. Vamos 
continuar protegendo nossa Amazônia, 
nosso Pantanal e todos os nossos biomas”
Jair Bolsonaro, presidente do Brasil

FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL
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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 
 
DEtEtIVE V/tEXtO
Detetive Thales, Investiga-
ções, conjugais, criminais, 
empresariais, busca de pa-
radeiros. Serviço de caráter 
confidencial,  Atendimento 
com hora marcada. Contato: 
4111-2157
 

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



FábiaOliveira

BRIGA DE FAMÍLIA

Namorada de 
Joana agride a 
mãe idosa após 
ser descoberta 
desviando 
dinheiro para 
ajudar a cantora

Esta coluna ficou chocada ao 
descobrir o imbróglio familiar 
que está bem debaixo do 

nariz da cantora Joana. A namora-
da da artista, Karen Keldani, vem 
travando uma batalha com a 
própria mãe, Nely Keldani, e com o 
irmão, Fábio Keldani. A confusão, 
que começou na Justiça com um 
processo de prestação de contas, 
terminou em agressão. Imagens de 
câmeras de segurança do prédio 
onde dona Nely mora, em Copaca-
bana, mostram Karen a empurran-
do contra uma das pilastras do 
edifício. Dona Nely foi socorrida 
pelo filho Fábio, na clínica São 
José, onde foi constatado trauma-
tismo craniano e sangramento 
interno. Procurado pela coluna, 
Fábio Keldani diz que os desenten-
dimentos começaram após eles 
terem suspeitado que Karen esti-
vesse desviando dinheiro das 
contas de sua tia avó aposentada.

“A Karen quase matou a minha 
mãe. Ela tem uma motivação, que 
é o dinheiro. Nós temos uma tia 
avó que mora comigo e com a 
minha mãe há quase cinco anos. A 
minha mãe confiava na minha 
irmã Karen e deixava ela cuidando 
do dinheiro da minha tia. De dois 
anos pra cá, começou a dizer que 
minha tia - que tem aposentado-
ria do Ministério da Fazenda - es-
tava ficando dura e a vida dela 
(Karen) só crescendo. Ela come-
çou a fazer plásticas, a bancar os 
próprios shows, porque ela é 
cantora católica. E a cada dia dizia 
que a minha tia estava sem di-
nheiro”, conta Fábio, que acabou 
se unindo à mãe para conseguir 
apurar as contas da tia. 

“Um dia a minha mãe pediu pra 
ver as contas da minha tia, porque 
a minha mãe é sobrinha de direta 
dela. E a minha irmã ficou muito 
nervosa e disse que não mostraria 
nada, que não tinha obrigação e 

DIVULGAÇÃO

que se a gente quisesse ver que a 
obrigasse a mostrar em juízo. Mi-
nha mãe achou muito estranho e 
pediu pra eu achar um advogado 
pra pedir a curatela da minha tia. 
Ganhamos a curatela e dali vimos 
que ela estava desviando o dinhei-
ro da tia. Tudo que sobrava nas 
contas da minha tia ela transferia 
pra conta dela. Chegou a transferir 
mais de R$ 30 mil no mesmo mês”. 

Ao ser questionado sobre a 
agressão, Fábio afirma que a irmã 
sequer prestou socorro à mãe. 
“Essa questão dos desvios virou 
um processo de prestação de 
contas. E no dia que começou esse 
processo novo, ela - que já havia 
agredido a minha mãe a jogando 
no chão - veio aqui no nosso pré-
dio, chamou a minha mãe pra 
descer com o filho dela. Quando 
minha mãe desceu, ela tomou o 
celular da minha mãe para pegar 
as informações confidenciais do 
processo. E a minha mãe pede o 
celular de volta e tenta pegar. A 
minha irmã empurra minha mãe 
de 66 anos contra uma pilastra de 
mármore aqui do prédio. Minha 
mãe bate com a cabeça, cai, minha 
irmã não presta socorro, continua 
com o celular da minha mãe e sai 
correndo. Quando eu desci e vi 
minha mãe caída, ela estava com a 
nuca sangrando e me pediu pra 

levá-la até a clínica São José, pois 
ela não estava nem conseguindo 
levantar direito. Chegando na 
clínica ela teve convulsão, trauma-
tismo craniano e sangramento 
interno. A pancada atrás foi tão 
forte que ainda quebrou a órbita 
ocular dela na frente”, revela. 

Quando perguntado se a cantora 
Joana tem conhecimento de toda 
essa confusão, Fábio diz que sim e 
garante que a artista nada fez para 
tentar apaziguar a situação. “A 
minha mãe procurou a Joana 
algumas vezes e a Joana não a 
recebeu. Em algumas brigas, a 
Karen falava sobre estar empresa-
riando e produzindo a Joana. 
Como que ela tinha dinheiro pra 
investir na Joana se ela tem as 
contas dela e do filho pra pagar? É, 
no mínimo, estranho. Só que ela 
jurava ser tudo com o dinheiro dela 
e jamais imaginou que a gente um 
dia pediria para abrir as contas da 
tia. Fora que o valor que a Karen 
tirou por último da minha tia, 
correspondia ao mesmo valor que 

a Joana tinha falado pra Marta 
(ex-mulher da Joana) que iria dar 
de entrada em um apartamento 
que as duas tem juntas e que está 
em juízo. Quando houve a curatela 
e a Karen perdeu o controle do 
dinheiro, a Joana ligou pra Marta 
pedindo pra segurar um pouco 
porque não poderia fazer a transa-
ção naquele momento. A Joana 
também estava prometendo 
deixar esse mesmo apartamento 
para a Karen - uma cobertura de 
400 metros quadrados com pisci-
na - depois que ela morresse. Em 
vez de ajudar, a Joana incentivava 
a Karen a não desistir de brigar 
para retomar o controle do dinhei-
ro”, afirma Fábio 

Dona Nely conseguiu na Justiça 
uma medida protetiva contra 
Karen, mas segundo Fábio, nem 
isso ela tem respeitado. “De lá pra 
cá a Karen continua aprontando 
com a minha mãe. Pra fazer a 
minha mãe perder a curatela da 
minha tia, ela inventou que eu e a 
minha mãe falsificamos um docu-
mento. Minha mãe conseguiu uma 
medida protetiva contra ela e 
mesmo assim ela manda e-mail 
ameaçando a minha mãe. Mandou 
um advogado chamado Hilde-
brando Ferreira gravar áudio 
ameaçando a minha mãe. Ela 
também faz ameaças usando 
nome de políticos como André 
Lazaroni, Claudio Castro, Márcio 
Pacheco e Leandro Monteiro na 
tentativa de nos coagir.”

DIVULGAÇÃO 

Câmeras registram agressão 

DIVULGAÇÃO 

Dona Nely Keldani no hospital 
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2 ANOS DO FILHO

ISIS VALVERDE COMEMORA 

REPRODUÇÃO INTERNET 
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Walter Wanderley, o diretor Goiabinha, que por anos 

trabalhou com Gugu Liberato, resolveu fazer uma se-

gunda homenagem ao saudoso apresentador. Amigo 

de longa data do Gugu, Goiabinha já tem tatuado 

em seu peito o rosto do comunicador. Agora, além de 

aderir a campanha de incentivo à doação de órgãos 

criada pela família do Gugu para homenageá-lo, o 

diretor de TV resolveu tatuar o nome da campanha 

#GuguVive em seu braço. O desenho conta ainda com 

a frase ‘doador de órgãos’.

Vitão compartilhou com seus seguidores no Instagram 

que tem nova tatuagem. O cantor agora ostenta por aí 

os desenhos de duas rosas estampadas em seu pescoço. 

A tattoo nada mais é que uma homenagem do artista à 

namorada Luísa Sonza, com quem ele gravou o hit ‘Flores’.

FLORES DE VITÃO

NOVA HOMENAGEM

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 O Bar do Zeca 

Pagodinho segue 
com sua pro-
gramação de 
shows ao vivo, 
que acontecem 
sempre de terça 
à domingo.

 n O local conti-
nua adotando 
todos os pro-
tocolos e reco-
mendações das 
autoridades 
sanitárias. Ama-
nhã terá show do 
grupo Samba Pra 
Gente, às 20h30.

Sarah Poncio já falou publicamente sobre os problemas de saúde que vem 
tratando recentemente. Após deixar os fãs preocupados por ter se afastado 
das redes sociais, ela contou ter descoberto um problema cardíaco e ainda 
revelou ter passado por uma cirurgia para retirar um nódulo em um dos seios. 
Mas o que Sarah ainda não contou, e esta coluna entrega agora, é que a 
apresentadora do ‘Na Sala da Sarah’, na verdade, passou por duas cirurgias.

Além da retirada do nódulo citado, a influencer também aproveitou 
que já estava no centro cirúrgico para se submeter a um novo 
procedimento para implantar próteses de silicone nos seios. Por conta 
de seu problema 
cardíaco, Sarah quis 
evitar os riscos de uma 
nova cirurgia e acabou 
resolvendo um 
problema e o desejo de 
renovar sua ‘comissão 
de frente’ de uma só vez. 
A apresentadora tem 
contado com a ajuda da 
mãe, Simone Poncio, 
para ajudá-la em seu 
pós-operatório. As duas, 
inclusive, ficaram 
recentemente sozinhas 
na mansão da família, 
na Barra da Tijuca, 
enquanto os demais 
integrantes do clã dos 
Poncio foram curtir um 
curto período de 
descanso em Trancoso, 
na Bahia.

Neste fim de semana, Isis Valverde e o marido André Resende comemoraram o 
aniversário de 2 anos do filho Rael. O tema da festa, que de intimista não teve 
nada, foi a animação ‘Carros’. O evento contou com uma decoração impecável. 
Quem viu a foto que a atriz publicou no Instagram dois dias antes, data do 
aniversário do pequeno, mostrando o pequeno Rael comemorando apenas 
com um bolinho na sala de casa, agora já sabe que depois rolou a verdadeira 
comemoração com direito a toda a pompa e circunstância.

SARAH PONCIO COLOCA 

SILICONE NOS SEIOS

DIVULGAÇÃO

O Centro do Rio recebeu neste fim de semana algumas equipes da TV Globo que já vol-
taram às ruas da cidade para as gravações de cenas da novela ‘Nos Tempos do Impera-
dor’, próxima trama das 18h. O folhetim teve sua estreia adiada e as filmagens parali-
sadas por conta da pandemia, mas já retomou os trabalhos. 

DE VOLTA AO TRABALHO 

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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FUNKEIRA USA CALCINHA 
COMO MÁSCARA EM SHOPPING

Ex-integrante do Bonde das Maravilhas, a DJ Kathy Maravilha deu o que falar 

nas redes sociais neste fim de semana. Ela compartilhou com seus seguidores 

que foi a um shopping, no Rio, mas acabou esquecendo de levar a máscara 

de proteção. E para não perder a viagem, a moça acabou usando sua própria 

calcinha como máscara. “O auge! Esqueci a máscara. Só pode entrar no sho-

pping com máscara, vou ter que botar a calcinha na cara”, começou Kathy, 

que em seguida já apareceu com a peça íntima no rosto.
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 NA crise sócio-econômica no Amapá, sem energia há três 
semanas, é muito maior do que o divulgado na imprensa. 
Contatos da Coluna que moram na capital relatam que 
há quebra-quebra nas ruas. O presidente Jair Bolsona-
ro, que visitou Macapá no sábado, ficou o tempo de as 
termelétricas a diesel improvisadas lhe darem energia 
elétrica para um tchau no desfile de carro. Foi só decolar 
que o apagão tomou a cidade. Informes da PM apontam 
que 40% do efetivo estão contaminados por Covid-19. O 
pior episódio aconteceu no Pronto Atendimento Infan-
til (PAI). Com o apagão, seis bebês entubados vieram a 
óbitos, filhos de pessoas humildes, relatam fontes da uni-
dade. Não conseguimos contato, ainda, com o hospital. 
A única água ‘potável’ é  do rio Amazonas.

Empregos em risco
 N  O clima tenso nas ruas, 

a praça fechada e a inse-
gurança energética con-
tribuem para que alguns 
empresários de Macapá 
falem em se mudar do 
estado.

 Efeito eleitoral
 N  Politicamente, o mais 

prejudicado é Josiel Alco-
lumbre, irmão do senador 

Davi, e candidato a pre-
feito. Despencou nas pes-
quisas de 1º lugar, isolado, 
para 4º lugar.

 Covid-19 2.0
 N  Por claras motivações 

eleitorais, prefeitos de 
todo o país permitiram 
reabertura de bares, res-
taurantes, e festas. O re-
sultado começou a chegar 
com UTIs lotadas.

Trono cobiçado
 N  Mais um entrou na cor-

rida para ocupar a vaga do 
governador Paulo Câmara 
(PSB) em 2023. É o profes-
sor Lupércio (Solidarie-
dade), reeleito prefeito de 
Olinda. Vai somar-se aos 
também reeleitos Miguel 
Coelho (MDB, Petrolina), 
Anderson Ferreira (PL, 
Jaboatão) e Raquel Lyra 
(PSDB, Caruaru).

Reinado
 NA Era PSB no comando de 

Pernambuco estará afetada 
se João Campos, filho do fa-
lecido Eduardo, não vencer 
a eleição no Recife. O PSB 
não tem outro expoente.

Tão perto, tão longe
 NO clima entre Bolsonaro 

e seu vice, Hamilton Mou-
rão, é tão ruim que nem 
protocolarmente se falam. 
A caserna é fechada com o 
General, claro. 

Green Card 
 NDados da AG Immigra-

tion junto ao Departamen-
to de Segurança Interna 
dos Estados Unidos, repas-
sados à reportagem, mos-
tram que 19.825 brasileiros 
receberam o Green Card 
ano passado. O número é 

28,7% superior ao de 2018 
– quando 15.394 obtiveram 
o visto. Os recordes anterio-
res haviam sido em 2006 
(17.903) e 2005 (16.664).

O novo brazuca
 NOs números revelam mu-

dança no perfil de imigra-
ção para os EUA. Enquanto 
nas décadas anteriores iam 
muitas vezes para exercer 
subempregos, agora quali-
ficam-se para o Green Card 
com base nas carreiras de 
sucesso para ocupar altos 
cargos em empresas ame-
ricanas ou multinacionais 
brasileiras em território 
yankee.

Setore$
 NOs principais ramos que 

têm levado brasileiros para 
terras americanas são en-
genharia, TI, medicina, 
enfermagem, odontologia, 
aviação, que têm brasilei-
ros como referência.

 Zé Esplanador
 NNosso leitor especial, o 

Zé Esplanador – seu lema 
é ‘Perguntar não Ofende, 
Cobrar é de Direito’ – está 
muito curioso. Quer saber 
onde estão os videntes nas 
TVs que não previram nada 
disso em 2020.

AMAPÁ EM CHAMAS – PARTE 2

FALA QUE TE ESCUTO

 N  Com a denúncia na mídia sobre empresa suíça que vende siste-
mas de criptografia, controlada por décadas pela CIA americana, o 
sinal amarelo acendeu no governo brasileiro. Já se sabia da suspeita 
há anos. O problema é que em Brasília, vários órgãos federais usam o 
software, as Forças Armadas o utilizam desde a década de 60, e pior, 
o Itamaraty tem como interface com suas embaixadas mundo afora. 

BLINDAGEM NACIONAL
 N A Coluna já revelou em 7 de setembro de 2013, em primeira mão, 

que a ABIN criou e implementou sotfwares de criptografia próprios, 
com tecnologia nacional, para blindagem de telefones e e-mails 
dos Palácios presidenciais e ministérios. Tratam-se do CGov e Crip-
to-Gov. Basta saber se as autoridades os utilizam.

Assistimos à queda de um presi-
dente que tinha tudo para ser 
um dos mais importantes man-

datários da história dos Estados Uni-
dos. Sua eleição foi fruto das orações 
dos norte-americanos, apoiado pelos 
pastores e pelas igrejas. Com gran-
de parte da sociedade a seu lado, o 
presidente Trump se apresentou rico, 
saudável, perspicaz e cheio de planos 
para o futuro.

Se estava na vontade de Deus e ga-
nhou as eleições, por que o presiden-
te norte-americano perdeu quando 
poderia continuar? Encontro relação 
para essa derrota quando leio o relato 

Nessa pandemia, acabo de re-
ler o Idos de Março, narra-
tiva de alguns dos mais im-

portantes jornalistas da época da 
Revolução, abordando a crise que 
desembocou no movimento nascido 
em Minas e que logo teve o apoio de 
todos os estados e das Forças Arma-
das. Nem uma voz, fora do Congres-
so, para a defesa de Goulart.

Na ocasião, foram todos unânimes 
em apresentar a situação como que 
insustentável pelo radicalismo, a ou-
sadia comunista, o envolvimento do 
então presidente da República, que se 
deixou levar por radicais, que o coloca-
ram longe da realidade. Não ouviu as 
advertências de aliados de bom senso.

Estão ali, nos textos de Armando No-
gueira, Carlos Castelo Branco, Alberto 
Dines, Pedro Gomes e outros, o retrato 
do Brasil naquelas semanas que antece-
deram o grito vindo de Minas pela voz 
autorizada de seu governador, Maga-
lhães Pinto, e as armas do comandante 
da guarnição federal ali sediada, gene-
ral Olímpio Mourão Filho.

O gesto de coragem acabou acompa-
nhado pela maioria dos demais gover-
nadores e chefes militares, numa ope-
ração coesa, resolvida em menos de 72 
horas, com a retirada do presidente 
para o Uruguai, de aliados refugiados 
em embaixadas e outros tantos presos.

A narrativa mostra a reação em-
presarial, tendo como centro a Asso-
ciação Comercial do Rio, entidade de 
maior repercussão na época como a 
voz do empresariado. O interessante 
de todos os depoimentos é o fato de 
o presidente ter sido advertido por 
leais e corretos companheiros dos 
perigos de conciliar com revoltosos, 
acobertar indisciplina militar, desa-
propriar terras e ameaçar uma re-
forma urbana radical, confiscando 
na prática a poupança de uma clas-
se média habituada a investirem em 
imóveis para complemento de apo-
sentadorias ou para garantir a famí-
lia em caso da falta de seu chefe.

A Igreja Católica foi decisiva para 
unir a família brasileira na defesa da 
ordem, da disciplina e da paz social. 
Mas Goulart preferiu ouvir e se iludir 
com incentivos de vozes divorciadas 
do pensamento da igreja e dos cató-

Refrescando a memória

O estigma de Saul

Samuel Malafaia 

deputado estadual 
(DEM)

Aristóteles  

Drummond 
jornalista

bíblico sobre o crescimento, a fama e 
o abatimento do rei Saul, escolhido 
por Deus para ser o rei de Israel, numa 
ocasião em que o povo clamava por um 
líder maior que o colocasse em igual-
dade com as outras nações.

Vejamos alguns fatos interessantes: 
Saul foi escolhido por Deus e ungido 
(unção significa autoridade divina). 
Saul era humilde, tanto que se escon-
deu na multidão para que o profeta 
Samuel não o aclamasse. Transforma-
do em rei, Saul reuniu um exército e 
libertou a cidade de jabes-Gileade de 
um inimigo cruel, e assim provou sua 
capacidade para liderar o reino.

Entretanto, à proporção que ia cres-
cendo, passou a ignorar seu maior con-
selheiro, o sumo sacerdote Samuel e 
os anciãos, tomando decisões desca-
bidas a ponto de usurpar a autoridade 
eclesiástica. Condenou o seu próprio 

licos, almoçando, e sendo estimulado 
semanas antes do 31 de março, com os 
Arcebispos Carlos Vasconcelos Mota e 
Helder Câmara. Deveria ter ouvido o 
Arcebispo de Porto Alegre, D. Vicente 
Scherer, o de Diamantina, D. Sigaud, 
ou o cardeal do Rio, D. Jaime de Bar-
ros Câmara. Foi um equivocado total, 
perdendo a Presidência e o futuro aos 
46 anos de idade.

Como os políticos ganhariam tendo 
paciência de estudarem a História, os 
fatos relevantes da política do mundo 
e das nações. Goulart chegou a achar 
que os atos que assinou no fatídico 
comício de 13 de março, cercado de 
radicais, como o então presidente da 
UNE, José Serra, o fariam entrar para 
a História como reformador, igualan-

do a data à Abolição da Escravatura, à 
assinatura por Vargas das Leis Traba-
lhistas e da criação da Petrobras e seu 
monopólio.

Não percebeu que aqueles aconte-
cimentos atendiam ao povo e ao inte-
resse nacional. O que fez, em termos 
de encampação e desapropriações, só 
prejudicaria a Economia e a credibi-
lidade do Brasil. E agravaram a crise 
social. Recordar é aprender!

Embora a literatura sobre 1964 seja 
pouco plural, este momento histórico 
que vivemos precisa ser conhecido e o 
livro dos insuspeitos jornalistas, ne-
nhum em principio favorável ao mo-
vimento, mas escreveram encima dos 
acontecimentos e como repórteres po-
líticos e não como militantes.

filho Jônatas à morte através de uma 
lei imprudente e estúpida e por último 
se opôs à determinação de Deus para 
que não poupasse o rei pagão chama-
do Agague.

Por causa de seu orgulho e desobe-
diência aos padrões estabelecidos por 
Deus, menosprezando o conselho das 
pessoas que queriam o seu bem, mas 
que contrariavam suas ideias, Saul 
acabou rejeitado e perdendo o reino, 
sendo substituído por Davi.

Concluo, então que, ainda que o 
presidente de uma nação seja esco-
lhido pelo próprio Deus, aclamado e 
elevado por seu povo, exaltado pelas 
lideranças do seu país, se esse homem 
se deixar dominar pelo orgulho e pela 
vaidade, achando que só ele tem razão 
em todas as demandas, e é o dono da 
verdade, então indubitavelmente es-
tará traçando a sua queda.

REPRODUÇÃO

ESPLANADEIRA

 N# Weburn, plataforma de wellness e fitness em videoaulas, cria Black 
November, com 50% do valor na assinatura. # Innovio, plataforma 
para criação de cursos EAD, monta ação do Esquenta Black Friday, com 
descontos até 35%. # VidaClass oferece consultas e exames a preços 
acessíveis no Novembro Azul # IdeiaGov cria Diálogos.Gov, espaço 
de conversas sobre inovação em e para governo de São Paulo. # Face 
Doctor fecha 32 contratos e pretende faturar R$ 180 milhões  em 2021. 
# Cuponeria, plataforma de cupons de desconto, lança puglin de ex-
tensão para Google Chrome.

 N  A 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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Em seu primeiro papel na TV, atriz deu vida à Ivana/Ivan na novela de 2017, que reprisa na Globo

C
om reprise no horário nobre 
da Globo, ‘A Força do Querer’ é, 
indiscutivelmente, uma trama 
com debates fortes e relevantes. 

Além de abordar questões como tráfico 
de drogas, empoderamento feminino, 
vício em jogos e machismo, o ponto alto 
da novela foi apresentar ao grande pú-
blico as nuances da transexualidade. 
No papel de Ivana/Ivan, Carol Duarte 
conta que, assim como o telespectador, 
passou por mudanças após o trabalho.

“Foi nessa novela que eu aprendi 
muito. Eu tive sorte de ter compa-
nheiros e companheiras de cena tão 
talentosos, eles todos me ensinaram 
muito! Além de uma equipe muito 
competente e generosa. Eu sempre 
lembro dos operadores de câmera do 
estúdio que me ensinaram bastante. 
De todos os diretores, pela dedica-
ção, companheirismo, respeito, por 
confiar no meu trabalho, que ganhou 
projeção nacional com essa persona-
gem”, destaca Carol. 

A projeção nacional e, inclusive in-
ternacional, foi um dos diferenciais da 
repercussão do trabalho em ‘A Força 
do Querer’. Até então, a atriz não tinha 
dimensão do alcance de um sucesso te-
levisivo. “Eu, que só tinha feito teatro, 
fiquei impressionada com o quanto a 
novela atinge todos os lugares do nos-
so país, e no mundo! Depois da novela, 
fiz ‘A Vida Invisível’ e fui para vários 
festivais e todos os países latino-ame-
ricanos tinham visto a novela, eu fiquei 
muito impactada!”, conta Carol fazen-
do referência ao filme de 2019, em que 
ela vive Eurídice, personagem dividido 
com Fernanda Montenegro.

TRANSIÇÃO TELEVISIONADA
Apesar dos diversos embates com Joyce 
(Maria Fernanda Cândido) e da clássica 
cena onde Ivana corta os longos cabelos 
loiros, Carol escolhe seu momento mais 
marcante da trama. “Óbvio que rever a 
cena da Ivana cortando o cabelo vai me 

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br

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

MALHAÇÃO

 n Roney explica seu passado 
para Keyla e afirma que amava 
sua mãe. Malu retorna ao colégio 
Grupo como diretora administra-
tiva, e Bóris e os alunos descon-
fiam. K2 observa Tato e Keyla.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Alberto provoca Cassiano por 
ter ficado com Ester. Cassiano 
avisa para o comandante que 
descobriu uma pista de voo 
clandestina. Guiomar promete 
ajudar Ester a recuperar a ONG.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 n Apolo insinua que Adriana 
o está assediando, e os dois 
discutem. Adônis despista Nair. 
Bruna se desculpa por ter beija-
do Giovanni. Fedora estranha o 
comportamento de Leozinho.

 n Maria Antônia fala sobre 
Poderosa e constrange Miguel 
e Fabiana. Fernanda fala sobre 
amor com Poderosa, que tenta 
disfarçar. Miguel acha graça da 
intervenção de Maria Antônia.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

20h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Cris agarra o suposto cantor 
português e Tomás Ferraz conta 
que viu o vídeo da pequenina na 
internet. Chico briga por Ernesti-
na ter mentido para ele.

20h30 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Bibi observa Jeiza, e Aurora 
teme a obsessão da filha pela 
policial. Irene manipula Joyce. 
Silvana engana Eurico para 
apostar no jogo.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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GLOBO/VICTOR POLLAK

emocionar muito. É uma cena muito 
importante. Mas eu acho que a cena 
mais importante para mim é quando o 
Ivan descobre que é trans. Tem o mo-
mento em que ele conta para a família, 
mas o momento em que ele entende, a 
cena, é muito especial”, lembra Carol, 
que destaca o apoio dos telespectadores 
à história. 

“Sem dúvida o carinho do público 
foi uma das experiências mais fortes 
que eu já vivi. O público torcendo pela 
personagem foi muito bonito e jamais 
vou esquecer”.

PARCERIA PROVEITOSA
Além do apoio de quem acompanhou 
a novela, Carol faz questão de falar das 
amizades que ganhou na trama de 2017, 
escrita por Gloria Perez. “Eu contrace-
nei muito com a Claudia Mello, Silvero 
Pereira, Juliana Paiva, Maria Fernanda 
Cândido, Dan Stulbach, Fiuk, Gabriel 
Stauffer e sinto muita saudade, tivemos 
cenas muito intensas e desafiadoras. 
Tecnicamente eu não sabia nada do 
funcionamento de um set de filmagem 
e todos foram muito generosos, pacien-
tes e companheiros”, celebra.

‘FOI MUITO BONITO

E JAMAIS VOU ESQUECER’

Ivana (Carol Duarte) cortando os cabelos

GLOBO/ESTEVAM AVELLAR

GLOBO/JOÃO MIGUEL JÚNIOR

Joyce (Maria Fernanda Cândido) e Ivana, personagens da novela de Glória Perez

Sem dúvida 
o carinho 
do público 
foi uma das 
experiências 
mais fortes 
que eu já 
vivi.

CAROL DUARTE, 
atriz

GLOBO/ESTEVAM AVELLAR

A atriz como Ivan



Horóscopo

O Sol vai conferir energia para dar andamento aos 
seus projetos profissionais. A família poderá precisar 
de você para resolver um assunto doméstico, não 
meça esforços para isso.

Hoje os astros ajudarão a aliviar a tensão dos dias 
anteriores. Pode tirar da gaveta sonhos guardados e 
colocar em prática. Novas negociações podem ocorrer 
no trabalho.

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: aorta, apartamento, aroma, astro, atento, carpa, cometa, 
crosta, estame, manso, menta, morosa, morte, namoro, orate, pacote, 
parte, prata, prosa, rastro, reator, rêmora, rosto, santo, sensata, serena.

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

A sua mente estará cheia de novas ideias e você terá 
pique para colocá-las em prática. Por outro lado, pode 
estar mais sensível do que de costume, evite brigas 
com quem ama.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

No trabalho, vai contar com a colaboração dos colegas 
para realizar tarefas. Surpreenda o par com alguma 
ação romântica. Pode sentir vontade de retomar um 
relacionamento.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Grandes mudanças vão acontecer no ambiente 
profissional e no familiar. Ótimo dia para trabalhar em 
equipe e para iniciar uma atividade física. Um novo 
amor pode surgir.

LEÃO
23/7 a 22/8

O seu jeito estará mais sentimental. Terá atitudes 
românticas ao lado do par, aproveitem o momento a 
dois. Pode ser que surja uma preocupação ou que 
algum peça sua ajuda.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Sua mente estará cheia de novas ideias e projetos 
criativos, tenha coragem para colocá-los em prática. 
Pode tirar um sonho da gaveta. A Lua pode deixar 
você mais sentimental.

LIBRA
23/9 a 22/10

Hoje você conseguirá um bom retorno das suas 
iniciativas, tanto no campo emocional quanto 
financeiro. Aposte em ações românticas com seu par. 
Evite conflitos familiares.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Vai acordar com muita energia e deve superar 
qualquer obstáculo que se apresente. Faça contato 
com pessoas que poderão ser úteis para sua carreira, 
trabalhe em equipe.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Seu jeito estará mais introvertido e ao mesmo tempo 
mais romântico, procure se abrir com o par. No 
ambiente profissional, irá criar oportunidades e 
incentivar os colegas.

Hoje será fácil criar novas formas de contornar os 
obstáculos que separam você dos seus sonhos, não se 
omita das decisões. Talvez surja a vontade de iniciar 
um novo curso.

A Lua incentiva a sua criatividade, mas pode também 
dificultar uma tomada de decisão. Reuniões de 
trabalho não são indicadas hoje, se puder adie, para 
evitar dores de cabeça!

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03
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Luan 
Santana faz 
live pelo 
Pantanal
Na música “Um Grito Entre as 
Cinzas”, que Luan Santana com-
pôs recentemente em parceria 
com Matheus Marcolino para 
chamar atenção para o projeto 
que criou, #OPantanalChama, ele 
diz que tem “sangue nativo” - ele 
nasceu em Mato Grosso do Sul - e 
“queria ser chuva”, mas que só vê 
cinzas no Pantanal.

De forma mais objetiva, o alívio 
que o cantor quer oferecer veio na 
live que fez, direto da região, quan-
do pedirá a seus fãs e aos simpati-
zantes da causa que doem recursos 
para o instituto SOS Pantanal, que 
luta para minimizar os estragos 
causados pelas queimadas que 
atingiram a região neste ano.

Malvino 
confessa voto 
em Bolsonaro

Em entrevista à jornalista Môni-
ca Bergamo, da Folha de S. Paulo, 
Malvino Salvador declarou que 
votou no então candidato Jair Bol-
sonaro em 2018. Segundo o ator e 
empresário, de 44 anos, que rapi-
damente foi parar nos assuntos 
mais comentados do Twitter, a sua 
escolha foi um voto “pragmático”.

“Não sou daquela coisa de me 
abster, votar em branco ou nulo. 
Acho que a gente precisa votar. O 
meu voto naquele momento foi 
um voto pragmático, foi uma esco-
lha que eu fiz diante do que eu via, 
da minha insatisfação com quem 
poderia entrar no poder [PT]. Mas 
isso não quer dizer que eu apoie a 
outra pessoa [Bolsonaro]”.

Xuxa fala 
sobre vida 
sexual aos 50

Rio - Serginho Groisman apre-
sentou, neste sábado, um ‘Altas 
Horas’ especial e inteiramente 
dedicado à apresentadora Xuxa 
Meneghel. Conversaram sobre a 
carreira, a maternidade, o relacio-
namento com o ator Junno Andra-
de e os livros “Memórias” e “Maya 
– O Bebê Arco-Íris”.

Sobre o amado, ela disse: “Di-
zem que a vida começa depois 
dos 50. A minha vida sexual de-
pois dos 50 melhorou muito, por-
que eu tenho um companheiro 
que me ama, que gosta do que eu 
posso oferecer a ele, sem muitas 
cobranças.”
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