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Exclusivo!

Empresa contratada pela campanha do atual prefeito fica em Caxias em área do tráfico.  RIO DE JANEIRO, P. 3
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PRODUTOS VOTO 
RELIGIOSO
O PODER DA FÉ 
NA ELEIÇÃO: O 
QUE ESTÁ 
MUDANDO?  
INFORME  

DO DIA, P. 2

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

 33
 PÁGINAS 
NO TOTAL

BRASIL, P. 7

GOVERNO VAI 
ALTERAR 
PROJETO DE 
REFORMA PARA 
TER APOIO NA 
ALERJ

6,8 MILHÕES DE 
EXAMES PARA 
COVID PODEM IR 
PARA O LIXO NO 
BRASIL POR PERDA 
DE VALIDADE

SERVIDOR, P. 10
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Kelly Key, 
madura e 
centrada, fala 
de música e 
da força das 
mulheres. P. 15
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Filha de João Alberto, homem negro morto por 
seguranças brancos em supermercado Carrefour de 
Porto Alegre, desabafa sobre o crime e o racismo. P. 6

‘A gente não pode 
ter vergonha  
da nossa cor’
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Karen Keldani, que bateu brutalmente na mãe, nega 
desvio de dinheiro e que seja namorada de Joana. P. 12

AGRESSÃO À MÃE: ‘FATALIDADE’

FábiaOliveira

ATAQUE

MENGÃO ENCARA 
O RACING PELA 
LIBERTADORES. P. 9
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Crivella gasta R$ 1 milhão 
com gráfica de fake news
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As mais lidas

Online

Jogador da Copa de 2010 
morre em acidente ao 
viajar para novo clube

ESPORTES

Homem sai do carro e 
fica perdido em meio ao 

engarrafamento  
na BR-101

RIO DE JANEIRO

Crivella dispara 
metralhadora de fake news 

e será processado  
por espalhar mentiras

RIO DE JANEIRO

UNIÃO ENTRE MP E 
ALERJ EM LICITAÇÃO

 N O Ministério Público e a 
Alerj vão fazer um pregão 
eletrônico na quarta-feira 
para escolher o operador 
da folha de pagamento pe-
los próximos 5 anos nos dois 
órgãos. Os recursos arreca-
dados pela Alerj serão para 
melhoria do parque de infor-
mática e na transformação 
do Palácio Tiradentes num 
centro cultural. A condução 
da licitação é do MPRJ. 

P
esquisa Datafolha deste ano aponta que 50% dos 
brasileiros são católicos, 31%, evangélicos, e 10% não 
têm religião. Ainda segundo o levantamento, as mu-

lheres representam 58% dos evangélicos e são 51% entre os 
católicos. Concluída a apuração das eleições municipais, já é 
possível se verificar que influência de religiosos no pleito foi 
superestimada pelos políticos. O presidente, governadores, 
prefeitos e candidatos achavam que o apoio religioso seria 
decisivo. E isto não aconteceu na dimensão projetada.

DESGASTE
Alguns estudiosos de religião apostam que “o neopentecos-
talismo está desgastado”. Eles dão alguns exemplos: aqui 
no Rio, o deputado Otoni de Paula, eleito com mais 100 mil 
votos e um milhão de seguidores, não elegeu o pai. O pastor 
Silas Malafaia apoiou para vereador Alexandre Isquierdo, 
que suou a camisa para se eleger no Rio. O mesmo aconte-
ceu com o Apóstolo Waldemiro Santiago, da Igreja Mundial, 
que não elegeu vereador o afilhado Matheus Floriano. A 
Igreja Católica não elegeu um aliado. No segmento Espírita, 
não existe mobilização específica, como a dos evangélicos. 
Uma coisa é o discurso contra a intolerância, outra coisa é o 
discurso de que “espírita vota em espirita” como fazem os 
neopentecostais. Chamou atenção a distância da eleição 
por parte de igrejas tradicionais (presbiterianos, batistas, 
metodistas e adventistas). E os poucos desse segmento que 
participaram, optaram por Eduardo Paes. 

A FORÇA DA FÉ

O papel dos 
religiosos na 
eleição 2020

 N A pandemia atingiu em 
cheio a indústria de eventos. 
Por conta disso, a Abeoc rea-
liza nos dias 2 e 3 de dezem-
bro o evento “Talks & Expo”, 
em formato online, para tra-
tar o futuro do segmento, e 
contará com 12 palestrantes. 
A feira possibilitará ainda a 
implementação de negócios 
e a exposição, divulgação e 
promoção de produtos, ser-
viços, marcas e empresas. 

DIVULGAÇÃO/GABRIEL SALES

FUTURO DO SETOR DE 
EVENTOS EM DEBATE

Chamou 
atenção a 
distância 
da eleição 
por parte 
de igrejas 
tradicionais”

DIVULGAÇÃO / ALERJ

A contagem regressiva para as eleições começou. O assassinato 
do cidadão negro João Alberto numa loja do Carrefour em Porto 
Alegre deve pesar na decisão do voto. Avalie o que seu candi-
dato já disse e fez em defesa da igualdade. Reflita e faça uma 
escolha consciente.

A Universidade de Stanford (EUA) incluiu 31 pesquisadores da 
Fiocruz no ranking  de melhores cientistas do mundo. Orgulho 
para o Brasil. Que esse mérito e esse reconhecimento ajudem 
na valorização da comunidade científica no país e, em especial, 
da Fiocruz.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

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

Palácio TiradentesSegundo Pesquisa Datafolha, 31% dos brasileiros são evangélicos

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

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

Ex-secretário à disposição 
Ex-titular da Saúde é apontado por Paes para assumir pasta em eventual gestão

ARQUIVO PESSOAL/FACEBOOK

Funcionário da Fiocruz e doutor em epidemiologia, Daniel Soranz é plano A de Eduardo Paes na Saúde

O
s nomes para uma 
possível gestão caso 
vença a eleição do 
próximo domingo 

ainda não estão definidos, 
mas o candidato à Prefei-
tura do Rio Eduardo Paes 
(DEM) confirmou na sema-
na passada o desejo de ter o 
ex-secretário Daniel Soranz 
na Secretaria Municipal de 
Saúde. Em entrevista ao site 
do jornal ‘Valor Econômico’, 
Paes apenas externou o que 
já é falado em reuniões in-
ternas de campanha.

Funcionário da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) e 
doutor em epidemiologia, So-
ranz é o plano A de Paes para a 
pasta e, por enquanto, não há 
outro nome. Inclusive, segue 
contribuindo nos bastidores e 
fez parte da equipe que mon-
tou o planejamento de Saúde 
para um eventual governo do 
candidato do DEM. Mas, nin-
guém prefere cravar a possibi-
lidade enquanto não houver o 
resultado final nas urnas.

“Obviamente eu e toda a 
equipe estamos disponíveis 
para ajudar no que precisar. 
Faz um pouco de parte da 
minha trajetória como sani-
tarista. Queremos ajudar a 
construir um sistema de Saú-
de melhor e mais forte, mas 
primeiro tem que ganhar a 

eleição, respeitar o outro can-
didato que está concorrendo. 
Agora não é o momento de 
ver nada sobre isso, é hora de 
discutir o Rio, as propostas 
dos candidatos para o SUS e 
se preocupar em escolher 
nomes técnicos que tenham 
experiência e formação na 
Saúde pública”, desconversou 
Soranz, que preferiu não fa-
lar sobre o que pode ser feito 
a partir de 2021, caso se torne 
secretário da pasta.

“Agora temos que focar 
muito em debater a cidade. 
Quem assumir precisa estar 
preparado para receber um 
sistema de saúde que foi des-
truído”, atacou.

Soranz foi secretário de 
2013 a 2016 e tem participa-
do da campanha atual. In-
clusive, durante as negocia-
ções para vice na chapa, Paes 
tentou emplacá-lo numa ten-
tativa de acordo com o PSL. 
O ex-secretário chegou a se 
filiar ao partido, mas Luiz 
Lima entrou na disputa.

É da época em que foi se-
cretário que Soranz respon-
de a uma ação de 2017 do 
Ministério Público Estadual 
por improbidade adminis-
trativa. A denúncia diz que 
houve desvio de R$ 6,17 mi-
lhões em convênio firmado 
pela SMS e a Fundação Bio 
Rio, em 2014 e 2015.

Estamos disponíveis 
para ajudar. Faz parte 
da minha trajetória 
como sanitarista. 
Queremos um 
sistema de Saúde 
melhor e mais forte
DANIEL SORANZ, ex-
secretário de Saúde

NO CARGO

 NO ex-secretário comentou 
as ações que, segundo os pro-
motores, ele teria ciência das 
irregularidades, como o pa-
gamento de taxas indevidas, 
e “deixou de adotar as medi-
das necessárias para cessar 
o vínculo da fundação com 
o município”. Soranz nega 
e garante não ter cometido 
irregularidade alguma. 

“É ação ligada ao cargo que 
eu ocupava. Certamente não é 
denúncia criminal, de corrup-
ção ou de desvio de conduta. 
É ligada à renovação de um 
convênio que foi aprovado 
pela comissão da Secretaria 
de Administração. Todos os 
contratos e convênios da Se-
cretaria de Saúde tinham uma 
comissão totalmente inde-
pendente do secretário. Não 
fui nem eu que assinei esse 
contrato. Mas por eu estar no 
cargo é importante responder 
e deixar tudo esclarecido. Já 
aconteceu com outros secre-
tários. Nenhuma preocupação 
em relação a isso. Confio na 
Justiça que terá capacidade de 
mostrar que nunca houve ne-
nhum tipo de atitude ilegal de 
minha parte ou da Secretaria”.

Soranz nega 
irregularidades

HUGO PERRUSO

email@odia.com.br



Panfletos 
com notícias 
falsas sobre 
Paes foram 
feitos em 
gráfica em 
área do 
tráfico

O 
candidato à reelei-
ção Marcelo Crivel-
la (Republicanos) 
teve o maior gasto 

de campanha com a gráfica 
que imprimiu panfletos con-
tra Eduardo Paes (DEM). Se-
gundo apuração de O DIA, 
pouco mais de R$ 1 milhão 
(25% do total da verba des-
tinada à campanha do atual 
prefeito), foi pago à empre-
sa Príncipe da Paz. A últi-
ma remessa encaminhada 
à gráfica foi de panfletos 
apontados por Paes e Marce-
lo Freixo como “fake news”. 
Os dados sobre os gastos são 
parciais porque os totais só 
estarão disponíveis depois 
do segundo turno.

A sede da gráfica contrata-
da pela equipe de campanha 
da vice de Crivella, Andrea 
Firmo, fica em Campos Elí-
sios, em Duque de Caxias, 
numa área dominada pelo 
tráfico de drogas.

De acordo com informa-
ções da 65ª DP (Imbariê), a 
empresa está em área domi-
nada pelo Terceiro Coman-
do Puro. O crime na região, 
a partir da comunidade cha-
mada de Massapê, é  lidera-
do por Wendel Rodrigues 
Oliveira,conhecido como 
Noventinha. Crivella confraterniza com eleitores durante caminhada nas ruas da Taquara: prefeito já gastou 25% da verba de campanha com gráfica 

ESTEFAN RADOVICZ / AGÊNCIA O DIA

No material impresso, di-
vulgado durante compromis-
sos de campanha de Crivella, 
candidato à reeleição, inclusi-
ve na atividade de ontem, na 
Taquara, Zona Oeste, Eduar-
do Paes é associado a pautas 
como a “legalização do abor-
to”, “liberação das drogas” e ao 
uso do que seria um “kit gay” 
nas escolas municipais.

De acordo com divulgação 
da própria equipe de campa-
nha, teriam sido impressos 
cerca de 1,5 milhão de pan-
fletos com as informações 
contra Eduardo Paes.

Para saber o valor gasto 
com o material, O DIA pro-
curou a gráfica e fez uma 
simulação da impressão de 
um material com as mesmas 
dimensões e características. 
Segundo a gráfica, que tam-
bém atende pelo nome de 
Gráfica e Editora DMC, o va-
lor para essa quantidade de 
panfletos é de R$ 32 mil.

RESPOSTA DE PAES

No último domingo, durante 
uma caminhada em Campo 
Grande, Zona Oeste, Paes acu-
sou Crivella de mentir em sua 
campanha e informou que vai 
entrar com processo contra o 
atual prefeito por distribuir 
os panfletos com fake news. 
O panfleto também associava 
o candidato ao deputado fe-
deral Marcelo Freixo (PSOL), 
que também deve processar o 
atual prefeito.

“É lamentável, mostra 
mais uma vez o desespero. 
É mentiroso o panfleto. Va-
mos processar eleitoralmen-
te e criminalmente”, afirmou 
Paes. O candidato criticou 
ainda a gestão de Crivella 
à frente da prefeitura. “É o 
pior prefeito da história do 
Rio. No próximo domingo, 
a gente quer dizer ‘Crivella 
nunca mais’”, completou.

 > Na tarde de ontem, 
o  p re f e i t o  Marce -
lo Crivella começou 
sua última semana de 
campanha política. O 
candidato foi até a Ta-
quara, onde conversou 
com trabalhadores de 
lojas, ambulantes e 
imprensa.

Aparecendo em se-
gundo lugar nas pes-
quisas de intenção de 
voto, Crivella não pou-
pou troca de farpas com 
seu rival Eduardo Paes 
(DEM). No ato de on-
tem, houve mais uma 
vez distribuição de pan-
fletos com fake news, 
mesmo após a ameaça 
de processo.

Quando questionado 
sobre o processo, Crivel-
la respondeu: “O Eduar-
do tem que se preocupar 
é com os processos que 
responde na Justiça. De-
zoito processos de cor-
rupção passiva. Recebeu 
dinheiro da Odebrecht, 
da Andrade, da Carioca, 
é com isso que tem que 
se preocupar. Essa é a 
grande preocupação, 
não só dele, mas do Rio 
inteiro. Eduardo pode 
ser preso a qualquer 
momento. A gente tem 
que se preocupar com a 
corrupção, corrupção é 
que é o problema, políti-
ca não é problema”.

Paes respondeu: “Res-
peito o meu adversário, 
apesar dele espalhar 
mentiras e ‘fake news’, 
de contar história, ser 
o ‘pai da mentira’, João 
8:44 (passagem bíblica 
sobre mentira), né, en-
fim, vou respeitá-lo até 
o último dia da eleição”.

Prefeito fala 
de processos 
contra Paes

Eduardo Paes (camisa verde) rebateu acusações de seu adversário, Crivella, e disse que vai processá-lo eleitoralmente e criminalmente

DIVULGAÇÃO

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

Eduardo tem que se preocupar é com os 
processos que responde na Justiça. Dezoito 
processos de corrupção passiva 
MARCELO CRIVELLA, prefeito e candidato à reeleição

REPERCUSSÃO

 NOntem foi o terceiro dia 
consecutivo de divulgação 
dos panfletos associando 
Eduardo Paes a pautas po-
lêmicas e ao PSol, em locais 
onde Marcelo Crivella tem 
agenda de campanha. A es-
tratégia, que teria começa-
do no último sábado, colo-
ca o candidato democrata 
ao lado de Marcelo Freixo 
(PSol) e com a mensagem 
de que ambos apoiam a “le-
galização do aborto”, “libe-
ração das drogas” e ao uso 
do “kit gay” nas escolas. O 
material não passa de uma 
estratégia “desesperada” de 
Crivella, segundo cientistas 
políticos ouvidos pelo DIA.

“Nesse segundo turno, a 
campanha de Crivella está 
mostrando o desespero. Um 
desespero estratégico. Ele 
não faz uma campanha de 
afirmação do seu voto, ele 
tem um voto fidelizado. Ele 
não tenta desconstruir sua 
rejeição, mas foca na des-
construção de Paes. O que 
não é apenas uma descons-
trução, mas um ataque pes-
soal à ética e à moral do rival. 
Ele faz isso deliberadamen-
te usando de informações 
falsas”, afirma Paulo Baía, 
cientista político. 

Para Geraldo Tadeu, cien-
tista político e professor da 
Uerj, a opinião é a mesma: 
“É uma estratégia desespe-
rada. Ele tem um índice de 
votos aquém do necessário 
para vencer, então ele está 
indo para o tudo ou nada”. 

Estratégia 
desesperada

LUCAS CARDOSO
lucas.cardoso@odia.com.br

A FÁBRICA DAS  
FAKE NEWS DE 
MARCELO CRIVELLA 
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Comemorações de políticos provocam  aglomerações
Prefeitos eleitos de Cardoso Moreira e Belford Roxo ignoram pandemia e fazem festa. Médicos alertam para aumento de casos de covid

REPRODUÇÃO INTERNET

Em Cardoso Moreira, um grupo reproduziu o ‘meme do caixão’ 

Apesar do aumento no nú-
mero de casos da covid-19 e 
da lotação nos leitos desti-
nados para pacientes diag-
nosticados com a doença, os 
eventos políticos parecem ig-
norar o atual cenário do Rio 
de Janeiro em relação à pan-
demia. O estado tem 338.688 
casos confirmados e 22.028 
mortes por coronavírus. 

Em Cardoso Moreira, no 
Noroeste Fluminense, a co-
memoração pela eleição da 
nova prefeita Geane Vin-
cler (PSD) causou polêmica 
após vídeos do evento serem 
compartilhados na internet. 
Dezenas de participantes fo-
ram flagrados sem máscaras, 
e um grupo no local reprodu-
ziu o ‘meme do caixão’ para 
celebrar a vitória.

CARREATA

O evento ocorreu pelas ruas 
da cidade na tarde do úl-
timo domingo. Militantes 
e integrantes da equipe se 
juntaram a eleita e ao vice, 
Wladmir, em carreata acom-
panhada por alguns que fize-
ram o trajeto a pé. Nas ima-
gens que circulam nas redes 
sociais e obtidas por O DIA é 
possível notar que a maioria 
das pessoas não segue o pro-
tocolo de prevenção contra a 
covid-19.

Em Belford Roxo, o prefei-

to reeleito Waguinho (MDB) 
comemorou a vitória nas 
urnas reunindo uma multi-
dão. Em nota, a Prefeitura 
de Belford Roxo informou 
que “o evento foi organiza-
do por equipes e famílias que 
trabalharam na campanha. 
Os integrantes se cotizaram, 
não havendo assim nenhu-
ma verba pública investida 
no evento. O prefeito e o vice 
foram convidados e compa-
receram ao evento, mas não 
ficaram muito tempo no lo-
cal”. Procurada, a assessoria 
do prefeito emitiu exatamen-
te a mesma nota.

De acordo com a pesquisa-
dora em Saúde e Membro do 
Comitê de Combate ao Coro-
navírus da UFRJ, Chrystina 
Barros, a recomendação é 
que as pessoas permaneçam 
em casa. 

“A doença está aumentan-
do porque as pessoas estão 
saindo. Precisamos muito 
que as pessoas larguem suas 
convicções político-partidá-
rias e deixem de ser egoístas. 
Usem máscara, não se aglo-
merem. Com esses simples 
cuidados, nós teremos tempo 
para aguardar a chegada da 
vacina. Não é hora de relaxar. 
Voltaremos a ter muitas mor-
tes, e eu espero que não seja 
na mesma proporção”, disse 
Chrystina Barros.

AUMENTO DOS CASOS

A médica Roberta França 
também destacou que os nú-
meros de infectados cresce-
ram de forma extraordiná-
ria nas últimas duas semanas 
no Rio. “É inacreditável que, 
em pleno novembro, a gente 
ainda veja pessoas usando a 
máscara no queixo. A gente 
vê que em vários lugares do 

DESRESPEITO

Outros eventos no Rio e na 
Baixada reuniram multidão

 N Outros eventos particula-
res desrespeitaram as deter-
minações das autoridades de 
Saúde para conter a propa-
gação da covid-19. Na Marina 
da Glória, na Zona Sul do Rio, 
um evento musical reuniu 
milhares de pessoas. O show 
prometia todos os cuidados 
de higiene para conter a dis-
seminação do vírus, mas, na 
prática, nenhuma regra de 
prevenção foi obedecida.

A Marina da Glória infor-
mou que o evento ‘Lovepark’ 
teve todas as licenças para 
a realização. Sobre os cui-
dados de higiene, a Marina 
diz que os produtores foram 
notificados e serão multa-
dos por não cumprirem os 

protocolos sanitários. A em-
presa organizadora da ‘Love-
park Rio’ disse que o evento 
está regulamentado e que 
vai redobrar a atenção.

Houve aglomeração tam-
b é m  e m  u m a  fe s t a  a  cé u 
aberto na Avenida Nieme-
yer. Na Barra da Tijuca, no 
campo de golfe olímpico foi 
registrada superlotação em 
um festa fechada.

Os eventos foram libera-
dos pela Prefeitura do Rio.

Em nota, o município in-
formou que eventos têm que 
cumprir os protocolos sanitá-
rios exigidos contra a covid-19.

Na Baixada Fluminense, 
um evento lotou uma casa de 
shows em Duque de Caxias. 

Fato ou boato? Página do TSE 
esclarece eleitor sobre mentiras
Nove das principais agências de checagem do Brasil integram 
essa força-tarefa contra as fake news nas eleições 2020

D
esde as Eleições de 
2018,  o Tribunal 
Superior Eleitoral 
(TSE) segue no de-

senvolvimento de estraté-
gias e ações para enfrentar 
a desinformação, ou seja, 
as fake news. Para isso, o 
TSE, que mantinha página 
chamada ‘Esclarecimentos 
sobre Notícias Falsas’, atua-
lizou e passou a ter para as 
eleições 2020 o ‘Fato ou Boa-
to?’. Com isso, o site reuniu, 
em um só espaço, todos os 
conteúdos produzidos para 
rebater as informações fal-
sas sobre a Justiça Eleitoral.

A iniciativa integra o Pro-
grama de Enfrentamento à 
Desinformação nas Eleições 
2020, que atualmente mobi-
liza mais de 50 instituições, 
entre partidos políticos e en-
tidades públicas e privadas, 
para enfrentar os efeitos ne-
gativos provocados pela de-
sinformação relacionada à 
democracia.

A página ‘Fato ou Boa-
to’ é a plataforma do pro-
jeto Coalizão para Checa-
gem — Eleições 2020, que 
é parte do Programa de En-
frentamento à Desinforma-
ção e estabelece uma rede 
nacional de verificação de 
informações relativas ao 
processo eleitoral. Tendo 
como maior objetivo o en-
frentamento das fake news, 
nove das principais agên-
cias de checagem do Brasil 
integram essa força-tarefa 
em favor da circulação de 
conteúdos verificados, que 
efetivamente promovam 
debates e esclarecimentos 
fundamentais à tomada de 
decisão do eleitor.

A página é dividida em 

seis áreas: Outras Checa-
gens, O que é, Agências, Ur-
nas, Minuto da checagem 
e Como identificar notícias 
falsas. Para acessar o site, 
basta digitar o endereço 
www.justicaeleitoral.jus.br/
fato-ou-boato ou, por meio 
do site do TSE, clicar no ban-
ner “Fato ou Boato?”.

A l é m  d i s s o ,  o  T S E 
criou três meios para de-
nunciar irregularidades, 
como as notícias falsas rece-
bidas. As denúncias podem 
ser registradas no aplica-
tivo Pardal, bem como po-
dem ser encaminhadas ao 
Ministério Público Eleito-
ral (MPE) e às Ouvidorias 
da Justiça Eleitoral.

De acordo com o juiz au-

xiliar da Presidência do TSE 
Marco Antonio Martin Var-
gas, “o melhor caminho que 
o eleitor tem é a imediata 
comunicação do ilícito elei-
toral ao Ministério Público 
Eleitoral, para que esse ór-
gão possa tomar as provi-
dências para cessar a irregu-
laridade e acionar a Justiça 
Eleitoral, se for o caso”.

O objetivo do Pardal é in-
centivar os cidadãos a atua-
rem como fiscais da eleição 
no combate à propaganda 
eleitoral irregular. O aplica-
tivo possibilita informar tais 
irregularidades em tempo 
real. Após baixar a ferra-
menta, o cidadão poderá fa-
zer fotos ou vídeos e enviá

COLEÇÃO

 N O presidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), ministro 
Luis Roberto Barroso, comemo-
rou a menor incidência de notí-
cias falsas nas eleições. Mas, no 
Rio, as fake news circulam desde 
o início e ganharam força, prin-
cipalmente pelo lado do atual 
prefeito.

Nos primeiros dias da cam-
panha, Marcelo Crivella postou 
um comentário afirmando que 
contraiu dívidas de R$ 15 bilhões 
da gestão passada. Na Justiça, 
Eduardo Paes conseguiu que a 

publicação fosse apagada. Em 
outro momento, o prefeito disse 
que o adversário queria voltar 
com o pedágio na Linha Amarela 
junto com a TV Globo e a conces-
sionária da via.

A maioria das informações 
falsas divulgadas por Crivella 
em outubro foram relaciona-
das a números comparando 
sua gestão à anterior, como 
quando disse que não gastou 
“um centavo” no Carnaval. 

Com o início do segundo tur-
no, a carga contra o ex-prefeito 

aumentou. Em live com o de-
putado federal Otoni de Paula 
(PSC), Marcelo Crivella disse 
que o Psol iria tomar conta da 
Secretaria de Educação com 
Paes, e que haveria pedofilia 
nas escolas. Os envolvidos 
prometeram processar o atual 
prefeito. 

Mesmo assim, Crivella se-
guiu com a tática que culminou 
nos panfletos em que diz, sem 
provas, que o adversário é a 
favor do aborto, do ‘kit gay’ e 
da liberação das drogas.

Marcelo Crivella acumula fake news

Precisamos muito que as pessoas larguem 
suas convicções político-partidárias e 
deixem de ser egoístas. Não se aglomerem 
CHRYSTINA BARROS, pesquisadora da UFRJ

mundo o lockdown já foi ne-
cessário novamente por con-
ta dos números alarmantes”, 
afirmou a médica. “Se nós 
insistirmos em ter esse des-
cuido com as pessoas e se-
guirmos com essa irrespon-
sabilidade social, é muito 
provável que a gente precise 
voltar como foi em março e 
abril”, finalizou.

REPRODUÇÃO

-los para a Justiça Eleitoral. 
O estado informado pelo 
denunciante como local da 
ocorrência ficará encarrega-
do de analisar as denúncias.

Já o Ministério Público 
Eleitoral está disponível 
para receber irregularida-
des que ocorrem no período 
das eleições ou fora dele, em 
âmbito nacional, estadual 
e municipal. Ao identificar 
um ato de corrupção elei-
toral, o eleitor deve obter 
provas – podem ser teste-
munhas, fotos, vídeos, áu-
dios, objetos, documentos 
– e informá-las diretamente 
aos procuradores regionais 
eleitorais ou aos promoto-
res eleitorais.

Denunciar fake news 
é contribuir com a 
democracia e o jogo 
limpo eleitoral
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Quatro pessoas 
acusadas por morte 
de homem com 
pelo menos 44 tiros 

Milicianos 
são 
presos em 
Guaratiba
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O grupo também furtou vítima

A Polícia Civil e o Ministé-
rio Público do Rio (MPRJ) 
prenderam, na manhã desta 
segunda-feira (23), dois mi-
licianos denunciados pela 
morte de um homem iden-
tificado como Francisco 
Adriano Tomás, executado 
em fevereiro deste ano em 
Guaratiba, na Zona Oeste, 
com pelo menos 44 tiros.

Ao todo quatro pessoas 
denunciadas: Lincoln Bran-
dão da Cruz dos Santos e 
Diego de Albuquerque Forte, 
apontados como executores, 
e José Carlos Luiz da Silva, o 
Pará, e Maurício Lopes dos 
Santos, coautores.

Diego e Maurício foram 
presos no início da manhã; 
José Carlos já estava preso e 
Lincoln segue foragido.

Investigações apontam 
que após a execução, o grupo 
não satisfeito furtou perten-
ces do corpo e da residência 
da vítima e ameaçaram ao 
menos uma testemunha. O 
crime foi cometido por ques-
tão financeira. Segundo in-
vestigações, vítima tinha 
uma dívida com a milícia. 

Os quatro foram denun-
ciados por homicídio, furto, 
constituição de milícia priva-
da e coação. Os mandados de 
prisão e de busca e apreensão 
foram expedidos pelo Juízo 
do 3º Tribunal do Júri.

Ação contra ladrões de energia na Baixada
Moradores pagavam 
taxa de R$ 70 por 
mês; crime acontecia 
em condomínio  
do ‘Minha Casa, 
Minha Vida’

DIVULGAÇÃO

A polícia diz que os criminosos fizeram um ‘gato’ de luz e impediram a Light de fazer serviços na região

A Polícia Civil realizou on-
tem uma operação de com-
bate à milícia em Queima-
dos, na Baixada Fluminense. 
Os alvos são criminosos acu-
sados de roubar energia de 
um condomínio do ‘Minha 
Casa Minha Vida’ na região. 

Segundo a polícia, os cri-
minosos fizeram um “gato” 

de luz e, além de impedir a 
Light de realizar serviços 
na região, faziam os mora-
dores pagar uma taxa de 
R$ 70 por mês para con-
sumir energia. 

A  Força -Tare fa  fo i 
coordenada por agentes 
da 55ª DP (Queimados). 
Através de denúncias e 
levantamento de infor-
mações, a polícia foi até 
o local junto com uma 
equipe da Light para des-
fazer a ligação clandesti-
na de energia. 

Ninguém foi preso. As 
investigações para iden-
tificar os membros da 
quadrilha continuam em 
andamento.

Mais dois 
suspeitos de 
execução de 
bicheiro
Imagens revelam integrantes 
do bando que assassinou o 
contraventor Fernando Iggnácio

REPRODUÇÃO

Suspeitos de executarem Fernando Iggnácio aparecem em imagem coletada pela DH; dois deles são de milícia e de grupo de extermínio

A 
Polícia Civil já iden-
tificou e pediu a pri-
são de mais dois in-
tegrantes do bando 

que executou o contraventor 
Fernando Iggnácio, em um 
heliporto no Recreio dos 
Bandeirantes, na Zona Oes-
te do Rio, no ultimo dia 10 de 
novembro. Nas análises das 
imagens coletadas a Delega-
cia de Homicídios da Capital, 

responsável pelas investiga-
ções, identificou dois homens 
que fazem parte da milícia e 
de um grupo de extermínio 
que atua na Zona Oeste.

Os dois identificados são 
o ex-PM Pedro Emanuel 
D’Onofre Andrade Silva 
Cordeiro, o Pedrinho, e Ygor 
Rodrigues Santos da Cruz, 
o Farofa. Eles aparecem ao 
lado do policial militar Ro-

drigo da Silva das Neves. Um 
quarto suspeito que também 
aparece na imagem ainda 
não foi identificado. O vídeo 
em que aparecem os quatro 
suspeitos foi divulgado com 
exclusividade pelo ‘Fantásti-
co’, durante o domingo.

VEÍCULO

Na última sexta a polícia 
apreendeu um carro que 
pode ter sido usado no pla-
nejamento da morte do con-
traventor. O Corolla foi en-
contrado na Rua João Melo, 
próximo ao Condomínio 
Vera Cruz, mesmo condomí-
nio que Rodrigo morava com 
a namorada. O veículo estava 
com a placa clonada. 

Um segundo veículo, um 

Fox branco, que também foi 
usado pelo bando ainda está 
desaparecido. O veículo tam-
bém usava placa clonada. 

De acordo com a polícia, 
os assassinos chegaram ao 
local quatro horas antes do 
crime. Através das imagens 
de segurança a polícia desco-
briu que o grupo usou o mes-
mo carro para ir até o local 
do crime dias antes. 

O PM Rodrigo das Neves 
ainda está foragido. A Po-
lícia Militar disse que ele 
ainda não se entregou em 
nenhum batalhão da corpo-
ração. A PM segue acompa-
nhando as investigações da 
Polícia Civil. 

No dia do crime, Fernan-
do Iggnácio, que era genro 

do contraventor Castor de 
Andrade, estava acompa-
nhando da esposa. Os dois 
vinham de uma viagem a 
Angra dos Reis, onde a famí-
lia tem uma casa. Segundo a 
DH, o contraventor foi atin-
gido por pelo manos quatro 
disparos de fuzil. Carmem 
Lúcia de Andrade Iggnácio 
ainda desembarcou do heli-
cóptero, mas conseguiu re-
tornar ao ouvir os tiros.

ARMÁRIO

Dias depois do crime a polí-
cia encontrou quatro fuzis 
na casa da namorada de PM 
Rodrigo. Dois deles, segun-
do confrontos balísticos, fo-
ram usados na execução do 
bicheiro.

Segundo a Polícia Militar, 
o armário usado pelo poli-
cial Rodrigo das Neves foi 
esvaziado no último plan-
tão dado por ele no 5º BPM 
(Praça da Harmonia), que 
aconteceu no dia 15 de no-
vembro. A informação foi 
da porta voz da cooperação, 
a coronel Gabryela Dantas. 
“O armário estava aberto e 
vazio”, revelou. 

De acordo com a porta 
voz, o policial tem históri-
co de mau comportamen-
to, com faltas e atrasos nos 
plantões. Segundo a ofi-
cial, ele seria excluído da 
corporação após entrar no 
Conselho de Revisão Dis-
ciplinar, pelas atitudes 
negativas.
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João Alberto foi morto por seguranças que prestavam serviço para supermercado Carrefour em Porto Alegre

Ana Padilha Luciano de Oli-
veira, pode evidenciar falha 
na fiscalização das empresas 
de segurança privada por 
parte da PF, especialmente 
no que se refere à formação 

dos profissionais.
O MPF convidará Abras, 

Abrasce e Febraban, além de 
especialistas e representantes 
de organizações do movimen-
to negro para discutir a ado-

ção de medidas de prevenção 
à violência e à discriminação 
racial. Para os procuradores, 
é essencial envolvimento das 
associações dos três setores na 
adoção de providências.

Serviço de vigilância na mira do MPF
Instituição federal apura casos similares no Rio e em Maceió ao que resultou na morte de João Alberto 

REPRODUÇÃO

A 
Procuradoria Regio-
nal dos Direitos do 
Cidadão no Rio de Ja-
neiro, órgão do Minis-

tério Público Federal, instau-
rou inquérito civil para apurar 
medidas adotadas pela Polícia 
Federal e por supermercados, 
shopping centers e bancos so-
bre enfrentamento da discri-
minação e do racismo estru-
tural nos serviços de vigilância 
destes estabelecimentos. O in-
quérito foi instaurado após a 
constatação de que episódios 
de violência cometidos por 
agentes de segurança privada, 
como o recente homicídio de 
João Alberto Silveira Freitas, 
no Carrefour, em Porto Alegre, 
não serem fatos isolados.

O MPF apura caso seme-
lhante em supermercado de 
outra empresa em São Paulo, 
e ocorrências similares foram 
relatadas no Rio e Maceió, o 
que, segundo os procurado-
res regionais dos Direitos do 
Cidadão Sergio Gardenghi 
Suiama, Júlio José Araújo e 

Procon: explicação sobre violência e discriminação
 > O Procon-SP notificou 

o supermercado Carre-
four para que a compa-
nhia se explique sobre o 
episódio do último dia 19 
em que um João Alberto 
Silveira Freitas foi morto 
nas dependências da em-
presa por profissionais 
de segurança privada que 
prestavam serviço para a 
rede em Porto Alegre. A 
resposta deverá ser apre-

sentada em 72 horas a partir 
de ontem.

“O Carrefour precisa expli-
car como está selecionando as 
empresas que fazem a segu-
rança de seus estabelecimen-
tos, quais os critérios e o trei-
namento. Queremos saber por 
que casos de violência têm se 
repetido em suas lojas”, afirma 
Fernando Capez, diretor exe-
cutivo do Procon-SP.

Segundo o Procon-SP, a 

empresa deverá informar 
quais empresas prestam ser-
viços no Estado de São Paulo 
para a companhia e quais os 
critérios de contratação.

“Deverá ainda informar 
qual a política interna de trei-
namento de funcionários e 
prestadores de serviço quan-
to aos direitos e garantias 
do consumidor”, informou a 
instituição.

O Código de Defesa do 

Consumidor estabelece 
que a Política Nacional das 
Relações de Consumo tem 
por objetivo o atendimen-
to das necessidades dos 
consumidores, o respeito 
à sua dignidade, saúde e 
segurança, a proteção de 
seus interesses econômi-
cos, a melhoria da sua qua-
lidade de vida, bem como a 
transparência e harmonia 
das relações de consumo.

A gente não pode ter vergonha da nossa 
cor, quem tem que ter vergonha é quem não 
gosta da gente por causa da nossa cor”

THAIS FREITAS, filha de João Alberto

DESABAFO

 N Quatro diz após o assassi-
nato brutal de João Alberto 
Silveira Freitas por dois segu-
ranças nas dependências do 
Carrefour, em Porto Alegre, 
a filha mais velha da vítima 
concedeu ontem entrevista ao 
programa ‘Encontro com Fá-
tima Bernardes’, da TV Globo. 
Ela confirmou que a morte do 
seu pai foi provocada mesmo 
pelo racismo que há no Brasil.

Thais Freitas, 22 anos, disse 
que ficou sabendo do assassi-
nato do pai por meio de uma 
ligação e que, só depois, viu os 
vídeos das agressões dos segu-
ranças do supermercado, que 
circulavam pelas redes sociais. 

Durante o programa, sua 
filha de 6 anos apareceu no 
vídeo da entrevista. Thais dis-
se que a menina assistiu aos 
vídeos e questionou sobre o 
porquê do seu avô ter sido mor-
to com tanta violência.

“Eu expliquei por cima (para 
a criança) o que aconteceu. 

Eu disse que ele foi encontrar 
a mãezinha dele por conta da 
nossa cor. A gente não pode ter 
vergonha da nossa cor, quem 
tem que ter vergonha é quem 
não gosta da gente por causa 
da nossa cor”, disse a filha da 
vítima assassinada.

Questionada sobre os sen-
timentos que teve ao ver as 
imagens ela respondeu: “Eu 
senti raiva porque aquilo não 
se faz com ninguém. Mesmo 
que a pessoa esteja errada. 
Não precisava de toda aquela 
agressividade”.

Thais disse já ter sofrido ra-
cismo durante a infância, mas 
revelou que nunca teve essa 
conversa com o pai. Ela disse 
temer que a filha venha a sofrer 
racismo e que não imagina-
va que a morte causaria tanta 
repercussão.

“Eu entendo que é pela nos-
sa cor, por sermos negros, mas 
eu não cheguei a imaginar”, 
afirmou Thais.

‘A gente não pode ter vergonha da 
nossa cor’, diz filha de João Alberto

DIA A DIA

 NA PM prendeu ontem quatro 
homens que tentavam assaltar a 
agência do Santander, na Rua Lu-
cídio Lago, no Méier. O grupo es-
tava armado com duas pistolas.  
Os criminosos chegaram ao local 
antes da abertura. Eles renderam 

um segurança e conseguiram en-
trar. Policiais do 3° BPM (Méier) 
foram acionados e identificaram 
os criminosos que já estavam no 
cofre da agência. Os criminosos 
são das comunidades de Mangui-
nhos e Arará, segundo a polícia.
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BRASIL

Osmar Terra 

é internado 

com covid

Mais de uma semana após 
anunciar que havia testado 
positivo para a covid-19, o de-
putado federal Osmar Terra 
(MDB) deu entrada no Hos-
pital São Lucas, de Porto Ale-
gre. Conforme suas redes so-
ciais, faz exames de avaliação 
e fisioterapia complementar. 
O deputado, que é médico, 
foi ministro da Cidadania de 
Bolsonaro, ministro do De-
senvolvimento Social e Agrá-
rio de Temer e chegou a ser 
cotado para a pasta da Saúde 
após saída de Luiz Mandet-
ta. Ele é crítico do isolamento 
social e divulga informações 
falsas e sem embasamento 
científico sobre covid-19. 

Bolsonaro ignora 
testes de covid-19 
encalhados
Presidente diz que governo não deve explicações 
sobre exames que correm risco de ir para o lixo

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Fugindo da responsabilidade, Bolsonaro jogou a culpa sobre prefeitos e governadores em relação aos testes

E
m um jogo de empur-
ra, o presidente Bolso-
naro tentou se eximir 
de responsabilidade 

e afirmou ontem que são go-
vernadores e prefeitos, e não 
o governo federal, quem deve 
explicações sobre os 6,86 mi-
lhões de testes para o diagnós-
tico do novo coronavírus que 
estão “encalhados”. Como re-
velou o jornal ‘O Estado de S. 
Paulo’, os exames comprados 
pelo Ministério da Saúde per-
dem a validade entre dezem-
bro e janeiro de 2021 e podem 
acabar no lixo. Cobrado sobre 
o assunto nas redes sociais, o 
presidente tentou jogar a cul-
pa em estados e municípios.

“Todo o material foi enviado 

para Estados e municípios. Se 
algum Estado/município não 
utilizou deve apresentar seus 
motivos (sic )”, disse ele a um 
apoiador que o questionou. Os 
dados sobre o prazo de valida-
de dos testes em estoque estão 
registrados em documentos 
do Ministério da Saúde.

Segundo a Agência Estadão 
Conteúdo, o vice-presidente 
Hamilton Mourão, ao ser 
questionado sobre o assun-
to na manhã de ontem, disse 
“não estar ciente” e que cabe 
ao ministério apresentar os 
esclarecimentos. 

“Tem que buscar o esclare-
cimento lá com o Ministério 
da Saúde. Não estou ciente dis-
so. Não é um assunto que pas-
sa por mim, não tenho o que 
declarar a respeito”, afirmou.

Antes da declaração do pre-
sidente, os conselhos de secre-
tários municipais (Conasems) 
e estaduais de Saúde (Conass) 
afirmaram que o ministério 
não entregou todos os kits de 
testes e máquinas para auto-
matizar a análise das amostras 
que havia prometido. 

“O contrato que permitia 
o fornecimento de insumos 
e equipamentos necessários 
para automatizar e agilizar 
a primeira fase do processa-
mento das amostras foi cance-
lado pelo ministério”, destacou 
o Conass. “Há o compromisso 
de manter o abastecimento 
durante 3 meses, contados a 
partir do cancelamento. É fun-
damental nova contratação e a 
distribuição dos insumos em 
tempo hábil”, completou.

ESTOCADOS EM UM ARMAZÉM

Mais de seis milhões de exames podem perder validade

 NNo último domingo, o jornal 
‘O Estado de S. Paulo’ revelou 
que 7,1 milhões de exames estão 
em armazém do ministério, ou 
seja, não foram enviados ao SUS 
em plena pandemia. Do total 
estocado, 96% (cerca de 6,86 
milhões de unidades) perdem a 
validade entre dezembro deste 
ano e janeiro de 2021. 

O estoque que pode ser inu-
tilizado é maior do que os 5 mi-
lhões de testes PCR (considera-
do “padrão ouro” para detectar 

o vírus) já feitos pelo SUS na pan-
demia. O Ministério da Saúde afirma 
que já pediu estudos de estabilida-
de ao fabricante do teste para, na 
sequência, solicitar à Anvisa a pror-
rogação da validade do produto. 

O RT-PCR é um dos exames 
mais eficazes para diagnosticar a 
covid-19. A coleta é feita por meio 
de um cotonete aplicado na região 
nasal e faríngea (a região da gar-
ganta logo atrás do nariz e da boca) 
do paciente. Na rede privada, o exa-
me custa de R$ 290 a R$ 400. As 

evidências de falhas de planeja-
mento e logística no setor ocor-
rem num período de aumento 
dos casos no país.

Além de ser poderoso para 
o diagnóstico, o teste é ferra-
menta fundamental para a 
estratégia de controle da pan-
demia de coronavírus. 

Se for bem aplicado, permi-
te quebrar cadeias de infecção 
ao rastrear e isolar infectados, 
mesmo aqueles sem sintomas, 
e seus contatos próximos.

 > Brasília
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Setor de petróleo e gás 
pouco aproveitado
Estudo da Assessoria Fiscal 
da Alerj aponta que oportu-
nidades que o setor de petró-
leo e gás natural oferecem ao 
desenvolvimento do estado 
ainda são de pouco aproveita-
mento das suas potencialida-
des. Segundo nota técnica de 
especialistas sob o comando 
do economista Mauro Osório, 
o Rio tem 85% das reservas de 
petróleo do Brasil, mas o es-
tado possui apenas 19% dos 
fornecedores e prestadores 
de serviços da Petrobras, que 
tem 70% destes contratos no 
exterior. Mais da metade do 
gás produzido no estado é re-
jeitado ou queimado, ao invés 
de ser usado pela indústria ou 
pelos centros urbanos.

Os números revelam a di-
mensão da concentração das 
atividades no estado, que re-
presentam 53,4% do Valor 
da Transformação Industrial 
(VTI) na extração e 83,3% das 
atividades de apoio à extração. 
Mas no refino e produção de 
derivados, a participação na 
cadeia produtiva cai a 23,7% 
da indústria nacional.

“Avançar seria medida im-
portante para incrementar a 
geração de empregos e renda. 
O setor tem capacidade de ge-
rar altos salários: enquanto 
trabalhadores da indústria ga-
nham, em média, R$ 4.606,26; 
no conjunto do sistema produ-
tivo o salário médio chegava a 
R$ R$ 9.280,31”, diz a nota.

 N O Sepe RJ enviou ontem 
mais um ofício à Secreta-
ria Municipal de Educação, 
desta vez pedindo o fecha-
mento imediato das escolas 
da rede. A entidade alega, 
no documento, ter recebido 
relatos de mais de casos de 
covid-19 em mais de cem uni-
dades municipais. De acordo 
com o Sepe, são denúncias 
de profissionais, estudan-
tes, pais e responsáveis. O 
p e d i d o  é  p e la  s u s p e n s ã o 
das atividades presenciais 
e a continuidade do ensino 

remoto para evitar o contá-
gio do vírus.

Outros dois ofícios já ha-
viam sido enviados denun-
ciando a situação e cobrando 
providências em relação à 
estrutura da rede. Segundo 
a categoria, os profissionais 
e os estudantes ficam ex-
postos à contaminação em 
meio à pandemia. O sindica-
to fará nova assembleia vir-
tual hoje, às 11h, para discutir 
a mobilização da greve con-
tra o retorno às atividades 
presenciais. 

SEM ATIVIDADE PRESENCIAL

Casos em mais de cem escolas no Rio

Vacina de Oxford regista 
eficácia de até 90%
Fiocruz avalia poder imunizar cerca de 130 milhões de brasileiros no ano que vem

DIVULGAÇÃO

A vacina foi administrada de duas formas: na primeira, com metade de uma dose e depois dose completa

O 
laboratório britânico 
AstraZeneca infor-
mou que a sua vacina 
contra a covid-19, de-

senvolvida em parceria com 
a Universidade de Oxford, 
teve eficácia combinada em 
média de 70% em testes clíni-
cos feitos no Brasil e no Reino 
Unido. Em algumas simula-
ções, o imunizante mostrou 
variação de eficácia de 62% 
a 90%, dependendo da dosa-
gem administrada.

A vacina foi administrada 
de duas formas: na primeira, 
voluntários receberam me-
tade de uma dose e, um mês 
depois, uma dose completa. 
Nesse grupo, a eficácia foi de 
90%. Já no segundo, que rece-
beu duas doses completas da 
vacina, foi de 62%.

A AstraZeneca divulgou 
que não houve casos graves 
de segurança e que foi “bem 
tolerada” em diferentes regi-
mes de dosagem. Conforme 
a farmacêutica, não foram 
relatadas hospitalizações em 
quem recebeu o imunizante. 
A farmacêutica buscará auto-
rização de uso emergencial na 
OMS para distribuir em países 
de baixa renda submissões re-
gulatórias a autoridades em 
países que têm programas de 
aprovação antecipada. 

O Brasil tem acordo com a 
farmacêutica e a universida-
de que garante acesso a 100 
milhões de doses. Segundo a 
Fiocruz, a previsão é vacinar 
65 milhões de brasileiros no 
primeiro semestre do ano que 
vem e outros 65 milhões no 
segundo semestre de 2021, 
num total de 130 milhões. A 
expectativa é começar entre 
o fim de fevereiro e o início de 
março. O aumento de 30% no 
alcance da vacina ocorre por-

que a estratégia que se mos-
trou mais eficaz é a de usar 
meia dose - e não uma dose 
inteira - na primeira etapa. 

“O que nos deixa mais oti-
mistas é que esse protocolo 
com eficácia de 90% traz um 
ganho de rendimento por-
que a primeira dose será com 
quantidade menor da vacina”, 
diz Marco Krieger, vice-presi-
dente de Produção e Inovação 
em Saúde da Fiocruz. 

A estratégia de priorizar 
quem receberá a vacina será 
definida. É provável que se-
jam pessoas mais vulneráveis, 
idosos e profissionais de Saú-
de. Não está descartado co-
meçar em regiões com altos 
números de infectados quan-
do a vacina estiver liberada. 

Descontos foram de 30% em 2019. Fique 
atento ao realizar sonho da casa própria

É preciso ter cuidados 
ao comprar imóveis 
na Black Friday

FREEPIK

Conheça o imóvel antes da compra e desconfie de preços baixos

Roupas, celulares e ele-
trodomésticos não são os 
únicos que contam com 
promoções na Black Fri-
day - o mercado de imó-
veis também entra na 
onda dos preços imperdí-
veis. Em 2019, os descon-
tos chegaram a 30% neste 
período, de acordo com a 
Associação Brasileira das 
Administradoras de Imó-
veis (Abadi). No entanto, 
é preciso cuidado na hora 
de realizar o sonho da 
casa própria.

As ofertas, na maioria 
das vezes tentadoras, le-
vam o consumidor a ad-
quirir produtos e serviços 
com valores bem abaixo 
do habitual. É importan-
te, porém, não se deixar 
iludir pela ansiedade e 
avaliar as oportunidades 
e riscos do negócio. Pes-
quisar valores, conhecer 
o imóvel antes de formali-
zar a compra e desconfiar 
de preços muito baixos 
são algumas das orienta-
ções da Abadi.

Além disso, o consu-
midor deve estar ciente 
entre a diferença de uma 
loja que compra eletro-
domésticos e decide dar 

desconto na Black Friday, e 
de um feirão de imóveis. No 
segundo caso, as empresas 
que estão negociando a pro-
moção são intermediadoras, 
já que os imóveis são de pro-
priedade de terceiros.

“A relação não é a mesma. 
O consumidor deve ficar 
atento a essa distinção, essa 
é uma oportunidade de me-
lhor negociação entre quem 
vende e quem compra”, ana-
lisa Rafael Thomé, presiden-
te da Abadi.

VEJA OUTRAS ORIENTAÇÕES:
 - Se informe sobre a proce-
dência da empresa que está 
oferecendo os descontos;

 - Confira se o imóvel está 
regular. Se estiver em cons-
trução, verifique se o Memo-
rial de Incorporação está re-
gistrado na Prefeitura. Para 
unidade pronta, verifique a 
matrícula no Cartório de Re-
gistro de Imóveis;

 - Para imóveis em con-
domínios: verifique com o 
síndico se as taxas condomi-
niais estão em dia;

 - Procure se comunicar 
com outras empresas que já 
tenham feito negócio com a 
empresa que está vendendo 
o imóvel.

 > Londres e Rio
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LIGA DOS CAMPEÕES
O PSG aposta em Neymar, hoje, em 

casa, contra o RB Leipzig. Ele voltou a 

jogar no fim de semana, vindo de lesão.

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

FLAMENGO BOTAFOGO

Hora de construir um 
novo capítulo na Liberta
Um dia após o aniversário de um ano do título histórico, Mengão enfrenta o Racing

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

Bruno Henrique desembarca na Argentina, no domingo à noite 

A 
delegação do Flamen-
go chegou à Argentina 
no domingo à noite, e, 
na mente dos jogado-

res e no coração dos torcedo-
res, havia apenas um recorda-
ção: o título da Libertadores, 
que completou ontem um 
ano. O Rubro-Negro se prepa-
ra para o seu principal desafio 
na edição de 2020 do torneio, 
em busca de mais uma taça. 
Hoje, às 21h30 (de Brasília), o 
duelo é contra o Racing, em 
Avellaneda, pelas oitavas da 
competição. O jogo de volta 
será no próximo dia 1º, no Ma-
racanã. O vencedor desse due-
lo vai encarar quem passar de 
Boca Juniors e Internacional.

Após a vitória sobre o 
Coritiba e a boa atuação da 
equipe, a pressão sobre os jo-
gadores e o técnico Rogério 

Ceni diminuiu. No entanto, 
a partida de hoje pode signi-
ficar um divisor de águas no 
Flamengo. A eliminação na 
Copa do Brasil e a oscilação 
no Brasileiro não tiraram da 
Libertadores o caráter de 

competição mais importan-
te para o Flamengo.

O Racing, adversário do 
clube carioca nas oitavas de 
final da Libertadores, vive 
momento bastante ruim. 
Nas últimas quatro parti-

das, a equipe de Avellaneda 
não conseguiu sequer um 
empate. O momento delica-
do fez com que Diego Milito, 
ex-atacante argentino, dei-
xasse a diretoria da equipe. 
No entanto, o Flamengo não 
deverá ter tarefa simples 
contra o tradicional clube 
de Avellaneda.

Ontem, através das re-
des sociais, o zagueiro Pablo 
Marí, atualmente no Arse-
nal, relembrou a conquista 
da Libertadores de 2019, que 
completou um ano ontem e 
falou sobre a emoção de par-
ticipar do título rubro-negro, 
que não vinha há 38 anos: 
“Foi um dia inesquecível na 
minha vida e ficou marcado 
no meu coração para o res-
to da história, no coração da 
minha família e no coração 
de todo o Flamengo e de to-
dos os rubro-negros”. 

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nO Botafogo sofreu mais uma 
derrota no Campeonato Bra-
sileiro e o time parece estar 
se afundando em uma crise 
sem fim. Desempenho ruim, 
técnico se recuperando de 
cirurgia e o destino do próxi-
mo quadriênio nas mãos dos 
sócios. Hoje tem eleições em 
General Severiano. Os candi-
datos? Alessandro Leite (To-
dos pelo Botafogo), Durcesio 
Mello (Botafogo de Todos) e 
Walmer Machado (O Mais Tra-
dicional). Chegou a hora da vi-
rada? Espero que sim...

MELANCIOLIA 
E ELEIÇÕES 

DANIEL CASTELO BRANCO

ALÍVIO COM OS CRAQUES 

O 
Flamengo precisava da vitória para es-
pantar a “Crise da Gávea”. Pressionado 
pelos últimos resultados, principalmen-

te por conta da eliminação na Copa do Brasil, 
o time de Rogério Ceni pegou o Coritiba no 
Maracanã e ficou por conta dos craques. Bru-
no Henrique, Arrascaeta e Éverton Ribeiro 
resolveram abrir a caixinha de ferramentas. 
Quero destacar o uruguaio. Não bastassem o 
gol e a assistência, ele colocou o jogo no bolso e 
demonstrou que, se fosse brasileiro, estaria na 
Seleção ao lado de Éverton Ribeiro. É por isso 
que o Flamengo sofre tanta pressão. Uma equi-
pe recheada de atletas acima da média jamais 
pode tomar tantas goleadas e ser eliminado de 
forma sofrível como foi. É um dever de quem 
comanda fazer esses caras jogarem. Não é fácil. 
Muito pelo contrário. A grande sacada de Jorge 
Jesus foi ter encontrado a harmonia entre eles. 
Espero que Ceni engrene de vez. Torço pelo fu-
tebol carioca e gosto de ver futebol bem jogado. 

Se fosse brasileiro, Arrascaeta teria vaga na Seleção

 n Sabe quando você vê na 
prática o trabalho de co-
mando feito por um clube? 
Foi o que vi na vitória do 
Fluminense sobre o Inter, 
no Beira-Rio, tirando a in-
vencibilidade do Colora-
do em casa no Brasileiro. 
Lucca meteu gol olímpi-
co e ajudou no sonho que 
todo tricolor quer seguir 
sonhando: a vaga na Li-
bertadores em 2021. Tem 
dedo de quem comanda. 
E pés de quem entra em 
campo. Grande fase!

O DEDO DA 
DIRETORIA NO FLU 

NÃO TÁ BOM. NEM RUIM. 

 nO Vasco obteve um resultado importante, que ajudou 
seus rivais cariocas na briga pela parte de cima da tabela: 
empatou com o São Paulo, no Morumbi. O Gigante da 
Colina fez um jogo competitivo e poderia até ter vencido. 
Muito espaço deixado pelo time de Diniz e, não fosse a 
falha do zagueiro Jadson, dava para o Vasco ter voltado ao 
Rio com os três pontos. De bom tamanho. Mas nem tanto.
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Atlético-MG pode perder até 14 jogadores 
para o jogo de amanhã, no Mineirão

No Z-4, Alvinegro se 
prepara para encarar o 
líder Galo desfalcado

Afundado na zona de 
rebaixamento do Cam-
peonato Brasileiro, onde 
é o 19º colocado, com só 20 
pontos, o Botafogo pode 
ter algo de positivo para 
a partida contra o líder 
Atlético Mineiro, amanhã, 
no Mineirão, pela 23ª ro-
dada. O Galo pode entrar 
em campo com até 14 des-
falques, entre jogadores 
com a covid-19, suspensos 
e lesionados.

E a lista de ausências 
pode até aumentar se no-
vos casos de coronavírus 
forem detectados nos exa-
mes realizados ontem, na 
Cidade do Galo. No entan-
to, as recentes apresenta-
ções do Botafogo nas der-
rotas para o Bragantino 
(2 a 1, de virada) e para o 
Fortaleza (2 a 1), ambas 
no Estádio Nilton Santos, 

deixam a torcida mais do que 
desconfiada em uma vitória 
fora de casa. Apesar de mui-
to ameaçado, o técnico Emi-
liano Díaz, filho de Ramon 
Díaz, que ainda não tem data 
para chegar ao Brasil, acredi-
ta na reação.

“Sabíamos, no primeiro 
momento, que seria difícil. 
Mas temos otimismo, acredi-
tamos no elenco. Neste mo-
mento, temos de falar pouco 
e trabalhar. Dar o nosso má-
ximo. Sabemos que não será 
fácil”, declarou, em entrevis-
ta à Botafogo TV.

Após mais uma derrota, 
o Botafogo está em situação 
cada vez mais delicada no 
Brasileiro. De acordo com 
os cálculos matemáticos de 
Tristão Garcia, disponíveis 
no site “Infobola”, o Glorioso 
já tem 75% de risco de ser re-
baixado para a Série B.  

FLUMINENSE

VASCO

Orgulho após vitória no Sul
Odair enaltece grupo pelo triunfo de virada sobre o Internacional

Após uma semana com mui-
tos problemas e em uma par-
tida que contou com a perda 
de mais um jogador, o Flumi-
nense conseguiu uma virada e 
uma vitória importante sobre 
o Internacional, no domin-
go, no Beira Rio. O treinador 
Odair Hellmann se disse feliz 
e orgulhoso pela postura dos 
jogadores em campo.

“Estou orgulhoso do gru-
po e do trabalho. Não foca-
mos nos problemas, mas nas 
soluções. Quando se perde 
jogadores, perdemos opções, 
mas outros têm entrado e 
dado uma resposta positiva, 
como o André, que entrou 
muito bem. Parabéns ao gru-
po pela postura que tem tido 
em todas essas situações. Fo-
camos na solução e não em 

Odair destaca a postura do time

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE 

nos lamentar”, disse.
O Fluminense perdeu por 

covid-19 os seguintes jogado-
res: Nino, Hudson, Michael 
Araújo e Fernando Pacheco. 
Além disso, Igor Julião e Fred 
se lesionaram. Por conta do 

fim das tratativas de renova-
ção de contrato, o volante Dodi 
não joga mais pela equipe. E, 
durante a partida, Yago Felipe 
sofreu uma lesão.

“Como é natural e acon-
tece com todos, há uma os-
cilação pela dificuldade dos 
jogos, mas acho que estamos 
conseguindo manter a regu-
laridade e ficar na parte de 
cima. O primeiro tempo foi 
truncado. O Inter achou uma 
tabela e fez o gol. Tínhamos 
trabalhado essa situação e 
acabou entrando. É um ajus-
te que temos que fazer, mas 
foi apenas aquele lance”, ava-
liou Odair. “Estamos traba-
lhando bastante para criar 
oportunidades, finalizações 
e ficar mais próximos do gol”, 
completou.

Elogios à atuação do time
Sá Pinto diz que o Cruzmaltino merecia a vitória contra o São Paulo

O treinador do Vasco, Ricar-
do Sá Pinto, mostrou bastan-
te orgulho da atuação dos 
seus comandados no em-
pate contra o São Paulo, no 
domingo, no Morumbi. Na 
opinião do treinador, a equi-
pe carioca merecia melhor 
sorte do que apenas um pon-
to conquistado fora de casa.

“O resultado é aceitável, 
mas o São Paulo não pode di-
zer que merece mais. O gol de-
les caiu do céu. Não tiveram 
mérito nenhum. Tivemos uma 
infelicidade. Merecíamos ga-
nhar. Aceito que tenha mais 
posse bola, mas demos a bola. 
Reconhecemos a qualidade 
deles. É superior a nós. Joga-
mos com a força que podemos 
jogar”, afirmou.

O treinador elogiou muito 

Sá Pinto: mudanças para a Sula

DANIEL CASTELO BRANCO

a forma como a sua equipe 
atuou. Na opinião do portu-
guês, o Vasco mostrou uma 
mentalidade vencedora con-
tra o Tricolor do Morumbi. 
“Fizemos um grande jogo tá-
tico, muito inteligente. Mos-

tramos a alma do que é jogar 
como Vasco, equipe lutado-
ra, unida, com mentalidade 
vencedora. Pressionou o São 
Paulo na casa dele”, disse.

SUL-AMERICANA
O Vasco promoveu três mu-
danças na lista de inscritos 
para a sequência da Sul-A-
mericana. Foram inscritos 
Léo Matos (lateral), Gustavo 
Torres (atacante) e Jadson 
(zagueiro). Todos foram os úl-
timos reforços do clube. Eles 
substituem os zagueiros Ga-
briel Saulo e Breno e o atacante 
Guilherme Parede, que voltou 
ao Tallares, após empréstimo.

O Vasco encara o Defensor 
Y Justicia, na Argentina, na 
quinta-feira, no jogo de ida das 
oitavas de final.

 > Buenos Aires 
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Governo do Rio alinha 
reforma com o Legislativo
Após sugestões, Executivo modificará projeto, que prevê economia de R$ 1 bilhão

RAFAEL WALLACE/ALERJ

Cláudio Castro e sua equipe apresentaram detalhes do projeto ao presidente da Alerj, André Ceciliano

O 
governo Castro de-
cidiu de fato alinhar 
com a Alerj a refor-
ma administrativa 

que será implementada em 
solo fluminense. Tanto é que 
a equipe do Palácio Guana-
bara vai fazer modificações 
na projeto a pedido do pre-
sidente da Casa, André Ce-
ciliano (PT). O núcleo duro 
do Executivo do Rio apre-
sentou ontem a proposta ao 
parlamentar, que fez algu-
mas ponderações. O novo 
texto então poderá vir com 
um Programa de Demissão 
Voluntária (PDV) a empre-
gados de sociedades de eco-
nomia mista — no caso de 
extinção desses órgãos.

A ampla reforma que o go-
verno do Rio pretende tirar 
do papel geraria uma econo-
mia de R$ 1 bilhão em 12 me-
ses. Agora, com as alterações 
na proposta, também serão 
feitos mais estudos de eco-
nomicidade, resultando em 
novos números.  

Como a coluna antecipou 
em 7 de outubro, o objetivo 
do governador em exercí-
cio do Rio, Cláudio Castro, é 
fundir fundações e extinguir 
algumas empresas e socieda-
des de economia mista.

CASOS DE COVID

 n O Sindicato Estadual dos 
Profissionais de Educação 
(Sepe) enviou ontem um ofí-
cio à Secretaria Municipal de 
Educação do Rio pedindo o fe-
chamento imediato das unida-
des da rede. A entidade alega, 
no documento, ter recebido 
relatos de covid-19 em mais de 

100 escolas da prefeitura.
De acordo com o Sepe, são 

denúncias  de profissionais, 
estudantes, pais e responsá-
veis. O pedido, então, é pela 
suspensão das atividades pre-
senciais e a continuidade do 
ensino remoto como forma de 
evitar o contágio do vírus.

Sepe pede fechamento de escolas

 n Os servidores municipais do 
Rio decidiram ir até as redes 
sociais do prefeito Marcelo Cri-
vella para cobrar o 13º salário 
deste ano. Diante da impre-
visibilidade da data de paga-
mento, as categorias deixaram 
recados como “Cadê o 13º?”, 
“Quando vai pagar?”, entre ou-
tras perguntas mais raivosas.

A prefeitura havia infor-
mado, há um mês, que tra-
balhava para quitar o abono 

até dezembro, conforme a 
legislação. A coluna voltou a 
questionar o governo sobre 
o calendário de pagamento 
da gratificação natalina, mas 
não teve resposta.

Nos bastidores do governo, 
a espera é por receitas extraor-
dinárias que garantam fluxo 
de caixa suficiente para o de-
pósito. Caso contrário, haverá 
muita dificuldade de honrar 
essa obrigação.

SOBRE O 13º

Prefeito é cobrado nas redes sociais

Intenção é enviar o texto ainda este ano
 > A intenção de Cláudio 

Castro é enviar o texto 
ainda este ano à Assem-
bleia Legislativa. Entre-
tanto, a votação só deverá 
ficar para o próximo ano 
diante da complexidade 
do assunto, que vai de-
mandar muita discussão. 

Ceciliano demonstrou 

ao governo que o tema será 
enfrentado e que ele poderá 
sim pautar o projeto sem de-
moras, mas ressaltando que 
serão necessários debates na 
Casa legislativa.

Os detalhes da proposta 
elaborada pelo Executivo 
foram apresentados pelo se-
cretário de Planejamento, 

José Luís Zamith, em uma 
reunião que teve a presen-
ça do governador interino 
e dos titulares das secre-
tarias de Fazenda (Gui-
lherme Mercês), Casa Ci-
vil (Nicola Miccione) e de 
Governo, André Lazaroni, 
além do procurador-geral 
do Estado, Bruno Dubeux.

Servidores têm deixado recados na página de Marcelo Crivella
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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 
 

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

Karen Keldani diz que agressão à 

mãe foi ‘fatalidade’, nega desvio de 

dinheiro e namoro com Joana

Depois que esta coluna noticiou 
as acusações do ator Fábio 
Keldani contra sua irmã Karen 

Keldani, a cantora católica e funcio-
nária pública rebateu o irmão e escla-
receu sua versão dos fatos. Segundo 
Karen, ela nunca desviou dinheiro da 
conta de sua tia-avó, da qual tinha 
controle. “A minha tia Lody sempre 
disse que eu sou a filha que ela nunca 
teve. Ela não tem herdeiros. Tenho 
conta conjunta com ela, sou inventa-
riante dela, sou testamenteira dela, ela 
doou um apartamento em vida pra 
mim. Eu sempre cuidei dela”, diz Karen, 
que ainda esclareceu algumas das 
transferências que fez para sua conta 
pessoal.

“São duas transferência de um total 
de R$ 40 mil, que no mesmo dia que eu 
transferi R$ 50 mil pra minha tia Glori-
nha (sobrinha da tia-avó Lody), em 
dezembro do ano passado, e autorizado 
pela minha tia Lody. Desses 50, R$ 10 mil 
eu que emprestei a mais, porque a minha 
tia Gloria estava precisando de R$ 50 mil, fiz uma caridade pra minha 
tia. Esse dinheiro veio pra minha conta e no mesmo dia saiu, porque não 
era pra mim, era pra ajudar minha tia. Do mesmo jeito que tia Lody 
ajudava a minha mãe com algumas contas em casa, eventualmente ela 
ajuda a minha tia Gloria”, explica.  

Ela também diz que tem seu trabalho e que não precisa do dinheiro 
da tia. “Eu tenho o meu trabalho, diferente da minha mãe e do meu 
irmão. Meu irmão não trabalha há dez anos. Eu nunca precisei de di-
nheiro da minha tia, eu só administrava. É a maior mentira falar que eu 
desviei dinheiro da minha tia. Eles fizeram a minha tia comprar carro pra 
ele (Fábio - irmão da Karen) e fizeram uma dívida de R$ 100 mil. Eu 
vendo tudo isso, eu tive que interferir e ajudar minha tia. Teve um dia 
que eu fui lá e a minha tia me perguntou: ‘Karen, como estão as minhas 
contas?’ E eu respondi que não sabia porque o Fábio tinha interditado 
ela (por conta da curatela). E ela me disse: ‘não, vamos amanhã ao 
banco, eu não autorizei isso’ e não confio na sua mãe’.”

JOANA SE MANIFESTA E APONTA ‘VINGANÇA’
A cantora Joana enviou um comunicado à coluna depois de ver seu 
nome envolvido no imbróglio familiar.  Fábio Keldani afirmou que parte 
do dinheiro desviado seria para ajudá-la, já que Karen teria dito que 
estava produzindo e empresariando Joana. A cantora veterana acredita 
que as acusações de Fábio fazem parte de uma ‘vingança’. “O que sei, 
através da Karen, é que foi descoberta pela Defraudações do Rio (dele-
gacia) uma falsificação de estelionato e falsidade ideológica contra o 
ex-ator Fábio Keldani e Nely Habib, por falsificarem um documento de 
curatela da tia, no qual eles seriam beneficiados pela pensão da senho-
ra. Essa mesma senhora vivia sendo cuidada há anos pela Karen e havia 
uma disputa de poder com esse irmão, o que me leva a crer que foram 
matérias plantadas por pura vingança, calúnia e cobiça por terem perdi-
do a curatela para um curador público que ainda irá definir quem ficará 
com a a guarda da senhora.” 

NAMORO DE KAREN E JOANA
Tanto Karen, quanto a cantora Joana, negam que sejam um casal. 

“Primeiramente, Karen não é minha 
namorada, somos amigas. Ela produ-
ziu alguns projetos musicais pra mim 
por ser da Secretaria de Cultura. Muito 
me chocou ver o meu nome ser citado 
em tal matéria sem a mínima proce-
dência. Minha relação com a Karen é 
estritamente profissional e, por ser 
ela ser uma cantora gospel católica, 
qualquer tipo de escândalo poderia 
macular sua carreira. Essa foi a inten-
ção deles, me parece. Karen é uma 
pessoa dócil, amada por muitos e a 
família inteira está indignada e a 
apoiando”, diz Joana.

Karen, por sua vez, além de negar o 
namoro, ainda garante não ter inte-
resse em outras mulheres. “Tenho 
um filho, sou heterossexual e desco-
nheço essa informação”, afirma 
Karen, que terminou um casamento 
no ano passado. Mas o discurso dela 
diverge de suas afirmações durante 
um bate boca com a família em 

casa. “Você sabe quem é a cantora Joana? É a minha 
namorada, prazer. Você sabe quanto é um show dela? R$ 80 mil”, disse 
Karen à uma das pessoas que estavam na casa, na tentativa de justificar 
que não precisava usar o dinheiro da tia para ajudar Joana.

AGRESSÃO À MÃE DE 66 ANOS
Sobre as imagens das câmeras de segurança em que Karen aparece 
empurrando a mãe, Nely, contra uma das pilastras do prédio onde a 
idosa de 66 anos mora, em Copacabana, a cantora garante que o episó-
dio, na verdade, foi uma ‘fatalidade’. “Eu chego antes no prédio. Eu vejo 
pelas câmeras do térreo que a minha mãe está pregando o celular pra 
me filmar. Aí eu pensei: ‘vou tomar esse celular dela e não vou deixar ela 
me gravar’. Eu vou para o portão, tentando disfarçar, pra ela não ver que 
eu vi pelas câmeras ela tentando me filmar. Quando ela chegou perto 
eu vi que ela estava realmente como celular. Então eu tomo o celular da 
mão dela e ela vem várias vezes pra cima de mim. Na última vez, ela me 
dá um arranhão que eu acabo me desvencilhando dela e ela cai. É ape-
nas isso. Aquilo foi uma fatalidade. Nunca bati em ninguém, não bato 
nem no meu filho. Isso é uma calúnia gigantesca”, afirma a funcionária 
pública, que garante ainda que a medida protetiva que a mãe moveu 
contra ela deve cair em breve. 

APARTAMENTO DA JOANA
Quanto às acusações de Fábio sobre Karen supostamente ter tirado 
valores da conta da tia para ajudar Joana a dar de entrada em um apar-
tamento que tem com sua ex-mulher, Marta, e que está em juízo, mas 
acabou não conseguindo realizar a transação por ter perdido o controle 
das contas da tia devido à curatela, Karen garante que é mais uma 
‘calúnia’ do irmão. 

“Isso é uma loucura. Eu nunca nem fiz nenhuma transferência para a 
Joana. Isso é uma calúnia gravíssima e que vai dar um problema sério 
para o meu irmão. Ele tem que apresentar alguma transferência da 
minha conta pra Joana. Isso é mentira. Como que eu vou saber o que ela 
acordou com a ex-mulher dela? Eu não sou nada da Joana. Isso parece 
papo de maluco. Como vou saber das contas da ex-mulher da Joana?”, 
questiona Karen. 

REPRODUÇÃO DA INTERNET 
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‘NÃO LIGO PARA MARCA’, DIZ 
BELLE SILVA COM CLOSET LOTADO
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Duda Nagle usou as redes sociais ontem para falar so-
bre a recuperação da mãe, Leda Nagle, que testou po-
sitivo para a Covid-19. Segundo o ator, a jornalista está 
‘melhor a cada dia’. Ele disse ainda que tem acompa-
nhado a mãe em um hospital no Rio de Janeiro.
“Fala pessoal. Tudo bem? Vim aqui fora tomar um sol, 
pegar um café e estou até com a roupinha de acom-
panhante do hospital. Queria dizer para vocês que a 
minha mãe está lutando e está vencendo a guerra. 
Uma batalha de cada vez e ela está evoluindo bem 
com os exames melhores, melhorando cada vez mais. 
A Leda está muito forte mentalmente e fisicamente. 
Se Deus quiser, em breve, estaremos prontos para 
dar a volta por cima e começar a produzir. Eu quero 
deixar registrado aqui o quanto eu amo a minha mãe 
e quanto foi importante assistir, mais uma vez, a força 
dela. Muito obrigado pelas orações, pelas mensagens 
positivas, que foram super bem-vindas e ajudaram 
muito a gente”, agradeceu o marido de Sabrina Sato 
em um vídeo.

A atriz Lília Cabral foi escolhida como a homena-
geada da 14ª edição da Festa Internacional de 
Teatro de Angra (Fita).O evento acontece de 04 
a 20 de dezembro com 37 atrações gratuitas pela 
internet. A peça ‘A lista’, de Gustavo Pinheiro, com 
Lília e Giulia Bertolli abre a programação, que ainda 
tem ‘Simples Assim’, com Júlia Lemmertz, ‘O Pior 
de Mim’, com Maitê Proença, ‘Tsunany’, com Nany 
People, entre outros espetáculos.

Depois de ‘Domingão do Faustão’, ‘Cal-

deirão do Huck’ e ‘The Voice’, só falta-

va um programa com plateia voltar a 

ser gravado nos estúdios Globo: ‘Altas 

Horas’. Pois bem, a coluna soube que a 

emissora bateu o martelo e, em dezem-

bro, Serginho Groisman retorna com a 

produção em São Paulo. Aos 70 anos, o 

apresentador está em casa, em quaren-

tena, desde 13 de março. O programa, 

depois de algumas reprises, passou a 

ser gravado com entrevistas on-line.

As gravações presenciais devem 

seguir o mesmo protocolo de segu-

rança contra a Covid-19 das demais 

atrações, ou seja, não deve ter plateia 

e as exigências das autoridades de 

saúde serão cumpridas à risca. Toda 

equipe e convidados devem ser testa-

dos ao chegarem na emissora, assim 

como acontece na atração coman-

dada por Fausto Silva. A produção, 

inclusive, já está sondando convi-

dados para participarem das filma-

gens em estúdio. A coluna procurou 

a emissora, que respondeu com a 

seguinte informação: “O Altas Horas 

está sendo gravado, remotamente. 

Para retorno ao estúdio, ainda não 

temos data prevista”.

DE VOLTA

EM RECUPERAÇÃO

FESTIVAL DE TEATRO

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 grupo Negras 

Raízes coman-

da uma roda 

de samba no 

Botequim Vaca 

Atolada, às 19h, 

na Avenida Go-

mes Freire 533, 

Centro. Grátis.

Ao que tudo indica, o ‘Manhattan 
Connection’ não ficará muito tempo fora 
do ar. Isso porque, após anunciar a saída 
do programa da grade da Globonews 
(canal de notícias do grupo Globo), Lucas 
Mendes já está de conversa com a CNN 
Brasil - que deve ser a nova casa do 
programa. 
 Nem todos os integrantes da antiga 
formação irão para casa nova, pois 
alguns deles tem pretensões em outros 
canais do grupo Globo, mas os principais 
e mais prestigiados como  o próprio 
Lucas Mendes, Caio Blinde e Diogo 
Minardi já estão mais do que 
confirmados. Um detalhe importante 
para eles já foi garantido: terão 
liberdade editorial, inclusive para se 
opor ao governo brasileiro, coisa que a 
CNN Brasil evita ao máximo. 
 A coluna torce muito para esse 
casamento acontecer, já que o 
programa é muito bom. A CNN Brasil, 
apesar de alguns equívocos, tem se mostrado competitiva e 
comprometida a ter um bom conteúdo. Outro fator positivo da chegada dos novos 
funcionários internacionais seria apagar da mente dos telespectadores o fiasco que 
tem sido Evaristo Costa, único funcionário – até então -  da emissora a morar fora do 
país. 
 Procurada, a CNN Brasil respondeu: “A CNN Brasil não comenta nenhuma de suas 
possíveis sondagens e negociações. Todas as contratações são oficializadas somente 
através dos nossos comunicados oficiais”.

PROGRAMA DEIXA A GLOBO E 

NEGOCIA COM A CNN BRASIL

Mulher do jogador Thiago Silva, Belle Silva resolveu mostrar aos seus 
seguidores detalhes da sua nova casa, em Londres, e o closet enorme 
da influenciadora digital chamou a atenção. Dona de uma coleção de 
bolsas de luxo e roupas de grifes, ela surpreendeu aos fãs ao revelar que 
não liga para os nomes escritos nas etiquetas. O negócio é olhar, gostar 
e comprar, mas teve internautas que a criticou chamando de ‘exibicio-
nista’ e ‘metida’. Belle mostrou uma jaqueta ‘simples’ do Mickey. que 
comprou na Eurodisney, em Paris, pelo preço de R$ 500.

Marido de apresentadora famosa vive a 
vida de casado com outra em Salvador
Esta humilde coluna tem amigos em todos os cantos do Brasil e lá em Salvador, o assunto nas esquinas e 
nas praças é a vida de casado do marido de uma famosa apresentadora. Enquanto ela e o filho estão 
isolados cumprindo a quarentena do novo coronavírus, em São Paulo, o digníssimo vive desfilando com a 
amante pela capital baiana como se fosse a oficial. Vixe, Maria!

VIRGÍNIA E ZÉ FELIPE É LEILOADO

RESULTADO DE EXAME DE 
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Esta colunista que vos escreve foi 
convidada para um leilão, no mínimo, 
inusitado. Recebemos a proposta de 
fazer uma oferta pelo resultado da 
sexagem do filho de Virgínia Fonse-
ca com o cantor Zé Felipe, filho do 
sertanejo Leonardo. O convite veio 
de um funcionário da clínica que 
não queria ser identificado com 
medo de ser demitido, mas que 
abriria a informação mediante a 
um pagamento maior do que um 
outro colega de imprensa ofere-
ceu. Como essa coluna não paga 
por informações, fica aqui nosso 
agradecimento público ao convite.
Após a publicação desta nota, 
Virgínia foi até suas redes sociais 
para contar que ligou para a su-
pervisão da clínica e foi informada 
que seu exame ainda não estava 
pronto. A coluna aproveita para 
deixar claro que o tal funcionário 
estava negociando o resultado 
quando o mesmo já estivesse 
pronto. 

Diogo Bocca, marido do empresário Bruno Chateaubriand, testou positivo para a 
Covid-19. “O Diogo testou positivo sim.  O meu deu negativo. Mas estamos em casa.  
Ele pegou e eu não. Mas estou em casa cuidando dele. Vou fazer outro exame nos 
próximos dias para ver se continuo negativo”, disse Bruno à coluna.

TESTOU POSITIVO

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

DIVULGAÇÃO
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 N  Fechadas as urnas do 1º turno, pode-se constatar 
até o momento que o PSL e o PT – donos das maiores 
bancadas federais e dos mais gordos fundos eleitorais 
– são os derrotados das eleições municipais. Das mais 
de 5 mil cidades, o PSL elegeu 90 prefeitos, e o PT, 179 – 
despencou na tabela do Poder e não aparece nem entre 
os dez maiores partidos munícipes para 2021. Apesar 
de Jair Bolsonaro ter se desfiliado do PSL, há muitos 
bolsonaristas na legenda, que tentaram a sorte na urna 
com discurso do presidente. Na outra ponta, do cen-
tro-esquerda, vê-se a derrocada do petismo associado 
à imagem de Lula da Silva, condenado por corrupção, 
e o estrago que a Operação Lava Jato causou na sigla.

Chance única
 N Em capitais, o PT só tem 

chance no Recife, com 
Marília Arraes – ela sofre 
perseguição dos próprios 
correligionários, que na 
moita fazem campanha 
para João Campos (PSB).

Decidindo
 N O presidente Jair Bolso-

naro diz a próximos que 
decide até fim de 2021 em 
qual legenda vai se filiar 
para disputar a reeleição. 
Patriota e Republicanos 
estão à mesa.

Highlander tropical
 N Nazareno Souza Mar-

tins, o Gibe (Republica-
nos), eleito prefeito da 
pequena São Paulo de 
Olivença (AM), entrou na 
mira da Justiça eleitoral. 
Por ter apresentado do-
cumento supostamente 
falso de conclusão de En-
sino Médio. Investigam se 
o ofício é de outra pessoa. 
O curioso – pode ser erro 
de digitação – é que Gibe é 
um senhorzinho ‘secular’ 
e saudável. Pelo documen-
to, concluiu o ensino no 
ano de 1877.

Renovação repetida
 N Muitos candidatos co-

nhecidos não consegui-
ram renovar os mandatos 
para a Câmara do Recife, 
que manteve o percentual 
de renovação da Casa em 
42%, repetindo 2016. Os 
dados são do TRE de Per-
nambuco. É quase a meta-
de das 39 vagas.

Peronismo na TV
 N Aqui no Brasil ia dar 

confusão, mas na Argenti-
na, conta leitor da coluna 
que mora lá, onde o pero-
nismo sempre esteve em 
alta, TV estatal veiculou 
especial de dez anos sobre 
a morte do ex-presidente 
Nestor Kirchner – marido 
da atual vice-presidente, 
Cristina.

MERCADO

Black o quê?
 NPesquisa da carioca Zoox 

Smart Data com 9.037 pes-
soas no terminal de balsas e 
ônibus de Niterói – a turma 
do vaivém para o Centro do 
Rio – revelou que 59% não 
esperam a Black Friday 
para comprar produtos ou 
serviços com descontos, 
nesta sexta. E 55% acham 
que a promoção nas lojas 
é lorota. 

Desespero em casa
 NDonos de imóveis finan-

ciados por construtoras 
e inquilinos que têm nos 
contratos o IGP-M como 
índice de cálculo de reajus-
te estão desesperados. Com 
a inflação subindo quieta e 
forte, tem gente que já viu 
a parcela mensal do imóvel 
próprio crescer R$ 1 mil.

Laboratório O&G
 NMais de 600 universitá-

rios irão participar da Rio 
Oil & Gas gratuitamente, 
entre os dias 1º e 3 de de-
zembro.  A organização do 
evento fechou uma par-
ceria com as principais 
universidades do país res-
ponsáveis por capacitar 
a mão de obra para o se-
tor de O&G - dentre elas 
UFRJ, UFF, PUC RJ, FDC, 
UNICAMP, UFPE, UFPEL, 
UFERSA e Unibp.

MUITO DINHEIRO

2022 LOGO ALI

 N Já Luciano Bivar tem conversado com o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia – em especial em SP, para não chamar atenção. 
Estão afinados para coalizão PSL-DEM.

O termo alienação parental ge-
ralmente é relacionado aos 
filhos, normalmente crian-

ças ou adolescentes, em que um dos 
pais, após a separação, causa um 
afastamento intencional do filho 
com o ex-parceiro. Mas a alienação 
parental também acontece com os 
idosos. Isso ocorre quando existe 
uma disputa pela herança. 

Muitas vezes o idoso não percebe 
que está sofrendo alienação ou ele 
pode estar em uma situação em que é 
considerado incapaz. Normalmente, 

O assassinato brutal de João 
Alberto Silveira Freitas, 40 
anos, na véspera do Dia da 

Consciência Negra, por dois homens 
brancos que deveriam garantir a se-
gurança em uma unidade do Carre-
four de Porto Alegre mais uma vez 
escancara o racismo entranhado nas 
estruturas do nosso Brasil. Negar é 
a outra face que nos mata todos os 
dias. Os dados estatísticos expõem 
a realidade de tal forma que não 
abrem espaço para o negacionismo 
impresso pelas autoridades e pela 
elite branca desses tempos.

O primeiro número que nos afronta 
é o das mortes violentas, em sua maio-
ria por armas de fogo, das 25.712 víti-
mas de morte violentas nos primeiros 
seis meses de 2020 74% eram não bran-
cos, este é um dado do Anuário Brasi-
leiro de Segurança Pública. O Atlas da 
Violência 2020 apontou que 75,7% das 
pessoas assassinadas em 2018 eram 
negras e ainda que houve crescimento 
de 11,5% nos últimos 11 anos. 

Basta uma rápida olhada nos nú-
meros dos estudos para saber que 
nós, negras e negros, somos as maio-
res vítimas da violência do Estado; 
da doméstica; da violência obstetrí-
cia; moramos nos territórios mais 
precários; somos a maioria dos de-
sempregados; estamos nos postos de 
trabalho mais precarizados e somos a 
maioria entre as vítimas da covid-19, 
não à toa a primeira morte no Rio de 
Janeiro foi uma trabalhadora do ser-
viço doméstico, que não fora liberada 
pelos contratantes contaminados. 
Todos estes dados mostram o racismo 
estrutural enraizado no Brasil. 

As imagens do massacre físico a 
João Alberto Silveira Freitas den-
tro da estrutura do Carrefour, em 
Porto Alegre, é só mais um caso de 
violência protagonizado em um dos 
estabelecimentos do grupo e eles 
seguem operando sem sanções no 
Brasil. Mesmo com a queda de 17,7% 
sobre o lucro líquido, devido à pan-
demia, o Carrefour somou, excluin-
do outras receitas e despesas, R$ 401 
milhões no trimestre. Isso equiva-
le dizer que, enquanto assassinava 
Beto, a empresa lucrou aproxima-
damente R$4 milhões. 

É também necessário ressaltar que 
a morte de Beto não impactou em ab-

Assassinato não é individualizado

Alienação parental e o idoso 

Sandra Morais 

psicóloga e  
neuropsicóloga

Mônica Francisco 

dep est Psol e vice-
pres. Com. Comb. às 
Discriminações

o alienador é alguém próximo e que o 
idoso confia, normalmente um filho, 
que acaba isolando o idoso do conví-
vio com outros parentes.

Ao sofrer alienação, ele demonstra 
desinteresse pela vida. Isso afeta a 
qualidade de vida, pois ele perde o 
interesse por diversão, alimentação 
e deixa de ter uma vida prazerosa. 

Com esse desinteresse, podem 
surgir doenças emocionais como 
solidão, depressão, ansiedade entre 
outras. Ele acaba nutrindo um senti-
mento de abandono. E a solidão é um 
dos ingredientes da depressão e traz, 
inclusive, dor física. 

O tratamento dessa alienação é a 
busca da ajuda psicológica, psiquiá-
trica, nutricionista, terapeuta ocupa-
cional, ou seja, um tratamento inter-

solutamente nada no desempenho 
da empresa no mercado financeiro. 
Suas ações mantiveram alta de 2,4%, 
e seus acionistas continuam obtendo 
um lucro de R$ 20,48 de dividendo 
por cada ação. Isso fala muito sobre 
a normalidade do racismo estrutural 
no mercado financeiro. Não aceita-
mos mais essa normalidade enquan-
to nossas vidas são dizimadas.

Doar o resultado das vendas do dia 
20 de novembro a instituições que 
combatem a prática do racismo não 
resolverá. O conselho europeu do 
grupo precisa ser cobrado seriamen-
te. É preciso que a empresa mude sua 
forma de atuar, promova práticas an-
tirracistas entre seus funcionários, 
desde a presidência ao menor cargo. 
O que obviamente não é feito. 

Se o fosse, a tortura, o espanca-
mento e os assassinatos não seriam 
tão recorrentes. Assim como uma 
funcionária não acharia “normal” 
gravar o assassinato de um homem 
e ainda se dar ao direito de ameaçar 
quem estava filmando do outro lado.

Então não é surpresa que, em pleno 
Dia da Consciência Negra, a delegada 
responsável pela investigação do ho-
micídio de Beto afirme, sem qualquer 
explicação mais detalhada, que não se 
trata de racismo. No mesmo sentido, 
o vice-presidente da República, Ha-
milton Mourão, lamenta o espanca-
mento, mas nega o racismo no Brasil. 
Nossas dores são negadas todos os 
dias pela sociedade brasileira.

Esse é mais um episódio onde a con-
cepção individualista e liberal tenta 
nos convencer de que não existe pro-
blema nas estruturas da nossa socie-
dade, mas um problema centrado em 
indivíduos racistas particulares, o que 
levaria à criminalização dos seguran-
ças e a desresponsabilização da rede 
de supermercados e do conjunto da 
sociedade.

O posicionamento do sistema de 
Justiça e das autoridades, porém, es-
cancara as chagas sociais e nos apon-
ta o papel central das instituições na 
perpetuação do racismo ao natura-
lizarem e materializarem o modo 
de socialização, que tem como eixo 
central a subordinação de negros e 
indígenas.

Como bem diz o professor Silvio de 
Almeida, “as instituições são racistas 
porque a sociedade é racista”.

Infelizmente, o caso de Beto se 
soma às vergonhosas estatísticas que 
mostram que assassinatos de negros 
aumentaram 11,5% e de não negros 
caíram 12,9% entre 2008 e 2018, de 
acordo com o estudo elaborado pelo 
Fórum Brasileiro de Segurança Pú-
blica e pelo Ipea.

Não nos calaremos diante do pro-
jeto de morte, e denunciaremos as 
tentativas de apagar as marcas do 
genocídio em curso. Todo apoio aos 
nossos e às nossas, toda nossa luta 
contra o racismo sistêmico e estru-
tural que nos lembra todos os dias 
quem somos nesse país. 

disciplinar. Os profissionais devem 
trabalhar em conjunto para tratar as 
doenças emocionais que esse indiví-
duo pode estar sofrendo. É indicado 
que ele faça sessões de terapia e uso 
de medicamentos adequados e pres-
critos por um psiquiatra. 

Ressalto que o Estatuto do Idoso 
visa, em primeiro lugar, regular os 
direitos assegurados de pessoas com 
idade igual ou superior a 60 anos. As 
pessoas não devem se omitir ao ver 
que um idoso está sofrendo. Os fa-
miliares deveriam tratar seus ido-
sos com respeito e dignidade, pois 
eles trabalharam a vida inteira em 
prol de uma vida melhor para os 
filhos, e quando chegam à velhice, 
muitos se encontram solitários e 
desamparados. 

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

ESPLANADEIRA

 N# Carenet SA  avança na pandemia com tecnologia exponencial In-
ternet das Coisas Médicas. # LV Store, e-commerce de moda feminina, 
vai lançar app para Black Friday. # Campanha de lançamento da Nutry 
beneficia projeto Mães da Favela da CUFA. # Sem Parar, empresa do 
Grupo Fleetcor, completa este mês 20 anos de atuação no Brasil. # Brasil 
Bitcoin, corretora de criptomoedas, passa a integrar depósitos via PIX. 
# Campanha “Ida-e-Vota”, da ClickBus, transforma título de eleitor em 
passagem de ônibus. # Escritores best-sellers Larry e Devi Titus lançam 
a obra “Ele diz, ela diz” pela Editora Mundo Cristão. 

 N  A seção Esplanadeira  divulga informações de cultura, esporte, mer-
cado, ações sociais e outras, sem qualquer contrapartida de anúncios ou fi-
nanceira. Envio de sugestões para reportagem@colunaesplanada.com.br 
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DO JEITINHO DELA
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Após lançar álbum 

com regravações de 

sucessos, Kelly Key 

celebra amadurecimento 

profissional e exalta tom 

de empoderamento de 

suas músicas

H
á 20 anos no mercado, Kelly Key sem-
pre dá um jeito de se manter atualiza-
da e nunca sair da mídia. A cantora é 
um ícone nas redes sociais e acumula 

mais de um milhão de inscritos no YouTube, 
quatro milhões de seguidores no TikTok e oito 
milhões no Instagram. 

Após um tempo sem projetos musicais, 
Kelly lançou este ano o álbum ‘Do Jeito Delas’, 
com releituras de suas músicas gravadas em 
parceria com Clau, MC Rebecca, Luísa Sonza, 
Gabi Martins, Preta Gil, Pocah, Cynthia Luz 
e Gabily. 

“A ideia do novo álbum surgiu há cinco 
anos, quando fui convidada pela primeira vez 
para fazer pela gravadora. Naquela altura, eu 
não me sentia confortável para isso. Quan-
do o Arthur (filho de Kelly Key) fez 2 anos, 
voltaram a me chamar. Achei interessante 
sentar e conversar quais seriam as questões 
que eu queria trazer para o projeto, que veio 
sendo construído com muita calma, dedica-
ção, porque traz o resgate da minha história. 
As meninas participaram trazendo um pouco 
o clima, o estilo delas em músicas que têm 20 
anos. Eu também trago coisas novas porque 
fiquei um tempo sem lançar músicas. Ama-
dureci no meio do caminho”, disse a cantora, 
que acredita que o tom “empoderado” de suas 
canções sejam o segredo para que elas conti-
nuem fazendo sucesso depois de tanto tempo. 

“As músicas têm um discurso mais femini-
no, de empoderamento, de força da mulher. 

NATHALIA DUARTE 
nathalia.duarte@meiahora.com 

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

MALHAÇÃO

 n Fio e Clara se aproximam. Jose-
fina conversa com Dóris e Roney 
sobre sua preocupação com o 
vício de Julinho em jogos digitais. 
Tina e Ellen falam com as ami-
gas sobre suas paixões.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Doralice se sensibiliza com a 
gravidez de Natália. Guiomar 
consegue que Alberto passe para 
seu nome a casa da ONG. Cas-
siano descobre que Alberto está 
envolvido com a pista de voo.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 n Leozinho teme pela vida de 
Fedora. Tancinha e Apolo são ex-
pulsos da igreja. Adriana alerta 
Beto, que confessa a Henrique 
sua paixão por Tancinha. Lucré-
cia chora a morte de Teodora.

 n Tobias arma com Leandro con-
tra Poderosa. Vânia é ofendida 
pela filha bastarda de Ramiro. 
Miguel promete fazer surpresa 
no aniversário de sua amada. 
Tobias discute com Fernanda.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n A novela não será exibida, por 
conta do jogo da Libertadores.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Dantas comenta com Euri-
co que a polícia acredita que a 
responsável pelo incêndio no 
restaurante seja uma mulher. Ri-
tinha se incomoda por não poder 
ir à luta de Jeiza. Todos torcem 
por Jeiza em sua luta.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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Com 20 anos de 
carreira, Kelly Key é 
atuante na música 
e nas redes sociais: 
foco no canal do 
Youtube em 2021
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‘Cachorrinho’ fala muito sobre isso. ‘Baba’ e 
tantas outras também”, completa.

Além do álbum ‘Do Jeito Delas’, Kelly Key 
gravou o videoclipe ‘Montanha Russa’ em tem-
pos de quarentena. “Fazer lançamento duran-
te a quarentena exige um cuidado específico. 
O clipe estava previsto para o início da quaren-
tena e tivemos que adiar. Resolvemos esperar 
a loucura passar, e ela não passou. Depois, 
a gente conseguiu entender como trabalhar 
mantendo a segurança de todos. Produzimos 
um vídeo em um esquema novo. Foi um desa-
fio bacana de atravessar e continuar gerando 
entretenimento para as pessoas mesmo na 
pandemia”, disse. 

A presença da cantora nas redes sociais é 
marcante. Kelly se mantém atualizada com 
a ajuda da filha, Suzanna Freitas, e também 
de sua equipe. “Quando tem um aplicativo na 
moda, fico sabendo pela minha filha ou pela 
minha equipe. Estou rodeada de pessoas que 
são bem ligadas nessas coisas e acabo tendo 
curiosidade. Quando me identifico, começo 
a usar”. 

A transformação no corpo e o estilo de vida 
saudável adotado pela cantora também fazem 
muito sucesso nas redes sociais. Se antes Kelly 

Key não tinha uma boa relação com o corpo, 
agora ela é exemplo para muitas mulheres. 

“O suposto corpo ideal sempre foi muito 
imposto, e eu nunca tive uma relação de har-
monia, aceitação. Se hoje eu emagreço, ganho 
massa, isso tudo é reflexo de uma vida saudá-
vel, não de uma imposição. É uma consequên-
cia do meu esforço para ter mais saúde. Já fiz 
todas as dietas malucas que você possa ima-
ginar. Tomava remédio maluco para emagre-
cer, porque eu não tinha paciência para parar 
de comer o que faz mal. Só a maturidade me 
trouxe ao estágio de hoje. Chegar aqui foi um 
processo. Achava um saco ter que fazer uma 
reeducação alimentar”, explicou a cantora, 
que agora busca fazer escolhas melhores para 
ter saúde na maturidade. 

“Eu não tenho nenhum problema de enve-
lhecer. Acho um processo natural, vem com 
um autoconhecimento. Amadurecimento é 
muito libertador. Posso chegar na maturidade 
muito bem fisicamente e é isso que pretendo: 
chegar com boa energia, vitalidade, para que 
eu possa construir coisas, ver meus filhos rea-
lizando sonhos, viajar, mas ter sempre muita 
vitalidade. É no que eu foco: amadurecer da 
melhor forma possível”.

Em seu canal no YouTube, Kelly Key ensina 
receitas de família, dá dicas de maquiagem, 
mostra sua alimentação e treinos. E em 2021, 
este será o grande foco da cantora, que já con-
ta com mais de um milhão e seiscentos mil 
inscritos. “Continuo com as minhas redes, 
meu canal no YouTube e os projetos na mú-
sica, mas acredito que para 2021 nosso foco 
maior seja no canal”.



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 
poupe esforços.

Hoje os astros ajudarão a aliviar a tensão dos dias 
anteriores, procure relaxar. Pode tirar da gaveta 
sonhos guardados. Novas negociações importantes 
podem ocorrer no serviço.

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: ambas, ápice, asma, asteca, base, bica, cama, camisa, canto, 
ceia, cetim, cimento, cinema, cinto, cisma, cone, cota, eito, estima, ética, 
inato, isento, macio, maio, manto, matinê, mato, ótica, sabia, samba.

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, então evite 
aborrecimentos.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

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

CÂNCER
21/6 a 22/7

Grandes mudanças vão acontecer no ambiente 
profissional e no familiar, fique atento. Ótimo dia para 
trabalhar em equipe com os colegas e para iniciar uma 
atividade física.

LEÃO
23/7 a 22/8

O seu jeito estará mais sentimental. Terá atitudes 
românticas ao lado do par. Pode ser que surja uma 
preocupação ou que algum peça sua ajuda. Fique 
próximo de quem ama.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Sua mente estará cheia de novas ideias e projetos 
criativos. Pode tirar um sonho da gaveta ou ter novas 
inspirações. A Lua pode deixar você mais sensível e 
sentimental, evite conflitos.

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, 
tente sair da mesmice.

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, 
procure parceiros.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Seu jeito estará mais introvertido e ao mesmo tempo 
mais romântico. No ambiente profissional, irá criar 
novas oportunidades e incentivar os colegas. O dia 
será bastante cheio.

Hoje será fácil criar novas formas de contornar os 
obstáculos que separam você dos seus sonhos. Talvez 
surja a vontade de iniciar um curso para aprimorar 
seus conhecimentos.

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 problemas.

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

Marquezine 
é a nova 
contratada 
da Netflix
Bruna Marquezine é a mais nova 
contratada da Netflix. No diverti-
do vídeo de contratação, que foi 
divulgado ontem pela plataforma 
de streaming, a atriz aparece ner-
vosa antes de dormir pensando 
em seu primeiro dia de trabalho.

“Ai, esqueci de perguntar ao Ga-
gliasso sobre vale-refeição”, brinca 
a atriz, fazendo referência ao ami-
go Bruno Gagliasso, que também 
é contratado da Netflix. Depois, 
Bruna deita para dormir e começa 
a sonhar que está participando de 
várias séries da Netflix, entre elas 
‘O Gambito da Rainha’ e ‘Dark’. 

Quando vai parar em uma sé-
rie de terror, Bruna brinca: “Ah, 
não. Aqui não. Eu sou crente. Tá 
repreendido”.

Conselhos 
amorosos para 
internautas
Marília Mendonça deu vários con-
selhos amorosos aos internautas 
através de seu Instagram. A can-
tora abriu o coração e até falou 
sobre relacionamentos tóxicos 
ao responder uma fã. “Já passei 
muito por isso. Minha mãe tam-
bém já teve problema com isso. 
Temos que pensar que a pessoa 
que vai entrar na sua vida agora 
ou vai entrar não tem culpa disso. 
Tem que ver um meio termo em 
respeito a suas dores e a pessoa”, 
disse a sertaneja. 

Ela ainda disse que não acre-
dita na mudança de pessoas que 
traem. “Não acredito nessa mu-
dança. Perdoaria de boa, mas não 
continuaria com a pessoa. Eu ia 
ficar lembrando o tempo inteiro 
e não ia ter mais relacionamento”, 
explicou.

Wegmann 
comemora 
o Emmy
Alice Wegmann usou as redes so-
ciais para comemorar o Emmy de 
Melhor Novela que ‘Órfãos da Ter-
ra’ ganhou ontem. 

No Instagram, a atriz, que in-
terpretou Dalila na trama, cele-
brou a vitória. “O Emmy é nosso! 
Parabéns todo mundo! Amo po-
der ter feito parte disso! Emocio-
nada demais pra escrever qual-
quer coisa! Vivaaaaaaa”, escreveu.

Além de ‘Órfãos da Terra’, ‘Nin-
guém Tá Olhando’ foi outra pro-
dução brasileira vencedora do 
Emmy, esta na categoria de Me-
lhor Comédia.

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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