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Vice-lanterna do Brasileiro, Botafogo encara o Atlético-MG, 
fora de casa, iniciando uma série de duelos contra os líderes. P. 8

UMA MISSÃO NADA FÁCIL

Governo estadual promete testagem 
em massa. Aglomerações no transporte 
público e em festas espalham o vírus.  
RIO DE JANEIRO,  P. 3 E 4

SEGUNDA ONDA

Prefeitura do Rio ainda não anunciou a data de pagamento da gratificação ou se já tem recursos suficientes. SERVIDOR, P. 9

E o 13º salário do servidor municipal?
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DANIEL CASTELO BRANCO
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PESQUISA MOSTRA DIMAS GADELHA (PT) 
COMO FAVORITO EM SÃO GONÇALO. P.7

ÁGUA SUJA VOLTA 
A ATORMENTAR 
MORADORES DE 
BAIRROS DO RIO  
E DA BAIXADA 

RIO DE JANEIRO, P. 6
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TRAFICANTES 
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AS FRAUDES NA 
BLACK FRIDAY. 
SAIBA EVITÁ-LAS
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AO ÍCONE DO 

JORNALISMO 
ESPORTIVO

Fernando Vannucci 
morreu ontem, aos 

69 anos, em São 
Paulo. A carreira 
na TV e o bordão 

“Alô, você” são 
inesquecíveis. P. 14

FÁBIA OLIVEIRA, P. 12

MORRE O PAI DE 
ZEZÉ DE CAMARGO 
E LUCIANO, SEU 
FRANCISCO, AOS 83 
ANOS, EM GOIÂNIA

PEDRA DO SAL

TRANSMISSÃO 
DA COVID É 
A MAIOR 
EM 6 MESES 
NO BRASIL
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Flamengo não sai do 
1 a 1 com o Racing, na 
Argentina, em partida 
pela Libertadores. 
O gol rubro-negro 
foi de Gabigol. Time 
teve dois jogadores 
expulsos. P. 8

EMPATE 
SOFRIDO
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

E las nem se conhecem, mas são mu-
lheres negras com direitos negligen-
ciados. Suas histórias se confundem 

pelo mesmo problema: a velha e já conhe-
cida ineficiência do INSS. Paula Cristina 
Sampaio, 51 anos e Rozilda dos Santos, 55, 
moram em Duque de Caxias e estão de-
sesperadas por uma resposta sobre seus 
benefícios.

Paula é aposentada por invalidez, rece-
beu seu pagamento certinho até abril, mas 
de maio em diante viu sua pensão não sair 
do “em análise”. Uma mulher que sofre de 
depressão, hérnia de disco e que fica gran-
de parte do dia acamada, está há quase 
sete meses sem ver a cor do seu dinheiro! 
Tudo isso no meio de uma pandemia, onde 
tudo já ficou bem difícil.

“Eu já não sei mais o que fazer. Pago R$ 
600 de aluguel e agora dependo da ajuda 
dos meus filhos. Aguardar um, dois meses 
tudo bem... mas sete é demais! É muito 
triste”, desabafa Paula.

O caso de Rozilda é ainda pior. Ela, que 
sofre de uma doença rara, a linfodema, que 
causa grandes inchaços e a deixa com difi-
culdades de andar, sequer conseguiu rece-
ber. Benefício negado! Segundo ela, o INSS 
afirmou que a mesma não era inválida.

“É uma humilhação tremenda, constran-
gedor. Moro sozinha, passo dificuldades e 
ainda tenho que aguentar isso”, conta ela.

Com isso, o processo já se arrasta por três 
anos. Agora, com a perícia realizada pela 
Justiça Federal, Rozilda conseguiu compro-
var pela lei o seu direito ao benefício. 

Esse é o Brasil de desiguais... Nada do 
que foi citado aqui é novidade, entre tantos 

que sofrem para conseguir os seus direitos. 
Mas por que tanto sofrimento quando tudo 
o que precisavam era facilitar a vida de 
quem mais precisa?

A coluna foi atrás de uma resposta do 
INSS, que se defendeu, afirmando que, 
no caso de Paula os pagamentos foram 
realizados, mas rejeitados na conta cor-
rente cadastrada. Ela precisa confirmar a 
situação junto ao banco, para que depois 
disso, solicite uma atualização cadastral no 
INSS e aí sim regularizar sua situação com o 
dado bancário ativo.

Depois disso, Paula ainda deverá solicitar 
o pagamento de Benefício Não Recebido 
para receber os atrasados.

Já no caso de Rozilda, o órgão afirmou 
que não há requerimento de benefício e 
que é preciso o número do protocolo para 
maior apuração do caso. Ela passou o nú-
mero, mas até o fechamento desta edição, 
não tivemos mais respostas.

Ê burocracia... 3,2,1... É DEDO NA CARA!

TÁ BONITO!
 n Olha aí a cara de felicidade da Bárbara Dugoni e do 

seu filho Bernardo, de 5 anos, ao receberem o telefo-
nema da Secretaria Municipal de Saúde do Rio, confir-
mando que a cirurgia de fimose do menino, esperada 
por eles há quase um ano e meio, foi marcada para 
fevereiro.

A coluna denunciou o caso na segunda-feira e co-
brou uma resposta, que logo surgiu com um pedido 
de desculpas. Uma cirurgia simples dessa já era pra 
ter sido feita pra ontem! Mas pra quem não tinha uma 
perspectiva, fevereiro é logo ali...

Ainda bem que reconheceram o erro da espera e 
tudo vai acabar bem. Por isso, se você me perguntou se 
tá feio ou tá bonito... Muita saúde pro pequeno Bernar-
do, a gente vai continuar de olho, e tenho dito!

Abandonadas

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

Coluna publicada às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras
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Paula e Rozilda: luta por benefício do INSS

Em mensagem especial à coluna, o vereador Paulo 
Messina fala do seu futuro sem mandato: “Eu fui e serei 
fiel aos meus princípios, e me orgulho muito disso. Mas 

nunca fui testado tanto quanto nesses últimos três anos. Eu 
fui convidado para ter o maior cargo de nomeação dentro 
da prefeitura, a Casa Civil, a fim de organizar as contas em 
2018. Cumpri essa missão. Organizamos as finanças. Mas 
quando Crivella começou a desestabilizar tudo e fazer coi-
sas com que não concordava, abri mão do poder que tinha 
e para me manter fiel aos meus princípios. Continuei de-
nunciando os erros que levariam - e levaram! - a prefeitura à 
falência em 2019.

“Saio das eleições sem meu mandato na Câmara. Mas 
com a certeza já provada que não hesitei por um momento 
em fazer o que meu coração pedia, pelo bem público.

“Por isso, saio mais fortalecido do que nunca. Saí maior 
e com mais força para fiscalizar a prefeitura, pelas redes 
sociais, e agora uma parcela maior da população ouvirá. 
Aprendi que vale a pena lutar pelo que se acredita. A vitória 
é certa, qualquer que seja o resultado final das urnas.

“Agora é fortalecer ainda mais as redes de comunicação e 
fiscalizar milimetricamente a prefeitura, dando transparên-
cia ao povo de todos os acertos e erros do futuro governo.

“E fortalecer a militância do partido, que seguiu com o 
Eduardo Paes para o DEM. Recriar o espírito do MDB na capi-
tal, com os valores originais históricos que o fizeram grande, 
desde a época de Ulysses Guimarães”. 

ELEIÇÕES 2020
No pleito deste ano à Prefeitura do Rio, Messina ficou em 

7º lugar, com 2,93% dos votos, ou seja, 77.093 eleitores vo-
taram nele. O vereador ficou atrás de Eduardo Paes e Mar-
celo Crivella, que disputam o segundo turno, Martha Rocha, 
Benedita da Silva, Luiz Lima e Renata Souza.

SEM MANDATO

O desabafo de Messina

 n MPF convidará Associa-
ção Brasileira de Supermer-
cados, Associação Brasileira 
de Shopping Centers, Fede-
ração Brasileira de Bancos e 
também representantes de 
organizações do movimento 
negro para discutir adoção 
de medidas de prevenção à 
violência e à discriminação 
racial. 

 n O PDT vai retribuir o apoio 
recebido pelo PT que aca-
bou elegendo José Bonifácio 
(foto), em Cabo Frio, e cer-
rando fileiras em torno do 
candidato Dimas Gadelha e 
de seu vice Marlos Costa, em 
São Gonçalo. A chapa teve 
31,36% dos votos no primei-
ro turno e enfrenta Capitão 
Nelson (Avante) e Sergio 
Gevu (PL), que receberam 
22,82% dos votos. 

O NAMORO 
PT E PDT NO 
ESTADO
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MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL E O RACISMO

As mais lidas
Online

Grupo que desviava 
mercadorias dos Correios ia 
de chão de fábrica a chefias

RIO DE JANEIRO

Globo perde processo 
para primeira 
ganhadora do 

‘Caminhão do Faustão’
DIVERSÃO

 Marido de apresentadora 
famosa vive a vida de 
casado com outra em 

Salvador
FÁBIA OLIVEIRA

InformedoDia
IPTU BAIXO E 
IMÓVEIS COM 
ISENÇÃO

MANIFESTO 
NA ÁREA DA 
SAÚDE

Economistas que 
estudam a plani-
lha do IPTU na ci-
dade do Rio de Ja-
neiro alertam que 
o imposto atual-
mente cobrado 
em média ainda 
é baixo. Fora isso, 
tem uma quan-
tidade enorme 
de imóveis ainda 
com isenção.

Circula entre 
profissionais da 
Saúde manifesto 
para que futuro 
prefeito do Rio as-
suma compromis-
sos que garantam 
às mulheres com 
câncer de mama 
acesso a trata-
mento, no máxi-
mo, em 60 dias.

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

Os números da covid-19 voltam a impressionar e é fundamental 
que todos cobrem um planejamento em relação a vacinação. 
Testes já estão concluídos e, até o momento, não foi apresentado 
nenhum esboço do programa de imunização da população.

Eis a imagem do transpor-
te no Rio: pessoas pendu-
radas em veículos lotados. 
A responsabilidade é da 
prefeitura —  que ignorou o 
problema nos últimos qua-
tro anos. Que domingo, na 
hora do voto, o eleitor se 
lembre dos ônibus apinha-
dos e do BRT abarrotado.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Paulo Messina 
ficou em 7º lugar 

nas eleições 
municipais do Rio.

LUCIANO BELFORD/AGÊNCIA O DIA

Twitter e Instagram: @nuno_vccls
Site: www.nunovasconcellos.com.br
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Bárbara comemora cirurgia marcada para o filho

DIVULGAÇÃO



RIO DE JANEIRO

Justiça autoriza volta das aulas presenciais em Niterói
Decisão abrange escolas públicas e privadas da cidade, mas retorno é facultativo, ficando a critério das unidades e dos pais dos alunos

IMAGEM INTERNET

Escolas de Niterói já podem receber os alunos da rede pública e privada, do ensino fundamental e creches

A Justiça do Rio de Janeiro, 
por meio da Vara da Infância, 
da Juventude e do Idoso de Ni-
terói, autorizou o retorno ime-
diato das aulas presenciais na 
educação infantil e no ensino 
fundamental de Niterói.

As aulas foram suspensas 
em março por causa da pan-
demia do novo coronavírus, 
no entanto, segundo a nova 
medida judicial — válida des-
de ontem —, as aulas presen-
ciais deverão retornar em 
creches, escolas da educação 
infantil, da rede pública e pri-
vada de Niterói, e escolas do 
ensino fundamental.

A juíza Rhohemara dos 
Santos Carvalho Arce Mar-
ques fixou prazo de 10 dias 
para que o município, a partir 
de sua intimação, realize as 
adequações necessárias para 
o retorno seguro, observan-
do os protocolos sanitários 
preventivos. Foi fixada multa 

diária de R$ 50 mil em caso de 
descumprimento.

De acordo com o texto, os 
estabelecimentos de ensino 
que já estiverem em condições 
de retornar às aulas presen-
ciais, com observância dos 
protocolos, podem fazê-lo, an-
tes do prazo fixado de 10 dias.

A medida foi determinada 
depois que 47 escolas do mu-
nicípio moveram uma Ação 
Civil Pública pedindo pelo re-
torno das aulas. A ordem foi 
avaliada por promotores de 
Justiça da Tutela Coletiva de 
Proteção à Educação do Mi-
nistério Público do Rio (MP
-RJ) e teve decisão favorável 
no último dia 19. No entanto, 
a decisão afirma que as aulas 
vão retornar em caráter facul-
tativo, ou seja,  enquanto du-
rar a pandemia, pais e respon-
sáveis das crianças e as escolas 
deverão avaliar se a criança 
retornará ou não aos estudos 

presenciais. 
O retorno das aulas presen-

ciais para os alunos do tercei-
ro ano do Ensino Médio já 
havia sido autorizado em 5 de 
outubro e a do segundo ano, 
no dia 20 do mesmo mês.

O primeiro ano retornou no 
dia 3 de novembro. As escolas 
foram avaliadas e assinaram 
termos de adesão confirman-
do que seguiam os protocolos 
sanitários necessários para o 
retorno das aulas.

No caso do Ensino Médio, 
as aulas continuam sendo hí-
bridas — metade presencial 
e metade remoto —, com a 
carga horária presencial má-
xima de 3 horas por dia. Além 
disso, os alunos, professores 
e funcionários devem usar 
máscaras e manter o distan-
ciamento social de um metro 
e meio. Pessoas do grupo de 
risco da doença devem conti-
nuar afastadas.

Cláudio Castro anuncia novos leitos 
e testagem em massa para covid-19
Governador em exercício atribui o aumento de casos às eleições municipais e descarta lockdown

LUCIANO BELFORD

Pacientes 
esperam por 
atendimento 
em hospital 
de Caxias 

O 
governador em exer-
cício do Estado do 
Rio, Cláudio Castro, 
anunciou em entre-

vista coletiva, ontem à tarde, 
medidas para fazer frente ao 
aumento dos casos de covid-19 
no Estado do Rio. Dentre as 
medidas, estão a ativação de 
214 leitos na rede pública e 
privada e um programa de tes-
tagem em massa, cujos locais 
para o diagnóstico da popu-
lação, segundo Castro, serão 
anunciados em 48 horas. 

“Faremos a testagem em 
massa da população, com rea-
lização de testes PCR e diag-
nóstico por imagem. Com o 
diagnóstico precoce, iremos 
diminuir a necessidade de 
internação nas UPAs e hospi-
tais”, disse Cláudio Castro, que 
classificou a atual situação de 
preocupante. 

Castro afirmou que não se 
pode falar em segunda onda 
da covid-19. E atribuiu o au-
mento de casos às eleições 
municipais e realização de 
eventos com aglomeração. 
“Não há dúvida de que o pro-
cesso eleitoral contribuiu para 
o aumento de casos verifica-
dos na última semana. Mas 
não se pode falar ainda em 
segunda onda, ainda não te-
mos certeza disso”, disse Cas-
tro, que afirmou que irá recru-
descer a fiscalização a eventos 
com aglomeração.

Também presente na entre-
vista coletiva, o secretário es-
tadual de Saúde, Carlos Alber-
to Chaves informou que os 214 
novos leitos já estão inseridos 
na fila de regulação do SUS.  

De acordo com a Secretaria 
Estadual de Saúde, os 214 lei-
tos estão divididos nas seguin-
tes unidades: Hospital Esta-
dual Anchieta (25), Hospital 
Universitário Pedro Ernesto 
(45), Hospital São Francisco 
na Providência de Deus (60), 
Hospital Universitário Cle-
mentino Fraga Filho (25), Hos-
pital Universitário Gaffrée e 
Guinle (13), Instituto Nacional 
de Infectologia Evandro Cha-
gas, da Fiocruz (36), e Instituto 

O número de casos de 
covid-19 vem aumen-
tando de forma alar-
mante na cidade do Rio 
e região metropolitana. 
Em todo o estado já são 
22.141 óbitos e 340.833 
casos confirmados. Com 
este crescimento, a taxa 
de ocupação dos lei-
tos também chamam a 
atenção. Nas unidades 
da rede estadual, 40% 
de leitos de enfermaria 
e 77% dos leitos de UTI 
estão ocupados. Já na ci-
dade do Rio, os números 
da rede municipal são 
ainda maiores. Dos 901 
leitos,  60% de sua ca-
pacidade total está ocu-
pada, com 541 paciente 
internados. Dos 271 lei-
tos de UTI 97% estão 
ocupados.

Pelo SUS (redes mu-
nicipais, federais e es-
taduais), a cidade do 
Rio 93% dos leitos de 
UTI e 70% das enfer-
marias já estão ocupa-
dos. No total, na rede 
pública do estado, 184 
suspeitos ou confir-
mados de coronavírus 
aguardam transferên-
cia para leitos de inter-
nação. Desses, 107 são 
para enfermaria e 77 
para UTI. Houve um 
crescimento de 22% e 
26%, respectivamente, 
se comparados com os 
índices registrados no 
dia 24 de outubro, quan-
do 76 suspeitos ou con-
firmados aguardavam 
transferência para leitos 
de internação, sendo 38 
para enfermaria e 38 
para UTI.

Em Duque de Caxias, 
na Baixada Fluminense, 
dos 192 leitos existentes, 
127 estão ocupados, o 
que representa 66%. 

Aumento da 
ocupação de 
leitos no Rio 

Estadual de Infectologia São 
Sebastião (10).

VACINAÇÃO 
O governador em exercício 
disse que determinou ao se-
cretário de Saúde a elabora-
ção de um plano estadual de 
imunização para quando a va-
cina contra a covid-19 estiver 
disponível no Rio. 

“A determinação é para 
que tenhamos o plano pron-
to com antecedência, com 
compra de todos os insumos 
necessários, seringas, agu-
lhas, gazes, EPIs etc. Para 
que não tenhamos os pro-
blemas verificados anterior-
mente, de sobrepreço, com-
pras emergenciais e aquela 
situação de comprar e não 
receber”, contou.

Cláudio Castro descartou 
voltar atrás nas medidas de 
flexibilização da economia no 
Estado do Rio. Durante reu-
nião, ontem, com represen-
tantes do setor de Serviços, 

Não há nenhuma hipótese de 
voltarmos atrás na flexibilização. 
Não  fecharemos nada 
CLÁUDIO CASTRO, governador em exercício

DANIEL CASTELO BRANCO

ele afirmou ter feito um pe-
dido de ajuda para que todos 
fortaleçam as medidas de pre-
venção nos estabelecimentos 
comerciais. 

“Não há nenhuma hipótese 
de voltarmos atrás na flexibi-
lização. Ou seja, não fechare-
mos nada neste momento. A 
nossa ação está clara. É uma 
ação de conscientização. Fi-
zemos um pacto público para 
que sejam aumentados os 
cuidados com as regras de 
higiene, tanto em relação aos 
funcionários desses estabele-
cimentos quanto a clientes”, 
disse Castro.

O governador em exercício 
determinou ainda a abertura 
do Hospital Modular de Nova 
Iguaçu, que ficou pronto, mas 
nunca chegou a ser ativado. 
Segundo ele, a unidade, que 
terá capacidade para 300 lei-
tos, irá funcionar como um 
centro de monitoramento 
da doença e de testagem da 
população. 

BERNARDO COSTA
bernardo.costa@odia.com.br
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Samba e muita aglomeração na Pedra do Sal
Em meio a aumento de casos de covid, espaço na Região Portuária teve movimento de pessoas sem máscaras

REPRODUÇÃO / REDES SOCIAIS

Imagens nas redes sociais mostram aglomeração na Pedra do Sal

Um samba da Pedra do Sal, na 
Zona Portuária do Rio, reuniu 
multidão de pessoas e gerou 
grande aglomeração, na noite 
de segunda-feira, nas ruas da 
Gamboa. Nas imagens divul-
gadas, nas redes sociais, a roda 
de samba aparece com cente-
nas de pessoas aglomeradas e 
sem máscara de proteção. 

Com o aumento de eventos 
e festas, os números de casos 
confirmados da covid-19 tam-
bém crescem. De acordo com 
a Secretaria Municipal de Saú-
de, entre os novos episódios da 
doença, cerca de 60% dos pa-
cientes tem entre 20 e 49 anos.

Os organizadores da tradi-
cional roda de samba, “Roda 

de Samba da Pedra do Sal”, 
informou que continua sem 
fazer os eventos e não voltará 
enquanto não houver vacina 
e protocolos sanitários.

“Não nos apresentamos na 
Pedra do Sal, nem em qual-
quer outro local desde o dia 14 
de março. Dia 9 de março foi a 
última segunda-feira na Pedra 
do Sal. Sabemos apenas que 
está havendo o uso do espaço, 
que é público, mas, com todo 
respeito, a Roda de Samba Da 
Pedra do Sal não é isso. Quan-
do voltarmos, informaremos 
aos quatro ventos, sem pági-
nas falsas ou conteúdo que 
confunda as pessoas. Existe 
apenas uma roda de samba 

da Pedra do Sal, como marca 
registrada no INPI. Porém, há 
vários outros eventos na Pedra 
do Sal”, afirmaram. 

A prefeitura, por meio da 

Congresso quer 
explicações sobre 
testes de covid 
estocados

Comissão 
questiona 
ministro 
Pazuello

A comissão mista do Con-
gresso que acompanha 
ações do governo sobre a 
covid-19 quer explicações 
do ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, em re-
lação a existência de 6,8 mi-
lhões de testes para corona-
vírus mantidos estocados e 
que perderão validade en-
tre dezembro e janeiro de 
2021, conforme revelou o 
jornal ‘O Estado de S.Paulo’.

O grupo aprovou on-
tem requerimento para 
audiência pública com o 
ministro a fim de “buscar 
informações e esclareci-
mentos sobre a reporta-
gem do jornal”. O reque-
rimento foi apresentado 
pelo senador Wellington 
Fagundes (PL-MT). Por 
iniciativa da senadora Eli-
ziane Gama (Cidadania-
MA), a comissão também 
aprovou outro requeri-
mento, para que Pazuello 
preste informações sobre 
a situação. A parlamentar 
quer saber os motivos pe-
los quais a pasta não dis-
tribuiu os 6,8 milhões de 
testes, qual plano de dis-
tribuição e número exato 
de testes ainda estocados.

Taxa de transmissão da covid em alta
Índice de contaminação teve salto considerável em seis meses. Pesquisadores afirmam que é 2ª onda

Contaminação voltou com força: a última vez que a taxa se aproximou deste patamar foi na semana de 24 de maio, quando atingiu 1,31

A 
covid-19 voltou a se 
alastrar pelo Brasil. A 
taxa de transmissão 
do coronavírus no 

país, nesta semana, é a maior 
em seis meses, conforme mo-
nitoramento do centro de con-
trole de epidemias do Impe-
rial College de Londres (Reino 
Unido). O índice passou de 1,10 
em 16 de novembro a 1,30 no 
balanço divulgado ontem. Pes-
quisadores afirmam que já é a 
segunda onda da doença. 

Segundo a Agência Estadão 
Conteúdo, a última vez que a 
taxa se aproximou deste pa-
tamar foi na semana de 24 de 
maio, quando atingiu 1,31. A 
taxa de contágio indica para 
quantas pessoas um paciente 
infectado consegue transmitir 
a covd-19. Quando é superior a 
1, cada infectado passa a mais 
de uma pessoa. Isso represen-
ta o avanço da doença. Para a 
epidemia em um país ser con-
siderada controlada, a taxa 
precisa estar abaixo de 1. Pe-
los números atuais, cada cem 
contaminados transmitem a 
outros 130 pessoas.

Há duas semanas, o núme-
ro ficou em 0,68, o menor va-
lor desde abril. A data coinci-
de com o atraso na atualização 

de casos e mortes por covid-19 
pelo Ministério da Saúde. Pro-
blemas técnicos dificultaram 
os registros. Como o estudo 
considera esses dados, as esti-
mativas também foram afeta-
das. A taxa de contágio retra-
ta uma média nacional, sem 
abordar as particularidades de 
cada estado ou região.

SEGUNDA ONDA DA COVID

Diante deste quadro, um gru-
po de pesquisadores afirmou 
que o Brasil já vive o “início da 
segunda onda” da covid-19. “A 
situação no Brasil se deterio-
rou fortemente nas últimas 
duas semanas, e o início de 
uma segunda onda de cresci-
mento de casos já é evidente 
em quase todos os estados, de 
forma particularmente preo-
cupante nas regiões mais po-
pulosas”, divulgou o grupo em 
nota assinada por pesquisado-
res da Universidade Federal de 
São João del-Rei (UFSJ), Ins-
tituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Bahia 
Campus Salvador (IFBA), Uni-
versidade Federal de São Pau-
lo (Unifesp), Universidade do 
Estado da Bahia (Uneb) e Uni-
versidade de Brasília (UnB).

Para o grupo, a explosão de 

casos se dá por três fatores: fal-
ta de testagem e rastreio, falta 
de política central coordenada 
de enfrentamento ao vírus e 
afrouxamento do isolamento 
social. A pesquisa usou dados 
como parâmetros: número 

de casos e mortes não apenas 
por covid-19, mas também por 
Síndrome Respiratória Aguda 
Grave, taxas de isolamento so-
cial, estimativa percentual da 
população infectada e ritmo 
de transmissão. 

Segundo o grupo, há me-
didas a serem tomadas, entre 
elas as que gestores públicos 
devem basear decisões na me-
lhor evidência científica dispo-
nível e estabelecer coordena-
ção no governo federal.

A taxa de contágio 
indica para quantas 
pessoas um 
infectado consegue 
transmitir a covd-19

Secretaria Municipal de Or-
dem Pública (Seop), informou 
que vai programar ação con-
junta para o local para evitar 
novas aglomerações. Ainda se-

gundo a pasta, durante a pan-
demia, a Pedra do Sal já rece-
beu diversas ações integradas 
de ordenamento com foco na 
fiscalização do comércio para 
impedir aglomerações. 

O infectologista Marcos 
Junqueira do Lago, do Hos-
pital Universitário Pedro Er-
nesto, alertou sobre o públi-
co jovem ter potencial para 
propagar o vírus.

“Em média, a doença nos 
jovens é menos grave, é me-
nos sintomática. Não que 
não possa, inclusive, levar à 
morte. Eles viram dissemi-
nadores do vírus. Eles saem 
dessas festas contaminados”, 
disse o especialista.
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Crivella em carreata na Maré: candidato cumprimentou eleitoresO candidato Eduardo Paes visitou a Policlínica Estácio de Sá

ESTEFAN RADOVICZ / AGÊNCIA O DIA

Água suja no Rio e em Nilópolis, dizem moradores
De acordo com a Cedae, sistema de abastecimento está operando com 75% da capacidade; serviço deve melhorar em 20 dias

ARQUIVO PESSOAL

Moradores 

relatam 

água de cor 

amarelada 

saindo das 

torneiras, e 

com cheiro 

ruim

funcionar com 100% de sua 
capacidade. A Companhia 
reforça a orientação para 
que clientes que possuam 
sistema de reserva interna 
(cisterna e/ou caixa d’água) 
utilizem a água armazenada 
somente para tarefas essen-
ciais e pede para que todos 
economizem água.”

A Cedae ainda informa 
que os clientes pode entrar 
em contato pelo telefone 
0800-282-1195 para solicitar 
uma vistoria.

Moradores do município do 
Rio e de Nilópolis relatam 
problemas com o forneci-
mento e qualidade da água 
desde a última quinta. De 
acordo com a Cedae, o ser-
viço pode levar até 20 dias 
para ser normalizado. Ainda 
segundo a companhia, o pro-
blema foi causado em decor-
rência do serviço emergen-
cial que está em andamento 
na Elevatória do Lameirão.

Há reclamações de falta 
d’água em vários bairros do 
Rio e em Nilópolis, na Bai-
xada Fluminense. Em al-
guns locais, há relatos de cor 

escura e cheiro ruim.
O servidor público Ivan 

Rocha, de 52 anos, relata 
falta de água na Pavuna, 
Zona Norte do Rio. “Desde 
a semana passada estamos 
com a água turva. De domin-
go para segunda a água saía 
preta, muito escura”, diz. 
“Teremos que limpar a cai-
xa d’água”, completa.

Os relatos se estendem 
pelas redes sociais. Miche-
le Barbani avisa à Cedae que 
em Anchieta e Mariópolis es-
tão há cinco dias sem água. 
“Não temos mais água para 
beber, cozinhar ou para hi-

giene.  Situação dif íci l . 
Aguardando providências 
por parte da Cedae”.

Questionada pelo Jornal 
O DIA, a assessoria de co-
municação da Cedae emitiu 
nota: “O sistema de abaste-
cimento do município do 
Rio e de Nilópolis está ope-
rando com 75% da capaci-
dade de fornecimento. Ain-
da nesta semana a Compa-
nhia terá acesso a laudo de 
perícia realizada no motor 
da Elevatória do Lameirão 
para que seja estabelecido 
prazo para o reparo, permi-
tindo que a unidade volte a 

Na reta 
final, corpo 
a corpo o 
dia todo 
Paes visita unidade da Clínica 
da Família; Crivella faz carreata 
em Santa Cruz e na Maré

N
a manhã de ontem, 
o candidato à prefei-
tura Eduardo Paes 
(DEM), visitou a Clí-

nica da Família em Rio Com-
prido. Os funcionários, em 
diversos momentos, bateram 
palmas e gritaram seu nome.

Paes, na visitam falou sobre 
as medidas que tomará caso 
seja eleito. “A gente quer ga-
rantir à população que de que 
eles vão ter as equipes (das clí-
nicas da família) recompos-
tas, ter medicamentos regu-
larizados, vai ser o espaço que 
vai salvar vidas”. Também fa-
lou sobre a retomar atividades 
nas clínicas que foram fecha-
das na gestão Crivella. “Nesse 
primeiro momento é voltar 
aquilo que existe, retomar o 

serviço, regularizar o serviço 
recontratando médicos, en-
fermeiros, agentes comunitá-
rios de saúde, no sentido de 
que elas vão voltar a funcio-
nar. Infelizmente, as clínicas 
pararam de funcionar e elas 
precisam voltar a funcionar.

O candidato ressaltou a 
importância das unidades 
na luta contra o coronavírus. 
“Primeiro, as clínicas têm que 
voltar a funcionar, ter suas 
equipes recompostas, reesta-
belecer o abastecimento nor-
mal de medicamentos. E as clí-
nicas são a base da vacinação 
do coronavírus, é fundamental 
que a gente, de largada, já pre-
pare as clínicas para estarem 
prontas pra essa vacinação. A 
gente tem muita confiança, as 

notícias são no sentido de que 
o Brasil vai ter, a partir de ja-
neiro, a dose da vacina.”

Quando questionado sobre 
a agressividade da campanha 
entre ele e Crivella, Paes dis-
se que o adversário confirma 
aquilo que ele chama de ‘pai 
da mentira’, que continua com 
‘fake news’, que fez um gover-
no terrível e que não conse-
gue apresentar o seu governo 
à população.

O candidato à reeleição 
Marcelo Crivella (Republica-
nos), por sua vez, fez carrea-
tas em Santa Cruz e na Maré, e 
publicou vídeos em suas redes. 
Num deles, afirma que “o to-
mógrafo da Maré fui eu que fiz, 
não foi o Eduardo, não”.

Reportagem da estagiária Carina Petrenko, 

sob supervisão de Gustavo Ribeiro 

PRÍNCIPE DA PAZ

Gráfica confirma que imprimiu panfletos para 
Crivella, mas afirma que está tudo dentro da lei

 N Os responsáveis pela Gráfica 
Príncipe da Paz, que imprimiu 
os panfletos distribuídos pelo 
candidato Marcelo Crivella 
(Republicanos) com notícias 
falsas, se posicionaram afir-
mando que atuam dentro da 
lei. “Nós somos uma empresa 
com 30 anos de mercado, com 
bons preços, que atua dentro 
da lei emitindo as notas fis-
cais para os trabalhos enco-
mendados”, afirmou o dono, 

que pediu para não ter o nome 
divulgado.

Segundo o dono, a gráfica foi pro-
curada pela agência de publicidade 
responsável pela campanha do can-
didato Crivella, que tenta reeleição à 
Prefeitura do Rio. “Nós somente re-
produzimos o conteúdo enviado por 
email, não somos os responsáveis 
pela confecção do material”, disse.

Ainda de acordo com o dono, a 
gráfica fica localizada próximo à ro-
dovia Washington Luís, na altura de 

Duque de Caxias, e não possui 
ligação com criminosos da região.

No material, divulgado durante 
compromissos de campanha do 
candidato à reeleição, inclusive na 
atividade de domingo, na Taqua-
ra, Zona Oeste, Eduardo Paes é 
associado a pautas como a “lega-
lização do aborto”, “liberação das 
drogas” e ao uso do que seria um 
“kit gay” nas escolas municipais.

Paes repudiou os ataques de 
Crivella.
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Candidatos em 
S.João de Meriti 
trocam BOs
Léo Vieira e Dr. João denunciam impedimento de 
campanha em área de tráfico. Um acusa o outro

REPRODUÇÃO

Acima, 

Léo Vieira 

e Marcos 

Muller, após 

registrarem 

Boletim de 

Ocorrência na 

DP. Ao lado, 

Dr. João 

O 
candidato a prefeito 
de São João de Me-
riti, na Baixada Flu-
minense, Léo Vieira 

registrou ocorrência na 64ª 
Delegacia de Polícia, acom-
panhado de seu vice, Marcos 
Muller, denunciando que sua 
equipe de campanha vem so-
frendo constantes intimida-
ções em determinadas áreas 
da cidade dominadas pelo 
tráfico de drogas. Horas de-
pois, o prefeito e candidato à 
reeleição, Dr. João, fez a mes-

ma acusação na delegacia, de 
que não estaria conseguindo 
entrar em áreas dominadas 
pelo tráfico.

Segundo o registro de 
ocorrência 064-15180/2020, 
traficantes teriam um acor-
do com Dr. João, atual pre-
feito e candidato à reeleição, 
para impedir que o material 
de campanha de Léo chegue 
até algumas comunidades 
do município chefiadas pelo 
Comando Vermelho.

“Querem nos tirar o di-

reito democrático de fazer 
campanha e conversar com 
as pessoas. Agora, a gente vê 
porque a cidade foi domina-
da pelo tráfico. Nós não que-
remos apoio de traficante”, 
disse Léo Vieira em vídeo 
publicado em suas redes 
sociais.

De acordo com a assesso-
ria do candidato do PSC, no 
material levado até a delega-
cia, há prints de conversas 
em redes sociais e até um ví-
deo no galpão do deputado 

estadual Valdecy da Saúde, 
vice de Dr. João, em que ban-
deiras de Léo Vieira são joga-
das no chão e trocadas pelas 
bandeiras do atual prefeito.

A 64º Delegacia de Polícia 
de São João de Meriti está 
investigando e busca solu-
cionar o caso o mais rápido 
possível.

Adriana, que filmou 
a barbárie, também 
é investigada pela 
morte de Beto

Polícia 
prende 
funcionária 
do Carrefour
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Cenas do momento da agressão

A mulher que filmou toda a 
barbárie cometida contra João 
Alberto Freitas, o soldador 
negro de 40 anos, dentro do 
Carrefour em Porto Alegre, foi 
presa pela Polícia Civil ontem. 
Adriana Alves Dutra é agen-
te de fiscalização na unidade  
onde João Alberto, o Beto, foi 
espancado até a morte no dia 
19. Adriana aparece no vídeo 
vestindo blusa branca. A polí-
cia acredita que ela teve parti-
cipação decisiva na morte do 
homem, os dois seguranças 
que mataram Beto eram su-
bordinados a ela.

Em depoimento, Adriana 
disse que o PM preso era clien-
te da loja, e não funcionário 
da empresa de segurança. Ela 
também afirmou que não ou-
viu João Alberto pedir ajuda. 
Mas, nas filmagens, é possível 
ouvir Beto pedindo ajuda.
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ECONOMIA

Dimas lidera em São Gonçalo
Pesquisa aponta que candidato petista aparece com folga na frente de Capitão Nelson, do Avante

Segundo pesquisa, Gadelha aparece com 43% das intenções de voto contra Capitão Nelson, que tem 27%

U
ma pesquisa de in-
tenção de votos fei-
ta em São Gonçalo, 
Região Metropo-

litana do Rio, e divulgada 
hoje aponta Dimas Gadelha 
(PT) como candidato favori-
to a assumir a prefeitura do 
município. Segundo o levan-
tamento, o petista aparece 
com 43% das opiniões na dis-
puta contra o rival Capitão 
Nelson (Avante), que regis-
tra 27%. Brancos e nulos são 
18% e não souberam ou não 
responderam 12%. 

Feita pela Inteligence Ser-
viços, a pesquisa ouviu 600 
eleitores entre segunda (23) 
e terça-feira (24). A margem 
de erro no levantamento é de 
4%. O segundo turno das elei-
ções em São Gonçalo aconte-
ce neste domingo. 

Nas últimas semanas, Di-
mas Gadelha, que foi o candi-
dato mais votado no primeiro 
turno, com 31,36% dos votos 

Black Friday: como evitar golpes e aproveitar ofertas
Apesar de ter boas oportunidades para os consumidores, o período de promoções também pode trazer prejuízo, alerta dfdr lab

DIVULGAÇÃO

Algumas lojas lotam nesse período de promoções. Não esquecer: máscara, álcool gel e distanciamento

é normal que outros compra-
dores façam recomendações 
e exponham quando tiveram 
uma experiência negativa 
com aquele estabelecimen-
to”, explicou Emilio. 

Para evitar esse tipo de 
fraude os consumidores po-
dem tomar alguns cuidados 
como ter um sistema de se-
gurança instalado no celular 
para ser avisado sobre links 
suspeitos. Uma boa saída 
para identificar links falsos 
é acessando um site de che-
cagem, como o do dfndr lab.  
É importante comprar em 
sites confiáveis, que tenham 
CNPJ, endereço, telefone de 
contato e selo de verificação 
nas redes sociais.

Com a chegada do mês de no-
vembro chega também uma 
das datas mais esperadas pe-
los consumidores: a Black 
Friday, que neste ano, cai no 
dia 27 de novembro, a última 
sexta-feira do mês. Mas não se 
engane, muitas empresas já 
começaram a divulgar os pre-
ços promocionais e junto com 
o aumento dos preços baixos, 
começam também os golpes 
que deixam muitos consumi-
dores no prejuízo. 

A maneira mais utiliza-
da pelos criminosos são os 
sites falsos, chamados de 
phishing. Os golpistas criam 
páginas e sites praticamente 
idênticos ao de grandes lojas 
como Americanas, Magazine 
Luiza, Walmart e oferecem 
ofertas tentadoras, que nor-
malmente não seriam feitas 
nos sites oficiais.

“A preferência dos ciber-
criminosos por marcas co-
nhecidas tem justamente o 
objetivo de atrair atenção 
das pessoas e ganhar sua 
credibilidade. Os valores de 
produtos são muito abaixo 
do mercado ou com gran-
des promoções, e tem como 
objetivo roubar dados de 
cartão de crédito ou causar 
prejuízos financeiros às ví-
timas”, explicou Emilio Si-
moni, diretor do dfndr lab, 
laboratório de cibersegu-
rança da PSafe. 

É importante desconfiar 
quando os valores ofertados 
estão muito abaixo do mer-
cado e procurar os canais 
oficiais das marcas em busca 
de confirmação das ofertas. 
“Outra dica é procurar saber 
mais sobre a reputação das lo-
jas em que pretende comprar, 

válidos, recebeu o apoio de 
prefeitos de municípios pró-
ximos como Rodrigo Neves 
(PDT), de Niterói, e Fabiano 
Horta (PT), de Maricá. Ambos, 
já participaram de compro-
missos de campanha do can-
didato do PT em São Gonçalo.

Já Capitão Nelson, que re-
cebeu 22,82% dos votos, apa-
receu em vídeos nas suas re-
des sociais ao lado dos ex-ri-
vais Ricardo Pericar (PSL) e 
Roberto Sales (PSD). A dupla 
decidiu apoiar o candidato 
do Avante no segundo turno.

A pesquisa foi registra-
da no Tribunal Superior 
Eleitoral sob o número RJ-
05103/2020. Sua divulgação 
estava autoriza para esta 
quarta-feira.

Pesquisa de 
intenção de votos 
foi registrada no 
TSE sob o número 
RJ-05103/2020

LUCAS CARDOSO
lucas.cardoso@odia.com.br

CONFIRA

 N Enquanto Ricardo Peri-
car (PSL) e Roberto Sales 
(PSD), prefeitáveis derro-
tados no primeiro turno, 
apoiam Capitão Nelson 
(Avante), que disputa o 
segundo turno no próxi-
mo dia 29, Isaac Ricalde 
(PCdoB) declarou apoio 
a Dimas Gadelha (PT) em 
suas redes sociais. Ele ar-
gumentou, via redes so-
ciais, sobre a necessidade 
de defender a cidade dos 
ultraconservadores. 

“O momento é de unida-
de para derrotarmos o au-
toritarismo e o coronelismo 
político, freando o avanço 
da extrema-direita. Não 
mediremos esforços para 
isso”, publicou em suas re-
des sociais digitais. 

PCdoB apoia 
Dimas Gadelha

Reportagem da estagiária 

Maria Clara Matturo, sob supervisão 

de Thiago Antunes
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FLAMENGO BOTAFOGO

Mengão empata com o 
Racing fora de casa
Gabigol marca e primeiro duelo das oitavas da Libertadores termina em 1 a 1 

AFP

Arrascaeta em disputa com Fabricio Dominguez em Avellaneda

E
m noite com VAR sen-
do acionado muitas 
vezes ao longo da par-
tida e com direito à 

expulsão de Matheus Thuler 
e Natan, o Flamengo empa-
tou com o Racing em 1 a 1, na 
Argentina, no primeiro jogo 
das oitavas da Libertadores. 
Os hermanos saíram na fren-
te com Fértoli, mas Gabigol 
igualou no lance seguinte.

Os donos da casa tiveram 
a primeira chance de abrir o 
placar e aproveitaram. Fabri-
cio Domínguez fez boa jogada 
pela direita, passou por Filipe 
Luís e Léo Pereira, e cruzou 
rasteiro para Fértoli, que apa-
receu livre no primeiro pau e 
tocou por baixo de Diego Al-
ves. Mas o Rubro-Negro não 
deixou os argentinos come-
morarem. Bruno Henrique foi 
lançado em velocidade pela es-

querda, ganhou do marcador e 
cruzou de três dedos para Ga-
bigol completar para as redes.

Após o empate, o Flamen-
go comandou o jogo, che-

gando a ter 70% da posse de 
bola. Mas não transformava 
em jogadas de perigo.

No segundo tempo, logo aos 
11 minutos, Gabigol sentiu do-

Glorioso pega o Galo, numa sequência 
de duelos contra os quatro primeiros 

Alvinegro inicia hoje 
série de ‘pedreiras’ 

O Botafogo dará início 
hoje, às 21h30, contra o 
Atlético-MG, no Minei-
rão, a uma dura sequên-
cia de jogos no Campeo-
nato Brasileiro. Além de 
encarar o líder da compe-
tição, o Glorioso terá que 
enfrentar em seguida to-
dos os outros times que 
completam o G-4.

Após a partida de hoje, 
a equipe de Ramón Díaz só 
voltará a campo no próxi-
mo dia 5, em clássico dian-
te do Flamengo, no Está-
dio Nilton Santos. Em se-
guida, encara o São Paulo, 
no dia 9, no Morumbi, às 
19h, em jogo atrasado da 
18ª rodada do Campeona-
to Brasileiro. Depois, para 
fechar a sequência dura, 
terá pela frente o duelo 
contra o Internacional, no 
Beira-Rio, no dia 12.

Em situação delicada, 
o Botafogo precisa ven-
cer pelo menos oito de 
seus 17 jogos restantes 

no Brasileiro. Atualmente, o 
Alvinegro ocupa a vice-lan-
terna da competição, com 
20 pontos, à frente apenas 
do Goiás, com 15.

GATITO PERTO DA VOLTA
Suspenso por três jogos pelo 
STJD por chutar o VAR, o 
o goleiro Gatito Fernández 
iniciou o retorno ao treinos 
em campo pelo Botafogo. De 
acordo com o ‘Premiere’, du-
rante o jogo contra o Fortale-
za, o preparador de goleiros 
Flavio Tenius se animou com 
a volta do paraguaio, que se 
recupera de um edema no 
joelho direito.

A suspensão do goleiro 
é válida até o jogo contra o 
Atlético-MG. Em entrevis-
ta a uma rádio paraguaia, 
o goleiro afirmou que pre-
tendia retornar ao time na 
partida de hoje, mas ainda 
não pode atuar. Com isso, 
Gatito tem retorno previsto 
para o dia 5 de dezembro, 
contra o Flamengo.

a palinha do apolinho
REPRODUÇÃO

BOTAFOGO PRECISA REAGIR

A APLICAÇÃO DO 
CARTÃO AMARELO

PEDALADAS

 N Os cartões amarelo e ver-
melho foram introduzi-
dos na disputa da Copa do 
Mundo de 1970, no Méxi-
co, ao menos para facilitar 
a comunicação entre árbi-
tros e jogadores de idiomas 
distintos. Não fazem parte 
das regras e foram adota-
dos para que geral tomasse 
conhecimento das decisões 
tomadas pela arbitragem. 
Não existe falta para cartão 
na regra. Se existisse, mui-
tas partidas terminariam 
antes mesmo do tempo. 
Cabe a cada árbitro decidir 
se deve ou não aplicar, in-
dependentemente das tais 
recomendações.

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

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

 NSituação do Botafogo no 
Brasileiro é extremamente 
delicada e a ameaça de re-
baixamento é real e assusta 
a imensa torcida, que clama 
por reação. Na verdade, vejo 
chance de escapar, mesmo 
admitindo um alto grau de 
dificuldade. O grupo de joga-
dores de Ramón Díaz (foto) 
está no nível da média dos 
concorrentes da fuga, que é a 
meta que resta. O problema 
será o emocional: a obriga-
ção de ganhar oito e empa-
tar um dos 17 jogos restantes, 
lembrando que em vinte dis-

putados venceu apenas três 
e a arrancada salvadora terá 
como complicadores as pres-
sões internas e as cobranças 
da galera. Se houver um pac-
to interno, o povo alvinegro 
entender e abraçar a equipe 
injetando ânimo, passando 
confiança e acreditando no 
poder de reação, tantas vezes 
destacado em sua história, o 
Glorioso poderá reagir e es-
capar. A missão é difícil, dura 
mesmo, mas não está escrito 
em lugar algum que a meta 
de chegar aos 45 pontos é 
inalcançável. Jogue junto.

 N A campanha do Flumi-
nense surpreende pelas 
dificuldades que o clube 
tricolor enfrenta. Inde-
pendentemente do resul-
tado final, o trabalho do 
técnico Odair Hellmann 
merece destaque.

 N Rogério Ceni terá, a 

partir de amanhã, um bom 
espaço para trabalhar bem 
a equipe rubro-negra para a 
arrancada final.

 N A Federação de Futebol do 
Rio trabalha com a hipótese 
de ter público nos estádios 
no Campeonato Carioca de 
2021.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Gosto da forma como o 
técnico português Sá Pinto 
coloca suas considerações 
sobre futebol. Se a direção 
do Vasco lhe der as ferra-
mentas, poderá fazer um 
bom trabalho.

 NTermina de forma sur-
preendente o ciclo do ar-
gentino D’Alessandro no 
Internacional. Ao infor-
mar que sairá em dezem-
bro, fim do seu contrato, 
deixou claro sua mágoa.

VASCO

FLUMINENSE

Sá Pinto testa positivo para covid
O Vasco ganhou um proble-
ma de última hora para as 
oitavas de final da Copa Sul
-Americana. O técnico por-
tuguês Ricardo Sá Pinto tes-
tou positivo para covid-19 e 
passará por um novo exame, 
mas dificilmente deve via-
jar para a Argentina, onde 
o time cruzmaltino enfrenta 
o Defensa Y Justicia, ama-
nhã, às 21h30.

A segunda onda do novo 
coronavírus no CT do Almi-
rante tem sido um implacável 
adversário para o Vasco, que 
perdeu mais duas peças para 
o confronto com Defensa Y 
Justicia, no Estádio Norber-
to Tomaghello, pelas oitavas 

Sá Pinto: 12º caso no clube

DANIEL CASTELO BRANCO

da Copa Sul-Americana. O 
zagueiro Jadson e o goleiro 
Fintelman, um dos reservas 
de Lucão, também testaram 
positivo para covid-19 e não 

seguirão com a delegação 
para Buenos Aires.

Titular no empate com o 
São Paulo, no domingo, no 
Morumbi, Jadson será subs-
tituído pelo capitão Lean-
dro Castan, recuperado da 
covid-19. Nas últimas sema-
nas, o Vasco acumula 14 ca-
sos da doença: Leandro Cas-
tan, Miranda, Fellipe Bastos, 
Carlinhos, Ribamar, Ulisses, 
Tiago Reis, Talles Magno, 
Benítez, Fernando Miguel, 
Werley, Jadson, Fintelman 
e, possivelmente, Sá Pinto.
Além de Castan, Carlinhos, 
Fellipe Bastos e Ribamar, re-
cuperados, podem ser opção 
na Argentina.

Keko, do Goiás, está na mira
Com o ano de 2020 acaban-
do, o Fluminense já começa 
a se planejar para 2021. Um 
dos nomes que interessa ao 
tricolor é do atacante Keko, 
de 28 anos, que atualmente 
joga pelo Goiás. O clube já 
abriu conversas com o agen-
te do atleta. A informação é 
do site “Globo Esporte”.

O fator que pode complicar 
as negociações é que o atacan-
te argentino, ao assinar por 
uma temporada com o Esme-
raldino, concordou em rece-
ber o salário em dólar. Com 
as variações significativas da 
moeda, o Fluminense pode 
considerar os vencimentos do 

Keko: pretendido pelo Tricolor

ROSIRON RODRIGUES/GOIÁS E.C.

atleta altos demais.
O baixinho Keko, de 1,59m, 

disputou 25 partidas nesta 
temporada e marcou dois gols. 

O jogador foi revelado nas ca-
tegorias de base do River Plate.

A EMOÇÃO DE LUCCA
Último reforço do Fluminense 
para o Brasileiro, o atacante 
Lucca marcou seu primeiro 
gol pelo Tricolor no domingo, 
contra o Inter. Em entrevista 
ao “Globo Esporte”, o jogador 
falou sobre a emoção de mar-
car um gol olímpico pela pri-
meira vez na carreira: “Mui-
to feliz, principalmente pela 
vitória. Também pelo gol, da 
forma que foi. Difícil fazer um 
gol dessa forma, mas fui feliz 
na batida e segui a recomenda-
ção da comissão técnica”.

LIGA DOS CAMPEÕES
Jogando em casa, o PSG venceu o RB 

Leipzig, por 1 a 0, com gol de pênalti de 

Neymar, logo aos 10 minutos.

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

res na coxa esquerda e pediu 
para sair. Vitinho foi aciona-
do pelo técnico Rogério Ceni 
e entrou bem. O camisa 11 re-
cebeu na área, deu belo lençol 
no marcador e rolou para Ar-
rascaeta fazer o gol. O árbitro 
anulou o lance por impedi-
mento do atacante.

O Racing conseguiu ba-
lançar a rede, com Reniero, 
após grande confusão na área 
do Flamengo, mas o árbitro 
anulou o gol argentino com a 
ajuda do VAR. Ele assinalou 
impedimento no início da jo-
gada. Minutos depois, Thuler 
deu carrinho em Lisando Ló-
pez e, após ajuda do árbitro 
de vídeo, foi expulso. Por re-
clamação, o zagueiro Natan, 
que estava no banco, também 
levou vermelho. Assim, os úl-
timos minutos ganharam ares 
de apreensão. As duas equipes 
voltam a se enfrentar na terça-
feira, no Maracanã.

 > Buenos Aires
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Décimo terceiro do 
município está sob risco
Prefeitura diz que trabalha para quitar até dezembro; nos bastidores há apreensão

DIVULGAÇÃO

Em ato simbólico “em defesa da vida”, servidores da Educação também cobraram o crédito do abono

O 
décimo terceiro sa-
lário do funciona-
lismo municipal do 
Rio está sob risco. 

A avaliação de fontes próxi-
mos ao Executivo carioca é 
de que, até o momento, o go-
verno não tem recursos sufi-
cientes para o pagamento da 
gratificação aos 160 mil ser-
vidores ativos, aposentados 
e pensionistas. Oficialmente, 
a prefeitura informou nova-
mente que trabalha para pa-
gar até dezembro deste ano, 
conforme a legislação.

A data, no entanto, não foi 
divulgada. Por isso, as cate-
gorias decidiram ir até as re-
des do prefeito Marcelo Cri-
vella para perguntar sobre o 
assunto. Na semana passada, 
os servidores da Educação fi-
zeram um ato “em defesa da 
vida”, em frente à prefeitura, 
e também cobraram o paga-
mento do décimo terceiro. 

Pouco antes do primei-
ro turno, havia intenção do 
governo Crivella de pagar ao 
menos uma parcela da grati-
ficação às vésperas do pleito. 
Mas, para isso, era necessária 
uma receita extraordinária. 
Essa verba viria da operação 
de antecipação de royalties, 
embarreirada pelo TCM.

REFORMA NO CONGRESSO

 n O ministro Marco Aurélio Mel-
lo, do STF, negou ontem o pedi-
do feito em uma ação (da qual 
é relator) para suspender a tra-
mitação da PEC 32, da reforma 
administrativa, no Congresso. 
O mandado de segurança foi 
apresentado por integrantes 
da Frente Parlamentar em De-
fesa do Serviço Público.

Eles alegam a necessida-
de de se interromper o anda-
mento da proposta enquanto o 

governo não abrir os dados que 
embasaram o projeto. 

O relator acolheu os argu-
mentos apresentados no pro-
cesso pelo presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). 
Maia ressaltou que a PEC se-
quer está tramitando na Casa. 

Mello afirmou então “que 
não há transgressão ao pro-
cesso legislativo de reforma 
da Constituição que justifique 
a atuação prematura do STF”. 

STF mantém tramitação da PEC 32

 n É inconstitucional lei de au-
toria da Alerj que autorizava o 
governo estadual a suspender, 
por quatro meses (120 dias), 
a cobrança dos consignados 
de servidores. A norma tam-
bém impedia a incidência de 
juros e multa durante o estado 
de calamidade decorrente da 
pandemia do coronavírus.

A lei foi declarada inconsti-
tucional pelo plenário do STF 
por unanimidade em análise 

da Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade (ADI) 6495, pro-
posta pela Confederação Na-
cional do Sistema Financeiro.

O relator, ministro Ricardo 
Lewandowski, disse que, ao 
interferir “na relação obriga-
cional entre as instituições de 
crédito e os tomadores de em-
préstimos”, a lei estadual “in-
vadiu a competência privativa 
da União para legislar sobre di-
reito civil e política de crédito”.

CONSIGNADO

Mensalidades podem ser cobradas

Folha de novembro paga até o 5º dia útil
 > Nos bastidores da Câ-

mara de Vereadores, as 
informações passadas por 
membros da equipe eco-
nômica do governo mu-
nicipal é de que há fluxo 
de caixa suficiente para 
garantir o pagamento da 
folha de novembro (qui-
tada em dezembro). Mas 

que faltam recursos para o 
décimo terceiro.

Sobre o salário de novem-
bro, a prefeitura informou à 
coluna que o depósito ocor-
rerá conforme o calendá-
rio oficial, previsto em de-
creto, ou seja, até o quinto 
dia útil do mês seguinte ao 
trabalhado.

Aliás, diante da impre-
visibilidade do pagamen-
to da gratificação natalina 
e de novos atrasos dos re-
passes a terceirizados, as 
categorias do funcionalis-
mo municipal passaram a 
questionar se o pagamen-
to dos vencimentos de no-
vembro está sob risco.

De autoria do Legislativo, lei foi sancionada pelo Executivo

RAFAEL WALLACE/ALERJ
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CasCadura r$270.000
Casa, avenida Ernani Car-
doso, 2quartos, varanda, 
demais dependências, gara-
gem, terraço completo, quin-
tal, canil, rGI. aceito carta, 
direto proprietário. Tel.:3391-
9887/ 99113-2010
 

sTa.CruZ 
terrepos 8x16 aprovado 
para 4apdares água, luz, es-
goto, sapeamepto, Proximo 
estação. fipapcio eptrada 
r$2.500,00 prestações 
r$250,00 restapte á com-
bipar. outro r$5.000,00 
eptrada 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
apartameptos povos, vários 
tamaphos, desde r$500,00 
sem taxas. Ver rua Navarro, 
830. 13h/ 17h irapi. Ôpibus: 
201/ 202/ 410/ 426, saltar 
itapirú, 600. 99793-4378 
CJ:5307
 

FrEGuEsIa V/TEXTO
alugo ótimo apartamento 
1quarto, Estrada do Gabinal 
1.350 apartamento 410, 
em frente Empresa de ôni-
bus redentor. Ver no local. 
Tel.:98349-0403 ronaldo
 

PENHa r$900,00
apartamepto eporme.  2 
quartos, demais depepdêp-
cias. av. Nossa Sephora da 
Pepha, 205/ 202, fiador ou 
seguro fiapça. próximo ao 
bombeiro.
 
PIEdadE r$400,00
Quartos, com banheiro/ 
disponibilidade de cozinhar,   
Água/ IPTu/ luz inclusos,  
junto Gama Filho, 1mês de-
pósito.  rua Manoel Vitorino. 
Tel.(21)2591-0540/ 98801-
0829
 

adVOCaCIa T.99161-9013
em Geral. experiêpcia Jurídi-
ca comprovada! atepdemos 
qualquer causa com eficiêp-
cia e rapidez. Ligue já! Cop-
sulta Grátis, Plaptão 24h. 
Dr. Miltop tel: 99161-9013 
- whatsapp 
 

rEPrEsENTaNTE 
Para buscar clientes de 
Máquinas  de café expres-
so. Bônus/comissão. Área 
trabalho: Zona sul, Barra, 
Centro, 
 Tijuca. Tel,:2549-4181 
(deixe seu contato telefô-
nico)

 

VENdEdOra V/TEXTO
Global Car, contrata vende-
dora, ensino médio comple-
to, que possua rede social, 
enviar currículo com fotos. 
e-mail: reservas@globaltrans-
pot.com.br.
 

ELETrICIsTa V/TEXTO
Precisa-se com experiêpcia 
em ar-copdiciopado. traba-
lhar  2ª à 6ªfeira, salário à 
combipar. rua Viscopde de 
Sapta isabel 161/ Vila isabel
 
MECÂNICO V/TEXTO
GNV e Maputepção, com 
experiêpcia. trabalhar  2ª à 
6ªfeira, salário à combipar. 
rua Viscopde de Sapta isabel 
161/ Vila isabel
 
MECÂNICO V/TEXTO
Precisa-se de mecâpico e 
eletricista automotivo. Salá-
rio à combipar. rua ferreira 
Poptes, 166 apdaraí. tel: 
96484-1420/ 99540-3535/ 
3172-0272
 

MaGIa NEGra 
amarrações, Pactos, Cresci-
mepto fipapceiro/ Profissio-
pal, queda de ipimigos. Jogo 
de Búzios. Copsultas com 
eptidade. tel 3259-3006/ 
98558-9091 whatsapp
 

adMITE-sE urGENTE 
Moças maiores, mesmo sem 
experiência, para Termas na 
Baixada, casa com muitos 
clientes. ambiente discreto.   
Início  imediato. T.99329-
3204/ whatsapp
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 N  Fenômeno nas urnas em 2018 nas eleições majori-
tárias, com eleição de Romeu Zema como governador 
de Minas Gerais – terceiro colégio eleitoral do Brasil 
– e significativa votação no neófito João Amoêdo para 
presidente, o NOVO sucumbiu nas eleições municipais. 
Não conseguiu eleger um vereador nas regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, que somam mais de 1,5 mil 
dos 5,5 mil municípios do país. Em Minas, mesmo com 
a vitrine para Zema, o partido só concorreu a cinco pre-
feituras, das 855 do pleito.

Rearranjos 
 N Muito da dificuldade 

do NOVO vem do seu 
conflito no comando – 
com Amoêdo afastado – 
e da falta de sintonia de 
diretórios com a Execu-
tiva. Pesa também o fato 
de abrirem mão do fun-
do eleitoral, usado com 
pompas pelos partidos 
tradicionais. 

Onda Boulos
 N A ascensão meteórica de 

Guilherme Boulos (PSOL) 
na disputa do 2º turno em 
São Paulo contra Bruno 
Covas (PSDB) o torna o 
maior nome nacional da 
esquerda hoje. Até sexta, 
as pesquisas vão mostrar 
ele colado no prefeito que 
tenta a reeleição.

Adversário perfeito
 N A eventual vitória de 

Boulos – cenário difícil, 
mas não impossível – 
pode favorecer Jair Bol-
sonaro. O presidente não 
tem um nome da esquer-
da para confrontar e po-
larizar na disputa nacio-
nal em 2022. Sem Lula no 
páreo, Boulos pode ser a 
vitrine a atirar pedras. 

Risco Dória
 N João Dória Jr, de SP, cor-

re risco eleitoral. Se Covas 
perder, será uma derrota 
também do governador 
– que viu Márcio França 
ter mais votos na capital 
contra ele em 2018.

Caiu o Gibe
 N O eleito de São Paulo 

de Olivença (AM), Na-
zareno Martins, o Gibe 
(Republicanos), não será 
diplomado pelo TRE por 
falsidade de documentos. 
A Secretaria de Educação 
do Amazonas confirmou 
que não procede a decla-
ração de escolaridade 
que apresentou à Justi-
ça Eleitoral, conforme 
documentos de posse da 
coluna. 

Highlander
 N Ontem registramos 

que Gibe estava na mira 
da Justiça Eleitoral pelo 
fato de ter apresentado 
documento de conclusão 
de ensino do ano de 1877. 
Seria ele um candidato 
‘Highlander’, alusão ao 
personagem imortal do 
famoso filme. 

Fundão (do poço)
 N Os maiores fundos elei-

torais não ajudaram PSL 
e PT a elegerem prefeitos 
como queriam. Os pe-
tistas tiveram à disposi-
ção R$ 200,9 milhões, e 
o PSL ficou com R$ 193,7 
milhões. 

Fora das urnas
 N A disputa entre João 

Campos (PSB) e Marília 
Arraes (PT) está tensa 
no staff. O publicitário 
Ricardo Carvalho acusa 
a viúva de Eduardo Cam-
pos e mãe de João, Renata 
Campos, de forçar a can-
didatura do filho. Ricardo 
Leitão – que já foi publi-
citário de Jarbas Vascon-
celos – ameaça Carvalho 
com processo para que es-
clareça o suposto uso da 
máquina pública. 

Desalinhados 
 N Expoentes não estão 

respeitando as determi-
nações dos partidos e vão 
votar ou apoiar a petista 
no Recife. É caso do depu-
tado estadual do PCdoB 
e ex-prefeito do Recife 
João Paulo, do deputa-
do federal Túlo Gadelha 
(PDT-PE) e até o governa-
dor do Maranhão Flavio 
Dino (PCdoB). 

Zé Esplanador
 N Zé Esplanador, nosso 

leitor instigado – ‘Pergun-
tar não Ofende, Cobrar é 
de Direito’ – está quebran-
do cabeça para adivinhar 
o que os marqueteiros do 
Carrefour preparam para 
a Black Friday na sexta.

NOVO EM BAIXA

O racismo existe. A desigualdade 
social é latente. O corpo negro 
ainda é visto em alguns espa-

ços como objetificação. O preconceito 
e os estereótipos entorno do gênero, 
raça, cor e sexualidade estão presen-
tes na vida cotidiana tanto que falar 
sobre os povos periféricos, a cor de 
sua pele é urgente. Urgência maior 
é reconhecer e ampliar as vozes de 
mulheres negras, jovens favelados, 
crianças periféricas. Somos potência!

Dia 20 de novembro é celebrado o 
Dia da Consciência Negra. Precisamos 
sim reconhecer que o povo preto é que 
levanta esse país e por suas mãos, lutas 
e lágrimas continuam resistindo e fa-
zendo a sua história. História essa que 
precisa ser contada na primeira pessoa 
como nos ensina a intelectual Giovana 
Xavier conhecida como pretadotora.

Recuperemos o diário de uma fave-
lada negra, Carolina Maria de Jesus 

Quando mais vem à tona a preo-
cupação em conscientizar a 
sociedade de que todos somos 

iguais, não só perante a lei, mas en-
quanto seres humanos, mais nos de-
paramos com episódios absurdos de 
violência, intolerância, discrimina-
ção, preconceito, racismo, homofo-
bia, entre tantas outras formas de ex-
pressão desprezível que só o homem, 
enquanto ser racional, é capaz de pro-
tagonizar. Há enorme dificuldade em 
entendermos que não somos superio-
res ao nosso semelhante e que, inde-
pendentemente da diferença de cada 
um, ser humano já é o suficiente para 
sermos respeitados.

Num mundo tão evoluído e tecnoló-
gico ainda termos que gritar que vidas 
negras importam é o cúmulo do atra-
so. Escutar que gays e transgêneros 
são aberrações nos choca. Assistir defi-
cientes físicos serem ofendidos nos re-
vela toda nossa pequenez. Ver mulhe-
res agredidas aflora nossa limitação. 
Tudo isso nos mostra o quanto somos 
bem mais irracionais do que muitos 
(se não todos) seres do reino animal.

A recente morte do João Alberto, no 
Sul, demonstra não só o despreparo 
dos seguranças mas também o pre-
conceito com o pobre e o negro. Algo 
que, aparentemente, é mais comum 
do se imagina, pois em 2019, também 
dentro de um supermercado no Rio, 
um vigilante matou um rapaz de 19 
anos, após imobilizá-lo. Mesmo diante 
do apelo das pessoas ao redor, ele não 
aliviou o golpe, levando-o a óbito.

Independentemente da cor da pele, 
vidas importam. E é inegável que os 
negros, que se diga de passagem são a 
maioria no país (quase 60% da popu-
lação), são os principais alvos. Mais de 
70% dos assassinatos no país foram de 
cidadãos negros. Por si só esse cená-
rio deixa explícito o racismo no Brasil. 
Com todo o respeito ao vice-presidente 
da República, sua fala foi infeliz ao afir-
mar que não existe racismo por aqui.

Vidas humanas importam

A arte de esperançar

Jonathan Aguiar 
mestre em Educação

Alan Pereira 
jornalista e 
empresário

que nos conta o que é ser periférica, 
negra e assim nos ensina os dilemas 
de sua vida ao cuidar, educar e defen-
der suas ideias em tempos em que a 
mulher negra estava a margem da 
sociedade.

No jornalismo elas dão outros senti-
dos e representações sociais na lucidez 
de Flávia Oliveira, Maju Coutinho e 
Glória Maria. Agora temos a grande 
conquista da primeira vice-presidente 
dos EUA: Kamala Harris!

Logo, o negro não é apêndice, sua 
narrativa é investida de cultura, cos-

Esse negacionismo é um dos fato-
res que faz com que a nossa sociedade 
ainda seja capenga nesse aspecto. A 
reação de um patrão que humilhou 
sua empregada doméstica, a embai-
xadora que agredia sua funcionária, 
a advogada que humilhou os funcio-
nários de uma padaria, com palavras 
racistas e homofóbicas, entre tantos 
outros exemplos, comprovam o que se 
tenta camuflar.

E um ingrediente que nos deixa ain-
da mais perplexos é o fato de muitos 
utilizarem a bíblia ou o próprio nome 

de Deus para justificarem suas ma-
zelas. Esquecem de que um dos prin-
cipais ensinamentos de Jesus é que 
todos somos iguais perante a Deus e 
Nele não há parcialidade.

Em tempos de pandemia, aonde um 
vírus nos lembra da nossa vulnerabi-
lidade, independente de classe social, 
cor de pele etc., é um momento pro-
pício para, definitivamente, enxer-
garmos que, querendo ou não, todos 
somos iguais. E não nos cabe julgar o 
outro, mas entender que o mais impor-
tante é a vida humana.

tumes, tradições, profissionalismo, 
dedicação e ancestralidades que pre-
cisam ser valorizadas. Viva os meus 
antepassados, viva as minhas raízes, 
as aprendizagens que nasce do chão e 
que florescem entre as marcas da vida 
que são (foram) gestadas por minhas 
avós Dulce e Maria Elisa.

O combate à exclusão continua ora 
em força de lei, ora nas propostas edu-
cativas que podem acontecer dentro 
dos espaços escolares e não escolares. 

Nesse dia, mesmo com mulheres ne-
gras em destaque e que abre as portas 
para outros jovens se sentirem repre-
sentados, é importantíssimo eviden-
ciarmos também as violências que ocor-
re com a população negra, as desigual-
dades que ainda são cruéis e fatais.

No entanto, é momento de refletir 
sobre o racismo estrutural e seu im-
pacto na vida e na essência humana. 
A luta não deve ser isolada é com o 
coletivo que acolhe novas esperanças, 
criatividades e o movimento de dizer 
se mulheres, homens, jovens, crianças 
negras e faveladas se sentem repre-
sentadas é porque outras esperanças 
foram brotadas. Viva!

DIVULGAÇÃO

ESPLANADEIRA

 N # Chefs na Feira:  projeto lança amanhã websérie de culinária sus-
tentável em 4 episódios no Instagram @chefsnafeira. # Insider doa 
máscaras para equipe do Santuário de Elefantes e reverte lucro da venda 
da camiseta tech para luta da elefanta Bambi. # Unidade brasileira da 
WSI, franquia de marketing digital, quer dobrar tamanho e faturamento 
até 2021, com mais 20 franquias. # Lançamento do programa GOYN 
(Global Opportunity Youth Network) aconteceu ontem em SP. # A rede 
de restaurantes Mania de Churrasco ! realiza até 30 de novembro a cam-
panha “Dê uma mãozinha para os Amigos do Bem”.

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

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

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

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

“Precisamos 

reconhecer que o 

povo preto é que 

levanta esse país e 

por suas mãos, lutas 

e lágrimas resiste e 

faz sua história”

ARTE KIKO



FábiaOliveira

MESMA CAMPANHA

C
aros leitores, antes de começar esta nota é 
importante alertar que durante a pandemia 
que assola o mundo, o Brasil teve um aumento 

de 32% no consumo de bebidas alcoólicas. Vale 
lembrar que o consumo de bebidas alcoólicas deve 
ser tratado com cautela, já que afeta diretamente o 
sistema imunológico. O álcool influencia na absor-
ção de nutrientes do nosso organismo, então não 
adianta ter uma alimentação regrada, já que todo 
esse trabalho pode ser comprometido com a inges-
tão de bebidas alcoólicas.

No Brasil existe uma regulamentação do CONAR 
(Conselho Nacional de Autorregulamentação Publi-
citária) que diz que bebidas alcoólicas não podem 
ser associadas a algumas situações, ainda mais 
usando famosos para promover essas bebidas. Mas 
parece que a nova Skol Beats Zodiac não está nem aí 
para essas recomendações, pois fere várias delas para 
vender seus produtos como vamos mostrar a seguir:

Segundo o item 2 da regulamentação do CONAR, está definido o princí-
pio da proteção a crianças e adolescentes: não terá crianças e adolescen-
tes como público-alvo. Diante deste princípio, os anunciantes e suas 
agências adotarão cuidados especiais na elaboração de suas estratégias 
mercadológicas e na estruturação de suas mensagens publicitárias. Dito 
isso vamos aos itens:

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Famosos anunciam bebidas 

alcoólicas e desrespeitam CONAR
proporcione ao consumidor maior poder de sedução;

d. não serão empregados argumentos ou 
apresentadas situações que tornem o consumo do 
produto um desafio nem tampouco desvalorizem 
aqueles que não bebam; jamais se utilizará imagem 
ou texto que menospreze a moderação no consumo;

Como já descrito nas regulamentações, os modelos 
usados na ação não devem sugerir a ingestão do 
produto, mas é possível ver tanto Rodrigo, quanto Anitta, 
Gretchen e Thiago Martins com o produto na mão. No 
caso de Gretchen e Anitta é possível entender que ambas 
as cantora estão em festas e a bebida alcoólica traz 
animação. Gretchen ainda deixa uma recomendação: 
“Só não mude de Beats Zoadiac”. Sim, é feito indicação 
para que se use o produto alcoólico e seja fiel a ele.

Já no caso de Thiago Martins, a propaganda dá a 
entender que consumir a bebida alcoólica te traz o 
“rolê” perfeito. Vale ressaltar que a cidade do Rio de 
Janeiro, onde Anitta, Rodrigo e Thiago moram, teve 
um aumento de 121% no número de motoristas 
alcoolizados pegos na Lei Seca. Será mesmo que 
beber e dirigir traz o rolê perfeito?

Rodrigo Simas não fez somente propaganda para 
Beats Zoadiac, mas também para cerveja Becks. No 
vídeo, ele aparece dando a entender que está 
bebendo a “cerveja x”. A ideia do vídeo da cervejaria é 
que o público ouça músicas produzidas por DJ’s que 
são destaque em festas e na cena musical e beba 
qualquer cerveja para provar que em 73 hertz, todas 
são amargas. No vídeo, vale destacar que, de novo, 
não dá nenhuma indicação dos males que a bebida 
alcoólica pode causar, somente incentivando ao 
consumo do produto.

O que fica comprovado é que celebridades não estão 
nem aí para seus respectivos públicos, estando 
preocupadas somente com seus bolsos e as 
cervejarias como, Ambev e Becks, não respeitam as 
regulamentações do CONAR. Será que as redes sociais 
são terra de ninguém?

Procurado, o CONAR não retornou o contato até o 
fechamento desta matéria.

a. as mensagens serão exclusivamente destinadas a 
público adulto, não sendo justificável qualquer 
transigência em relação a este princípio. Assim, o 
conteúdo dos anúncios deixará claro tratar-se de 
produto de consumo impróprio para menores; não 
empregará linguagem, expressões, recursos gráficos e 
audiovisuais reconhecidamente pertencentes ao 
universo infanto-juvenil, tais como animais 
“humanizados”, bonecos ou animações que possam 
despertar a curiosidade ou a atenção de menores 
nem contribuir para que eles adotem valores morais 
ou hábitos incompatíveis com a menoridade;

b. o planejamento de mídia levará em consideração 
este princípio, devendo, portanto, refletir as restrições 
e os cuidados técnica e eticamente adequados. 
Assim, o anúncio somente será inserido em 
programação, publicação ou web-site dirigidos 
predominantemente a maiores de idade. Diante de 
eventual dificuldade para aferição do público 
predominante, adotar-se-á programação que melhor 
atenda ao propósito de proteger crianças e 
adolescentes;

Nenhum dos dois itens são respeitados pela empresa 
de bebidas pois, entre outras pessoas, a campanha 
tem como estrelas: Anitta, Rodrigo Simas, Gretchen e 
Thiago Martins como chamariz para atrair a atenção. 
Anitta, vale ressaltar, tem grande apelo com o público 
infantojuvenil, tanto que antes da pandemia ela 
possuía um show exclusivo para as crianças, essas 
mesmas crianças que acessam suas redes sociais 
todos os dias. Sem esquecer de seu desenho infantil, 
o ‘Clube da Anittinha’. Em vídeo postado pela cantora 
em suas redes socais, em nenhum momento das 
imagens são citados os problemas que o consumo do 
álcool pode trazer, ou recomendações de alerta, tais 
como: ‘se for menor de 18 anos, não beba’, ‘consumo 
de álcool pode ocasionar dependência’, etc. Pelo 
contrário, o vídeo dá a entender que o consumo da 
bebida te deixa mais atraente e sensual, como prova 
o texto dito por Anitta: “Áries, o signo é quente, a 
Beats Zodiac também, cuidado para não se queimar”. 
O texto é falado enquanto a cantora faz movimentos 
sensuais e o vídeo é todo feito na cor vermelho, o que 
claramente remete à sensualidade. 

Vale ressaltar que a única advertência que contém no 
anúncio é para beber com moderação. Sendo assim, 
será que um fã de 13 anos da cantora sabe que ele não 
pode beber aquilo, nem com moderação? Digo 13 
anos porque essa é a idade permitida pelo Instagram 
para que alguém possa ingressar na rede social, mas é 
de conhecimento de todos que crianças com muito 
menos idade tem perfis nestas plataformas. O 
Instagram conta hoje com 38% de seu público na 
faixa entre 16 e 18 anos.

Também é importante frisar que as redes sociais de 
nenhum dos contratados possui restrição ou avisos 
explicativos para que menores de idade possam 
entender os malefícios que o produto pode causar. Ao 
contrário disso, as publicações são associadas a cores 
fortes, músicas de festas e a signos, itens que atraem 
os adolescentes.

Rodrigo Simas também tem sua propaganda para a 
bebida alcoólica, mas vale citar que o ator fez muito 
sucesso com Juliana Paiva na novela juvenil 
‘Malhação’, onde até hoje são conhecidos como o 
casal Fatinha e Bruno, o que faz o ator muito famoso 
entre os jovens adolescentes. Mas isso não pareceu 
impedimento para a marca, já que passaram por cima 
de outra recomendação e associam a bebida a ser 
uma pessoa decidida e confiante, como prova o texto 
do ator: “Capricórnio, sempre no corre... para fazer o 
melhor rolê com Beats Zodiac”. Vamos agora ao item 
3 do código regulamentação do CONAR  que diz:

Princípio do consumo com responsabilidade social: a 
publicidade não deverá induzir, de qualquer forma, ao 
consumo exagerado ou irresponsável. Assim, diante 
deste princípio, nos anúncios de bebidas alcoólicas:

a. eventuais apelos à sensualidade não constituirão o 
principal conteúdo da mensagem; 

b. não conterão cena, ilustração, áudio ou vídeo que 
apresente ou sugira a ingestão do produto;

c. não serão utilizadas imagens, linguagem ou 
argumentos que sugiram ser o consumo do produto 
sinal de maturidade ou que ele contribua para maior 
coragem pessoal, êxito profissional ou social, ou que 
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QUEBRA SILÊNCIO 

EX-AMANTE DE TIEE 

ARQUIVO PESSOAL

MTV BUSCA ELENCO PARA O 
‘DE FÉRIAS COM O EX’
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Reynaldo Gianecchini, Simone Zucato, Fernanda 

Freitas, Rodrigo Fagundes, Ailton Graça, Inês Peixoto, 

Paulo Manduca e Wendel Bendelack são alguns dos 

famosos que estão participando de um campanha 

educativa sobre Cefaleia em Salvas. Todo ano mais 

de 200 mil pessoas no Brasil são diagnosticadas com 

essa dor de cabeça terrível, que muitas vezes leva 

muito tempo para ser diagnosticada e tratada correta-

mente. Existem mais de 300 tipos de dores de cabeça 

e a Cefaleia em Salvas é a dor mais intensa e incapaci-

tante de todas. As crises são sempre do mesmo lado 

da cabeça, geralmente em torno do olho, associadas a 

lacrimejamento, entupimento nasal, vermelhidão no 

olho e queda da pálpebra. Dura em torno de 45 min 

e pode vir várias vezes no mesmo dia. O período das 

crises duram alguns meses e depois desaparecem por 

meses ou anos. A causa desconhecida e não há cura, 

mas há tratamento eficaz que deve ser iniciado assim 

que as crises aparecem”, explica a neurologista Maria 

Eduarda Nobre, idealizadora da campanha.

Seu Francisco, pai da dupla Zezé Di Camargo & Luciano, morreu na noite da 
última segunda-feira, aos 83 anos. Nascido em Sítio Novo, no interior de 
Goiás, é o homem que um dia presenteou os colegas de trabalho da obra, na 
construção civil, com fichas telefônicas, sob a condição de que eles usassem 
as moedas para ligar na principal rádio de Goiânia pedindo pela canção 
chamada ‘É o Amor’. O velório e enterro de seu Francisco foram realizados 
ontem, no cemitério Jardins das Palmeiras, em Goiânia.

MORRE SEU FRANCISCO

FAMOSOS AJUDAM
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POR AÍ
 n O cantor e 

compositor 
Gabriel Moura, 
que acaba de 
lançar o clipe 
“Vidas Negras 
sim Importam” 
em seu canal no 
YouTube, recebe 
o líder da Banda 
Black Rio, Wil-
liam Magalhães, 
na live do Tea-
tro Rival Refit. 
Hoje, às 17h, no 
Instagram.

 n  A peça ‘Nor-
ma’, com Eduar-
do Moscovis e 
Ana Lucia Torre, 
vai ter uma 
apresentação 
on-line no dia 3 
de dezembro, às 
20h30, pelos ca-
nais no Youtube 
do Sesc em Mi-
nas e do Teatro 
Claro RJ.

Ao menos por enquanto, o reality ‘De férias com o ex - celebridades’, da MTV, 

está confirmado para o ano que vem. A produção de elenco do programa, in-

clusive, já vem sondando os cotados para a próxima edição. Segundo a coluna 

soube, a atração está de olho em funkeiros para 2021. Influenciadores digitais 

também estão na mira da MTV, é  claro.

NA ONDA DO TIK TOK

Famosa pelo fenômeno infantil ‘Detetives do Prédio Azul’, Letícia Pedro, a 
intérprete da detetive Mila, já alcançou a maioridade e, hoje, concilia a carreira de 
atriz com a de criadora de conteúdo. Aos 19 anos, a jovem, que também deu vida à 
antagonista Graziele no filme ‘Cinderela Pop’, com Maisa Silva, tem investido em 
vídeos pra lá de divertidos no aplicativo Tik Tok, onde Letícia já virou fenômeno.

DIVULGAÇÃO 

O mês de dezembro nem chegou e o SBT resolveu lançar logo a vinheta do fim de ano nesta 
semana. A  mensagem da emissora para 2021 gira em torno da família e de vencer os desafios 
com apoio de pessoas queridas: ‘Vai passar’. O patrão Silvio Santos, claro, abre o vídeo, que tem 
ainda suas filhas, Silvia, Rebecca e Patrícia Abravanel, e praticamente todo o elenco da casa.

VINHETA DE FIM DE ANO DO SBT

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

Ex-amante do cantor Tiee, Ingrid 

Freitas resolveu quebrar o silên-

cio e falar abertamente sobre seu 

relacionamento com o sambista. 

O namoro dos dois terminou ofi-

cialmente em dezembro do ano 

passado, mas ela garante que de-

pois disso continuaram se vendo 

eventualmente e só cortaram 

de vez a relação há pouco mais 

de um mês. A corretora de as-

sistência médica conta que sua 

vida virou um verdadeiro inferno 

desde que seu nome foi envol-

vido na matéria desta coluna, 

que contou com exclusividade 

sobre as quatro amantes que o 

cantor teve mesmo casado com Barbara Murta.  “Des-

de que saiu a primeira matéria envolvendo meu nome, 

sou xingada, mal interpretada e julgada, porém, só 

quem viveu com este homem pode falar”, diz Ingrid.  

 Ela ainda revelou o motivo pelo qual não mencionou 

à esta colunista sobre a mulher de Tiee, Barbara Murta, 

no momento em que falou sobre as outras amantes 

dele. “As mensagens que mais recebi foram de pes-

soas me atacando e outras me perguntando o por que 

falei das ‘amantes’ e não falei da ‘esposa’. Não falei 

porque ele sempre falava que era solteiro e não tinha 

nada com Barbara e que, inclusive, ela morava com, 

ele mas ele sempre me mostrou e me deixava em paz 

quanto a isso. Dizia que não tinha 

nada com ela, que ela tinha vira-

do uma amiga e que estava em 

processo de ir pra outra casa, que 

ela só era a mãe dos filhos dele.” 

 A loura disse ainda que no 

período em que esteve com Tiee 

foi reprimida pelo cantor, que não 

a deixava compartilhar detalhes 

de sua vida nas redes sociais. “Ele 

não deixava eu postar mais minha 

vida no Instagram, me restringiu, 

me privou de muitas coisas, inclusi-

ve de trabalhar, de sair com amigas, 

de usar certas roupas, de ir a certos 

lugares e muitas outras coisas que 

não deve falar aqui, mas ele sabe. 

  Ingrid garante ter tentado contato com a mulher do 

sambista, mas diz que foi ignorada solenemente e que 

o casamento dos dois é ‘aberto’. “Quando fizemos um 

pouco mais de um ano, tentei entrar em contato com 

a Bárbara, via Instagram, mas já estava bloqueada, ou 

seja, ela já sabia de mim. E o que fez? Nada. Até porque 

na minha cabeça não tinha porque fazer algo. Mas não 

fiquei satisfeita. Tentei entrar em contato por outro 

perfil, porque estava sentindo que tanto eu como ela 

estávamos sendo enganadas. Porém, ela nunca deu ou-

vidos, foi aí que me toquei que era um relacionamento 

aberto, visto que ele já não tinha somente a mim e a ela, 

mas sim várias mulheres.”
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O
 inesquecível bordão ‘Alô, você’ 
ainda ecoa na memória afetiva 
dos espectadores que acompa-
nharam Fernando Vannucci 

à frente da edição carioca do ‘Globo 
Esporte’ nas décadas de 1980 e 90. 
Aos 69 anos, o radialista, jornalista 
e apresentador morreu na tarde de 
ontem, no Pronto-Socorro Central 
de Barueri, em São Paulo. Torcedor 
do Botafogo, Vannucci se tornou o 
rosto dos principais programas e co-
berturas esportivas da TV Globo até 
a melancólica saída em 1999.

O episódio do ‘pão com manteiga’, 
ao vivo, durante a apresentação do 
‘Esporte Espetacular’ marcou o fim do 
casamento de 26 anos com a TV Globo. 
Ao descumprir a regra de comer no es-
túdio, o apresentador enfureceu os ca-
ciques da emissora. Em 1994, durante a 
cobertura da Copa do Mundo, sediada 
nos Estados Unidos, a repercussão da 
declaração do jornalista sobre o fato 
de não gostar de futebol já havia gera-
do desgaste nos bastidores.

Ainda assim, Vannucci se despediu da 
TV Globo após 26 anos com seis Copas 
do Mundo no currículo e o status de ân-
cora de programas como ‘RJ TV’, ‘Globo 
Esporte’, ‘Esporte Espetacular’, além dos 
‘Gols do Fantástico’. O jornalista ainda 
se destacou na cobertura e narração do 
Carnaval do Rio pela emissora. Criador 
do bordão ‘Alô, você’, Vannucci, mineiro 
de Uberaba, ganhou destaque nos no-
ticiários pelos romances com famosas, 

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

MALHAÇÃO

 n As meninas pensam no tema 
da festa de 1 ano de Tonico. Ellen 
edita o clipe de Fio. Gabriel diz 
que voltará para Caxambu, mas 
promete estar no aniversário de 
Tonico. Fio vê o clipe editado.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Cassiano e os tenentes obser-
vam a movimentação de Alberto 
e seus capangas. Guiomar passa 
a casa que ganhou de Alberto 
para usufruto da ONG. Ester e 
Taís conseguem o empréstimo.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 n Lucrécia e Fedora passam mal 
ao saber que deverão ir ao Insti-
tuto Médico Legal. Pedro convi-
da Rebeca para viajar. Leonora 
faz um procedimento estético 
em uma clínica veterinária.

 n Poderosa se arruma para sua 
festa e sofre com as lembranças 
do passado. Ela pede mais um 
tempo à Fernanda para descer. 
Poderosa autoriza a ida de Antô-
nio Júnior e Cindy à festa.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Carmen vasculha a sala da 
diretora, acreditando que Cintia 
esconde algum segredo. Clarita 
conta a Beto que Érica será a 
nova funcionaria do Café.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Bibi tenta se explicar para o 
delegado, e Caio a apoia. Jeiza e 
Bibi se enfrentam mais uma vez. 
Bibi exige que Heleninha confir-
me seu álibi para a polícia.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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incluindo três capas da revista ‘Playboy’.
Na Band, ele iniciou a trajetória em 

São Paulo como um dos apresentadores 
do ‘Show do Esporte’, icônico programa 
da emissora paulista que mantinha dez 
horas de programação esportiva, ao 
vivo, nos domingos. Em 2002, foi con-

tratado pela Record e, no ano seguin-
te, se transferiu para a RedeTV! para 
assumir a narração da Fórmula Indy 
e apresentar o ‘TV Esporte’.

À frente do ‘Bola na Rede’, iniciado 
após a final da Copa de 2006, sediada 
na Alemanha, Vannucci virou assun-
to mais uma vez. Em tratamento para 
distúrbios de ansiedade, o jornalista, 
então medicado, passou mal durante 
a apresentação ao vivo. O vídeo com o 
apresentador grogue viralizou e muitos 

comentários suspeitavam que o jornalis-
ta estava sob efeito de bebida alcoólica.

No mesmo ano, ele descobriu ter pro-
blemas cardíacos e, no ano passado, so-

freu um infarto e foi submetido a uma 
angioplastia coronária no Hospital 
Oswaldo Cruz. Na ocasião, ele pas-
sou a usar um marcapasso. Com a 
saúde debilitada, Vannucci traba-
lhava na Rede Brasil de Televisão, 
onde exercia a função de editor de 
esportes. A causa da morte ain-
da não foi divulgada. Vannucci 
deixa quatro filhos: Fernandi-
nho, Frederico, Júlia e Antônio 
Henrique. 

O velório e sepultamento de-
vem ocorrer no Rio de Janeiro.

ALÔ, VOCÊ: 
TRAJETÓRIA 

MARCADA 
POR BORDÃO

Mineiro de Uberaba, o jornalista ganhou projeção nacional como apresentador do 
‘Globo Esporte’ no Rio e teve seu nome envolvido em polêmicas e namoros com famosas

Fernando 
Vanucci 
apresentou 
vários 
programas 
na TV 
Globo, 
como o 
‘Esporte 
Espetacular’ 
e o ‘Globo 
Esporte’

Mãos dadas quando 

trabalhei em 

Uberaba na rádio 7 

Colinas, ele já era 

um grande nome 

nacional. Uma 

grande perda”

CELSO PORTIOLLI,

apresentador do SBT

Alô, você! Obrigado 

pelo caminho aberto 

e trilhado pra nós que 

amamos o esporte e o 

jornalismo esportivo. 

Obrigado, Fernando 

Vanucci... e shulap nela!

FELIPE ANDREOLLI,

apresentador da Globo

Alô você! Fernando 
Vanucci� marcou 
época na TV. Sempre 
alto-astral, bom 
companheiro de 
trabalho. Descanse 
em paz
HÉLIO DE LA PEÑA,
humorista

Trabalhei com 
Fernando Vanucci 
várias vezes... 
nós todos o 
chamávamos de 
‘Fofinho’
LEILANE NEUBARTH,
apresentadora



Horóscopo

Um clima de apreensão e ansiedade pode pintar. 
Tome cuidado com suas despesas hoje, seja prudente! 
A dois, não tente controlar demais seu par, procure 
ouvir mais antes de agir.

Fuja de ações precipitadas. Melhor aguardar, com 
paciência, e as coisas vão se ajeitando conforme o 
tempo passa. Não leve tudo a ferro e fogo! Evite 
discussões no romance.

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: alfa, aloé, anel, asno, café, cáfila, casa, cena, chalé, ciano, clone, 
cone, ensaio, eólica, facial, fácil, fila, filé, filó, hena, henê, iole, laio, lance, 
lanche, lona, safena, sela, selo, sensacional.

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

Terá vontade de se dedicar a algum novo projeto, 
começar um novo curso ou aprender nova habilidade. 
Deve, inclusive, resolver um assunto que tem causado 
dor ou mal-estar.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Bom dia para focar na área amorosa. É hora de curar 
uma ferida deixada por um relacionamento do 
passado, parta para outra! Colega de trabalho poderá 
pedir sua ajuda.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Enfrente os desafios com coragem e determinação, 
não se omita dos problemas. Hoje não é um bom dia 
para reivindicar as atenções do seu par. Não force 
nenhuma situação.

LEÃO
23/7 a 22/8

Vai contar com animação e vontade de levar adiante 
seus projetos, tente manter o foco para realizá-los. 
Talvez consiga colocar um ponto final num assunto 
que se arrasta.

VIRGEM
23/8 a 22/9

A Lua indica progressos no ambiente profissional. Boa 
hora para resolver assuntos que tiram a sua paz, 
inclusive na área sentimental. Terá que ser firme nas 
decisões a tomar.

LIBRA
23/9 a 22/10

Você estará mais otimista e terá oportunidade de 
colocar em prática algo que já está trabalhando. 
Cuidado para não cometer ações imprudentes. O 
diálogo é a saída para tudo.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Hoje você deve tomar cuidado para não querer impor 
sua opinião a qualquer custo, inclusive no trabalho, 
mesmo que esteja certo. A dois e em família, fuja de 
conflitos mais ríspidos.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Os projetos idealizados ontem começarão a ser 
delineados com mais clareza, coloque-os em prática! 
As finanças podem enfrentar altos e baixos, evite 
gastos desnecessários.

Use a energia do dia para fazer progressos na vida 
profissional. Por outro lado, pode enfrentar 
desavenças em família e com o par, fuja de embates. 
Dialogue mais com todos.

Poderá encontrar a solução para um problema que 
anda atrapalhando seu sucesso pessoal. Aproveite o 
clima de sedução para apimentar mais o seu 
relacionamento.

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

Sérgio 
Mallandro 
cai em golpe 
da pirâmide
Sérgio Mallandro deu seu relato 
ao ‘Fantástico’, da Globo, sobre o 
golpe financeiro em que caiu. O 
humorista afirmou que foi vítima 
de um esquema de Jonas Jaimo-
vick, dono da JJ Investe, que foi 
preso em novembro.

“Para colocar uma marca na 
camisa de um time de futebol de 
ponta, é muito dinheiro. Tem que 
ser uma empresa muito consoli-
dada. Eu nunca imaginei na mi-
nha vida que podia ver uma no-
tícia daquela, que o cara tinha se 
metido naquela confusão”, disse 
Mallandro. 

Segundo o humorista, ele foi 
contratado para fazer shows de 
stand-up em eventos empresa-
riais, mas também decidiu inves-
tir. No entanto, ele levou um susto 
ao ver a confusão em que havia se 
metido. “Eu fiz um investimento, 
todo mês vinha um relatório, mas 
para mim foi um susto (quando 
saiu a notícia do golpe). Poxa, eu 
acho que caí na pegadinha do ma-
landro. Nunca tive retorno do di-
nheiro. Você investe na empresa 
que parece toda séria e acontece 
uma coisa dessa”, lamentou. 

O esquema em que Sérgio Mal-
landro caiu é conhecido como pi-
râmides financeiras, que conti-
nuam atraindo vítimas com pro-
messas de lucro acima do normal. 
Jaimovick foi preso no início de 
novembro pela Polícia Civil do Rio 
de Janeiro. Ele é suspeito de ser 
um dos maiores responsáveis de 
esquemas de pirâmides financei-
ras do país. 

Mara 
Maravilha vai 
mudar de 
nome por 
causa do filho

Mara Maravilha anunciou que irá 
mudar de nome. A decisão se dá 
por causa do filho Benjamim, de 
2 anos. Em uma entrevista para a 
revista ‘Crescer’, a apresentadora 
explicou a decisão.

“Vou acrescentar Benjamim no 
meu sobrenome e no do Gabriel!”, 
disse a apresentadora. 

Mara também revelou que tem 
vontade de aumentar a família 
em breve. “Sim! Logo, logo! Vou 
aumentar minha família. Agora, 
vou fazer o meu ‘Show Maravilha’ 
(risos)”, afirmou.

Mara é noiva de Gabriel Torres 
e realizou o sonho de ser mãe no 
início de março deste ano, quando 
adotou um menino.

REPRODUÇÃO

DIVULGAÇÃO

O DIA I QUARTA-FEIRA, 25.11.2020    15



16    QUARTA-FEIRA, 25.11.2020  I  O DIA



O DIA I QUARTA-FEIRA, 25.11.2020    17



18    QUARTA-FEIRA, 25.11.2020  I  O DIA



O DIA I QUARTA-FEIRA, 25.11.2020    19



20    QUARTA-FEIRA, 25.11.2020  I  O DIA



O DIA I QUARTA-FEIRA, 25.11.2020    21


