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ELEIÇÃO

Pesquisa divulgada pelo instituto mostra o ex-prefeito 

com ampla liderança, mesmo com o aumento de cinco 

pontos do candidato à reeleição.  RIO DE JANEIRO, P. 6

Ibope: Paes 
tem 65%. 
Crivella, 
35% dos 
votos válidos 

FOGÃO PERDE DE 2 A 1 PARA O ATLÉTICO-MG E 
SEGUE NA VICE-LANTERNA DO BRASILEIRO.  P. 10

FÁBIA OLIVEIRA, P. 17

ÔNIBUS E 
CAMINHÃO SE 
CHOCAM E 
MAIS DE 40 
MORREM EM 
SÃO PAULO

MARIANA RIOS 
LANÇA O LIVRO 
‘BASTA SENTIR’ 
E FALA DA SUA 
VIDA. P. 15

BORAT, DO 
PROGRAMA AMOR 
& SEXO’, É 
BALEADO NO RIO

BRASIL, P. 6
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ATAQUE

FACEBOOK / REPRODUÇÃO

Em Campos, 
Wladimir 
Garotinho 
tem 57%
Cidade é uma das cinco 
do estado onde haverá 
segundo turno.  
O adversário, Caio Vianna, 
tem 43%. A pesquisa  
é do Ibope. P. 5

Quem promover aglomeração pode ser preso
PM e Vigilância Sanitária vão fiscalizar eventos e quem desrespeitar as regras contra a covid vai para a delegacia. RIO DE JANEIRO, P. 3
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 N Na estrada do Barro 
Vermelho em frente aos 
números 184 e 226 em Rocha 
Miranda tem dois postes com 
as lâmpadas queimadas há 
mas de um mês. A Rio Luz 
precisa tomar providências! 
A rua está um breu, ninguém 
consegue enxergar nada 
quando escurece.

 > Joel Cella
Rocha Miranda

Poste está sem luz 
em Rocha Miranda

Pedidos emperrados 
há anos na fila do INSS

 N Vários pedidos de 
aposentadoria estão 
emperrados nos postos 
do INSS há mais de dois 
anos. Ninguém consegue 
ser atendido. Que falta de 
respeito! A pessoa trabalha 
por décadas e quando precisa 
se aposentar não consegue, 
isso é um absurdo desumano!

 > Haroldo Ávine
Campo Grande

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

As mais lidas
Online

Aos 60 anos, Diego 
Maradona morre  

após sofrer  
parada cardíaca

ATAQUE

EXCLUSIVO 
Visivelmente 

abalado, Renato 
Gaúcho lamenta 

morte de Maradona: 
‘Dia de muita tristeza 

para o futebol 
mundial’

ATAQUE

Fila de espera por  
leito de UTI é maior  

que o número  
de vagas

RIO DE JANEIRO

Essa 
conversa 
cansou o 
eleitor, que 
descobriu 
que existe 
vida além 
dessa 
mostrada 
pelos 
fanáticos”Estrategistas que orientam evangélicos sobre que rumo 

político tomar estão preocupados com o desgaste do 
discurso de pastores pentecostais, já considerado sem 

eficácia eleitoral. Um deles, que pediu sigilo, contou à coluna 
que a narrativa do medo, agenda pró-família, ataques ao 
público LGBT e a publicidade de que a esquerda quer intro-
duzir a “pedofilia” na sociedade, muito utilizado em 2018 - e 
que alguns candidatos tentam repetir nesta eleição -, não 
terá o mesmo efeito  que levou a eleição do presidente Jair 
Bolsonaro. “Essa conversa cansou o eleitor, que descobriu 
que existe vida além dessa mostrada pelos fanáticos”.

Um experiente político que atua desde a década de 60 
concorda e acrescenta “a consequência mais grave des-
se fiasco dos neopentecostais é o gigantesco desgaste de 
sua imagem em todo o Brasil, semelhante à dos direitistas. 
Evangélicos estão pagando um preço alto, porque repousa 
no inconsciente coletivo do brasileiro um julgamento pouco 
lisonjeiro sobre eles, graças aos que usaram a religião para 
fins escrachados eleitorais”.

ESQUENTA O CONFRONTO
Para analistas, o que se verificou no 1º turno no Rio foi a 
difícil reeleição de nomes que, antes do pleito, eram dados 
como certos para a Câmara. Não foi uma eleição fácil como 
a base religiosa imaginava. E a reta final entre Eduardo Paes 
e Marcelo Crivella está muito agressiva no horário eleitoral, 
onde o preferível seria a apresentação de propostas.

ALGO MUDOU EM 2020

Desgaste do 
discurso 
evangélico

 N A jogadora de vôlei de praia 
Carol Solberg é a convidada 
do programa ABI Esporte, 
que estreia na segunda-feira, 
às 19h30, no canal da ABI do 
Youtube. A conversa será so-
bre a liberdade de expressão 
no esporte.

InformedoDia

 N O reforço da Polícia Civil 
no envio de contingente ex-
tra para São João de Meriti 
é a constatação de que mi-
licianos querem interferir 
na política. O atual prefeito 
Doutor João (DEM) e seu ad-
versário, deputado Léo Viei-
ra (PSC), já anunciaram que 
isto está impedindo a movi-
mentação de correligioná-
rios em certas áreas residen-
ciais neste segundo turno.

A FORÇA DA 
MILÍCIA NO 
ESTADO DO RIO

MAXPIXEL

DIVULGAÇÃO

LIBERDADE DE 
EXPRESSÃO

CRISE DO 

EMPREGO 

NO RIO

A taxa de desem-

prego para jovens 

de 18 e 24 anos 

no estado é mais 

que o dobro que 

em Santa Catari-

na, onde o em-

prego industrial 

com CLT é quase 

30% do total do 

emprego formal. 

No Rio, este índice 

não chega a 10%.

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

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

As eleições 2020 não foram fáceis como a base religiosa imaginava

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

São João de Meriti

O verão nem chegou e as torneiras, em vários bairros do Rio 
já estão secas. Parece a repetição do que se viu em 2019: a 
água, quando chegou às residências, veio suja e malcheirosa. 
A Cedae pede 20 dias para a normalizar tudo. Será que já não 
passou da hora de vender a companhia?

É visível o aumento da 
população em situação 
de rua no Rio. O desem-
prego, a falta de pers-
pectiva, a inexistência 
de políticas de apoio aos 
dependentes químicos 
estão entre as causas 
do drama. O assunto 
merece atenção, cuidado 
e carinho.

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Aberta renovação de 
matrícula para o estado
Alunos da rede estadual poderão fazer a a renovação e inscrição escolar online

REPRODUÇÃO

Data de início das aulas ainda não está definido por conta da covid-19, que entrou na segunda onda

A renovação de matrícula 
da rede pública do estado 
do Rio para o ano letivo 
de 2021 começou ontem e 
vai até o dia 3 de dezem-
bro. Para garantir a vaga 
na mesma escola e evitar 
aglomerações, o cadastro 
pode ser feito pelo site Ma-
trícula Fácil. 

Os pais, responsáveis ou 
alunos maiores de 18 anos 
também podem optar pela 
renovação da matrícula 
presencialmente, agendan-
do a data e o horário, por 
telefone, diretamente com 
a unidade escolar. A Secre-
taria de Educação reforçou 
que o aluno que não fizer a 
renovação perderá o direito 
à vaga e deverá participar 
do processo informatiza-
do de matrículas, se quiser 
permanecer na rede esta-
dual de ensino. 

PRÉ-MATRÍCULA
Para os alunos que desejam 
ingressar na rede estadual 
ou mudar de escola, a 1ª 
fase de pré-matrículas será 
aberta de 4 a 22 de dezem-
bro. Os candidatos deve-
rão acessar o site Matrícu-
la Fácil e verificar a oferta 
de séries, cursos e turnos 
disponíveis.

A pasta informou que na 
inscrição, o candidato pode 
escolher, no mínimo, três 
escolas de sua preferência. 

O resultado da alocação 
será divulgado no dia 30 de 
dezembro. 

MATRÍCULAS ESPECIAIS 
Para o ano letivo de 2021, a 
secretaria estadual de edu-
cação prevê uma matrícula 
especial para que os estu-
dantes que estão terminan-
do o ensino médio possam 
aprofundar o conteúdo do 
último ano, caso desejem. 

O calendário para es-
sas matrículas especiais 
está sendo elaborado pela 
pasta e será divulgado em 
separado. 

REDE MUNICIPAL

 NA Prefeitura de Duque de 
Caxias, também iniciou as inscri-
ções para o ano letivo de 2021 na 
rede municipal de ensino. A ma-
trícula vai até o dia 8 dezembro 
somente para alunos da Educa-
ção Especial. Já o prazo para de-
mais alunos novos da Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e 
Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) inicia a partir de 9 de de-
zembro e termina 09 de janeiro.

Por causa da pandemia do 
novo coronavírus, as inscrições 
serão feitas somente pelo link 
https://smeduquedecaxias.
rj.gov.br/smeportal/.

Segundo o calendário ofi-
cial de matrícula, a partir do 
dia 14 de janeiro de 2021, será 
realizado o sorteio público para 
alunos de 1 a 3 anos de idade, 
modalidade Ensino Infantil, 
nos quatro distritos da cidade. 

Caxias também abre inscrições
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PRISÃO PARA QUEM 
DESCUMPRIR AS REGRAS 

Crivella anuncia que organizadores de eventos que não seguirem os protocolos contra 
a covid-19 podem ser presos. PM participará de fiscalização com a Vigilância Sanitária

O 
prefeito Marcelo Cri-
vella atribuiu ontem 
o aumento dos casos 
de covid-19 ao des-

cuido das regras de ouro e ao 
processo eleitoral. A Vigilân-
cia Sanitária, no entanto, ad-
mite que ainda não tem um 
estudo estatístico que com-
prove o impacto do pleito no 
aumento da curva de trans-
missão na cidade. Crivella 
anunciou que a partir de ago-
ra eventos passarão a ser fis-
calizados em conjunto com a 
Polícia Militar e que organiza-
dores poderão receber voz de 
prisão em caso de descumpri-
mento de protocolos.

Apesar de ter convocado 
uma coletiva de imprensa, o 
prefeito saiu do Riocentro, na 
Zona Oeste do Rio sem res-
ponder perguntas da impren-
sa. Durante sua fala, Crivella 
classificou o atual estágio da 
pandemia como uma ende-
mia e descartou adotar nova-
mente o lockdown.

“A nossa endemia já não é 
mais pandemia, aumentou 
tendo em vista o processo 
eleitoral: muita gente na rua, 
milhares de urnas, as pessoas 
indo às urnas, e isso faz com 
que aumente a aglomeração e 
com ela o contágio”, disse.

FISCALIZAÇÃO
Ao comentar eventos que têm 
provocado aglomerações no 
Rio, Crivella disse que a fisca-
lização da Guarda Municipal 
e da Vigilância Sanitária será 
realizada em conjunto com a 
Polícia Militar. “Agora, a PM 
vai estar junto. Pode ter or-
dem de prisão. A pessoa pode 
ser levada à força para a de-
legacia, além de pagar uma 
multa muito forte”, anunciou.

Prefeito Marcelo Crivella descartou realizar lockdown e disse que receberá ajuda do governador em exercício para compra de medicamentos

BEATRIZ PEREZ

Segundo o superinten-
dente de Vigilância Sanitá-
ria Flávio Graça os eventos 
que desrespeitarem o pro-
tocolo sanitário receberão 
multa gravíssima, em torno 
de R$ 13 mil, que pode ser 
dobrada, e podem sofrer cas-
sação de alvará.

O prefeito disse que a Rede 
Municipal vai rever o proto-
colo adotado inicialmente de 
que apenas pacientes mais 
graves deveriam procurar 
atendimento. A orientação 
agora é de que a população 
procure atendimento aos pri-
meiros sintomas. Crivella res-
saltou que a nova orientação 
será realizar exames de tomó-
grafos na população aos pri-
meiros sintomas da doença.

 > O governador em 
exercício, Cláudio Cas-
tro, determinou que o 
Corpo de Bombeiros 
realize ações com intui-
to de combater o avan-
ço do novo coronavírus. 
Desde ontem, eventos 
com participação do 
público devem ser sub-
metidos à autorização 
da corporação, que 
também estará encar-
regada pela fiscalização 
de boates, bares e casas 
de espetáculos.

“Todos os eventos e 
estabelecimentos co-
merciais precisam es-
tar de acordo com o 
decreto estadual, res-
peitando regras de se-
gurança como distan-
ciamento social, uso 
de máscara facial e 
disponibilização de ál-
cool 70 ou em gel para 
o público. É preciso 
seguir essas regras de 
ouro. Vamos reforçar 
a fiscalização nesses 
locais para que o novo 
coronavírus não avan-
ce”, disse o governador.

Segundo o coman-
dante-geral do Corpo 
de Bombeiros e secre-
tário de Defesa Civil, 
coronel Leandro Mon-
teiro, os estabelecimen-
tos que não seguirem as 
medidas de lotação de 
acordo com o decreto 
estadual 4.7345, de 5 
de novembro de 2020, 
serão interditados e te-
rão suas licenças cas-
sadas, além de terem 
solicitações de eventos 
abertos passando por 
rigorosa avaliação da 
corporação.

Bombeiros 
vão fiscalizar 
aglomeração

A pessoa 
que se trata 
preventivamente se 
torna um patrimônio 
da cidade porque ela 
está imunizada, tem 
anticorpos

MARCELO CRIVELLA, 
prefeito do Rio

Governador em 
exercício, Cláudio Castro 
determinou que o Corpo 
de Bombeiros realize 
ações para combater 
avanço do novo 
coronavírus

DANIEL CASTELO BRANCO

Reabertura de leitos
 > Marcelo Crivella fez um 

apelo para que a rede pri-
vada reabra leitos e disse 
que a Rede Municipal de 
Saúde pode abrir mais lei-
tos a qualquer momento, 
conforme a demanda.

O subsecretário de Saú-
de Jorge Darze informou 
que o município tem a ca-
pacidade de ampliar a rede 
em 922 leitos de enferma-
ria e 394 de UTI. O sistema 
público de saúde da capital 
(rede municipal, federal e 
estadual) tem 513 pacien-
tes internados em leitos 

de UTI, chegando a 93% 
de ocupação. À espera de 
atendimento, são 77 doen-
tes para 35 leitos.

Para dar conta da pres-
são na rede de Saúde, Cri-
vella disse que receberá 
ajuda do governador Cláu-
dio Castro para compra de 
medicamentos e reforço de 
mão de obra. Castro ofe-
recerá recursos para que 
agentes da Saúde da Famí-
lia recebam gratificações e 
identifiquem pessoas com 
primeiros sintomas para 
realizarem tomografia.

TRATAMENTO

 N Durante sua fala ontem, 
no Riocentro, Marcelo Cri-
vella afirmou ainda que o 
carioca que se contagia e 
recebe o tratamento no iní-
cio da doença se torna um 
patrimônio para a cidade.

“A pessoa que se trata 
preventivamente se torna 
um patrimônio da cidade 
porque ela está imunizada, 
tem anticorpos. Quando che-
gar a vacina, não precisa ser 
vacinada nas primeiras ho-
ras. Vamos imunizar primeiro 
quem precisa mais, quem 
não está imunizado”, disse.

O prefeito minimizou a 
doença no Rio ao afirmar 
que o número de mortes na 
cidade no último mês foi pa-
recido com o de outubro de 
2019. “A nossa primeira onda 
começou com 7 mil óbitos em 
abril, subiu para 10 mil óbitos 
em maio e caiu para 6 mil em 
junho. A partir daí foi caindo 
para os números em torno de 
5 mil, que é a média mensal 
de óbitos no Rio de outros 
anos e que continuam nor-
mais até hoje. No mês passa-
do tivemos 5.500 óbitos na 
cidade e no mesmo mês de 
outubro de um ano passado 
foram 5.100”, disse.

‘Patrimônio 
da cidade’

PUNIÇÃO

R$ 13 MIL
Valor da multa que será 

aplicada aos organizadores 

de eventos na cidade do 

Rio que desrespeitarem os 

protocolos sanitários

BEATRIZ PEREZ
beatriz.perez@odia.com.br

O DIA I QUINTA-FEIRA, 26.11.2020    3



 > Na terça-feira, Crivella 
também desmarcou par-
ticipação em sabatina na 
rádio CBN. A entrevista 
do candidato acontece-
ria entre 10h30 e 11h30 da 
manhã. O prefeito do Rio 
e candidato à reeleição ale-
gou dificuldades na agen-
da. A participação na saba-
tina havia sido agendada 
na quinta-feira passada 
com o coordenador da 
campanha, e estava con-
firmada em ata, como afir-
mou a própria emissora.

“Lamentamos que o 
prefeito Crivella tenha 
decepcionado aos mui-
tos ouvintes da CBN que 
mandaram perguntas 
sobre os possíveis próxi-
mos quatro anos do can-
didato à frente da Prefei-
tura do Rio de Janeiro e 

aos que se programaram 
para ouvir a entrevista 
ao vivo. O prefeito des-
perdiça uma oportuni-
dade de prestar contas 
aos cariocas e apresen-
tar suas propostas para 
os graves problemas da 
cidade”, afirmou a CBN 
em nota lida no ar. 

Nesta quarta, Eduar-
do Paes (DEM) foi ao es-
túdio fazer sua partici-
pação no quadro da CBN, 
igualmente agendada 
- segundo a emissora - 
com sua coordenação de 
campanha. O candidato 
afirmou que irá reverter 
o aumento de IPTU apli-
cado pelo atual prefeito. 
Criticou Crivella afir-
mando que “aumento de 
imposto é coisa de gestor 
preguiçoso”.

Na terça-feira, falta  
em sabatina na CBN

A Delegacia de Repressão às 
Ações Criminosas Organizadas 
(Draco) investiga a participa-
ção de um homem suspeito de 
envolvimento com a milícia, que 
estaria apoiando o candidato à 
Prefeitura de São João de Meriti, 
Léo Vieira (PSC), que disputa 
o segundo turno com Dr. João 
(DEM). Leonardo Pimenta Cea-
rense, de 34 anos, foi identifica-
do pela especializada como o 

homem que aparece num vídeo, 
em uma moto acompanhando 
uma carreata de apoio ao can-
didato da Baixada Fluminense, 
com um volume na cintura, simi-
lar a uma arma de fogo. 
As imagens teriam sido gra-
vadas no último domingo e, 
mesmo sem arma aparente, 
os investigadores afirmam que 
o volume na cintura é caracte-
rístico de quem anda armado.

DIA A DIA

DRACO IDENTIFICA HOMEM EM MERITI

4   RIO DE JANEIRO QUINTA-FEIRA, 26.11.2020  I  O DIA

Crivella evita imprensa, não 
avisa atividades e ‘dá o cano’ 
Prefeito saiu de fininho do Riocentro. Esta não é a 1ª vez que ele fura em entrevistas

REGINALDO PIMENTA

O 
prefeito e candida-
to do Republicanos, 
Marcelo Crivella, 
parece andar “fugin-

do” da imprensa. Os avisos 
de pauta enviados à redação 
de O DIA, por exemplo, têm 
chegado em cima da hora, o 
que dificulta a cobertura da 
coletiva ou o acompanha-
mento do dia do candidato à 
reeleição. Ontem um evento 
marcado para 9h30 na Zona 
Oeste só foi informado ao jor-
nal as 8h45. Mas, no entan-
to, em entrevista ao O Globo, 
a quem chama de lixo para 
agradar o presidente Jair Bol-
sonaro, Crivella afirmou que 
“a região da Taquara precisa 
da canalização dos seus rios, 
as encostas caem, há asso-
reamento, chuva, água sobe 
e todo mundo perde tudo”.

Ontem, apesar de ter convo-
cado uma coletiva de impren-
sa na parte manhã no Riocen-
tro, Crivella não respondeu a 
perguntas de jornalistas. 

Ao fim de sua fala de 15 
minutos sobre o aumento 
da curva de covid-19 na cida-
de, Crivella disse que antes 
de abrir para as perguntas, 
passaria a fala para o supe-
rintendente de Vigilância Sa-
nitária, Flávio Graça.

Crivella acompanhou 
um pouco a fala do superin-
tendente, mas saiu de “fini-
nho” logo no início de seu 
discurso, o prefeito deixou 
a coletiva desviando pela 
direita e entrando em um 
carro, que foi seguido por 
um veículo batedor.

A assessoria da prefeitu-
ra justificou a saída alegan-
do que ele tinha uma saba-
tina marcada no SBT, mas 
não explicou por que ele 
anunciou que abriria para 
perguntas após a apresen-
tação do superintendente 
de Vigilância Sanitária.

Não é a primeira vez 
que o prefeito adota uma 
postura fugitiva em rela-
ção à imprensa. Na terça, 
sua assessoria avisou que 
ele não teria evento aber-
to à imprensa. No entanto, 
na tarde deste dia, Crivel-
la fez carreata nas regiões 
de Santa Cruz e Maré. Sua 

CONFIRA

Participação no SBT, com Isabele Benito, começou atrasada

 N A sabatina de Crivella ao 
SBT começou atrasada. En-
quanto Crivella não chega-
va do Riocentro, a repórter 
Isabele Benito, também co-
lunista de O DIA, chegou a 
mostrar a cadeira em que o 
prefeito sentaria, vazia até 

aquele momento.
“Continuamos esperando o 

prefeito, e assim que ele chegar 
começaremos, mas com o tem-
po mais curto”, avisou. Crivella 
foi perguntado sobre o esvazia-
mento da sua candidatura, com 
aliados desistindo de apoiá-lo e 

bandeando-se para a candida-
tura de Eduardo Paes. 

O  p re fe i to  a le go u  q u e  o s 
desistentes não eram de seu 
partido. Afirmou também que 
n ã o  p e n s a  e m  lo c kd ow n  n o 
Rio, como forma de combater 
a  covid-1 9.  Acu sou  também 

Apesar de ter 
convocado uma 
coletiva no 
Riocentro, Crivella 
não respondeu 
perguntas

partidos de esquerda de 
apoiarem o “kit gay” e de se 
envolverem em corrupção. E 
usou a falta de R$ 15 bilhões 
nos cofres do Rio para justi-
ficar o fato de seu programa 
de governo ser igual ao de 
2016.

equipe publicou nas redes 
sociais vídeos do candidato 
pedindo votos nessas áreas 
do Rio.

Em outubro, Crivella 
desmarcou na véspera até 
mesmo uma live que faria 
com o O DIA, que aconte-
ceria no dia 20. Uma sema-
na depois disso, fez uma 
apresentação remota, den-
tro de um carro.

A relação de Crivella com 
a imprensa está sob tensão 
há vários meses. Em se-
tembro, estourou o caso 
dos “guardiões do Crivel-
la”: o esquema montado 
com funcionários públicos 
da prefeitura para fazer 
plantão na porta dos hos-
pitais municipais do Rio 
de Janeiro, e atrapalhar 
a realização de entrevis-

tas com as pessoas nesses 
ambientes.

Em sua campanha eleito-
ral à reeleição no primeiro 
turno, Crivella afirmou que 
ia mostrar “o que esta emis-
sora esconde de você” (em 
referência à Rede Globo). 
Alguns dos vídeos exibidos 
mostraram uma imitação do 
RJTV com dupla de repórte-
res e cenário parecido.

A região da Taquara 
precisa da canalização 
dos seus rios, as encostas 
caem, há assoreamento, 
chuva, água sobe e todo 
mundo perde tudo”
MARCELO CRIVELLA, prefeito e 
candidato à reeleição
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Pesquisa mostra Wladimir Garotinho na 
ponta com 57% dos votos em Campos
Levantamento foi feito entre domingo e ontem pelo Ibope inteligência com mais de 600 entrevistados no município

DIVULGAÇÃO

Wladimir Garotinho (PSD) está com 57% das intenções de votos válidos e Caio Vianna (PDT), 43%

O 
candidato à pre-
feitura de Campos 
Wladimir Garoti-
nho (PSD) lidera 

pesquisa de intenções de 
votos divulgada pelo Ibo-
pe Inteligência ontem. De 
acordo com o levantamen-
to, o candidato do PSD é a 
escolha de 57% dos eleitores 
válidos, enquanto o rival no 
segundo turno das eleições 
no município, Caio Vianna 
(PDT), registrou 43%. Dos 
602 entrevistados, 9% decla-
raram a intenção de votar em 
branco ou anular e 3% não 
souberam ou preferiram não 
responder à pergunta.

Feita entre domingo (22) 
e anteontem (24), a amostra-
gem do instituto de pesqui-
sa reflete resultado parecido 
ao obtido pelo candidato do 

PSD que venceu o primeiro 
turno com 106.526 votos, ga-
nhando em todas as Zonas 
Eleitorais, e superando a vo-
tação do segundo e terceiro 
colocado somados. A mar-
gem de erro da pesquisa de 
hoje é de 4%.

Ainda segundo o levanta-
mento do Ibope, as intenções 
de voto em Wladimir Garo-
tinho são maiores entre os 
eleitores de menor escolari-
dade e renda. “O candidato 
obtém 29% entre aqueles 
que cursaram o Ensino Su-
perior e chega a 64% entre 
os que têm o Ensino Funda-
mental. Entre os que pos-
suem renda familiar maior 
que 2 salários mínimos tem 
40% e atinge 62% entre os 
entrevistados com renda de 
até 1 salário mínimo”, diz o 
estudo.

Já para o concorren-
te Caio Vianna, acontece o 

contrário. O desempenho 
sobe conforme aumentam 
os indicadores de renda fa-
miliar e escolaridade dos 
eleitores. De acordo com o 
Ibope, o candidato do PDT 
tem 30% das escolhas no En-
sino Fundamental e tem 51% 
entre aqueles que possuem o 
Ensino Superior. Quando o 
recorte é o eleitor com renda 
acima de 2 salários, Vianna 
tem 47% “contra 29% entre 
aqueles que têm renda fami-
liar de até 1 salário mínimo”.

O Ibope mediu também 
a expectativa de vitória, in-
dependente da intenção de 
voto, com Wladimir apare-
cendo com 61% das preferên-
cias, enquanto Caio tem 28% 
e 11% preferem não opinar. 

A pesquisa feita pelo Ibo-
pe Inteligência foi registrada 
no Tribunal Regional Eleito-
ral (TRE-RJ) sob o protocolo 
Nº RJ-09178/2020.

LUCAS CARDOSO

lucas.cardoso@odia.com.br



Ibope: Paes 
tem 65% e 
Crivella fica 
com 35%
Pesquisa Divulgada ontem mostra 
liderança do democrata: seja por 
intenção de votos ou por votos válidos

DIVULGAÇÃO

U
ma pesquisa Ibope di-
vulgada ontem apon-
ta que Eduardo Paes 
(DEM) continua na 

liderança de percentuais de 
intenção de votos para a Pre-
feitura do Rio de Janeiro nas 
Eleições 2020. O candidato do 
DEM está com 65% dos votos 
válidos, seguido pelo prefeito 
e candidato a reeleição Mar-
celo Crivella (Republicanos), 
com 35%. Os percentuais de 
nenhum/branco/nulo são de 
16% e os que não sabem ou não 
responderam são de 3%.

Contando-se apenas as in-
tenções de voto, Paes tem 53% 
e Crivella, 28%. Na pesquisa 
espontânea, Paes fica com 
47%, Crivella com 25%, ne-
nhum/branco/nulo com 18%, 

não sabe/não respondeu com 
9%. A pesquisa Ibope foi enco-
mendada pela TV Globo. Um 
número de 1.001 eleitores da 
cidade do Rio foi ouvido para a 
pesquisa, que tem margem de 
erro de 3 pontos percentuais 
para mais ou para menos. A 
apuração foi feita entre 23 e 25 
de novembro.

DIA DE PAES

Os transportes no Rio de Ja-
neiro vão de mal a pior. Seja 
ônibus, trem, metrô, BRT, 
barcas... Mas um entre eles 
chama muito a atenção: o 
BRT, que tem sofrido com 
abandono, vandalismo e es-
tações fechadas deixando o 
povo à pé. Ontem durante 
visita à estação Dom Bosco, 

no Recreio dos Bandeiran-
tes, atualmente abandona-
da, o candidato à Prefeitura 
do Rio Eduardo Paes (DEM) 
garantiu que em seus pri-
meiros 100 dias de governo 
vai oferecer mais seguran-
ça aos usuários do BRT, com 
a presença de agentes da 
Guarda Municipal em todas 
as estações.   

“Um dos maiores absur-
dos da gestão do Crivella é 
o total descaso com o BRT. 
Inúmeras estações estão 
desativadas, e aquelas que 
ainda estão funcionando es-

tão completamente abando-
nadas. Precisamos dar mais 
comodidade e dignidade 
aos usuários, garantir a se-
gurança dos passageiros e a 
preservação do próprio espa-
ço. Isso será feito com a pre-
sença de agentes da Guarda 
Municipal em todas as esta-
ções.  E as mulheres agora 
também terão um veículo só 
para elas: O BRT Rosa, exclu-
sivamente para as cariocas”.

“Hoje, todos os BRTs estão 
abandonados. A prefeitura 
precisa exigir que a conces-
sionária recupere estas esta-

ções e os ônibus, a partir do 
momento que você tem a vida 
útil deles vencidas, que sejam 
trocados. A concessionária 
deve cumprir o contrato e nós 
vamos cobrar isso dela”, afir-
mou o candidato.

O plano “BRT com Digni-
dade” prevê que o sistema vol-
tará a ter um funcionamento 
adequado, com segurança e 
frota bem conservada, veícu-
los com ar-condicionado e o 
fim das longas esperas nas es-
tações. Além disso, câmeras 
serão implantadas em todas 
as estações.

Hoje, todos os BRTs 
estão abandonados. 
A prefeitura 
precisa exigir que 
a concessionária 
recupere estas 
estações e os 
ônibus”
EDUARDO PAES, candidato 
à Prefeitura do Rio

Acidente entre ônibus e caminhão mata 41 pessoas
A colisão foi frontal em rodovia do interior de São Paulo. Outras 11 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas a hospitais da região

REPRODUÇÃO

Veículos 

ficaram 

destruídos na 

colisão, que 

aconteceu 

na região de 

Itupeva, a 73 

quilômetros 

da cidade de 

São Paulo

Um acidente envolvendo 
um ônibus e um caminhão 
deixou dezenas de mortos 
no interior de São Paulo. A 
colisão aconteceu ontem, na 
Rodovia Alfredo de Oliveira 
Carvalho (SP-249). A locali-
dade fica entre as cidades de 
Taguaí e Taquarituba, na Re-
gião de Avaré.

A colisão entre os automó-
veis foi frontal e, pelo menos, 
41 pessoas morreram, outras 
11 estão feridas. O estado de 
saúde dos feridos não foi di-
vulgado, mas eles foram en-
caminhados para hospitais 
de Taguaí, Taquarituba, Far-
tura, Itaí e Avaré.

As prefeituras de Taguaí 
e Itaí decretaram luto ofi-
cial de três dias por conta do 
acidente.

Segundo o porta-voz da 

Polícia Militar de São Paulo, 
tenente Alexandre Guedes, 
o local é de difícil acesso e 
o número de vítimas ainda 
pode aumentar. De acordo 
com informações iniciais do 

Corpo de Bombeiros de Pi-
raju, o ônibus transportava 
cerca de 50 funcionários de 
uma empresa têxtil.

O acidente aconteceu por 
volta das 7h, e a rodovia pre-
cisou ser interditada para 
atendimento da ocorrência. 

Novo protesto no Carrefour da 
Barra pede demissão de CEO

REPRODUÇÃO

Manifestantes levaram cartazes pedido a saída de Prioux 

Cerca de 30 manifestantes 
realizaram um protesto no 
Carrefour da Barra da Tijuca, 
na Zona Oeste do Rio, na tarde 
de ontem, após a morte de um 
homem negro, João Alberto 
Silveira Freitas, em uma uni-
dade em Porto Alegre, no Rio 
Grande do Sul. A principal rei-
vindicação do ato, que aconte-
ceu de forma pacífica, é a de-
missão do CEO da Rede Car-
refour no Brasil, Noel Prioux. 
Policiais militares acompa-
nharam o ato, que transcor-
reu sem incidentes até as 19h. 
A unidade foi fechada.

Na última sexta-feira, cer-
ca de 200 manifestantes tam-
bém realizaram um ato na 
unidade. A reportagem de O 

DIA acompanhou os protes-
tos dentro e fora do mercado, 
onde ativistas carregaram fai-
xas, cartazes e entoaram cân-
ticos antirracismo e contra 

racistas. O ato também teve 
a presença de personalidades 
negras e brancas. Um dos mo-
mentos de tensão, mais ao fim 
da manifestação, transcorreu 
quando os presentes organi-
zavam a saída do local junto a 
funcionários e clientes, para 
evitar represálias da Polícia 
Militar. Os PMs escoltaram 
o grupo para fora do esta-
cionamento e a dispersão foi 
pacífica.

BLOQUEIO DE CAIXAS

A reportagem filmou o mo-
mento em que os presentes 
gritaram “racistas não pas-
sarão”, enquanto carregavam 
cartazes com dizeres como 
“sem luta, sem paz”, “Carre-
four assassino” e outros frases 
contra o mercado e de cunho 
antirracista. O protesto con-
sistiu em lotar carrinhos com 
produtos variados e bloquear 

os caixas. Uma cliente do su-
permercado chegou a ligar 
para a polícia por não conse-
guir passar as compras e foi 
aplaudida com ironia pelos 
manifestantes. 

Os seguranças do estabele-
cimento observaram a movi-
mentação, antes da chegada 
dos policiais militares. Alguns 
manifestantes aproveitaram 
equipamentos de som à ven-
da no mercado para repetir 
mensagem “não comprem, 
não colaborem com um mer-
cado racista”. Em um dado 
momento, os protestantes co-
locaram para tocar a música 
‘Olho de Tigre’, do rapper mi-
neiro Djonga, conhecida can-
ção antirracismo.

ASSASSINATO NO SUL

João Alberto Silveira Freitas 
foi espancado e morto por 
dois homens brancos que in-

tegravam a equipe de segu-
rança da unidade do Carre-
four Passo D’areia, na capital 
gaúcha. Os suspeitos, um de 
24 anos e outro de 30 anos, fo-
ram presos em flagrante, sen-
do que um deles foi levado a 
um presídio militar por inte-
grar a Brigada Militar do Rio 
Grande do Sul. A Polícia Civil 
trata o caso como homicídio 
qualificado.

Os vigias Magno Braz Bor-
ges e Giovane Gaspar da Silva, 
policial militar temporário, 
foram flagrados pelas câme-
ras de segurança espancando 
João Alberto até a morte. Os 
dois tiveram prisão preventi-
va decretada pela Justiça.

Eles foram autuados em 
flagrante por homicídio tri-
plamente qualificado por 
motivo fútil, asfixia e recurso 
que impossibilitou a defesa 
da vítima.

De acordo com os 
bombeiros, ônibus 
transportava cerca 
de 50 funcionários 
de empresa têxtil
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G
ênio da bola, artista dos gramados, 
dono de frases e protagonista de mo-
mentos polêmicos fora e dentro dos 
campos - como o famoso gol “Mão de 

Deus” na Copa de 1986: Maradona morreu 
ontem, aos 60 anos, deixando um pouco de 
todas essas suas versões no imaginário dos 
amantes do futebol. O adeus do craque gerou 
comoção mundial, fez relembrar a sua bata-
lha contra as drogas e gerou homenagens por 
todos os cantos. O ex-jogador sofreu parada 
cardiorrespiratória e chegou a ser atendido em 
um centro médico, mas não resistiu e morreu 
em Tigre, na província de Buenos Aires. As 
informações foram dadas primeiramente pelo 
jornal “Clarín”, da Argentina.

No começo do mês, Maradona foi internado 
às pressas, com sintomas de anemia. Foi desco-
berta pequena hemorragia no cérebro, e passou 
por cirurgia para drená-la. Recebeu alta em 12 
de novembro. Nascido em 30 de outubro de 
1960, Maradona é considerado um dos maiores 
jogadores de todos os tempos. Ele defendeu 
grandes clubes, como Boca Juniors e Barcelo-
na. Seu maior momento no futebol europeu foi 
com a camisa do Napoli, da Itália.

Pela seleção, Maradona disputou três Copas. 
A glória máxima foi em 1986, quando conduziu 
o seu país ao título mundial, como destaque 
absoluto do torneio. Pela seleção, ele chorou 
de raiva ao receber a medalha de vice na Copa 
da Itália, em 1990. Jogou outros dois Mundiais: 
Espanha-1982 e Estados Unidos-1994, quando 
pronunciou a frase “cortaram minhas pernas”, 
depois de testar positivo no controle antido-
ping para efedrina, em meio a momento de 
renascimento no futebol. Mais tarde, como 
treinador, comandou a seleção entre 2008 e 
2010, até a Copa da África do Sul, com Messi em 
campo. Mas seu destino foi selado com dura 
derrota para a Alemanha nas quartas.

GÊNIO POLÊMICO
Polêmico e gênio da bola, ele transcendeu o uni-
verso do futebol e entrou para a história como 
um dos maiores de todos os tempos. Passou a 
infância em Villa Fiorito, na periferia de Buenos 
Aires. Ali, começou a se destacar por sua habi-
lidade com a bola nos pés. Seu maior ídolo era 
o brasileiro Roberto Rivellino, canhoto como 
ele. No livro “Yo Soy el Diego de la Gente”, ele 
reverencia Rivellino.

“Sempre o menciono como um dos maiores. 

Ele teve elegância e rebeldia. Ele se rebelou con-
tra os poderosos”, disse. Na Copa de 70, então 
com dez anos, Maradona ficou encantando com 
os “elásticos” de Rivellino.

Quase duas décadas depois, também no Mé-
xico, foi a vez de ele se consolidar como estrela 
do futebol. Como capitão da seleção levantou 
a Copa em 1986. Foi lá que marcou seus gols 
mais famosos: o polêmico com a “mão de Deus” 
e outro em que driblou os adversários desde o 
meio de campo, ambos contra a Inglaterra. Na 
Argentina, despertou devoção e paixões a ponto 
de alguns fãs terem criado a Igreja Maradonia-
na. Os fiéis o consideram seu deus. 

VÍCIO EM COCAÍNA
Em 17 de março de 1991, o vício em cocaína cus-
tou-lhe a primeira suspensão. Voltou aos gra-
mados pelo espanhol Sevilha (1992-1993) e de lá 
retornou à Argentina para breve passagem pelo 
Newell’s Old Boys. Depois da Copa de 1994 e da 
segunda sanção por doping, vestiu mais uma 
vez a camisa do Boca e deixou os gramados em 
25 de outubro de 1997. Em uma despedida me-
morável em 2001, No estádio La Bombonera lo-
tado, Maradona falou sobre seus vícios. “Errei e 
paguei, mas o que fiz em campo não se apagou”.

Maradona foi mais do que um grande joga-
dor. Indomável, enfrentou o poder do futebol 
mundial, desafiou o establishment, abraçou 
líderes da esquerda latino-americana, fez ami-
zade com Fidel Castro, tatuou Che Guevara e 
Fidel, e é o ídolo de figuras lendárias do esporte.

PROBLEMAS DE SAÚDE
Em 2000, sofreu ataque cardíaco devido a over-
dose no resort uruguaio de Punta del Este. Fez 
longo tratamento, com idas e vindas a Havana. 
Pesando 100 quilos, outra crise cardíaca e respi-
ratória o surpreendeu em 2004 e o deixou à bei-
ra da morte. Recuperado, fez cirurgia bariátrica 
e perdeu 50 quilos, para retornar um ano depois 
como apresentador de TV. Em 2007, os excessos 
com álcool o levaram a tratamento por hepatite. 
Foi internado em hospital psiquiátrico.

Para os gramados, voltou como treinador. 
Depois de liderar a seleção nacional, comandou 
o Al Wasl (2011-2012) dos Emirados Árabes, de-
pois o Al Fujairah (2017-2018) e no  México, es-
teve à frente do Los Dorados de Sinaloa (2018). 
Operado dos joelhos e de bengala, assumiu em 
2019 o Gimnasia y Esgrima La Plata.

de 
Nas mãos 

Com carreira marcada por 

genialidade e polêmica, 

Maradona morre aos 

60 anos, em Tigre, na 

província de Buenos Aires

 > Pelé ou Maradona? A inevitável compa-
ração sempre levava à pergunta eterniza-
da no mundo da bola e contribuiu para 
a rivalidade entre Brasil e Argentina. Rei 
para brasileiros, Pelé, considerado o me-
lhor de todos os tempos, deixou a coroa 
de lado e se permitiu chorar a morte do 
amigo Maradona, venerado com um deus 
na Argentina.

“Que notícia triste. Eu perdi um grande 
amigo e o mundo perdeu uma lenda. Há 
muito a ser dito, mas por agora, que Deus 
dê força para os familiares. Um dia, espe-
ro que possamos jogar bola juntos no céu”, 
disse Pelé, via redes sociais.

As duas maiores lendas do futebol co-
memoraram mais um ano de vida em ou-
tubro. No dia 23, Pelé fez 80 anos e, no dia 
30, Dom Diego, 60.

Maradona teve ao longo da sua vida 

relação de amor e ódio com Pelé. Nos úl-
timos anos, os dois selaram a paz e até 
trocaram afagos em público. Eles nun-
ca se encontraram nos campos, mas fora 
deles se enfrentaram, fizeram amizade, 
competiram e se reconciliaram. 

Depois de anos de afastamento, eles 
se reencontraram em 2005, quando Ma-
radona teve Pelé como o primeiro convi-
dado especial de seu programa de TV “La 
Noche del 10”. A reconciliação só veio em 
2016. “Chega de brigas”, declarou Marado-
na quando eles se encontraram em Paris 
para uma “festa pela paz” organizada por 
uma marca de relógios. 

“Agora estamos de mãos dadas”, res-
pondeu Pelé de braço dado com Marado-
na, que o ajudava a entrar nas instalações 
do evento enquanto o brasileiro caminha-
va com uma bengala.

Eterno ‘rival’, Pelé lamenta morte do amigo

Deus

Em 86, Maradona marcou 

os gols mais famosos: 

com a “mão de Deus” e 

o que driblou os ingleses 

desde o meio de campo

Na Argentina, despertou 
devoção e paixões, ao ponto 
de alguns fãs terem criado a 
Igreja Maradoniana. Os fiéis o 
consideram seu deus. 
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Um dia muito triste para todos 
os argentinos e para o futebol. 
Nos deixa, mas não se vai, 
porque Diego é eterno”
LIONEL MESSI, astro da Seleção argentina e 
do Barcelona

Senhor, sem palavras. Nosso 
amigo, irmão, Diego, partiu 
para o seu reino. Por favor, 
receba ele de braços abertos”
CARECA, parceiro de Maradona no Napoli

Meu amigo se foi. Maradona, 
a lenda! O argentino que 
conquistou o mundo 
com a bola nos pés, mas 
também por sua alegria e 
personalidade única”
ROMÁRIO, campeão mundial em 1994

Hoje despeço-me de um 
amigo e o mundo despede-
se de um gênio eterno. Um 
dos melhores de todos os 
tempos”
CRISTIANO RONALDO, estrela da Juventus

Arrasada, triste, chocada...
Perdemos um dos deuses da 
Bola, uma lenda histórica 
e de âmbito mundial, que 
inspirou a todos nós...”
MARTA, estrela do Orlando Pride

Sempre estarás em nossas 
memórias, você deixou o seu 
legado. O futebol te agradece. 
Descanse em paz, lenda”
NEYMAR, atacante do PSG

“Meus sentimentos à família e 
a todos que amam este gênio. 
Meu amigo, meu ídolo, meu 
número 10, obrigado por cada 
instante em sua cia, seja em 
jogos ou num simples jantar. “
RONALDINHO GAÚCHO,
Campeão mundial em 2002

 > A morte de Diego Armando Ma-
radona chocou o mundo esportivo. 
E a imprensa internacional reagiu 
à altura da grande história do astro.

Na Argentina, o ‘Clarín’ começou 
a notícia de sua morte com um pará-
grafo emocionante: “E o dia aconte-
ceu. Um impacto mundial. Uma notí-
cia que marca uma mudança na his-
tória. A sentença que várias vezes se 
escreveu, mas foi esquivada pelo des-
tino agora é parte da triste realidade: 
morreu Diego Armando Maradona.”

Na Itália, onde Maradona é o 
maior ídolo da história do Napoli, 

a ‘Gazzetta dello Sport’ estampou 
a manchete: ‘A tragédia. Adeus Ma-
radona: o futebol chora a morte do 
maior de todos”.

Ainda na Itália, o ‘Corriere dello 
Sport’ também foi sucinto, mas for-
te na sua manchete: “Adeus a Diego 
Maradona: o mundo chora o Deus 
do futebol”.

Na França, o ‘L’Équipe’ lamentou 
a morte do astro e deu um tratamen-
to de lenda ao ex-jogador. Na capa de 
seu site, estampou uma foto de Ma-
radona com a manchete: “A morte 
de um Deus”.

Repercussão mundial: ‘A morte de um Deus’

 > Fora das quatro linhas, Don Die-
go, como era conhecido, teve uma 
vida recheada de polêmicas. Du-
rante e após a carreira, travou bata-
lha dura contra as drogas. Em 1991, 
foi suspenso por 15 meses após seu 
exame antidoping acusar resultado 
positivo para cocaína. Na Copa de 
94, voltou a testar positivo no an-
tidoping, dessa vez para efedrina, 
droga usada para emagrecer. Desde 
então, lutava para se livrar de vícios 
e foi internado em algumas oportu-
nidades em decorrência da depen-
dência química.

Ex-jogador e atual comentarista 
da Rede Globo, Walter Casagrande 
se emocionou ao comentar a morte 
de Maradona em participação no 
programa “Jornal Hoje”.

“Estou bem chocado. Está muito 
difícil este ano. Joguei na mesma 
época em que ele na Itália, sempre 
me tratou muito bem. Sempre me 
preocupei com a dependência quí-
mica dele. Sempre fiquei revolta-
do, por que quem está ao redor via 
que ele estava no fundo do poço e 
ninguém fazia nada pra evitar isso? 
Fico chocado com a perda de um 
grande jogador e também por ser 
um dependente químico. Fico sem-
pre muito triste quando morre um 
dependente químico”, afirmou. 

Casagrande defendeu o Torino 
nos anos 80, quando Maradona era 
uma das estrelas do Napoli. Além 
disso, o ex-jogador brasileiro esteve 
na Copa do Mundo de 1986, quando 
o argentino foi campeão e principal 
destaque da competição.

Craque travou dura 
batalha para se 
livrar das drogas 

Comoção 
nacional: 
governo 
argentino 
decretou 
luto de três 
dias. Enterro 
será hoje 

FOTOS: AFP

As duas maiores lendas 
do futebol fizeram 

aniversário em outubro. 
No dia 23, Pelé fez 80 

anos e, dia 30, Diego, 60

 Maradona e 
Fidel Castro, 
dois amigos, 

morreram no 
mesmo dia. O 

ex-líder cubano 
faleceu em 

2016. Maradona 
tatuou a 

imagem de 
Fidel em sua 

panturrilha 
esquerda 

Messi se firmou na seleção quando 
Maradona transmitiu seu poder. Na Copa 
de 2010, como técnico decretou que Messi 
seria o capitão de sua equipe no Mundial

O Papa 
Francisco 
lamentou 
a morte de 
Maradona. 
Adorador 
de futebol e 
torcedor do San 
Lorenzo, disse 
que ‘lembra 
com afeto as 
ocasiões de 
encontro desses 
anos”

Participaram desta cobertura Leonardo 

Damico, Lucas Felbinger, Lucas Oliveira, Luciano 

Paiva, Marcelo Bertoldo e Pedro Logato sob a 

supervisão de Pedro Logato
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IBRAHIMOVIC COM SAUDADE
Quatro anos após se aposentar da 

seleção da Suécia, Ibrahimovic confessou 

que pode voltar a defender seu país.

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

VASCO

FLUMINENSE

Hoje, fora de casa, 
desafio na Sula
Time encara Defensa y Justicia em jogo de ida pelas oitavas

RAFAEL RIBEIRO / VASCO / DIVULGAÇÃO

Cano: esperança de gols do Vasco

E
m busca de uma con-
quista na tempora-
da, o Vasco voltará 
aos gramados pela 

Sul-Americana hoje. O rival 
será o Defensa y Justicia, da 
Argentina, pelas oitavas de 
final da competição. O jogo 
de ida será fora de casa, às 
21h30, no estádio Norberto 
“Tito” Tomaghello, em Flo-
rencio Varela.

Na Sul-Americana, o Vasco 
tem um retrospecto favorável 
contra os argentinos. Na única 
vez que teve pela frente equi-
pes do país, o Cruzmaltino le-
vou a melhor. Isso aconteceu 
na temporada de 2007. O rival 
foi o Lanus. Lá, a equipe cario-
ca perdeu por 2 a 0, mas em 
São Januário conseguiu rever-

ter o placar, venceu por 3 a 0, e 
se classificou.

O Vasco vem em momento 
favorável, com três jogos sem 
perder pelo Brasileiro. Mas 
a equipe carioca sofre com 
problemas nos últimos dias, 

por conta dos jogadores da 
equipe que testaram positivo 
para a covid-19.  Ulisses, Tia-
go Reis, Talles Magno, Bení-
tez, Fernando Miguel e Wer-
ley continuam desfalcando 
a equipe, que não poderá ser 
comandada por Ricardo Sá 
Pinto que também testou po-
sitivo para a doença.

Apesar disso, a equipe ca-
rioca tem boas notícias. Re-
cuperados da doença, Ri-
bamar, Carlinhos e Fellipe 
Bastos devem ficar à dis-
posição para a partida de 
hoje à noite. O Vasco deve-
rá ser comandado por Ale-
xandre Grasseli, ex-treina-
dor da equipe sub-20, que 
atualmente é auxiliar do 
Cruzmaltino.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nO novo presidente do Bota-
fogo no próximo quadriênio 
está eleito: Durcésio Mello 
recebeu 477 votos, mais do 
que a metade dos sócios que 
participaram do pleito (825). 
Com a benção de Carlos Au-
gusto Montenegro, que apoiou 
o candidato. Durcésio, enge-
nheiro e empresário, começa 
a agir para ser o bombeiro do 
Botafogo. Hilário, mas é isso. É 
hora de apagar as chamas que 
queimam o clube e reacender 
o fogo dessa instituição.

DURCÉSIO SERÁ 
O BOMBEIRO? 

DANIEL CASTELO BRANCO

A MISSÃO DO VASCO 

O 
Vasco viajou ontem à Argentina para visi-
tar o Defensa y Justicia pelas oitavas de fi-
nal da Sul-Americana. Primeiro jogo desta 

fase e vou adiantando: tem VAR. O recurso entra 
a partir deste momento. Vamos torcer para que 
ele não prejudique o Vasco mais do que o Gigan-
te já está prejudicado: são dez desfalques e a au-
sência do técnico Ricardo Sá Pinto e de seu auxi-
liar Rui Mota. Alexandre Grasseli vai comandar 
o time. Ao menos o meia Carlinhos retorna e, 
no último fim de semana, Castan e Miranda já 
haviam voltado. Das perdas mais sentidas ficam 
Benítez, Talles e Fernando Miguel. O primeiro 
jogo na Argentina, com critério de gol fora de 
casa, chegou a ter sua realização colocada em 
dúvida por conta da morte de Maradona, mas a 
Conmebol confirmou. O Cruzmaltino, mesmo 
com as dificuldades, tem uma missão: dar ale-
gria ao torcedor e fazer com que ele ainda possa 
sonhar com voos mais altos na Sul-Americana.

Sá Pinto testou positivo para covid e não vai comandar o Vasco

 nDiego Armando Marado-
na Franco não foi só um jo-
gador de futebol especial. 
Ele era um personagem es-
pecial. Entre altos e baixos, 
sua alegria sempre foi no-
tabilizada por quem estava 
ao redor. Muito amigo de 
Zico e Roberto Dinamite, os 
maiores ídolos de Flamen-
go e Vasco. Um ícone que 
jamais será explicado por 
palavras. O futebol perde 
parte da magia. Mas dizem 
que lendas não morrem. 
Maradona é eterno.

MORRE UMA 
LENDA 

CENI E CINCO DIAS PARA SE PREPARAR 

 nO Flamengo chegou ao Rio ontem e já começou a pensar 
no jogo de volta da Libertadores, pelas oitavas. O 1 a 1 com o 
Racing, na Argentina, deixou um gosto de esperança. Ceni 
terá cinco dias de preparação para o segundo jogo no Ma-
racanã. Os times se enfrentam na terça-feira. É o momento 
de liquidar a fatura com tempo para se preparar para o ato.

A
FP

Técnico só deve definir sobre renovação nos últimos dias de 2020

Odair Hellmann recusa sondagens

O futuro do treinador Odair 
Hellmann só deverá ser de-
cidido nos últimos dias de 
2020. Com contrato até o 
fim do ano, o técnico deseja 
permanecer no Fluminense, 
porém, focado nas próximas 
partidas do Brasileirão, o co-
mandante e o clube devem 
estabelecer um novo vínculo 
daqui a algumas semanas. 
As informações são do portal 

“Globoesporte.com”.
Nesta temporada, o Bra-

sileirão irá até o começo de 
2021, por conta da pande-
mia de covid-19. O contrato 
do treinador vai até o fim de 
2020. O Fluminense e Odair 
Hellmann têm interesse na 
renovação e o técnico, in-
clusive, já recusou algumas 
sondagens para dirigir ou-
tras equipes.

O Fluminense procurou 
o treinador para renovar há 
cerca de um mês. O agente 
de Odair, Gilmar Veloz, es-
teve no Rio de Janeiro e se 
reuniu com o presidente do 
clube, Mário Bittencourt, 
e com o diretor-executivo, 
Paulo Angioni. A diretoria 
teria oferecido renovar até o 
fim de 2021 em um contrato 
nos  moldes do atual.

BOTAFOGO

FLAMENGO

Alvinegro é derrotado pelo Galo
Fogão perde por 2 a 1, fora de casa, e segue afundado no Z-4

Em mais uma atuação de-
sorganizada e frágil no Bra-
sileiro, o Botafogo voltou 
a ser derrotado e segue a 
passos largos rumo à Série 
B. Ontem à noite, no Minei-
rão, a equipe comandada 
pelo argentino Emiliano 
Díaz foi presa fácil para o 
Atlético Mineiro: 2 a 1, gols 
de Savarino e Sasha para o 
líder do campeonato, um 
em cada tempo. O zaguei-
ro Marcelo Benevenuto, de 
cabeça, descontou.

Com 20 pontos, o Alvine-
gro segue na vice-lanterna 

Rafael Forster: titular no Mineirão

PEDRO SOUZA/AGÊNCIA GALO/ATLÉTICO

e terá pela frente o Flamengo, 
dia 5, no Nilton Santos.

Bem armado, o time da 

casa dominou o meio e con-
tou com a baixa qualidade 
técnica dos visitantes. Aos 16 
minutos, após cruzamento 
da esquerda de Keno, Sava-
rino abriu os trabalhos. Na 
etapa complementar, com 
Honda e Kalou em campo, o 
Glorioso melhorou e até teve 
mais coragem em busca de 
uma reação. Mas, numa fa-
lha de marcação de Marcelo 
Benevenuto, Sasha ampliou. 
O próprio zagueiro, pouco 
tempo depois, diminuiu. 
Sem muita força, o Botafogo 
escapou de levar o terceiro 
em pênalti de Keno defendi-
do por Cavalieri.

À espera pelos lesionados
Isla e Rodrigo Caio são dúvidas. Mas Pedro pode voltar na terça

O Flamengo se prepara para 
o duelo de volta, na terça-fei-
ra, contra o Racing, pelas oi-
tavas da Libertadores. Como 
no fim de semana não tem 
compromisso, já que o jogo 
contra o Grêmio foi adiada, 
Rogério Ceni terá semana 
cheia para preparar a equi-
pe. O departamento médi-
co também terá tempo para 

tentar colocar Isla, Pedro e 
Rodrigo Caio à disposição.

O lateral sentiu dores na 
parte posterior da coxa es-
querda no aquecimento con-
tra o Racing. Antes de a dele-
gação rubro-negra chegar ao 
estádio, Isla já havia relatado 
incômodo no local.

Rodrigo Caio preocupa. 
Sem disputar uma partida 

desde 13 de outubro, quan-
do representou a Seleção, 
ele retornou lesionado. Es-
tava para entrar na lista de 
relacionados, sofreu lesão na 
panturrilha direita. Ainda 
sentia leves dores no local. 
Pedro, em fase final de recu-
peração de lesão muscular 
na coxa, deve trabalhar com 
bola nesta semana.

 > Belo Horizonte
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Rio está perto de ter mais 
um reforço de caixa
Refinanciamento de dívidas de ICMS poderá garantir cerca de R$ 1 bilhão ao estado

RICARDO CASSIANO

Governo do Rio enviou mensagem à Alerj e texto será votado em breve

U
m novo programa 
de refinanciamen-
to de dívidas (Refis) 
que pessoas físicas e 

empresas têm com o Estado 
do Rio garantirá reforço do 
caixa fluminense nos próxi-
mos meses. E, consequente-
mente, recursos financeiros 
para pagar salários. O proje-
to de lei (do Executivo) que 
prevê a medida será votado 
em breve na Alerj - e deverá 
ser aprovado. 

Após o aval legislativo, 
a expectativa é de que a 
redução de multas e juros 
sobre os valores (a maior 
parte relativa a débitos de 
ICMS) atraiam a adesão de 
grandes devedores ao Refis, 
chegando a uma receita em 
torno de R$ 1 bilhão. 

Essa é a avaliação do pre-
sidente da Comissão de Tri-
butação da Alerj, Luiz Paulo 
(sem partido). Ele ressaltou 
que, neste momento, não há 
como cravar um número, 
mas apontou essa estimati-
va possível tendo como base 
os últimos programas. “Ve-
rificando outros Refis, em 
momentos de dificuldade até 
maior, acho que o programa, 
que reduz multas e juros em 
até 90%, vai atrair adesões”.

CONTRA A COVID

 n Servidores, empregados e 
trabalhadores de hospitais pú-
blicos e particulares deverão 
ser testados para verificar con-
tágio da covid-19. A obrigato-
riedade de testagem em mas-
sa, prevista no PL 2.672/2020, 
foi aprovada ontem pela Alerj. 
O texto seguirá para sanção ou 

veto do governador interino. 
A proposta, de autoria da de-
putada Alana Passos (PSL), 
prevê exames também aos tra-
balhadores que não exercem 
as atividades-fim na Saúde, ou 
seja, os da área administrativa, 
serviço de copa, limpeza, segu-
rança e outros.

Hospitais terão que fazer testes

 n O Refis está entre as medidas 
que o governo fluminense vai 
tirar do papel para melhorar o 
caixa. A previsão é de que ou-
tras sejam apresentadas. Uma 
delas, é a reestruturação da 
máquina estadual. 

Será, na verdade, uma re-
forma administrativa com 
mudanças na estrutura de ór-
gãos, como a fusão de funda-
ções e extinção de algumas 

sociedades de economia mista.
A proposta porém, passará 

por alterações, como a coluna 
informou na última terça. As 
modificações foram aponta-
das pelo presidente da Alerj, 
André Ceciliano (PT), em re-
união com o governador em 
exercício, Cláudio Castro, e a 
cúpula do governo, como os se-
cretários de Fazenda e de Pla-
nejamento (José Luís Zamith).

ECONOMIA

Reforma está entre as medidas

Cláudio Castro e secretários detalharam reforma para Ceciliano

RAFAEL CAMPOS/DIVULGAÇÃO

 > Para detalhar o proje-
to antes da votação no 
plenário da Alerj, a Co-
missão de Tributação 
fará uma audiência na 
terça-feira. “Vamos ter 
a participação das se-
cretarias de Fazenda, 
Planejamento e Casa 
Civil, Firjan e Fecomer-
cio”, disse Luiz Paulo.

Titular da Fazen-
da, Guilherme Mercês 
explicou à coluna que 
a adesão será em até 
60 dias após eventual 
aprovação do projeto: 
“Pagamentos à vista 
têm o maior desconto 
(de juros e multa)”.

“É uma oportunidade 
de o estado recuperar as 
receitas pelo não paga-
mento de impostos por 
conta da pandemia, e 
também para as empre-
sas se regularizarem e 
voltarem a pagar impos-
tos”, declarou Mercês.

‘Oportunidade 
de recuperar 
receita’
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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
apsrtsmentos novos, vários 
tsmsnhos, desde r$500,00 
sem tsxss. Ver rus nsvsrro, 
830. 13h/ 17h irsni. Ônibus: 
201/ 202/ 410/ 426, ssltsr 
itspirú, 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
 

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 Gersl. experiêncis Jurídi-
cs comprovsds! atendemos 
quslquer csuss com eficiên-
cis e rspidez. Ligue já! Con-
sults Grátis, Plsntão 24h. 
Dr. Milton tel: 99161-9013 
- whstsspp 
 

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.
 

meCâNICO V/TeXTO
Preciss-se de mecânico e 
eletricists sutomotivo. Sslá-
rio à combinsr. rus ferreirs 
Pontes, 166 andsrsí. tel: 
96484-1420/ 99540-3535/ 
3172-0272
 

maGIa NeGra 
amsrrsções, Psctos, Cresci-
mento finsnceiro/ Profissio-
nsl, queds de inimigos. Jogo 
de Búzios. Consultss com 
entidsde. tel 3259-3006/ 
98558-9091 whstsspp
 

aDmITe-Se urGeNTe 
moças maiores, mesmo sem 
experiência, para Termas na 
Baixada, casa com muitos 
clientes. ambiente discreto.   
Início  imediato. T.99329-
3204/ whatsapp
 



Novelas

o
d

ia
d

Além de 
atuar, cantar 
e apresentar, 
Mariana Rios 

agora escreve. 
Lançando o livro 

‘Basta Sentir’, 
a atriz fala de 
sua história e 

do método para 
conquistar seus 

objetivos

ARTISTA DE 

MUITAS FACES

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

MALHAÇÃO

 n Josefina permite que Juca ten-
te ajudar Julinho com seu vício 
em jogos. Clara se interessa por 
roupas do brechó, e Keyla estra-
nha. Lica e Samantha sentem 
ciúme uma da outra.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Mantovani desconfia de Alber-
to quando o empresário denun-
cia a aeronáutica pela existência 
de uma pista de voo clandestina 
em sua propriedade. Juliano bri-
ga com Hélio.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 n Durante o velório de Teodora, 
Tancinha aproveita para procu-
rar uma foto de seu pai. Camila 
comenta com Enéas sua descon-
fiança de Leozinho. Cris contrata 
Shirlei como faxineira.

 n Poderosa abre o presente e 
encontra uma bíblia. Ela fica um 
pouco frustrada. Miguel a chama 
para uma dança. Tobias critica 
Miguel e Fernanda o defende. 
Miguel fica constrangido.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Carmen chega ao orfanato 
acompanhada de um policial 
e um funcionário do juizado de 
menores para levar Mosca a um 
reformatório. Pata se desespera.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Eugênio afirma a Caio que Irene 
não ameaça seu casamento com 
Joyce. Silvana briga com Simone 
por ter bloqueado seus sites de 
jogo. Jeiza se emociona.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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M
ariana Rios é uma artista completa. Ela canta, atua, apresenta e também escre-

ve. Seu primeiro livro, ‘Basta Sentir’, sai pela editora Planeta em dezembro. Na 

obra, ela conta sua história de vida e revela o método que a levou a conquistar 

todos os seus objetivos. Apesar de todas as probabilidades estarem contra ela, 

Mariana saiu de Araxá, no interior de Minas Gerais, aos 18 anos, apenas com o sonho de 

se tornar artista e com alguns bombons para vender e se sustentar. A atriz trabalhou em 

shopping e morou em uma vaga em um apartamento aos pés do Morro do Salgueiro, na 

Tijuca, mas tudo mudou quando conseguiu realizar seu grande sonho e passou em um 

teste para ‘Malhação’.

“A minha história era altamente improvável de acontecer aos olhos dos outros, mas 

aos meus olhos nunca foi. A vida que eu tenho hoje é muito distante da minha vida na 

infância, na adolescência. E o livro conta isso. Divido com as pessoas qual é a minha 

maneira de pensar, como eu exercito o meu pensamento e o meu sentir com base na-

quilo que eu desejo de fato que se realize e a minha busca de expansão de consciência, 

de inteligência emocional. Mostro a maneira como eu lido com os meus problemas, a 

maneira como enxergo as dificuldades e como faço pra tentar me manter em paz de es-

pírito, centrada no que realmente desejo e num lugar de positividade e felicidade”, diz.

Mariana conta que tomou a decisão de colocar a mão na massa e finalmente iniciar 

a escrita do livro durante a pandemia de coronavírus, período em que alguns planos e 

shows tiveram que ser adiados. “Tenho 500 projetos ao mesmo tempo na minha cabeça 

e procuro direcionar o meu foco, a minha atenção, a um ou dois por vez. Sou uma artis-

ta que gosta de fazer muita coisa. Gosto de cantar, gosto de atuar, gosto de apresentar. 

Eu escrevo, agora. Escrevi um livro, mas antes eu já tinha milhares de poemas, textos, 

minhas músicas”, relata. 

A atriz desenvolveu um método para atrair tudo o que deseja através do pensamento 

e espera ajudar pessoas que estejam receptivas. “Não é que vá funcionar para todo mun-

do. Mas é a forma que deu certo para mim. E escrever o livro é a forma que eu encontrei 

para dividir isso com as pessoas. Se der certo pra cinco, seis, 20, mil pessoas, que bom. 

Essa troca de energia é muito importante. Por isso que eu resolvi escrever. Nós estamos 

em um ano que vai ser complicado para as pessoas. Eu quero que elas iniciem 2021 com 

um respiro, um ar diferente e um pensamento diferente. Por isso, decidi colocar além 

da minha história, o meu método no livro”, explica. 

O prefácio da obra foi escrito pelo padre Fábio de Melo, para quem Mariana só tem 

elogios. “Eu conheci o padre em um programa da Globo e depois estive com ele mais 

uma vez em outros programas e também em eventos. Ele é um ser de luz. Tenho uma 

profunda admiração por ele. Acho que ele fala mais em espiritualidade do que em reli-

gião propriamente”, conta. 

Atualmente, Mariana se divide entre o lançamento de ‘Basta Sentir’ e a apresentação 

do reality show sertanejo ‘O Próximo Nº 1’. “As minhas gravações com o Luan Santana 

começaram em fevereiro de 2020 e era para o programa encerrar em junho deste ano. 

Tudo mudou. Então, foi uma felicidade saber que o programa ia voltar agora e de outra 

forma: ao vivo. Estou em um lugar que amo estar, que é como apresentadora e como 

cantora. Então, estou em um momento de realização profissional muito grande, me 

sentindo realizada e grata demais neste final de ano”, comemora. 

TÁBATA UCHOA

tabata.uchoa@odia.com.br

DANILO BORGES / DIVULGAÇÃO

Mariana Rios e a capa do 
livro ‘Basta Sentir’, que 
está lançando: “A vida 
que eu tenho hoje é muito 
distante da minha vida 
na infância”, diz
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TRETA VIRTUAL

D
epois que esta 
coluna noticiou 
o desabafo de 

Ingrid Freitas, ex-aman-
te do cantor Tiee, sobre 
o relacionamento 
extraconjugal que teve 
com ele, eis que uma 
nova personagem surgiu 
na trama da pulada de 
cerca do cantor. Estamos 
falando de Thaís Vas-
concellos, mulher do 
pagodeiro Ferrugem, o 
compadre do Tiee. Thaís 
resolveu tomar as dores 
do amigo Tiee e iniciar 
uma discussão sobre o 
discurso de Ingrid, que 
garante ter sido enganada 
pelo artista que, segundo 
ela, se disse ‘solteiro’ quan-
do os dois começaram a 
namorar. A mulher de 
Ferrugem chegou a bater boca publicamente com 
Ingrid no Instagram desta coluna. 

Depois que esta coluna noticiou o desabafo de 
Ingrid Freitas, ex-amante do cantor Tiee, sobre o 
relacionamento extraconjugal que teve com ele, eis 
que uma nova personagem surgiu na trama da 
pulada de cerca do cantor. Estamos falando de Thaís 
Vasconcellos, mulher do pagodeiro Ferrugem, o 
compadre do Tiee. Thaís resolveu tomar as dores do 
amigo Tiee e iniciar uma discussão sobre o discurso 
de Ingrid, que garante ter sido enganada pelo artista 
que, segundo ela, se disse ‘solteiro’ quando os dois 
começaram a namorar. A mulher de Ferrugem che-
gou a bater boca publicamente com Ingrid. 

“O que eu penso sobre isso: Achei ridículo a bonita 
falar que ele era solteiro. Se ele era solteiro, por que 
nunca foi postada uma foto com ele? Por que a bonita 
ia pro show ‘escondida’e não de mão dada com ele? 
Sabia muito bem o lugar dela de amante e aceitava 
feliz da vida. Quer aparecer, arrumar assunto e não 
passou de mais uma”, disse Thaís, que em seguida foi 
muito criticada por alguns internautas por defender o 
cantor e atacar a corretora de assistência médica. 

Thaís retrucou as críticas dizendo que fora dos 
holofotes o fato de Tiee colecionar amantes (a 
coluna descobriu quatro até agora) não era segredo 
para ninguém. “Todos sabiam, só a mídia que não. 
Sempre foi a amante e sabe disso. Agora quer vir 

falar que a vida virou um inferno? Ela 
está amando essa exposição, porque 
se não a quisesse ficaria quieta”, 
alfineta.

A ex-amante então entra na 
discussão. “Ridículo é você, como 
mulher, falar e me julgar, sendo que 
não sabe da missa a metade. Tudo o 
que foi falado corresponde a 10% 
do que realmente foi. Eu ouvi vários 
acontecimentos sobre você e seu 
marido, através dele, e nunca te 
julguei porque só quem vive sabe”, 
diz Ingrid, mas sem entrar em 
detalhes sobre o que se trata.

Thaís, no entanto, acabou entre-
gando o que todos já suspeitavam: 
que Ingrid estava se referindo às 
traições de Ferrugem. “Aconteci-
mentos que provavelmente foram 
causados por mulheres como você, 
na época, né? Mas é lindo você 
procurar seus cinco minutos de 

fama às custas do casamento dos 
outros, né? Se foi tão importante assim, por que 
não respeitou você e essa história toda? Quer 
aparecer se fazendo de coitada e enganada”, diz.

Ingrid então rebate a fala de Thaís ao dizer que 
ela não deve culpar outras mulheres. “Não, meu 
bem, acontecimentos que seu marido lhe causou. 
A culpa é sempre da mulher, né? Até acontecer 
com você. A única que quis mídia aqui foi você, que 
abriu seu Instagram. Não me julga, não mexe com 
a minha boca”, afirma Ingrid, ao começar uma 
troca de ameaças com a mulher de Ferrugem. 

“Não mexe com a sua boca por quê? Qual o seu 
problema? Espero que tenha culhão para aguen-
tar essa palhaçada. Você nem sabe onde está se 
metendo. Bota a boca no mundo, gata. Pega mais 
uns seguidores te conhecendo como a amante do 
Tiee. Aproveita essa mídia”, ironiza Thaís que, no 
fim das contas, desistiu do barraco e apagou 
todos os comentários ao bloquear o perfil desta 
coluna no Instagram. 

E depois desse barraco virtual todo, a conclusão 
que esta colunista chega é que: se Thaís diz que 
‘todos, menos a mídia’, sabiam das amantes do 
Tiee, padrinho de suas filhas, então Ingrid não 
mentiu quando disse que seu relacionamento com 
o cantor — casado há mais de dez anos com Bar-
bara Murta — não era escondido a sete chaves e 
que os amigos próximos dele sabiam.
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A atriz Paloma Bernardi decidiu congelar seus óvulos 

para tentar uma fertilização in vitro quando se sentir 

mais preparada para ser mãe. Aos 35 anos e namo-

rando há três o ator Dudu Pelizzari, ela conta sente na 

pele a pressão que a sociedade faz sobre as mulheres 

para que elas passem pela maternidade, principal-

mente dentro do âmbito familiar e lamenta: “A ma-

ternidade deveria ser uma escolha voluntária nossa 

e não uma imposição. Eu sou muito bem resolvida 

com o meu processo de construção, me conheço bem 

o suficiente para não absorver essa pressão, mas ela 

existe para mim também, não tem como. Acho que 

mais agora do que antes”, explica Paloma. 

Duzão, vocalista do grupo Menos É Mais, não escondeu a 
alegria em dividir o palco com o cantor Dilsinho. O sam-
bista participou da gravação do álbum ‘Plano Piloto’. O 
EP1, que sai pela Som Livre, será lançado em todas as 
plataformas digitais, hoje, às 21h, e o projeto conta com 
seis faixas, sendo cinco inéditas, além de outro convi-
dado especial: Xande de Pilares. O clipe de ‘Coração 
Chorando’ com a participação do sambista, o dono do 
sucesso ‘Refém’, vai ser lançado amanhã no Youtube.

PARCERIA QUENTE

ATRIZ SENTE PRESSÃO 

PARA SER MÃE

REPRODUÇÃO INTERNET/ ARQUIVO PESSOAL

AMIGOS INGRATOS 
ESTÃO NA MIRA DE 
LUDMILLA Mulher de 

Ferrugem 
entrega traição 
do cantor em 
bate-boca com 
ex-amante de 
Tiee
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Ludmilla comemora o sucesso do hit 
recém-lançado, ‘Rainha da Favela’, que já 
chegou ao Top 10 das canções mais 
tocadas nas plataformas músicas, e fez 
questão de agradecer os fãs. Só os fãs 
porque se ela dependesse da forcinha dos 
amigos, estaria mal, segundo a própria 
funkeira.”A música está no Top 10, ok, e eu 
não estou fazendo shows. Eu não vi vários 
amiguinhos, que vivem pedindo entradas 
e pulseirinhas para camarotes postarem 
po**a nenhuma da música. Quando os 
shows voltarem, eu quero ver pedir 
alguma coisa. Não boto mais ninguém na 
lista. Quem não divulgou a minha música 
e o meu clipe, um beijo”, disse a cantora.
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APÓS POSTAR NUDE NO INSTAGRAM

PKDELAS SE PRONUNCIA 
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Depois de publicar uma foto pela-
dão nos stories do Instagram, na 
madrugada desta quarta-feira (21), 
e deixar a internet em polvorosa, o 
Mc PKdelas virou um dos assuntos 
mais comentados no Twitter. Na 
imagem, ele aparece em uma selfie 
no espelho mostrando a parte ínti-
ma frontal. O cantor se pronunciou 
sobre o episódio e afirmou que a 
publicação foi ‘sem querer’.
“Postei sem querer no lugar errado 
e acabou que mais gente viu, não 
tem problema também não. Apa-
guei correndo, mas aí já era, Quem 
tinha que ver, viu... Aquelas crocân-
cias, tá ligado?”, brinca o artista, 
que ainda deixou um conselho. 
“Aproveita e fica a minha dica: 
quarentena, todo mundo dis-
tante, mandem nudes, é uma 
ótima maneira de aproximar (ri-
sos). Todo mundo já mandou 
algum nude. Mando mesmo, não 
vejo problema nisso”, finaliza 
PKdelas. 
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Cristiane Machado ilustrará o mês de outubro do ca-
lendário de 2021 de ‘As 12 Mulheres’, do projeto Basté, 
grupo de acolhimento às vítimas de relação abusiva. 
Além de Cristiane, que foi vítima de violência contra 
a mulher, outras 11 que sofreram com o mesmo pro-
blema, estarão no calendário. A venda será revertida 
para o projeto, idealizado por Thais Santesi, em abril 
de 2019, com o objetivo de prevenir, combater e redu-
zir o feminicídio no Brasil. As fotos foram realizadas na 
Fazenda Fagundes, na cidade de Mariporã, interior de 
São Paulo.
“É uma honra estar no calendário com as 11 mulheres 
que, com a superação e com suas histórias, simboli-
zam esse poder de coragem e força que nós temos. 
Faço parte dessa estatística, não só traumática, mas 
por ser uma sobrevivente e agradeço por ser referência 
e inspiração para muitas outras. Por isso, me tornei 
uma ativista da causa e quero continuar ajudando 
para que elas possam superar seus medos e serem 
vozes e donas dos seus caminhos”, disse Cristiane 
Machado à coluna.

Bruno Miranda, mais conhecido como Borat, assistente de palco de ‘Amor & 

Sexo’, da Globo, foi baleado no início da tarde de ontem, no Recreio dos Bandei-

rantes, após uma briga de trânsito. A coluna entrou em contato com o telefone 

do ator e uma mulher, que não se identificou, confirmou a confusão e disse que 

Borat estava sendo levado para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

A coluna soube que Borat estava a pé, a caminho da academia, quando após 

uma discussão de trânsito entre dois motoristas, um deles - que foi identificado 

como policial - sacou a arma e fez um disparo. O tiro pegou em Bruno Miranda 

e atravessou a região umbilical, embaixo do abdômen e próxima ao quadril do 

lado direito. O caso foi registrado na 16ª Delegacia Policial e Borat foi operado 

de emergência no hospital.

Por volta das 16h30 de ontem, a assessoria de imprensa da Secretaria de Es-

tado de Polícia Militar enviou um comunicado sobre o caso: “As informações 

preliminares dão conta de que um policial militar se envolveu em uma briga de 

trânsito e efetuou disparo de arma de fogo na Rua Maurício da Costa Faria, no 

Recreio dos Bandeirante, na tarde de quarta-feira (25). Um homem foi ferido 

e socorrido ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Uma 

arma foi apreendida e o policial foi encaminhado para a 16ª DP por equipes 

da Operação Recreio Presente”.

BORAT É BALEADO NO RIO

CALENDÁRIO
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POR AÍ
 n Conhecido por 

seus trabalhos 
de humor, Ro-
drigo Fagundes 
faz hoje a leitura 
do drama ‘Terra 
Prometida’ em 
seu Instagram 
(@rodrigoonie), 
a partir das 20h. 

 n Em seu último 
livro lançado, 
hoje, ‘Filosofia 
da Resiliência 
Humana’, da sé-
rie ‘Conhecimen-
tos para todos’, o 
psicanalista Fa-
biano de Abreu 
pontua os com-
portamentos hu-
manos e ensina 
como devemos 
trabalhar cada 
um deles para 
melhorarmos 
a nossa saúde 
mental.

TOPLESS DE PARAR O TRÂNSITO

MC Mirella já 
está causando 
do lado de 
fora de ‘A 
Fazenda’. A 
ex-peoa 
resolveu dar 
um passeio de 
carro pelas 
ruas de São 
Paulo nesta 
quarta-feira 
(25). Até aí, 
estava tudo 
bem. Só que a 
cantora 
passeava 
linda, leve e 
solta de 
topless. Isso 
mesmo, 
minha gente! 
Com os peitos 
de fora. 
Mirella, é 
claro, foi 
reconhecida e 
acabou 
parando o 
trânsito da 
capital 
paulista por 
conta da sua, 
digamos, 
naturalidade. 
Se a moda 
pega....
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O clima entre os apresentadores da Record não anda nada bom. Muitos estão revoltados em ter que fazer 
merchandising sem receber nada. É o que acontece com o Tik Tok, patrocinador da ‘Fazenda’. Apesar do pa-
trocínio ser só para o programa e apenas a emissora ganhar em cima, apresentadores de outros programas 
foram obrigados a fazerem divulgação do tal filtro com chapéu de fazendeiro sem receber um centavo.

CLIMÃO NA RECORD

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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