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Presidente do TCM afirma que prefeito sabe que não pode pagar pessoal com receita de royalties.  RIO DE JANEIRO, P. 3
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

N
a foto, as marcas de um dia que vão 
ficar na pele e na memória. O aciden-
te aconteceu no dia 29 do mês passa-

do, entre oito e nove de manhã... Dia normal 
de trabalho, mas que Sandro Moraes, mora-
dor de Nilópolis, não imaginava que seria tão 
desesperador!

Ele estava numa obra, na lage da casa da 
irmã, e caiu em cima de uma viga, que entrou 
em seu peito e causou duas perfurações.

Ensanguentado e quase desmaiando, ele 
foi levado por parentes e um vizinho para o 
Hospital de Nilópolis, onde não conseguiu 
atendimento. Daí, começou a saga.

O vizinho correu com ele para o Hospital 
da Posse, mas não contava que no meio do 
caminho teria aquele trânsito que todo ca-

rioca conhece bem... E aí, como faz?
Foi quando dois policiais militares, do 

batalhão de Mesquita, que estavam para-
dos numa borracharia, mudaram o rumo da 
história. Vendo a aflição de quem pedia por 
socorro no carro, os PMs colocaram Sandro 
na viatura, ligaram a sirene e abriram cami-
nho para que ele chegasse a tempo de ser 
socorrido... E ele foi salvo, ufa!

Agora, quase um mês depois, já de alta 
em casa, ele pediu ajuda para a coluna... 
Quer encontrar os seus anjos da guarda.

“Eles salvaram a minha vida. Tenho que 
saber quem são eles! Não tenho dinheiro, 
luxo, mas o mínimo que posso e quero fazer 
é agradecer e honrá-los”, conta Sandro.

A gente ainda não sabe quem são esses 
heróis da vida real, mas a coluna tá aqui pra 
fazer o apelo. Alô, Polícia Militar! Bora reali-
zar esse encontro?

TÁ FEIO!
 nEntre a minha correria de todo 

dia, uma senhora me para e 
pede: “Isabele, sei que você fala 
pro mundo todo, então por favor, 
me ajuda a sair de onde eu moro, 
preciso de um lugar seguro.”

A senhora, que pediu para não 
ser identificada, revela o que é ser 
refém da bandidagem no Rio de 
Janeiro.

Ela quer trocar o apartamento 
onde mora, em Paciência, por uma 
casa em qualquer outro canto da 
cidade... Tudo porque os trafican-
tes, ou como ela diz, “homens da 
violência”, ficam na sua porta.

Ela quase não sai de casa, fica 
trancada com um filho especial, 
sem poder ver os outros filhos, que 
ela já pediu que não apareçam lá 
para visitas... Tudo por medo!

Infelizmente, ninguém vai 
querer trocar de vida com essa 
senhora. Senhora essa que, com 
certeza, trabalhou muito para 
conseguir o seu canto, e agora é 
vítima de vagabundo, sem ela ter 
nada a ver com a história.

Por isso, se você me pergun-
tou se tá feio ou tá bonito... Tá 
tudo de cabeça pra baixo nessa 
cidade, e tenho dito!

PINGO NO I 
 n“Querido diário...”

Esse texto é realmente pessoal, e não um 
fato jornalístico, mas que pode ajudar muitas 
mulheres.

Do alto dos meus quarenta anos, fiz minha 
primeira mamografia. Nunca imaginei que um 
simples exame ia mexer tanto comigo.

Pra não criar expectativa nenhuma até o fim 
desse texto, garanto que tá tudo certo com o 
resultado! Mas quero falar da experiência.

Cheguei lá me justificando: “É doutor, eu que 
cobro tanto nunca fiz uma.”

Ele, foi categórico: “Tudo tem sua idade e você 
está se cuidando, isso que importa.”

O médico, um senhor de cabelos grisalhos, 
ainda disse pra mim: “Quer mesmo ajudar outras 

mulheres? Pois aqui é o caminho. O da preven-
ção. Mas a maior prevenção é a qualidade de 
vida. Ter uma vida saudável é a chave de tudo!”

É isso... Os exames estão aqui para nos auxi-
liar, mas só isso não nos livra da doença! Por isso 
a importância de um diagnóstico precoce.

Mas dormir bem, comer certinho, e fazer exer-
cícios são fundamentais para uma vida longa e 
saudável.

Bora colocar o Pingo no I...
Esssa chave que o médico disse, eu virei na 

minha vida em 2017. Mas se você ainda não virou 
a sua, tá em tempo, hein! Nunca é tarde para 
investir no que há de mais importante... Você! 

Doutor, eu juro que tô fazendo parte do meu 
caminho.

 Procuram-se heróis

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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Sandro Moraes sofreu acidente dia 29 passado

A
s eleições terminam no próximo domingo com o segun-
do turno em alguns municípios do país e o PSD teve 
um balanço positivo dos resultados. A avaliação é do 

presidente estadual do partido, deputado Hugo Leal. “O PSD 
vai triplicar o número de prefeitos e mais do que duplicou 
o número de prefeitos e vereadores eleitos pelo partido no 
Rio de Janeiro nas eleições de 2020, em comparação com o 
resultado do pleito municipal de 2016”. Para o segundo tur-
no, o deputado aguarda o resultado da eleição à prefeitura 
de Campos, onde Wladimir Garotinho leva vantagem. “Em 
2020, foram cinco no primeiro turno: Alfredão Rodrigues, em 
Itaperuna; o deputado federal Alexandre Serfiotis, em Porto 
Real; Roninho Moreira, em Aperibé; o Dr. José de Castro, em 
Conceição de Macabu, no Norte Fluminense; e Geane Vincler, 
em Cardoso Moreira, primeira prefeita eleita pelo PSD no 
estado. O sexto prefeito do PSD será de Campos dos Goy-
tacazes onde Wladimir Garotinho teve 43% dos votos para 
prefeito no primeiro turno, e, pelas pesquisas, é franco favori-
to para ser eleito prefeito no segundo turno”.

Hugo Leal também ficou satisfeito com as Câmaras. “Em 
número de vereadores eleitos no estado, o PSD registrou um 
aumento de 130%, o maior salto entre todos os partidos no 
Rio de Janeiro. O partido subiu de 36 vereadores em 2016, 
para 83 vereadores eleitos - entre estes, 12 mulheres - agora 
em 2020, alcançando o patamar dos outros principais parti-
dos no estado. Nestas eleições, o DEM elegeu 97 vereadores, 
o PSC, 96, PL, 89, SD, 85; o PSD empatou com o MDB com 83”.

PÓS-ELEIÇÕES
Após as análises dos resultados finais no domingo, Hugo 
Leal diz quais serão os próximos passos. “São iniciativas para 
seguir fortalecendo o PSD já com vistas às eleições de 2022, 
com foco, inicialmente, no crescimento das bancadas na Câ-
mara dos Deputados e na Assembleia Legislativa do Rio”. 

SURPRESA 2020

A vitória silenciosa do PSD

 n A ferramenta Loja Online 
Fashion, uma parceria da Fe-
comércio RJ e da plataforma 
de comércio virtual Convem, 
apresenta layout voltado 
para o segmento de moda e 
decoração, gestão do catá-
logo de produtos e catego-
rias, disparo de e-mail para 
clientes, criação de cupons 
de desconto, e outros benefí-
cios gratuitos para cadastros 
realizados no período entre a 
Black Friday e o Natal. 

 n O presidente do TRE-RJ, 
Cláudio Brandão, acredita 
que até as 19h, 20h, já tere-
mos os nomes dos prefei-
tos eleitos. No estado, cinco 
municípios terão segundo 
turno. A organização para 
votação será mantida, mas o 
TRE-RJ vai tentar convocar 
novos mesários. No primeiro 
turno, “algumas mesas não 
estavam completas”.

SEGUNDO 
TURNO DAS 
ELEIÇÕES

DIVULGAÇÃO / TRE-RJ

LOJA VIRTUAL PARA 
BLACK FRIDAY

Hugo Leal é o homem forte do PSD
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Crivella não garante 13º
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 Nestas 
eleições, o 
DEM elegeu 97 
vereadores, 
o PSC, 96, PL, 
89, SD, 85; o 
PSD empatou 
com o MDB 
com 83.”
HUGO LEAL

MICHEL JESUS/ CÂMARA DOS DEPUTADOS
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DIVULGAÇÃO
Realidades 
que deve-
riam andar 
bem distan-
tes: rede de 
saúde lotada 
de um lado 
e aglomera-
ção de quem 
precisa 
trabalhar e 
se locomover 
dependendo do transporte público de outro. Como amenizar uma 
pandemia sem políticas públicas que atendam à população?



TCM DESMENTE PAGAMENTO DE

13º DE CRIVELLA
Eduardo Paes afirmou que ‘vai honrar esse compromisso’, o abono de Natal para o funcionalismo

S
em dinheiro para pa-
gar o 13º salário dos 
servidores às vésperas 
do 2º turno, o prefeito 

do Rio e candidato à reeleição, 
Marcelo Crivella (Republica-
nos), disparou ontem contra 
o Tribunal de Contas do Mu-
nicípio (TCM-RJ) e culpou 
o órgão por não conseguir 
honrar essa obrigação. Tudo 
porque o TCM impediu, até o 
momento, uma operação de 
antecipação de R$ 1 bilhão em 
receita futura de royalties, por 
desrespeitar as regras fiscais. 
Ao que logo foi desmentido 
pelo presidente do TCM-RJ, 
Thiers Montebello. 

“É um discurso de candi-
dato. Mas ele é prefeito há 
4 anos, é um homem inteli-
gentíssimo e sabe que não 
pode pagar pessoal com 
esse recurso”, disse Thiers, 
a O DIA, em resposta à de-
claração de Crivella.

“Jogar o Tribunal como 
responsável pelo não paga-
mento do 13º é uma coisa Eduardo Paes gravou um vídeo, que foi divulgado nas redes sociais, garantindo o pagamento do 13º

REPRODUÇÃO

grave. Isso é uma falta de 
respeito com as institui-
ções”, acrescentou o presi-
dente do órgão.

O presidente do TCM-RJ 
ressaltou ainda que, além do 
impedimento do uso da ver-
ba para pagamento de pes-
soal, os pareceres da Procu-
radoria Especial do órgão e 
do corpo técnico do Tribunal 
caracterizam essa transação 
“como uma operação de cré-
dito” - o que, no último ano 
de gestão, fere a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF).

“O parecer da Procura-
doria é um tratado. Tanto é 
que a PGM chegou a pensar 
em judicializar (a questão) e 
não fez isso”, observou Thie-
rs. “É uma questão eleito-
ral”, finalizou.

A antecipação de receita 
de royalties garantiria cerca 
de R$ 1 bilhão para o caixa 
previdenciário. Os técnicos 
do TCM entendem que a me-
dida representa, na prática, 
uma operação de crédito 
(empréstimo) aumentando 
o endividamento do municí-
pio - o que é proibido.

Candidato 
do DEM faz 
garantias

Ameaça de dossiê não se confirma na TV
 > Crivella deu entrevista para 

a Record TV Rio ontem. Seria 
um debate com a participação 
de Eduardo Paes (DEM), mas 
o rival não pôde comparecer. O 
republicano passou boa parte 
do tempo fazendo denúncias 
ao rival e acusando-o de cor-
rupção. Não pôde levar docu-
mentos, apesar de ter prome-
tido que levaria dossiê inédito 
sobre Paes. Em temas como se-
gurança pública, por exemplo, 
disse que a prefeitura precisa 
ter atenção redobrada com 
tráfico e milícia, especialmen-
te na aquisição de imóveis do 

Casa Verde e Amarela.
Crivella pôs a culpa das mi-

lícias na corrupção da polícia 
e aproveitou para falar que “há 
líderes políticos que estão con-
denados há mais de 200, 300 
anos. A corrupção desmorona 
o respeito”. O candidato, em 
vários momentos, bateu bas-
tante na tecla da perda de R$ 
15 bilhões que teriam sido dei-
xados como prejuízo na admi-
nistração do rival Paes.

O prefeito afirmou tam-
bém que seu maior desafio é 
a pandemia do coronavírus e 
que, se dependesse de fazer 

Olimpíada, ele não teria 
sido eleito, porque não é 
um prefeito “festeiro”. 

No Twitter, o rival de Cri-
vella, Eduardo Paes (DEM) 
ironizou a entrevista à Re-
cord. “Depois de dias anun-
ciando que  apresentaria 
uma delação e um dossiê 
bombástico contra mim, 
o Crivella não apresentou 
nada. Era só mais uma fake 
news do Pai da Mentira 
para aumentar a audiência 
da TV do tio”, escreveu.

Crivella durante entrevista na Record Rio ontem pela tarde

PALOMA SAVEDRA

paloma.savedra@odia.com.br

Colaborou Ricardo Schott

Colaborou a estagiária  

Bruna Fernandes

REPRODUÇÃO

O presidente do TCM-RJ, 
Thiers Montebello, disse 
que Crivella sabe que não 
pode pagar pessoal com 
os royalties

 > As vésperas do segun-
do turno das eleições 
municipais no Rio es-
tão mexendo com a vida 
dos servidores do Rio. À 
espera do 13° salário, o 
funcionalismo carioca 
ouviu ontem do prefeito 
e candidato à reeleição, 
Marcelo Crivella (Repu-
blicanos), que o paga-
mento não está garan-
tido. Após a fala de Cri-
vella, o seu adversário, 
Eduardo Paes (DEM), foi 
a público dizer que “vai 
honrar esse compromis-
so” com os servidores.

“O Crivella diz que de-
pois de quatro anos ele 
conseguiu ajustar as con-
tas para fazer um bom 
governo. Mas é mais uma 
mentira. Ele não conse-
gue nem garantir aos 
servidores o pagamento 
do 13º em dezembro. Foi 
ele quem disse. Eu que-
ro deixar os servidores 
tranquilos. Se ele falhar 
no pagamento do 13º 
de vocês, eu vou pagar. 
Ninguém mais vai ser 
prejudicado por essa in-
competência do Crivella”, 
prometeu Paes, que on-
tem visitou Madureira. 

Ele conversou com 
ambulantes e comer-
ciantes do local. Paes fa-
lou sobre o abandono da 
Arena Fernando Torres. 
“Eu sempre digo, se o Rio 
fosse um corpo humano, 
o coração estaria aqui”.
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Em votos válidos, a pesquisa mostra o atual prefeito Dr. João com 64,3% e Léo Vieira com 35,7%

DIVULGAÇÃO

Datafolha: Eduardo Paes tem 70%
Pesquisa mostra que Crivella, apesar de liderar entre evangélicos, está com apenas 30%

P
esquisa Datafolha 
divulgada ontem 
indica que Eduardo 
Paes (DEM) perma-

nece na frente das inten-
ções de votos para a eleição 
do segundo turno no Rio 
de Janeiro. Somando-se 
os votos válidos, Paes pos-
sui 70% e Marcelo Crivella 

(Republicanos), tem 30%. 
Contando-se nulos, bran-
cos e abstenções, o atual 
prefeito e candidato à ree-
leição Crivella está 23%, 
enquanto Eduardo Paes sai 
na frente com 55%.

Em relação ao último le-
vantamento Datafolha, os 
indecisos foram de 3% para 

5%, e os votos brancos ou 
nulos foram de 22% para 
18%. Paes subiu um ponto 
e Crivella dois pontos per-
centuais. A pesquisa indica 
também que há liderança 
de Paes entre as mulheres 
(74% contra 26%); entre os 
que têm 60 anos ou mais 
(75% a 25%); entre os mais 

instruídos (75% a 25%); en-
tre os com renda familiar 
mensal acima de dez salá-
rios mínimos (85% a 15%); 
entre os funcionários pú-
blicos (83% a 17%); entre os 
católicos (84% a 16%); e en-
tre os simpatizantes do PT 
(93% a 7%). Já Crivella tem 
liderança entre os evangé-

licos (64% contra 36%).
A pesquisa tem margem 

de erro de três pontos per-
centuais para mais ou para 
menos e ouviu 1.148 eleito-
res da cidade do Rio, entre 
24 e 25 de novembro.

Anteontem, uma pesqui-
sa Ibope mostrava Eduardo 
Paes na liderança de inten-

ção de votos para a Prefeitu-
ra do Rio de Janeiro. 

Contando-se apenas os 
votos válidos, Eduardo Paes 
tem 65%, e Crivella, 35%. Na 
pesquisa espontânea, Paes 
fica com 47%, Crivella com 
25%. Os números são próxi-
mos aos divulgados ontem 
pelo Datafolha.

Dr. João lidera o segundo  
turno em São João de Meriti
Candidato à reeleição tem 64,3% de votos válidos, diz consulta

Uma pesquisa quantitativa 
feita pela empresa Grande 
Rio revela que em São João 
de Meriti, o candidato à ree-
leição ao cargo de prefeito 
da cidade Dr. João (DEM) 
está na frente em intenções 
de votos, com 46,7%. Léo 
Vieira (PSC) vem em segun-
do lugar com 26%. Na se-
quência, há os percentuais 
de indecisos e que não res-
ponderam (16,1%), nulos 
(7,3%) e em branco (3,9%). 

Na pesquisa espontânea, 
no entanto, a opção não 
sabe/não respondeu vem na 
frente, com 54,3%. Dr. João 
continua sendo o candidato 
com mais intenções de votos 
(27,8%), enquanto Léo Viei-
ra vem em seguida (17,9%). 

Em votos válidos, Dr. João 
possui 64,3% e Léo Vieira 
35,7%. Na eleição do primei-
ro turno, votaram 95,1% dos 
entrevistados. Desses, 39,5% 
optaram por Dr. João.

A pesquisa tem margem 
de erro de quatro pontos 
para mais ou para menos. 
Foram 600 entrevistados.

Ela foi feita em 20 bairros 
do município. Dos entrevis-

tados, 53% são mulheres e 
47%, homens. A maioria 
dos entrevistados na pes-
quisa (25%) tem entre 45 e 
59 anos. No quesito escolari-
dade, a maioria (47%) com-
pletou o Ensino Médio. 36% 
dos entrevistados são pro-
testantes ou evangélicos. Já 
38%  recebem até um salário 
mínimo por mês.

Ao votar no primeiro tur-
no, Dr. João declarou que 
fez “uma campanha limpa, 
transparente e sem trapa-
ças. É a reposta que damos 
aos candidatos que jogaram 
sujo, disseminaram fake 
news”. Léo disse ter certeza 
“de que São João de Meriti 
nos escolheu para estar à 
frente na cidade”.

MILÍCIA

 NPoliciais das delegacias do 
Consumidor e de Defesa dos 
Serviços Delegados pren-
deram ontem duas pessoas 
suspeitas de crimes eleitorais 
em São João de Meriti. Os 
dois estavam de com mate-
rial de campanha de um dos 
candidatos a prefeito do mu-
nicípio, de dezenas de cestas 
básicas e de material para 
cadastramento de eleitores.

As especializadas inte-
gram força-tarefa da Polícia 
Civil para combater a milícia. 

Os dois são suspeitos de 
fazer parte de milícia que 
controla a venda de gás e 
cestas básicas, de distribui-
ção de água na comunidade 
da Malvina, em Vilar dos Te-
les. Conforme a polícia, um 
dos presos é agente de Saú-
de da prefeitura de São João..

Presos 
suspeitos de 
crime eleitoral

4   RIO DE JANEIRO SEXTA-FEIRA, 27.11.2020  I  O DIA



O DIA I SEXTA-FEIRA, 27.11.2020 RIO DE JANEIRO   5

Os evangélicos que rejeitam Crivella
Às vésperas do 2º turno da eleição, atual prefeito esbarra em impopularidade entre grupo religioso

REPRODUÇÃO

D
esde que entrou 
para a vida políti-
ca nas eleições de 
2002 para o Senado, 

o prefeito do Rio de Janeiro, 
Marcelo Crivella (Republi-
canos), Bispo licenciado da 
Igreja Universal do Reino de 
Deus, decidiu naquela épo-
ca adotar a estratégia de se 
desvincular da Igreja Evan-
gélica. A iniciativa deu certo 
e com esse posicionamento, 
Crivella conseguiu ser eleito 
em 2016 para comandar a ca-
pital fluminense.

Porém, para o pleito muni-
cipal deste ano, após grande 
desgaste de sua imagem du-
rante o mandato de prefeito 
e o cenário político depois 
da eleição do presidente Jair 
Bolsonaro, Crivella buscou 
voltar às origens e passou a 
repetir as menções a Deus 
e religião. Ele também tem 
ressaltado que vai buscar 
apoio daqueles que o atual 
prefeito considera como o 
seu público mais fiel. 

Marcelo Crivella decidiu 
abraçar a ideia de focar em 
tal eleitorado para tentar 
recuperar o seu prestígio, 

 > Nem mesmo entre 
os evangélicos, a mis-
são de Crivella será 
fácil para conseguir a 
reeleição. O Datafolha 
mostra que a rejeição 
do atual prefeito entre 
nesse segmento beira 
40%. Comparando com 
as eleições de 2016, an-
tes do primeiro turno, 
ele estava com rejeição 
entre 7 e 11%.

Pedro Pereira cita o 
que chamou de “intole-
rância religiosa” de Cri-
vella, corrupção na pre-
feitura, despreparo em 
lidar com a pandemia 
de covid-19 e a falta de 
políticas públicas como 
fatores primordiais 
para se recusar em vo-
tar no atual prefeito. 

“O que vimos nesses 
últimos anos foi um 
prefeito complacente 
com a corrupção na ci-
dade, demonstrando 
despreparo, sobretu-
do nos hospitais que 
estavam designados 
para atender a popu-
lação nesses últimos 
meses .  Fa l tou  au -
mentar a circulação 
de transportes, fisca-
lizar lugares que são 
conglomerados, uma 
maior atenção para as 
comunidades caren-
tes, mas infelizmente 
vimos pouca logística 
e poucos testes ofere-
cidos”, finalizou.

Pesquisa diz 
que rejeição 
beira 40%

principalmente na Zona 
Oeste da cidade, região em 
que, segundo ele, possui 
a maior concentração de 
evangélicos.

Apesar de estarem no 
mesmo grupo religioso, 
existem diferentes denomi-
nações e ensinamentos para 
tal corrente religiosa. que en-
globam Batistas, Metodistas, 
Pentecostais, à qual pertence 
a Assembleia de Deus e neo-
pentecostais, como a Igreja 
Universal do Reino de Deus. 

O DIA ouviu cinco jovens 
que se incluem nesses gru-
pos e que, apesar de serem 
da mesma religião do prefei-
to, declaradamente não irão 
votar em Marcelo Crivella no 
próximo domingo.

POSIÇÃO DOS ELEITORES
Morador do bairro de San-
tíssimo, Walter Guerra tem 
21 anos e no primeiro turno 
votou na candidata Benedita 
da Silva, do PT. Para o segun-
do turno decidiu por anular 
o seu voto, já que não con-
corda com as políticas tanto 
de Marcelo Crivella como de 
Eduardo Paes.

“Como ela (Benedita) não 
foi para o segundo turno eu 
vou anular meu voto porque 
me recuso a dar meu voto 
para qualquer um dos dois. 
Tanto tempo pra se fazer al-
guma coisa e nada foi feito. 
Somente obras superfatura-
das e as poucas que fizeram, 
deixam para concluir nas vés-
peras das eleições”, afirmou.

Também com 21 anos, Eli-
zabeth Lucas, mora em Ma-
galhães Bastos e decidiu por 
votar em Eduardo Paes, já 
que ela acredita que o atual 
prefeito não fez uma boa ges-
tão e que não concorda com 
a abordagem dele em querer 
misturar política com reli-
gião. Ela reclama que Crivel-
la tenta impor crenças pes-
soais a toda uma cidade que 
faz parte de um país laico.

“Acho que Estado e reli-
gião são coisas que devem se 
manter separadas. Eu já não 
o apoiava no primeiro turno 
e agora reitero a minha fal-
ta apoio a ele. Não consigo 
atribuir nenhuma conquis-
ta relevante ao mandato do 
Crivella nesses quatro anos”, 
afirmou Elizabeth.

MAL NA FITA

 NA jovem Karoline Venâncio, 
24 anos, moradora de Bangu, 
que é evangélica Batista, não 
vota em Crivella. Ela acredita 
que o prefeito teve gestão 
“parcial”. Apesar de não gos-
tar de Carnaval, considera 
que a festa é marcante na 
Cultura e grande trunfos à 
Economia da cidade. Para a 
jovem, a tentativa de Crivella 
de unir sua imagem com a do 
presidente Bolsonaro foi ain-
da mais negativo e destacou 
que o Rio precisa de ações 
eficazes na Educação, Saúde, 
Transporte e Cultura, o que o 
prefeito não fez.

“O governo ficou parado 
enquanto tudo desandava. 
Jamais votaria em alguém 
que está ao lado de uma 
pessoa que apoia a violên-
cia, pois Deus sempre foi e é 
amor, e compaixão ao pró-
ximo. Tudo ao contrário aos 
meus princípios”, disse.

João Vitor também é Ba-
tista e não acredita que a 
união com Bolsonaro seja o 
caminho ideal. Ele destaca 
polêmicas durante o man-
dato, como o caso dos “Guar-
diões do Crivella”, em que 
funcionários da prefeitura se 
organizavam para impedir 
denúncias na área da Saúde. 

“O vejo (Crivella) desespe-
rado para se apegar a Bolso-
naro como última esperança. 
Quando Cristo prega amor, 
eles pregam o ódio. Cristo é a 
verdade mas a arma deles é 
a mentira.”, diz o morador de 
Campo Grande.

Críticas à 
atual gestão

Jamais votaria em alguém que 
está ao lado de uma pessoa que 
apoia a violência. Deus é amor, e 
compaixão ao próximo. 

KAROLINE VENÂNCIO, evangélica



Número de leitos reduzido
Rio tem 51% a menos de vagas em UTIs para pacientes de covid do que tinha em maio

DIVULGAÇÃO

Aumento da taxa de ocupação de leitos preocupa as autoridades 

C
om os números de ca-
sos do coronavírus 
subindo, o alerta foi 
acionado e os dados 

preocupam, principalmente 
na cidade do Rio. No Siste-
ma Único de Saúde (SUS), o 
município tem 51% a menos 
dos leitos de UTI. Em maio, 
eram 2.564 e atualmente são 
1.253. Já a rede municipal pas-
sou de 944 leitos totais para 
901. A diminuição foi devi-
do ao fechamento de leitos e 
hospitais de campanha. Com 
menos vagas a oferecer e uma 
fila de pacientes à espera de 
leitos que não para de crescer, 
tudo aponta para um colapso 
na saúde. 

Segundo dados da Secreta-
ria Municipal de Saúde do Rio, 
as vagas de enfermaria foram 
as que mais sofreram impacto. 
De 723, em maio, foram para 
630, uma diferença de 12%. Já 

a quantidade de leitos de UTI 
teve aumento de 22% e passa-
ram de 221 para 271, o que não 
foi suficiente, já que 220 pes-
soas esperam por internação, 
sendo 79 para UTI.

No total, dos 901 leitos da 
rede municipal (271 UTIs e 
630 enfermarias), 57% estão 
ocupados. Só na UTI, a taxa 
de ocupação é de 94%. Já na 
enfermaria chega a 42%. 

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, a taxa de 
ocupação de leitos de UTI 
para covid na rede SUS da 
cidade — que inclui leitos de 
unidades municipais, esta-
duais e federais — é de 90%. 
Já a taxa de ocupação nos lei-
tos de enfermaria é de 69%. 
Na capital, o SUS tem 1.044 
pessoas internadas em leitos 
especializados, sendo 493 em 
UTI e 551 em enfermarias.

Para infectologista Edmil-
son Migowiski, da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), para não repetir o que 
aconteceu no início da pande-
mia, ou piorar o cenário, é pre-
ciso que as autoridades e mé-
dicos invistam no tratamento 
precoce. “Tem que se refor-
çar as medidas de segurança 
como uso de máscara, álcool 
em gel e respeitar o distancia-
mento para evitar o contágio”.

O presidente do Tribunal 
de Justiça (TJ-RJ), desem-
bargador Claudio de Mello 
Tavares, aceitou ontem o 
pedido do município de 
Niterói determinando a 
suspensão imediata da 
decisão da volta às au-
las presenciais nas esco-
las. O TJ-RJ deu o prazo 
de 10 dias para a prefei-
tura fazer as adequações 
necessárias.

DIA A DIA

VOLTA ÀS AULAS 
SUSPENSA

Rede particular pressionada
Alguns hospitais já estão contratando leitos em cidades vizinhas 

O aumento de casos de covid 
no Rio de Janeiro tem refle-
tido diretamente no número 
de internações na rede par-
ticular. Segundo o diretor 
da Associação de Hospitais 
do Estado do Rio de Janeiro 
(AHERJ), a taxa de ocupação 
na capital está bem perto do 
seu limite máximo. “Leitos 
para covid-19 estão pratica-

mente cheios: 97%. Os leitos 
não covid-19 estão com ocu-
pação acima de 90%”, expli-
ca Graccho Alvim, diretor da 
AHERJ.

Para a rede particular não 
chegar à beira de um colapso, 
Alvim conta que uma das so-
luções encontradas pelas uni-
dades de saúde é justamente 
contratar — ou transferir para 

— leitos de outras cidades. 
“Niterói é um exemplo. A 

gente tem algumas redes até 
do Rio que têm hospitais em 
Niterói. Estamos já vendo a 
transferência de pacientes de 
um hospital para outro. Nite-
rói tem hoje 60% só de ocupa-
ção dos leitos covid. É uma ci-
dade que tem estrutura para 
ajudar o Rio de Janeiro”, diz.
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ECONOMIA

Sai tábua que muda 
fator previdenciário
Reforma mudou o critério de cálculo dos benefícios do INSS, 
só em algumas situações o fator previdenciário será aplicado

O 
IBGE divulgou ontem 
a Tábua IBGE-2019, 
que será utilizada 
pela Previdência So-

cial a partir de hoje até 30 
de novembro de 2021, ou até 
ser divulgada a próxima tá-
bua, para o cálculo do fator 
previdenciário. O fator po-
derá influenciar na apuração 
do valor inicial do benefício 
previdenciário.

A Reforma da Previdência 
mudou o critério de cálculo 
dos benefícios e apenas em al-
gumas situações o fator previ-
denciário será utilizado. Sen-
do assim, de forma resumida, 
a massa de segurados foi divi-
dida em três grupos, confor-
me explica a Conde Consulto-
ria Atuarial:

Os segurados inscritos na 
Previdência Social a partir de 
13 de novembro de 2019;

Os segurados que já po-
diam solicitar seus benefí-
cios de aposentadoria por 
tempo de contribuição até 13 
de novembro do ano passado 
e segurados na fase de transi-
ção. E também os segurados 
que em 13 de novembro do 
ano passado já podiam solici-
tar seus benefícios e que rotu-
lamos – segurados com direito 
adquirido -, esses poderiam 

solicitar a aposentadoria na-
quela data com as regras anti-
gas e nesse caso há aplicação 
do Fator Previdenciário; e por 
fim, aqueles que em 13 de no-
vembro de 2019, não se enqua-
dravam nas situações anterio-
res, mas que na mesma data 
estavam a dois anos da apo-
sentadoria. Como por exem-
plo as mulheres que tinham 
a partir de 28 anos de contri-
buição até 30 anos incomple-
tos de tempo de contribuição. 
Ou homens com mais de 33 
anos de contribuição até 35 
anos incompletos de tempo 
de contribuição.

FATOR PREVIDENCIÁRIO 

A elaboração dessas tábuas 
tem como objetivo principal 
o cálculo do fator previdenciá-
rio, sendo que o período de vi-
gência das tábuas é de dezem-
bro de um ano até novembro 
do ano seguinte. Desta forma, 
a tábua IBGE-2018 foi utiliza-
da nos cálculos dos benefícios 
concedidos pelo INSS entre 
dezembro de 2019 até ontem. 
Logo, a partir de hoje, dia 26, 
a tábua a ser utilizada será a 
IBGE-2019.

Utilizando o período de 
idade em que se concedem 
aposentadorias, ou seja, dos 

40 até 80 anos, a Conde Con-
sultoria Atuarial constatou 
que a expectativa de vida 
dos segurados, na compara-
ção entre as tábuas IBGE-2018 
e IBGE-2019, aumentou em 
média 56 dias. Ou seja, acima 
de um mês e meio, valor pró-
ximo à variação observada no 
ano passado (entre as tábuas 
IBGE-2017 e IBGE-2018).

Cabe observar que entre 
um censo e outro, o IBGE esti-
ma essas expectativas de vida 
e, quando apuram os resulta-
dos do censo, essas tábuas so-
frem um ajuste real.

Na tabela, a Conde Con-
sultoria Atuarial realizou 
uma comparação entre as 
expectativas de 2018 e 2019. 
Como exemplo, eles utili-
zaram a idade de 55 anos: 
pela Tábua 2018, a expecta-
tiva de vida era de 26,50 (26 
anos e 5 meses). Já pela Tá-
bua 2019, passou para 26,70 
(26 anos e 7 meses), isto é, 
pela estimativa feita pela 
tábua antiga, a Previdência 
pagaria um benefício con-
cedido para um segurado de 
55 anos até a idade de 81,50 
anos (55 + 26,50). Mas pela 
agora o benefício será pago 
até os 81,70 anos (55 + 26,70), 
com aumento de 73 dias.
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Pagamento do 13º salário 
no Rio continua sob risco
Prefeitura não tem plano B; TCM desaprova incitar servidores contra o órgão

ESTEFAN RADOVICZ

Thiers Montebello 
ressaltou parecer do 
TCM; Crivella apela 
pelo aval à operação 
com royalties

A 
falta de um plano B 
da Prefeitura do Rio 
para o pagamento 
do 13º salário está 

deixando os servidores ain-
da mais apreensivos. O re-
ceio das categorias é de não 
receberem o abono este ano. 
O prefeito Marcelo Crivella 
(Rep) tentou quitar antes da 
eleição com a antecipação de 
royalties, que não se concreti-
zou após técnicos do Tribunal 
de Contas do Município apon-
tarem que a medida esbarra 
na lei. Na próxima quarta, o 
plenário virtual do órgão ba-
terá o martelo sobre o tema. 

Mas, à coluna, o presiden-
te do Tribunal, Thiers Mon-
tebello, ressaltou a qualida-
de técnica do parecer da Pro-
curadoria Especial do TCM, 
considerando que a medida 
caracteriza-se como uma 
operação de crédito. “Não 
há consistência nesse pedi-
do (da prefeitura)”, afirmou.

Crivella disse ontem à Re-
cord TV que pagará em de-
zembro, mas que depende 
da antecipação de receita: 
“Peço a todos os funcioná-
rios da prefeitura que façam 
um apelo ao TCM, porque se 
fizer a operação hoje, ama-
nhã o 13º está na conta”.

 n Já é público e notório o apoio 
de vereadores que, até então, 
eram da base do governo de 
Marcelo Crivella ao Eduardo 
Paes (DEM). Fotos e vídeos 
nas redes sociais confirmam 
isso. Dr. Jairinho (SDD), que foi 
líder do governo Crivella pelos 
quatro anos de mandato do 
republicano, é um deles. 

Reeleito novamente nesse 
pleito, o vereador disse à colu-
na que está na campanha de 
Paes por considerá-lo “mais 
qualificado para comandar a 
cidade”. Ele chegou a comu-
nicar a Crivella que iria para o 
lado do democrata.

“Nos oito anos de gestão do 
Eduardo Paes, fui líder do gover-
no, e acredito que ele tem mais 
capacidade de reerguer a cida-
de do que o Crivella”, afirmou.

O parlamentar emendou, 
e disse que gosta do atual 

governante: “Eu gosto dele, ele 
é uma boa pessoa. Mas, antes 
de tudo, tenho cinco manda-
tos, sou vereador da cidade, e 
tenho que  fazer o que é me-
lhor para a minha cidade. E não 
quero nada em troca”.

“O meu papel como líder do 
governo foi em defesa de ações 
relevantes para a cidade, assim 
como esses projetos também 
foram apoiados pela maioria 
esmagadora da Câmara. Por-
que quando eu aprovo uma 
matéria eu aprovo junto com a 
maioria”, acrescentou.

Jairinho, inclusive, aparece na 
foto acima com alguns vereado-
res que chegaram a compor a 
base de Crivella. Na imagem, es-
tão Rafael Freitas (Cidadania), 
Alexandre Isquierdo (DEM), 
Carlo Caiado (DEM) e Willian 
Coelho (DC), além do deputado 
federal Pedro Paulo (DEM).

NA CÂMARA

Ex-aliados de Crivella apoiam Paes

‘Tenho que defender minha instituição’
 > Além de considerar gra-

ve apontar o TCM como 
culpado pelo não paga-
mento do 13º, o presidente 
do Tribunal disse que, se 
houver manifestação em 
frente ao órgão, ele terá 
que se posicionar:

“Imagina uma passeata 
aqui na frente para o Tri-

bunal pagar o 13º dos servido-
res? Eu desceria e falaria com 
os manifestantes, pois ele está 
há 4 anos no governo e sabe 
que os recursos dessa ope-
ração não podem ser usados 
para pagar salários”, afirmou.

Para Thiers, a declaração 
do candidato à reeleição faz 
parte de “um processo de 

nervosismo”: 
“Eu tenho apreço pelo 

prefeito, não mudo meu 
respeito e minha reve-
rência por ele. Acho que 
é legítimo ele falar o que 
quiser na campanha elei-
toral. É ungido pelo voto, 
mas eu tenho que defen-
der a minha instituição”.

Vereadores antes aliados de Crivella apoiam Eduardo Paes

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO



ANUNCIOU, VENDEU NO DIA. LIGUE E ANUNCIE: 2532-5000 CLASSIFICADOS Sexta-feira, 27.11.2020 | O DIA | 9

Saquarema T.3607-0707
Sampaio Correia. TerreNOS 
450m2 com rGI, Licença 
ambiental, Projeto aprovado 
na PmS. Partir r$ 297,00 
mensais (+pequena entrada 
facilitada) . "rJ-106/  Km. 
56". Próximo  praias, lagoas, 
cachoeiras. Torne-se "Par-
ceiro" !! Indique e Ganhe!! 
Visitas sábado/  domingo. 
Tels. (21) 3607-0707/ (21) 
98513-2155 (Whatsapp) . 
Cj. 4967-0. w w w . s e g i m o v e i s 
. c o m . b r
 

CeNTrO T.99807-6691
apartamentos novos, vários 
tamanhos, desde r$500,00 
sem taxas. Ver rua Navarro, 
830. 13h/ 17h irani. Ônibus: 
201/ 202/ 410/ 426, saltar 
itapirú, 600. 99793-4378 
CJ:5307
 

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 Geral. experiência Jurídi-
ca comprovada! atendemos 
qualquer causa com eficiên-
cia e rapidez. Ligue já! Con-
sulta Grátis, Plantão 24h. 
Dr. Milton tel: 99161-9013 
- whatsapp 
 

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
Precisa-se de mecânico e 
eletricista automotivo. Salá-
rio à combinar. rua ferreira 
Pontes, 166 andaraí. tel: 
96484-1420/ 99540-3535/ 
3172-0272
 

TIJOLO T.99503-3686
19x19, 19x29 e argila. Tu-
do com excelente qualida-
de, direto  fábrica. entrega-
mos todo rio e Grande rio. 
Tratar maria.  Whatsapp: 
99503-3686

 

maGIa NeGra 
amarrações, Pactos, Cresci-
mento financeiro/ Profissio-
nal, queda de inimigos. Jogo 
de Búzios. Consultas com 
entidade. 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
 



SEM COPINHA EM 2021
A Federação Paulista de Futebol  

cancelou a Copa SP de Futebol Júnior 

de 2021 por causa da pandemia.

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

ESCREVA AQUI

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n O Botafogo fez contrata-
ções que foram comentadas 
no mundo inteiro na tempo-
rada 2020: o atacante Kalou 
e o meia Honda. A verdade 
é que todos esperavam mui-
to dos dois, o japonês até foi 
bem em algumas partidas, 
mas longe de corresponder 
às expectativas. Já Kalou não 
deve ter feito nem três bons 
jogos com a camisa alvine-
gra. Estão devendo demais. 
E pode custar caro...

KALOU E HONDA: OS 
DOIS DEVENDO 

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

INCOMODOU 
E PODE 
MUDAR

O 
vice-presiden-

te de futebol do 

Flamengo, Mar-

cos Braz (foto), foi elei-

to vereador do Rio de 

Janeiro após receber 

uma expressiva vota-

ção. Parte da torcida 

já vinha cobrando o 

dirigente por conta 

de alguns resultados 

e relacionando algu-

mas pequenas crises 

no clube com o fato de 

Braz estar em campa-

nha e, no pensamento 

deles, não se dedican-

do 100% ao Flamengo. 

Pelo visto, não era só 

a torcida. Tanto é que 

o grupo “Flamengo 

da Gente”, que con-

tém alguns conse-

lheiros do Rubro-Ne-

gro, protocolou uma 

mudança no estatuto 

propondo que os diri-

gentes do clube que se 

candidatarem a car-

gos políticos precisam 

pedir o licenciamento 

das funções no time da 

Gávea. A proposta teve 

a assinatura de mais 

de 50 conselheiros e, 

pelo estatuto do Fla, a 

questão obrigatoria-

mente vai ser votada 

no plenário do Conse-

lho Deliberativo. Se-

gundo o grupo, ela foi 

feita agora justamen-

te para não tumultuar 

com o fato de que Braz 

estava concorrendo à 

eleição, sem tornar a 

pauta um fator nega-

tivo para o Flamengo. 

Isso ainda vai dar o 

que falar...

 n O Vasco pediu para que 
o TJ do Rio acate contrar-
razão do clube nos agra-
vos de Leven Siano e Ro-
berto Monteiro, que hoje 
validam o pleito do dia 
7 de novembro. Na con-
trarrazão, o clube sugere 
que as eleições do dia 7 
e também do dia 14 não 
foram transparentes o 
suficiente e, por isso, 
nova votação teria que 
ser marcada para 12 de 
dezembro no intuito do 
novo presidente do Vas-
co, finalmente, ser esco-
lhido. Vai pedir música?

TERCEIRA 
ELEIÇÃO? 

CALEGARI E ANDRÉ SÃO XERÉM 

 nO Flu perderá Dodi em 
2021 depois do imbróglio 
da não renovação. E, é claro, 
deve se movimentar. Daria 
oportunidades a dois nomes 
que já parecem prontos: um 
tem jogado de lateral direi-
to, mas é volante e vocês co-
nhecem: Calegari. E o outro 

é André, capitão nas catego-
rias de base que vem entran-
do aos poucos nos profissio-
nais. Ambos de muita quali-
dade, como Xerém sempre 
faz. Olho neles. A solução 
pode estar em casa. E hoje 
tem Nenê ao vivo no Os Do-
nos Da Bola! 12h30 na Band.

 D
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Cano faz golaço em empate
Atacante garante importante resultado para time avançar na Sula

Com a Argentina de luto pela 
morte de Maradona, Germán 
Cano honrou o ídolo da infân-
cia com um belo gol de voleio 
na breve volta para ‘casa’, mas 
não evitou o empate do Vas-
co em 1 a 1 com o Defensa y 
Justicia, ontem, no Estádio 
Norberto ‘Tito’ Tomaghello, 
em Florencio Varela, provín-
cia de Buenos Aires. O resul-
tado garante ao Cruzmaltino 
a vantagem do empate, sem 
gols, na próxima quinta, em 
São Januário, para avançar na 
Sul-Americana.

O novo surto de corona-
vírus na Colina dificultou a Mais uma vez, Cano deixou o dele

missão. A defesa correu sé-
rios riscos, principalmente no 
posicionamento. Os três gols 
corretamente anulados dos 
argentinos, por impedimen-
to, trouxeram alívio. Em rara 
investida, o time quase abriu 
o placar com Gustavo Torres.

Na primeira chance, Cano, 
aos 17 minutos do 2º tempo, 
escorou o cruzamento de Leó 
Matos com belo chute de pri-
meira. A partir daí, Lucão as-
sumiria o protagonismo, com 
boas defesas. Após a bobeada 
de Miranda, o goleiro não teve 
chances na bomba de Braian 
Romero, que empatou aos 33. 
O Vasco não teve força para 
reagir. No fim, abriu mão de 
atacar e segurou o empate.

O técnico Rogério Ceni recebeu 
uma boa notícia ontem: Isla 
fez exames médicos na parte 
posterior da coxa esquerda que 
não constataram lesão, apenas 
edema. Isla não treinará e fará 
tratamento para que o edema 
não se torne lesão. A ideia é dei-
xá-lo à disposição para terça-
feira pegar o Racing, pelo jogo 
da volta das oitavas de final 
da Libertadores. Rodrigo Caio e 
Pedro seguem em tratamento.

Odair Hellmann pode ter mais pro-
blemas para escalar o Fluminense 
contra o Bragantino na próxima 
segunda-feira. O goleiro Muriel e o 
volante Yuri estão com suspeita de 
covid-19. Os atletas já foram isola-
dos do grupo e o Tricolor aguarda 
o resultado dos exames. Michel 
Araújo, Hudson, Egídio, Nino e Digão 
já testaram positivo para a doença. 
O uruguaio, o lateral-esquerdo e o 
jovem zagueiro terminam seu pe-
ríodo de isolamento sábado.

Após mais uma derrota no Bra-
sileiro, o Botafogo está em si-
tuação cada vez mais delicada. 
Emiliano Diáz, técnico interino 
na ausência de Ramon Diáz, dis-
se que o time na derrota contra 
o Atlético-MG por 2 a 1, jogou 
apenas metade da partida bem 
e a outra não. “As mudanças 
que fizemos foi pela parte física. 
Tivemos muitas lesões e não 
podemos perder ninguém nesse 
momento”, comentou.

PASSE CURTO

‘JOGAMOS SÓ 
METADE DO JOGO’

MAIS SUSPEITOS DE 
COVID-19 NO FLU

ISLA DEVE JOGAR 
TERÇA-FEIRA

Uma multidão no 
adeus a Maradona 
Mais de um milhão de fãs foram se despedir do ídolo em clima 
de comoção. Caixão estava coberto pela bandeira argentina 

O 
corpo de Diego Ar-
mando Maradona 
foi enterrado ontem 
no cemitério Jardin 

de Bella Vista, a 35 km de Bue-
nos Aires, ao lado de seus pais. 
Mais de um milhão de pes-
soas foram às ruas dar adeus 
ao craque, que morreu na úl-
tima quarta-feira em decor-
rência de parada cardíaca. A 

cerimônia foi acompanhada 
por cerca de 25 pessoas. 

O eterno camisa 10 foi se-
pultado junto aos pais, Die-
go Maradona e Dalma Sal-
vadora Franco, conhecidos 
como “Dom Diego” e “Dona 
Tota”, que morreram em 2015 
e 2011, respectivamente.

O velório na Casa Rosada 
durou mais de dez horas, em 
meio à multidão aglomera-
da. O caixão estava coberto 

pela bandeira argentina. Por 
conta das milhares de pes-
soas no entorno da sede do 
governo, foi necessário for-
te esquema policial para o 
cortejo deixar o local. Assim 
que o carro que carregava o 
ídolo adentrou a 25 de Mayo, 
os fãs ficaram enlouquecidos 
e seguiram atrás. Para evitar 
trânsito, as autoridades blo-
quearam todo o trajeto. 

Na reta final do velório hou-

ve confusão. Após o pedido da 
família, a polícia fechou a fila 
na Avenida 9 de julho, e pro-
vocou revolta na multidão que 
aguardava para última home-
nagem ao ex-jogador.

Após a tentativa de disper-
são, fãs arremessaram objeti-
vos na polícia. Os policiais rea-
giram com escudos, lançando 
gás lacrimogêneo e balas de 
borracha. Caminhões com ja-
tos d’água foram usados.

 > Buenos Aires, Argentina

Multidão apaixonada compareceu ao velório do craque, que contou com esquema especial de policiamento

FOTOS: AFP

MARCELO BERTOLDO
marcelo.bertoldo@odia.com.br
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 NO ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro 
não é candidato a nada, sabe quem o conhece de perto. É 
só especulação. O máximo que poderá surgir no cenário 
em 2022, se convencido, é disputar o Senado pelo Paraná. 
Está fora de questão ser candidato ao Palácio do Planalto. 
Não se descarta ser vice numa chapa presidencial. Mas 
seu perfil afasta aliados da maioria dos partidos – enrola-
dos na operação Lava Jato, que tocou muito bem vestido 
com a toga. No mais, por isso tudo, é o anti-candidato. 

Tem assunto
 N O que se fala na praça é 

que Moro, novo palestran-
te vip do mercado, não 
cobrará menos de R$ 200 
mil para aparecer numa 
conferência – presencial 
ou online.

Hein?
 N O PRTB de Santarém 

(PA) pediu ao TSE imedia-
ta auditoria nos sistemas 
de votação e totalização 
de votos. Com comissão 
mista de especialistas do 
Tribunal e políticos.

Orbitando
 N A Deputada Estadual 

Tia Ju (Republicanos) foi 
sondada para assumir a 
Secretaria Nacional de As-
sistência Social do Minis-
tério da Cidadania. Ela é 
secretária de Assistência 
Social e Direitos Huma-
nos do prefeito Crivella, 
no Rio

Ao povo... 
 N Fazer negócio com o 

Governo no Brasil é uma 
maravilha. A concessio-
nária Gemni (a empresa 
comprou o negócio da es-
panhola que vencera a li-
citação anos atrás) deixou 
todo o Amapá sem luz por 
3 semanas, não conseguiu 
restabelecer, e foi salva 
pela equipe e equipamen-
tos da estatal Eletronorte. 
Mesmo assim a União vai 
manter o repasse direto 
de R$ 78 milhões mensais 
– que mantém há meses 
– para investimentos da 
empresa na distribuição 
de energia do Estado.

Davi & Maia
 NContinua a insistência, 

no tapetão judicial – um 
ministro do STF está sim-
pático à ideia – de Rodrigo 
Maia e Davi Alcolumbre na 
tentativa de reeleição para 
as presidências da Câmara 
dos Deputados e Senado, 
respectivamente. A consul-
ta paira nas mesas da Corte.

Lembrete
 N Articulando no Con-

gresso, ACM, Sarney, Re-
nan Calheiros tentaram, 
em vão, reeleição para co-
mando do Senado. Maia 
e Alcolumbre, figuras 

forjadas nas canetas de 
Moreira Franco (Governo 
Temer) e Onyx Lorenzoni 
(Governo Bolsonaro) não 
caíram na real. 

Reforço
 N Roberto Jefferson vai re-

forçando as fileiras com 
vistas a 2022. O advoga-
do ‘terror do PT’, Paulo 
Fernando Mello, deixou 
o Patriota pelo PTB do 
Distrito Federal. E entrou 
direto para a Executiva 
Nacional. 

Neoaliado
 N Depois de esconder do 

seu guia eleitoral as prin-
cipais lideranças do PSB 
em Pernambuco – o gover-
nador Paulo Câmara e o 
prefeito Geraldo Julio, da 
capital – o candidato João 
Campos pediu socorro ao 
senador Jarbas Vascon-
celos (MDB), que atestou 
sua capacidade como de-
putado federal levando re-
cursos para o Estado. 

Desencontros
 N Enquanto prefeituras 

de cidades praianas do 
Estado querem a festa de 
Réveillon, mesmo com 
a pandemia do Covid-19 
em alta, o governador Rui 
Costa, da Bahia, determi-
nou a proibição das aglo-
merações na virada do 
ano. Alega a alta na ocu-
pação de leitos.

Mas....
 N ... para um exemplo, em 

Salvador havia 692 leitos 
de UTIs e o número caiu 
para 372 leitos. Com a de-
sativação de 320 leitos, 
fica evidente que haveria 
aumento do percentual de 
ocupação dos mesmos. 

Por telefone
 N Levantamento da Pho-

neTrack, startup especia-
lizada em Inteligência 
Artificial aplicada à voz, 
mostra que as ligações 
telefônicas voltaram à ro-
tina do consumidor, com 
o whatsapp na moda. Em 
2016, 41% dos consumi-
dores preferiam utilizar 
o telefone para entrar em 
contato com uma empre-
sa. Em 2020, o número 
saltou para 60%. 

SOLIDÃO NO PODER
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 N # Marcio Ramos  é o novo presidente do Instituto de Formação de 
Líderes de São Paulo, substituindo Cesare Iacovone. # A coordena-
dora-geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, Caroline Martins, 
é convidada do SINOG para simpósio online sobre democratização da 
saúde bucal. # Geraldo Tadeu Monteiro e Ricardo Ismael lançam o livro 
“Brasil e as eleições nacionais 2018”, pela Gramma Editora. # Advoga-
da Mariana Cardoso Magalhães lança, em dezembro, o livro “O que seus 
defensores não dizem”. 

 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

A crise gerada pelo novo coronaví-
rus tem abalado diversos setores 
da nossa Economia. No entanto, 

assim como o ex-primeiro-ministro do 
Reino Unido, Winston Churchill, acre-
dito que grandes oportunidades surgem 
em períodos de instabilidade econômi-
ca. Apesar das perdas, os empresários 
estão tendo a chance de se organizar e 
se renovar, a nível de inovação, identifi-
cando as melhores maneiras de levarem 
os seus produtos até o consumidor, mi-
nimizando prejuízos.

A quarentena e o isolamento social 
trouxeram muitas lições para quem 
tem um empreendimento próprio. 
Além de reforçarem a importância dos 
negócios feitos digitalmente e deixa-
rem em evidência o valor das redes 
sociais, que permitem um contato rá-
pido e direto com os clientes, também 
colocaram a exposição o quanto a bus-
ca por novas estratégias e nichos de 
atuação devem ser constantes. Nesse 
sentido, pensar em internacionaliza-

Moto-contínuo é uma máqui-
na hipotética que realizaria 
movimento ou trabalho in-

findável sem receber outra energia 
além da usada para dar a partida. A 
ciência já demonstrou que a existên-
cia desse equipamento é impossível, 
pois infringe leis da física. Contudo, 
alguns dirigentes “descobriram” o 
moto-contínuo financeiro, um expe-
diente realizado pelo poder público 
que lhe permitiria fazer os investi-
mentos sem dinheiro. 

No caso do saneamento básico, o 
que se divulga é enganador: o Estado, 
por não ter dinheiro para universali-
zar os serviços, vende a concessão por 
30 anos, estabelece no edital e no con-
trato que a empresa que assumir tem 
de fazer o que falta, majoritariamen-
te em áreas sem retorno financeiro, e 
após três décadas tem de devolver ao 
governo com tudo feito. No entanto, 
em cerca de 300 cidades, essa forma 
foi testada e não funcionou. O poder 
público teve que reestatizar, com gran-
de prejuízo. Comprovou-se que o mo-
to-contínuo financeiro, assim como 
Papai Noel, não existe. 

O Rio de Janeiro não precisa des-
se moto-contínuo inexistente. Após 
ter a imunidade tributária garantida 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) 
e deixar de pagar Imposto de Renda, 
a Cedae elevou o seu lucro para R$ 1,1 
bilhão. É um lucro público, que não vai 
para o bolso de um concentrador de 
renda privado. Vai ser usado para atin-
gir a universalização do saneamento 
em regiões sem retorno financeiro. 

A troca de mão do lucro explica 
porque mais de cem cidades da Fran-
ça e cerca de 60 dos Estados Unidos 
reestatizaram o saneamento básico: 
as empresas privadas simplesmente 
não cumpriam as metas de novos in-
vestimentos estabelecidas nos editais 
e contratos. 

A privatização da Cedae e o ‘papel’ 

Churchill: ‘Nunca desperdice uma boa crise’

Renato Alves 

dir. expansão da 
Bicalho Consultoria 
Legal

Cid Curi 

engenheiro 
sanitarista e ex-
pres. da Cedae

ção passou a fazer parte do jogo.
Profissionais autônomos, que antes 

viam a diversificação de investimentos 
fora do Brasil como um bicho de sete ca-
beças, passaram a entender que ter uma 
reserva financeira em países com moeda 
forte, como é o caso dos Estados Unidos, 
é mais do que obter rendimentos com 
ganhos significativos. É um jeito incon-
testável de assegurar o seu patrimônio, 
uma vez que corremos um risco maior 
quando concentramos todos os nossos 
recursos em uma única moeda.

Independentemente de qual for o ta-
manho da sua empresa, tenha em mente 
que levá-la para fora é uma boa alternati-
va para acelerar o seu desenvolvimento. 
O objetivo número um de praticar o co-
mércio exterior é encontrar pessoas que 
estejam interessadas em adquirir os seus 
produtos e serviços tanto quanto, ou até 
mais, que o seu público regional. Com 
uma gama de consumidores potenciais, 
a globalização é favorável para a expan-
são das vendas, garantindo o sucesso.

Algumas pessoas me perguntam qual 
é a melhor forma de marcar presença 
no mercado internacional e destaco três 
possibilidades: a exportação das mer-
cadorias diretamente do Brasil (forma 
mais prática e segura para quem está 

Parte da mídia faz o lobby da priva-
tização argumentando ser diferente 
agora, pois as metas estão no edital 
e no contrato e terão que ser cumpri-
das. “Não tem jeito, estão no papel”. 
Narrativa enganosa. Onde houve pri-
vatização no mundo todo, também 
“estavam no papel”. 

Mas o “papel” é só o trágico canto 
da sereia, não solucionou nada. De-
pois que pega o osso, a empresa pri-
vada quer só lucrar, então, judicializa 
e não investe. A empresa privada não 
vai fazer o que é obrigação do Estado. 
Cada qual faz a sua parte. E, como o 
“papel” não soluciona, o moto-contí-
nuo financeiro não tem como existir. 

A Cedae, além de lucrar R$ 1,1 bi-
lhão, recebeu, em 2017 e 2018, o prê-
mio de “Melhor Empresa de Infraes-

trutura do Brasil”. Reconhecimento 
que mostra que a solução para se al-
cançar a universalização dos servi-
ços está na Cedae, pública, seguindo 
o Plano Diretor de Saneamento Bá-
sico, realizando investimentos nas 
áreas sem retorno financeiro com 
fundos equacionados no âmbito da 
própria Cedae. 

O Projeto de Lei 2912/2020, da As-
sembleia Legislativa do Rio (Alerj), 
vai na linha de aplicação do lucro da 
companhia nas áreas necessitadas. O 
ambiente na Assembleia favorece a 
utilização do lucro da Cedae pública 
no avanço do saneamento básico para 
o bem-estar da população e diminui-
ção dos gastos na área da saúde. Hoje, 
como sempre, a Alerj não falta às ne-
cessidades da população.

começando), a abertura de filiais (opção 
normalmente escolhida por empresas 
que já estão em estágio avançado) ou en-
contrar parceiros comerciais que pos-
sam ajudá-lo na operação, intermedian-
do nas negociações com os estrangeiros.

Quem deseja expandir as atividades 
para além das fronteiras deve contar 
com o apoio de uma assessoria es-
pecializada para evitar problemas e 
frustações, já que a escolha de qual 
caminho seguir leva em consideração 
inúmeros fatores. É preciso conhecer 
as regiões para onde se pretende en-
viar os produtos, a documentação exi-
gida para o trâmite das mercadorias e 
entender como vai receber pela venda. 
Pequenos descuidos podem inviabili-
zar todos os planos.

Não sabemos quais países vão apre-
sentar os melhores índices econômi-
cos quando a pandemia acabar, mas 
devemos ficar de olho. Se feita de for-
ma correta, a conquista do mercado 
exterior e a diversificação dos inves-
timentos com certeza levará a sua fir-
ma para o mais elevado nível possível, 
proporcionando um resultado sur-
preendente. Depois de nove meses de 
pandemia, chegou a hora de levantar, 
sacudir a poeira e dar a volta por cima.

ARTE O DIA



Jesus em ‘Gênesis

Amanhã, a temperatura vai despencar em um dos esquetes que Angélica gravou no 
programa ‘Simples Assim’, que terá a superação como tema. Ela será Fernanda Rocha, 
repórter de um programa de cobertura nos moldes do que faz o ‘Esporte Espetacular’ e 
entrevista um atleta radical, vivido por com Rafael Portugal.

FábiaOliveira

A SUPERAÇÃO DE ANGÉLICA

FIM DO ROMANCE

Termina namoro de 

Paolla Oliveira e 

Douglas Maluf

Um amigo da coluna flagrou o Erasmo Carlos em 

rara aparição pública. Aos 79 anos, o cantor este-

ve com sua mulher, Fernanda, de 30 anos, no Le 

Mond Office, na Barra da Tijuca, na última quar-

ta-feira. Quem viu de perto notou que o artista 

cumpriu os protocolos de segurança da pandemia, 

afinal, Erasmo Carlos é do grupo de risco.

FLAGRA DE ERASMO 

CARLOS

Dudu Azevedo foi escalado às pressas para uma 

participação em ‘Gênesis’. A intenção da Record é 

fazer um crossover  das novelas bíblicas da casa, ou 

seja, interligar as histórias de cada trama com a nova 

produção - que deve estrear em breve. O ator deve 

movimentar o novo folhetim ao aparecer como Jesus.  

DIV
ULG

AÇÃO 

P
aolla Oliveira está solteira de 
novo. Recentemente a atriz 
terminou o namoro com o coach 

de inteligência emocional, Douglas 
Maluf. Os dois, que até esta coluna 
noticiar o romance com exclusividade, 
se mantinham super discretos, assu-
miram publicamente o relacionamen-
to no Carnaval deste ano, depois que 
apareceram juntos em um camarote 
na Marquês de Sapucaí. Na ocasião, 
eles foram fotografados juntos, mas 
preferiram não ‘rotular’ a relação. 

Aparentemente o término aconte-
ceu de forma amigável. Paolla e Dou-
glas ainda se seguem nas redes sociais 
e, vez ou outra, ainda trocam algumas 
interações, como aconteceu no dia do 

aniversário do coach, há pouco mais de 
uma semana. Paolla desejou feliz 
aniversário de forma tão amigável que 
até os seguidores do rapaz desconfia-
ram do fim do namoro. “Parabéns. Que 
os ‘agoras’ que se seguem sejam gen-
tis, tragam paz, saúde e mais sorrisos 
como esse. Você é especial. Receba 
sempre o melhor que a vida possa te 
dar, porque você merece”, escreveu a 
atriz, que logo passou ser questionada 
por alguns internautas se o relaciona-
mento havia virado amizade. 

Procurada, a assessoria de Douglas 
Maluf disse que ele é ‘muito discreto e 
não costuma falar sobre sua vida 
pessoal’. Já Paolla Oliveira está sem 
assessoria de imprensa no momento.

DIVULGAÇÃO
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Paulo Roberto Ferreira, vigilante de São Paulo e fã de sertanejo, ficou 
decepcionado com um de seus ídolos, o cantor Rick, que faz dupla 
com Renner. Acontece que Paulo vem pedindo ajuda no Instagram 
para conseguir alimentar os filhos em casa e acabou sendo iludido 
com uma falsa promessa de Rick.  
 “Eu estava seguindo ele e, como estava precisando, comentei em 
uma postagem dele. Ele viu, me pediu meu endereço para mandar 
alimentos e eu mandei por mensagem privada. Mas ele não me 
ajudou e ainda me bloqueou no Instagram dele”, conta o vigilante, 
que confessa ter conseguido trabalho recentemente, mas garante 
ainda não ter recebido para acertar as contas da casa.  
 Como a esperança é a última que morre, Paulo não desistiu de 
conseguir doações e foi prontamente atendido por outro famoso, o 
cantor Jonas Esticado, que se propôs a doar um ‘valor simbólico’ 
para que a família do vigilante pudesse se alimentar. “Esse sim, me 
ajudou”, revela ele, que recebeu uma quantia de Jonas.  
 A coluna procurou Rick para falar sobre a falsa promessa, mas ele 
não retornou o contato. 

LUCIANA GIMENEZ POSTA 
FOTO ROMÂNTICA COM 
EDUARDO BUFFARA
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Ainda rende o imbróglio envolvendo a mulher do can-

tor Ferrugem, Thaís Vasconcellos, e uma das quatro 

ex-amantes do sambista Tiee. Esta humilde coluna já 

tinha contando aqui que a influencer discutiu com In-

grid Freitas nas redes sociais e até chamou a corretora 

de assistência médica ‘de mais uma’. Thaís recebeu 

críticas e acusações de defender o compadre Tiee.

“Acho que vocês não entenderam ou fizeram a in-

terpretação incorreta. Eu não defendi nem um, nem 

outro. O que eu acho é que não tinha necessidade 

de expor dessa forma o casamento de ninguém. Se 

descobriu um motivo x, y ou z, acontece e todo ser 

humano é sujeito ao erro. Mas, expor, eu acho com-

pletamente errado”, explica Thais.

“Eu não estou defendendo homem nenhum, não es-

tou passando pano. E a dor do outro? E a mulher que 

está passando por toda essa situação? Independente 

se foi você a enganada, se outra também foi engana-

da. Dane-se. Não precisava expor porque tem crianças 

envolvidas e é um casamento de anos”. completou

Ferrugem acabou entrando nos stories da mulher 

para defendê-la. “Eu vi muitas mulheres chamando a 

Thaís de ‘machista’ e que estava comigo mesmo acei-

tando tantas situações polêmicas. Falaram que ela 

vive na mordomia com um homem cheio de dinheiro. 

Gente, são noves meses sem trabalhar e quem está 

mantendo a casa há cinco meses é ela, é essa mulher. 

Então, mulheres, façam uma autoavaliação antes 

de dizer alguma coisa para não errar, assim como eu 

tenho feito. A vida já está tão complicada que nós 

não temos mais tempo para complicar ainda mais”, 

comentou o cantor.

DEFESA DA DUPLA

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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POR AÍ
 n Hoje é a vez 

dos grupos Re-
velação e Pixote 
agitarem mais 
uma edição do 
projeto ‘Sextou 
com samba’, no 
palco do Espaço 
Hall, a partir das 
22h.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM 

SERTANEJO RICK 
PROMETE AJUDA A FÃ E 
DEPOIS O BLOQUEIA

O namoro de Luciana Gimenez com o empresário Eduardo Buffaro 

segue firme e forte. Desde que assumiu o romance no Carnaval, a apre-

sentadora da Rede TV! compartilha pouquíssimos cliques ao lado do 

amado, mas ela não resiste aos momentos românticos do casal. E foi 

isso que aconteceu com a clássica foto dos pombinhos agarrados de 

frente ao espelho em  um elevador. Luciana postou com muito gosto.  

Atriz vira dona de grife
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Isabella Santoni é a mais nova empresária da praça. Aos 25 anos, a atriz 
lançou recentemente sua grife de moda praia, Nia. A própria artista quem cria 
as peças, escolhe os tecidos, tags, lacres e embalagens, além de ser uma das 
modelos da marca. A mãe, Ana Cristina Ribeiro, ficou com o setor financeiro do 
empreendimento e Isabella vem se preparando para a nova área de atuação 
há um ano e meio, com cursos de gestão empresarial e marketing digital.

FERNANDA LIMA SOBRE BORAT

‘SITUAÇÃO ABSURDA’, DIZ 
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REPRODUÇÃO/MONTAGEM

Ontem, Fernanda Lima se pronunciou sobre a bri-

ga de trânsito que terminou com seu assistente 

de placo, Bruno Borat, baleado no Recreio dos 

Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. “Fiquei muito 

triste quando soube que meu parceiro de palco, 

Bruno Miranda, o Borat do Amor & Sexo, foi balea-

do ontem, numa situação absurda que mostra o 

tamanho da violência que assola o Brasil. Mando 

meu carinho pra família do Bruno e toda energia 

positiva para ele se recuperar totalmente e logo”, 

disse a apresentadora em suas redes sociais.

Bruno Borat foi baleado no início da tarde da 

última quarta-feira, no Recreio dos Bandei-

rantes. Ele estava a pé a caminho da academia 

quando, após uma discussão de trânsito entre 

dois motoristas, um deles, que foi identificado 

como policial, sacou uma arma e fez um dispa-

ro. O tiro pegou em Bruno e atravessou a região 

umbilical, embaixo do abdômen e próxima ao 

quadril do lado direito. O caso foi registrado na 16ª Dele-

gacia Policial.

A médica Mariana Melgaço de Mello, mulher de Bruno, tranquilizou os amigos do modelo. 

“Amigos, está terminado a cirurgia do Bruno. Teve lesão no intestino e no rim. O cirurgião já 

veio falar com a gente e correu tudo bem. Provavelmente fique no CTI intubado e sedado 

(respirando por aparelhos) até porque a sua pressão está baixinha. Vamos orar para a sua 

total recuperação”, pediu Mariana.

Depois que esta coluna de seis leitores noticiou, com exclusividade, que Flávia Alessandra foi diagnostica com 
a Covid-19, a atriz acabou confirmando a informação. “Estou com coronavírus e graças a Deus, muito bem, sem 
sintoma e já passei pela fase mais crítica! Estou em casa, claro, em total isolamento - nada de contato nem 
mesmo com a minha família. Cuidem-se! Ainda estamos diante de um vírus muito desconhecido”, aconselha.

FLÁVIA ALESSANDRA COM COVID-19

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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Novelas
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Confira lista com 20 eventos 

para o fim de semana; 

programação conta com 

opções de lives, peças 

teatrais e shows pela cidade
M

ais um fim de semana chegando e, 
com ele, o merecido descanso. Para 
transformar a parte mais aguardada 
da semana em um momento diverti-

do, selecionamos alguns eventos com atrações 
musicais, debates e apresentações de teatro. 
Além das já tradicionais lives e dos shows que 
começam a voltar pela cidade, mais um modelo 
se consagra: o formato híbrido, que consiste em 
apresentações presenciais, mas também são 
transmitidas simultaneamente pela internet.

Dentre as apresentações mais esperadas do 

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br

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

MALHAÇÃO

 n Keyla acaba se afastando de 
Tato. Guto ajuda Benê a selecio-
nar músicas para Tonico. Benê 
agradece Juca por sua ajuda com 
Julinho. Fio e Clara discutem 
sobre suas diferenças.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Dionísio se diverte com a pos-
tura de Alberto ao denunciar a 
aeronáutica pela pista clandes-
tina que eles construíram. Ester 
promete que descobrirá onde 
Alberto escondeu as caixas.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 n Fedora avisa que chamará a 
polícia para retirar Tancinha. 
Adriana repreende Tamara. Apo-
lo chega para resgatar Tancinha. 
Leozinho e Apolo brigam. Beto 
coloca Tancinha em seu carro.

 n Ramiro ordena que Antônio Jú-
nior e Cindy deixem o país. Pedro 
desconfia do comportamento do 
irmão. Miguel se incomoda com 
dois homens ofendendo Podero-
sa e eles começam a discutir.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Paçoca obriga Mosca a cum-
prir um desafio. Pata fala para 
as meninas que o irmão está 
sofrendo no reformatório. Mili 
conta a Duda sobre Mosca.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Bibi é flagrada pela polícia 
em sua visita fora de hora com 
Rubinho. Caio confronta Bibi e 
Rubinho. Jeiza conhece Amílcar, 
novo namorado de Cândida.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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Luan Santana 

(alto) e Elton John
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FOTOS DIVULGAÇÃO

 n HOJE 

Geraldo Vianna e Maurício 
Tizumba, às 16h - Instagram 
da UBC Música

Numa Ciro e Lan Lanh, 
à s  17 h  -  Yo u t u b e  d a 
Numa Ciro

Luan Santana, Si-
mone e Simaria, às 

19h - Youtube dos 
cantores

Otto, sábado, 
às 19h - Youtube 
do Sesc SP

Israel & Ro-
dolffo e Geor-
ge Henrique & 
Rodrigo, às 20h 
- Youtube Israel & 
Rodolffo

Dua Lipa convi-
da Elton John, Mi-
ley Cyrus, J Balvin 
e outros, sexta, às 
20h30 - Platafor-
ma LiveNow (In-
gressos por cerca 

de R$ 70 no site 
da cantora)

Minas Sonoras, 

Programação das lives

 Dua Lipa e a dupla 

Simone e Simaria 

(abaixo)

 n HOJE

Pedro Mariano, 
às 19h - Teatro Ria-
chuelo (Ingressos a 
partir de R$ 50)

J o rge  Ve rc i l-
lo, às 22h - Vivo 
Rio (Ingressos 
a partir de R$ 
120)

 n AMANHÃ 

P r e t i n h o 
da Serrinha, 
G r u p o  R e v e -
lação e mais no 
Show Beneficen-
te do Renascença, 
às 15h - Renascença 
Clube (Ingressos a 
partir de R$ 20)

Jorge Vercillo, às 
21h - Vivo Rio (In-
gressos a partir de R$ 
120)

Espetáculos 
presenciais

 n HOJE

Mombaça e ban-
da, às 19h - Presencial 
na Arena Carioca Jo-

velina Pérola Negra, 
na Pavuna, com en-

trada franca e Live 
pelo Youtube do 
Mombaça

S o m a m o s 
Festival - Tuim 
+ Banda Pietá + 
Tropicals (DJ), às 

19h30 - Presencial 
a R$ 50 no Teatro 

Prudential e Live a 
R$ 14 pela platafor-

ma do teatro

 n AMANHÃ 

Somamos Festival - Be-
raderos, às 20h - Presencial 
a R$ 50 no Teatro Prudential 
e Live a R$ 14 pela platafor-
ma do teatro

Eventos 
híbridos

DIVIRTA-SE! 

fim de semana, está o show de Luan Santana, 
Simone e Simaria, hoje, às 19h, no Youtube. E, 
para quem espera por uma programação inter-
nacional, a cantora Dua Lipa (que fez sucesso 
com a música ‘Don’t Start Now’) convida Elton 
John, J Balvin e diversos outros artistas para 
sua live. O show, que promete ser uma super-
produção, também acontece hoje, às 20h30, e 
os ingressos podem ser comprados no site da 
cantora.

Com o aumento dos casos de covid-19 em 
todo país, vale lembrar que as máscaras de 
proteção continuam sendo indispensáveis em 
qualquer evento. Ah, e claro, também é impor-
tante evitar aglomerações.

às 20h30 - Facebook das Minas 
Sonoras

 n AMANHÃ

Programa Blim-Blem
-Blom com Tim Rescala e 

Orquestra Petrobras 
Sinfônica, às 12h - 

Youtube da Sala 
Cecília Meireles

Show Antonio 
Nóbrega e Sexte-
to, às 19h - You-
tube (Ingressos 
a partir de R$ 15 
pelo Sympla)

17º Festival #Zi-
riguidumEmCasa, 
às 20h - Youtube 
do Ziriguidum

César Menotti 
& Fabiano, às 20h 
- Youtube VillaMix

 n DOMINGO 

Musical ‘João e Ma-
ria’, às 16h - Youtube da 

Fundação Arcelor Mittal
Rick & Renner, às 16h 

- Youtube



Horóscopo

Imprevistos podem acontecer, mas eles podem ser 
agradáveis. Algo inusitado pode te surpreender, 
inclusive no campo amoroso. Um ex-amor pode 
reaparecer e mudar tudo.

Os astros ajudarão a superar e contornar os desafios 
do campo profissional. Vai focar nas finanças. Cuidado 
com discussões com o par, tente conversar mais antes 
de tomar atitudes.

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: aipo, ameno, anemia, asceta, avante, baia, base, boate, ceia, 
cesta, cimento, cimo, cipó, ímpeto, maia, mais, mista, nave, neto, nome, 
pena, piso, pista, poema, pote, sabiá, saia, seta, taba, teia.

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

Situações inesperadas podem forçar você a mudar 
alguns de seus planos feitos para o futuro, 
principalmente no campo financeiro. Cuidado com 
despesas imprevistas, controle-se.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Hoje as energias serão favoráveis para negociações. 
Pode encontrar a solução para um problema que tem 
tirado a sua calma. Não desista dos seus sonhos, 
continue se planejando.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Para recuperar o fôlego depois das tensões dos 
últimos dias, é melhor não tomar nenhuma nova 
iniciativa hoje. A ordem será fazer planos cuidadosos, 
sem loucuras.

LEÃO
23/7 a 22/8

A sexta-feira será agitada e repleta de imprevistos, 
tente se organizar ao máximo. Sentirá vontade de 
passar um tempo com parentes ou amigos, nem que 
seja virtualmente.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Conflitos não estão descartados no ambiente 
profissional e familiar, provavelmente por causa de 
assuntos financeiros. Pode ter desavenças com chefes 
e amigos próximos.

LIBRA
23/9 a 22/10

Pode fechar parceria uma profissional que estava 
sonhando faz tempo, agarre a oportunidade. Talvez 
consiga quitar uma dívida ou consiga levar adiante 
seus projetos.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

É melhor não tomar atitudes impensadas no campo 
financeiro, analise o seu orçamento antes de investir 
em qualquer coisa. Podem surgir conflitos com seu 
par, tenha cuidado. 

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

O dia promete ser agitado e imprevistos não estão 
descartados, principalmente com dinheiro. No 
trabalho, podem ocorrer mudanças e 
remanejamentos, tenha organização.

A internet será aliada dos seus projetos pessoais, ela 
pode, inclusive, fazer seu negócio ir mais longe. Pode 
pensar em fazer um curso e até encontrar uma 
paquera online.

Mudanças podem acontecer nas finanças e há chance 
de ampliar o campo profissional, busque contatos 
para parcerias. Bom dia para se livrar de pendências e 
equilibrar o orçamento.

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

Ludmilla vai 
investir em 
música 
gospel
Ludmilla revelou que pretende 
investir em sua carreira gospel, 
através de uma live no Instagram, 
ontem. A cantora, que lançou a 
célula ‘Big Célula da Ludmilla’, de-
clarou: “Deus vai mudar muitas 
vidas através da minha (...) Eu fiz 
uma música para Deus, vocês vão 
poder ouvir em breve. Em breve, 
vocês vão ouvir meus hinos”.

A funkeira também convidou 
seus fãs a falarem e saberem mais 
sobre Jesus Cristo. “Quem quiser 
conhecer Jesus Cristo, sem julga-
mento, sem apontação de dedo na 
sua cara. Você é bem-vindo, seja 
do jeito que for (...) Podemos fazer 
até estudo bíblico”, destacou. 

Filho de Urach 
estuda em 
escola pública 

Andressa Urach deixou a Igreja 
Universal recentemente e disse 
que pediu de volta as doações que 
fez para a instituição religiosa. Se-
gundo o colunista Leo Dias, a mo-
delo recebeu cerca de R$ 5,8 mi-
lhões com a venda do livro ‘Morri 
Para Nascer’, mas doou ao menos 
R$ 1,5 milhão para o culto de Edir 
Macedo. Por isso, a família da ex
-participante de ‘A Fazenda’ vive 
sem luxos e mordomias.

A modelo e escritora é mãe de 
Arthur, de 14 anos. O garoto estu-
da em uma escola pública de Por-
to Alegre e não tem um convênio 
de saúde. A ex-garota de progra-
ma afirma que não tem mais nada 
da fortuna que ganhou.

Anitta e João 
Zoli de carona 
em jatinho

Anitta brincou sobre um possível 
affair que poderia ser criado entre 
ela e João Zoli, vice-campeão de ‘A 
Fazenda 10’. Quem entregou o ‘en-
contro’ dos dois em um jatinho foi 
o apresentador Glaucio David atra-
vés do Instagram. Ele disse que a 
Poderosa estava dando uma ‘caro-
na’ para o modelo na ponte entre 
São Paulo e Rio de Janeiro.

Ao filmar os dois, Glaucio, dono 
do jato, brincou com a cantora: “O 
que você tem a dizer sobre essa nova 
viagem de São Paulo?”, questionou. 
Sem papas da língua, ela respon-
deu: “Que agora todo mundo vai 
falar que eu estou pegando ele”. 

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

DIVULGAÇÃO
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