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CAMPOS

WLADIMIR GAROTINHO 

Filho de Anthony e Rosinha ganha com 52,40% dos 
votos, mas eleição depende da Justiça 

SÃO GONÇALO

CAPITÃO NELSON 

 Com 50,79%, candidato é eleito em disputa 
acirrada no segundo maior colégio eleitoral do Rio

SÃO JOÃO DE MERITI

DR. JOÃO 

Prefeito é reeleito com 56,83% para governar 
o município da Baixada Fluminense

PETRÓPOLIS

BOMTEMPO 

Candidato vence com 55,18%, mas eleição está 
‘sub judice’ e será decidida no Tribunal Eleitoral

Marido da 
ex-BBB Ivy 
Moraes é 
acusado de 
traí-la. P.12
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O Rio está livre do pior governo da sua história.  

Do governo mais omisso, mais despreparado, mais 
preconceituoso. Eu quero dizer a todos os cariocas, 
independente da sua  fé, orientação e cor da pele, 

que hoje vocês estão livres”
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

De: Povo carioca.
A Paula, do Jardim Maravilha, não 

tem uma chuva que não me manda 
vídeos do bairro embaixo d’água... E não 
é de hoje, hein. A mãe dela, Dona Antônia 
Rosária, nem termina de pagar o carnê do 
sofá... Vem o temporal e já era.

A Lú, manicure que mora em Santa Cruz, 
em meio à pandemia pegou vários BRTs 
lotados, caindo aos pedaços, e ainda não 
tem mais a estação perto do trabalho, por-
que simplesmente virou moradia de pes-
soas em situação de rua... Ah! Bom lembrar 
que está fechada, como tantas outras.

A Ana, do Engenho de Dentro, pega duas 
conduções para trabalhar, porque precisa 
deixar a filha pequena numa creche e não 
tinha vaga perto da casa dela.

Atendimentos nas unidades básicas de 

polícia, mas pode fazer muito pela segu-
rança. É só querer. Iluminar e conservar a 
cidade faz parte disso. Pode até parecer um 
tanto presunçoso e, é mesmo, representar a 
voz de todo um povo neste texto.

Mas vou usar um pouco dos anos de ex-
periência, ouvindo as reclamações e pedi-
dos de ouvintes, telespectadores e leitores, 
e claro, do privilégio de estar aqui, para 
falar diretamente com você, senhor eleito 
pelo povo, para governar o município Rio de 
Janeiro pelos próximos quatro anos.

Não vai ser novidade! Então, não dá para 
alegar falta de conhecimento de causa... 
Isso não rola! E nem dar arma para os ad-
versários alegarem inexperiência... Então, 
vamos ser práticos!

O povo do Rio precisa de tudo... Isso 
vocês já sabem e conhecem. Desde já, boa 
sorte e obrigada. Espero e torço, de coração, 
que vocês não precisem... Mas pra não per-
der o costume, se precisar...

3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I 
 n Eles deram o que falar... E olha que nem na pau-

ta do TRE estavam! Pra quem não acompanhou, 
foi preciso a Polícia Federal intervir para que uma 
empresa de ônibus voltasse a circular com sua 
frota ontem.

É claro que nenhuma atitude em dia de eleição, 
que atrapalhe o voto de alguém, seja aceitável, mas 
é preciso entender a covardia que o trabalhador sofre.

Parcelar em oito vezes o 13º salário e não re-
colher o FGTS e INSS, num ano tão complicado 
é brabo... Entrasse num consenso! Conversasse. 
Não anunciar 24 horas antes do pagamento... Aí 
é demais.

Bora colocar o Pingo no I... É de revoltar qualquer 
um, ainda mais uma categoria que já sofre tanto.

TÁ BONITO!
 n Tá achando que é só a disputa entre os candidatos que pega 

fogo? Só que não! Os termômetros ontem passaram dos 35 
graus, mas muita gente fez questão de exercer a sua cidadania. 

O casal Jaqueline Cristina e Edson da Silva, moradores do 
Engenho Novo, enfrentou o calorão e foi às urnas. Edson é defi-
ciente visual e nunca faltou uma eleição. “A gente tem que votar 
pra melhorar. É mais que escolha, é compromisso como cidadão”, 
diz Edson.

Votar reflete no futuro de cada um de nós. A gente sabe que 
domingo dá preguiça, ainda mais naquele sol de rachar... A von-
tade de ir à praia ou tomar aquela gelada foi grande, mas apertar 
os botões da urna no segundo turno também foi rapidinho, não 
atrapalhou em nada a programação.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Mais 
uma eleição pra conta, a favor da democracia, e tenho dito!

Para o prefeito eleito

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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Casal Jaqueline e Edson foi junto às urnas

As mais lidas
Online

Anônimos e famosos usam 
chapéu do Zé Pelintra para 

irem às urnas
RIO DE JANEIRO, P. 4

Greve de ônibus 
deixa milhares de 
passageiros sem 
transporte neste 

domingo
RIO DE JANEIRO, P. 4

Policial morre e outro fica 
ferido após tiroteio em 

rodovia de Duque de Caxias
RIO DE JANEIRO, P. 7

Com o resultado da eleição 
de ontem, a cidade ga-
nhou uma nova adminis-

tração para os próximos quatro 
anos. A vitória foi de Eduardo 
Paes, mas foi também do povo 
do Rio de Janeiro. Ao conduzir o 
candidato do DEM à prefeitura, 
o carioca votou em si mesmo 
e rejeitou o lobo em pele de 
cordeiro encarnado por Marcelo 
Crivella — que em seus quatro 
anos de mandato revelou sua 
pequena estatura como ho-
mem e como político.

Mesmo sendo um veterano, 
Paes encarna o desejo de reno-
vação da administração mu-
nicipal. Prefeito por dois man-
datos, por duas vezes teve seu 
nome na mira de investigações 
motivadas por acusações que 
não se confirmaram. Derrotado 
por Wilson Witzel na eleição 
para governador em 2018, ele 
desta vez não foi abatido pelas 
mentiras lançadas por Crivella. 
E retorna à Prefeitura do Rio 
com a obrigação de fazer da 
cidade um lugar mais digno e 
acolhedor para todos. 

VITÓRIA DE PAES

VIVA O POVO CARIOCA ! 

InformedoDia

REGINALDO PIMENTA

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

Mesmo sendo um veterano, Eduardo Paes (DEM) encarna o desejo de renovação da administração municipal

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

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

ZONA DE CONFORTO — Cri-
vella deve ao cidadão um 
pedido de desculpas por ter se 
valido da palavra de Deus para 

tentar se manter na prefeitura. 
O carioca ignorou a falsa prega-
ção e escolheu alguém identifi-
cado com sua alma. Alguém de 

quem possa cobrar eficiência e 
ter a esperança de ser atendido. 

Essa identificação com o 
povo que o elegeu, ao contrário 

de levar Paes a uma zona de 
conforto de onde governe sem 
cobranças, multiplica o peso 
de sua responsabilidade. Paes 
precisa, desde o início, transmi-
tir ao povo a sensação de que a 
cidade voltará a ter uma admi-
nistração municipal digna desse 
nome. Do contrário, corre o risco 
de ver rompido logo na largada 
o laço de confiança que, com 
tanta dificuldade, conseguiu 
reatar com o povo do Rio. 

A mesma que dá a Paes os 
parabéns pela vitória, esta 
coluna, em nome dos jornais O 
DIA e Meia Hora, assume com 
ele o compromisso de tratá
-lo sempre com respeito. De 
elogiar sempre que possível e 
criticar sempre que necessá-
rio. Além disso, manifesta ao 
eleitor a intenção de continuar 
cobrando do poder público a 
transparência, a eficiência e o 
bom uso do dinheiro do povo. E, 
sob os braços abertos do Cristo 
Redentor, agradece a Deus por 
não permitir que seu nome 
continuasse a ser usado para 
enganar o povo.

Saúde são raros. Nas Clínicas da Família, 
médicos sem saber seus futuros profissio-
nais, foram em busca de outras oportunida-
des... Aí veio a pandemia e tudo ficou mais 
difícil.

Aliás, por falar em difícil, e as obras pelo 
caminho? Os complexos olímpicos abando-
nados? A prevenção das encostas?

São tantas perguntas e urgências que se a 
coluna começasse a questionar, de fato, não 
caberiam neste humilde espaço. Por falar 
em espaço, as pessoas das comunidades 
também contam, e muito, com uma atua-
ção mais forte da prefeitura.

A Dorothy, da Rocinha, não cansa de 
reclamar... É chuva de mensagens! Lá todos 
esses problemas acima têm demais! Sem 
falar na falta de segurança, né.

E sim, o prefeito realmente não manda na 



EDUARDO PAES É ELEITO 

PREFEITO DO RIO
Com 64,07% dos votos, candidato do DEM derrota Marcelo Crivella, ganhando a votação em todas 
as zonas eleitorais da cidade, e afirma que os cariocas estão livres do pior governo da história 

C
om votação expressiva, Eduardo Paes 
(DEM), de 51 anos, foi eleito ontem 
prefeito do Rio de Janeiro para os pró-
ximos quatro anos. Com 1.629.319 dos 

votos válidos (64,07%), o candidato derrotou 
neste segundo turno Marcelo Crivella (Re-
publicanos), que recebeu 913.700 (35,93%) 
na busca pela reeleição. Paes, que ganhou do 
rival em todas as zonas eleitorais da cidade, 
assumirá a prefeitura pela terceira vez, a par-
tir de 2021, e ficará no cargo até 2024. Seu vice 
será Nilton Caldeira (PL). 

Logo após ser anunciado prefeito eleito, 
Paes deu uma entrevista coletiva em que agra-
deceu aos cariocas e celebrou o que chama de 
“vitória da política”.

“Nós passamos os últimos anos radicalizan-
do a política brasileira. O resultado desse ra-
dicalismo certamente não fez bem a nenhum 
de nós cariocas, não fez bem a nenhum de nós 
brasileiros (...) O Rio está livre do pior governo 
da sua história. Do governo mais omisso, mais 
despreparado, mais preconceituoso. Eu que-
ro dizer a todos os cariocas, independente da 
sua fé, orientação e cor da pele, que hoje vocês 
estão livres”, disse o prefeito eleito.

Questionado sobre a falta de leitos de UTI 
para o coronavírus, Paes afirmou que buscará 
o governo federal, Bolsonaro e o ministro da 
Saúde para reabrir pelo menos 100 leitos no 
Hospital de Acari. “O Hospital de Acari pode 
servir como referência para a covid. O mais 
importante agora é o papel terapêutico, além 
de mantermos as medidas de distanciamento 
e utilização de máscara. O ideal é disponibi-
lizar uma rede de saúde que possa atender a 
população na hora que ela adoecer, para que 
a gente evite mortes”.

Sobre suas primeiras medidas como pre-
feito, o democrata disse que começará os tra-
balhos já nesta segunda-feira. “Vamos deixar 
essas medidas pra amanhã. Não há dúvidas de 
que é um tempo mais exíguo. Espero contar 
com o apoio e gentileza do prefeito Marcelo 
Crivella. Não tenho dúvida que o primeiro 

desafio está na saúde, na pandemia”.
Por fim, o prefeito eleito afirmou que, nos 

próximos quatro anos, dará o sangue para que 
haja confiança na política de novo. “Queria 
deixar uma mensagem para todos os cariocas 
e dizer que eles terão um prefeito que vai dar 
o sangue e lutar muito. Aqui tem uma pessoa 
mais experiente do que aquela que ganhou as 
eleições aos 38 anos de idade em 2008 e que 
durante dois mandatos teve a honra e orgulho 
de ser prefeito do Rio”.

CONFIANÇA NA VITÓRIA
Paes chegou para votar por volta das 10h15 
no Gávea Golfe Clube, em São Conrado, na 
Zona Sul do Rio. Acompanhado da mulher, 
Cristine, de 41 anos, e dos dois filhos, Bernar-
do, 16, e Isabela, 15, o candidato votou com 
tranquilidade e já se mostrava confiante na 
vitória. “Estamos animados com as pesquisas, 
confiantes, mas queremos respeitar o sagrado 
direito do eleitor”, disse.

Na última sexta-feira, em debate na TV Glo-
bo, Paes confirmara o primeiro nome para seu 
futuro governo: o ex-secretário Daniel Soranz 
para assumir novamente a Secretaria Muni-
cipal de Saúde.

Eleito em 2008 e reeleito em 2012, o prefei-
to eleito terá o desafio de recuperar a cidade 
que sofre com vários problemas na saúde, no 
transporte, nas finanças, além de enfrentar 
a pandemia. Desta vez, o cenário não é tão 
favorável como nas outras duas gestões, com 
menos dinheiro no caixa a partir de 2021.

Durante a campanha, Paes apresentou um 
plano para os primeiros 100 dias de gestão, 
com 25 medidas a serem tomadas e que são 
consideradas prioritárias. Entre elas, recon-
tratar médicos e fazer o abastecimento de me-
dicamentos para as Clínicas da Família, além 
de prepará-las para a campanha de vacinação 
contra a covid-19; iniciar o programa Conect@
ados que ajudará os estudantes da rede muni-
cipal a ter aulas pela internet; revisão do IPTU 
e um plano de reestruturação do BRT.

VOTOS

1.629.319
Total de votos válidos recebidos por Eduardo 
Paes no segundo turno da eleição para 
prefeito do Rio, representando 64,07% do 
eleitorado. Seu rival, Marcelo Crivella, teve 
913.700 votos (35,93%).

Queria deixar uma mensagem 
para todos os cariocas e dizer 
que eles terão um prefeito que 
vai dar o sangue e lutar muito
EDUARDO PAES, prefeito eleito do Rio

O Hospital de Acari pode servir 
como referência para a covid. O 
mais importante agora é o papel 
terapêutico,  além das medidas 
de distanciamento e do uso de 
máscara 
EDUARDO PAES, prefeito eleito do Rio

 > Durante a votação, Eduardo Paes co-
mentou a paralisação de rodoviários de 
duas empresas de transporte da Zona 
Oeste, que prejudicou o deslocamento 
de eleitores na região durante a ma-
nhã de eleição. Cerca de 2,5 mil funcio-
nários das viações Redentor e Futuro, 
que fazem parte do Grupo Redentor, do 
Consórcio Transcarioca, estavam sem 
trabalhar desde o primeiro minuto de 
domingo. Eles reclamavam da decisão 
das empresas de parcelar em oito vezes 
o décimo terceiro salário deste ano.

“Eles têm o direito de reclamar, mas 
hoje a legislação é muito clara. Isso pode 
até gerar algum tipo de problema para 
eles. Então, é importante que eles voltem 
ao seu trabalho e permitam a população 
de votar. Isso que eles passam hoje é até 
um retrato dessa prefeitura, que finge 
que fiscaliza essas empresas e maltrata 
seus funcionários”, disse o prefeito eleito.

Dois apoiadores que fizeram parte 
do grupo ‘Guardiões do Crivella’ foram 
até o local de votação de Paes, ontem, 
para hostilizar o candidato do DEM. 
Melissa Sá Moutinho e Elias Lira Gui-
lherme davam plantões na porta de 
unidades de saúde do município e são 
moradores da Rocinha. 

A dupla, acompanhada de outras 
duas pessoas, usava adesivos do Repu-
blicanos, partido de Crivella. Eles gri-
taram frases contra o candidato como: 
“Fora bandido” e “Eduardo Paes ladrão”. 
Seguranças pediram, sem sucesso, que 
o grupo se retirasse. 

Paes é hostilizado por 
‘Guardiões do Crivella’ e 
fala dos rodoviários

Eduardo Paes dá entrevista 
coletiva, ao lado de 
Rodrigo Maia, presidente 
da Câmara, logo após a 
confirmação da vitória

ESTEFAN RADOVICZ 
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Greve de ônibus deixa milhares de passageiros a pé
TRE considera greve ilegal por causa das eleições e aciona a PF. Rodoviários reclamavam do parcelamento do 13º em oito vezes

LUCIANO BELFORD

Ônibus circularam às 11h, mas os pontos estavam lotados à tarde

Uma greve de ônibus das em-
presas Redentor e Futuro, do 
Consórcio Transcarioca, que 
circulam por bairros das zonas 
Oeste e Norte do Rio, deixou 
milhares de passageiros sem 
transporte público na manhã 
de ontem. O movimento atra-
palhou muita gente que iria 
votar cedo, principalmente 
idosos, e outros que precisa-
vam trabalhar. O Tribunal Re-
gional Eleitoral (TRE) do Rio 
considerou a greve ilegal por 
causa das eleições e acionou a 
Polícia Federal. Por volta das 
11h, os veículos começaram a 
circular, mas os pontos de ôni-
bus no início da tarde ainda 
estavam lotados.

Além da PF, o juiz eleitoral 
Luiz Márcio Pereira esteve na 
garagem da Redentor, em Ja-
carepaguá, para intermediar 
uma solução. Os cerca de 2,5 
mil funcionários das duas em-
presas resolveram cruzar os 
braços ontem devido à deci-
são da Redentor e da Futuro 
de parcelar o 13º em oito vezes. 
Alegam que estão com o o de-
pósito do FGTS em atraso. 

A PF tentou identificar os 

líderes do movimento e o juiz 
eleitoral pediu a escala dos tra-
balhadores. Para que ninguém 
fosse autuado, funcionários e 
empresa chegaram a um acor-
do para que o 13º fosse parcela-
do em três vezes e pago total-
mente até 30 de dezembro ou 
20 de janeiro.

“Houve falta de comunica-
ção da empresa com os traba-
lhadores, porque colocaram  
aviso de que iriam parcelar o 
13º, quando as negociações so-
bre o tema ainda estão em cur-
so com o Ministério Público do 
Trabalho. Tivemos audiência 
na quinta-feira e deram um 
prazo de 24 horas para que 
proposta do MPT fosse ava-
liada”, disse Sebastião José, 

presidente do Sindicato dos 
Rodoviários do Rio. Procura-
do por O DIA, o Consórcio 
Transcarioca se limitou a in-
formar “que as negociações 
seguem em andamento”.

Além da PF, juiz 
eleitoral foi à 
garagem da 
Redentor para 
intermediar 
solução

SURRA 

Mesmo com apoio de Bolsonaro, Crivella sofre derrota expressiva 
no Rio. Eleitor carioca confirma alta rejeição ao atual prefeito 

O 
resultado das urnas 
não deixa dúvidas. 
Os eleitores cariocas 
rejeitaram a gestão e 

a postura preconceituosa de 
Marcelo Crivella, em vários as-
pectos, e aplicaram uma sur-
ra eleitoral no atual prefeito 
do Republicanos. O bispo li-
cenciado da Igreja Universal 
amargou uma derrota expres-
siva de 64,07% a 35,93% no 
segundo turno para Eduardo 
Paes (DEM). Nem mesmo o 
apoio do presidente Bolsona-
ro foi capaz de fazer a campa-
nha de Crivella decolar. Com o 
resultado das urnas, Crivella, 
que perdeu em todas as zo-
nas eleitorais da cidade, sairá 
escorraçado do Palácio da Ci-
dade. Assim, tanto o prefeito 
quanto o presidente Bolsona-
ro foram derrotados no Rio.

Após perder a eleição, Cri-
vella discursou para a impren-
sa. Ele agradeceu o apoio do 
presidente Bolsonaro, tentou 
amenizar a derrota e disse 
que “a vida pública tem disso”. 
“Essa é a oitava eleição: a gen-
te ganha, a gente perde, mas 
não somos derrotados jamais. 
Porque só é derrotado quem 
perde a fé em Deus”.

“Não poderia deixar de 
agradecer ao presidente Jair 
Bolsonaro, um apoio tão hon-
rado. O presidente é um ho-
mem de convicções porque, 
mesmo com todas adversi-
dades, nos apoiou, esteve ao 
nosso lado, deu declarações, 
pediu aos seus deputados bol-
sonaristas que marchassem 
conosco. Não foi, vamos dizer 
assim, na maré, contrariou a 
maré porque tinha convicção 
de que eu e minha vice eram 
a melhor opção pra cidade do 
Rio e isso me honra muito”, 
agradeceu Crivella. 

O candidato derrotado ale-
gou que teve dificuldades por 
conta do caixa da prefeitura e 
afirmou que os pedidos de im-
peachment na Câmara aconte-
ceram por conta da cobiça de 
quem queria o seu cargo.

“Foram anos difíceis para 
todos nós, muitas dívidas 
para pagar do período olím-
pico. Havia queda expressi-
va de arrecadação, muitas 
incompreensões na Câmara 
dos Vereadores, perdemos 
nosso vice no meio do cami-
nho e isso, quando não se 
tem um vice, acaba desper-
tando certa ambição eleito-
ral para se conseguir o car-
go do prefeito”, completou o 
prefeito derrotado.

Apoio do 
presidente 
Bolsonaro não foi 
suficiente para 
Crivella ser reeleito 
prefeito do Rio

LUCIANO BELFORD

Moradora de Jacarepaguá, 
Tamires Brito Melo, 18, ficou 
mais de duas horas no pon-
to. Atrasada para o trabalho, 
no Shopping Tijuca, estava 
preocupada e disse que foi 

surpreendida com a situação. 
“Eu não sabia dessa greve, des-
cobri aqui. Tem duas semanas 
que comecei nesse emprego e 
já me atrasei. Provavelmente 
vai ser descontado este atraso 
e devo ficar sem folga”, lamen-
tou a jovem que aguardava por 
ônibus da linha 600.

Soraia Alves, 33, optou pelo 
Largo da Pechincha achando 
que seria mais fácil, já que no 
local teria mais opções. Ela es-
perou por duas horas e acabou 
desistindo e chamar carro de 
aplicativo para votar na Tijuca. 
“Gastaria R$ 4,05 e agora vou 
ter que pagar R$60. Pensei em 
desistir de votar por causa dis-
so mas como vou aproveitar 
para visitar minha mãe”.

O trajeto que, de ônibus, du-
raria dez minutos, levou mais 
de 40 minutos para o cadei-
rante Paulino Junior, 54. “Ia 
de ônibus para casa da minha 
mãe e desisti de esperar. Vou 
rodando a cadeira”. Apesar do 
transtorno, Paulino disse que 
apoia a greve. “Acho legítimo. 
Acredito que se fosse em qual-
quer outro dia, os rodoviários 
não seriam ouvidos”, afirmou.

PARALISAÇÃO

 NO prefeito Marcelo Crivella 
disse que foi surpreendido 
pela paralisação de funcio-
nários das empresas de ôni-
bus. “Fomos surpreendidos 
bem no dia da eleição em 
uma região que milhares de 
pessoas precisam do trans-
porte público para votar. 
Comunicamos ao TRE, que 
se dirigiu para a garagem da 
Redentor com a polícia para 
que o transporte fosse rees-
tabelecido o mais rápido pos-
sível. Dos consórcios, o maior 
problema na nossa gestão 
foi com a Redentor”, afirmou. 

A paralisação prejudicou 
moradores da Cidade de 
Deus, Jacarepaguá, Barra da 
Tijuca, Recreio, Freguesia, Ta-
quara, Rio das Pedras e Muze-
ma. Segundo o prefeito, cerca 
de 60% a 70% do transporte 
na região foi afetado. 

Prefeito se diz 
surpreendido

ELEITORAL

EM PLENA BASE

 N A derrota de Crivella tam-
bém representou um revés 
para o presidente Bolsonaro 
no Rio, sua base eleitoral. 
O apoio do presidente ao 
atual prefeito não surgiu 
efeito nas urnas. Bolsona-
ro, que votou pela manhã 
na Escola Rosa da Fonseca, 
na Vila Militar, em Deodoro, 
confirmou o voto, já espe-
rado, em Crivella, mas para 
tentar minimizar a derrota 
que já parecei clara, negou 
ter feito campanha: “Eu vo-
tei no Crivella, todo mundo 
sabe disso. Fiz carreata, co-
mício para alguém? Discre-
tamente meu nome para 
alguns candidatos e o povo 
decidiu”, alegou.

Bolsonaro não se enga-
jou com força na campanha 
municipal do Rio, mas gravou 
vídeo em apoio ao atual pre-
feito, com direito a dancinha 
e tudo, que buscava reelei-
ção. Assim como no 1º turno, 
poucos apoiadores ficaram à 
espera de Bolsonaro, acom-
panhado do deputado Helio 
Lopes (PSL-RJ).

Presidente sai 
enfraquecido

DE PANAMÁ NA CABEÇA

 NA declaração de Crivella, no 
debate da TV Globo, atacando 
Eduardo Paes de usar chapéu de 
Zé Pelintra, entidade dos terrei-
ros de Umbanda, para acompa-
nhar desfiles na Sapucaí, moti-
vou os cariocas a irem votar com 
o adereço. E o Panamá não ficou 
apenas na cabeça dos anônimos.

A cantora Alcione postou foto 
com o chapéu. “Indo votar em 
Eduardo Paes e homenageando 

Seu Zé Pelintra!”. 
O taxista Luiz Tibúrcio dei-

xou uma passageira na sessão 
eleitoral de Crivella, na Barra. 
Disse que sua postura era forma 
de protesto. “Me senti desres-
peitado. Ele fez governo ruim e 
foi preconceituoso. Vou votar 
devidamente vestido”, afirmou. 

Jorge Silva e Júlio Nascimento 
usaram o chapéu. “Foi ofensa à 
fé das pessoas”, criticou Jorge. 

Voto com ‘chapéu do Zé Pelintra’

Luiz Tibúrcio, de chapéu de Zé Pilintra, se sentiu desrespeitado

LUCIANO BELFORD

 > O presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia (DEM
-RJ), disse que ficou 
surpreso com o compor-
tamento do candidato 
à reeleição à Prefeitura 
do Rio, Marcelo Crivel-
la (Republicanos), que 
adotou postura agressi-
va na campanha contra 
Eduardo Paes (DEM).

“Não posso deixar de 
falar da minha surpresa 
com a atitude do prefei-
to Crivella, que parecia 
um pastor, e pareceu no 
final um diabo, com tan-
ta agressividade, men-
tiras, fake news. É pena 
ver um pastor de uma 
igreja tomar seu cor-
po de tanto ódio”, disse 
após votar em uma es-
cola da Barra da Tijuca.

‘No final 
parecia mais 
um diabo’
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Capitão Nelson é eleito 
Candidato do Avante vence em São Gonçalo, segundo maior colégio eleitoral do Rio

DIVULGAÇÃO

Capitão Nelson votou no Colégio Batista do Laranjal, pela manhã

E
m uma disputa acir-
radíss ima que se 
manteve com per-
centuais mínimos 

de diferença na maior parte 
da apuração, Capitão Nel-
son, do partido Avante, foi 
eleito o prefeito do segun-
do maior colégio eleitoral e 
o segundo município mais 
populoso do estado do Rio de 
Janeiro. Ele recebeu 50,79% 
dos votos válidos (189.719 
eleitores), enquanto seu ad-
versário nas urnas, Dimas 
Gadelha, do PT, levou 49,21% 
(183.811 eleitores). Neste se-
gundo turno, dos 440.481 
eleitores que comparece-
ram às urnas, foram 84,80% 
votos válidos, 4,13% brancos 

e 11,07% nulos. 
“Devo isso tudo à minha 

família, aos meus amigos, à 
minha equipe maravilhosa 
e a todos que me apoiaram 
até aqui. Que orgulho que 

tenho da minha cidade! Que 
orgulho que tenho de ser 
gonçalense! Saio desta cam-
panha vitoriosa de cabeça 
erguida e com disposição de 
honrar cada voto que me foi 

confiado. São Gonçalo tem 
jeito e o gonçalense fez a es-
colha certa. Eu vou provar 
que todos os votos em mim 
confiados foram acertados. 
Vamos, juntos, construir a 
São Gonçalo que queremos”, 
assegurou Capitão Nelson, 
em discurso emocionado.

Mesmo na euforia da vi-
tória, o prefeito eleito não se 
limitou apenas a comemo-
rar. Segundo ele, até a data 
da sua posse, continuará es-
tudando para promover mu-
danças estruturais na cida-
de. Ele afirma, por exemplo, 
que o Programa Segurança 
Presente, que levou para o 
município enquanto deputa-
do estadual, será ampliado.

“O cidadão merece se-
gurança. Isto é prioritário”, 
afirmou.

Prefeito (DEM) se reelege com 56,83% 
dos votos, superando Léo Vieira (PSC)

Em São João de Meriti, 
vitória de Doutor João 

DIVULGAÇÃO

Doutor João votou pela manhã

Doutor João (DEM) foi ree-
leito prefeito de São João 
de Meriti para os próxi-
mos quatro anos. Ele teve 
122.151 votos, o que corres-
ponde a 56,83% dos votos 
válidos, superando o rival 
Léo Vieira (PSC), que teve 
92.788 votos (43,17% dos 
votos válidos), no segundo 
turno. A porcentagem de 
meritienses que não foram 
às urnas chegou a 31,96% 
do eleitorado. Os votos em 
branco somaram 10.809 
(ou 4,21% do total) e os nu-
los, 30.748 (ou 11,99%).

“Minha promessa é 

seguir trabalhando como 
fiz nesses primeiros quatro 
anos. Temos projetos que 
ainda não foram tirados 
do papel, como a reforma e 
inauguração do Hospital do 
Morrinho e o Hospital Infan-
til”, afirmou Doutor João.

Bomtempo: mais votado
DIVULGAÇÃO

Bomtempo: 55,18% dos votos

Com 100% das urnas apu-
radas, o candidato a pre-
feito pelo PSB, Rubens 
Bomtempo, foi o mais 
votado do segundo turno 
das eleições municipais 
de Petrópolis. 

Ele teve 55,18% dos vo-
tos, mas que estão “sub ju-
dice”, devido ao indeferi-
mento de sua candidatura 
pela Justiça Eleitoral. Ber-
nardo Rossi, do PL, con-
tou com 44,82% dos votos 
válidos.

Wladimir Garotinho vence em Campos
É o terceiro membro da família a ganhar eleição para o executivo municipal. É a sétima 
vitória em eleições locais do grupo, que saiu vencedor no primeiro pleito em 1988

DIVULGAÇÃO

Wladimir Garotinho (PSD) vence em disputa acirrada em Campos

O candidato Wladimir Garo-
tinho (PSD) venceu o segun-
do turno para a Prefeitura de 
Campos dos Goytacazes com 
52,4% dos votos. O deputado 
federal derrotou Caio Vian-
na (PDT), que teve 47,6% dos 
votos, herdeiro político e filho 

do ex-prefeito da cidade Ar-
naldo Vianna. 

Aos 35 anos, o filho dos ex-
governadores Anthony Ga-
rotinho e Rosinha Matheus é 
o terceiro membro da família 
Garotinho ganhar a eleição 
municipal. A votação ainda 
será apreciada pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). A 
candidatura está sub judice.

IRMA LASMAR

irma.lasmar@odia.com.br

ERIC MACEDO

eric.macedo@odia.com.br

BERTHA MUNIZ

bertha.muniz@odia.com.br
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Em Recife, Campos vence; em Fortaleza, PDT leva
 > Em Recife, capital per-

nambucana, o prefeito 
eleito para comandar a 
cidade pelos próximos 
quatro anos é João Cam-
pos, do PSB. O candidato 
levou 56,24% dos votos 
contra 43,76% de Marilla 
Arraes, do PT. Filho do ex-

governador de Pernambuco, 
Eduardo Campos, João é de-
putado federal e liderou to-
das as pesquisas no 1º turno. 

A campanha entre João 
Campos e Marilia Arraes foi 
acirrada e marcada por uma 
intensa troca de farpas entre 
os candidatos. 

Em Porto Alegre (RS), Se-
bastião Melo (MDB) foi elei-
to com 54,63% dos votos. Ele 
derrotou Manuela D’ávila 
(PCdoB) 45,37%, também 
alvo de fake news nesse plei-
to. Alias, foi a terceira ten-
tativa da ex-deputada de co-
mandar a prefeitura. 

Já em Fortaleza (Cea-
rá), o deputado estadual 
José Sarto (PDT) venceu o 
deputado federal Capitão 
Wagner (Pros) e foi eleito 
prefeito da cidade. Sarto 
vai suceder Roberto Cláu-
dio (PDT) a partir de ja-
neiro de 2021. 

Covas é reeleito em SP
Em discurso da vitória, prefeito exaltou respeito à diversidade na cidade e citou seu avô

AFP

Covas votou em uma escola 
na Vila Madalena; à noite, fez 
agradecimentos à população. 

Boulos o parabenizou

B
runo Covas (PSDB) 
foi reeleito ontem 
prefeito de São Pau-
lo com 59,38% votos 

paulistanos (com 99,99% 
das urnas apuradas). O tu-
cano derrotou Guilherme 
Boulos (Psol), que conquis-
tou 40,62% dos votos. Quan-
do Covas já estava matemati-
camente eleito, Boulos - que 
estava em isolamento devi-
do à covid-19 - logo telefonou 
para o prefeito e o parabeni-
zou pela vitória.

Após o resultado das ur-
nas, Covas fez um discurso, ao 
lado do governador João Do-
ria (PSDB), exaltando o res-
peito à diversidade na cidade.

“São Paulo é para todos. 
As urnas falaram, e eu sa-
berei ouvir o recado das ur-
nas. São Paulo, pode contar 
comigo. São Paulo não quer 
divisões, não quer o confron-
to. O momento é de diálogo 

e de trabalharmos juntos a 
favor da cidade. O rumo está 
dado, temos que combater a 
desigualdade, o coronavírus. 
E investir em saúde e educa-
ção”, acrescentou.

Bruno Covas ainda citou 
seu avô, Mário Covas: “Meu 

avô dizia que era possível 
conciliar política e ética, po-
lítica e honra, política e mu-
dança. Agora, eu acrescento: 
é possível fazer política sem 
ódio, é possível fazer política 
falando a verdade”.

O prefeito votou pela ma-
nhã acompanhado de lide-
ranças tucanas em um co-
légio na Vila Madalena, na 
Zona Oeste. Questionado so-
bre suas pretensões eleitorais, 
ele descartou a possibilidade 
de disputar o governo pelo Es-
tado de São Paulo em 2022. 

Já Boulos foi a sua sacada 
agradecer aos apoiadores e 
fez um discurso emocionan-
te. “A gente vai vencer. Não 
foi nessa eleição, mas a gen-
te vai ganhar”, declarou. De 
acordo com o mapa de votos 
do TSE, o psolista conseguiu 
levar a maioria dos votos em 
algumas regiões do sul e les-
te da capital paulista.

 > São Paulo

Com Agência Estadão Conteúdo
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A Polícia Civil investiga o as-
sassinato de uma mulher de 
66 anos na noite de sábado, 
em Icaraí, Niterói. O corpo de 
Carolina Ferreira foi encon-
trado em seu apartamento, 
na Rua Doutor Tavares de 
Macedo. O suspeito do crime 
é o próprio filho da vítima, 
Rafael Ferreira, 36, preso 
em flagrante. Rafael havia 
fugido e foi localizado por 
agentes do Niterói Presente. 
Ele estava ferido e foi leva-
do para o Hospital Estadual 
Azevedo Lima, no Fonseca. 
De acordo com a DH de Ni-
terói, São Gonçalo e Itaboraí, 
ele irá responder pelo crime 
de homicídio qualificado. Ra-
fael possuía anotações cri-
minais por posse de drogas.  

DIA A DIA

FILHO MATA A 
MÃE EM NITERÓI

Grávida morre em 
tiroteio na Serrinha
Liliane foi atingida na barriga dentro de casa. Confronto deixou duas pessoas feridas

REPRODUÇÃO

Vizinhos ajudaram a socorrer Liliane, que estava em seu quarto e caiu em cima da cama ao ser atingida 

U
m tiroteio entre poli-
ciais do 9ºBPM (Ro-
cha Miranda) e crimi-
nosos da comunida-

de da Serrinha, em Madurei-
ra, na Zona Norte, deixou uma 
gestante morta e duas pessoas 
feridas no sábado à tarde. Li-
liane Rodrigues, de 23 anos, 
foi atingida na barriga dentro 
de casa. Ela chegou a ser leva-
da à UPA Irajá, mas não resis-
tiu. O enterro ocorreu ontem, 
no cemitério de Irajá.

Os feridos, Daiane Quei-
roz, 23 anos, e Pietro Alvez, 
27, deram entrada no Hospi-
tal Estadual Getúlio Vargas. 
Até o fechamento desta edi-
ção, não havia informações 
sobre o estado de saúde das 
vítimas. As ocorrências fo-
ram encaminhadas à Dele-
gacia de Homicídios (DH) e 
29ª DP (Madureira).

Durante o sepultamento, o 
clima era de tristeza e revolta. 
Emocionado, o pai de Liliane, 
Iranildo Rodrigues, falou so-
bre a polícia entrar atirando 
na comunidade: “Não podia 
subir em morro e está subin-
do. Nem todo mundo é bandi-
do, é injustiça chegar atirando 
sem ordem de ninguém”.

Josenilda Reis, mãe da ví-
tima, precisou ser ampara-
da. “Hoje é minha mãe que 
chora, amanhã pode ser ou-
tra. Queremos justiça”, decla-
rou a irmã de Liliane, Adriele 
Rodrigues. 

Amigos da gestante afir-
maram ainda que os PMs 
não prestaram socorro à 
vítima. Assistente social e 
presidente da Associação de 
Moradores do Complexo da 
Serrinha, Elaine Casemiro 

contou ao DIA como acon-
teceu o socorro: os próprios 
moradores carregaram a ví-
tima com um lençol.

“Ela foi atingida no quar-
to e caiu em cima da cama. 
A irmã a viu caída, pediu 
ajuda aos PMs e eles não so-
correram. Os próprios mo-
radores desceram com ela 
com o corpo em um lençol”, 
relatou. Segundo Elaine, os 
PMs disseram a Adriele que 
ninguém ia entrar na casa: 

“Se ela fosse socorrida logo 
daria tempo de sobreviver”.

A PM informou apenas que 
“equipes do 9º BPM foram ata-
cadas por criminosos do alto 
da Serrinha, quando estavam 
em patrulhamento pela Av. 
Ministro Edgar Romero. Após 
a ação, os policiais foram in-
formados da entrada de uma 
mulher ferida na UPA Irajá”.

Troca de tiros mata 
policial em Caxias

REPRODUÇÃO

PM foi levado para o Hospital Moacyr do Carmo, mas não resistiu

Um policial militar mor-
reu e outro ficou ferido 
após tiroteio na Rodovia 
Washington Luiz, ontem 
de manhã, nas proximi-
dades da Avenida Brasil, 
em Duque de Caxias. Se-
gundo informações da 
PM, os agentes efetuaram 
um cerco contra crimino-
sos que tentavam realizar 
roubos de carga na via. 
Houve troca de tiros.

Durante a ação, o sol-
dado Paulo Roberto Fer-
reira Junior, de 36 anos, 
foi atingido na cabeça e le-
vado ao Hospital Moacyr 
do Carmo. Entretanto, ele 
não resistiu aos ferimen-
tos. O outro foi atingido 
por projétil de arma de 
fogo no braço e levado ao 
Hospital de Saracuruna. A 
direção da unidade infor-
mou que o paciente estava 

lúcido e estável, recebendo 
alta às 12h10.

F. Junior era lotado no 
15ºBPM (Caxias) e estava na 
corporação desde 2019. Ele 
deixa esposa e duas filhas. 
Até o fechamento desta edi-
ção, não havia informação de 
horário e local do velório. O 
caso é investigado pela Dele-
gacia de Homicídios da Bai-
xada Fluminense (DHBF).

FUGA PARA A AV. BRASIL

Após o tiroteio, os crimino-
sos fugiram para a Av. Bra-
sil. Imediatamente, policiais 
do Batalhão de Policiamento 
em Vias Expressas (BPVE) 
iniciaram um cerco. Os sus-
peitos colidiram com o veí-
culo em uma mureta, aban-
donaram o carro e seguiram 
para a comunidade Parque 
União. Na ação, um automó-
vel foi recuperado.

Reportagem do estagiário André Arraes 

sob supervisão de Thiago Antunes
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Flu recebe o Bragantino
Embalado pela 

vitória sobre o In-
ternacional fora de 

casa (2 a 1, de virada, na 
rodada passada), o Flumi-
nense volta a campo hoje, 
às 20h, no Maracanã, con-
tra o Red Bull Bragantino, 
para tentar uma vaguinha 
no G-4 do Brasileiro. Com 
35 pontos, a equipe do téc-
nico Odair Hellmann tem 
uma oportunidade de ouro 
para se firmar no pelotão de 
cima da competição.

MARADONA

Médico é acusado de 
homicídio culposo
Há suspeita de negligência nos últimos dias de vida do ídolo argentino. 
Leopoldo Duque se defende: “Por que eles não investigam quem era Diego?”

REPRODUÇÃO

Leopoldo Duque 
com Maradona, 
após a cirurgia 
para retirada 
de um tumor na 
cabeça

O 
médico de Maradona, 
Leopoldo Luque, foi 
acusado de homicídio 
culposo, quando não 

há intenção de matar. Segun-
do o jornal ‘Marca’, a suspeita é 
de negligência médica nos úl-
timos dias de vida do ex-joga-
dor. A juíza que analisa o caso 
autorizou uma busca na casa e 
na clínica do médico.

A outra suspeita é de que 
Maradona não teve alta médi-
ca quando foi transferido da 
clínica onde retirou um tumor 
na cabeça para a casa onde 
morreu, em Tigre. O advoga-
do de Maradona, Matias Mor-
la, ainda denunciou a demora 
de mais de meia hora para a 
ambulância chegar ao local da 
morte do ex-jogador.

“Temos que ver se cumpri-
ram com seu dever ou se hou-
ve um relaxamento. A enfer-
meira (que estava de plantão 
quando se constatou que o 
ídolo estava morto) relatou 
algo quando o procurador 
apareceu no dia da morte de 
Diego. Posteriormente, am-
pliou seu depoimento e, no 
fim, foi à televisão dizer que 
lhe forçaram a falar. Então, 
há alguma contradição em 

seu depoimento”, explicou à 
AFP um parente de Marado-
na que pediu anonimato.

Leopoldo Duque falou 
pela primeira vez ontem so-
bre a morte do ex-jogador. 
Na entrevista, ele questio-
nou a opinião de todos que 
levantam dúvidas sobre o so-
corro imediato que foi pres-
tado a Maradona. “Todos 
nós nos reunimos para ver 
o que era melhor para Ma-
radona. O que precisamos é 

de sua vontade, porque sem 
Diego nada poderia ser feito. 
Por que eles não investigam 
quem era Diego? Não exis-
tem critérios que possamos 
seguir sem o seu consenti-
mento”, disse o médico, que 
negou qualquer tipo de erro 
no atendimento ao ex-cami-
sa 10: “Não há erro médico, 
nem há julgamento. Mara-
dona teve um ataque cardía-
co. É a coisa mais comum no 
mundo morrer assim”.

Cano testa positivo para covid e faz novo 
exame. Atacante deve desfalcar a equipe

Mandante ‘bonzinho’, 
Vasco recebe o Ceará

Ainda em busca de 
uma equipe mais 
equilibrada entre a 

defesa e o ataque, o Vasco 
faz hoje, às 18h, contra o 
Ceará, em São Januário, o 
seu décimo compromisso 
desde a chegada de Ricar-
do Sá Pinto, com uma boa 
oportunidade para deixar 
a zona de rebaixamento do 
Brasileiro. O time ocupa a 
17ª posição, com 24 pontos.

No entanto, apesar de 
enfrentar um adversário 
direto na corrida contra a 
degola (o Vozão é o 15º, com 
26), o desempenho do Gi-
gante da Colina em casa sob 
o comando do português — 
que foi diagnosticado com 
covid — preocupa: apenas 

33%. Nos quatro jogos em que 
dirigiu o time em seus domí-
nios, o Vasco somou só quatro 
pontos de 12 possíveis. A única 
vitória foi contra o Caracas, da 
Venezuela, por 1 a 0, no apagar 
das luzes do jogo de ida pela se-
gunda fase da Sul-Americana.

O Vasco deve ter um desfal-
que de peso hoje. O atacante 
Germán Cano testou positivo 
para o novo coronavírus. O 
jogador foi submetido a um 
novo exame, e o clube aguarda 
o resultado para confirmar o 
desfalque. Caso o novo exame 
dê positivo, Cano também des-
falcará o Vasco nos jogos con-
tra Defensa y Justicia, na quin-
ta-feira, pela Sul-Americana, 
e contra o Grêmio, no fim de 
semana, pelo Brasileirão.

a palinha do apolinho
DANIEL CASTELO BRANCO

DANÇA DAS CADEIRAS

CHEFE DA COZINHA PEDALADAS

 N O técnico Rogério Ceni 
está aguardando pela 
total recuperação do za-
gueiro Rodrigo Caio para 
poder organizar melhor 
o sistema defensivo do 
Flamengo, que vem as-
sustando a galera rubro-
negra. Os erros começam 
na perda da bola, no pri-
meiro combate. A recom-
posição é lenta e descoor-
denada, sobrecarregando 
os últimos homens. Mas a 
presença de Rodrigo Caio 
na extrema defesa pode-
rá ajudar a sanar parte 
dos problemas da equipe. 
Afinal, toda cozinha que 
se preza deve ter um bom 
chefe no comando.

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

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

 NO achatamento técnico 
do Brasileiro em função do 
baixo rendimento dos times 
torna imprevisível apontar 
um favorito. Comandado 
por Sampaoli (foto), o Atlé-
tico-MG, líder no momento, 
em 23 jogos disputados ga-
nhou 13 e teve sete derrotas. 
A diferença de desempenho 
entre os seis primeiros é mí-
nima e a alternância de po-
sições deve ser a tônica até 
o fim. Enquanto Palmeiras 
mostra progressos nas mãos 
do português Abel Ferreira 
e deve ser observado, o In-

ternacional, abandonado na 
ponta por Coudet, despencou 
desgovernado. Flamengo e 
São Paulo, duas boas apostas, 
precisam ajustar a sintonia 
fina para manter desempe-
nho regular, parando de al-
ternar boas e más atuações. 
Santos mereceria atenção se 
não tivesse o seu curto elen-
co prejudicado por lesões e 
contaminações por covid-19. 
Tudo isso é consequência de 
um calendário alucinante. 
O campeão poderá não ser 
necessariamente o melhor. 
Poderá ser o com mais sorte.

 N O Fluminense preci-
sará ganhar do Red Bull 
Bragantino esta noite 
para ultrapassar o Inter-
nacional e firmar posição 
no pelotão de elite do 
Campeonato Brasileiro.

 N O Vasco brigará por 
posição com o Ceará, 

em São Januário, na corri-
da para se livrar da zona de 
rebaixamento.

 N Duílio Monteiro Alves foi 
eleito o novo presidente do 
Corinthians, em votação rea-
lizada no sábado, no Parque 
São Jorge, e substituirá An-
drés Sanches em janeiro.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N É visível o crescimento 
de produção do Palmeiras 
depois que foi buscar na 
garotada a solução para 
os problemas. Equipe 
cresceu com sangue novo. 
Olho nele.

 NA CBF não liberou o jo-
vem Mycael da Seleção 
sub-17 e o Athletico Pa-
ranaense enfrentou o 
Palmeiras sem goleiro no 
banco de reservas. Autuo-
ri protestou com razão.

A juíza que analisa o 
caso autorizou uma 
busca na casa e na 
clínica do médico 
Leopoldo Duque

FÓRMULA 1

Acidentes marcam 
vitória de Hamilton

A etapa do Bahrein da F1 teve 
grandes sustos e mais uma vi-
tória do inglês Lewis Hamil-
ton. Logo após a largada, Ro-
main Grosjean sofreu um aci-
dente e seu carro ficou em cha-
mas, mas o francês saiu ileso. 
Após o retorno das atividades, 
o canadense Lance Stroll capo-
tou com o carro, mas também 
não sofreu nenhum ferimento.

No início da corrida, Gros-
jean tentou desviar dos de-
mais carros, mas foi tocado 

por Daniil Kvyat, perdeu o 
controle do veículo e colidiu 
com uma mureta. O carro en-
trou em chamas com o piloto 
dentro, mas o francês conse-
guiu sair após 30 segundos de 
tensão. A corrida foi paralisa-
da por mais de 1h20. Logo de-
pois, Kvyat também tocou em 
Stroll, que capotou.

Após os sustos, a corrida foi 
reiniciada e Hamilton venceu 
com facilidade, conquistando 
a 95ª vitória. Verstappen, da 
RBR, ficou em segundo, e Ale-
xander Albon fechou o pódio. 

CAMPEONATO INGLÊS
Com dois gols de Cavani e um de Bruno 

Fernandes, o Manchester United venceu o 

Southampton por 3 a 2, fora de casa.   

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

Para seguir em busca 
do bicampeonato se-
guido da Libertadores, 

o Flamengo terá de passar pelo 
Racing, amanhã, no Maracanã. O 
Rubro-Negro, que empatou em 
1 a 1 no primeiro jogo, precisa de 
um 0 a 0 ou uma vitória simples 
para avançar. Rogério Ceni deve 
ter a volta de Pedro, que partici-
pou do último treino com o time.

Com uma lesão na coxa des-
de que voltou da Seleção, o 
atacante não atua pelo Fla-
mengo há três semanas. Gabi-
gol e Diego tiveram problemas 
musculares no sábado e são 
dúvidas para a partida. 

Pedro 
treina com 
o elenco

H onda voltou  a  se 
pronunciar, no sába-
do, em sua rede social 

e manteve as críticas contra a 
diretoria pela má fase do Bota-
fogo. Em especial, pela repen-
tina saída de Ramon Díaz e a 
chegada de Eduardo Barroca: 
“Eu não me arrependo do que 
eu disse porque é importante 
para mim. Eu não sou apenas 
um empregado, eu sou um par-
ceiro”. No tuíte seguinte, ele 
pediu transparência sobre os 
acontecimentos do clube: “En-
tão, eu deveria saber de tudo. E 
vocês deveriam saber de tudo”.

Honda 
mantém 
críticas

Inclusive, o Tricolor das 
Laranjeiras inicia contra o 
Massa Bruta uma sequência 
de partidas importantes no 
Rio. Depois dos paulistas, 
o Flu recebe, no Maraca, 
o Athletico Paranaense e o 
Vasco. Se vencer esses dois 
compromissos, o Time de 
Guerreiros entra na briga 
pelo título da temporada.

Odair teve que recorrer às 
divisões de base e muitos ga-
rotos deverão ter uma chan-
ce no profissional. 

 > Bahrein 

 > Buenos Aires 
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PAGAMENTO DEVE 
FICAR PARA O 
PRÓXIMO ANO

D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

A 
espera do fun-
cionalismo mu-
nicipal do Rio 
pelo pagamen-

to do 13º salário parece 
não ter fim. Sem dinheiro 
suficiente em caixa para 
quitar a gratificação ain-
da este ano, a expectativa 
nos bastidores do gover-
no é de tentar, ao menos, 
pagar a primeira parcela 
em dezembro. Assim, a se-
gunda parte ficaria para o 
próximo ano. Mas trata-se 
apenas de uma intenção.

Pelo diagnóstico das fi-
nanças do município, não 
há recursos nem mesmo 
para o pagamento par-

cial ainda em 2020. Tanto 
é que o prefeito Marcelo 
Crivella admitiu, na últi-
ma quinta-feira, que o de-
pósito depende de verbas 
extraordinárias (aquelas 
não previstas no orça-
mento), provenientes da 
operação de antecipação 
de R$ 1 bilhão em receita 
de royalties de petróleo, 
como a coluna informou 
no dia 25.

A transação foi em-
barreirada pelo Tribunal 

EM DISCUSSÃO CHEIRO DE CRÉDITO

EMPRÉSTIMO ESPECIALISTA DIZ

 N A antecipação de receita de 
royalties garantiria cerca de R$ 
1 bilhão para o caixa previden-
ciário. Os técnicos do Tribunal 
entendem que a medida re-
presenta, na prática, uma ope-
ração de crédito (empréstimo) 
aumentando o endividamento 
do município - o que, no último 
ano de uma gestão, é proibido 
pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF). Por isso o tema 
está no centro das discussões 
em âmbito municipal.

 N Para o especialista em finan-
ças públicas, Paulo Henrique 
Feijó, a medida se caracteriza 
sim como operação de crédito: 
“Na essência é, pois tem cheiro, 
gosto e jeito de operação de 
crédito. Na essência, opera-
ção de crédito é qualquer coisa 
que gera uma dívida”. “Então, 
o prefeito estaria entregando a 
conta para o governante futu-
ro. Quem quer fazer R$ 1 bilhão 
normalmente não precisa só 
desse valor, precisa mais”.

13º DA PREFEITURA DO RIO

Diagnóstico das 
contas mostra que 
não há dinheiro em 
caixa para quitar a 
gratificação

VALOR

R$ 1 BI
Governo tenta antecipar 
R$ 1 bilhão em receita 
futura de royalties. TCM 
baterá o martelo sobre 
aval ou não na 4ª feira.

de Contas do Município 
(TCM-RJ), que baterá o 
martelo na próxima quar-
ta-feira. O plenário virtual 
do órgão decidirá, em de-
finitivo, se autoriza ou não 
a operação.

Até o momento, a ava-
liação técnica do Tribunal 
é de que a medida é lesiva 
aos cofres públicos, e tam-
bém que se caracteriza 
como operação de crédito. 
O órgão considerou ainda 
que a medida desrespeita 
as regras fiscais no último 
ano de governo.

À coluna, o presidente 
do TCM-RJ, Thiers Mon-
tebello declarou que “o 
parecer da Procuradoria 
Especial do TCM é primo-
roso”: “É um tratado. Tan-
to é que a PGM chegou a 
pensar em judicializar (a 
questão) e não fez isso”.

IMPEDIMENTO LEGAL
Thiers acrescentou que 
essa verba não pode ser 
utilizada para pagamen-
to de pessoal. “Os recur-
sos dessa operação não 
podem ser usados para 
pagar salários, e a prefei-
tura sabe disso”.

Leão vai poder ficar de 
olho nas contas do Pix?
Regras de TEDs, DOCs e cartões de crédito se mantêm com a nova ferramenta

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Valor médio de transações do Pix foi R$ 90 no primeiro dia de teste da ferramenta

O 
Pix, nova ferramen-
ta do Banco Central, 
trouxe muitos avan-
ços para o mercado. 

Com ele, as transações finan-
ceiras são mais práticas, mais 
rápidas e com menor custo. 
O mecanismo começou a va-
ler, para o público em geral, a 
partir do dia 16 de novembro 
- mas ainda busca conquis-
tar totalmente a confiança 
das pessoas. Uma das dúvi-
das mais comuns tem relação 
com a Receita Federal: ela po-
derá monitorar as transferên-
cias e pagamentos?

O questionamento sur-
ge porque o Pix pertence ao 
Banco Central (BC), um órgão 
público assim como a Receita 
Federal, e também porque o 
BC será o único intermediário 
entre quem paga e quem rece-
be. Na prática, porém, pouco 
muda em relação aos TEDs e 
DOCs quando o assunto é a 
transparência das transações.

De acordo com o Banco 
Central, as operações reali-
zadas com o Pix são protegi-
das pelo sigilo da Lei Comple-
mentar (LCP) nº 105, de 10 de 
janeiro de 2001, popularmen-
te conhecida como a Lei do 
Sigilo Bancário. Isso signifi-
ca que autoridades públicas 
só poderão ter acesso à esses 
dados em casos específicos. 
Ou seja, nas restritas hipó-
teses previstas na lei, como, 
por exemplo, nas situações 
em que houver decisão judi-
cial específica determinando 
a revelação dos dados.

Portanto, com autoridades 
fiscais como a Receita Fede-
ral, o acesso só vai ocorrer 
nos casos em que houver pro-
cesso administrativo instau-
rado ou procedimento fiscal 
em curso. Além disso, esses 
dados têm que ser conside-
rados indispensáveis para a 
condução dos trabalhos.

O economista Gilber-
to Braga explica que tais 

PALOMA SAVEDRA

SERVIDOR

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

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

CONFIRA

 NPara criar uma chave Pix, a 
pessoa ou empresa precisa usar 
uma dessas quatro formas de 
identificação: CPF/CNPJ, email, 
número de telefone celular ou a 
chave aleatória.

A chave aleatória é uma for-
ma de receber um Pix sem pre-
cisar informar dados pessoais. 
Será como um login, ou seja, um 
conjunto de números, letras e 
símbolos gerados aleatoriamen-
te que identificará a conta do 
destino de recursos.

O registro das chaves Pix deve 
ser feito nos canais de acesso da 
instituição financeira em que a 
pessoa tem conta. Isso pode ser 
feito pelo app do celular, pelo in-
ternet banking ou nas agências. 

Após o cadastro, para con-
firmar a chave, a instituição vai 

enviar um código por SMS para o 
número de celular que a pessoa 
cadastrou, ou para o email que 
foi apresentado.

Esse código deverá ser in-
serido no canal de acesso dis-
ponibilizado pela instituição 
financeira ou de pagamento, 
com uma forma de autentica-
ção digital, como solicitação de 
senha, biometria ou reconheci-
mento facial, por exemplo.

Assim como outros serviços, 
a pessoa poderá ter o Pix em 
uma ou quantas instituições 
financeiras desejar. A pessoa 
pode usar chaves diferentes 
para vincular as diferentes con-
tas transacionais. Por exemplo, 
usar o número do celular vincu-
lado à conta corrente A, usar o 
CPF da instituição B.

Como cadastrar a chave Pix

procedimentos já ocorrem 
também com os cartões de 
crédito.

“Na prática, já existe a 
possibilidade da Receita 
Federal ter acesso aos gas-
tos com cartões de crédito. 
As operadoras de cartão 
mandam, periodicamente, 
informações sobre os gas-
tos feitos pelos seus usuá-
rios consolidados por CPF. 
A Receita Federal, se preci-
sar, e dentro das limitações 
e autorizações formais que 
a lei lhe concede, poderia 
acessar esses dados para 
fins de fiscalização”, afirma.

Conforme Braga, a dinâ-
mica de fiscalização segue 
a mesma. O Pix não fragili-
za o ordenamento jurídico 
que protege os consumido-
res. A ferramenta muda, 
mas a lei não.

Reportagem do estagiário Lucas Mathias, 

sob supervisão de Marina Cardoso
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S.CriStóvão r$200.000
Casa 2quartos, sala,  área 
serviço, terraço, 70m2. rua 
General Almerio de Moura. 
Somente a vista. tenho ou-
tras. t.3895-8132/ 97179-
4637 c.47594
 

ArArUAMA r$80.000
Um  quarto  sala cozinha ba-
nheiro condições de  ampliar 
terreno  com  12 x 30 todo  
murado ótimo  local aceito 
carro T.22 99226-6775.
 

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 
 

ADvoCACiA v/tEXto
Anistia politica, porta-
ria 1104/64 revogada 
pelo decreto 57.654 de 
20/01/1966, portarias 
anistiadoras anuladas, 495, 
procure seus direitos, t.21 
98191-8844 Whasapp,

 

CoZiNHEiro(A) v/tEXto
E Ajudante de Cozinha, 
com prática para pensão. 
Comparecer rua Djalma 
Urich, 184 - Sobrado, Co-
pacabana. tel: 2522-2956.

 

vENDEDorA v/tEXto
Global Car, contrata vende-
dora, ensino médio comple-
to, que possua rede social, 
enviar currículo com fotos. 
e-mail: reservas@globaltrans-
port.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
 

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
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 N A vitória acachapante de 
Eduardo Paes (DEM) no Rio 
de Janeiro o coloca como fa-
vorito para governador em 
2022. É pule de 10 que Paes 
entra na disputa para o Palá-
cio Guanabara daqui a dois 
anos, e a cidade ficará nas 
mãos de Valdemar da Costa 
Neto, o dono do PL (ex-PR). O 
vice de Paes, Nilton Caldeira, 
é nome de Costa Neto.

Futuro é do Centrão
 NMDB, PSDB, Progressis-

tas, DEM e PSD – os maio-
res vencedores de prefeitu-
ras nesta eleição – vão ditar 
as coalizões eleitorais da 
eleição para presidente em 
2022, o que vai derrubar o 
discurso do candidato ‘an-
ti-político’ ou da ‘política 
diferente’ na campanha. 
O fisiologismo eleitoral de 
décadas controlará  as ar-
ticulações e discurso das 
campanhas do presidente 
Jair Bolsonaro, que tenta-
rá a eleição, e da potencial 
candidatura do tucano João 
Dória Jr. O destaque fica 
para DEM – que venceu em 
importantes capitais – para 
a ascensão do PSD – que 
deve lançar candidato pró-
prio – e para o Progressis-
tas, controlado pelo sena-
dor Ciro Nogueira (PI), por 
ora aliado de Bolsonaro.

Bolsonarismo
 NO discurso bolsonarista 

não sucumbiu de vez na 
urna municipal. Candida-
tos amparados no perfil 
do presidente venceram 
algumas prefeituras. No-
vatos ascenderam no in-
terior. Destaque para Vi-
tória (ES), com eleição do 
neófito Delegado Pazolini 
(Republicanos).

Bolsonarismo 2
 NA ascensão do delegado 

federal Eguchi, em Belém, 
apesar da derrota para o ex
-prefeito Edmilson (PSOL), 
é outro trunfo bolsonaris-
ta para 2022. A diferença 
foi baixa. Em São Gonçalo, 
2º maior colégio eleitoral 
do Estado do Rio, Capitão 
Nelson (Avante) virou na 
apuração contra o petista 
Dimas Gadelha.

Dois líderes
 NManoela D’ávila, em Por-

to Alegre, e Guilherme Bou-
los, mesmo derrotados em 
Porto Alegre e São Paulo, 
saem fortes e despontam 
como líderes nacionais da 
esquerda. 

Quadro grave
 NGoiânia entra para a His-

tória ao eleger um candida-
to acamado no hospital, en-
tubado numa UTI, em São 
Paulo, a mais de mil quilô-
metros de distância. Ma-
guito Vilela, com covid-19, 
nem sabe do resultado e 
luta pela vida.

PSB & Centro-direita
 NDado curioso veio do Re-

cife. As pesquisas aponta-
vam empate entre Marília 
Arraes (PT) e João Campos 

(PSB) – eleito com quase 
15 pontos de vantagem. O 
socialista deve a vitória aos 
partidos do centro-direita 
(PSDB, MDB, etc), que se 
uniram contra a petista.

Na toca
 NO ano surreal de 2020 

será lembrado na política, 
também, pelo sumiço da 
ex-presidente Dilma Rou-
sseff, que se refugiou em 
casa, sem uma mão aliada 
a puxar-lhe para as ruas.

Não foi hacker
 NO sucesso da apuração 

em tempo real do TSE on-
tem, na totalização e divul-
gação dos votos, confirma 
o pioneirismo do Brasil no 
processo eleitoral. Faltou, 
todavia, humildade do pre-
sidente da Corte, ministro 
Luís Barroso, em reconhe-
cer o erro do 1º turno no 
atraso, que nada teve a ver 
com ataque hacker. Foi a 
escolha pela centralização 
da totalização dos votos e 
os processadores sobrecar-
regados em Brasília. 

Alerta geral
 NA Associação Brasileira 

de Shopping Centers sol-
tou nota, à qual a coluna 
teve acesso, para associadas 
diante do crime na morte 
de João Alberto, no Carre-
four. A entidade informa 
que o “momento exige re-
flexão”, e alerta que as áreas 
de convivência são espaços 
democráticos que atendem 
a “todos os perfis”, “sem pre-
conceitos de origem, raça, 
cor, gênero”. Orienta “infor-
mar, conscientizar e treinar 
colaboradores”.

Alerta na sacristia
 N A Igreja está em alerta 

com casos de covid-19 no 
Santuário de Aparecida 
(SP). Houve um enterro 
do segundo padre, que fa-
leceu vítima do vírus, há 
dias. Outros seis religio-
sos estão internados em 
estado grave em hospitais 
da região.

Cabral 
 NMarco Antônio Cabral, ex-

deputado federal filho de 
Sérgio Cabral, ainda mira 
críticas ferrenhas à atuação 
do juiz Marcelo Bretas na 
nova sentença contra o pai. 
“Acho impressionante nin-
guém questionar o que o sr 
Marcelo Bretas faz com os 
seus réu. Que pena e essa? 
O ex-governador, além de 
ter sido Deputado, Senador 
e Governador, hoje COLA-
BORA com a justiça”, lem-
bra o herdeiro político.

OLHO NO VICE

As reações raivosas de Crivella na 
campanha eleitoral se acentua-
ram no segundo turno. No último 

debate, na TV Globo, o que se viu foram 
esgares de ódio que tentavam esconder 
um desespero de quem não podia, ou 
melhor, devia perder a eleição de manei-
ra alguma. E por que todas essas reações 
desesperadas, com incontáveis e repeti-
das ofensas ao principal adversário? Por 
que tamanho ódio destilado na TV, no 
rádio e na distribuição de panfletos com 
acusações falsas nas portas das igrejas? 
Por que essa reação desmedida, quase 
insana, que qualquer estudante de psi-
cologia poderia identificar no comporta-
mento corporal de Crivella nos debates?

Olhos rútilos, mãos levemente trêmu-
las, deboche programado, entonação for-
çada nos finais de frases, banalizando 
enfatizações, mostraram candidato ab-
solutamente fora de si, apavorado com 
a derrota iminente, inexorável.

Não era, contudo, um candidato em 

Manda o bom senso que o pró-
ximo ano seja o da recons-
trução dos estragos provo-

cados pela pandemia, que promete 
ser superada até o final do primeiro 
trimestre de 2021. No caso específico 
do Rio de Janeiro, a pandemia vem 
sendo um agravante, mas a crise foi 
criada pelos quatro anos equivoca-
dos do prefeito Marcelo Crivella. Não 
fez por mal, mas não soube fazer o 
bem e foi levado ao desespero diante 
da iminência da derrota.

As obras da Avenida Brasil, a via de 
maior circulação de pessoas, de tra-
balhadores, passou quatro anos pra-
ticamente paradas, numa total insen-
sibilidade para o sofrimento dos que 
não podiam contar com outro acesso 
à cidade. Os prédios destinados aos 
funcionários municipais, no projeto 
Porto Maravilha, ficaram abandona-
dos, prejudicando o projeto de fazer 
daquela área recuperada um modelo 
de unidades comerciais de alto nível e 
moradia. O Rio é a única grande capi-
tal do mundo que não tem habitação 
na sua área central.

O alheamento ao crescimento da 
população de rua, que fez do Centro 
da cidade e de Copacabana dormi-
tórios a céu aberto, foi um equívo-
co de tolerância humanitária. Re-
sultou no contrário, expondo uma 
cruel indiferença do poder público 
para condições sub-humanas de vida 
e prejudicando, inclusive, aqueles 
que contribuem para o Erário com 
seus impostos. Faltou coragem, cria-
tividade, generosidade. A cidade foi 
apequenada.

Eduardo Paes, apesar das imensas 
dificuldades, sabe governar, é ágil e 
vai repetir a sabedoria dos mandatos 
passados e se relacionar bem com o 
governador do estado e o presiden-
te da República. Sabe que foi eleito 
por ser bom gestor e não por ser bom 
político, nem ter posição ideológica. 

A hora de Eduardo Paes trabalhar

A razão do desespero de Crivella

Átila Nunes 
deputado estadual

Aristóteles  
Drummond 
jornalista

pânico que destilava um ódio quase in-
tangível, desnudando seu preconceito 
contra os segmentos religiosos e ideoló-
gicos da nossa sociedade. O que vimos 
era um prefeito que sabia que não podia 
perder em hipótese alguma, sob o risco 
de serem descobertas as irregularidades 
de sua desastrosa gestão.

Durante quatro anos, o governo Cri-
vella governou – literalmente – para seu 
grupo religioso. E não se conteve nos epi-
sódios emblemáticos como a instalação 
de um tomógrafo num templo de sua 
Igreja na Rocinha, ou no famoso “Fala 
com a Márcia” que visava privilegiar seus 
fieis seguidores. O buraco é mais embai-
xo. Um ligeiro levantamento de quem 
entende de administração pública, re-
vela que foram centenas os contratos as-
sinados sem licitação durante o governo 
Crivella. Funcionários municipais que 
conhecem bem a máquina, acham que 
passou de mil o número de cartas-convi-
te e contratos emergenciais em todas as 
áreas, contemplando principalmente as 
áreas da Saúde e de obras e conservação.

E aí é que reside a razão maior do de-
sespero crivellista: quem indicou esses 
fornecedores beneficiados por esse car-
naval de contratações sem licitação? Por 

Este, sim, foi votado pelo Arco da So-
ciedade, até por quem não simpatiza 
com ele, mas gosta da cidade.

Ao ressuscitar o Rio é que vai ga-
nhar a relevância que teve nos dois 
mandatos, atropelados pelos fatos na-
cionais e por um erro político local na 
escolha de seu candidato na sucessão.

Certamente não vai fazer política. 
Lembrará ao presidente que ele e dois 
de seus filhos são políticos cariocas, 
que têm natural responsabilidade em 
ajudar a cidade que os acolheu em 
tantos mandatos.

Há pautas que exigem pouco di-
nheiro e vontade política do Planalto, 
como a liberação do jogo, que empre-
gará direta e indiretamente 20 mil 
pessoas na cidade, o estímulo a gran-
des empresas para ocuparem os es-
paços vazios no centro, incluindo o 

Porto Maravilha, e o apoio ao projeto 
de aproveitamento da zona portuária. 

Outras são recuperar a rede federal 
de hospitais como o de Bonsucesso, 
Andaraí, Ipanema, subutilizados, e 
investir na habitação popular, com 
novas unidades e com a restauração 
dos conjuntos habitacionais que a ci-
dade abriga, desde os criados por Ge-
túlio Vargas aos feitos pelo BNH no 
período militar. E um projeto sério de 
reinserção na sociedade da população 
de rua e da mocidade desempregada 
nas comunidades.

A união é a chave do sucesso. Pa-
rabéns, Eduardo Paes, pela vitória e 
pela elegância diante de um jogo tão 
sujo que foi a campanha feita por seus 
opositores. O Rio é a Cidade Maravi-
lhosa, abençoada por Deus e bonita 
por natureza.

que se priorizou tanto essa forma de es-
colha na prefeitura? Como, da noite para 
o dia, cidadãos sem qualquer experiência 
se tornaram aptos para fornecer para a 
segunda maior cidade do país?

Escarafunchando-se o histórico de 
cada um, descobre-se que todos os prin-
cípios básicos de administração pública 
foram para o esgoto. O que valeu foram 
indicações de corriola que dificilmente 
escapará de ampla investigação capi-
taneada pelo Ministério Público. Acre-
dita-se que será necessária força-tarefa 
do MP, tamanhas as irregularidades já 
detectadas, que extrapolam a pura e sim-
ples irresponsabilidade, resvalando para 
escândalo de proporções gigantescas, 
que alcançará os verdadeiros donos – 
por trás de Crivella – da atual prefeitura.

Crivella falhou em tudo como prefeito. 
Só não falhou como marionete do grupo 
a que pertence e que, desde o início, o co-
mandava. O desespero era perder e tudo 
ser descoberto. E quando começarem 
as delações dos fornecedores, revelan-
do condições para ganharem contratos 
emergenciais, destino desse governo que 
se encerra não será apenas o esgoto da 
história do Rio. 

Será o esgoto de uma cela de Bangu 8.

REGINALDO PIMENTA

ESPLANADEIRA

 N# Wipi,  empresa de telecomunicações, lança nova marca. # Rio Ecoes-
porte promove campeonato Estadual de SUP em parceria com FESUPRJ, 
dia 29. # Supermercado Now, da B2W Digital, comemora “Now Friday” 
até dia 30. # ABRINT aponta que demanda por PPPs (Prestadoras de 
Telecomunicações de Pequeno Porte) cresceu 47% durante a pandemia. 
# ONG Visão Mundial em parceria com agência humanitária ADRA inicia 
ação de capacitação para migrantes trabalharem na construção civil. # Fei-
ra Virtual Rio Artes Manuais, do Rio de Janeiro, começa dia 2 de dezembro. 

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

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

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

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

Marido de Ivy Moraes é acusado de 

traição às vésperas de união em Cancún

M
ais um caso de traição que cai 
no colo desta coluna. O babado 
forte envolve o empresário 

Rogério Fernandes, que vem a ser 
marido da ex-BBB Ivy Moraes. Detalhe: 
os dois estão com a união marcada 
para o dia 11 de dezembro em Cancún, 
no México, para celebrar os quase 10 
anos juntos - tem uma separação no 
período de oito meses no meio. Eles 
reataram este ano, logo depois que ela 
saiu do reality da Globo. 

Esta humilde colunista recebeu prints 
e áudios de uma paquera que durou 
meses entre uma mineira, de 30 anos, e 
Rogério. O flerte terminou em um encon-
tro ao vivo e bem colorido na suíte 04 do 
motel Dubai, no Anel Rodoviário Celso 
Mello Azevedo, localizado no bairro 
Caiçaras, em Belo Horizonte. A traição 
aconteceu no final de outubro, época 
que Ivy Moraes esteve fora de casa uns 
dias para fazer um trabalho em Angra 
dos Reis, na Costa Verde do Rio.

“Por que a gente não mata logo essa 
vontade?”, perguntou Rogério no dia 
que fez o convite para o encontro no 
motel. Antes de aceitar, a moça ainda 
perguntou: “Mas, você não está casa-
do?”. “Para! Acha que ela não faz o 
mesmo? Eu só finjo de bobo”, respon-
deu Rogério. Curiosa, ela ainda quis 

COLA’ TEM MAIS ATORES NO ELENCO

NOVA TEMPORADA DE ‘VAI QUE 
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O Multishow estreia a nova temporada do humorístico ‘Vai Que Cola’, hoje, a partir das 22h, com dois 

episódios diários. Paulo Gustavo, como Valdo, participa do primeiro episódio e dois personagens 

chegam para completar o elenco: Tomás (Ricardo Tozzi) e Bebeto (Maurício Manfrini). 

Agora, os moradores do Méier passam a morar no apartamento de Valdo (Paulo Gustavo) no Leblon, 

já que o trambiqueiro precisa se manter foragido do Brasil por conta de artimanhas de seus parentes.

Ex-paquita Catia Paganote 
vira apresentadora de rádio

Catia Paganote passou alguns dias em Fortaleza curtindo as 
belezas naturais do lugar, mas já está voltando para casa, em 
Vitória. A ex-paquita Miúxa é uma das apresentadoras do ‘Fala 
Mulherada’ na rádio Jovem Pan NEWS, todas as quintas-feiras, a 
partir das 15h. “É um programa das mulheres para as mulheres e  
também de todos que não tem papa na língua”, contou Cátia, que 
desde o início do ano trocou o Rio pela capital capixaba.

DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO

JUNTOS HÁ QUASE DEZ ANOS

saber: “Uai... você aceita isso de boa?”. O 
empresário não titubeou: “Aceito. 
Chumbo trocado não dói”.

A moça sabia que só seria um lance, 
apesar de Rogério sugerir algo mais 
depois da relação sexual. O que ele não 
esperava era que a ex-BBB descobrisse a 
traição e procurasse a moça para conver-
sar e confrontar, já que o marido negou a 
pulada de cerca e ainda acusou a ex-pa-
quera de ‘querer aparecer’.

“Eu não estou achando que você quer 
aparecer, não estou achando nada de 
você. Eu quero a verdade! Só a verdade. 
Eu quero as provas, os prints das conver-
sas que você diz ter. Você disse também 
que não queria que essa história chegas-
se até mim, mas chegou. Você não con-
corda que eu preciso saber quem está 
falando a verdade? Preciso tomar uma 
atitude porque eu tenho uma família. Ou 
eu resolvo com ele aqui dentro de casa 
ou, se for mentira, porque ele pode estar 
falando a verdade, eu preciso tomar 
outras medidas”, disse Ivy para a morena, 
também mineira, solteira e profissional 
liberal. 

A coluna procurou o empresário de Ivy 
Moraes e obteve a seguinte resposta: “Se 
a coluna recebeu os prints e áudios de 
uma fonte confiável, pode publicar a 
matéria”. Obediente que somos, aí está. 
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DE FRANJINHA

BRUNA MARQUEZINE 

REPRODUÇÃO

LUANA PIOVANI SE DIVERTE COM 
BATE-BOCA ENTRE SEGUIDORES 
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A coluna soube de uma polêmica envolvendo o cantor 

Jão e a Universal Music. A gravadora estaria tentando 

fazer com que o cantor dê 30% de todos os seus ga-

nhos em shows e publicidade em troca de prioridade. 

Em termos normais, o máximo que essa porcentagem 

pode chegar é a 10%. A gravadora força Jão aceitar o 

novo acordo porque ele é, atualmente, um dos nomes 

mais bem sucedidos da música pop brasileira, com 

turnê e shows lotados. O cantor bate o pé e diz que 

não aceita a porcentagem abusiva. A negociação se 

arrasta e o artista está até com problemas psicológi-

cos há meses.

 Procurado pela coluna, o empresário de Jão, Renan 

Augusto, enviou a seguinte nota: “Estamos em um 

momento de renegociação do contrato do Jão com 

a Universal para uma expansão de carreira e projetos 

no próximo ano”, limita a dizer o comunicado, sem 

responder, de fato, o que foi questionado. A Universal 

também foi procurada, mas não enviou nenhuma 

resposta até o fechamento desta matéria.

Irmã de Zé Felipe e filha do cantor Leonardo, Jéssica Bea-

triz Costa acertou o sexo do bebê de Virgínia Fonseca. Ela 

contou que usou um look rosa no chá de revelação, que 

foi transmitido pela internet, e confessou a sua torcida 

por uma menina. E não só ela! Os irmãos João Guilherme 

e Matheus Vargas também acertaram o o palpite sobre 

o sexo do primeiro bebê do sertanejo com a influencer: 

“Time Maria Alice. Ganhamos”,  brincou Jéssica. 

É MENINA

PORCENTAGEM ABUSIVA

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 A banda Melim 

se apresentará 
pela primeira 
vez na progra-
mação do canal 
infantil da Glo-
bo, amanhã, às 
17h30min. O trio 
formado pelos 
irmãos Rodrigo, 
Gabriela e Diego 
Melim partici-
pará da estreia 
da ‘Playlist 
Gloob Na Batida 
Juntaê’ com um 
pocket show ex-
clusivo ao vivo.

Esta coluna publicou ontem uma entrevista com Andressa Urach. Uma das 
perguntas era se a moça estava namorando. A resposta, dada na última 
terça-feira, era que ela não tinha namorado ou crush. O que causou 
estranheza foi Andressa publicar em seu Instagram uma foto com um rapaz 
na noite de sábado - quando não era mais possível mexer na página 
impressa da coluna - com a seguinte legenda: “Meu presente de Jesus. 
#Namorando. O amor acalma um coração machucado. Deus é muito bom”. 
Isso só prova que Andressa - como vários outros artistas - é uma bela 
mentirosa. Será que esta foi a única resposta com a qual ela faltou com a 
verdade? Por respeito aos nossos leitores, esta colunista firma 
publicamente o compromisso de nunca mais dar voz a esta senhora. 

Luana Piovani não deixa passar em branco nenhuma polêmica envolvendo o 

seu nome nas redes sociais. Ao postar uma foto caracterizada como Michele, 

sua personagem na série ‘O Clube’, de uma emissora portuguesa, uma se-

guidora achou o rosto da atriz diferente e quis saber se ela tinha feito algum 

procedimento estético como harmonização facial. Antes mesmo de Luana 

responder, outra fã se apressou em ‘zoar’ a pergunta: “Nas orelhas”. A atriz se 

divertiu com a resposta. “Você me mata, Maria”, escreveu Luana.

Piovani não fez harmonização facial, mas ela mesmo confessou em suas redes 

sociais que realizou alguns procedimentos estéticos recentemente. Ela contou 

que fez aplicação de botox no rosto para suavizar suas linhas de expressão, já 

que a personagem na produção é mais jovem.

Bruna Marquezine aproveitou o calor, ontem, para desfrutar a bela piscina de sua 
mansão na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Mas antes de cair na água, ela 
mostrou que está com novo visual. De franjinha e biquíni fio dental colorido, a 
atriz, nova contratada da Netflix, fez aquela tradicional foto no espelho para dar 
uma conferida no corpão. Bruninha está podendo!

ANDRESSA URACH MENTE 
AO DIZER À COLUNA QUE 
NÃO ESTÁ NAMORANDO

REPRODUÇÃO

Um repórter da Globo bem conhecido tem investido pesado nas paqueras pelas redes 
sociais. Nas conversas, ele fala até em namoro com os rapazes, só que antes de qual-
quer envolvimento digamos, mais íntimos, o jornalista pede nudes. São pedidos insis-
tentes e de preferência com cliques no chuveiro. Vai entender? 

REPÓRTER PEDE NUDES

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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Ex-jogadora de futebol, 
Bárbara Labres fala 

da dificuldade de 
conquistar espaço por 

ser mulher e DJ de funk: 
“Quero inspirar outras 

mulheres”

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

MALHAÇÃO

 n Ellen conta para Anderson que 
não conseguiu entregar seu jogo 
para a competição e afirma que 
não está namorando Jota. Tina 
recebe o dinheiro que ganhou 
com sua música no Japão.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Samuel se emociona ao rece-
ber de Ester o relógio de presen-
te de seu pai. Hélio planeja dar 
uma festa para comemorar seu 
aniversário e diz a Yvete que não 
pretende convidar sua família.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 n Afonso decide tratar seu alcoo-
lismo. Bruna visita Camila com 
a intenção de saber se ela está 
com Giovanni. Francesca e Lucré-
cia deixam a cadeia. Os restos de 
Teodora são enterrados.

 n Poderosa é atacada por Tobias 
durante a noite. Diante dos gri-
tos, todos pensam que ela teve 
um pesadelo. Ramiro desconfia 
do filho e de Donatella. Miguel 
liga para Fernanda.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n No orfanato, as crianças 
conversam sobre o sumiço dos 
pertences do lugar. No mesmo 
momento, Cris percebe que seu 
celular também sumiu.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n A tentativa de fuga de Rubinho 
e outros presos é descoberta, e 
Caio questiona Bibi. Heleninha 
teme que Bibi aceite o convite de 
Caio para seu casamento.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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UM BICO NO 
MACHISMO

N
este ano, Bárbara Labres 
decidiu começar um proje-
to musical e ter um lança-
mento a cada mês. Desde 

então, já foram ‘Hoje É Rave’ feat. 
Mc WM, ‘Dona do Rolê’ feat. Mor-
cego, ‘Quer Saber por Quê’ feat. Ga-
bily e Rebecca, ‘Beat Gostosinho’ 
feat. Flay, ‘Me Ama Mentindo’ feat. 
Pelé Milflows e PL, ‘A Mãe Tá On’, 
‘Desafio’, com Sorriso Maroto, e ‘Fes-
tinha Particular’, com MC Don Juan. A 
mistura das batidas da DJ com diversos 
gêneros musicais caiu no gosto da galera 
e, juntos, os hits já contam com mais de 
50 milhões de reproduções nas plataformas 
digitais.

Tudo começou quando a DJ quis lançar 
um hit para o Carnaval. Logo depois, a qua-
rentena deu um empurrãozinho que faltava 
para Bárbara ir atrás de produzir mais mú-
sicas. “Estava chegando um momento da mi-
nha carreira que eu já estava fazendo muitos 
shows grandes, crescendo muito, e eu sentia 
que para me tornar uma artista mais com-
pleta faltava fazer mais músicas. Três dias 
antes do Carnaval, produzi ‘Hoje é Rave’, com 
o WM. Quando lancei e vi que a galera rece-
beu bem, me bateu essa vontade de lançar 
uma música por mês. Logo depois, entrou a 
pandemia e foi onde eu vi que precisava me 
reinventar. Foi quando decidi engatar nos 
lançamentos”, explica a DJ.

Reunir tantos nomes de peso pode até pa-
recer difícil, mas, segundo a DJ, na carreira 
dela, as coisas acontecem de forma bastante 
natural, assim como a recepção do público 
para os hits.

“Alguns artistas eu já seguia e já tinha con-

NATHALIA DUARTE
nathalia.duarte@odia.com.br

versado sobre fazermos algo juntos, como foi 
o caso do WM e do MC Don Juan. Outros, eu 
vi uma possibilidade e corri atrás, como foi 
com a Flay. A Flay eu vi no ‘BBB’ e na hora 
pensei que deveria fazer uma música com 
ela. Mas é sempre tudo muito orgânico. As-
sim que eu lancei a primeira música, sem di-
vulgação nem nada, as pessoas já receberam 
super bem. Eles já tinham essa expectativa 
em cima de mim porque eu já estava fazendo 
shows grandes. Sou uma artista independen-
te, sem gravadora, então é tudo muito orgâ-
nico. Fico feliz de ver que as minhas coisas 
estão andando numa crescente e que a galera 
está curtindo o meu som”, comemora.

O COMEÇO DA FAMA
Natural de Lajeado, no Sul do país, Bárbara 
jogou futebol dos 9 aos 19 anos, mas uma le-

são a impediu de continuar o sonho. Foi 
quando ganhou um curso de DJ que a 

menina viu uma nova oportunidade 
nas mãos. Já no Rio de Janeiro, foi 
quando apareceu pela primeira 
vez no ‘The Voice’, em 2016, que 
ela sentiu os primeiros sinais da 
fama crescendo. “Na época, eu 
tinha recém chegado de uma ci-
dade do interior. Nunca quis ser 
famosa, só queria poder viver do 
meu trabalho. Conseguir me sus-
tentar disso. Mas nunca deslum-

brei. Logo depois do programa, 
meus seguidores aumentaram em 

200 mil. Fiquei assustada. Pensei ‘O 
que eu faço com isso?’. Pensei em enca-

rar isso com sabedoria. Quero deixar um 
legado para as pessoas, inspirar pessoas, ser 

algo positivo. Então quanto mais visibilidade 
eu tenho, mas tento ser algo bom na vida das 
pessoas”, explica.

UMA DJ DE FUNK
Ser DJ mulher já é um desafio por si só. Ser 
uma DJ, mulher e que toca funk faz com que 
barreiras ainda maiores sejam construídas. 
Mas, como uma garota que cresceu jogando 
futebol, Bárbara dá um belo drible em todos 
os preconceitos e chuta para longe qualquer 
tipo de machismo. “Fico muito feliz em ser 
um grande nome feminino entre os DJs. Foi 
muito difícil conquistar esse espaço, mas 
quero cada vez mais abrir portas e inspirar 
outras mulheres. O maior desafio é mostrar 
que eu tô conquistando tudo por conta do 
meu trabalho e não por ser mulher, ou ter um 
rosto bonito. Mas, sim, porque me dedico, 
faço com amor, busco conhecimento. A falta 
de respeito, o machismo, eles existem, mas 
cada vez mais estou conseguindo me impor 
dentro do meio”. 

Bárbara Labres: 

um lançamento 

por mês. Hits 

têm 50 milhões 

de reproduções



Horóscopo

Bom dia para elaborar planos a fim de alcançar os 
seus objetivos pessoais. Esse é um momento mais de 
reflexão do que de ação. Será preciso se armar de 
paciência e serenidade.

Você vai começar a semana elaborando estratégias 
para resolver os assuntos pendentes. Pode concluir 
parcerias, fechar acordos ou lidar com imóveis durante 
esta semana.

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: aedo, árduo, área, areia, aura, áurea, ceder, cedo, cedro, ceia, 
cera, dardo, doar, doer, dopar, dose, dote, duro, euro, odre, oeste, opor, ouro, 
pardo, parede, páreo, rede, roupa, rude, sede.

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

Suas emoções enfrentarão altos e baixos, o que deve 
abalar seus relacionamentos, tenha paciência. Se 
você controlar o mau humor, irá resolver os mal-
entendidos mais facilmente.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Suas habilidades naturais serão reforçadas se investir 
no conhecimento. As reuniões profissionais estão 
favorecidas, há chance de promoção. Em casa, aposte 
na conversa.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Tire o dia para rever seus objetivos. Tome cuidado para 
não impor sua opinião aos outros, converse mais. 
Cuide também de sua saúde para não ter problemas 
mais sérios no futuro.

LEÃO
23/7 a 22/8

Direcione positivamente suas iniciativas e vá em 
frente com seus objetivos. Não deixe que os palpites 
das pessoas ao seu redor façam você desistir. Confie 
mais no seu taco.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Aproveite a ajuda dos astros para fazer contatos e 
ampliar seu campo de ação, sobretudo no trabalho. 
Em família, pode sentir vontade de preparar uma 
viagem, se for possível.

LIBRA
23/9 a 22/10

Bom dia para tomar decisões assertivas e concretas 
em muitas áreas da vida. Pode pensar em iniciar um 
curso para ajudar na sua carreira e aprender também 
uma nova habilidade.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Mantenha a calma para colocar suas ideias em 
ordem! Alguns contratempos serão úteis para resolver 
pendências que estão atrapalhando seu sucesso. 
Mantenha a calma.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Terá garra para colocar em prática os seus projetos 
durante a semana. Aposte em um clima sereno no 
ambiente familiar, compartilhando seus sonhos com 
os entes queridos.

Bom dia para aproveitar as energias astrais e fazer 
contatos profissionais. Hoje você vai sentir vontade de 
preparar uma viagem de lazer junto com a família, 
mas tenha prudência.

As áreas do comércio, relacionamentos e 
comunicação estarão no centro das atenções. Bom 
momento para voltar a estudar e fazer uma 
especialização, busque conhecimento.

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

Sabrina Sato 
e Zoe exibem 
looks bem 
estilosos
Bem diferente do ano passado, 
quando a Sabrina Sato deu uma 
festança para comemorar o ani-
versário de Zoe, este ano ela ape-
nas reuniu os mais chegados para 
comemorar a data especial. A apre-
sentadora, que contraiu covid-19 
recentemente, também postou 
uma foto com a filha e o look da 
menina chamou bastante atenção.

Zoe estava usando um vestido 
dourado e um boné com o laço no 
mesmo tecido. “Embrulharam a 
Zoe com papel de bala?”, brincou 
uma seguidora.  Sabrina Sato tam-
bém respondeu o comentário com 
risadas e um coração. Na legenda, a 
apresentadora de ‘Guerra dos Clo-
nes’ se declarou para a filha. “Hoje 
eu comemoro, mas também agra-
deço pelos 2 anos de amor infinito”, 
escreveu.

Anitta aparece 
careca em 
vídeo no Insta

Anitta surpreendeu a todos na 
noite de sexta-feira ao surgir  “ca-
reca” nos stories do Instagram. 
O registro foi feito pelo fotógrafo 
André Nicolau, enquanto a can-
tora estava sendo maquiada. Ela 
usava uma espécie de touca para 
peruca, que a deixou com o visual 
careca. A brincadeira foi movida 
pelos boatos recentes de que Anit-
ta teria raspado os cabelos por 
motivos ligados à sua religião, o 
candomblé. A cantora negou as 
especulações, pedindo respeito à 
religião de que é adepta.

Silvio de 
Abreu deixa a 
TV Globo

A Globo está promovendo mudan-
ças estruturais no quadro de funcio-
nários. A emissora deve economi-
zar milhões com o fim dos contratos 
com os artistas, inclusive de nomes 
renomados como Renato Aragão. 
Ricardo Waddington assumiu o en-
tretenimento e decidiu reformu-
lar esse setor. Entre as mudanças, 
Silvio de Abreu deixará a empresa 
após 42 anos. Segundo a Quem, a 
nova estrutura de entretenimento 
está prevista para começar a funcio-
nar em dezembro. Boninho e Ma-
riano Boni vão comandar a direção 
de variedades. No comando da Dra-
maturgia, José Luiz Villamarim vai 
assumir o lugar de Silvio de Abreu. 
Silvio de Abreu informou que pre-
tende deixar a Globo em março, 
quando o contrato dele acaba. 
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