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Mutirão oferece descontos 
para colocar débitos em dia 
Evento do Procon-RJ reúne bancos, concessionárias e empresas de telefonia para renegociação de dívidas.  ECONOMIA, P. 12

ANO NOVO NO AZUL 

REGINALDO PIMENTA

Pai de Gabriel Caetano dos Santos, morto em tentativa de assalto 
na loja da família em Anchieta, fez triste relato durante enterro. P. 4

‘Ele não era um filho 
comum, era especial’

SORTE 
CONFIRA OS 
RESULTADOS DAS 
LOTERIAS DA 
CAIXA. A QUINA 
ACUMULOU O 
PRÊMIO.  
RIO, P. 2

ONLINE 
PREFEITURA DO 

RIO ABRE 
INSCRIÇÕES PARA 

NOVOS ALUNOS 
EM CRECHES 

PÚBLICAS  
RIO, P. 11

INFORME DO DIA, P. 2
aLiNe MACEDO

Nelson Ruas (PL) 
tem contas a 
acertar com TRE

FALANDO DE 
APOSENTADOS, P. 7

JOÃO aDOLfO 
DE SOUZA

Julgamento da 
‘Revisão da Vida 
Toda’ é hoje 

Brasil monitora 
sintomas de 
gripe no elenco
Departamento médico afirma que a situação 
não preocupa, mas acompanha de perto. Após 
casos de Antony e Paquetá, Neymar teve febre, e 
Raphinha saiu rouco do jogo contra a Suíça. P. 8

MAIS UM DESFALQUE NA SELEÇÃO: ALEX 
SANDRO TEM LESÃO CONFIRMADA. P. 8
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JOGOS DE HOJE
HORÁRIO: 12 H

HORÁRIO: 16 H

TUN FRAx

ARA MEXx

AUS DINx

POL ARGx

HORÁRIO: 12 H

HORÁRIO: 16 H

COM A VITÓRIA DE 3 A 0 SOBRE O PAÍS DE GALES, INGLATERRA 
CONFIRMA VAGA E ENFRENTARÁ SENEGAL NAS OITAVAS. P. 9

Quatro presos 
por golpe ‘Boa 
Noite Cinderela’
Polícia diz que quadrilha esco-
lhia as vítimas por meio de apli-
cativos de relacionamentos. P. 4

igreja é furtada 
onze vezes em 
São Gonçalo
Crimes ocorreram entre maio 
e novembro deste ano, com la-
drões flagrados por câmeras. P. 4

Quatro mil vagas 
gratuitas em 
cursos e oficinas
Naves do Conhecimento abrem ins-
crições para atividades sobre tecno-
logia e empreendedorismo. P. 12

O DIA D

 HOMENAGEM 
ÀS ARTISTAS 
TRAVESTIS

DIVULGAÇÃO

Musical criado por Safira 
Bengell, ‘Les Girls forever’ 
eterniza as pioneiras 
transformistas brasileiras 
no teatro rival refit.  P. 15

DiVuLGaÇÃO

Bicheiro e 
coronel da 
PM estão na 
mira do MP 
Operação visava prender o contraventor Bernardo Bello, 
ex-presidente da Vila Isabel, por envolvimento na máfia dos 
jogos de azar. Rogério Figueredo de Lacerda, ex-secretário 
de Polícia Militar, também foi alvo de buscas. P. 3

REPRODUÇÃO

Bernardo Bello: alvo principal do MPCoronel rogério figueiredo de Lacerda foi secretário no governo de Wilson Witzel
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

“Foi só o tempo de sair da agência, que 
sou cliente há 20 anos e eles virem 
atrás de mim na moto. Eu tentei 

entrar no depósito, que guardo as roupas que 
vendo, e eles forçaram a porta, por isso que 
eu estou com esse hematoma no braço. Eles 
colocaram a arma na minha cabeça e levaram 
os seis mil e quinhentos reais que eu saquei pra 
pagar os fornecedores. Se foi dado, não tenho 
como afirmar, mas é muito triste você traba-
lhar o mês inteiro e ser roubada dessa forma”.

O desabafo é de uma vendedora, que nós não 
vamos identificar por questão de segurança. Ela é 
mais uma vítima da chamada “saidinha de ban-
co”, no Centro do Rio. 

O caso aconteceu na sexta-feira passada e 
não é o único que a coluna recebeu nos últimos 
meses… São vários os relatos de gente que sofre 
na mão desses vagabundos, covardes, que ficam 
só na espreita pra atacar trabalhador.

Isso mostra mais uma vez o crescimento desse 
tipo de ação pelas ruas do Centro. O caso dessa 
vendedora foi ali na Rua México, e o depósito de 
roupas dela é também ali. 

E aí eu me pergunto: como eles sabiam? Claro, 
eles já estavam de olho! Ou alguém bateu a 
informação.

Tanto que foram diretamente na bolsinha que 
ela guardou a quantia, nem o celular quiseram le-
var. Ou seja, estavam na intenção! São bandidos 
especializados nesse tipo de ação…

O que ninguém vai saber responder é: como 
vai ficar o prejuízo dela agora, nessa reta final 
de ano?! E quem vai tirar esse trauma da ca-
beça dela?

“Foi horrível, ele me xingou e ainda perguntou 
se eu queria morrer ali mesmo. Fiquei apavorada 
e comecei a passar mal, aí eles pegaram e foram 
embora”.

É muita maldade…
Depois do desespero, a vendedora ainda vol-

tou banco e foi à delegacia, onde registrou ocor-
rência. O dinheiro ela perdeu, a gente sabe que 
não vai voltar, mas pelo menos fez a sua parte em 
denunciar.

Agora quem tem que agir é a polícia! E a gente 
pediu uma resposta, sobre o que já vem sendo 
feito a respeito desses casos.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que atua em 
parceria com a Polícia Militar para combater essa 
modalidade de crime, além de pedir para que as 
vítimas procurem as delegacias, a fim de que os 
crimes sejam investigados e os autores possam 
ser identificados e presos.

Já a Polícia Militar informou que, entre janeiro 
e outubro deste ano, 882 prisões em flagrante 
foram feitas na área de policiamento do 5ºBPM, e 
disse também que as equipes realizam centenas 
de abordagens a veículos e transeuntes, inclusi-
ve, na região citada, reduzindo os indicadores no 
região nos últimos três meses.

PINGO NO I
 n Eu só observo todo mundo achando o máximo 

o desempenho dos repórteres, comentaristas, 
ex-jogadores homens e quando as mulheres 
ganham destaque, caem de pau… Que preguiça.

“Ah, não consigo me acostumar com a Renata Sil-
veira e a Ana Thaís Mattos nos jogos”… Claro, você foi 
acostumado a vida toda com homens nesse cenário!

“Nossa, a Deborah Secco tá vulgar com aquelas 
roupas pra falar dos jogos!” 

Sério?! Ela é artista, não tá ali pra falar tecnica-
mente sobre jogo algum, tá por entretenimento, foi 
convidada pra causar mesmo! Goste você ou não.

A gente tá de saco cheio disso. Roupa nenhuma 
define competência ou caráter de uma mulher! De-
borah é linda, cada dia tá com um look mais incrível 
que o outro. Respeita!

Se fosse um homem ninguém falava nada, mas 
mulher incomoda, né? Tá achando ruim? Aceita, 
porque outras mulheres vão ocupar esses espaços… 
E com força!

Não tem nada mais cafona do que preconceito dis-
farçado de conservadorismo. Ê coisa fora de moda…

TÁ BONITO!
 n Que trabalho lindo o Instituto Social Marina 

promove lá em São João de Meriti… É um projeto 
que atende cerca de 500 pessoas, de todas as 
faixas etárias.

Lá tem aula de várias modalidades: ballet, pila-
tes, alfabetização, muay-thai, qualificação profis-
sional, tudo de graça! 

Mas isso tudo tem um custo, e o Instituto, funda-
do no ano passado, vive de doações…

“Não temos muitos recursos, por isso precisa-
mos de divulgação, para quem sabe, conseguir um 
patrocínio e manter as atividades”, conta Monique 
Pimentel, mãe de uma das alunas do projeto.

Então, bora divulgar! Quem puder ajudar, pode 
entrar em contato pelo telefone: (21) 98813-4139.

Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… 
Corrente do bem é com a gente mesmo, e tenho dito!

O Centro das saidinhas
n https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/isabele-benito

Coluna publicada às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras

REPRODUÇÃO

Ladrão deixou hematoma em vítima

As mais lidas
Online

Jorge Jesus pede 
contratação de jogador 

do flamengo para o 
fenerbahçe

FLAMENGO

Operação do MPRJ 
busca prender um 

dos chefes do jogo do 
bicho

RIO DE JANEIRO

ex de Militão, Karoline 
Lima troca beijos com 

Gui araújo em São Paulo
CELEBRIDADES

InformedoDia
n www. odia.ig.com.br/colunas/informe-do-dia n e-mail: informe@odia.com.brAline Macedo

InformedoDiaInformedoDiaInformedoDia SOPHIA LYRIO
Com participação de:

sophia.hermanny@odia.com.br

O Tribunal Regional Eleitoral botou uma pedra no caminho de uma possível ree-
leição de Nelson Ruas (PL), em São Gonçalo. O colegiado rejeitou um recurso da 
chapa que governa a terceira cidade mais populosa, e manteve a sentença da 

primeira instância. A conta é salgada: são R$ 1,2 milhão a serem devolvidos aos cofres 
públicos. Ainda é possível recorrer — mas, para poder se candidatar em 2024, o alcaide 
terá que reverter a decisão ou parcelar a dívida milionária. Enquanto isso, a oposição já 
está no aquecimento. Dimas Gadelha (PT), que perdeu o pleito de 2020 por menos de 6 
mil votos, busca se fortalecer no partido que vai comandar o Planalto a partir do ano que 
vem. O futuro deputado federal está na transição, e tem ido semanalmente a Brasília.

Flávio Serafini (PSOL) e 
Waldeck Carneiro (PSB) 
aproveitaram que a 
Alerj vota hoje os rela-
tórios de duas CPIs para 
cobrar a inclusão de um 
terceiro na pauta: o da 
investigação sobre o 
Rioprevidência. Afinal, 
a comissão encerrou 
os trabalhos em 2021. 
Os deputados, aliás, se 
preparam para entregar 
formalmente  ao MPRJ 
e ao TCE o documento 
— que aponta para ges-
tão temerária do fundo 
de aposentadoria dos 
servidores estaduais. 
“A paciência acabou”, 
arremata Serafini.

RELATÓRIO NA GAVETA HÁ UM ANO E MEIO

DIVULGAÇÃO

OCTACÍLIO BARBOSA / ALERJ

ALERTA VERMELHO PARA 
EVITAR CONFUSÃO

CANAL DE SERNAMBETIBA CONTA 
COM TECNOLOGIA PIONEIRA 

Uma grande empresa decidiu alterar a rota 
do desfile de Natal para evitar os locais 
onde ainda acontecem protestos. E não 
só por eventuais problemas de trânsito. O 
pessoal do planejamento ficou com receio 
de confusão com os manifestantes, já que 
as cores da marca são as mesmas do PT...

Parece um barquinho, mas não é. Um 
drone marinho está sendo usado no Canal 
de Sernambetiba para ajudar a mapear 
a profundidade do rio e descobrir locais 
assoreados. É a primeira vez que a tecnolo-
gia está sendo usada pela prefeitura, com 
projeto da Fundação Rio-Águas.

Para poder concorrer à reeleição, Capitão Nelson (PL) terá que reverter ou parcelar débito

flávio Serafini (PSOL) foi o presidente da CPi do rioprevidência

SÃO GONÇALO

Dor de cabeça de 
R$ 1,2 milhão

Picadinho

Jazz Cats Trio se apresenta ao vivo pela primeira vez nesta quarta no Cassino Cultural, 
RJ, com MPB e sucessos internacionais.

As jornalistas Malu Fernandes e Roberta de Souza lançaram ontem a coletânea “Essas Mu-
lheres Maravilhosas e Suas Histórias Inspiradoras — Volume 2”, no Pró-Saber.

A EAV Parque Lage abre amanhã matrículas para seus tradicionais cursos de férias, 
que iniciam no dia 09 de janeiro. A partir de R$ 340, para crianças e adultos.

LOTERIAS

QUINA 6011

Quina - Não houve ganhadores
Quadra - 56: R$ 10.092,96
Terno - 5.139: R$ 104,74
Duque - 148.081: R$ 3,63

31 - 46 - 55 - 57 - 66

TIMEMANIA 1866

Time do coração
MIRASSOL/ SP
7 acertos - Não houve ganhadores
6 acertos - 9: R$ 14.630,71
5 acertos - 142: R$ 1.324,71
4 acertos - 2.772: R$ 9,00
3 acertos - 26.002: R$ 3,00

07 - 35 - 50 - 53 - 59 - 65 - 78

LOTOFÁCIL 2675

15 acertos - 13: R$ 388.589,98

14 acertos - 1.184: R$ 534,25

13 acertos - 25.979: R$ 25,00

12 acertos - 251.898: R$ 10,00

11 acertos - 1.180.396: R$ 5,00

02 - 04 - 07 - 09 - 10
12 - 13 - 14 - 16 - 18
20 - 22 - 23 - 24 - 25



RIO DE JANEIRO

OPERAÇÃO FIM DA LINHA
PARA CHEFES DO JOGO DO BICHO
Contraventor e ex-presidente da Unidos de Vila Isabel é o principal alvo. Coronel e 
ex-secretário da PM também está na mira do MPRJ. Dez acusados foram presos 

O 
Ministério Público do 
Rio deflagrou ontem 
a Operação Fim da 
Linha contra a máfia 

do jogo do bicho. O principal 
objetivo era prender Bernar-
do Bello, apontado como um 
dos chefes da contravenção 
do Rio e ex-presidente da Uni-
dos de Vila Isabel. Dez pes-
soas foram presas de um total 
de 26 mandados de prisão e 57 
de busca e apreensão contra 
integrantes de organizações 
que praticam crimes de cor-
rupção e lavagem de dinheiro 
obtido com a exploração de 
jogos de azar. Os mandados 
foram expedidos pela 1ª Vara 
Especializada em Crime Or-
ganizado do TJRJ. Bello não 
havia sido encontrado até 
ontem à noite. Na casa de um 
dos denunciados, o MPRJ en-
controu R$ 435 mil e 1.670 eu-
ros (cerca de R$ 9 mil). 

Rogério Figueredo de La-
cerda, coronel da PM e ex-
-secretário estadual da cor-
poração, também foi alvo de 
buscas. Até o fechamento da 
edição, não havia informação 
do motivo e se o PM fora loca-
lizado. Figueiredo havia sido 
empossado em janeiro de 2019 
pelo então governador Wilson 
Witzel. Em agosto de 2021, tro-
ca no comando da pasta deu 
lugar ao coronel Luiz Henri-
que Pires. À época, Figueiredo 
era o último remanescente do 
secretariado de Witzel.

A operação foi realizada 
pelo Gaeco, o Grupo de Atua-
ção Especializada de Comba-
te ao Crime Organizado, com 
o apoio da Coordenadoria de 
Segurança e Inteligência, do 
Grupo Especial de Investiga-
ções Sensíveis, Gise, da Polícia 
Federal, e do Gaeco de Santa 
Catarina. A investigação foi 
instaurada para apurar, ini-
cialmente, crimes praticados 
por contraventores que explo-
ram jogos de azar, após notícia 
crime sobre bingo clandestino 
que funcionaria em Copacaba-
na com a permissão de PMs.

Foi identificado o respon-
sável por confeccionar as car-

telas para estabelecimentos 
ilegais explorados por várias 
organizações criminosas no 
Rio, inclusive o bingo de Co-
pacabana. Para viabilizar, 
potencializar e assegurar as 
vantagens financeiras, eram 
usados diferentes modos de 
fraudar os resultados dos jo-
gos, agentes públicos corrom-
pidos, além violência para con-
quistar território. 

As investigações identifica-
ram três núcleos de organiza-
ção e seus participantes (Olím-
pico; Cascadura e Saens Pena). 

Os denunciados do nú-
cleo Olímpico: Bernardo Bel-
lo Pimentel Barbosa (“Play”, 
“Garoto”, “Bernar” ou apenas 
“Bernardo”); Marco Antonio 
Figueiredo Martins (“Marqui-
nho” ou “Marquinho Catiri”, 
em denúncia oferecida antes 
do homicídio), Paulo Rober-
to Alves Matos (“Paulinho” 
ou “Coroa”); Altamir Senna 
Oliveira Junior (“Mizinho”); 
Mauricio Boechat Zwirman 
(“Patrão”); Fabio Dias Fer-
reira Coelho (“Fabio Passa-
rinho” ou “Fabio”); Claudio 
Braga Elias Jorge (“Kaka”); 
Thiago Peixoto Valença; Kar-
la Adriana Brandão de Lima 
(“Karlona”); Carla de Paiva 
Sousa (“Carlinha”); Roberto 
Oliveira de Faria Junior (“Be-
tinho”) e Talles Xavier.

PEDRO MEDEIROS
pedro.medeiros@odia.com.br

GAECO

Um policial penal foi preso ontem na Operação Fim da Linha, do MPRJ, contra o jogo do bicho

 NO Gaeco identificou, ainda, se-
gundo as investigações suposta 
prática de corrupção sistêmi-
ca de Batalhões da PM, razão 
pela qual, além de denunciar 
três PMs, foram feitas buscas e 
apreensões nas residências de 
outros dois (Fernando Nepo-
muceno da Silva e Luiz Henrique 
dos Santos) e quatro oficiais da 
Polícia Militar, a saber: Major Ro-
drigo Fernandes Queiros; Major 
Romulo Oliveira André; Ten. Cel. 
Alexandre Gualberto da Silva, 
e o ex-secretário de Estado da 
Polícia Militar, coronel Rogério 
Figueiredo de Lacerda.

Na parte da tarde, os agentes 

apreenderam 64 monito-
res (bingo de cartela) do Bin-
go Olímpico, em Copacabana; 
120 máquinas caça-níqueis do 
Bingo Maxwell, em Vila Isabel; 
76 máquinas caça-níqueis do 
Bingo Bonsucesso, localizado 
na Avenida Paris do bairro; 108 
máquinas caça-níqueis do Bingo 
Centro, na Avenida Rio Branco; 
e 76 máquinas caça-níqueis no 
Bingo Valadão, em Copacabana.

Considerado um dos prin-
cipais contraventores do Rio, 
o ex-presidente da Unidos de 
Vila Isabel, Bernardo Bello, foi 
preso em 28 de janeiro, em Bo-
gotá, na Colômbia. 

MARCOS PORTO/AGENCIA O DIA

Investigações apontam suposta 
prática de corrupção em batalhões 

Investigações 
apontaram três 
núcleos (Olímpico, 
Cascadura e 
Saens Pena) de 
organização

ÁUDIO INVESTIGADO PELA PF

Aliança entre bicheiro e miliciano Marquinho Catiri

 NDenúncia do MPRJ aponta 
aliança entre o bicheiro Bernar-
do Bello e o miliciano Marqui-
nho Catiri, alvos da Operação 
Fim da Linha. A PF obteve áudio 
enviado por Catiri ao bicheiro. 

Bernardo ficou preso na Co-
lômbia de janeiro a maio por 
causa do assassinato do contra-
ventor Alcebíades Paes Garcia, 
o Bid Garcia. No material obti-
do, Marquinho afirma que está 
gerindo e mantendo o negócio 
enquanto Bernardo está afas-
tado. E agradece a confiança por 
“colocá-lo em seu negócio”.

O miliciano passa o pano-
rama de como está a situação 

da organização, que chama de 
“empresa”. Ele também conta que 
intensificou a segurança pessoal 
porque inimigos estariam ofere-
cendo milhões de reais para quem 
conseguisse matá-lo. No último 
dia 19, Marquinho foi assassina-
do em uma emboscada ao deixar 
uma casa na comunidade da Guar-
da, em Del Castilho.

“A minha cabeça já está valendo 
quatro milhões, entendeu? Tive 
que reforçar minha segurança. Você 
sabe o valor que eu pago e é à noite, 
é polícia”, reclama. 

O denunciado ressalta que pre-
cisa “aparecer” para que a organi-
zação comandada por Bernardo 

continue funcionando. “Igual 
eu ir na Marquês de Sapucaí, 
para a gente aparecer, né? Eles 
saberem: ‘olha lá o pessoal do 
Bernardo está ali! Nada aca-
bou!”, comentou.

O áudio enviado por Marqui-
nho Catiri também revelou um 
suposto esquema de corrupção 
envolvendo policiais civis e os 
contraventores. O miliciano afir-
ma que tem feito pagamentos e 
reuniões com agentes de segu-
rança pública. A Corregedoria-
-Geral da Polícia Civil informou 
que instaurou procedimento e 
solicitará ao MP compartilha-
mento das investigações.

 > Do núcleo Cascadura fo-
ram denunciados: Marcelo 
Simões Mesqueu (“Cupim” 
ou “Inseto”); Adriano Ma-
ciel De Souza (“Chuca”); 
Carlos Roberto Nassar Ju-
nior (“Barba”, “Junior” ou 
“Nassar”); Rui Pedro Maia 
Ventura Fragoso (“Fragoso” 
ou “Pedro”); Jose Carlos de 
Jesus Ennes (“Carlinhos” 
ou “Carlinhos Cascadura”); 
Marco Aurélio da Costa Sca-
lercio (PM, “Marquinho” ou 
“Scalercio”); Rodrigo Car-
doso da Silva Alves (PM, 
“Cardoso”); Denildes Abreu 
Palhano; Alan Pagio Ca-
trinck Dalbó; David Oliveira 

de Assis e Alexandre Ribei-
ro da Silva (PM, “Ribeiro”). 

Núcleo Saeñs Pena: Mar-
cos Costa Guimarães (“Mar-
cão”); Julio Cesar Blaso da 
Costa (“Julinho”); Ruy de 
Oliveira Filho; Flavio Tei-
xeira Oliveira (“Flavinho”); 
Alexandre Cavalcante 
Ferreira; Leonardo Lopes 
Daiha (“Leo”); Marcio Lei-
te de Castro; Danubia Cris-
tina Rodrigues de Melo; 
Gustavo Leonardo da Silva 
Figueiredo; Sergio da Cos-
ta Alvaro (“Sergio Pastor”); 
Talles Xavier; Julio Cesar 
Moraes dos Santos; e Alan 
Pagio Catrinck Dalbó.

Outros núcleos denunciados

Na casa de um dos 
denunciados, o MPRJ 
encontrou R$ 435 mil 
e 1.670 euros (cerca de 
R$ 9 mil)

DIVULGAÇÃO
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Operação contra ‘Boa noite Cinderela’ 
Três homens são presos em Copacabana e um em São Gonçalo acusados de praticar o golpe

REPRODUÇÃO

Quadrilha escolhia as vítimas em aplicativos de relacionamentos 

A Polícia Civil realizou, 
na manhã de ontem, uma 
operação contra uma qua-
drilha suspeita de aplicar o 
golpe conhecido como “Boa 
noite Cinderela”. Até o fecha-
mento desta edição três  ho-
mens foram presos em Copa-
cabana, na Zona Sul do Rio, e 
um em São Gonçalo, Região 
Metropolitana.

Agentes da 14ª DP (Le-
blon) foram às ruas com o 
objetivo de cumprir cinco 
mandados de prisão contra 
os integrantes da organiza-
ção. Os quatro presos são  
Marlon Bouchud Falco, Ga-
briel de Souza Assis, Pedro 
Paulo Neto da Silva e Maurí-
cio Vinícius Antunes da Con-
ceição. O suspeito Fábio de 
Brito da Silva está foragido.

De acordo com a Polícia 
Civil, a quadrilha escolhia 
as vítimas por meio de apli-
cativos de relacionamentos 
para marcar encontros e do-
pá-las. “É uma associação 

criminosa organizada para 
fins de dar golpe através de 
aplicativo de relacionamen-
to. Eles entram em contato 
com essas vítimas e fazem de 
tudo para o encontro acabar 
indo pra casa das vítimas. Já 
na casa, eles dopam a vítima 
com drogas e conseguem se-
nhas dos cartões as senhas 

pra efetuar pix”, explicou a 
delegada titular da 14ª DP, 
Daniela Terra.

Uma das vítimas da qua-
drilha precisou ficar interna-
da dois dias na UTI do Hos-
pital Miguel Couto, na Zona 
Sul da cidade, por conta dos 
efeitos da droga e só recebeu 
alta após cinco dias na uni-

dade. Ela ainda teve quase 
todos os seus pertences rou-
bados pelos homens.

Segundo a delegada, esses 
pertences foram recupera-
dos durante o cumprimento 
dos mandados de prisão. A 
organização criminosa foi 
descoberta porque um dos 
alvos da quadrilha foi até a 
delegacia prestar queixa.

Os presos vão responder 
por associação criminosa e 
roubo qualificado. Segun-
do a Polícia Civil, o grupo é 
formado por garotos de pro-
grama de São Gonçalo. Kaio 
Pantera é apontado como lí-
der da organização crimino-
sa. Segundo as investigações, 
era ele que orquestrava os 
ataques. “O Pedro Paulo se-
ria um dos líderes, junto com 
o Gabriel”, disse a delegada.

Durante a operação poli-
cial foram apreendidos apare-
lhos celulares e máquinas de 
cartão, além de drogas utili-
zadas para a prática do delito.

Igreja em São Gonçalo foi furtada 11 vezes
Crimes foram registrados entre maio e novembro. Câmeras de segurança flagram ladrões

A Paróquia de Nossa Senho-
ra das Neves, em São Gonça-
lo, na Região Metropolitana 
do Rio, foi alvo de 11 furtos 
entre os meses de maio e no-
vembro deste ano. 

Nem mesmo a proximi-
dade da igreja com a 73ª DP 
(Neves) e a instalação de câ-
meras de segurança no tem-
plo foram suficientes para 
impedir as ações crimino-
sas, que, segundo o padre 
Ricardo Dias, são cometidas 

principalmente por pessoas 
em situação de rua e depen-
dentes químicos.

Em maio, a reportagem 
do DIA mostrou que a igre-
ja foi alvo de sete furtos em 
apenas uma semana daquele 
mês. Na ocasião, os prejuí-
zos da matriz eram de apro-
ximadamente R$ 5 mil. De 
acordo com o padre, os cri-
mes acontecem à noite e em 
dias em que há menos mo-
vimentação na rua. Os dois 

últimos foram registrados 
nos feriados de Finados e da 
Proclamação da República, 
em 2 e 15 de novembro, res-
pectivamente, na cantina.

“Arrombaram a porta (da 
cantina) e levaram as portas 
dos armários onde guarda-
va os mantimentos. Leva-
ram panelas, as portas de 
alumínio dos balcões, boti-
jão de gás e um forno elétri-
co”, contou o pároco, que re-
latou ainda que uma grade 

foi arrombada e uma janela 
de alumínio também foram 
furtadas. 

Os dois últimos furtos fo-
ram flagrados pelas câmeras 
de segurança e registrados 
na 73ª DP. Além dos prejuí-
zos financeiros, a inseguran-
ça também afetou a rotina 
dos fiéis e, para evitar que os 
frequentadores sejam víti-
mas de criminosos, a paró-
quia já não realiza as missas 
aos domingos, à noite.

Na lista, estão marcas famosas como 
Gucci, Calvin Klein, Louis Vuitton e Dior 

Polícia Civil apreende 
produtos falsificados

DIVULGAÇÃO

Vendas de bolsas, tênis e outros materiais era feita pela internet

Policiais civis apreende-
ram, ontem,  uma série 
de produtos falsificados 
de marcas de luxo em 
uma operação contra lo-
jas virtuais que vendem 
o material por meio de 
redes sociais. 

Organizada pelo setor 
de inteligência da Delega-
cia de Repressão aos Cri-
mes Contra a Proprieda-
de Imaterial (DRCPIM), a 
ação cumpriu mandados 
de busca e apreensão em 
São Gonçalo, Região Me-
tropolitana do Rio, onde 
foram localizados diver-
sos produtos de marcas 
de luxo como Gucci, Cal-
vin Klein e Dior.

Segundo o delegado 
titular da DRCPIM, Pe-
dro Brasil, a lista inclui 
produtos como roupas, 
acessórios, calçados, ma-
las, relógios entre outros 
produtos. “Foi apurado 
que os investigados co-
mercializavam produtos 
de marcas de luxo falsi-
ficados utilizando-se da 

prática conhecida como 
‘dropshipping’”, comentou 
o delegado.

Brasil esclareceu que a 
modalidade funciona como 
uma intermediação entre o 
comprador e grandes plata-
formas de vendas: “Trata-se 
de uma modalidade de co-
mércio na qual os vendedo-
res não dispõem de grandes 
estoques de produtos, nem 
são responsáveis pelo seu 
frete, mas apenas adminis-
tram sites que funcionam 
como intermediários entre 
os compradores e as grandes 
plataformas, que enviam di-
retamente os produtos aos 
clientes”, informou.

Na ação em São Gonçalo, 
os policiais também apreen-
deram aparelhos de telefone 
celular, computadores e ou-
tros objetos, que serão ana-
lisados durante a investiga-
ção. A delegacia também vai 
apurar se duas plataformas 
de compra e venda pela in-
ternet atuam cientes da ven-
da de mercadoria pirata por 
meio do “dropshipping”.

‘Acabou com a nossa família’, diz 
pai de jovem morto em pet shop
Corpo de Gabriel Caetano dos Santos foi sepultado no Cemitério Jardim da Saudade

REGINALDO PIMENTA / AGÊNCIA O DIA

Vítima trabalhava na loja da família, em Anchieta, quando levou um tiro na cabeça, disparado por criminosos que tentaram levar sua moto

“E
stamos debili-
tados e fracos. 
Ninguém espe-
ra enterrar o fi-

lho de 19 anos.” As frases são 
uma parte do relato de José 
Caetano, pai de Gabriel Cae-
tano Freixo dos Santos, mor-
to depois de uma tentativa de 
assalto na loja em que traba-
lhava em Anchieta, na Zona 
Norte do Rio. O corpo do jo-
vem foi sepultado na manhã 
de ontem, no Cemitério Jar-
dim da Saudade, em Sulacap, 
na Zona Oeste do Rio.

A cerimônia contou com 
a presença de familiares e 
amigos bastante emociona-
dos, inclusive com a irmã de 
Gabriel tendo que ser ampa-
rada durante o velório. De 
acordo com José Caetano, 
a família está destruída. A 
moto, alvo dos assaltantes, 
segundo uma testemunha, 
era o xodó da vítima, confor-
me confirmou o pai.

“Ele não era um filho co-
mum, ele era especial. Na 
época do colégio, ele tirava 
boas notas, tirou carteira 
de habilitação rápido. Tudo 
que nós trabalhamos e fize-
mos foi em prol da vida dele. 
De repente, num piscar de 
olhos, por questão de segun-
dos, chega um destruidor de 
vidas e acabou com a nos-
sa família. Gabriel era uma 
pessoa íntegra e a moto era o 
sonho de consumo dele. Seu 
xodó”, desabafou.

José Caetano revelou que 

o filho morreu depois de pas-
sar a manhã estudando em 
casa. No dia anterior, o jovem 
tinha trabalhado em uma 
obra no estabelecimento. 

Desolado, o pai deixou 
uma mensagem para os cri-
minosos que tiraram a vida 
de Gabriel: “Ladrão, você 
que matou o meu filho, aqui 
é um casal de lutadores, ba-
talhadores. O Gabriel é a ré-
plica e o exemplo nosso. Mas 
tem um detalhe, você só sabe 
matar, roubar e destruir. 
Você venceu”.

O jovem foi morto en-
quanto trabalhava em uma 
pet shop da família, locali-
zada em Anchieta, na Zona 
Norte do Rio. De acordo 
com uma testemunha, Ga-
briel foi vítima de crimino-
sos que tentaram roubar 
sua motocicleta.

“Eles (assaltantes) que-
riam a moto dele e ele jogou 
a chave lá no canto (da loja), 
não deu a chave. Então, eu 
acho que aquela bagunça 
foi porque eles começaram 
a procurar a chave ali e não 

acharam, aí pegou (atirou 
contra) ele. Ele era muito 
simpático, muito gente boa. 
Eles (a família) não tinham 
inimizade com ninguém, 
são evangélicos. Eu vi esse 
menino bebê, porque moro 
aqui há 30 anos, vi ele e a 
irmãzinha dele nascerem”, 
lamentou uma testemunha, 
que é enfermeira e acionou 
a Polícia Militar e o Corpo 
de Bombeiros.

Segundo Ruth dos Santos, 
mãe de Gabriel, o jovem era 
o sustento da família.

“Com certeza, ele deve ter 
reagido aquele assalto por-
que ele ama a família. Sabe 
o que é aquilo [loja] ali? Era 
o quartel general dele. A 
loja é o sustento da nossa fa-
mília. Ele virava massa e le-
vantou aquele prédio junto 
com os pais. Sabe para que? 
Para honrar os pais. Muitas 
das vezes ele falava assim: 
‘mãe eu tenho que ir para a 
loja? Eu quero estudar’ e eu 
falava ‘Gabriel, precisamos 
da sua ajuda e sua força’”, 
lamentou a mãe.

Polícia 
tenta 
identificar 
criminosos
O crime aconteceu na ma-
nhã do último  domingo, 
em uma loja de rações 
na Estrada do Engenho 
Novo, em Anchieta, na 
Zona Norte do Rio. 

De acordo com uma 
testemunha, o jovem 
Gabriel Caetano Freixo 
dos Santos, de 19 anos, 
foi vítima de criminosos 
que tentaram roubar sua 
motocicleta. 

Ele estava sozinho no 
estabelecimento da famí-
lia, quando foi abordado 
por assaltantes e teria se 
recusado a entregar o veí-
culo, jogando a chave para 
dentro da loja. Em segui-
da, ele foi baleado na ca-
beça pelos criminosos, 
que fugiram.

“Meu domingo aca-
bou depois que aquilo ali 
aconteceu. Hoje (ontem) 
eu levantei pensando: 
meu Deus, como é que vai 
ser daqui em diante para 
eles?. Porque eu tenho 
um filho, um neto prati-
camente da idade dele, 
então me coloco no lugar. 
Eu quase não dormi e tive 
que tomar calmante”, con-
tou uma enfermeira, ami-
ga da família de Gabriel.

Ao chegar a loja os PMs 
e os agentes do Corpo de 
Bombeiros já encontraram 
o jovem sem vida. O caso é 
investigado pela Delegacia 
de Homicídios da Capital 
(DHC) que tenta identificar 
e localizar os suspeitos.
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Advogada Melissa Pires

Fale conosco: odia@reclamaradianta.com.br 
WhatsApp: (21)993289328

Plano não cobre 
anestesista?

Minha filha terá que fazer uma cirurgia e o plano 
informou que não cobre o anestesista. Não tenho 
condições de arcar com o valor. O que faço? 

A 
advogada Melissa 
Areal Pires explica 
que para contratos 
regulamentados à 

Lei 9.656/98, as despesas com 
anestesia devem ser cobertas 
pelo plano de saúde, uma vez 
que estão previstas no Rol da 
ANS. “A operadora deve dis-
ponibilizar, dentro de sua 
rede assistencial credencia-
da, o anestesista necessitado 
pelo paciente e pagá-lo direta-
mente. Caso contrário, deverá 
reembolsar integralmente as 
despesas assumidas pelo be-
neficiário”, pontua a especia-
lista em Direito à Saúde.

Se o contrato prever reem-
bolso por utilização de rede 
assistencial não credenciada, 
ainda assim o plano de saú-
de é obrigado a ofertar a rede 
credenciada, para que o be-
neficiário possa, livremente, 
optar pelo uso de serviços de 
profissional não credenciado e, 
nesse caso, receber o reembol-
so parcial. Se a situação for de 
urgência/emergência e não for 
possível utilizar a rede creden-
ciada, o reembolso nos termos 
do contrato é garantido pela 
Lei 9.656/98. 

RECLAMAR ADIANTA

Rafaela da Silva, Guadalupe.

É importante lembrar 
que o Código de Defesa 
do Consumidor prevê a 
correção de eventual de-
sequilíbrio contratual em 
detrimento do consumidor, 
salienta o advogado Átila 
Nunes do serviço www.re-
clamaradianta.com.br. .

Casos resolvidos pela 
equipe  do  Rec lamar 
Adianta (WhatsApp:21 
-99328-9328 - somente 
para mensagens): Aman-
da Relvas (Oi), Judith 
Almeida (Casas Bahia), 
Antônio Alberto (Lojas 
Americanas).

Polícia Militar faz operações 
nas Zonas Norte e Oeste
Ações de combate ao tráfico de drogas ocorreram na Tijuca, Méier e Cidade de Deus

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

Com apoio de blindados, PMs patrulharam o Morro do Urubu e a comunidade da Galinha, na Zona Norte 

S
eis comunidades das 
zonas Oeste e Norte 
do Rio foram alvos de 
operações da Polícia 

Militar, na manhã de ontem.  
Equipes da PM atuaram na 
Cidade de Deus, localizada na 
Zona Oeste, e nas favelas Pau-
la Ramos, Turano, no Morro 
do Urubu, Engenho da Rainha 
e Galinha, na Zona Norte.

De acordo com a corpora-
ção, agentes do 18ºBPM (Ja-
carepaguá) estiveram nas 
ruas da Cidade de Deus para 
combater o tráfico e coibir 
atuações de criminosos na re-
gião. Um homem foi preso e 
veículo, carregadores de fuzil 
e de pistola, munições e rádio 
comunicador foram apreen-
didos. A ocorrência foi regis-
trada na 32ª DP (Taquara).

Nas redes sociais, usuá-
rios relatam o susto e o dra-
ma de acordarem sob o ba-
rulho de tiros. “Acordei por 
causa da operação e não con-
segui mais dormir”, contou 
uma moradora. “Que Deus 
proteja meu povo da Cidade 
de Deus”, pediu uma outra. 
“Só Deus pra livrar o povo 
da cidade de Deus”, desaba-
fou um morador. 

APREENSÃO DE DROGAS
Na manhã de ontem, equi-
pes do 3ºBPM (Méier), com 
apoio de unidades do 1º 
Comando de Policiamento 
de Área, patrulharam nas 
comunidades do Morro 
do Urubu, Engenho da Ra-

inha e Galinha, localizadas 
na Zona Norte do Rio. Três 
veículos policiais blindados 
participam da ação. Não 
houve registro de prisões 
ou apreensões.

Agentes da Unidade de 
Polícia Pacificadora (UPP), 
com apoio do Batalhão de 
Ações com Cães (BAC) e do 
Grupamento de Interven-
ção Tática atuaram nas co-
munidades Paula Ramos e 
Turano, no Rio Comprido, 
também na Zona Norte, 
para desarticular grupos 
criminosos ligados a roubos 
de veículos. Foram apreen-
didos 360 frascos de loló e 14 
pinos de cocaína. 

 N Durante as operações poli-
ciais de ontem na Cidade de 
Deus, alunos de nove escolas 
da região não tiveram aulas. 

A Secretaria Municipal de 
Educação (SME) diz que priori-
za a segurança da comunidade 
escolar e a medida de suspen-
são das aulas tem como objeti-
vo proteger alunos, professores 
e funcionários das instituições 
de ensino, e que, diante de uma 
situação de risco o protocolo de 
acesso seguro é acionado.

Segundo informações da 
Secretaria Municipal de Saú-
de (SMS), a Clínica da Famí-
lia (CF) Lourival Francisco de 
Oliveira, localizada na região 
conhecida como Karatê, na Ci-
dade de Deus, acionou ontem o 
protocolo de acesso mais segu-
ro e, para segurança de profis-
sionais e usuários, interrompeu 
o funcionamento.

Já o Centro Municipal de 
Saúde (CMS) Hamilton Land 
funcionou normalmente.

REFÉNS DA VIOLÊNCIA

Clínica da Família e escolas fechadas 
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Falandode Aposentados
JOÃO ADOLFO DE SOUZA
João Adolfo de Souza, YouTuber, Especialista em Finanças

n site: 
odia.ig.com.br/colunas/

falando-de-aposentados

n e-mail: 
falandodeaposentados@

odia.com.br

Os beneficiários do INSS estão aguardando o julgamento da Revisão da Vida 
Toda no Supremo Tribunal Federal (STF). A presidente do STF, ministra 
Rosa Weber, colocou o julgamento em pauta no dia 23 de novembro. Mas, 

não ocorreu a decisão nesse dia. Depois, a nova data prevista era dia 25 de novem-
bro, mas também não ocorreu o julgamento. Agora, a votação deve ocorrer no dia 
de hoje, 30 de novembro, conforme está inserido no cronograma do STF, já atuali-
zado na plataforma.

Esse é um dos julgamentos que mais teve reviravoltas, a começar pela retirada do 
plenário virtual e inclusão no físico. Veja como está o andamento desse processo.

contrário, prejudicando os 
aposentados e pensionis-
tas. Entretanto, ele não po-
derá votar, deixando a de-
cisão como está.

Para solicitar a Revisão 
da Vida Toda, caso aprova-
da, os beneficiários deverão 
cumprir alguns critérios, 
como: Benefício concedi-
do entre 29 de novembro 
de 1999 e 12 de novembro 
de 2019; possuir contribui-
ções antes do mês de julho 
de 1994; a concessão do be-

nefício previdenciário pre-
cisa ter sido aprovado há 
menos de 10 anos. Assim, a 
contagem do prazo come-
ça no primeiro dia do mês 
subsequente ao recebimen-
to do primeiro salário.

Se você quiser ficar por 
dentro das últimas notí-
cias sobre o INSS, econo-
mia e finanças, me acom-
panhe em meu canal no 
YouTube João Financeira e 
meu perfil no Instagram @
joaofinanceiraoficial.

A Revisão da Vida Toda 
é um processo para que os 
beneficiários possam soli-
citar a revisão de seus bene-
fícios e, assim, aumentar o 
valor que recebem do INSS. 
Acontece que as contribui-
ções feitas antes de julho 
de 1994 foram descartadas. 
Dessa forma, quem tinha 
valores altos de contribui-
ção nesse período acabou 
ficando prejudicado.

Agora, está ocorrendo o 

julgamento desse proces-
so no Supremo Tribunal 
Federal e, caso aprovado, 
será possível incluir essas 
contribuições e aumentar 
a média salarial recebida. 
O julgamento estava ocor-
rendo em plenário virtual, 
mas foi alterado para o 
plenário físico e, assim, o 
julgamento recomeçaria, o 
que deixou muitos benefi-
ciários preocupados, pois 
a decisão estava favorável 

a aprovação, com 6 votos a 
favor e 5 contra.

Contudo, o STF decidiu 
deixar os votos como es-
tavam, sem prejudicar os 
beneficiários. Nesse meio 
tempo, também, o minis-
tro Marco Aurélio (que 
também era o relator da 
Revisão da Vida Toda) se 
aposentou e ele havia vo-
tado favorável. O ministro 
André Mendonça o substi-
tuiu e seu voto poderia ser 

ARTE KIKO

BENEFICIÁRIOS DO INSS

REVISÃO DA VIDA 
TODA. JULGAMENTO 
AINDA NÃO 
OCORREU

Coluna

Julgamento da 
Revisão da Vida 
Toda deve ocorrer no 
dia de hoje no STF. 
Beneficiários podem 
ganhar mais
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SELEÇÃO 

‘ABRE ESPAÇOS PARA MIM’, 
DIZ RICHARLISON SOBRE NEYMAR
Após os dois gols na estreia na Copa, atacante não marcou na vitória brasileira sobre a Suíça e 
analisa a ausência do camisa 10 na equipe: “Faz fala para mim, que sou o 9, onde a bola chega”

A
utor dos dois pri-
meiros gols do Bra-
sil na Copa do Mun-
do do Catar, Richar-

lison não marcou na vitória 
da seleção brasileira contra 
a Suíça, na segunda-feira, 
no Estádio 974. Ao fim da 
partida, o camisa 9 falou 
sobre como a ausência de 
Neymar impactou na sua 
atuação na segunda rodada 
da competição.

“Ah, Neymar é o Neymar, 
né? Nosso camisa 10. Que-
rendo ou não, puxa a marca-
ção deles, e abre espaço para 
mim, que sou o camisa 9. Faz 
muita diferença e espero que 
se recupere logo. Faz falta, faz 
falta para mim, que sou o 9, 
onde a bola chega ali”, afirmou 
Richarlison.

Sobre sua atuação, o ata-
cante do Tottenham afirmou 
que se esforçou ao máximo, 
porém, não conseguiu ser 
tão efetivo quanto na estreia 
contra a Suíça.

“Não tive muitas chances 
de finalizar cara a cara com 
o goleiro, mas batalhei, cor-
ri, defendi. A equipe toda 
está de parabéns, consegui-
mos o gol e os três pontos 
são muito importantes para 
nós”, finalizou.

RICARDO GOMES: ‘ELES VOLTAM’
Com a classificação para as oi-
tavas de final, cresce a expec-
tativa pela volta de Neymar 
e Danilo. Em entrevista cole-
tiva ontem, o observador da 
Confederação Brasileira de 
Futebol, o ex-jogador Ricardo 
Gomes, falou sobre a situação 
dos dois atletas. “Eles voltam, 
estão muito bem. A experiên-
cia de ter sido cortado não tem 
nada a ver com os dois casos, 
como você disse. Eles vão nos 
ajudar. São situações diferen-
tes, por isso não conversei com 
eles”, afirmou Ricardo Gomes, 
referindo-se ao seu corte da se-
leção brasileira antes da Copa 
do Mundo de 1994.

Neymar e Danilo sofreram 
lesões na estreia da Seleção 
contra a Sérvia. O camisa 10 
sofreu uma torção no torno-
zelo direito, com um edema 
ósseo na região. Já o lateral 
sofreu uma torção no torno-
zelo esquerdo. 

Na sexta-feira, contra 
Camarões, o Brasil busca o 
primeiro lugar do Grupo G. 
Se terminar a primeira fase 
como líder da chave, a Sele-
ção disputará as oitavas de 
final contra o segundo co-
locado do Grupo H no Está-
dio 974, o mesmo da partida 
contra os suíços, que foi alvo 
de reclamações dos jogado-
res brasileiros por conta do 
gramado. 

Richarlison diz 
que não teve 
muitas chances 
de finalizar cara a 
cara com o goleiro 
no jogo contra a 
Suíça

Alex Telles 
durante treino em 
Doha: ele deve ser 

titular na sexta-
feira no lugar 

de Alex Sandro, 
lesionado

 N O Brasil ganhou mais um 
desfalque por lesão para a 
partida contra Camarões, 
na sexta-feira, às 16h (de 
Brasília). Um exame reali-
zado ontem mostrou que 
o lateral Alex Sandro tem 
uma lesão no quadril es-
querdo e, por isso, ele não 
conseguirá enfrentar a se-
leção africana na última 
rodada da fase de grupos. 
Rodrigo Lasmar, médico 
da Seleção, explicou que 
um ressonância magnética 
“evidenciou lesão muscu-
lar no músculo do quadril 
esquerdo”. 

Alex Sandro precisou ser 
substituído por Alex Telles 
no fim da partida contra a 
Suíça. Na saída do estádio, 
ele disse que sentiu ape-
nas um cansaço, o que foi 
descartado pelo exame. 
Ele está em tratamento no 
hotel da Seleção e se junta 
a Neymar e Danilo, que se 
lesionaram no primeiro jogo 
e também estão no depar-
tamento médico.

ALEX SANDRO 
TEM LESÃO 
CONSTATADA

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

Sintomas de gripe não preocupam a comissão
 > A comissão técnica da 

Seleção vem acompa-
nhando de perto o cresci-
mento no número de jo-
gadores com sintomas de 
gripe durante a Copa. Na 
última semana, Antony e 
Lucas Paquetá foram ca-
sos na delegação. O joga-
dor do Manchester Uni-
ted chegou a perder dois 

treinamentos. A situação, 
no entanto, não preocupa o 
departamento médico. As in-
formações do portal “UOL”.

Além deles, Raphinha 
afirmou que deixou a partida 
contra a Suíça com rouqui-
dão. Neymar, que está se re-
cuperando de uma lesão no 
tornozelo direito, também 
apresentou febre. 

“Adaptação de cada um 
é o que a gente imagina e 
é passageiro, coisa rápida 
e que não traz dificuldade. 
Estou no convívio com eles 
e não vejo reclamação por 
parte de qualquer atleta ou 
membro da comissão técni-
ca. Todos assistidos pela co-
missão médica, é nada para 
se preocupar, não. Está tudo 

tranquilo”, afirmou o pre-
sidente da CBF, Ednaldo 
Rodrigues.

O departamento mé-
dico observa os casos de 
perto e tem tratado tudo 
como “indisposição” não 
considerando nenhum 
caso preocupante, sem a 
necessidade de realizar 
exames para a covid-19. 

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

Observador da CBF, 
Ricardo Gomes 
afirmou que Neymar 
e Danilo voltarão a 
jogar na Copa

Ah, Neymar é o 
Neymar, né? Nosso 
camisa 10. Querendo 
ou não, puxa a 
marcação deles”
RICHARLISON,
Atacante da Seleção

 N Apesar da atuação brasi-
leira na vitória sobre a Suíça 
não ter sido excelente, al-
guns jogadores se destaca-
ram e colocaram uma pulga 
atrás da orelha de Tite em 
relação à titularidade.

Um deles foi Éder Mili-
tão. Escolhido pelo treina-
dor devido à lesão de Da-
nilo, o zagueiro do Real Ma-
drid mostrou desenvoltura 
atuando na lateral direita. 
Outro que aproveitou mui-
to bem a oportunidade foi 
Rodrygo, também do Real. 
Contra a Suíça, novamen-
te, ele ficou como opção no 
banco e, na etapa final, deu 
outro ânimo, participando 
diretamente da jogada do 
gol da vitória, marcado por 
Casemiro. Rodrygo pode 
atuar como titular na fun-
ção de Neymar e pode jogar 
mais avançado, quando o 
camisa 10 retornar.

JOGADORES DO 
REAL GANHAM 
FORÇA

 > Doha
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Holanda 7 3 2 1 0 5 1 4
Senegal 6 3 2 0 1 5 4 1
Equador 4 3 1 1 1 4 3 1
Catar 0 3 0 0 3 1 7 -6

Inglaterra 7 3 2 1 0 9 2 7
Estados Unidos 5 3 1 2 0 2 1 1
Irã 3 3 1 0 2 4 7 -3
País de Gales 1 3 0 1 2 1 6 -5

Polônia 4 2 1 1 0 2 0 2
Argentina 3 2 1 0 1 3 2 1
Arábia Saudita 3 2 1 0 1 2 3 -1
México 1 2 0 1 1 0 2 -2

França 6 2 2 0 0 6 2 4
Austrália 3 2 1 0 1 2 4 -2
Dinamarca 1 2 0 1 1 2 2 -1
Tunísia 1 2 0 1 1 0 1 -1

Espanha  4 2 1 1 0 8 1 7
Japão 3 2 1 0 1 2 2 0
Costa Rica 3 2 1 0 1 1 7 -6 
Alemanha 1 2 0 1 1 2 3 -1

Croácia 4 2 1 1 0 4 1 3
Marrocos 4 2 1 1 0 2 0 2
Bélgica 3 2 1 0 1 1 2 -1
Canadá 0 2 0 0 2 1 5 -4

Brasil 6 2 2 0 0 3 0 3
Suíça 3 2 1 0 1 1 1 0
Camarões 1 2 0 1 1 3 4 -1
Sérvia 1 2 0 1 1 3 5 -2

Portugal 6 2 2 0 0 5 2 3
Gana 3 2 1 0 1 5 5 0
Coreia do Sul 1 2 0 1 1 2 3 -1
Uruguai 1 2 0 1 1 0 2 -2
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Holanda e EUA se 
enfrentam nas oitavas
Seleção europeia venceu o Catar enquanto americanos derrotaram o Irã

AFP

Estados Unidos e Irã fizeram duelo decisivo pelo Grupo B

O
s primeiros duelos 
das oitavas de final 
da Copa do Mundo 
do Catar foram defi-

nidos ontem. Pelo Grupo A, 
a Holanda garantiu garantiu 
a classificação e o primeiro 
lugar da chave ao derrotar 
ontem o Catar por 2 a 0, em 
duelo pela terceira rodada, 
no Estádio Al Bayt. O resul-
tado fez com que os donos da 
casa terminassem a competi-
ção com três derrotas, a pior 
campanha de um mandante 
na história dos Mundiais. 

Assim, os holandeses dis-
putarão uma vagas nas quar-
tas contra os Estados Unidos, 
que avançaram no torneio na 
segunda colocação do Gru-

po B, com uma vitória magra 
por 1 a 0 sobre o Irã, no Al 
Thumama. Pulisic foi o autor 
do único gol da partida.

O confronto entre Holan-
da e Estados Unidos abrirá a 
fase de mata-mata da Copa do 
Mundo no próximo sábado, às 
12h (de Brasília), no Estádio 
Internacional Khalifa.

Na vitória holandesa so-
bre o Catar por 2 a 0, os gols 
foram marcados por Gakpo 
e Frenkie de Jong. Um dos 
destaques da Holanda na 
Copa do Mundo, Gakpo en-
trou para história ao chegar 
ao seu terceiro gol no tor-
neio, igualando-se ao ídolo 
holandês Johan Cruyff em 
Mundiais.

Africanos vencem 
o Equador; 
ingleses superam 
País de Gales

Senegal e Inglaterra 
vão duelar no domingo

OZAN KOSE / AFP

Senegal venceu o Equador

Senegal fez história na 
Copa. O campeão africano 
venceu o Equador por 2 a 1, 
ontem, em Doha, e garantiu 
a classificação para as oita-
vas, encerrando um tabu de 
20 anos. Os equatorianos, 
que jogavam pelo o empate, 
saíram atrás no placar com 
gol de pênalti de Ismaila 
Sarr, mas empataram com 
Moisés Caicedo. Porém, 
Kalidou Koulibaly decidiu 
para os Leões de Teranga.

Com a vitória, Senegal 
terminou a fase de grupos 
com seis pontos e em se-
gundo lugar no Grupo A. 
Nas oitavas, os Leões de 

Teranga enfrentarão a In-
glatera, primeira colocada 
do Grupo B, que confirmou 
a vaga ao derrotar o País de 
Gales por 3 a 0, no Ahmad 
Bin Ali Stadium. Rashford 
(2) e Phil Foden garantiram 
a vitória da equipe coman-
dada por Gareth Southgate. 

Inglaterra e Senegal vol-
tam a campo no próximo do-
mingo, às 16h (de Brasília), 
no Estádio Al Bayt.

FASE DECISIVAPRIMEIRO JOGO DO MATA-MATA
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Após contratar Gustavo Henri-
que e Willian Arão, o Fenerbah-
çe, da Turquia, pode ter outro 
jogador do Flamengo em breve. 
Isto porque, segundo diversos 
veículos de imprensa turca di-
vulgaram recentemente, o late-
ral-direito Matheuzinho entrou 
no radar da equipe comandada 
pelo técnico Jorge Jesus, e pode 
ser negociado pelo Rubro-Negro. 

Ainda segundo os veículos tur-
cos, o Fenerbahçe estaria dispos-
to a pagar cerca de 2,7 milhões de 
euros (aproximadamente R$ 15 
milhões, na cotação atual), para 
contratar o lateral-direito de 22 
anos. Com a iminente saída de 
Rodinei, Matheuzinho se torna 
uma das principais opções na 
lateral-direita do Flamengo, ao 
lado de Varela. 

De contrato renovado, o trei-
nador Fernando Diniz já defi-
niu a lista de reforços que irá 
indicar para o departamen-
to de futebol do Fluminense 
contratar em 2023. O Tricolor 
irá em busca de três ou quatro 
reforços pontuais para bus-
car grandes títulos no ano 
que vem. As informações são 
do jornalista Victor Lessa. O 

comandante vai se reunir com 
a diretoria do Fluminense para 
focar nas contratações. Ini-
cialmente, o Tricolor priorizou 
as renovações de contrato de 
destaques como Cano, Ganso, 
André, Jhon Airas e Nino. Além, 
é claro, da manutenção de Fer-
nando Diniz. Agora, o clube 
das Laranjeiras irá em busca 
de reforços.

O Botafogo renovou com três 
jogadores que atingiram o li-
mite de idade do sub-20 para 
integrar o time B, que irá  jogar as 
primeiras rodadas do Carioca en-
quanto o grupo principal realiza 
pré-temporada. A informação é 
do jornalista Matheus Mandy. O 
Glorioso acertou novos vínculos 
com Lucas Barreto, goleiro, que 
renovou até dezembro de 2024; 
João Felipe, volante emprestado 
pelo Resende e que renovou até 
o fim da próxima temporada, e 
com o lateral-direito Bernardo, 
até julho de 2023.

Visando reforçar o seu elenco 
para a disputa da Série A em 
2023, o Vasco demonstrou inte-
resse na contratação do lateral-
-direito Igor Silva, do Lorient, da 
França. O Cruzmaltino, inclusive, 
já possui conversas avançadas 
com o estafe do jogador. A in-
formação é do jornalista Carlos 
Berert, do portal Jogada10. No 
entanto, o Gigante da Colina terá 
concorrência na disputa pelo 
lateral-direito de 26 anos. O In-
ternacional também demons-
trou interesse na contratação 
de Igor Silva. 

CLUBES DO RIO

RENOVAÇÕES NO 
ALVINEGRO

IGOR SILVA NA 
MIRA DO VASCO

DINIZ JÁ TEM LISTA DE REFORÇOS

JORGE JESUS PEDE MATHEUZINHO
NA ESPANHA

Para Luis Enrique, Brasil 
‘não surpreende ninguém’
Fúria está na liderança do grupo E na frente de Alemanha, Japão e Costa Rica

AFP

Luis Enrique diz que a Espanha joga o melhor futebol na Copa

A
pesar do empate 
contra a Alemanha 
na última rodada da 
Copa do Mundo, o 

treinador Luis Enrique está 
bem confiante em relação ao 
futuro da Espanha no Mun-
dial. Em participação em uma 
live no “Twitch”, o comandan-
te afirmou que a Fúria joga o 
melhor futebol no Catar.

“Se há alguma seleção me-
lhor que a Espanha? Futebo-
listicamente, não, claramen-
te. Temos favoritas como a 
França e o Brasil, mas não 
surpreendem ninguém. Não 
tememos ninguém, jogamos 
recentemente contra a Fran-
ça e conseguimos ganhar o 
jogo. Procuramos os pontos 
positivos para reforçar a nos-
sa equipe”, afirmou.

Com quatro pontos, a Es-
panha está na liderança no 
grupo E. A Fúria encerra sua 
participação na fase de gru-

pos amanhã, às 16h (de Bra-
sília), contra o Japão. Para 
avançar ao mata-mata, os 
espanhóis precisam de, no 
mínimo, um empate diante 
dos japoneses.

SCALONI: FELIZ PELO BRASIL
Já o treinador argentino, 
Lionel Scaloni, se disse feliz 
com a classificação anteci-
pada dos brasileiros para as 
oitavas de finais da compe-
tição. “Eu sou sul-america-
no e estou feliz pelo Brasil 
ter passado. Quem pensa ao 
contrário disso está engana-
do. Sou o primeiro fã do fu-
tebol da América do Sul e te-
nho muitos amigos no Brasil. 
Se a Argentina não ganhar, 
prefiro que ganhe um sul-a-
mericano, sem dúvida ne-
nhuma. Estão fazendo um 
grande trabalho, ganharam 
os dois jogos e parabenizo a 
eles por isso”, afirmou.
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Messi e Lewandowski 
se enfrentam hoje
A Argentina de Messi encara 
a Polônia de Lewandowski, 
hoje, às 16h (de Brasília), no 
Estádio 974. Sem poder ser 
derrotada para não ser elimi-
nada, a Albiceleste busca o se-
gundo triunfo consecutivo no 
torneio de olho na liderança 
do Grupo C rumo às oitavas.

A Polônia lidera com quatro 
pontos. Já a Argentina está em 
terceiro, com dois — mesma 

pontuação da Arábia Saudita, 
que fica uma posição atrás de-
vido ao menor saldo de gols. O 
México está em último, com 
um ponto. Arábia Saudita 
e México se enfrentam tam-
bém às 16h, no Estádio Nacio-
nal de Lusail. A Arábia Saudita 
pode retornar às oitavas de um 
Mundial após 28 anos. Já os 
mexicanos precisam de uma 
combinação de resultados.

Às 12h, briga pela 
vaga às oitavas 
Austrália e Dinamarca se 
enfrentam pela terceira e 
decisiva rodada do Grupo 
D da Copa, hoje, às 12h (de 
Brasília), no Estádio Al Ja-
noub. Vice líder do grupo, 
com três pontos marcados, 
a Austrália pode até se clas-
sificar com um empate, 
mas para isso a Tunísia não 
poderá vencer a França na 
outra partida, no mesmo 

horário, no Estádio Cidade 
da Educação. Já a Dinamar-
ca, terceira colocada do grupo 
com um ponto, precisa vencer 
para chegar à próxima fase. 

Estacionada na lanterna 
do grupo e ainda sem marcar 
um gol, a Tunísia enfrentará 
um desafio monumental: a 
França, em ótima fase, com 
seis pontos em dois jogos e já 
classificados às oitavas.

GRUPO C GRUPO D

Matheuzinho, do Flamengo, está na mira do Fenerbahçe

10    QuARTA-FEIRA, 30.11.2022  I  O DIA



RIO DE JANEIRO

Prefeitura do Rio abre 
inscrição para creches
As inscrições para as cre-
ches públicas da Rede 
Municipal de Educação 
do Rio terão início ama-
nhã e o processo se encer-
ra na próxima terça-feira. 
As inscrições podem ser 
feitas no site “educação.
prefeitura.rio” e são des-
tinadas aos novos alunos 
e aqueles que desejam 
transferência interna.

Para entrar na modali-
dade creche, a criança tem 
que ter 6 meses até o dia 

6 de fevereiro de 2023. Para 
candidatos nascidos após 
31/03/2018, é obrigatória a 
informação do número do 
Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF) no momento da ins-
crição no portal.

Alunos que já estudam 
em escolas municipais e irão 
permanecer na rede munici-
pal terão a matrícula renova-
da automaticamente. Quem 
não possui acesso à Internet 
pode ir presencialmente a 
uma unidade escolar. 

Atendimento para idosos vulneráveis 
Prefeitura vai oferecer assistente social, psicólogo, nutricionista e técnico de enfermagem

PIXABAY

Cuidadores vão na casa do idoso

A Prefeitura do Rio, por 
meio da Secretaria Munici-
pal do Envelhecimento Sau-
dável e Qualidade de Vida 
iniciou ontem um projeto 
para oferecer atendimen-
to domiciliar e acompa-
nhar idosos socialmente 
vulneráveis.

No projeto, nomeado 
C.A.S.A – Cuidado, Assis-
tência, Saúde e Atenção, 
120 cuidadores vão acom-
panhar 230 cariocas, com 
60 anos ou mais. Após tria-

gem técnica, oito morado-
res de Bangu e Santa Cruz, 
na Zona Oeste do Rio, já 
foram habilitados para re-
ceber o serviço, que conta 
ainda com assistente social, 
psicólogo, nutricionista e 
técnico de enfermagem.

O projeto C.A.S.A será 
realizado de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 17h, com 
a presença dos cuidadores 
na residência dos idosos. O 
objetivo é oferecer atendi-
mento no lar para que o ci-

dadão tenha qualidade no 
envelhecimento.

Para participar do proje-
to, o idoso deve residir no 
município do Rio e estar em 
situação de vulnerabilidade 
social, com renda pessoal de 
até dois salários mínimos, e 
ter Número de Identificação 
(NIS), relatório técnico so-
cial, matrícula no Sistema 
único de Saúde e compro-
vação de acompanhamento 
pela rede da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.

O imunizante estará disponível em unidades de saúde específicas 

2ª dose para crianças de 3 e 4 anos 
Covid-19: Prefeitura do Rio retoma hoje a aplicação da vacina, entretanto, 1ª dose continua suspensa 

BEA SILVA / DIVULGAÇÃO

A 
Secretaria Munici-
pal de Saúde retoma 
hoje a aplicação da 
D2 de CoronaVac 

contra a covid-19 em crianças 
de 3 e 4 anos, após o recebi-
mento de 27 mil doses. Dessa 
forma, todas as crianças des-
ta faixa etária que já se imu-
nizaram com a 1ª dose po-
derão ir aos postos de saúde 
garantir a segunda aplicação.

As vacinas serão ofertadas 
em unidades específicas. A 
paralisação da aplicação da 
2ª dose do imunizante foi co-
municada pela pasta no úl-
timo dia 10, após a suspen-
são de novos repasses pelo 
Governo Federal. A primei-

novembro) e 46 (13 a 19 de 
novembro). No período ana-
lisado, o número de casos 
por início dos sintomas pas-
sou de 23.259 para 26.794, o 
que representa um aumento 
de 13,78%.

Os atendimentos de casos 
de síndrome gripal nas Uni-
dades de Pronto Atendimen-
to (UPAs) da rede estadual 
também tiveram aumento 
de 61% no período analisa-
do. Na semana de 13 a 19 de 
novembro, foram registra-
dos 1.193 atendimentos, sen-
do 1.106 adultos. Já na sema-
na de 6 a 12 de novembro, 
foram 838 atendimentos, 
sendo 738 de adultos.

As solicitações de leitos 
para tratamento da Covid-19 
também seguem com aumen-
to, com média de 31 pedidos 
por dia, sendo 13 para UTI e 
18 para enfermaria. Na sema-
na de 6 a 12 de novembro, a 
média de solicitações era de 
20 leitos por dia, sendo 11 para 
enfermaria e 10 para UTI.

Na última onda causada 
pela variante Ômicron, em 
janeiro e fevereiro de 2022, a 
média diária de solicitações 
de leitos chegou a 177, in-
cluindo enfermaria e UTI. Já 
no pico da onda causada pela 
variante Gama, em março de 
2021, a média diária chegou 
a 422 solicitações.

ra dose, paralisada desde o 
dia 26 de outubro, continua 
suspensa devido à pequena 
quantidade de doses na re-
messa recebida. A SMS não 
informou sobre a previsão 
de chegada de novas doses.

Apesar da D1 de Corona-
vac continuar suspensa para 
esta faixa etária, a D2 retor-
na em boa hora. Na última 
sexta-feira, a Secretaria de 
Estado de Saúde (SES) in-
formou que os indicadores 
precoces da Covid-19 no esta-
do do Rio de Janeiro seguem 
com tendência de alta. 

A análise considera os da-
dos registrados nas semanas 
epidemiológicas 45 (6 a 12 de 

O DIA I QuARtA-feIRA, 30.11.2022    11



ECONOMIA / BRASIL

Naves do Conhecimento têm 
4 mil vagas gratuitas em cursos

SMTC/DIVULGAÇÃO

De janeiro a novembro, já foram oferecidos 1.272 cursos/oficinas 

As Naves do Conhecimento 
estão com inscrições aber-
tas para quatro mil vagas 
em diversos cursos e oficinas 
gratuitas nas áreas de tecno-
logia e empreendedorismo 
para o mês de dezembro. As 
atividades serão no formato 
presencial e visam preparar 
jovens e adultos para o mer-
cado de trabalho. As Naves 
atuam como núcleos de ca-
pacitação e inclusão para a 
população proporcionando 
conhecimento prático para 
quem deseja crescer profissio-
nalmente. Os equipamentos 
são vinculadas à Secretaria 
Municipal de Ciência e Tecno-
logia. De janeiro a novembro 
deste ano, já foram oferecidos 
1.272 cursos/oficinas e emiti-
dos 15.228 certificados para os 
alunos aprovados.

Entre os temas disponi-
bilizados pelas Naves es-
tão: Canva - O Design para 
seu Empreendimento; Em-
preenda com Canva; Traba-

lhando as Principais Fun-
ções do Excel, Word do Bá-
sico ao Avançado/Senior; 
Criando Jogo de Natal com 
Scratch; Lógica de Progra-
mação; Introdução a Robó-
tica com Arduíno; Controle 
Financeiro Pessoal; Intro-
dução à Montagem, Manu-
tenção e Suporte de Compu-

tadores; Excel para Proces-
sos Seletivos; Produção de 
Videoclipe; Impressão 3D; 
Gerenciamento de Vendas 
e Ambientes; dentre outros.

Para ter acesso ao crono-
grama completo das ativida-
des e fazer a inscrição, basta 
acessar o site: www.navedo-
conhecimento.rio.

Bahia e Piauí retomam obrigatoriedade de usar máscara
Medida excepcional para o enfrentamento da covid-19 determina utilização da proteção facial em ambientes fechados nos dois estados

O uso de máscara facial voltou 
a ser obrigatório na Bahia em 
todos os ambientes fechados. 
A decisão tomada, que deter-
mina as circunstâncias nas 
quais o uso será exigido, cons-
ta em publicação no Diário 
Oficial. Como medida excep-
cional para o enfrentamento 
da covid-19, o governo do Piauí 
também publicou decreto na 
segunda-feira, que determina 

o uso obrigatório de máscaras 
em ambientes fechados - pú-
blicos e privados.

No Piauí, permanece facul-
tativo o uso de máscaras em 
espaços abertos e semiabertos, 
com exceção de idosos e imu-
nossuprimidos, para os quais 
o uso permanece obrigatório 
em qualquer espaço.

“O estado segue a recomen-
dação do Centro de Operações 
de Emergências em Saúde Pú-
blica e do boletim do Comitê 

Científico Nordeste que con-
cluiu pelo alto risco pandêmi-
co epidêmico em todos os es-
tados da região. O documento 
observa que o R(t) cresceu em 
todos os estados, alcançando 
valores não observados em 
toda a pandemia e recomenda 
renovação de medidas restriti-
vas contra a covid-19 e campa-
nhas de vacinação”, afirmou o 
governo do Piauí.

Na Bahia, a medida autori-
zada pelo governador Rui Cos-

ta (PT) tem como objetivo aju-
dar a conter a disseminação 
da covid-19 após registro de 
aumento de casos da doença.

O decreto traz ainda a obri-
gação de uso de máscaras para 
indivíduos que estejam apre-
sentando sintomas gripais 
como tosse, espirro, dor de 
garganta ou outros sintomas 
respiratórios, independente-
mente se em local fechado ou 
aberto. Em eventos públicos, 
volta a ser exigida a apresenta-

Alckmin e Mourão fazem 
primeiro encontro presencial

Pela primeira vez desde as 
eleições, o vice-presiden-
te eleito Geraldo Alckmin 
(PSB) e o vice-presidente 
e senador eleito Hamilton 
Mourão (Republicanos-RS) 
se reuniram ontem de for-
ma presencial no Palácio do 
Planalto. O general Eugênio 
Pacelli, que comanda o ga-
binete de Mourão, afirmou 
que os dois conversaram 
por cerca de 40 minutos so-
bre estrutura e atribuições 
da Vice-Presidência.

Mourão e Alckmin ha-
viam se falado apenas por 
telefone no dia seguinte às 
eleições, quando o senador 
eleito se colocou à disposi-
ção na passagem de bastão. 
Até o momento, Bolsonaro 
ainda não reconheceu pu-
blicamente a derrota nas 
eleições, não telefonou 
para Lula, como é praxe, e 
teve apenas um rápido en-

contro com Alckmin no Palá-
cio do Planalto.

Mourão afirmou ontem que 
o ex-presidente do Tribunal 
de Contas da União José Mú-
cio Monteiro “será um nome 
positivo” para comandar o 
Ministério da Defesa. Como 
mostrou o ‘Estadão’, o presi-
dente eleito Luiz Inácio Lula 
da Silva se reuniu com Múcio 
na segunda-feira e indicou que 
vai convidá-lo para chefiar a 
pasta a partir de 2023. A ideia 
é que o nome do ministro da 
Defesa e dos comandantes do 
Exército, Marinha e Aeronáu-
tica sejam anunciados até a 
próxima semana.

“Tenho muito apreço e res-
peito pelo ministro Múcio, 
com quem tive excelente rela-
ção quando ele estava no TCU. 
Julgo que será um nome po-
sitivo para o cargo”, afirmou 
o vice-presidente ao Estadão.

O tom do general contraria 
o discurso agressivo de grupos 
de bolsonaristas radicais, que 

Para entrar o Ano Novo no azul
Procon-RJ reúne bancos, concessionárias de serviços e empresas de telefonia para renegociar dívidas

DIVULGAÇÃO

Ao longo da semana que vem consumidores inadimplentes poderão conseguir descontos especiais no valor total das dívidas no mutirão

F
im de ano sempre 
aparecem chances 
de negociação para 
quem está com dívi-

das atrasadas. Em um país 
em que mais de 68,3 milhões 
de pessoas estavam como o 
nome negativado no mês de 
setembro, segundo levan-
tamento da Serasa Serasa 
Experian, ter como colocar 
o débito em dia representa-
rá começar o Ano Novo no 
azul. Uma boa oportunidade 
é o evento do Procon-RJ que 
começa na próxima segun-
da-feira. O órgão promove o 
Mutirão Ano Novo, Finanças 
Novas para ajudar na quita-
ção de débitos com bancos, 
concessionárias e empresas 
de telefonia. 

Durante a próxima sema-
na, os consumidores inadim-
plentes poderão conseguir 
descontos especiais no valor 
total das dívidas. Segundo o 
Procon-RJ, nos últimos mu-
tirões, as negociações chega-
ram a ter abatimento de 99% 
nos débitos. Dezoito empre-
sas participam do mutirão 
do Procon-RJ.

NOME LIMPO
Outra vantagem de fazer a 
negociação é a retirada do 
nome dos serviços de pro-
teção ao crédito após paga-
mento da primeira parcela 
do acordo. Com o nome lim-
po, o consumidor começa o 
ano mais tranquilo e pode 
até pensar a voltar a con-

 > Uma outra oportuni-
dade de renegociação 
para quem está com 
débitos acontece até a 
próxima segunda-feira. 
É o Feirão Serasa Lim-
pa Nome da Serasa. Lá, 
os indimplentes tam-
bém terão condições de 
negociar suas dívidas 
com até 99% de descon-
to. A iniciativa ocorre 
tanto online quanto 
presencialmente, em 
mais de 11 mil agências 
dos Correios.

No formato online, o 
atendimento aos con-
sumidores é gratuito, 
enquanto quem for aos 
Correios precisa paga 
uma taxa de R$ 3,60 
para ser atendido. É 
possível quitar os débi-
tos negociados via Pix 
e ter a baixa da nega-
tivação, limpando seu 
nome, em até 24 horas.

O serviço do feirão 
do Serasa é feito via 
site: http://www.sera-
salimpanome.com.br 
App: Serasa no Goo-
gle Play e App Sto-
re Ligação gratuita: 
0800-591-1222.

Serasa 
negocia até 
segunda-feira

A ação de negociação de dé-
bitos está programada para 
acontecer entre os dias 5 e 9 de 
dezembro, na sede da autar-
quia, que fica na Avenida Rio 
Branco 25, 5º andar, no Centro 
do Rio. O atendimento será 
feito por meio de senhas, dis-
tribuídas das 10h às 14h. Nos 
dias em que houver jogos do 
Brasil, os horários serão dife-
renciados e divulgados nas re-
des sociais do Procon-RJ.

Já confirmaram partici-
pação no mutirão as con-
cessionárias de serviços 
Zona Oeste Mais, Naturgy, 
Cedae, Iguá, Águas do Bra-
sil, Águas do Rio, Light e 
Enel. Também estarão ne-
gociando as instituições fi-
nanceiras Banco do Brasil, 
Santander, Itaú, Caixa Eco-
nômica Federal e Bradesco. 
Empresas de telecomuni-
cações Claro, Vivo, TIM, Oi 

e Sky também confirma-
ram presença.

Para que possam partici-
par da ação do Procon-RJ, as 
empresas registram em do-
cumento as condições que 
serão oferecidas aos consu-
midores e clientes. Elas se 
comprometem a fechar acor-
dos mais vantajosos do que 
as propostas de negociação 
feitas por agências ou escri-
tórios de cobrança.

sumir mas implementando 
um planejamento financei-
ro, movimentando também 
a economia do estado.

“As pessoas terão a chan-
ce de reorganizar a sua vida 
financeira com condições 
especiais. Este evento é uma 
oportunidade de iniciar 
2023 livre de pendências e 
com as contas em dia”, expli-
ca o presidente do Procon-
-RJ, Cássio Coelho.

ção de comprovante de vacina-
ção contra o novo coronavírus.

Além de regras para acom-
panhantes em hospitais, a 
presença de visitantes está 
suspensa. De acordo com a 
Secretaria Estadual da Saúde 
da Bahia, a taxa de ocupação 
dos leitos para doença na UTI 
adulto está em 75% e na UTI 
pediátrica, em 45%. Na enfer-
maria adulta, está em 63% e a 
infantil chegou a 90%

O uso continua obrigatório 

em hospitais e demais unida-
des de saúde, tais como clíni-
cas, UPAs e farmácias. Perma-
necem com a realização auto-
rizada os eventos de diversas 
modalidades com a presença 
de público tais como: cerimô-
nias de casamento, eventos ur-
banos e rurais em logradouros 
públicos ou privados, eventos 
exclusivamente científicos e 
profissionais, circos, parques 
de exposições, solenidades de 
formatura, feiras, entre outros. 

 > Salvador (BA) e Teresina (PI)

têm pregado contra a vitória 
de Lula e pedido intervenção 
militar em atos antidemocrá-
ticos e inconstitucionais para 
que o petista não assuma.

Mourão minimizou o fato 
de o comando da Defesa ficar 
pela primeira vez com um civil 
em mais de quatro anos. A tra-
dição dos governos do PSDB e 
do PT era que civis comandas-
sem o ministério, mas desde 
fevereiro de 2018, quando o 
então presidente Michel Te-
mer (MDB) escolheu o general 
Joaquim Silva e Luna para a 
pasta, o ministério sempre foi 
chefiado por militares.

Eleito cinco vezes deputa-
do federal por Pernambuco, 
Múcio foi ministro das Rela-
ções Institucionais de 2007 a 
2009, no segundo mandato de 
Lula, e é elogiado pela capaci-
dade de articulação política. 
Lula enfrenta dificuldades de 
relacionamento com a cúpu-
la militar e Múcio tem ótimo 
trânsito nas Forças Armadas.

 > Brasília
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COPACABANA	 R$370.000
Bezerra Neto vende conju-
gado na Rua Djalma Ulrich, 
próximo  Av. Atlântica, alto, 
mobiliado, próprio, alugar Air-
bnb, . T.3872-2242 / 99916-
2886 C.21144
	

TAQUARA	 R$160.000
Apartamento, 2quartos, lazer, 
churrasqueira, salão festas, 
quadra poliesportiva. Próxi-
mo Shopping Taquara, BRT, 
Supermercado. Condomínio 
R$335,00. IPTU Isento.  Con-
tato (21)99189-5826 What-
sapp
	

TIJUCA	 R$715.000
Bezerra Neto vende  apar-
tamento, 3dormitórios, de-
pendências, vaga, 120m2, 
vazio.  Rua Mariz e Barros 
junto Rua Professor Gabizo. 
T.3872-2242 /99916-2886 
C.21144.
	

SAQUAREMA	 T.99768-6196
Sampaio Correia. Terrenos 
450/600m2, últimas uni-
dades, a partir R$398,00 
mensais (entrada facilitada). 
Garantia SEGIMOVEIS. Visitas 
Sábados/ Domingos. Tels. 
(21)2721-0771/ (21)99768-
6196 Whatsapp
	

ADVOGADO	 V/TEXTO
INSS,	 orientação	 gratuita	
,amparo	 Idoso	 (Loas)	 65	
anos,	 sem	 contribuição,	
benefício	demorando,	inde-
ferido,	pensão		morte,	auxi-
lio	doença.	Tel.:(21)98170-
8738	Whatsapp.

	

LIVROS	 V/TEXTO
Cultura Racional dos Livros 
Universo em Desencanto: 
conhecimento vindo de um 
mundo superior, o mundo 
Racional.
	

SARA	D'CIGANA	
Cartas e Tarô. Faço/ Desfaço 
qualquer trabalho: magia, 
amarrações, separações. Re-
sultados Rápidos! Consulta 
R$70,00. Cascadura: 2596-
6002/ 99962-4326/ 98040-
8706 Whatsapp. 
www.saradacigana.com.br
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OPINIÃOCOLUNA
ESPLANADA

COLUNA DO RAFAEL NOGUEIRA

LEANDRO MAZZINI

O que acompanhamos no dia 
14 de novembro quando o na-
vio São Luiz bateu na ponte 

Rio-Niterói é somente a ponta de um 
grande iceberg que precisa ser ava-
liado, estudado e ações precisam ser 
tomadas. O tema já foi debatido junto 
às autoridades envolvidas, mas ne-
nhuma medida prática foi adotada.

Sabemos que a Marinha, o Inae e 
a Autoridade portuária (Docas) não 
dispõem de equipamentos para fis-
calizar ou mesmo periciar eventuais 
danos causados por manchas de óleo 
provocadas por diferentes causas em 
acidentes na Baía de Guanabara. E, 
mesmo assim, o que vemos é uma le-
gislação frágil e confusa que permite 
aos potenciais poluidores as interpre-
tações que melhor lhes convêm.

Porém, esse não é o problema mais 
crítico e preocupante da Baía de Gua-

Estive na cerimônia de anúncio 
e premiação dos vencedores 
da 64ª edição do prêmio Jabu-

ti, em São Paulo. Saíram vencedo-
res autores, editores e outros profis-
sionais ligados à produção do livro. 
Uma personalidade literária do ano 
foi escolhida. E foi também eleito 
um Livro do Ano – o vencedor deste 
levou para casa R$ 100 mil. Parabe-
nizo todos mais uma vez, mas peço 
licença para uma reflexão: por que 
os livros que se saem melhor rara-
mente aparecem nas listas dos mais 
comprados e mais lidos?

Dirão que o povo não tem critério 
para julgar algo tão específico, a ver 
gente que compra qualquer porcaria 
e nunca lê nada. Mas essa não é uma 
resposta séria. Os objetivos do evento 
são promover a leitura, colaborar com 
a instrução geral e com a participação 
crítica na democracia, além de movi-
mentar o mercado do livro.

Creio fortemente que o Brasil se 
tornará um país de leitores, mas ainda 
estamos muito longe disso. Conhecer 
as regras das premiações, e julgá-las, é 
uma maneira de acelerar o passo nes-
se caminho. Quando estudantes se li-
mitam a falar de livros com a distância 
e o mal-estar dos ambientes de educa-
ção compulsória, não se perguntam 
mais “que é literatura?”, “quais são 
os gêneros literários?”, “que é arte?”, 
“como julgar arte?”. Ninguém nega 
que todos devem conhecer as regras 
pelas quais são julgados.

Igualmente, entendo que todos tem 
de conhecer as regras pelas quais li-
vros são julgados. O propósito do juiz 
– avaliar com justiça para que vença 
o melhor – é um ideal tanto mais dis-
tante quanto menos se estuda o uni-
verso dentro do qual está o objeto em 
análise, e quando as leis que regem a 
questão são ignoradas. É preciso for-
mar-se para ser bom juiz.

Quem julga o juiz?

Navio à deriva é só a ponta do iceberg
Thiago Lopes 
engenheiro naval/
consultor em Gestão 
de Óleo e Gás

Rafael Nogueira 
 
 

nabara. Foi apenas o que conseguimos 
ver e vem sendo noticiado pela mídia. 
O fato correlato ainda mais grave são 
as centenas de embarcações fundea-
das ou atracadas, despejando resí-
duos oleosos no mar, além de desvios 
durante operações de abastecimento 
que ocorrem diariamente na baía e em 
toda região portuária.

Sobre o abastecimento de embar-
cações, é importante ressaltar que 
foi verificado que algumas operações 
são feitas de forma incorreta, com 
cercos fora do padrão mínimo de 
qualidade, além de vários conflitos 
de interesse, totalmente em desa-
cordo com a Instrução Normativa 
existente atualmente.

Além disso, foi arbitrariamente 
proibido pela empresa que fornece o 
combustível que os armadores pos-
sam contratar sua própria equipe de 
fiscalização e resposta (como é feito 
como boa prática operacional em todo 
o mundo), sob o risco de não ser abas-
tecido, um fato muito grave e que con-
fronta a isonomia exigida. 

Legislações claras e objetivas são 

Foi o que fiz quando, por três ve-
zes, integrei a comissão julgadora do 
prêmio mais importante do país para 
ações que representam o patrimônio 
histórico e cultural. Além de rezar.

Falar de ideal parece coisa de so-
nhador, mas há um exemplo claro, 
concreto e popular de justiça: o VAR, 
tecnologia introduzida no futebol para 
diminuir erros e manipulações. Não 
sei dizer onde está a civilização e onde 
está a barbárie neste caso, mas o fato 
é que antes da técnica havia o xinga-
mento – o juiz era julgado pela audiên-
cia, pelas torcidas, pelos narradores e 
comentaristas, e por aqueles que pas-
sam madrugadas discutindo futebol.

Como saber se não estão compran-
do jogos, se o juiz não é interessado, 

ou se ele não está despreocupado de-
mais a ponto de ferir seriamente os 
interesses de uma das torcidas dos 
times em campo de forma injusta? 
Agora temos a técnica, antes tínha-
mos só o apelo à mãe.

Oxalá se preserve para sempre 
o direito constitucional de xingar o 
juiz, porque tanto o atual aumento da 
transparência, quanto o antigo cus-
to pelo engano, ajudam o juiz, huma-
no, demasiado humano, a acertar. Na 
democracia, o povo deve se ilustrar, 
porque julga pela pressão e pelo voto. 
Assim se torna crítico dos críticos, juiz 
dos juízes, quando algo o interessa de 
perto. Chegará o dia em que os livros 
tomarão assento em lugar privilegiado 
nos corações dos brasileiros.

muito importantes, pois é de conhe-
cimento geral que armadores es-
trangeiros registram seus navios em 
Bandeiras de Conveniência (em sua 
maioria do Panamá, Libéria, Ilhas 
Marshal etc.) e que com essa ação se 
torna muito difícil identificar quem 
são os reais proprietários em caso de 
danos ambientais.

Entendemos como urgente a ne-
cessidade de uma legislação mais 
clara, alinhada com as boas práticas 
internacionais, e ainda a revisão de 
algumas normas e instruções exis-
tentes para regulamentar as ações 
preventivas e mitigar situações de 
acidentes ambientais com vazamen-
to de óleo. Citando um exemplo, um 
“pequeno” vazamento de dois me-
tros cúbicos de hidrocarboneto pode 
acarretar um vazamento visível a qui-
lômetros de distância. Lembrando 
que as embarcações, dependendo de 
seu porte, podem carregar de dez a 
150 mil metros cúbicos a bordo.

Por tudo que foi exposto, mais do 
que a ponta, precisamos analisar e tra-
tar do iceberg inteiro. E a hora é agora!

A seção Esplanadeira divulga informações de cultura, esporte, mercado, 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

Com Walmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha

 N Geraldo Alckmin (PSB) está mesmo disposto a abra-
çar a causa ecológica e focar no discurso do meio am-
biente, como revelou a coluna há meses (ele tem es-
tudado muito o tema e almeja ser um tipo de Al Gore 
tupiniquim). O futuro vice pediu ontem um café com 
o atual vice-presidente, General Mourão, e debateram 
a estrutura do gabinete que Alckmin vai ocupar no 
Anexo do Palácio do Planalto em janeiro. Entrou na 
pauta a agora tímida agenda do Conselho da Amazônia, 
comandado por Mourão – atividade que se esmoreceu 
no último ano, apesar dos programas ativos. Mourão 
mostrou as salas e o organograma de cargos aos quais 
o substituto terá direito. Alckmin começou a montar 
a lista de sua equipe e mapeou os gabinetes para os 
futuros inquilinos do Anexo.  

Agro de Lula
 N As entidades do agro-

negócio sentaram à mesa 
ontem com potenciais mi-
nistros do iminente gover-
no de Lula da Silva. Mas 
muitos não foram presen-
cialmente ao CCBB, sede 
da transição, com medo 
de serem tachados de trai-
dores. Boa parte do agro 

ainda é bolsonarista. Es-
tes “ausentes” participa-
ram por videoconferência, 
e alguns nem ligaram as 
câmeras. “Quem senta à 
mesa é chamado de trai-
dor”, comentou uma lide-
rança. Além disso, parte 
do agro está envolvido nas 
manifestações que aconte-
cem em todo o Brasil.

Amigo no STF
 N O presidente Bolsonaro 

ataca o Supremo Tribu-
nal Federal, mira muito 
o ministro Alexandre de 
Moraes, mas evita criti-
car Dias Toffoli, o ex-pe-
tista na Corte mais ligado 
ao inimigo e rival Lula da 
Silva. Mas por quê? Bolso-
naro e o ministro Toffoli 
são amigos de longa data, 
desde quando este era ad-
vogado do PT. E, acredite, 
se visitam.

ESG em alta
 N Iniciativas ambientais, 

sociais e de governança 
(ESG), sigla que tem vira-
do uma regra a exemplo 
do compliance em gran-
des companhias, devem 
ganhar novos investimen-
tos de bancos do ramo do 
varejo. Cerca de 20% das 
instituições desejam apli-
car boa soma de verba em 

projetos que envolvem 
ESG, segundo o relató-
rio do Boston Consulting 
Group “Global Retail Ban-
king 2022.

Black fraude
 N A Black Friday 2022 mo-

vimentou as denúncias 
no Procon de São Paulo. 
Desde o dia 11 de novem-
bro (data em que o varejo 
anuncia promoções) até 
esta segunda (28) foram 
registradas 899 reclama-
ções no órgão. Os ques-
tionamentos foram por 
atraso ou não entrega do 
produto (286), maquia-
gem de desconto – quan-
do o oferecido não é real 
(104) – produto ou servi-
ço entregue diferente do 
anunciado, incompleto ou 
com danos (101), mudan-
ça de preço ao finalizar a 
compra (94) e produto ou 
serviço indisponível (93).

AGENDA VERDE

BIRRINHA 

 N Defensor entusiasmado do presidente Jair Bolsonaro (PL) 
dentro do Partido Novo – da pequena ala aliada do chefe da 
nação – o deputado federal Marcel van Hattem (RS) prometeu 
não falar mais com repórteres que o descreverem como “bolso-
narista”. Magoou, e fala sério. 

ESPLANADEIRA

 N# Prêmio  RGB 2022 acontece dia 1º de dezembro no estúdio da CNI, em 
Brasília. # Estação Socorro (SP) recebe até hoje exposição “Por que é tão 
importante controlar o Diabetes?”, do Instituto Horas da Vida. # Fatura-
mento do varejo cresceu 6,9% na Black Friday, segundo Cielo. # Linha Ipa-
nema Brasil Print lança novos modelos. # Mastercard expande programa 
“The Belle Block” para América Latina e Caribe. # Estão abertas inscrições 
para Competição de Startups da 2ª edição do South Summit Brazil.

DEPARTAMENTOS: 
Agência O DIA:  E-mail: agencia@odia.com.br. 
Venda de fotos e textos: 2222-8021, 2222-8560 e 2222-8265. 
Fax Diretoria: 2507-1038.  
Parque Gráfi co: 3891-6000. Av. Dom Hélder Câmara, 
164 Benfi ca. Gerência Industrial: 3891-6002. 
Gerência de Circulação e Logística: 3891-6005.

Preço de venda em banca: 
(dias úteis) Capital e Região Metropolitana: R$2,00. 
Interior do Estado e outros estados: R$ 2,00
(domingos) Capital e Região Metropolitana: R$ 4,00. 
Interior do Estado e outros estados: R$ 4,00.  
Exemplares atrasados: Capital: Preço de capa - Demais 
localidades: preço de capa + postagem. 
Mais informações : Tels: (21) 2222-8086/2222-8136 - Central 
de Promoções - Av. Dom Hélder Câmara 164 Benfi ca, (Parque 
Gráfi co O DIA) - das 9h às 17h. 

São Paulo: Avenida Iraí 300 - Sala 306 - Indianópolis. CEP: 
04082-000. Tels: 11 94704-2393 /  11 99973-8313. Brasília: 
Tel: (61) 9920-91891. 

Promoções: promocoes@odia.com.br  
Classifi cados:  Tel: 2532-5000 / WhatsApp: 98762-8279 - De 
2ª a 5ª das 9 às 18h e 6ª das 9h às 19h. Todos os cadernos de 
classifi cados somente circulam na cidade do Rio e no Grande Rio.
Anúncios de Noticiário: 2222-8191 / 2222-8631 / 2222-
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Idealizado por Safira Bengell, 
musical ‘Les Girls Forever’ faz 
homenagem às pioneiras artistas 
travestis brasileiras e encerra 
temporada no RioDIVAS 

PARA SEMPRE 
A

pós passar por capitais 
como Belo Horizonte e 
Recife, o espetáculo ‘Les 
Girls Forever’ encerrará 

sua temporada no Teatro Rival 
Refit, na noite de hoje, no Rio. O 
musical cômico idealizado pela 
atriz e produtora Safira Bengell 
tem por objetivo eternizar o 
trabalho artístico de inúmeras 
travestis brasileiras, que desde 
os anos 60 se apresentam pelas 
diferentes regiões do país, e são 
pioneiras na arte do transfor-
mismo — porta de entrada para 
o movimento Drag como é co-
nhecido hoje.

“O espetáculo traz a memória 
das pioneiras artistas travestis 
e transformistas brasileiras que 
surgiram na época da ditadura 
militar. Tudo a ver com a história 
do Teatro Rival Refit, que sem-
pre celebrou a diversidade da 
nossa cultura”, diz a atriz Ângela 
Leal, diretora do teatro. 

“Somos berço da diver-
sidade cultural brasilei-
ra, marca tradicional do 
Rio de Janeiro por empu-
nhar a bandeira do amor 
e lutar pela resistência da 
arte acima de qualquer 
ameaça. O nosso com-
promisso com a cultura 
mantém-se mais firme do 
que nunca. A cultura é a 
alma do povo, e o Rival 
Refit faz parte da alma 
carioca”, afirma a artista.

O show musical, que  
busca ressaltar o caráter 
revolucionário das ex-
pressões culturais oriun-
das das travestis pionei-
ras, tem ingressos a par-
tir de R$ 35 e começará 
às 19h30. A apresentação, 
repleta de glamour, promete pro-
mover a imersão nas luxuosas ca-
sas noturnas dos anos 1970, além 
de divertir o público com os vá-
rios números apresentados pelo 
elenco.

“Nós (travestis) brasileiras 
somos precursoras, não só no 
Brasil, mas no mundo inteiro. 
Nós fomos, durante um período, 
como um ‘objeto de exportação’. 
Quando tudo começou, ditamos 
um gênero chamado ‘mulher de 
cera’. No início, imitávamos as 
mulheres (cisgênero) e, de re-

pente, as mulheres queriam ser 
como a gente, ter silicone, usar 
roupas mais chamativas, etc”, ex-

plica Safira. 
No início de sua car-

reira, em 1970, Safira 
Bengell precisou dri-
blar a discriminação 
familiar e a repressão 
militar. Em busca de vi-
ver plenamente, com a 
liberdade de ser quem 
verdadeiramente é, a 
artista nordestina esco-
lheu o estado do Rio de 
Janeiro como lar.

A atriz, que iniciou os 
trabalhos artísticos no 
Rival Refit, conta que 
apesar do clima turbu-
lento instaurado pela 
ditadura militar, as tra-
vestis eram personalida-
des queridas nas noites 
cariocas. “Nós éramos 

amadas pelos homens, porque 
as mulheres (cisgênero) eram 
castas e as mulheres disponí-
veis eram as travestis. Éramos 
presas? Sim. Mas pela manhã, 
quando saíamos da delegacia, ía-
mos dormir para depois, de noi-

te, sermos amadas”, relembra.

Sobre a rotina diária de espe-
táculos, Safira afirma que o pro-
fissionalismo sempre foi exigido 
de todas as artistas envolvidas. 
No período, elas eram contrata-
das com carteira assinada, como 
artistas fixas das casas noturnas 
e dos teatros. “Nós tínhamos 
um compromisso com os locais 
onde trabalhávamos. Tínhamos 
carteira assinada, realizávamos 
ensaio para os espetáculos, usá-
vamos figurinos específicos de 
cada casa noturna”, conta. “Exis-
tia toda uma direção, toda uma 
disciplina, que com o passar do 
tempo se perdeu e tornou-se um 
‘brincar de fazer show’ para mui-
tas”, acrescenta, referindo-se a 
algumas artistas da atualidade.

Na década de 1970, o Teatro 
Rival funcionava como uma es-
pécie de berço para as travestis 
que se apresentavam artistica-
mente. Comandado por Améri-
co Leal, pai da atriz Ângela Leal 
— uma das homenageadas pelo 
espetáculo ‘Les Girls Forever’ —, 
a casa abria as portas para que 
este grupo marginalizado pudes-
se expor sua arte, através de sho-
ws repletos de luxo e glamour. 

“É muito gratificante, muita 

emoção poder encerrar esta tem-
porada no Rival. É uma alegria 
grande saber que valeu a pena 
ser uma artista responsável, por-
que é muito difícil ser artista no 
Brasil. É muito legal eu estar vol-
tando para o local onde iniciei, 
sendo recebida com respeito. 
Não tem dinheiro que pague”, 
analisa Safira Bengell.

‘LES GIRLS FOREVER’
O espetáculo ‘Les Girls Forever’ 
conta com um elenco compos-
to pelas cantoras Brenda Bacall, 
Ângela Leclery, o tenor Wladi-
mir Cabanas, o cantor Neris Ca-
valcante, e as atrizes Suzy Parker 
e Yeda Brow. Além de homena-
gens a diversos artistas, o show 
terá a participação especial de 
outras personalidades do Rio, 
a fim de promover o enriqueci-
mento cultural do elenco.

Otávio Almeida, um dos can-
tores independentes convidados 
a integrar o musical, fala sobre 
a emoção de participar de uma 
obra voltada para a valorização 
da memória artística brasileira.

“É uma honra muito grande 
para mim ter recebido o convite 
para participar deste maravilho-
so espetáculo, e principalmente, 
porque este convite veio da Safi-
ra Bengell. A Safira vem de uma 
safra de artistas talentosos, que 
fizeram e fazem história, e es-
tou muito feliz por ter sido um 
dos artistas escolhidos por ela. É 
mais que preciso, de uma vez por 
todas, que saibamos valorizar e 
respeitar nossas raízes, nossos 
ídolos e grandes mestres”, decla-
ra o artista.

n site: odia.com.br n

POLIANA MOÇA

 nOtto vai até o quarto de Poliana 
e chora ao lembrar da filha. No 
cativeiro, Poliana reza e implora 
por sua vida. Tânia liga para Otto e 
pede meio milhão em criptomoe-
das não rastreáveis. 

20h30 | SBT | 10 anos 

MAR DO SERTÃO 

 n José confessa ao Coronel que 
não consegue desgostar dele. 
Candoca, Labibe e Lorena defen-
dem o jornal de Eudoro diante de 
Deodora e Pajeú (foto). Xaviera 
lamenta sua situação.

18h30 | GLOBO | Livre 

CARA E CORAGEM

 nPat sente-se mal ao ver a foto de 
uma cidade no exterior destruída, 
e Moa se preocupa com ela. Da-
nilo fica curioso para saber o que 
Alexei quer fazer no Brasil. Regina 
organiza um jantar para Alexei.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

TRAVESSIA

 nMonteiro diz a Stenio que foi 
Helô quem resolveu tudo. Stenio 
diz a Helô que teve medo de nun-
ca mais vê-la. Moretti fica furioso 
ao ver Oto no escritório de Laís.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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 nDisfarçado, Saul decide se en-
contrar com a feiticeira Laísa. Davi 
e seus homens são dispensados 
por Áquis. Laísa reconhece o rei 
Saul. Jônatas é vítima de armadi-
lha feita pelos filisteus.

21h | RECORD | 12 anos 
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Elenco de ‘Les 
Girls Forever’, 

que encerra 
temporada no 

Teatro Rival Refit

DIVULGAÇÃO

Reportagem da estagiária Esther Almeida sob 
supervisão de Tábata Uchoa

SERVIÇO

Espetáculo ‘Les Girls Forever’ 
 n Local: Teatro Rival Refit, Rua Alvaro Alvim 33, Cinelândia, Rio. Hoje, às 

19h30. Telefone: (21) 2240-4469. Ingressos: a partir de R$ 35 pelo site 
Sympla ou na bilheteria do teatro até o horário de início do show.

A atriz e produtora Safira Bengell (de azul) com integrantes do musical

DIVULGAÇÃO

“Nós 
(travestis) 
brasileiras 
somos 
precursoras, 
não só no 
Brasil, mas 
no mundo 
inteiro”
SAfirA 
BeNGeLL,
produtora

Espetáculo 
traz a memória 
das pioneiras 
artistas travestis 
e transformistas 
brasileiras que 
surgiram na época da 
ditadura militar



Horóscopo

Fique mais na sua e redobre a atenção com planos. 
Tome cuidado com falsos amigos. Pode enfrentar 
uma turbulência no romance, mas deve resolver. COR: 
AZUL

Sua ambição promete se destacar e deve corrigir o 
rumo na carreira. Atenção com críticas que podem 
atrapalhar seu foco. O amor reserva desafios. COR: 
AZUL-ESVERDEADO

Passatempo

ÁRIES

TOURO

21/3 a 20/4

21/4 a 20/5

Pode ter novas ideias no trabalho e desenvolver uma 
abordagem diferente a um problema. Tente ter novos 
pontos de vista. Um crush pode despertar seu 
interesse. COR: CREME

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Algumas mudanças inesperadas no serviço podem 
surgir. Siga a sua intuição para se dar bem. Com jogo 
de cintura, vai se ajeitar no romance. COR: VERDE

CÂNCER
21/6 a 22/7

Bom dia para se entender com o pessoal. Ótimo dia 
para trabalhar em equipe e mediar conflitos em casa. 
Na vida amorosa, tente evitar o ciúme. COR: ROSA

LEÃO
23/7 a 22/8

Assuntos e tarefas domésticas podem chamar a sua 
atenção. A colaboração dos colegas vai te ajudar hoje. 
O romance pode perder um pouco o brilho. COR: 
CINZA

VIRGEM
23/8 a 22/9

Pode ter notícias de um contatinho pra animar a 
paquera. Tenha cautela com mal-entendido ou 
informação perdida no serviço. Pode agilizar tarefas. 
COR: PRETO

LIBRA
23/9 a 22/10

Dê uma geral na casa e no seu canto pra deixar tudo 
do seu jeito. Pode ter problemas para controlar os 
gastos. Tudo vai bem nos assuntos do coração. COR: 
GOIABA

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Você deve ter facilidade para fazer contatos no 
serviço. Discutir com alguém da família pode azedar 
seu humor. Mensagem de um ex pode mexer contigo. 
COR: PRATA

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Ouça sexto sentido e tente encontrar o equilíbrio hoje. 
Pode surgir uma nova oportunidade de juntar uma 
grana. Evite assuntos delicados com o mozão. COR: 
ROXO

Você começa o dia alimentando sonhos, Aquário. 
Tenha cuidado para não ser muito impulsiva. Pode 
conquistar e se envolver com novos admiradores. COR: 
VIOLETA

Os astros te aconselham a apostar na discrição e ficar 
na sua. Aja discretamente para evitar confrontos. Seu 
jeito anima os momentos a dois. COR: BEGE

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

odiad

Galvão é 
acusado de 
ignorar Ana 
Thaís Matos

G
alvão Bueno foi alvo de 
críticas dos internautas 
devido ao seu compor-
tamento com Ana Thaís 

Matos durante a transmissão da 
Copa do Mundo, no Catar. Alguns 
usuários do Twitter acusaram o 
narrador de ignorar as observa-
ções feitas pela comentarista so-
bre os jogos da Seleção e de ficar 
de costas para ela. O assunto che-
gou a ficar entre os mais comen-
tados da rede social, na segunda-
-feira, quando o Brasil venceu a 
partida contra a Suiça por 1 a 0.  

“Impossível não perceber que 
Galvão Bueno ignora praticamen-
te todas as análises (ótimas, aliás) 
de Ana Thaís. Ela comenta e ele 
não diz nem um ‘a’”, opinou um in-
ternauta. “É impressão minha ou 
o Galvão Bueno está ignorando a 
comentarista feminina no jogo do 
Brasil? Quando é o Júnior ele ras-
ga a seda e quando é ela, ele sim-
plesmente ignora”, avaliou outro. 

Antes da transmissão, Ana 
Thaís publicou uma foto ao lado 
de Galvão e vibrou com uma mar-
ca profissional na carreira do nar-
rador. “50 jogos de seleção bra-
sileira transmitidos por Carlos 
Eduardo Galvão Bueno em Copas 
do Mundo na Globo. É a última 
Copa dele, a primeira minha. E 
olha, dividir essa data com o Pelé 
da narração esportiva é um privi-
légio e uma honra”, escreveu ela.

Richarlison 
deixa Anitta 
para depois 
Richarlison está mesmo focado 
em conquistar o hexa. Autor de 
dois gols do Brasil na estreia da 
Seleção na Copa do Mundo, o jo-
gador voltou a comentar seu inte-
resse em Anitta durante uma cole-
tiva de imprensa, na segunda-fei-
ra, após a vitória do Brasil contra a 
Suíça. O atacante surpreendeu ao 
dizer que um possível affair com a 
Poderosa está em segundo plano, 
já que seu objetivo atual é outro. 

“Isso aí deixa para depois, meu 
foco agora é Copa do Mundo aqui”, 
declarou Richarlison. 

Para quem não lembra, no ano 
passado, em entrevista ao ‘Canal 
Pilhado’, no Youtube, Richarlison 
foi questionado sobre um roman-
ce com a cantora e brincou com a 
situação. “Rapaz, peguei não. Mas 
se ela quiser, eu quero”, disse. 
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