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Pedro perde 
pênalti ao 
cometer dois 
toques na 
cobrança e time 
cai para o terceiro 
lugar ao empatar 
em 0 a 0 com 
Fortaleza. P. 8

Futuro secretário de Paes, Renan Ferreirinha diz que prioridade é dos professores da fila de espera.  SERVIDOR, P. 13

FLU PERDE POR 2 A 1 
PARA O SÃO PAULO, 
QUE ABRE 7 PONTOS 
NA LIDERANÇA
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QG DA PROPINA
A SUJEIRA E A ESPUMA 
NA BUSCA DA  
VERDADE EM MEIO 
ÀS ACUSAÇÕES 
CONTRA CRIVELLA 
UM OLHAR  
SOBRE O RIO, P. 12

Rio vai convocar concursados 
para 3 mil vagas na Educação

RIO DE JANEIRO, P. 6

PREFEITURA  
DO RIO PROÍBE 
EQUIPAMENTOS 
DE SOM E 
QUEIMA DE 
FOGOS NA ORLA

LAUDO DIZ 
QUE JUÍZA FOI 
MORTA PELO 
EX-MARIDO 
COM 16 GOLPES 
DE FACA 

ZÉ PELINTRA É 
TEMA DE PROJETO 
DE LEI PARA VIRAR 
PATRIMÔNIO 
IMATERIAL

RIO DE JANEIRO, P. 5

RIO DE JANEIRO, P. 4
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NO TOTAL

Amizade entre cão e gato, 
história de adoção, looks 
estilosos e muito mais. P. 16

HFSE IGNORA ESTOQUE 
E GASTA R$ 1,2 MILHÃO

É o bicho
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Mesmo com material para covid-19 no depósito do Ministério da 
Saúde, Hospital Federal dos Servidores faz compra emergencial por 
dispensa de licitação. TCU apura suposta irregularidade. RIO DE JANEIRO, P. 3
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Marília Mendonça é a dona da live 
mais assistida do mundo em 2020: 
“Ajudar as pessoas com doações e 
levar um pouco de entretenimento”. P. 4

DOCE RECEITA 
DO SUCESSO DE 
JOAQUIM LOPES
Ator fala sobre seu programa de 
culinária e vive a expectativa de 
ser pai de gêmeas: “Bênção”. P. 14
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Na presidência da Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio 
de Janeiro - Fecomércio RJ desde abril de 

2018, Antonio Florencio de Queiroz Junior vê o setor 
passar por uma das maiores crises da história, com 
a pandemia do novo coronavírus, que ocasionou a 
morte de 190 mil pessoas no país e viu muitos co-
merciantes fecharem as portas com o isolamento 
social necessário. “Muitos empresários não con-
seguiram suportar e encerraram suas atividades, 
aumentando os índices de desemprego”.

Nesta entrevista, Antonio Florencio diz o que 
espera de 2021. “Em toda e qualquer discussão 
sobre esta pandemia, a prioridade absoluta é, claro, 
a saúde pública. Mas é possível, também, ver com 
bons olhos que 2021 pode ter na vacina um cami-
nho para fazer a economia andar. E o emprego, não 
me canso de ressaltar, é o melhor programa social 
que existe. Há uma série de demandas represadas, 
investimentos congelados, planos adiados que po-
dem, enfim, voltar a ganhar fôlego no ambiente de 
negócios do país”. 

ENTREVISTA 

“A vacina também será 
providencial para a economia”

 n Este foi um ano difícil para 
todos. O que o senhor destaca 
como exemplo de resiliência do 
seu setor?

 L Tivemos que aprender, em cur-
to espaço de tempo, a lidar com 
uma situação sem precedentes na 
história contemporânea mundial. 
Na cidade do Rio, foram quase 100 
dias de comércio fechado, alguns 
negócios operando apenas com 
delivery. O setor do comércio de 
bens, serviços e turismo reúne 
mais de 314 mil estabelecimentos, 
que respondem por 2/3 da ativida-
de econômica do estado, gerando 
mais de 1,6 milhão de empregos 
formais no total, que equivalem a 
60% dos postos de trabalho com 
carteira assinada no estado. Acre-
dito que o maior exemplo de re-
siliência apresentado pelos em-
presários foi percebido a partir da 
reabertura da economia. A união 
de todos os segmentos em prol dos 
protocolos de segurança, seguidos 
rigorosamente pelo setor. 

 n O senhor lutou muito pelo en-
tendimento das autoridades com 
o setor. O que deu certo e o que 
poderia ter sido melhor?

 L Desde o primeiro minuto do fe-
chamento do comércio, a Fecomér-
cio RJ buscou um entendimento 
com o poder público, na esfera 
Estadual e Municipal. Durante 
este período, incentivamos ações 
de apoio ao comércio, seja com a 
produção de pesquisas feitas pelo 
Instituto Fecomércio de Pesqui-
sas e Análises, que auxiliaram os 
empresários em muitas tomadas 
de decisão, assim como através de 
nossa equipe jurídica, que apre-
sentou mais de 36 pleitos às auto-
ridades, conquistando êxito em 19 
deles. Por tudo que observamos, 
creio que o comércio de rua pode-
ria ter retomado suas atividades 

um pouco antes. Todos já estavam 
comprometidos com as orienta-
ções de segurança para a reabertu-
ra. Em função da demora, muitos 
empresários não conseguiram su-
portar e encerraram suas ativida-
des, aumentando assim os índices 
de desemprego no estado. Outra 
dificuldade foi o acesso ao crédi-
to, que poderia ter colaborado na 
sobrevivência de muitos negócios.

 n O que esperar de 2021?
 L Em um momento em que o nú-

mero de vítimas fatais da Covid-19 
no Brasil chega a 190 mil, já é pos-
sível ter conclusões para além dos 
aspectos médico e sanitário desta 
terrível pandemia. Uma delas é que 
um país também é capaz de ficar 
doente, infelizmente. É certamente 
enfermo um país que convive com 
um recorde de mais de 14 milhões 
de desempregados, com inflação 
ensaiando apresentar alta e com 
a população dividindo-se entre a 
expectativa do boom do pós-vacina 
e a necessidade de lidar com os gra-
ves e urgentes problemas de manu-
tenção, no dia a dia, dos negócios 
e dos empregos. Assim como em 
relação às vidas humanas, a vaci-
na contra a Covid-19 também será 
providencial para a economia do 
país. Em toda e qualquer discussão 
sobre esta pandemia, a prioridade 
absoluta é, claro, a saúde pública. 
Mas é possível, também, ver com 
bons olhos que 2021 pode ter na 
vacina um caminho para fazer a 
economia andar. E o emprego é o 
melhor programa social que existe. 
Há uma série de demandas repre-

rismo é inigualável, com lindas ser-
ras, um interior pujante, um litoral 
sem igual no mundo. A cadeia de 
empregos gerados pelo turismo é 
colossal. Atinge desde o setor de 
serviços, como o comércio de rua 
e de shoppings, assim como os 
produtores locais, a cultura, enfim 
toda a cadeia produtiva. 

 n Se o senhor fosse listar as 5 
prioridades mais urgentes do 
Comércio, quais seriam?

 L O primeiro e mais danoso é o co-
mércio ilegal. Os impactos nega-
tivos não se restringem ao comér-
cio, grande gerador de empregos 
e arrecadador de impostos, mas à 
vida de todos os cidadãos. Merca-
dorias vendidas clandestinamente 
nas ruas têm origem em ações cri-
minosas. Na sequência, podemos 
listar a informalidade, o roubo de 
cargas, segurança pública e a trans-
formação digital do comércio. 

 n Qual a sua aposta de retomada 
econômica no Rio de Janeiro?

 L O Turismo pode ser nossa mola 
propulsora. Poucos estados pos-
suem uma infraestrutura de aero-
portos, hotéis, serviços e natureza 
como o Rio de Janeiro. Temos que 
trabalhar melhor esses atributos, 
criar incentivos, realizar campa-
nhas e tudo que possa atrair tu-
ristas nacionais, nosso primeiro 
e talvez mais importante público 
nesse momento, e posteriormente, 
os mercados internacionais. Sem-
pre seguindo os protocolos de se-
gurança recomendados pela Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS).  

ANTONIO FLORENCIO DE QUEIROZ JUNIOR, PRESIDENTE DA FECOMÉRCIO-RJ

sadas, investimentos congelados, 
planos adiados que podem, enfim, 
voltar a ganhar fôlego no ambiente 
de negócios do país. 

 n Qual a principal demanda que 
o senhor gostaria de levar para 
o prefeito eleito Eduardo Paes?

 L Temos trabalhado muito no com-
bate ao comércio ilegal, tanto de 
produtos piratas, como os de ori-
gem ilícita. Outro grande desafio 
é o crescimento desenfreado da 
informalidade, que aumentou na 
pandemia, pois milhares de pes-
soas perderam seus empregos. Am-
bos são desafios complexos, que 
afetam muito os empresários que 
geram empregos formais, renda, 
pagam impostos e fazem a econo-
mia girar. São questões que deman-
dam um olhar atento e consciente 
da gestão municipal.

 n A necessidade de geração de 
emprego é urgente. Qual a su-
gestão que o senhor pode dar 
para a economia crescer no RJ?

 L Além do comércio de bens e ser-
viços, que são a porta de entrada 
do primeiro emprego, precisamos 
que haja um plano estratégico para 
o fortalecimento do fluxo turístico. 
O estado do Rio de Janeiro é a por-
ta de entrada do turismo nacional, 
porém perdemos um pouco do bri-
lho ao longo dos últimos anos. É 
necessário um trabalho conjunto 
das entidades, dos municípios e do 
governo estadual com foco na pro-
moção dos destinos fluminenses 
e na Segurança Pública em nosso 
estado. Nossa vocação para o tu-

ALEXANDRE MACIEIRA

É possível, 
também, 
ver com 
bons olhos 
que 2021 
pode ter na 
vacina um 
caminho 
para fazer 
a economia 
andar”

Tivemos que 
aprender, 
em curto 
espaço de 
tempo, 
a lidar 
com uma 
situação 
sem prece-
dentes”

O estado do 
Rio é a porta 
de entrada 
do turismo 
nacional, 
porém 
perdemos 
um pouco 
do brilho 
nos últimos 
anos”

Felipe Neto e Carlinhos 
Maia batem boca após 
confirmação de infectados 
em festa do humorista.  
O DIA ONLINE.

Victor Hugo é flagrado 
em aeroporto e 
companhia aérea o 
impede de embarcar. 
FÁBIA OLIVEIRA, O DIA ONLINE

Antes sob risco, 
pagamento em dia  
de servidores está 
garantido em 2021.  
SERVIDOR, O DIA ONLINE

As mais lidasOnline

SidneyRezende



RIO DE JANEIRO

Unidade faz compra por dispensa de licitação  
de  R$ 1,2 milhões em testes de covid-19, 

ainda que exista um estoque; TCU abriu processo

 > Após a solicitação dos testes pelo 
Laboratório Central do Hospital dos 
Servidores, teve início o processo de 
compra. Inicialmente, seriam ad-
quiridos um total de oito mil testes, 
no valor total de R$ 3.412.000,00. 
O extrato da compra, por dispensa 
de licitação, foi publicado no Diário 
Oficial da União, no dia 5 de outubro. 

No entanto, após consulta ao se-
tor financeiro do Hospital dos Ser-
vidores, constatou-se que não havia 
orçamento disponível para compra 
do tipo. Em despacho do dia 9 de ou-
tubro, o diretor da unidade, Benito 
Accetta, determina o cancelamento 
da compra, justificando que a ver-
ba disponível da unidade era de R$ 

742.238,30. O cancelamento foi pu-
blicado no Diário Oficial da União, 
no dia 26 de outubro.

No dia seguinte, porém, foi pu-
blicado no Diário Oficial da União, 
novo processo de compra por dis-
pensa de licitação para compra de 
testes pelo Hospital dos Servidores 
junto à mesma empresa, Promo-
vendo Comércio e Representações 
de Material Hospitalar LTDA. Des-
ta vez, a quantidade adquirida era 
de 4.500 testes, ao preço total de R$ 
1.279.500,00. 

O valor, ainda assim, é superior 
aos R$ 742.238,30 disponíveis em 
orçamento segundo o próprio dire-
tor da unidade. 

Cancelamento da compra  
foi publicado no Diário Oficial

Se já havia 
testes 
disponíveis 
no Ministério 
da Saúde, 
por que 
gastaram 
mais 
dinheiro?

FUNCIONÁRIO 
DO HOSPITAL 
DOS 
SERVIDORES 

RESPOSTA

 NO Ministério da Saúde informou que os testes 
comprados pelo Hospital Federal dos Servido-
res são compatíveis com o equipamento que 
o hospital já possuía. A aquisição dos testes 
foi planejada no cenário daquele momento, 
com expectativa de aumento das infecções 
provocadas pelo coronavírus. Na segunda 
quinzena de outubro, verificou-se uma retra-
ção significativa no número de novos casos da 
doença, o que levou o HFSE a revisar para baixo 
os quantitativos a serem adquiridos. 

 NPorém, o Ministério da Saúde não respondeu 
a uma série de questionamentos feitos por O 
DIA. Não respondeu por que os testes foram 
comprados por dispensa de licitação se havia 
estoque disponível no Ministério da Saúde, se 
houve solicitação do HFSE à pasta para o envio 
de testes, quantos testes ainda estão estoca-
dos em depósito do governo federal, qual é o 

plano de distribuição desses testes e o valor 
gasto pelo governo na compra. 

 NTambém não houve resposta sobre se a 
quantidade de testes comprados pelo HFSE 
(4.500) foi entregue em sua totalidade, nem 
sobre a suposta determinação da direção da 
unidade de que a nota fiscal seria atestada 
pelo coordenador de administração do hos-
pital e não pela chefia de laboratório, como 
seria de praxe. 

 NO Ministério da Saúde também não explicou 
a disparidade entre a compra no valor de R$ 
1,2 milhão e o orçamento disponível do HFSE 
de R$ 742.238,30, informado pelo próprio di-
retor da unidade em 9 de outubro.

 NTambém procurada, a empresa Promoven-
do Comércio e Representações de Material 
Hospitalar LTDA não confirmou se a totalidade 
de testes adquiridos foi entregue ao HFSE.

Ministério responde em nota, mas deixa dúvidas 

Hospital Federal 
dos Servidores: 

gasto chamou 
a atenção do 

Tribunal de 
Contas da União, 

que supõe 
existência de 

irregularidades

“A rede está entrando em colapso e vai morrer gente”
Falta de funcionários fecha emergências de hospitais federais e há sucateamento acontecendo, aponta diretora do Sindsprev

As emergências do hospitais federais 
do Rio de Janeiro estão sendo esvazia-
das e fechadas, segundo relatos de fun-
cionários. Em entrevista ao DIA, Chris-
tiane Gerardo, enfermeira do Hospital 
Cardoso Fontes e diretora do Sindsprev, 
relatou que os contratos dos servidores 
se encerram a partir de 31 de dezembro. 

Christiane contou que o governo 
federal trabalha com os contratos de 
funcionários e que em 2019, chegaram 
a realizar um estudo para discutir o re-
direcionamento de quantos funcioná-
rios precisariam ser contratados. O le-
vantamento apontou a necessidade de 
8442 servidores, “esse numero previa a 
substituição dos contratos temporários 
de 4117 funcionários”. Porém, segundo 
ela, em um processo seletivo, em ju-
lho, para recontratar esses servidores, 
mais de 3 mil servidores não passaram. 

“Funcionários que trabalham há mais 
de 15 anos nas unidades não foram con-
siderados habilitados”. 

“Uma médica que trabalha há 28 
anos no Hospital Federal do Andaraí 
se inscreveu e não passou porque foi 
considerada ‘não habilitada’, enquan-
to seu residente passou. Que processo 
seletivo é esse?”, questionou ela. 

Christine ainda relatou um suca-
teamento das unidades e que dos 27 
enfermeiros que atuam na emergên-
cia do Cardoso Fontes, apenas dois são 
efetivos. Os outros 25 não tiveram os 
contratos renovados. “A rede de saúde 
federal do Rio de Janeiro está entrando 
em colapso e vai morrer gente. É uma 
política para matar gente”, afirma ela.

Ainda segundo a diretora do Sinds-
prev, o Hospital Cardoso Fontes, em 
Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, 

atualmente, atende 17 pacientes de co-
vid-19 em estado grave, em um local 
que funciona para atender cinco pes-
soas. No plantão desta sexta-feira, de 
25 médicos, apenas dois atuaram no 
plantão. 

“Uma única médica fechou o plan-
tão. 17 pacientes graves com covid grave 
sob sua responsabilidade. Sozinha. Ela 
acabou o plantão chorando”, contou 
Christiane. 

A diretora do Sindsprev ainda falou 
sobre a situação do INCA 1, que no local 
programado para atender quatro pa-
cientes, funcionários precisam atender 
sete, com condições precárias e ar-con-
dicionado quebrado. “Por falta de pro-
cesso seletivo, a emergência do INCA 4 
fechou por falta de médicos, todos os 
pacientes em cuidados paliativo, que 
precisassem de cuidados emergenciais 

deveriam ir para o INCA 1, que já está 
superlotada”, contou. 

“O Ministério da Saúde, pelas ações 
inconsequentes que estão tomando, 
deveriam ser interditados”, declarou. 

Procurada pelo DIA, a Superinten-
dência Estadual do Ministério da Saúde 
no Rio de Janeiro (SEMS/RJ) informou 
que pacientes que estavam internados 
na emergência do Hospital Federal do 
Andaraí (HFA) foram remanejados para 
os andares da unidade devido a grande 
quantidade de casos de covid-19.

“O objetivo é evitar a ampliação do 
contágio e garantir a qualidade e a se-
gurança no atendimento dos usuários 
que não estão com coronavírus”, afir-
mou a SEMS. 

BERNARDO COSTA
bernardo.costa@odia.com.br

M
esmo com testes RT-PCR para diag-
nóstico de covid-19 em estoque no 
Ministério da Saúde, o Hospital 
Federal dos Servidores (HFSE), no 

Rio, realizou a compra emergencial de 4.500 
testes, por dispensa de licitação, para serem 
aplicados em pacientes e funcionários da uni-
dade, ao custo de R$ 1,2 milhão. 

Os testes em estoque do Ministério da Saú-
de foram adquiridos, em abril, junto a Organi-
zação Pan Americana de Saúde (Opas) e são da 
coreana Seegene. Os cerca de sete milhões de 
testes têm data de vencimento entre janeiro e 
março do ano que vem, como foi revelado pelo 
‘Estadão’. Mas tiveram o prazo estendido em 

quatro meses a partir de resolução da Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
publicada no Diário Oficial da União, no dia 7.

A questão chamou a atenção do Tribunal 
de Contas da União (TCU), que abriu proces-
so para apurar supostas irregularidades na 
compra, armazenamento e distribuição dos 
testes. Segundo o TCU, o processo apura pre-
juízos aos cofres públicos no valor de R$ 290 
milhões, e à prestação dos serviços públicos 
de saúde no Brasil decorrente do vencimen-

to do prazo de validade de milhões de testes 
adquiridos pelo Ministério da Saúde.  

Mesmo com o material estocado, a compra 
foi feita pelo Hospital Federal dos Servidores 
junto à empresa Promovendo Comércio e Re-
presentações de Material Hospitalar LTDA. 
As notas de empenho, no valor total de R$ 1,2 
milhão, foram emitidas no dia 12 de novem-
bro. E o processo de compra teve início no 
dia 12 de agosto. O DIA apurou que os testes 
foram entregues à unidade, mas o hospital 

não confirmou em que quantidade. 
“Nos últimos 20 dias foram aplicados no 

máximo, 200 testes em pacientes e profissio-
nais do hospital de forma esporádica e alea-
tória. Se alguém passa por um procedimento 
médico, antes essa pessoa é testada, assim 
como toda a equipe envolvida no procedi-
mento. Mas, se já havia testes disponíveis no 
Ministério da Saúde, por que gastaram mais 
dinheiro?”, questiona um profissional do Hos-
pital dos Servidores, que pediu para não ser 
identificado. “Houve uma ordem da direção 
do hospital de que a nota fiscal, quando os 
testes fossem entregues, seria assinada pelo 
coordenador de administração, e não pela 
chefia do laboratório, como seria de praxe. 
Isso chamou nossa atenção, pois pode ser 
algum indício de irregularidade”.

SUSPEITA DE IRREGULARIDADES  
NO HOSPITAL DOS SERVIDORES

 No Cardoso 
Fontes, uma 
única médica 
fechou o 
plantão, com 
17 pacientes 
graves, com 
covid grave

CHRISTIANE 
GERARDO, 
Sindsprev

Reportagem do estagiário Luisa Bertola,  

sob supervisão de Cadu Bruno 
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N
o primeiro domingo 
depois do Natal a Igre-
ja convida a celebrar 
a festa da Sagrada Fa-

mília de Nazaré. Os presépios 
nos mostram Jesus com Nª Se-
nhora e S.José. Deus quis nas-
cer em família humana, quis 
ter mãe e pai, como nós. O Papa 
Francisco instituiu o Ano de S.
José, na Carta Apostólica Patris 
Corde “Coração de Pai”.

A carta é cheia de afeto e 
nasce do coração paternal de 
Francisco que nos convida a 
conhecer o pai adotivo do Se-
nhor e a importância no plano 
salvífico de Deus. Francisco 
recorda tantos pais que, infe-
lizmente, não conseguem ofe-
recer o básico aos filhos. José 
retorna a Nazaré e lá, ensina 
Jesus a trabalhar, a entender 
a dura vida. A carta traz bela 
constatação: de Jesus ser tão 
respeitoso com as mulheres, 
homem de oração e próximo 
aos mais sofredores nos revela 
a figura do pai que teve, com 
quem aprendeu tudo.

José é presente. Não com-
preendeu tudo, acolheu tudo. 
José não se impôs ao filho, mas 
acompanhou Jesus na escolha 
do próprio caminho. A pater-
nidade, que renuncia à tenta-
ção de decidir a vida dos filhos, 
sempre abre espaço ao inédito. 
Cada filho é um mistério, algo 
de novo que só pode ser reve-
lado com ajuda do pai que res-
peita a liberdade. Pai sente que 
completou ação educativa e vi-
veu a paternidade quando vê 
que o filho caminha sozinho.

Na condição de exercitar a 
paternidade, devemos lembrar 
que nunca é exercício de pos-
se, mas um sinal que remete à 
paternidade mais alta. Como 
diz o Papa, estamos todos na 
condição de José: sombra do 
único Pai celeste; e que acom-
panha o Filho.

CORAÇÃO 
DE PAI

PADRE 
OMAR

FÉ 
NO RIO

Padre Omar: é o Reitor do Santuário do 

Cristo Redentor do Corcovado. Faça perguntas 

ao Padre Omar pelo e-mail padreomar@

padreomar.com. Acesse também www.

padreomar.com e www.facebook.com/

padreomarraposo

Avó materna terá guarda das 
filhas de juíza assassinada
Crime de feminicídio foi cometido pelo ex-marido na frente das meninas. Cremação do corpo ocorreu ontem

ESTEFAN RADOVICZ

A
s três filhas da juíza 
Viviane Arronenzi, 
morta a facadas pelo 
ex-marido na véspe-

ra de Natal, vão ficar com a 
avó materna. O presidente 
da Associação dos Magistra-
dos do Rio, Felipe Gonçalves, 
informou que a guarda das 
meninas, duas gêmeas de 
7 anos e uma terceira de 9, 
será da avó, conforme alvará 
expedido pelo plantão judi-
ciário de Niterói. O corpo da 
juíza foi cremado ontem no 
Cemitério da Penitência, no 
Caju, em cerimônia restrita 
a familiares e amigos.

Gonçalves esteve no velório 
com a presidente da Associa-
ção dos Magistrados Brasilei-
ros, Renata Gil, para prestar 
solidariedade à família. O juiz 
contou que as filhas de Viviane 
estão muito abaladas. Elas não 
foram ao velório e ficaram sob 
cuidados de uma tia materna. 
A avô participou da cerimônia.

O magistrado aconselhou 
outras mulheres. “A lição que 
fica é que a mulher, que sofre 
violência, não pode desistir 
da medida protetiva. Ela deve 
ir até o final. Porque aquele 
agressor não merece apenas 
uma sanção estatal, ele merece 
também uma educação esta-
tal. A medida protetiva tam-
bém tem um caráter pedagó-

gico”, defendeu.
Viviane havia feito registro 

de ameaça e lesão corporal 
contra o ex-marido Paulo José 
Arronenzi, 52, em setembro 
deste ano. Ela chegou a ter es-
colta policial concedida pelo 
TJRJ, mas pediu a suspensão.

Sob forte emoção e palmas, 
o corpo de Viviane foi crema-
do. Cerca de cem pessoas es-

CRIME CRUEL

 NA juíza Viviane Arronenzi 
levou 16 facadas do ex-ma-
rido, o engenheiro Paulo Ar-
ronenzi na véspera de Natal. 
Segundo o laudo do IML, a 
maioria das perfurações foi 
no rosto, mas havia ferimen-
tos no pescoço e barriga. 

Viviane foi morta na tarde 
de quinta-feira diante das 
três filhas do casal. Ela deixa-
va as crianças para passarem 
o Natal com o pai quando foi 
atingida pelos golpes do en-
genheiro. Nem mesmo o grito 
das filhas fizeram com que o 
assassino parasse de desferir 
golpes contra a ex-mulher. 
Ele foi preso em flagrante 
pelo crime de feminicídio.

A prisão em flagrante foi 
convertida em preventiva. Ele 
está em um presídio da Seap.

Vítima levou 
16 facadas

A cerimônia de cremação do corpo foi restrita a familiares e amigos

LUANA BENEDITO
luana.benedito@odia.com.br

tiveram no local. “Ela era uma 
magistrada bastante atuante 
e muito respeitada pelo nos-
so tribunal. Uma profissional 
exemplar e muito discreta”, 
recordou Renata Gil, que veio 
de Brasília para o cerimonial.

A magistrada, que atua no 
combate à violência contra a 
mulher, ressaltou a dificulda-
de em lidar com o feminicídio 
de uma colega. “Quando isso 
acontece dentro da nossa casa, 
a gente fica absolutamente 
sem chão. Nós tivemos que ser 
fortes para dar aporte à famí-
lia”, afirmou.

Para Renata Gil, o crime, 
que aconteceu na frente das 
três filhas do casal, choca pe-
los requintes de crueldade. “A 
notícia foi devastadora. Para 
nós foi muito difícil e como 
mulher, é uma juíza que tem 
a minha idade. Uma pessoa 
discreta, dedicada ao traba-
lho e que foi surpreendida 
por mais um ato de violência 
contra mulher”.

Agressor 
de mulher 
é preso
Um homem foi preso por 
guardas municipais acu-
sado de agredir uma mu-
lher na Praia de Copaca-
bana, na altura do Copa-
cabana Palace. É a terceira 
prisão efetuada por guar-
das por conta de violência 
contra mulheres apenas 
nesta semana.

As ocorrências aconte-
ceram em três dias segui-
dos. A primeira no dia 23, 
no Centro. O acusado foi 
enquadrado na Lei Maria 
da Penha. A segunda dia 
24, com a prisão em fla-
grante do ex-marido da 
juíza Viviane Arronenzi. 
Sobre o caso de sexta-fei-
ra, os agentes patrulha-
vam a orla quando avis-
taram tumulto na areia. 
O homem era espancado 
por um grupo, acusado 
de agredir a companhei-
ra, com filho no colo.

Os agentes deram voz de 
prisão e conduziram o ho-
mem, junto com a mulher, 
à 12ª DP (Copacabana). O 
caso foi registrado com 
base na Lei Maria da Penha. 
Ela tinha um corte na boca 
e foi levada ao IML.Feminicídio abala o país. Pág.10
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E
m meio aos agitos fes-
tivos, um trecho do li-
vro A Voz do Silêncio: 
“As sementes da Sabe-

doria não podem  terminar 
nem crescer no espaço sem ar. 
Para viver e colher experiên-
cia, a mente precisa amplidão 
e profundidade. Não procures 
esses pontos no reino de Maya 
(Ilusão); mas eleva-te além das 
ilusões, busca a eterna e imu-
tável Realidade Única, descon-
fiando das falsas insinuações 
da fantasia.

Porque a mente é como 
um espelho; cobre-se de pó 
ao mesmo tempo que reflete. 
São necessárias as suaves bri-
sas da Sabedoria da Alma para 
limpar o pó de nossas ilusões. 
Procura, ó Principiante, fundir 
a tua Mente e a Tua Alma.

Afasta-te da ignorância e 
da ilusão também. Vira a face 
às decepções do mundo; des-
confia dos teus sentidos; eles 
são falsos. Mas dentro do teu 
corpo – santuário das tuas sen-
sações – procura no impessoal 
o Ser Eterno; e , tendo-o procu-
rado fora, olha para dentro: tu 
és Buddha.

Evita o aplauso, ó devoto; o 
aplauso conduz à autoilusão. 
O teu corpo não é o Ser, o teu 
Ser é, em si, sem corpo, e o elo-
gio ou a censura não o afetam. 
O autoconvencimento, ó discí-
pulo, é como uma torre altíssi-
ma, à qual subiu um arrogante 
tolo. Ali se senta em orgulhosa 
solidão, desapercebido de to-
dos, salvo de si mesmo.”

Que neste novo ano sejamos 
movidos pela força do amor 
que mora em nós. Que saiba-
mos nos conectar ao Mestre 
Interno, aquele que tem as 
respostas de que precisamos. 
Humildade, alegria, gratidão e 
o silêncio, para que possamos 
ouvir Sua voz, a Nossa voz. Fe-
liz e revolucionário 2021!

PARA PODER 
MEDITAR

FERNANDO 

MANSUR

ALEGRIA

NO AR

Fernando Mansur: Radialista. Escritor. 

Professor. Graduado em Letras pela 

Universidade Católica de Minas Gerais 

(Ponte Nova). Mestre e doutor em 

Comunicação pela UFRJ.  

BLOG FM_FERNANDO MANSUR

Depoimento de Witzel 
suspenso pelo STF

AGÊNCIA O DIA

Witzel deve depor depois do ex-secretário de Saúde Edmar Santos

O ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), decidiu, 
ontem suspender o depoi-
mento do governador afas-
tado, Wilson Witzel (PSC), 
no processo de impeach-
ment em andamento na As-
sembleia Legislativa do Rio 
(Alerj).  Witzel daria hoje 
depoimento no Tribunal 
Especial Misto do Tribunal 
de Justiça do Rio (TJRJ) no 
processo de impeachment. 
Os depoimentos das teste-
munhas, no entanto, estão 
mantidos, de acordo a as-
sessoria de Waldeck Carnei-
ro (PT), relator do processo. 

Na decisão, que atendeu 
aos advogados do governa-

dor afastado, Moraes destacou 
que a defesa deve ter acesso 
antecipado ao processo antes 
do depoimento, que deve ocor-
rer após oitiva do ex-secretário 
de Saúde Edmar Santos, um 
dos delatores de um suposto 
esquema de corrupção.

“Determino que o interro-
gatório somente poderá ser 
realizado após a defesa ter 
acesso a todos os documen-
tos remetidos pelo Superior 
Tribunal de Justiça, com pra-
zo mínimo de cinco dias en-
tre o acesso integral e o ato 
processual, bem como após 
a complementação da oitiva 
da testemunha Edmar José 
Alves dos Santos”, afirmou 
Moraes na decisão.

Queima de fogos e som 
na orla carioca proibidos
Prefeitura adota medidas para evitar aglomerações durante a virada do Ano Novo

AGÊNCIA O DIA

Festas privadas tanto no calçadão quanto na areia serão impedidas

A 
virada do Ano Novo 
no Rio  não terá 
queimas de fogos e 
sem música na orla 

carioca. O prefeito em exer-
cício do Rio, vereador Jorge 
Felippe (DEM), informou 
ontem que aumentará ainda 
mais as medidas restritivas 
no fim de ano. Segundo ele, 
o objetivo é evitar aglomera-
ções por conta da pandemia 
da covid-19. Além de restrin-
gir o acesso para Copacaba-
na apenas aos moradores do 
bairro, a prefeitura decidiu 
também proibir qualquer 
queima de fogos e o uso de 
equipamentos de som em 
toda a orla da cidade.

Na última quarta-feira, 
Jorge Felippe já havia desta-
cado que, além do bloqueio 
do acesso a Copacabana, a 
Prefeitura do Rio também 
vai proibir o estacionamen-
to de veículos na orla e nas 
ruas do entorno. Haverá ain-
da bloqueio do transporte 
público para chegar em Co-
pacabana. Festas privadas 

tanto no calçadão quanto na 
areia serão impedidas.

FUNCIONAMENTO REDUZIDO
Entretanto, vale ressaltar 
que os quiosques estão au-
torizados a funcionar como 
vêm operando desde a rea-

bertura, ou seja, “com quan-
tidade reduzida de mesas, 
distanciamento de 1,5 m en-
tre elas, e seguindo todos os 
protocolos de segurança e 
higiene”, segundo a conces-
sionária Orla Rio.

O decreto, que contém to-

das as medidas restritivas 
para o Réveillon, será pu-
blicado no Diário Oficial do 
Município de amanhã. 

CONFIRA AS RESTRIÇÕES
Algumas determinações são: 
queima de fogos ficará proi-
bida em toda a orla da cidade 
desde as 0h do dia 30 de de-
zembro até as 7h do dia 1º de 
janeiro. Nem mesmo a rede 
hoteleira poderá acionar fo-
gos de artifício; 

O uso de equipamentos de 
som será proibido em toda a 
extensão da orla a partir da 0h 
do dia 31 até as 6h do dia 1º;

O trabalho dos ambulan-
tes também será restringi-
do. A permanência de barra-
queiro em ponto fixo, tanto 
na areia da praia quanto no 
calçadão, ficará proibida das 
0h do dia 31 às 6h do dia 1º; 

Ônibus, micro-ônibus e 
vans de fretamento não po-
derão entrar na cidade do 
Rio de Janeiro a partir do 
primeiro minuto do dia até 
as 6h do dia 1º de janeiro.

O DIA I DOMINGO, 27.12.2020 RIO DE JANEIRO   5



“Seu Zé já é 
patrimônio imaterial”

D
e terno branco, gravata verme-
lha, chapéu panamá e, às vezes, 
uma bengala. A figura do Zé Pe-
lintra está prestes a virar patri-

mônio cultural imaterial do estado do 
Rio de Janeiro. Isso graças ao projeto de 
lei de autoria do deputado Átila Nunes 
(MDB). “Seu Zé já é patrimônio imate-
rial. Talvez não seja reconhecido pela eli-
te branca que domina. Mas ele, cada dia 
mais, é a quem as pessoas pobres e que 
perderam trabalho, condições, tudo, 
pedem ajuda”, esclarece Zeca Ligiero, 
autor do livro ‘Malandro Divino, a vida 
e a lenda de Zé Pelintra’ (2004). 

Para Ligiero, que é pesquisador 
das performances afro bra-
sileiras e professor da 
Unirio, como Seu Zé 
aparece de formas 
diferentes em vários terreiros e, 
em qualquer circunstância, esse 
jogo de cintura o aproxima do es-
tilo de vida do fluminense e do cario-
ca. “Pois nós somos sempre os reis das 
improvisações diante das dificuldades 
que temos cada dia. O Rio de Janeiro 
passando por uma situação mais com-
plicada e a gente tendo que enfrentar, 
tendo jogo de cintura para sobreviver. 
Acho que, por isso, Seu Zé é a cara do 
carioca, ele é uma entidade que, embo-
ra tenha vindo do Nordeste, se adaptou 
tão bem, que se tornou mais carioca das 
divindades, entidades”, defende.

GABRIEL SOBREIRA E YURI EIRAS

“O Zé Pelintra é ligado à encantaria do 
Nordeste, que veio trazida para o Rio de 
Janeiro junto com os imigrantes nordes-
tinos. E ele acabou ganhando essa cono-
tação popular e tem um papel importan-
te de diálogo com o Rio. Zé Pelintra está 
além da representação religiosa, está na 
cultura social”, esclarece o professor e 
babalawô (sacerdote de grande respeito 
na cultura yorubá) Ivanir dos Santos.

Segundo o ator e dançarino Jefferson 
Duarte, se aprovado, o projeto de lei seria 
um divisor de águas. Para quem não está 
ligando o nome à pessoa, ele, que adotou 
o nome artístico de ‘Malandro Encan-
tado’, fez um ensaio fotográfico vestido 
como a entidade da Umbanda e acabou 
viralizando durante as eleições ao substi-
tuírem — sem sua autorização — o rosto 
dele pelo de Crivella em uma das fotos.

“A cultura negra, marginalizada, ga-
nharia mais espaço. E há um interesse 
maior em desmistificar essa figura. Zé 
Pelintra é praticamente um santo nosso. 
Se fosse católico, já estaria canonizado. 
O projeto de lei pode enaltecer uma fi-
gura que é nossa”, opina Duarte.

MAIS DESTAQUE APÓS PRISÃO DE CRIVELLA
Recentemente, com a prisão do pre-
feito afastado Marcelo Crivella, a enti-
dade da umbanda ganhou ainda mais 
destaque. É que, durante as eleições, 
durante um debate, Crivella disse: 
“Eduardo Paes não vê a hora de colocar 
seu chapeuzinho de Zé Pelintra para 
desfilar no Carnaval”. Dois dias depois 
da declaração, eleitores usaram cha-
péu panamá para votar, Crivella per-
deu a eleição, foi preso e, desde o dia 
22, cumpre prisão domiciliar na Barra 
da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

“Não diria que é castigo do Zé Pelin-
tra. Quem puniu ele foi a forma menti-
rosa como ele usa a mentira para falar 
coisas que não deve. Esqueceu que tem 
o revés. A malandragem que o Crivel-
la atribuía ao Zé Pelintra se revelou no 
prefeito afastado, que é um grande ma-
landro e mentiroso. O Zé Pelintra não o 
castigou, apenas revelou quem o Crivel-
la era”, pontua o professor Santos.

Seu Zé já é patrimônio imaterial.  
Talvez não seja reconhecido  

pela elite branca que domina.  
Mas ele, cada dia mais, é a  
quem as pessoas pobres e  

que perderam trabalho,  
condições, tudo,  

pedem ajuda”
ZECA LIGIERO,  

Escritor

AR
TE

 P
AU

LO
 M

ÁR
CI

O

Memes com a entidade do Zé Pelintra 

viralizaram após a prisão do prefeito 

afastado Marcelo Crivella  

Quem afirma é 
Zeca Ligiero, autor 
de livro dedicado à 
entidade cultuada 
na Umbanda, que 
é tema de projeto 
de lei e virou meme 
nas eleições
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FLAMENGO FLUMINENSE

Mengão fica apenas no 
empate com o Fortaleza 
Pedro desperdiça pênalti e Rubro-Negro cai para terceiro lugar no Brasileiro

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

O 
Flamengo visitou o 
Fortaleza no Caste-
lão, pela 27ª roda-
da do Brasileirão, 

e decepcionou. Em um jogo 
muito aquém do esperado, 
principalmente após uma 
semana inteira para se pre-
parar, ficou apenas no 0 a 0 e 
foi ultrapassado pelo Atléti-
co-MG na tabela do torneio 
nacional. O time de Rogério 
Ceni foi uma equipe apáti-
ca, sonolenta e que ofereceu 
pouco perigo ao Leão de Pici.

O primeiro tempo entre 
Fortaleza e Flamengo foi 
apático, sem grandes emo-
ções e de dar sono em alguns 
momentos. As duas equipes 
protagonizaram um fute-
bol pífio no Castelão. O Ru-
bro-Negro, por ter um elen-

Tricolor carioca é superado pelo paulista 
(2 a 1) e chega a três jogos sem vencer

No Maraca, Fluzão 
perde para o São Paulo 

O Fluminense recebeu o São 
Paulo no Maracanã, pela 27ª 
rodada do Brasileiro, e per-
deu por 2 a 1. Brenner saiu 
na frente para o Tricolor pau-
lista no primeiro tempo. Na 
segunda etapa, Fred igualou 
para os cariocas, com um go-
laço, mas Brenner marcou o 
segundo no jogo e conquis-
tou os três pontos para os vi-
sitantes. O time carioca che-
ga a três partidas sem vencer 
(duas derrotas e um empate) 
no torneio nacional. A últi-
ma vitória foi no dia 5, quan-
do bateu o Athletico por 3 a 
1. Já o São Paulo disparou na 
liderança, com 56 pontos, à 
frente de Atlético-MG e Fla-
mengo, ambos com 49.

Nos 45 minutos iniciais, o 
São Paulo foi mais eficiente. 
O Fluminense teve dificul-
dade para atacar. Sem Nenê, 
machucado, a bola pratica-
mente não chegou a Fred, 

que jogou isolado. O gol do São 
Paulo saiu aos 14 minutos. Rei-
naldo recebeu de Igor Gomes 
na esquerda e cruzou rasteiro. 
Brenner apareceu livre no se-
gundo pau e marcou sozinho. 

No segundo tempo, Fred 
voltou a mostrar o porquê de 
ainda ser um dos melhores cen-
troavantes do país. Gabriel Sara 
tentou sair jogando na entrada 
da área, mas entregou no pé do 
camisa 9, que com força soltou 
um míssil, na gaveta, para igua-
lar o marcador.

Aos 26 minutos, a estrela de 
Brenner voltou a brilhar. Rei-
naldo deu linda bola para Sara, 
que cruzou na medida para o 
camisa 30 desviar e Marcos 
Felipe fazer um milagre. Pablo 
pegou o rebote, bateu mascado, 
e Brenner, desta vez, não per-
doou e marcou o seu quinto gol 
no Maracanã em 2020, em três 
jogos (dois contra o Flamengo e 
um diante do Tricolor carioca).

a palinha do apolinho

DANIEL CASTELO BRANCO

SALVE-SE QUEM PUDER

LISCA DOIDO PEDALADAS

 NO América Mineiro está 
por 90 minutos de realizar 
o maior feito de sua histó-
ria: chegar a uma final de 
Copa do Brasil — empatou 
o primeiro jogo da semifinal 
com o Palmeiras por 1 a 1 e 
disputa a segunda partida 
na quarta-feira. O trabalho 
de Lisca provou que de doi-
do não tem nada. Indepen-
dentemente do que venha 
acontecer, ele já provou seu 
valor, praticamente levando 
a equipe de volta à Primeira 
Divisão do Brasileiro, botan-
do com as etapas vencidas 
as contas do clube no azul e 
prestes a virar estátua, caso 
consiga a façanha de con-
quistar a Copa do Brasil.

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

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

 N Entramos na reta final 
desse Brasileirão e a briga 
para não cair para Segun-
dona está mais dramática 
do que na ponta de cima 
para ser campeão. Entre os 
clubes do Rio, Vasco e Bota-
fogo lutam para escapar da 
degola e sabem que as difi-
culdades são enormes. Am-
bos convivem com proble-
mas internos graves, que se 
agravarão se não consegui-
rem escapar. Restando 12 
jogos, contando com o de 
hoje com o Corinthians em 
casa, o Botafogo precisa de 
sete vitórias e um empate 
para a marca salvadora de 
45 pontos. O Vasco de Sá 

Pinto (foto), com um jogo 
a menos e 28 pontos, preci-
sa ganhar cinco e empatar 
dois, começando hoje em 
Curitiba onde enfrenta o 
Athletico-PR. Para ambos, 
a missão não será fácil, um 
verdadeiro pau com formi-
ga, mas o que resta é en-
carar e botar o coração no 
bico da chuteira. A queda de 
ambos seria uma tragédia 
não só para eles como para 
o futebol do Rio, que ficaria 
enfraquecido. Os torcedo-
res adversários têm cons-
ciência disso.

 N O técnico Abel Braga 
deixa o Internacional de-
pois do jogo de hoje com 
o Bahia, em Salvador. Ro-
drigo Caetano também 
está fora.

 N O Boca Juniors bate o 
Racing e vai enfrentar o 
Santos na Libertadores. 

Jogo bom.
 N O alemão Thomas Tuchel, 

técnico do Paris Saint-Ger-
main, achou que mandava 
mais que o Sheik, barrou 
Mbpabbé e foi para pane-
la com batatas coradas. Lá 
também mandam técnicos 
embora.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Estrela do Renato bri-
lhou, e o garoto Ferreirinha 
entrou e, na primeira ar-
rancada, rabiscou a defesa 
do São Paulo e deu o gol da 
vitória para Diego Souza. 
Grêmio 1 x 0.

 N Empresário de Benítez 
nem aceitou conversar 
com dirigentes do Vasco 
e fez valer o que está es-
crito. Jogador está fora e 
provavelmente a cami-
nho do Atlético-MG.

VASCO

BOTAFOGO

Sequência decisiva no Brasileirão
O Vasco inicia hoje, diante do 
Athletico, às 18h15, na Arena 
da Baixada, uma sequência de 
cinco jogos contra adversários 
que estão na parte de baixo da 
classificação. Depois do Fura-
cão, pegará Atlético-GO, Bo-
tafogo, Coritiba  e Bragantino.

A sequência, recentemen-
te, foi chamada de “favorável” 
pelo presidente eleito do Vas-
co, Jorge Salgado. E é em um 
bom desempenho nos próxi-
mos jogos que Ricardo Sá Pin-
to tem como estratégia para 
tirar o Cruzmaltino do Z-4. No 
momento, o time é o 17º colo-
cado, com 28 pontos e um jogo 
a menos que os concorrentes.

Há um turno, o Vasco vi-
via dias melhores: em 6 de se-
tembro, quando pegou o Fu-
racão em São Januário, ven- Cano: missão de sair do Z-4

ceu por 1 a 0, com gol de Cano. 
Na ocasião, o time terminou a 
8ª rodada em terceiro, com 14 
pontos. O momento foi ape-
lidado por torcedores como 
“Ramonismo”, sob o coman-
do de Ramon Menezes.

Após vencer o Furacão, o 
Vasco perdeu por 2 a 1 para 
o Atlético-GO em São Januá-
rio. No entanto, a equipe de 
Ramon deu a volta por cima 
com boa vitória por 3 a 2 
contra o Botafogo, no Nilton 
Santos. A exibição no clássi-
co enganou. Primeiro, veio a 
derrota por 1 a 0 para o Cori-
tiba, no Couto Pereira, e, de-
pois, o empate por 1 a 1 com 
Bragantino, em São Januá-
rio. Uma sequência de derro-
tas derrubou Ramon Mene-
zes e levou o Vasco para o Z-4.

Fogão deve entrar de cara nova 

O Botafogo vai a campo con-
tra o Corinthians, hoje, às 
16h, no Estádio Nilton San-
tos, provavelmente de cara 
nova. O técnico Eduardo 
Barroca treinou ontem com 
uma escalação diferente da 
habitual.

Ele montou o time com 
Diego Cavalieri; Kevin, Mar-
celo, Kanu e Rafael Forster; 
Zé Welisson, Caio Alexandre e Barroca: desafio enorme

Cícero; Victor Luís (de ponta), 
Warley e Pedro Raul.

O time tem a mesma cara 
do que venceu o Coritiba, por 
2 a 1, na última rodada. No en-
tanto, o treinador promoveu a 
entrada de Cícero e Victor Luís 
no lugar dos estrangeiros Hon-
da e Kalou, respectivamente. 

Ocupando a 19ª posição na 
tabela do Campeonato Brasi-
leiro, com 23 pontos, o clube 
carioca precisa da vitória para 
encostar no Vasco, o primeiro 
do Z-4, com 28 pontos.

BECCACECE FORA DO RACING 
Responsável por comandar a equipe que 

eliminou o Flamengo da Liberta, 

Beccacece anunciou sua saída do Racing 

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

Pedro sofreu pênalti no jogo e ele mesmo cobrou, mas desperdiçou

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br 

co mais qualificado, teve a 
maior posse de bola nos 45 
minutos iniciais, chegando a 
68%. O time de Rogério Ceni 
finalizou quatro vezes, mas 
apenas uma foi a gol.

Pedro, sumido no jogo, era 

pouco municiado pelos com-
panheiros. Mas, aos 37 minu-
tos, o camisa 21 recebeu uma 
boa bola, fez ótima jogada e 
foi derrubado por Jackson. 
O árbitro marcou pênalti, e 
o artilheiro do Rubro-Negro 

na temporada pediu para ba-
ter. O centroavante escorre-
gou na hora de finalizar, ba-
teu na bola com os dois pés, 
e a falta técnica foi marcada. 

Para o segundo tempo, Ceni 
sacou Isla, que levou cartão 
amarelo na primeira etapa, e 
colocou João Lucas, que não 
entrava em campo desde se-
tembro. O Flamengo até mos-
trou mais agressividade. mas 
careceu de criatividade. Bruno 
Henrique era o que mais tenta-
va chamar a responsabilidade. 
Arrascaeta e Everton Ribeiro 
eram pouco produtivos.

Aos 26, Ceni tirou Arão e 
Everton Ribeiro e colocou Die-
go e Vitinho, respectivamen-
te. As alterações não surtiram 
efeito. O camisa 10 tirou a pou-
ca velocidade do time. A últi-
ma cartada foi Pepê na vaga de 
Arrascaeta. Mas não adiantou.

 > Fortaleza 
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Texto: 

Ana Carla 
Gomes 
acarla@
odia.com.br

Arte: 

Kiko

abraço

R
ogério Flausino, à frente do Jota Quest, já can-
tou várias vezes que “tudo que a gente sofre, num 
abraço se dissolve”. É quase instantâneo fazer coro 
com a banda mineira e concordar que dentro des-
se afago é sempre quente. O gesto de carinho que 

tanto nos faltou em 2020 é eternizado em canções, fotografias e 
pinturas e tem até o seu dia especial: 22 de maio, marcado neste 
ano pela pandemia que nos tirou a proxi-
midade de quem mais gostamos. 

Abraços apertados confortam e carre-
gam mágica. Como se tirassem da cartola 
o poder de dizer: “Estamos juntos”. Ou, 
para usar a gíria, o famoso “Tamo junto!”. 
Sem nenhuma palavra dita. Eles dispen-
sam enunciados. Na dor, acalmam o coração, ainda que por 
instantes. Na alegria, representam a comemoração comparti-
lhada; a vibração na mesma sintonia.

Os mais enérgicos ganharam até apelido: abraços de urso. E 
quanto mais vibrantes, melhores eles são. Mas os de ternura tam-
bém têm o seu valor. Seja qual for o estilo, esse afago é tão simbó-

lico que ganhou figurinha virtual nos aplicativos de bate-papo e 
gifs nas redes sociais em 2020. Na ausência da presença física, a 
cumplicidade da saudade compartilhada de longe nos aproximava. 

Nesse enorme Brasil, Gilberto Gil conferiu conotação polí-
tica ao gesto na famosa canção “Aquele Abraço”, composta por 
ele como um “hino de despedida” ao seguir para o exílio em 
Londres, em 1969. “Todo o povo brasileiro/Aquele Abraço!”: são 

alguns dos versos que transformaram a música numa das mais 
tocadas de Gil, sendo coro garantido nos shows.  

Hoje, no último domingo de 2020, desejamos reeditar com 
efusividade e sem cerimônia um abraço daqueles bem aperta-
dos, para aposentar, com segurança, o “cumprimento de coto-
velo”. Que 2021 nos seja leve!

Um grande

“Abraços apertados confortam e carregam mágica. 

Como se tirassem da cartola o poder de dizer: ‘Estamos 

juntos’. Ou, para usar a gíria, o famoso ‘Tamo junto!’”

“Os mais enérgicos 

ganharam até apelido: 

abraços de urso.  

E quanto mais vibrantes, 

melhores eles são.  

Mas os de ternura 

também têm o  

seu valor”
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País registrou doença em francês que 
esteve em Londres; ele está assintomático 

França tem primeiro 
caso da nova cepa

Um primeiro caso da nova 
cepa de covid-19 que sur-
giu no Reino Unido foi 
detectado na última sex-
ta-feira na localidade de 
Tours, centro da França, 
anunciou o Ministério da 
Saúde francês.

O primeiro caso posi-
tivo da nova variante do 
coronavírus foi detectado 
em um francês residente 
no Reino Unido e que está 
assintomático, informou 
o ministério em um co-
municado, acrescentando 
que o contagiado foi isola-
do em quarentena.

Após ter chegado “de 
Londres em 19 de dezem-
bro, recebeu atendimen-
to médico em um hospital 

e no dia 21 testou positivo”, 
disse o ministério, assegu-
rando que se trata do “pri-
meiro contagiado pela va-
riante VOC 202012/01”, em 
território francês.

Segundo o previsto no 
pro toco lo  implantado 
após a descoberta no su-
deste da Inglaterra desta 
cepa, possivelmente mais 
contagiosa, foi solicitado 
um “sequenciamento” do 
novo vírus que contagiou o 
cidadão francês ao Centro 
Nacional de Referência de 
Vírus e Infecções Respira-
tórias (CNR), que confir-
mou nesta sexta a infecção 
por esta variante.

Crimes de feminicídios 
devastam famílias no Natal
Uma mulher foi assassinada pelo marido no Recife, e outra pelo ex-namorado no Sul

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

A
lém do crime brutal 
que ocorreu no dia 
24, na Barra da Ti-
juca, Zona Oeste do 

Rio, vitimando a juíza Viviane 
Amaral, de 45 anos, mais casos 
de feminicídios destroçaram 
famílias na noite de Natal em 
outras partes do país. A cabe-
leireira Anna Paula Porfírio 
dos Santos, 45, foi assassina-
da pelo marido, o sargento re-
formado da PM Ademir Tava-
res de Oliveira, 53, no mesmo 
dia, em Recife (PE). E Thalia 
Ferraz, 23, também foi morta 
a tiros pelo ex-namorado, em 
Santa Catarina.

O crime de feminicídio 
contra Anna Paula aconte-
ceu após a ceia, na casa do 
casal. Depois de disparar 
contra a mulher (um dispa-
ro atingiu a face e outro, o 
tórax), o homem foi preso 
em flagrante na manhã de 
sexta-feira. 

Acionada na madrugada 
de sexta, a PM chegou ao lo-
cal e levou o homem para o 
Departamento de Homicí-
dios e Proteção à Pessoa. Lá, 
foi efetuado o flagrante. 

Depois de passar pelo IML, 
Ademir foi encaminhado ao 

Centro de Reeducação da Po-
lícia Militar, após sua prisão 
ser convertida em preventiva 
durante audiência de custó-
dia. Eles eram casados há 20 
anos e tinham uma filha de 
12, que estava em casa no mo-
mento do crime. 

EM SC

 N O ex-namorado de Tha-
lia assassinou a jovem na 
frente da família na noite 
de Natal, em Jaraguá do Sul, 
no norte de Santa Catarina. 
A Polícia Civil investiga o cri-
me, registrado como femi-
nicídio. O homem, identifi-
cado como Paulo Reningui, 
está foragido.

Um dia antes do crime, ele 
foi à casa da vítima ameaçá
-la. E mandou uma mensa-
gem pelo WhatsApp: “Vai ter 
uma surpresa inesquecível”. 
Eles ficaram juntos por um 
mês, chegaram a morar jun-
tos, mas devido aos ciúmes 
ela foi morar com a irmã.

Ex ameaçou 
um dia antes

Anna Paula Porfírio foi vítima de feminicídio cometido pelo marido

Bolsonaro ainda ignora vacina
Apesar do início da vacina-
ção contra a covid-19 em 
vários países, inclusive na 
América Latina, menos no 
Brasil, o presidente Jair Bol-
sonaro segue ignorando a 
possibilidade de um calen-
dário de imunização no país. 

“Ninguém me pressiona 
para nada”, declarou ontem 
Bolsonaro enquanto circu-
lava sem máscara por diver-
sos locais em Brasília, como Presidente: “Não me pressionam”

AFP

lotérica e padaria, no fim da 
manhã. 

O presidente ainda com-
pletou: “Entre mim e a va-
cina tem uma tal de Anvisa, 
que eu respeito e não estão 
querendo respeitar”.

Bolsonaro também men-
cionou a assinatura uma Me-
dida Provisória que liberará 
R$ 20 bilhões para aquisição 
e distribuição do imunizan-
te. E ressaltou que os labora-

Argentina proíbe 
entrada de turistas
A Argentina decidiu proi-
bir a entrada de turistas 
dos países fronteiriços, ou 
seja, os países vizinhos. O 
governo argentino comu-
nicou a decisão na sexta-
feira. A medida deverá va-
ler até 8 de janeiro, quan-
do será revista.

Os vizinhos serão tra-
tados como os cidadãos 
do Reino Unido que, após 
identificar mutações do 
coronavírus em seu ter-
ritório, foram impedidos 
de entrar na Argentina. 
Itália, Dinamarca, Países 

Baixos e Austrália também 
tiveram voos suspensos para 
a Argentina.

O governo alterou os pro-
tocolos por conta do aumen-
to do números de casos de 
covid-19 no país, assim como 
o surgimento de mutações.

Além disso, os argentinos 
vão precisar adotar cuidados 
ao viajar para o exterior. E 
para voltar ao país, os resi-
dentes precisam apresen-
tar o teste negativo para co-
vid-19, do tipo PCR, e fazer 
por uma semana ao chegar 
no território.

tórios não querem se respon-
sabilizar por reações adver-
sas que possam vir a ocorrer 
com as vacinas. 

FUNDEB

Ele sancionou na sexta a lei que 
tornou o Fundeb permanente, 
priorizou a educação infantil e 
ampliou recursos repassados a 
estados e municípios.

Com Estadão Conteúdo

Com AFP
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Sem auxílio, 
31,57% vão 
perder a renda
Especialistas explicam qual a importância dos 
pagamentos para beneficiários e economia do país

DIVULGAÇÃO/ONG RIO DE PAZ

O 
auxílio emergencial 
e sua extensão estão 
em ciclo final de paga-
mentos e, a partir de 

janeiro de 2021, os brasileiros 
não poderão mais contar com 
a ajuda financeira do gover-
no. O cenário, porém, segue 
desfavorável: nova crescente 
na pandemia, economia fra-
gilizada e desemprego em alta. 
No Brasil, hoje, 31,57% da po-
pulação recebe o benefício. Na 
região Nordeste, essa percen-
tagem é ainda maior: 37,82%. 
Mas além de ser crucial para o 
sustento da população de bai-
xa renda, o benefício é tam-
bém importante para aumen-
tar o poder de compra e fazer 
o Produto Interno Bruto (PIB) 
do Brasil crescer, de acordo 
com especialistas.

Os dados apresentados são 
de um levantamento feito pela 
Assessoria Fiscal da Alerj e 
mostram que parte significa-
tiva dos brasileiros faz uso do 
auxílio emergencial durante 
a pandemia da covid-19. No 
Estado do Rio, 32,19% da sua 
população recebe o benefício, 
enquanto 27,21% o fazem no 
vizinho São Paulo. O maior 
índice, porém, é na região 
Nordeste, que tem sete entre 
os dez estados com maior par-
cela de seus habitantes como 
beneficiários.

Daniela de Carvalho Silva, 
33 anos, está desempregada 
e depende do auxílio emer-
gencial para seu sustento e 
da família. Moradora da fa-
vela do Mandela, onde paga 
R$ 450 de aluguel na Zona 

Norte do Rio, ela vive com o 
marido, também desempre-
gado, e seis filhos. Sua ren-
da antes do auxílio vinha do 
Bolsa Família e dos bicos que 
fazia como chapeira e o ma-
rido como pedreiro. Ela re-
vela a importância do auxílio 
em seu orçamento:

“Ajudou muito. Às vezes 
aparece emprego para o meu 
marido, às vezes não tem. En-
tão a gente dá um jeito, né? 
Às vezes eu faço uma unha e 
quando ele trabalha a gente 
economiza ao máximo, para 
não faltar. Agora só Jesus para 
ajudar a gente, né? Se aparecer 
o que fazer, bem, senão a gente 
corre atrás”, desabafou.

Daniela e os filhos: ela está desempregada e depende do auxílio emergencial para sustentar a família

PARA ECONOMISTA

Dados mostram gravidade da situação social do país

 NOs números levantados pela 
Alerj vieram a partir dos microda-
dos do Portal da Transparência 
do governo federal, enquanto a 
população estimada para 2020 
foi usada, segundo informações 
do IBGE. Foram consideradas 
pessoas que receberam o auxílio 
em algum momento entre abril 

e agosto de 2020 e excluídos pos-
síveis beneficiários que tiveram os 
valores devolvidos à União. 

“Os dados mostram a gravidade 
da situação social brasileira e o ris-
co e a incorreção que é acabar com 
o auxílio a partir de janeiro, com a 
pandemia ainda presente e se agra-
vando e sem a vacina”, afirma Mauro 

Osório, economista da UFRJ.
Para ele, o benefício é “de-

cisivo e essencial” até que a 
vacinação tenha chegado à 
toda a população, erradicando 
a pandemia: “Precisamos ter 
responsabilidade com o país 
para não voltarmos a ter outra 
década perdida”.

Decisão de manter 
pagamento dos 
benefícios em 2021 é 
econômica e política

Orçamento 
apertado 
impede 
prorrogar

A manutenção do auxílio após 
a virada do ano esbarra em li-
mitações orçamentárias. A 
economista e professora de 
MBAs da FGV, Myrian Lund, 
explica: “A extensão é decisão 
que tem, além do fator econô-
mico, viés político. Em princí-
pio, o orçamento não compor-
ta qualquer despesa adicional. 
Geraria mais endividamento e 
dúvidas sobre o futuro”.

Ela compara o governo à fa-
mília que “gasta mais do que 
recebe e se endivida”: “Se a si-
tuação de descontrole se agra-
va, com a continuidade do au-
xílio e atrasos na Reforma Ad-
ministrativa, teremos inflação 
mais elevada, dólar voltando a 
subir. O BC terá que aumentar 
juros, desestimulando investi-
mentos”, explica.

A professora reconhece fa-
tor positivo da prorrogação: 
quando pago à população, o 
dinheiro não fica guardado, 
volta ao comércio. “O auxílio 
está ligado ao consumo de 
bens e serviços, contribuindo 
para recuperação da Econo-
mia. Atinge pessoas de baixa 
renda, que compram produtos 
essenciais”, afirma.

A opção pela continuidade 
é decisão que leva em conta 
aspectos econômicos, sociais 
e políticos. Ela concorda que 
não é ideal que o benefício aca-
be num cenário de desempre-
go elevado. O ministro Paulo 
Guedes não excluiu totalmen-
te a possibilidade de retorno 
do auxílio. Condicionou à si-
tuação de infecção da covid-19: 
com “segunda onda claramen-
te indicada do ponto de vista 
da Saúde, o governo vai agir”.

Reportagem do estagiário Lucas Mathias, 

sob supervisão de Marina Cardoso
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E
stamos gerando vida, mi-
nha mulher e eu. Estamos 
grávidos! Grávidos de es-

perança, de futuro, de um novo 
ano com a novidade, miraculosa-
mente, acontecendo em nós. Foi 
ontem que confirmamos. E, hoje, 
eu já sinto a responsabilidade de 
ser canal de mais uma vida no 
mundo. Em um mundo tão gran-
de que vai ver nascer meu filho, 
de início, tão pequeno. 

Juliana é operária da sereni-

Gabriel 
Chalita
professor e 
escritor

dade. Ri dos meus arroubos. Brin-
ca com as ansiedades que nascem 
todo dia antes do próprio dia. Acal-
ma os meus horizontes sem dizer 
muito, apenas compreendendo e 
sendo. Diz ela que sou homem prá-
tico, sem desperdiçar acordes da 
melodia romântica. Beijei ontem, 
beijo hoje e prosseguirei beijando 
o lugar do milagre, o aconchego 
brotado de um encontro de amor. 
Espermatozoide, óvulo, vida. 

Somos dois, que permanecemos 
dois, nos fazendo um. E, então, um 
outro, que vem de nós e que é sozi-
nho. Livremente sozinho. Comple-
xo e belo. Como tudo o que brota 
da terra e que, um dia, ao seu seio 
volta. Meu pai já voltou. Queria que 

A visão crítica da coluna em re-
lação ao prefeito não é trazida de 
volta, agora, com a intenção de 
alimentar, ainda mais, as chamas 
da fogueira de acusações feitas a 
Crivella nos últimos dias. A opera-
ção do MP e da Polícia Civil que, 
na terça-feira passada, o afastou 
do cargo e o colocou em prisão 
domiciliar, já foi suficiente para 
transformá-lo em algo parecido 
com a personagem Geni, da mú-
sica de Chico Buarque: dele, todos 
querem distância.

A intenção ao recordar agora 
as críticas feitas ao prefeito ao 
longo de 2020 é apenas deixar 
claro que a coluna não se move 
por qualquer tipo de afinidade 
política ao questionar a forma 
com que ele tem sido tratado nos 
últimos dias. O que se discute 
aqui não é a legalidade, mas a ne-
cessidade das medidas adotadas 
contra Crivella e as outras pes-
soas acusadas nessa operação. 

CONSTRANGIMENTO — Não 
há, aqui, qualquer tentativa de 
ignorar o peso das denúncias. O 
que está em debate é a forma com 
que foi conduzida a operação que 
teve como “alvo” o cidadão Mar-
celo Bezerra Crivella. Por maior 
que fosse a sujeira que se buscava 
limpar, a impressão que ficou foi a 
de que se levantou muito mais es-
puma do que era necessário. Ou, 
em outras palavras, ficou a sensa-
ção de que a apuração dos fatos e 
a busca da verdade em relação às 

Um olhar sobre o Rio

acusações (graves, por sinal) feitas 
contra ele e seu grupo eram motiva-
ções secundárias. O que importava, 
no final das contas, era expor pu-
blicamente a autoridade alcançada 
pela mão da Justiça.

Tal impressão foi reforçada, in-
clusive, pela recusa do Tribunal de 
Justiça do Rio, em dar cumprimento 
imediato à decisão do ministro Hum-
berto Martins. Presidente do STJ, 
Martins precisou se manifestar duas 
vezes para ver acatada sua ordem de 
transformar a prisão preventiva do 
prefeito em prisão domiciliar. Da for-
ma como o caso foi conduzido, ficou a 
impressão de que o objetivo da ação 
era constranger o ainda prefeito e fa-
zer com que ele começasse a pagar 
antecipadamente por crimes pelos 
quais sequer havia sido denunciado.

INSTITUIÇÃO DE ESTADO — Fatos 
como esse, infelizmente, parecem 
não causar indignação em ninguém. 
No Brasil, passou a ser considerado 
normal ver integrantes do MP (ins-
tituição primordial em qualquer de-
mocracia) agir com a autonomia dos 
inquisidores da Idade Média. Isso 
vale tanto para procuradores esta-
duais quanto para federais. Da forma 
como agem, alguns integrantes do 
MP, na prática, acabam se atribuindo 
o poder de denunciar, julgar e conde-
nar antes que o chamado “alvo” saiba 
do que se defender. 

No caso específico dessa opera-
ção, os procuradores justificaram 
a ação espetaculosa que levaram a 
cabo nove dias antes o fim do man-

dos fatos: no dia 10 de setembro 
— em plena campanha, portanto 
— foi feita uma operação de busca 
e apreensão na casa e no gabinete 
do prefeito. Foi nessa ocasião, por 
sinal, que Crivella teria trocado o 
chip do telefone celular antes de 
entrega-lo a um oficial de Justiça. 
Na opinião do MP, essa troca teria 
“o inequívoco intuito de obstruir 
e, mais uma vez, dificultar ao bom 
andamento das investigações”.

Como signatário de dois acor-
dos internacionais importan-
tes, o Brasil reconhece como lei 
um princípio criado justamente 
para impedir que o Estado abuse 
de seu poder diante do cidadão. 
Previsto no Pacto Internacional 
sobre Direitos Civis e Políticos e 
na Convenção Americana de Di-

reitos Humanos, conhecida como 
Pacto de San Jose da Costa Rica, 
tal princípio diz basicamente que, 
em nenhum inquérito ou proces-
so, ninguém é obrigado a produzir 
provas contra si mesmo. Crivel-
la não seria, portando, obrigado 
a facilitar as investigações. E não 
poderia ser punido por isso. 

São questões singelas, levanta-
das por um leigo. Sem pretensão 
de avançar nos detalhes de uma 
investigação que corre sob sigi-
lo, elas lançam dúvidas sobre a 
necessidade de tanta exposição 
pública a pretexto da busca a Jus-
tiça. A ação do MP e da polícia, 
além de permitir dúvidas quan-
to a intenção que os moveram, 
levanta o debate sobre a eficácia 
desse tipo de postura em opera-
ção. Será que, ao agir como agi-
ram, essas instituições não esta-
riam dando aos acusados argu-
mentos processuais capazes de 
colocar todo o caso em dúvida? Os 
desdobramentos se encarregarão 
de responder a essa pergunta.

aqui ele estivesse para embalar 
seu novo neto, para ensiná-lo a ser 
bom, o mais importante de todos 
os ensinamentos. 

Rabiscamos em nós alguns no-
mes. Depois de termos nos amado. 
Quero continuar assim, fazendo 
amor, durante o crescimento do 
nosso filho. Gosto de tocar com 

OPINIÃO

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 Gráfico: 3891-6000. Av. Dom Hélder Câmara, 164 Benfica Gerência Industrial: 3891-
6002 Gerência de Circulação e Logística: 3891-6005
Preço de venda em banca: RJ, MG, SP e ES: R$ 1,50 (dias úteis) e R$ 3 (domingos). Distrito 
Federal: R$ 3,60 (dias úteis) R$ 4,40 (domingos). Demais estados: R$ 4,20 (dias úteis) R$ 
5,10 (domingos) 

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 Benfica, (Parque Gráfico O DIA) - das 9h às 17h. 

São Paulo: Avenida Iraí 300 - Sala 306 - Indianópolis. CEP: 04082-000. Tels: 11 94704-2393 / 11 
99623-7645 / 11 99973-8313

Brasília: Tel: (61) 9920-91891. 

Promoções: promocoes@odia.com.br  

Classificados:  2532-5000/2222-8652/2222-8653/2222-8654/2222-8655/2222-8656 
- De 2ª a 5ª das 9 às 18h e 6ª das 9h às 19h. Todos os cadernos de classificados somente circulam 
na cidade do Rio e no Grande Rio.

Anúncios de Noticiário: 2222-8191 / 2222-8631 / 2222-8388. Anúncios para o Interior: 2222-8279 
- Negociações com agência: 2222-8388 Outros estados:2222-8279- De 2ª a 6ª, das 10h às 18h. Aten-
dimento ao jornaleiro: 3891-6012 - De 2ª a 6ª, das 8h às 12h30 e das 13h30 às 17h. 
Editora O DIA LTDA. Rua dos Inválidos 198, 2º andar, Lapa- CEP: 20.231-048 - Rio de Janeiro - RJ. 

O DIA é filiado ao Instituto Verificador de Circulação (IVC). 

Coluna publicada aos 

 DOMINGOS

umolharsobreorio@odia.com.br  

odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/
um-olhar-sobre-o-rio 

Nuno Vasconcellos

DISQUE REDAÇÃO: 2222-8069 E 98921-1888          ASSINATURA E ATENDIMENTO AO LEITOR: 2222-8600/2222-8650/2222-8651

EDITOR-CHEFE
Aloy Jupiara

EDITOR-EXECUTIVO
Bruno Ferreira

delicadeza e de compreender o 
tempo necessário para nos en-
contrarmos com o prazer. Ela e 
eu. Quentes nas descobertas que 
se repetem e são únicas. 

Gosto do que vem antes. Do 
brincar. Do espalhar surpresas. Do 
olhar de quem quer ser um. Sem 
pressa. Os nossos corpos se per-
filam em poesia. E as partes vão 
dizendo o que querem. Querem a 
presença que alimenta e que alvo-
roça e que descansa. 

Foi um ano difícil. A interminá-
vel pausa. Os desatinos de quem 
deveria amainar os medos. En-
quanto as mortes se avolumavam, 
avolumavam juntos a insanidade, 
a mentira, o desrespeito. Temo pelo 
mundo que vai ver meu filho nas-
cer. As violências prosseguem rou-
bando os encontros. Descartando. 
Desperdiçando vidas. 

Os risos ensaiados nos afastam 

de quem somos. Meu pai era um pro-
fessador da crença das cirandas de 
gente, da importância coletiva do fa-
zer feliz. “Ninguém muda ninguém, 
meu filho. O tempo nos ajuda a en-
contrar beleza no outro”, dizia ele 
com a sabedoria dos plantadores de 
hortas humanas. 

Juliana, com delicadeza, desliga 
as notícias e liga música. O despe-
dir do dia deve ser leve para que 
os sonhos nos ofereçam paisagens 
melhores. Eu sonho com meu filho 
esculpindo a vida com a segurança 
dos que compreendem que nasce-
mos para a felicidade. Não vou dizer, 
agora, os meus medos, embora eles 
permaneçam comigo. Vou respirar a 
espera com a naturalidade dos que 
têm fé. Vou ser pai e é essa a emoção 
que divido com vocês. Há uma vida 
espreguiçando para nascer. E a cada 
vida que nasce, nasce um sorriso de 
Deus, que prossegue criando...

‘QG DA PROPINA’

A SUJEIRA E A ESPUMA
O 

leitor de O DIA sabe que Marcelo Crivella jamais foi poupa-

do de críticas por esta coluna. Com base nos fatos e tendo 

sempre como norte os interesses dos cidadãos do Rio de 

Janeiro, ela jamais ignorou os equívocos administrativos e políti-

cos que marcaram o mandato do prefeito — e nunca escondeu a 

opinião de que Crivella não parecia estar à altura da cidade que 

o elegeu. O hábito de não governar para todos, mas apenas para 

seus eleitores mais fiéis, foi desaprovado, sempre com a certeza 

de que a página da passagem de Crivella pela prefeitura estaria 

virada na próxima sexta-feira, dia 1º de janeiro. 

“Não há, aqui, 

qualquer 

tentativa de 

ignorar o peso 

das denúncias”

“Como tudo o que 

brota da terra e 

que, um dia, ao 

seu seio volta”

Vou ser pai 

(Siga os comentários de Nuno Vasconcellos 

no twitter e no instagram: @nuno_vccls)

dato com o argumento de que, se, 
deixassem para se mover depois 
do 1º de janeiro, Crivella perderia 
a prerrogativa que a lei reserva aos 
prefeitos das capitais. Como titu-
lar do cargo, ele só pode ser inves-
tigado pela Procuradoria Geral de 
Justiça e julgado pelo Tribunal de 
Justiça. Fora dele, o caso iria para a 
primeira instância.

Com todo respeito aos senhores 
procuradores, esse é o tipo da expli-
cação que, ao invés de esclarecer, au-
menta as dúvidas sobre suas inten-
ções. A ação, por esse ponto de vista, 
teria servido apenas para mostrar à 
sociedade os responsáveis pela inves-

tigação contra o prefeito. Levando-se 
em conta que o MP é uma instituição 
de Estado e que seus integrantes de-
vem se guiar pelo princípio da im-
pessoalidade, o que menos importa 
em casos como esses é saber quem 
conduziu a investigação. O que inte-
ressa é o resultado alcançado por ela. 

CHIP TROCADO — Os procuradores, 
bem como a Polícia Civil, dizem que 
não agiram antes porque não que-
riam prejudicar o processo eleitoral, 
encerrado no dia 29 de outubro com 
a derrota de Crivella para Eduardo 
Paes. A preocupação, por mais nobre 
que pareça, perde o sentido diante 

ARTE PAULO MÁRCIO
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CONFIRA

Total de professores 
da rede municipal de 
Educação do Rio de Janeiro, 
de acordo com dados 
oficiais disponíveis na 
página da secretaria

EM DEBATE

Retorno 
presencial

Com ativismo na 

área educacional, 

Renan Ferreirinha 

pretende levar 

para a SME sua 

bagagem

“A gente vai 
contar com 
a análise 
jurídica, 
porque eu 
tenho uma 
simpatia pelo 
modelo de  
40 horas” 

RENAN 
FERREIRINHA

39.456

fila de espera mesmo que 
eles tenham feito certames 
para vagas com jornadas de 
trabalho diferentes. A inten-
ção, segundo Ferreirinha, 
é estudar com a assessoria 
da Secretaria Municipal de 
Educação (SME) e a Procu-
radoria Geral do Município 
a viabilidade jurídica de ado-
tar o regime de 40 horas para 
esse grupo. 

“A gente certamente vai 
contar com a análise jurídica, 
porque eu tenho uma simpatia 
pelas 40 horas. Eu, como ges-
tor, gostaria de propor isso. Se 
não for possível, que a gente 
possa entender junto com a 
assessoria jurídica o que con-
vém, priorizando quem está 
esperando”, disse.

Passada essa etapa, o obje-
tivo é abrir novos certames ou 
contratações (de acordo com 
as possibilidades da prefeitu-
ra) com jornada de 40 horas.

A 
poucos dias de to-
mar posse como se-
cretário municipal 
de Educação do Rio 

de Janeiro, o deputado es-
tadual Renan Ferreirinha 
(PSB) já estabeleceu algu-
mas metas para a sua gestão 
à frente da pasta. Uma delas 
é priorizar a convocação de 
professores que fizeram con-
cursos para a rede de ensi-
no carioca. A ideia é que eles 
preencham as três mil vagas 
que serão repostas.

“Para essas três mil va-
gas ( já anunciadas), vamos 
priorizar a convocação de 
concursados”, garantiu Fer-
reirinha à coluna. “Estamos 
finalizando os números e 
veremos de fato quantos se-
rão convocados. Mas a nossa 
meta é ocupar todas as três 
mil vagas dando preferên-
cia a quem já fez concurso”, 
acrescentou.

O futuro secretário tam-
bém deixou claro, em entre-
vista à coluna no último dia 
13, que é um “entusiasta do 
modelo de 40 horas (carga 
horária)”, e que planeja im-
plementá-lo também para 
essas três mil vagas. 

Nesse contexto, também 
será analisada a possibili-
dade de convocação desses 
concursados que estão na 

 nA questão do retorno ou 
não das atividades presen-
ciais na rede também é outro 
tema que será tratado com 
urgência. Ferreirinha já havia 
declarado à coluna, na edi-
ção de 13 de dezembro, que 
esse assunto será resolvido 
a partir de diálogo constante 
com professores, mas tam-
bém com responsáveis dos 
estudantes e alunos a partir 
de uma faixa etária.

Ele também prometeu 
conversas frequentes com 
a categoria na busca de so-
luções para melhorar a rede: 
“Podem e devem esperar 
da gente muito diálogo, e 
tudo isso em equilíbrio com 
a capacidade orçamentária 
e financeira do município, 
lembrando que existe um 
compromisso de que o míni-
mo constitucional, de 25%, 
será respeitado”.

“Então a Educação já 
tem um dinheiro que é ca-
rimbado, e é muito impor-
tante para a valorização 
dessa área”, acrescentou.

“Vamos priorizar os concursados”
Futuro secretário de Educação quer preencher três mil vagas convocando quem está na fila de espera 

LUCIANO BELFORD
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ENTREVISTA JOAQUIM LOPES, ATOR

 N Você tem agora um programa 
de culinária chamado ‘Receitas 
de Joaquim’ e a primeira pergun-
ta é: como você descobriu o seu 
talento para culinária?

 L Minha avó materna era uma cozi-
nheira excepcional. E ela, desde pe-
queno, me levava pra feira. Na vol-
ta, ficava com ela na cozinha ten-
tando absorver tudo o que podia. 
Fui apresentado a esse universo 
desde muito cedo e quando tinha 
24 anos entrei pra universidade de 
gastronomia pra aprofundar meus 
estudos. 

 N Todo chef tem uma especiali-
dade, um prato que arrebenta e 
um que teria sérios problemas 
para conquistar notas boas de 
pessoas exigentes. Quais seriam 
e o por que? 

 L Acho que o prato que eu mando 
bem é o spaghetti ao pomodoro, 
que parece simples, e é, mas na co-
zinha atingir o mais simples e ain-
da assim delicioso, é a coisa mais 
difícil. E eu teria sérios problemas 
com doces. Eu amo comer, mas fa-
zer... definitivamente, não é o meu 
forte. 

 N Você só pode escolher uma área 
que mais te completa: a atuação 
ou a culinária?

 L Impossível (risos). São prazeres 
e vocações que, apesar das duas 

serem expressões artísticas, vêm 
de lugares diferentes. Cada uma 
preenche um espaço fundamental. 

 N Como você faz para gravar o 
programa em casa durante a 
quarentena? E com você tem 
lidado com esse isolamento?

 L Eu tenho um espaço de cozinha 
aqui em casa que é praticamente 
um cenário, que montei com muito 
trabalho pra mim e pra receber a 
família e os amigos. Ainda não con-
segui inaugurar o espaço por conta 
da pandemia. Quando apresentei a 
ideia do programa, já estava certo 
que seria aqui de casa. E consegui-
mos reduzir ao máximo a equipe, 
seguindo todos os protocolos de 
segurança da OMS.

 N Você foi casado algumas vezes 
e sempre falou que gostaria de 
ter filhos. Chegou o momento. 
Esse era o momento pela ma-
turidade, pela fase da vida mais 
tranquila?

 L É uma conjunção de fatores que 
abrem espaço para que essa benção 
aconteça na vida de uma pessoa. Só 
sei que eu estou explodindo de ale-
gria, gratidão para ser pai de duas 
meninas junto com a Marcella. 

 N Ser pai de gêmeos é ...

 L Benção e gratidão em dobro!

 N Vocês esperavam ou sabiam 

da possibilidade de vir dois ao 
mesmo tempo? 

 L Nunca esperei, mas sempre tor-
ci para. Desde pequeno eu tinha 
a impressão que eu teria gêmeas. 
Coisas da vida que são inexplicá-
veis. Confesso que, quando a gente 
viu no ultrassom, eu só conseguia 
comemorar e sair pulando pelo 
consultório. 

 N Você terá duas meninas. 
Acha que será um pai 
muito ciumento com 
elas?

 L Definitivamente, não. Vou 
fazer de tudo que estiver ao 
meu alcance pra que minhas fi-
lhas sejam livres para serem fe-
lizes do jeito que elas quiserem 
e que elas se tornem mulheres 
seguras e fortes. 

 N Como ficou a relação com 
seus familiares, com quem 
você sempre foi muito liga-
do, agora que vai ser o novo 
papai  do pedaço? 

 L Meus pais e meu irmão es-
tão flutuando. É uma ener-
gia muito forte. O mais legal 
foi contar quando descobri-
mos. A chegada de um novo 
membro na família provoca 
reações muito bonitas. 

 N Já começou a reforma em 

 > Joaquim Lopes é ator e chef de cozinha. Sim, ele é formado em 
artes cênicas e gastronomia e não o peça para escolher uma só 
área de atuação. Ama as duas: atuar e cozinhar. Aos 40 anos, ele 
descobriu que vai ser pai de gêmeas com a companheira de dois 
anos e meio, Marcella Fogaça, e revela: “Nunca esperei, mas sem-
pre torci para. Desde pequeno eu tinha a impressão que eu teria 
gêmeas. Coisas da vida que são inexplicáveis”. O ator, que agora 
tem um programa de culinária para chamar de seu, ‘Receitas de 
Joaquim’, não é bom em fazer doces e aprendeu a cozinhar com 
avó materna. Ele detesta hipocrisia e, claro, como a maioria dos 
brasileiros cruza os dedos para a chegada da vacina contra a Co-
vid-19. Com vocês, o Joca para os mais próximos.

Eu e Marcella estamos 

sempre comprometidos 

em desconstruir 

comportamentos e 

atitudes ultrapassadas’
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casa para receber as crianças?  

 L Em janeiro começa tudo. 

 n E o enxoval? Já começaram a 
preparar?

 L Já. Aos pouquinhos vamos dei-
xando tudo em ordem. 

 n Que tipo de pais você e a Mar-
cella pretendem ser?

 L Eu e Marcella estamos sempre 
comprometidos em desconstruir 
comportamentos e atitudes ultra-
passadas que, infelizmente, estão 
enraizadas na cultura em que es-

tamos inseridos. Queremos criar 
dois seres humanos conscientes, 
interessados na diversidade, na 
empatia, na sustentabilidade e 
determinados em construir uma 
sociedade mais justa e igualitária. 
Além dos mais legais e divertidos. 

 n O que não tem perdão para 
Joaquim Lopes?

 L Hipocrisia. 

 n O ano de 2021 vai ser mesmo 
um ano especial por causa do 
nascimento das suas filhas. Mas, 
o que você espera depois de um 
ano atípico como foi 2020?

 L Nada mais importante do que o 
nascimento delas. Mas espero tam-
bém uma vacina e junto com ela 
um plano nacional de vacinação 
pra segurança de todos, especial-
mente daqueles que não podem ser 
vacinados. Pra mim, se tiver saúde, 
amor e trabalho eu estou bem!

 n Usa alguma cor especial na 
virada?

 L Geralmente uso branco. E pro-
curo estar conectado com minha 
família e pessoas que eu amo.

 n Quem é Joaquim Lopes por 
trás dos holofotes?

 L Sou tudo o que fiz. Uma coleção 
das minhas experiências e apren-

dizados que me moldaram da 
forma que eu sou hoje. Tenho 

uma obstinação na vida: ser 
a cada dia melhor do que 
fui ontem. Aprender com os 

meus erros e me aproximar 
da melhor versão que posso 

atingir. Amanhã com certeza 
não serei o mesmo que hoje.

DIVULGAÇÃO/JORGE BISPO

Desde pequeno eu  

tinha a impressão que  

eu teria gêmeas. Coisas  

da vida inexplicáveis. 

REPRODUÇÃO INTERNET
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Os animais têm um instinto heroico e alguns são ca-

pazes de fazer de tudo para salvar quem eles amam. 

Na Argentina, outra cachorrinha fez um feito impres-

sionante. Caipirinha, uma filhote, salvou a irmã mais 

velha, Luna, de 14 anos, que caiu na piscina aciden-

talmente. A dona das duas, Julieta Firpo, contou em 

entrevista ao site The Dodo que Luna está perdendo 

a visão e não é mais tão aventureira como costumava 

ser. Quando foi ver as imagens da câmera de seguran-

ça, Julieta teve uma surpresa. Ela viu que Luna caiu 

na piscina porque já não está enxergando tão bem e 

Caipirinha foi a verdadeira heroína. 

Esse gatinho para lá de esperto resolveu que não ha-

via lugar mais quentinho e confortável para a sua so-

neca do que os seus irmãos caninos, um trio de Golden 

Retrievers. Usuários do Instagram ficaram encantados 

com a folga do bichano e com a reação dos cãezinhos.

FILHOTE SALVA  

CACHORRA DE 14 ANOS

GATINHO FAZ SEUS 

IRMÃOS DE CAMA

REPRODUÇÃO/FACEBOOK 

Cachorra 
corgi cria 
filhotes de 
labrador 
depois que a 
mãe deles 
morreu

Um cãozinho chamado Alok

Que o DJ Alok tem uma legião de fãs todo mundo já sabe, 

mas quantos deles já nomearam o cachorro em homena-

gem a ele? A senadora Kátia Abreu fez isto com um cão-

zinho, da raça pastor-belga, que ganhou de uma amiga 

e postou nas redes sociais. “O nome dele é Alok. Home-

nagem ao grande DJ do Brasil”, escreveu ela, ao mostrar o 

filhote para os seguidores.

REPRODUÇÃO 

CASTRAÇÃO 
DAS FELINAS 
EVITA 
DOENÇAS

Além de evitar 

que as gatas 

procriem, a cas-

tração das felinas 

pode salvar a vida 

delas, evitan-

do uma série de 

doenças — como 

infecção no  

útero e câncer  

de mama.

A
s adoções entre animais são nada fora 
do comum. Já contamos aqui a história 
de  uma cadela que adotou gatinhos após 

perder os próprios filhos e agora trazemos uma 
nova história emocionante. A cachorra corgi An-
gela adotou quatro filhotes de labrador depois 
que a mãe deles morreu em uma cirurgia.

Segundo o site Bored Panda, Autumn era um 
labradora que foi resgatada de um criador de 
cães em péssimas condições. Ela estava grá-
vida quando foi levada ao abrigo de animais e 
teve complicações no parto. Logo após dar à luz 
a quatro filhotes, ela teve que passar por uma 
cirurgia, mas não resistiu.

Foi então que Jen, que colabora com o abri-
go Lonestar Dog que resgatou Autumn, teve 
uma ideia. Ela colocou os filhotes de labrador 
junto de Angela, uma corgi que tinha dado à luz 
a quatro filhotes há duas semanas. Ela ainda 
estava amamentando e nem estranhou os no-
vos filhotes. De acordo com Jen, a mamãe logo 
começou a limpar os cãezinhos e dar de mamar. 
A equipe do abrigo até tentou tirar os quatro la-
bradores dela para colocar na encubadora, mas 
Angela ficou latindo pedindo os cachorrinhos de 
volta. Todos eles estão juntos desde então.

Uma linda história de adoção

CACHORRINHA VIRA 
SENSAÇÃO COM 

LOOKS ESTILOSOS
Alguns cachorros são muito estilosos. No TikTok, surgiu 

mais uma sensação fashion do mundo canino.TIKA 
THE IGGY é uma galgo italiano de Montreal, cidade do 

Canadá, e já conquistou mais de 600 mil fãs no TikTok com 

posts mostrando suas roupas extravagantes. O vídeo de maior 

sucesso de Tika tem mais de 27 milhões de visualizações. Ela prova 

um casaco de pele falsa e um conjunto de moletom amarelo.

REPRODUÇÃO/TIKTOK 
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É o bicho
n blog: www.odia.com.br/blog/eobicho n Com conteúdo: Portal iG

Uma amizade pra lá de inusitada entre um cachorro da raça pitbull e um ratinho chamou a atenção 

dos internautas. Na página @seuamigopitbull, no Instagram, Sebastian aparece em diversas fotos e 

vídeos se divertindo ao lado de seu amigo roedor, o Dudu. Na página, as publicações, além de mos-

trarem o cotidiano dos amigos, também buscam mostrar que cachorros da raça pitbull são bastante 

doces. “Como vou ser agressivo ou antissocial se tenho um ratinho como irmão?”, questiona um vídeo 

publicado por lá, que ainda mostra imagens fofas dos dois juntinhos. “Apesar do minúsculo tamanho, 

de vez em quando me dá umas broncas, e ele sim, pode fazer o que quiser comigo! Você tem sangue 

canino, irmãozinho”, diz a legenda de uma outra postagem. Os dois são tão unidos que até combinam 

seus looks. Derreta-se com a fofura dessa amizade.

UMA AMIZADE INUSITADA

FIQUE 
LIGADO!
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