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RIO SE MOVE
MUDANÇAS JÁ 
COMEÇARAM. O 
IMPACTO SERÁ 
POSITIVO 
UM OLHAR SOBRE 

O RIO, P. 10

SAIBA TUDO  
SOBRE A VOLTA ÀS 
AULAS AMANHÃ. P. 3
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Desfiles geram lucros extraordinários para  hotéis, restaurantes e artistas. 

O Rio vive o impasse de como ajudar na sobrevivência dos sambistas. P. 6

Sem risos, sem alegria, 
sem palhaços no salão 

Gás de cozinha 
sobe 101,3% 
em 10 anos

Cantora Giulia Be fala sobre 
amadurecimento, fãs e planos. P. 4
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Essa menina 
solta, agora 
sou de fato”

RIO DE JANEIRO, P. 5

VEJA QUAIS 
PROFISSÕES 
DEVEM 
ACABAR E 
QUAIS VÃO 
CRESCER NO 
FUTURO

MOLEJO: EM LIVE, 
ANDERSON SE DIZ 
BISSEXUAL. DP 
PODE PEDIR 
ACAREAÇÃO COM 
MC MAYLON

ECONOMIA, P. 12

MENINA SOLTA 

Uma vitória hoje 
sobre o Bragantino 
põe o Rubro-
Negro no topo da 
tabela, mesmo que 
momentaneamente. 
Bruno Henrique é 
um dos destaques 
do time para buscar 
esses 3 pontos. P. 8

Atriz Paloma 
Bernardi revela 

que quer ser 
mãe, mas não 

agora. P. 14

PALOMA ASAVEDRA
SERVIDOR, P. 13

Frente Parlamentar da 
Reforma Administrativa 
quer fim da estabilidade 
para servidores atuais

PROJETOS 
MAIS E MAIS 
POLÊMICOS 

Em 2020, o reajuste acumulado foi de 9,24%,   mais 
que o dobro da inflação no período. P. 11

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

40
 PÁGINAS 
NO TOTAL
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SABRINA PIRRHO
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O 
deputado estadual Alexandre Freitas (Novo) 
está em seu primeiro mandato na Assem-
bleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ele é tam-

bém suplente do vereador Leandro Lyra, do mesmo 
partido. Liberal convicto, Freitas se filiou ao Novo 
no primeiro ano de existência da legenda, tendo 
atuado como voluntário para a criação do partido. 
O deputado rechaça quem considera que o Novo 
faça uma velha política como “sapatênis”. “Eu só 
posso concluir que quem pensa assim não conhece 
o partido. O Novo é o único do Brasil que não usa 
dinheiro público e veda que políticos sejam dirigen-
tes partidários, com isso, cria um sistema de peso e 
contrapeso na própria estrutura partidária”, dis-
se. Em entrevista ao jornal O DIA, Alexandre falou 
ainda sobre como o estado do Rio pode voltar a ter 
equilíbrio fiscal. “Sem qualquer dúvida, a previdên-
cia e os privilégios e supersalários dos burocratas 
dos três poderes são os maiores fomentadores da 
desigualdade social. Uma reforma administrativa 
também é necessária para reduzir o peso do Estado 
no bolso do contribuinte”.

ENTREVISTA 

‘A União é o maior problema 
orçamentário do Rio’

 n Este é seu primeiro mandato 
como deputado estadual. Qual 
a conclusão a que o senhor che-
gou nestes dois primeiros anos?

 L Que uma andorinha pode até 
não fazer verão o ano todo, mas 
um bom parlamentar consegue 
tornar possível alguns dias de sol 
para população. O Parlamento te 
dá oportunidade real de mudar a 
vida das pessoas. Um político vo-
cacionado, apaixonado pela arte 
de fazer política, é capaz de com-
preender que para dialogar não é 
preciso renegar seus princípios ou 
“entrar no esquema”, é possível es-
tar na política, fazer a diferença e 
se manter honesto e íntegro.

 n Como o senhor encara quan-
do falam que o Partido Novo é 
a velha política de “sapatênis”?

 L Quem pensa assim não conhece 
o partido. O Novo é o único do Bra-
sil que não usa dinheiro público e 
veda que políticos sejam dirigentes 
partidários, com isso, cria um siste-
ma de peso e contrapeso na própria 
estrutura partidária. O Novo é o 
primeiro fiscal dos mandatários. 
Eu costumo dizer que o Novo é o 
pior partido para quem quer ser 
político, mas é o melhor para quem 
quer fazer uma boa política.

 n Outra crítica recorrente é que 
o Partido Novo tem os olhos 
mais voltados para os ricos e 
não apresenta políticas públicas 
que atendam aos moradores de 
favelas. É justa esta avaliação?

 L É equivocada. O Novo é o único 
partido que luta de forma real pela 
universalização do saneamento bá-
sico. É uma pauta primordial para 
a qualidade de vida dos mais po-
bres. A lei da liberdade econômi-
ca que aprovei no âmbito estadual 
reduz a burocracia de diversas ati-
vidades de baixo risco, que são ati-

vidades exercidas pelas classes mé-
dia e mais pobres. O desafio agora é 
influenciar na apresentação dessa 
lei nos municípios que são quem 
de fato atrapalham mais o cidadão 
na sua liberdade para empreender.

 n Como o senhor avalia o go-
verno de Cláudio Castro após o 
afastamento de Wilson Witzel?

 L É um governo muito mais aberto 
ao diálogo. Esse ano, vamos cobrar 
que envie as reformas necessárias 
para melhorar as tão combalidas fi-
nanças do estado. Estamos lutando 
pelo fim da substituição tributária 
e por uma reforma da previdência 
que aplique a alíquota progressiva 
para a elite do funcionalismo, que 
se tornou um verdadeiro parasita 
do pagador de impostos.

 n O que o governo pode fazer 
para conter a pandemia?

 L Providenciar o mais rápido pos-
sível a vacina. As medidas preven-
tivas de distanciamento e uso de 
máscara são, antes de mais nada, 
uma responsabilidade individual. 
Quando o Estado busca coagir o ci-
dadão, ao invés de educar, ele aca-
ba agravando ainda mais o proble-
ma. Ainda não sabemos o número 
de mortos que foram vítimas das 
medidas restritivas totalmente ir-
racionais impostas ao cidadão, que 
corria pouquíssimo risco de sofrer 
as consequências graves da Co-
vid-19. As ações deveriam ter sido 

privilégios e cabe ao Parlamento 
cobrar maior responsabilidade fis-
cal desses entes. Precisamos tam-
bém privatizar estatais, desvincu-
lar fundos que engessam o gestor 
e reformar a previdência pública 
atacando privilégios. Previdência, 
privilégios e supersalários dos bu-
rocratas dos três poderes são os 
maiores fomentadores da desigual-
dade social. Uma reforma adminis-
trativa também é necessária para 
reduzir o peso do Estado no bolso 
do contribuinte. Mas não podemos 
esquecer que o Rio é o estado mais 
prejudicado pelo pacto federativo, 
por ser um estado consumidor, a 
lógica arrecadatória do ICMS faz 
com que o cidadão fluminense 
banque serviços públicos em ou-
tros estados e a única coisa que o 
Rio produz, que é petróleo, acaba 
gerando arrecadação nos estados 
consumidores do combustível. Um 
verdadeiro absurdo. A União é o 
maior problema orçamentário do 
Rio, a corrupção é o segundo maior.

 n Quais são as prioridades que o 
senhor gostaria de ver atendidas 
pelo Governo Estadual?

 L Reforma da previdência com 
alíquota progressiva para a elite 
do funcionalismo, a instalação 
do CIOF na Baía de Guanabara, a 
aprovação do código de defesa do 
empreendedor e o fim da substitui-
ção tributária para o maior número 
possível de produtos.

ALEXANDRE FREITAS, DEPUTADO ESTADUAL

direcionadas aos grupos de risco.

 n O senhor propôs uma emenda 
constitucional autorizando a 
instalação de fábrica de armas 
no estado, hoje proibida. Em 
janeiro deste ano, o número de 
mortos por tiroteio/disparo por 
armas de fogo aumentou 149% 
em relação ao mês anterior. 
Vale mesmo a pena priorizar o 
comércio armamentista?

 L Essa emenda prioriza o emprego, 
a geração de riqueza. A arma ilegal 
que para na mão do bandido não 
vem direto da fábrica. Para com-
bater o armamento ilegal, estamos 
buscando junto ao Ministério da 
Justiça a instalação do Centro In-
tegrado de Operações de Fronteira 
na Baía de Guanabara, que vai mo-
nitorar a Baía e o Litoral Fluminen-
se. Mas o que chamou a atenção no 
debate em plenário foi uma depu-
tada do PSOL usando como exem-
plo uma fábrica nacional de armas 
que emprega “apenas” 2 mil pes-
soas em postos de trabalho diretos. 
Estima-se que 2 mil empregos di-
retos gerem 8 mil indiretos. Ficou 
claro a desconexão da parlamentar 
com a realidade produtiva do país.

 n O que o Estado pode fazer para 
voltar a ter um equilíbrio fiscal?

 L Cortar na própria carne. Judiciá-
rio e Ministério Público são insti-
tuições irresponsáveis com o Or-
çamento, verdadeiros antros de 

THIAGO LONTRA/ALERJ

O Novo é o 
pior partido 
para quem 
quer ser 
político, 
mas é o 
melhor para 
quem quer 
fazer boa 
política”

O Parlamento 
te dá opor-
tunidade 
real de 
mudar a 
vida das 
pessoas”

Reforma 
administra-
tiva é 
necessária 
para reduzir 
peso do 
Estado 
no bolso 
do contri-
buinte”

Bolsa Família deve 
ser critério para que o 
auxílio emergencial seja 
retomado. 
ECONOMIA

Atlético-GO negocia 
contratação de César, 
do Flamengo. 
ESPORTES

‘Não preciso estuprar 
ninguém’, assume 
Anderson Molejo.  
RIO DE JANEIRO

As mais lidasOnline

SidneyRezende
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PASSO A PASSO DA

VOLTA ÀS AULAS
O retorno presencial dos alunos está marcado para o dia 24 de fevereiro, já 
as aulas remotas voltam a partir de amanhã na rede municipal de ensino

CAROLINA FREITAS
carolina.freitas@odia.com.br

 > As unidades de ensino receberão 
ações de limpeza e desinfecção, se-
gundo as recomendações da Anvisa, 
e o chão das unidades terão marca-
ções para facilitar o distanciamento 
necessário. As janelas e portas ficarão 
abertas para facilitar a ventilação, e 
atividades ao ar livre terão prioridade.

As mesas dos professores ficarão, no 
mínimo, distantes 2 metros da dos es-
tudantes. Entre os alunos, a distância 
das carteiras será de 1,5 metro.

Além disso, os alunos não poderão 
compartilhar objetos pessoais, como 
livros e canetas. Os parquinhos das 
unidades serão usados apenas por 
crianças de até 10 anos, que deve-
rão manter a distância de 1,5 metro 
umas das outras.

As bibliotecas estarão liberadas, 

desde que respeitando o distancia-
mento e garantindo que os funcioná-
rios higienizem as mãos com álcool 
em gel 70% antes e depois de manu-
sear o acervo.

O protocolo sanitário que será 
usado nas escolas municipais tem 
o aval do Comitê Especial de En-
frentamento à covid-19 da prefeitu-
ra do Rio, grupo formado por espe-
cialistas em Saúde, pesquisadores e 
acadêmicos.

A rede de Educação do Rio contará 
com o aplicativo Alerta Covid-19, que 
irá reunir notificações de pessoas da 
comunidade escolar contaminadas 
pela doença. Será feito ainda um 
acompanhamento integrado dos re-
gistros com encaminhamento para a 
SMS e determinação de isolamento.

Limpeza e desinfecção nas escolas

FOTOS ESTEFAN RADOVICZ / AGENCIA O DIA

Ferreirinha mostrou 
os protocolos 
sanitários adotados 
pela SME na Escola 
Municipal Pereira 
Passos, no Rio 
Comprido

A 
Prefeitura do Rio apresentou o 
plano de volta às aulas da rede 
municipal de ensino, que conta 
com 1.543 unidades escolares. 

O anúncio oficial foi feito pelo prefeito 
Eduardo Paes com o secretário munici-
pal de Educação, Renan Ferreirinha, e 
o secretário de Saúde, Daniel Soranz. O 
retorno presencial está marcado para o 
dia 24 de fevereiro, já as aulas remotas 
voltam a partir de amanhã. O plano es-
tabelece medidas de prevenção, moni-
toramento e contingência de casos do 
coronavírus.

O secretário Ferreirinha ressaltou que 
o plano é dinâmico e pode ser modificado 
de acordo com as condições epidemioló-
gicas de cada região da cidade.

“A escola só voltará se tiver o protocolo 
sanitário seguido à risca, além da questão 
da infraestrutura e questão de recursos 
humanos. Tudo isso faz parte para que a 
escola esteja apta a abrir”, disse. 

DUAS ETAPAS
A volta às aulas terá duas etapas iniciais: 
remota, a partir de 8 de fevereiro, e pre-
sencial, a partir de 24. As aulas presen-
ciais estão divididas em fases. Na primei-
ra fase, voltam parcialmente alunos da 
pré-escola, 1º e 2º ano. Na segunda, voltam 
parcialmente alunos de creches, 3º ao 6º 
ano e 9º ano. Na terceira e última etapa, 
mais alunos de creches e 6º ano, alunos do 
8º ano, PEJA e Classes Especiais.

Para evitar aglomeração, a quantidade 
de alunos nas unidades estará condicio-
nada às condições epidemiológicas de 
cada região administrativa da cidade. Se 
a situação estiver moderada (bandeira 
amarela), as unidades escolares poderão 
receber 75% de seus alunos. Se estiver alta 
(bandeira laranja), 50% de sua capaci-
dade. E se estiver muito alta (bandeira 
vermelha), 30% da capacidade.

PROGRAMA CONECTADOS
O Programa Conectados irá oferecer da-
dos patrocinados aos 643 mil alunos e 
39 mil professores da rede municipal de 
ensino para que tenham acesso gratuita-
mente à plataforma de aulas. Estudantes 
que não têm equipamentos para acessar 
a internet ou morem em áreas sem co-
bertura, vão receber o material didático 
impresso e, em algum momento, irão às 
escolas deixar as atividades didáticas.

Caso o aluno tenha alguma dúvida, ela 
será respondida na próxima vez em que 
ele for à escola buscar suas atividades di-
dáticas. As principais diretrizes do proto-
colo visam reduzir as chances de conta-
minação dentro das unidades escolares.

O distanciamento dentro das escolas, 
creches e EDIs será de 1,5 metro, a higie-
nização das mãos será frequente, o uso de 
máscara obrigatório, exceto para crian-
ças de até 3 anos. As refeições serão fei-
tas dentro das próprias salas, para evitar 
aglomeração nos refeitórios. 

CONFIRA

 N A volta às aulas conta com um plano 
de contingência, que reúne cinco dire-
trizes: afastamento de quem contrair 
covid-19, isolar estudantes que tiverem 
contato com pessoas contaminadas 
(quem estiver indo às aulas presen-
cialmente passará automaticamente 
para o ensino remoto, isolar professor 
contaminado (se for possível substi-
tuir o professor, as aulas continuarão 
presenciais), isolar uma turma se for 
registrado mais de um caso no interva-
lo de 14 dias, e se mais de um caso sur-
gir, no intervalo de 14 dias, em turmas 
diferentes da mesma escola, o comitê 
local, SMS e SME poderão decidir pelo 
fechamento da unidade.

Diretrizes do plano 
de contingência

Aulas presenciais 
vão retornar dia 24 

e o percentual de 
alunos vai depender 

do estágio de 
contaminação

FOTOS: ESTEFAN RADOVICZ

NO ESTADO

 NAmanhã começa o ano letivo na rede 
estadual de ensino. Ao longo deste mês 
as escolas estarão acolhendo os alunos 
em grupos e em horários pré-agendados 
para uma avaliação. Durante a ida dos 
estudantes às unidades, também serão 
entregues o plano de estudo e o material 
pedagógico impresso. Os kits alimentação 
serão entregues via agendamento.

“O mês de fevereiro será de preparação 
pedagógica e de acolhimento da comuni-
dade escolar. É um momento importante, 
especialmente para os alunos, já que a 
maior parte deles passou quase um ano 
afastado e precisa reestabelecer o vínculo 
com os professores, diretores e colegas”, 
explicou Comte Bittencourt, secretário 
estadual de Educação.

Avaliação 
socioemocional

A escola 
só voltará 
se tiver o 
protocolo 
sanitário 
seguido à 
risca”

RENAN 
FERREIRINHA,  
Secretário 
municipal de 
Educação
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A 
correria do dia a dia, 
as multitarefas, nos 
deixam sobrecarre-
gados, mas todos nós 

precisamos de interioridade: 
de nos retirarmos para um 
espaço e um tempo dedica-
dos ao nosso relacionamento 
com Deus, e isto não significa 
fugir à realidade. Pessoas de 
oração procuram a solidão e 
o silêncio, não para não serem 
incomodados, mas para ouvir 
melhor a voz de Deus.

A oração é o nosso coração 
e a nossa voz, e se faz coração e 
voz de muitas pessoas que não 
sabem rezar ou não querem 
rezar ou estão impossibilita-
das de fazer: somos intercesso-
res. Quando rezamos estamos 
em sintonia com a misericór-
dia de Deus. Misericórdia em 
relação aos pecados, mas mi-
sericórdia por todos que pedi-
ram para rezar por eles, e esta 
é a verdadeira oração.

Aquele que não ama o ir-
mão não reza seriamente. Em 
espírito de ódio não se pode re-
zar; em espírito de indiferen-
ça não se pode rezar. A oração 
só se dá em espírito de amor. 
Quando um crente, movido 
pelo Espírito Santo, reza pe-
los pecadores, não faz seleções, 
não emite juízos de condena-
ção: reza por todos e também 
reza por si. O mundo avança 
graças a esta cadeia de orantes 
que intercedem, e que na sua 
maioria são desconhecidos... 
mas não a Deus!

A Igreja, em todos os seus 
membros, tem a missão de 
praticar a oração de interces-
são. Em particular, é dever de 
todos que desempenham pa-
pel de responsabilidade, como 
pais e educadores. Jesus é nos-
so grande intercessor, e rezar 
é fazer um pouco como Jesus: 
interceder junto do Pai, pelos 
outros. E isto é muito bom.

SER 

INTERCESSOR

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

Mais de 2 mil idosos são 
vacinados na repescagem
Postos da UERJ e do Parque Olímpico funcionarão durante a semana

DIVULGAÇÃO

P
ara alegria de mui-
tos idosos cariocas 
e de suas famílias, a 
chuva forte deu uma 

trégua na manhã de ontem, 
tornando possível a vacina-
ção da população acima dos 
90 anos no sistema drive-th-
ru. A ação, realizada pela Se-
cretaria Municipal de Saúde 
(SMS), contou com o apoio 
de diversos órgãos da Prefei-
tura do Rio. Ao todo, 2.605 
pessoas foram vacinadas on-
tem. Destas, 1.337 foram na 
modalidade drive-thru. 

Já na primeira semana de 
funcionamento do posto da 
UERJ, que funciona de se-
gunda a sexta-feira, entre os 
dias 1 e 5, foram 3.341 vacina-
dos. Também já foram minis-
tradas 3.503 doses em domi-
cílio para idosos acamados.

A novidade é que o posto 
do Parque Olímpico passa 
a funcionar também de se-
gunda a sexta, das 9h às 15h, 
já a partir de amanhã. Nele, 
haverá vacinação no modo 
tradicional, para pedestres, 

Paes se reúne com 

todo o secretariado

o que aconteceu na segun-
da-feira foi uma ação coor-
denada, para não chamar de 
lockout. Nós estabelecemos 
um prazo de 90 dias para 
tomar decisões mais defini-
tivas em relação ao modelo. 
Infelizmente, não vamos ter 
soluções muito imediatas, o 
que a gente quer é melhorar 
o serviço agora, mas pensar 
a médio e longo prazo em so-
luções definitivas para que 
o serviço, que já funcionou 
bem, volte a funcionar bem”. 

Insumos da Oxford 
chegam ao Rio

A atriz Laura Cardosa, de 93 anos, recebeu ontem a primeira dose do imunizante contra a covid-19

O prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, se reuniu, na manhã 
de ontem, com todo o seu 
secretariado. Após o encon-
tro, Paes conversou com 
jornalistas e contou que a 
reunião foi para falar sobre 
o balanço da gestão duran-
te os últimos 30 dias de go-
verno e o planejamento de 
novas metas para a cidade.

O prefeito falou sobre 
a paralisação do BRT, na 
segunda-feira. “Não te-
nho a menor dúvida que 

rência da carga é delicada. 
O lote chegou armazenado 
em uma temperatura de 55º 
negativos e seguirá rumo à 
FioCruz em um caminhão 
frigorífico para manter a cli-
matização do material. 

O lote servirá para a pro-
dução de ao menos 2,8 mi-
lhões de doses, de acordo 
com a FioCruz. Este é o pri-
meiro de 14 lotes adquiridos.

Os insumos da vacina 
de Oxford chegaram ao 
Rio no início da noite de 
ontem. O avião com a car-
ga pousou no aeroporto 
do Galeão por volta das 
18h20. A matéria-prima 
será transportada para a 
Fundação Oswaldo Cruz 
(FioCruz), com escolta da 
Polícia Federal (PF). 

A operação de transfe-

e pelo drive-thru. O superin-
tendente de Vigilância em 
Saúde da SMS, Márcio Gar-
cia, falou sobre a continui-
dade da campanha com esse 
sistema de atendimento: 

“São drive-thrus espalhados 
pela cidade, com vacinação 
supertranquila, rápida, cô-
moda e com segurança”.

Nesta semana, é a vez de 
os idosos de 85 a 89 anos se-

rem vacinados, começando 
pelos de 89, amanhã, e redu-
zindo a idade por ano a cada 
dia. E no sábado, 13, será o 
dia de vacinar quem não 
pôde ir durante a semana.
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L
endo, ouvindo, colecio-
nando e compartilhan-
do ensinamentos. Às ve-
zes, o que somos de fato 

fala mais alto do que falamos. 
Precisamos crescer onde so-
mos plantados. Não podemos 
fugir do que somos e de onde 
fomos colocados.

Não pretendo esperar que 
a vida melhore ou que o mun-
do se torne melhor. Pretendo 
melhorar-me para tornar, se 
possível, o mundo e a vida me-
lhores para quem puder sentir 
minha influência. Que esteja-
mos unidos pelo que nos une: 
fraternidade universal.

E os recados, do velho e bom 
Epicteto, em A Arte de Viver: 
“Quem exatamente você quer 
ser? Que tipo de pessoa você 
deseja ser? Quais seus ideais 
pessoais? Quem você admi-
ra? Quais as características 
especiais dessas pessoas que 
você também quer ter? Está 
na hora de parar de ser vago e 
impreciso. Se deseja ser pessoa 
extraordinária, se deseja sabe-
doria, deve identificar preci-
samente o tipo que aspira ser.

Se tem um diário, anote o 
que tenta ser de modo que pos-
sa consultar a autodefinição. 
Descreva a conduta que quer 
adotar para que possa mantê
-la não só quando se encontrar 
sozinho, como quando estiver 
na companhia de outros.

Siga os impulsos generosos. 
Não os questione, especial-
mente quando amigo precisar: 
aja em benefício dele. Não he-
site. É dever ficar ao lado dos 
amigos quando passam por 
dificuldades. Não podemos 
buscar nosso bem maior sem 
necessariamente promover 
o bem dos outros. Considere 
seus mais profundos anseios 
como seus filhos. Cuide bem 
deles. Faça-os crescer, ser. Po-
demos. Vamos!

FRASES DE 
AMIGOS

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

Delegado pode pedir acareação 
Em live com termos chulos, cantor Anderson se defende da acusação de ter estuprado funkeiro  

O 
delegado Reginaldo 
Guilherme, respon-
sável por investigar a 
acusação de estupro 

de Mc Maylon contra o can-
tor Anderson Leonardo, disse 
que pode chamar os dois en-
volvidos no caso para depor 
juntos na 33ª DP (Realengo) e 
confrontar as histórias sobre o 
suposto crime. 

“Se necessário for, nós va-
mos chamar os dois para fa-
zer uma acareação”, declarou 
o titular da distrital. Na sex-
ta-feira, o vocalista do grupo 
Molejo prestou depoimento 
na delegacia durante quatro 
horas. Anderson confirmou 
aos policiais que fez sexo 
com Maycon Douglas Nas-
cimento Adão, o Mc Maylon, 
mas negou que a relação te-
nha sido forçada. 

Para o delegado, as decla-

rações do pagodeiro foram 
bastante esclarecedoras: “O 
depoimento do Maylon ha-
via sido muito firme, muito 
contundente, e se confirmou 
em parte. Ele disse que foi ao 
motel e foram ao motel, disse 
que houve o ato, a conjunção 
carnal, e houve. Agora vamos 
levar em conta o depoimento 
do Anderson e apurar”. 

Anderson Leonardo assu-
miu ser bissexual em uma 
live durante a madrugada 

de ontem. Em conversa com 
o jornalista Betoh Cascardo, 
o pagodeiro falou tudo e sem 
filtro sobre o caso. Anderson 
negou o estupro.

“Comi? Comi. Estuprei? 
Não. Comi, com consenso. 
O veado (sic) estava colo-
cando cada roupa colorida, 
aquele ‘bagão’ (sic) na fren-
te, grande para c******, e 
com o maior bundão. Eu 
falei: ‘Compadre, vou botar 
no c* dele logo para acabar 

com essa p****. Botei no c* 
dele. Pensei que estava até 
apaixonado pelo c* dele. 
Mas depois que comi o c* 
dele, com consentimento, 
normal”. Neste momento o 
cantor para o depoimento 
e afirma que não está ten-
tando se prejudicar ou criar 
provas contra si próprio, que 
apenas está relatando fatos. 
E continuou. “Eu não preciso 
estuprar ninguém, não. Não 
preciso”.

Água tem níveis recordes de geosmina 
Alta concentração da substância foi registrada no fim de janeiro em relatórios da Cedae

Cedae relata geosmina na água, mas diz que ela não faz mal à saúde

Relatórios feitos pela Cedae 
mostram que a água captada 
da estação de tratamento do 
Guandu teve níveis recordes 
de geosmina do ano no fim 
de janeiro. A água examina-
da no dia 25 apresentou con-
centração de 0,318 microgra-
ma da substância por litro 
de água (µg/l). Já no dia 27, o 
volume foi de 0,259 µg/l e no 
dia 30, 0,260 µg/l.

Na mesma semana, hou-
ve outros números eleva-
dos, como no dia 26, que 
apresentou concentração 
de 0,165 µg/l, e no dia 28, 
com 0,128 µg/l. Feverei-
ro começou com o volume 
de 0,118 µg/l no dia 1º, últi-
mo dia com dado disponível.

Desde a última crise da 
geosmina, no início de 2020 
— que chegou a ter 1,96 µg/l 

da substância na água —, a 
concentração tem sido me-
nor do que 0,010 µg/l. Mas, a 
partir do dia 9 de janeiro, esse 
volume começou a aumentar.

O QUE É A GEOSMINA
A geosmina é uma substân-
cia química produzida pela 
decomposição de algas que 
deixa a água com cheiro e 
gosto de terra, além de co-

loração alterada. Apesar de 
relatar a presença da subs-
tância na água que distribui 
à população, a Cedae diz que 
ela não faz mal à saúde.

Por causa da desconfiança 
na qualidade de água, o Mi-
nistério Público e a Defen-
soria estaduais pedem na 
Justiça que a Cedae dê um 
desconto de 25% na conta 
dos consumidores.

“Se necessário for, 
nós vamos chamar os 
dois para fazer uma 
acareação”
REGINALDO GUILHERME,
Delegado titular da 33ª DP

FÁBIA OLIVEIRA

THUANY DOSSARES

DIVULGAÇÃO / CEDAE
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O CARNAVAL PEDE  

Lei Aldir Blanc não contemplou todas as escolas de samba. Trabalhadores das 
agremiações enfrentam dificuldades. Reunião com Eduardo Paes será dia 10

Q
uanto riso, oh, quanta alegria! A 
antológica marchinha Máscara 
Negra de Zé Keti e Pereira Mat-
tos ilustra bem o que represen-

ta o Carnaval no Rio de Janeiro: risos 
e alegrias. Mas este ano a pandemia 
de coronavírus trouxe outra realidade 
para foliões e, principalmente, para as 
escolas de samba: o maior espetáculo 
da Terra não vai ocorrer. E a Indústria 
do Carnaval, que movimenta e injeta 
bilhões de reais na economia fluminen-
se, se encontra parada, com seus traba-
lhadores (sobre)vivendo com muitas 
dificuldades. Isso porque muitos desses 
trabalhadores não conseguiram rece-
ber o auxílio emergencial (de R$ 600 
e R$ 300) e das 8 escolas de samba do 
grupo especial, somente quatro foram 
contempladas com recursos da Lei Al-
dir Blanc de incentivo a cultura. Para 
buscar uma saída, as representantes 
das agremiações e da Liga Independen-
te das Escolas de Samba (Liesa) vão se 
reunir com o prefeito Eduardo Paes e 
seus pares no próximo dia 10.

Vale destacar que na esteira da Folia 
de Momo estão turismo, hotéis, bares, 
lojas, que vendem adereços, tecidos e 
fantasias, e toda uma cadeia de seg-
mentos que impulsionam os festejos 
também sentem os impactos negativos 
da pandemia. 

É importante lembrar que ao anun-
ciar o cancelamento, o prefeito do Rio 
comunicou que a Secretaria de Cultura 
e a Riotur preparariam editais de apoio 
para esses profissionais que vivem do 
Carnaval. “Neste momento, eles estão 
em fase de planejamento e serão divul-
gados assim que forem finalizados”, in-
formou em nota.

EXPECTATIVA 
Dados de atrativos turísticos para o 
Carnaval 2021, divulgados pelo Rio 
Convention & Visitors Bureau, mos-
tram que deve haver uma mudança 
significativa no perfil de quem visitará 
a cidade no que será visto como um fe-
riado prolongado e não o maior espe-
táculo da Terra. A taxa de ocupação de 
hotéis na cidade, por exemplo, pode 
chegar a 70%, segundo estimativa da 
presidente-executiva da fundação, So-
nia Chami. Já o público deve ser ma-
joritariamente nacional, o que é uma 
mudança em relação ao turista estran-
geiro, que tradicionalmente visita a ci-
dade nesta época do ano. 

O levantamento mostra ainda que nos 
últimos dois anos (2019 e 2020), o fluxo 
durante o Carnaval se manteve acima de 
300 mil passageiros no período de oito 
dias (entre sexta de Carnaval e sábado 
seguinte  ao feriado), conforme o RIO-
Galeão. Para 2021, o fluxo esperado é de 
30% do registrado nos carnavais passa-
dos, sendo o volume de passageiros do-
mésticos 35% maior que o internacional.

O número de visitantes no Corcovado 
deve cair em 50%, segundo o Bureau. A 
média de público no Corcovado no Car-
naval (fora da pandemia, entre sábado 
de Carnaval até o domingo, depois do Sá-
bado das Campeãs) é de cerca de 30 mil 
turistas. Este ano, a estimativa é de 15 mil. 
E, ainda conforme os dados, a expectativa 
de visitantes na Rio Star, a Roda Gigante 
do Rio, é de mil visitantes no período do 
Carnaval. E o Bondinho Pão de Açúcar 
espera receber cariocas, brasileiros e tu-
ristas no feriado de Carnaval para vive-
rem a experiência do parque com toda 
segurança e responsabilidade oferecidas. 
A expectativa é superar a estimativa de 
40% do número de visitantes do mesmo 
período do ano passado.

ATÉ AGORA 41% DE OCUPAÇÃO
No dia 1º, o Sindicato dos Meios de Hos-
pedagem do Rio de Janeiro (Hotéis Rio) 
divulgou a primeira prévia de ocupa-
ção para o feriado do Carnaval 2021. 
Até o momento, a média de ocupação 
hoteleira na capital está em 41%, sen-
do o período pesquisado de 12 a 16 de 
fevereiro. No ano anterior, a hotelaria 
carioca já registrava cerca de 78% na 
mesma prévia.

“A pesquisa retrata a realidade da 
pandemia, do momento que nós esta-
mos vivendo. A taxa de ocupação está 
praticamente a metade da registrada 
no ano anterior. Não é desejável, mas 
é compreensível. Com o agravamen-
to da pandemia é de se esperar uma 
mudança no comportamento dos hós-
pedes. Nosso principal emissor nacio-
nal é São Paulo, onde há medidas mais 
restritivas para conter o vírus, o que 
reflete na ocupação hoteleira da cidade. 
Mas, esperamos que com a vacinação 
em massa possamos retomar o turismo 
de eventos para darmos fôlego ao caixa 
das empresas”, ressalta Alfredo Lopes, 
presidente do Hotéis Rio. 

MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br

 > A professora Anna Cherubina 
Scofano, dos MBA’s da Funda-
ção Getulio Vargas (FGV), cha-
ma atenção para a importância 
do Carnaval e o bom senso das 
autoridades. “O Carnaval é, sem 
dúvida alguma, o maior evento 
popular do país e um grande im-
pulsionador da economia. Infe-
lizmente, em 2021, ele se deparou 
com uma rival internacional, a co-
vid 19. Nesse embate, predominou 
o bom senso: antes vivos do que 
brincando Carnaval”, avalia. 

Ela afirma ser preocupante as 
dificuldades para sobrevivência 
e sustentabilidade dos que vivem 
do Carnaval. “Nas escolas de sam-
ba, por exemplo, existe um imen-
so contingente compreenden-
do desde o pessoal envolvido na 
criação e elaboração de fantasias, 
como costureiras, bordadeiras, 
aderecistas, figurinistas, passan-
do por carnavalescos, músicos, e 
chegando nos carros alegóricos, 
com pessoas responsáveis por sua 
criação e funcionamento”, pontua 
Anna Cherubina.

Prevaleceu  
o bom senso

DIVULGAÇÃO

SOCORRO

O cancelamen-
to do Carnaval 
certamente 
é motivo de 
grande frus-
tração para os 
foliões e quase 
desespero 
para os milha-
res de profis-
sionais ligados 
a ele, de forma 
direta ou 
indireta, os 
quais tinham 
no evento uma 
fonte de renda 
garantida”
ANNA CHERUBINA 
SCOFANO,  
professora dos 
MBA’s da FGV
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Intérprete da 
Unidos da Tijuca 
Wantuir Oliveira 
com sua filha, 
Wictoria Tavares, 
que também canta 
na escola 
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Os nossos profissionais estão 
passando por dificuldades. 
E eu lamento muito querer 
ajudar e não poder”

FERNANDO HORTA,  
presidente da U. da Tijuca

Estamos com barracões 
interditados e a pandemia 
impedindo eventos 
na quadra. Há muitos 
trabalhadores do Carnaval 
sem qualquer perspectiva”

LUÍS CARLOS MAGALHÃES, 
presidente da Portela

 > “Não temos mais recursos. Bus-
camos parcerias para fornecer 
cestas básicas para nossos traba-
lhadores, mas sabemos que não é 
o suficiente”, lamenta Fernando 
Horta, presidente da Unidos da 
Tijuca. E conta ao jornal O DIA 
que a escola não tem só a despe-
sa dos funcionários, manter toda 
infraestrutura demanda dinheiro, 
são contas de energia, telefone, 
de manutenção, entre outras. “A 
escola não vive só de Carnaval, 
são shows, espetáculos, eventos 
na quadra (que fica na Leopoldi-
na), mas com a pandemia essas 
atividades foram suspensas e isso 
comprometeu muito nosso orça-
mento”, explica Horta.

“Os nossos profissionais estão 
passando por dificuldades. E eu la-
mento muito querer ajudar e não 
poder”, diz Horta. Segundo ele, é 
preciso garantir recursos para, pelo 
menos, os próximos três meses. “Foi 
prometida uma solução (na gestão 
anterior) para novembro, depois foi 
adiada para dezembro, e agora já 
estamos em fevereiro. Um mês para 
quem está com fome é muita coisa!”. 
A expectativa de Horta é que em 3 
meses a pandemia dê um “refresco” 
e adverte: “Mas o povo não colabo-
ra”, se referindo aos protocolos de 
segurança sanitária que recomen-
dam uso de máscara, álcool gel e 
distanciamento.

O presidente da Portela, Luís 
Carlos Magalhães, também cha-
ma atenção para as dificuldades 
que os trabalhadores da escola de 
samba estão enfrentando e diz que 
a agremiação vai buscar uma saída 
conjunta com o prefeito (Eduardo 
Paes), a Liesa, o governador do esta-
do (Cláudio Castro) e o conjunto das 
escolas. “Estamos com barracões in-
terditados e a pandemia impedindo 
eventos na quadra. Há muitos tra-
balhadores do Carnaval sem qual-
quer perspectiva”, diz Magalhães.

U. da Tijuca e 
Portela: buscam 
uma saída

União e força familiar para atravessar a crise
 > O intérprete da Unidos da Tiju-

ca, Wantuir Oliveira, 63 anos, 
morador do Centenário em 
Duque de Caxias, é um dos 
muitos trabalhadores que não 
conseguiu ter acesso ao auxí-
lio emergencial do governo 
federal. “Não me explicaram 
nem o motivo de não terem li-
berado o auxílio”, diz.

Casado, pai de 2 filhos, um 
mora em Portugal, e avô de Ar-
thur Neto, de 1 aninho e 7 me-
ses, Wantuir conta ao O DIA 
que a esposa trabalha em casa 
fornecendo alimentação e que a filha, 
também cantora, está desempregada. 
As quentinhas têm garantido o básico 
para a família.

“Nos mobilizamos em entregar 
comida nas empresas e comércio. A 
minha esposa Rosilene cozinha com 
ajuda da minha filha Wictoria, que 
canta comigo na Tijuca, e eu entrego 
de carro”, explica.

Wantuir falou um pouco sobre sua 
trajetória. “Fui ferroviário durante 15 
anos e tenho mais uns dez anos em ou-
tras empresas, larguei tudo por causa 
da música. Canto na Sapucaí desde 
1987”, relembra. 

Wantuir conta que levou o nome do 
Brasil várias vezes para o exterior. Ele 
esteve quatro anos na Paraíso School 
of Samba de Londres e fez viagens pelo 
Japão, levou o samba quatro anos se-
guidos para o Canadá, outros seis na 
França, Espanha, Portugal, Suíça, e nos 
Estados Unidos esteve umas 10 vezes. 
“Sempre tive uma vida tranquila, mas 
agora estamos vivendo este filme que 
nos trouxe muita dificuldades mas es-
tamos sobrevivendo com muita luta e 
união familiar”, diz Wantuir.

SOLIDARIEDADE
Alô Caxias!!!! Quem quiser dar uma 
força pro Wantuir é só pedir a quen-
tinha que o Arthur chama de “Papa 
Dodo”, feita pela Rosilene com todo 
capricho. Se liguem na missão: os pe-
didos podem ser feitos nos telefones 
(21) 98235 2300 e 2654 6340.

FILHO PEQUENO E DOAÇÕES
O cenário também está bastante di-

fícil para Phelipe Lemos, de 31 anos, 
casado e com um filho de apenas 8 me-
ses, é o 1º mestre-sala da Unidos da 
Tijuca, ele conta que a situação só não 
ficou pior porque conseguiu receber 
o auxílio-emergencial, que acabou no 
dia 31 de dezembro. 

“Consegui receber todas a parce-
las do auxílio, o que me impediu de 
receber recursos da Lei Aldir Blanc”, 
explica Phelipe.

“Recebi muitas fraldas doadas de 
amigos e graças ao auxílio emergencial 
do governo conseguimos manter tudo 

em ordem, com dificuldades mas 
conseguimos”, diz Phelipe.

Perguntado sobre ter o samba nas 
veias e este ano não ter Carnaval, Pheli-
pe responde: “Difícil demais. Esse mês 
está sendo mais... Carnaval é a minha 
vida! Eu sempre sonhei em viver da 
minha arte de mestre sala, e em 2020 
completei 10 desfiles como mestre-sala 
principal de uma escola do grupo es-
pecial, 10 anos vivendo apenas da ren-
da do Carnaval. Estar nessa situação é 
triste, mas tenho fé que voltaremos a 
sambar e sorrir”, diz Phelipe.

PAULO MÁRCIO
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Phelipe Lemos, 
1º mestre-sala 
da Unidos da 
Tijuca. Este é seu 
primeiro ano na 
escola
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BOTAFOGO

Técnico não comanda a equipe amanhã, 
contra o Grêmio, no Nilton Santos

Presidente mostra 
confiança na 
comissão 

Alvinegro define saída 
de Eduardo Barroca

Um dia após o rebaixa-
mento do Botafogo para 
a Série B do Brasileirão, o 
clube carioca decidiu pela 
saída de Eduardo Barroca 
do comando da equipe. O 
treinador não irá nem co-
mandar a equipe na par-
tida de amanhã,  contra o 
Grêmio. 

A decisão foi tomada 
em reunião da diretoria 
ontem. O gerente de fute-
bol, Túlio Lustosa, tam-
bém deverá deixar a sua 
função no clube cario-
ca. Em sua segunda passa-
gem pelo Glorioso, Eduar-
do Barroca comandou a 
equipe em 12 jogos, com 

dez derrotas, um empate e 
apenas uma vitória.

Eduardo Barroca foi o 
quinto treinador a assumir 
a função no Botafogo na tem-
porada. Antes dele, Alberto 
Valentim iniciou o ano de 
2020 como comandante. De-
pois, Paulo Autuori assumiu 
a equipe. Bruno Lazaroni foi 
o terceiro a dirigir o Glorio-
so. Depois, Ramón Díaz foi 
contratado, mas acabou de-
mitido, sem comandar o clu-
be carioca em nenhum jogo.

Rebaixado para a Série B, 
o Botafogo ainda fará mais 
quatro partidas no Campeo-
nato Brasileiro. Além do clu-
be gaúcho, o Glorioso entra-
rá em campo contra o Goiás, 
São Paulo e o Ceará.

Eduardo Barroca comandou o Alvinegro em 12 partidas

VITOR SILVA / BOTAFOGO

FLUMINENSE VASCO

Nino festeja a boa 
fase do Tricolor

REPRODUÇÃO

Nino: ótimos números

Com três vitórias seguidas 
no Campeonato Brasileiro, 
algo que não acontecia des-
de 2016, e sem tomar gols, o 
Fluminense vive grande fase 
na competição. Brigando por 
uma vaga na Libertadores, a 
defesa do Tricolor tem sido 
a principal arma do time. O 
sistema defensivo voltou a 
melhorar junto com a volta 
de Nino ao time.

O defensor de apenas 23 
anos tem ótimos números na 
temporada. Além de ter mar-
cado três gols e ter sofrido 
apenas um drible, o zagueiro 
esteve presente em seis jogos 
que a defesa do Fluminense 
não foi vazada.

Em entrevista ao site “Uol 
Esporte”, o zagueiro falou 
sobre a boa fase, tanto dele 
quanto do time. “Feliz de-

mais por tudo o que tenho vi-
vido. O período em que esti-
ve fora do time me fez muito 
bem, me deu oportunidade 
de me preparar melhor. Sa-
bia e entendia que meu mo-
mento ia chegar, teria opor-
tunidades de novo e queria 
estar o melhor possível para 
aproveitar”, disse.

Apoio ao 
técnico 
Luxemburgo

O presidente do Vasco, 
Jorge Salgado, anunciou 
na sexta-feira que testou 
negativo para covid-19. Na 
declaração feita pelo man-
datário, ele também afir-
mou que o plano de metas 
para os 100 primeiros dias 
de gestão já está concluí-
do. O dirigente aproveitou 
para mostrar apoio a Lu-
xemburgo na luta do time 
contra o rebaixamento no 
Campeonato Brasileiro.

“Nosso foco imediato 
está voltado para o fute-
bol, faremos tudo o que 
for necessário para ga-
rantir a permanência do 
Vasco na Série A. Luxem-
burgo, comissão técnica 
e atletas têm a nossa con-
fiança e teremos deles de-
dicação total a essa mis-
são”, escreveu Salgado.

Jorge Salgado volta 
presencialmente ao clu-
be amanhã. O Vasco só 
volta a campo na quarta-
feira, quando enfrenta o 
Fortaleza, no Castelão, às 
19h15. O confronto pode 
ser chamado de jogo de 
seis pontos, tendo em vis-
ta que os dois times estão 
na briga direta contra o 
rebaixamento.

FLAMENGO

De olho na liderança
Rubro-Negro pega o Bragantino e pode ultrapassar o Inter de forma momentânea

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Rogério Ceni 

observa Willian 

Arão durante 

o treino do 

Flamengo

C
om dois pontos a me-
nos do que o líder Inter-
nacional, o Flamengo 
entra em campo hoje 

para enfrentar o Bragantino, 
às 20h30, buscando uma vitó-
ria para dormir na liderança 
do Campeonato Brasileiro. As 
equipes se enfrentam no Nabi 
Abi Chedid, estádio do clube 
de Bragança Paulista.

Um resultado positivo faz 
o Rubro-Negro alcançar os 67 
pontos e ultrapassar de forma 
momentânea o Internacio-

nal, que só vai jogar pela 35ª 
rodada na próxima quarta-
feira contra o Sport Recife, no 
Beira-Rio. Sem poder contar 
com Diego Ribas, o Flamen-
go deverá ir para campo com 
Hugo Souza (Diego Alves), 
Isla, Gustavo Henrique, Wil-
lian Arão e Filipe Luís; João 
Gomes, Gérson, Arrascaeta e 
Everton Ribeiro; Bruno Hen-
rique e Gabigol.

O Bragantino também vive 
bom momento nesta reta final 
de temporada. A equipe pau-

res. O retrospecto nas últimas 
partidas é igual ao do Flamen-
go que também somou 12 pon-
tos em 15 possíveis.

De acordo com os cálculos 
do matemático Tristão Garcia, 
registradas no portal “Infobo-
la”, o Flamengo tem 30% de 
possibilidade de ser campeão 
brasileiro. Embora esteja em 
segundo, a equipe carioca só 
depende de si para conquis-
tar o título, porque encara o 
Internacional, no Maracanã, 
no próximo dia 21.

a palinha do apolinho
DANIEL CASTELO BRANCO

TEM TRONCO NO TRILHO

PORCO X TIGRES PEDALADAS

 N O Palmeiras estreia no 
Mundial de Clubes, em 
Doha, no Catar, às 15h, 
horário do Rio, num dos 
novos estádios seleciona-
dos para palco da próxima 
Copa do Mundo, em 2022. 
O futebol mexicano evoluiu 
e o Tigres, seu representan-
te como campeão, deve ser 
um adversário duro pela 
semifinal da competição. 
Ainda não vi uma atuação 
convincente do Palmeiras, 
mesmo na decisão com o 
Santos, pela Libertadores. 
Ganhou, mas ficou deven-
do. Pode ser que hoje, mo-
tivado pelo clima, jogue 
o que a galera realmente 
espera.

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

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

 NO Flamengo voltou a jogar, 
muito em função da melhora 
na parte física. Everton Ri-
beiro, Arrascaeta e  Bruno 
Henrique (foto) cresceram, 
se juntando a Gerson, o me-
lhor e mais regular jogador 
da equipe, facilitando o con-
junto. Isso não quer dizer 
que o Flamengo voltou a ser 
a máquina de 2019, apenas 
encontrou um caminho. Ro-
gério Ceni tirou um peso das 
costas, ganhou uma trégua 
nas cobranças e, de quebra, 
paz para trabalhar. O Athle-
tico-PR ajudou, travando o 

Internacional, e botou lenha 
na fogueira. Dois pontos ape-
nas os separam, a favor dos 
gaúchos. Se chegarem assim 
na rodada 37, quando se en-
frentarão, teremos uma par-
tida frenética. Só que, para 
isso, precisam se livrar dos ad-
versários que restam. Hoje, o 
Flamengo encara o Red Bull 
Bragantino, jogo duríssimo, 
levando-se em conta façanhas 
anteriores da equipe de Bra-
gança Paulista. Um tronco no 
trilho que precisa ser removi-
do para que o trem rubro-ne-
gro siga viagem rumo ao título.

 N Árbitros, em seu pró-
prio benefício, deveriam 
se rebelar contra as tais 
recomendações idiotas e 
voltar a apitar seguindo 
as regras originais, sim-
ples e claras.

 N A derrota do Botafogo 
para Sport, por 1 a 0, na 

sexta-feira à noite, no Nilton 
Santos, decretou o rebaixa-
mento para a Série B do Bra-
sileiro. Tragédia anunciada, 
que enfraquece e entristece 
o futebol do Rio.

 N O técnico Roger Machado 
deve assumir o Fluminense 
no Cariocão.

BOLA DENTRO BOLA  FORA

 N Vanderlei Luxemburgo 
foi claro quando disse que 
a equipe do Flamengo é 
superior à do Vasco. O mais 
ferrenho dos vascaínos 
sabe disso. Não comparou 
os clubes ou suas histórias.

 NO Benfica acumula in-
sucessos, está em quar-
to lugar no Campeonato 
Português, 11 pontos atrás 
do líder Sporting, e com a 
malta em fúria. Jorge Je-
sus na beira da panela.

Se vencer, o Flamengo 
soma 67 pontos, um 
a mais do que o Inter, 
que só joga na quarta

MUNDIAL DE CLUBES

O Palmeiras enfrenta o Tigres, hoje, às 

15h (de Brasília), pela semifinal do 

Mundial de Clubes do Catar.

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

lista venceu quatro dos últi-
mos cinco jogos e está na briga 
por uma vaga na Libertado-

LUCIANO PAIVA
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A roqueira Pitty 
e o maestro 

Felipe Prazeres: o 
encontro do rock 

com o erudito 
no concerto com 

a Orquestra 
Petrobras 
Sinfônica

U
ma roqueira tatuada, num longo vestido verme-
lho decotado e, nos pés, botas pretas marcantes. 
Assim a cantora Pitty surgiu deslumbrante no 
palco do centenário Theatro Municipal do Rio 

de Janeiro, em dezembro de 2019, para um concerto. Ao 
seu lado, o maestro Felipe Prazeres, de terno e um moder-
no par de tênis, com a baqueta em mãos para comandar 
a Orquestra Petrobras Sinfônica.

A cena segue viva na minha 
memória, mais de um ano depois. 
Na música, o erudito mostrava-se 
generoso para receber o rock. Na 
roupa, o clássico revelava-se ma-
leável para aceitar a personalidade 
de cada um. Fora de rótulos enges-
sados, mundos diferentes conse-
guiram conviver juntos. Sob a re-
gência de Felipe Prazeres, também 
ouvi a orquestra tocando Michael 
Jackson, no ‘Thriller Sinfônico’, na 
Sala Cecília Meireles. Como bem 
canta Pitty em ‘Equalize’: “Eu acho 

O casamento de 
Fernanda Mayoral 
e Brett Stephens: 
ela retrata a vida na 
Austrália através
de seus cliques
no Instagram 
(@fernandamayoral)

que eu gosto mesmo de você/Bem do jeito que você é”.
E também foi assim, numa demonstração de personalidade, 

que a foto do casamento da publicitária Fernanda Mayoral, 
lá na Austrália, me chamou a atenção no Instagram. Ela de 
branco e o noivo também em tons claros. E, nos pés, a sintonia 
do All Star na cor azul marinho. Os versos de Nando Reis na 
canção que relembra o icônico calçado surgem, então, como 
a aliança perfeita para o casal: “Estranho seria se eu não me 

apaixonasse por você...”.
Fugir do óbvio é realmente algo mági-

co na vida. Não se trata de desrespeitar a 
tradição, rasgar a etiqueta nem transgre-
dir os códigos tão importantes para algu-
mas pessoas. As cerimônias tradicionais 
são lindas. Mas também poderia ter sido 
um “sim” com churrasco e samba, como 
nos tempos em que aglomerávamos. Ou 
um jantar para a família. De acordo com 
cada universo.

No entanto, em várias áreas da vida, 
crescemos nos apegando a regras do me-
lhor a ser feito. Em busca de aprovação, 
de curtidas e de comentários elogiosos. 
Quando, na verdade, nenhum deles, de 
fato, nos dará a sensação de alegria ver-

dadeira, de termos feito do jeito que realmente gostaríamos. 
Por que, em algum momento, ficamos em dúvida em marcar 

a nossa personalidade num simples detalhe? Por que vivemos 
numa corda bamba em mostrar nossa posição sem sermos des-
respeitosos nem desrespeitados? Por que não aceitar a beleza 
de convivermos com uma infinidade de universos particulares? 

E aí volto à linda roqueira Pitty, de longo vermelho e botas 
pretas no Municipal, que há tempos já cantava ‘Máscara’. Não 
a que usamos como escudo contra o nosso inimigo invisível. 
Mas a que, por vezes, nos blinda: “Diga quem você é, me diga/
Me fale sobre a sua estrada/Me conte sobre a sua vida/Tira 
a máscara que cobre o seu rosto/Se mostre e eu descubro se 
eu gosto/Do seu verdadeiro jeito de ser”. Essa canção, aliás, 
também brilhou no Municipal, com direito a coro: “O im-

portante é ser você/Mesmo que seja estranho/Seja você”. 
Sejamos nós, simplesmente únicos.

únicos
Simplesmente

Texto: 

Ana Carla 
Gomes 
acarla@
odia.com.br

Fotografias: 

Eugênio 
Sávio/
Divulgação

Taty 
Larrubia/
Amora 
Imagem/
Divulgação

Zelda Green/
Divulgação

“Por que 

não aceitar 

a beleza de 

convivermos 

com uma 

infinidade 

de universos 

particulares?”

Nos pés, o All 
Star azul revela a 
sintonia do casal 
Fernanda e Brett 
no dia do “sim”

O maestro 

Felipe Prazeres 

dá um ar 

despojado ao 

visual ao reger 

a orquestra de 

tênis

Detalhe das botas 
pretas no visual da 

roqueira Pitty em 
sua apresentação 

no Theatro 
Municipal do Rio, 

em 2019
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“Essa canção, aliás, 

também brilhou 

no Municipal, com 

direito a coro:  

“O importante é ser 

você/Mesmo que 

seja estranho/Seja 

você”. Sejamos nós, 

simplesmente únicos”
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Minha filha não se en-
tende com a felicida-
de. Não diz os senti-

mentos. Desperdiça o perdão. 
Converso com ela, com algum 

cuidado. Gosta nada de ser con-
trariada. Sei que ela e João se 
amam. Pena estarem distantes. 
Ele fez de tudo para voltarem. 
Ela disse ‘não’ querendo ter dito 
‘sim’. Chegou a me confessar en-
tre dúvidas. “É bom ter dúvidas”, 
foi o que eu disse. 

Pedro e eu fomos casados por 
quase 40 anos. Éramos tão di-
ferentes. Poderíamos ter desis-

O volume do silêncio

Gabriel 

Chalita 

professor e 
escritor

tido, mas escolhemos nos amar. O 
amor é, sim, também uma escolha. 
Escolhemos nos amar mesmo em 
tempos ruins. 

Pedro viajava muito, vendia te-
cidos e, também, simpatia. Era, 
certamente, convidado a outras 
experiências, mas escolheu per-
manecer. Eu, também, tive outros 
convites. Sempre fui uma mulher 
interessante. Bonita, por que não? 
Tenho mais de 60 e, quando me 
olho, gosto de como sou. No pas-
sado, então, “eu fechava quartei-
rões”, era o que vociferava Pedro, 
meu marido, orgulhoso da beleza 
da própria mulher. 

Digo à minha filha sobre desen-
tendimentos. Sugiro alguns passos. 
Solto frases que marcaram uma 
história que existiu e que deu cer-
to. Uma das vezes em que eu tive 

MUDANÇAS

Um olhar mais atento, no en-
tanto, mostra que não é bem as-
sim. Mudanças já começaram e, 
por menores que pareçam, po-
derão fazer uma diferença enor-
me daqui a dois ou três anos. 
Uma delas, talvez a principal, é 
a postura do prefeito. Ao invés 
de se esquivar das responsabi-
lidades e de culpar os outros 
por suas próprias falhas, como 
acontecia meses atrás, Eduardo 
Paes e seus auxiliares mostram 
a cara e se comprometem em 
buscar a solução dos problemas 
com os quais se deparam.

Na quinta-feira passada, por 
exemplo, o secretário munici-
pal de Saúde, Daniel Soranz, 
se posicionou sobre um tema 
trazido ao noticiário pelas pá-
ginas de O DIA, há pouco mais 
de uma semana, e que foi men-
cionado por esta coluna no do-
mingo passado. Trata-se da de-
núncia de que estaria havendo 
desperdício de vacinas contra a 
covid-19 nas unidades de Saúde 
do Rio de Janeiro. 

A solução encontrada pela 
secretaria para lidar com a si-
tuação chega a surpreender 
pela simplicidade e leva em 
conta as características das va-
cinas disponíveis. Ao invés de 
utilizar, no final do expediente, 
a vacina de Oxford (distribuída 
no Brasil pela Fiocruz) e correr 
o risco de que não consumir as 

U
ma comparação fria do Rio de Janeiro de hoje com o do final 
do ano passado — quando a cidade ainda era administrada 
por Marcelo Crivella — mostra que, à primeira vista, quase 

nada mudou. E o que mudou ainda não foi suficiente para melhorar 
a vida da população. As filas diante dos hospitais públicos perma-
necem extensas. Os ônibus urbanos ainda circulam abarrotados e 
os servidores municipais continuam sem saber se, no fim do mês, te-
rão os salários em suas contas. Ou seja, tudo continua como antes.

UM ALENTO PARA O RIO DE JANEIRO

Um olhar sobre o Rio

dez doses do frasco por falta de 
pessoas na fila, os funcionários 
passaram a se valer, no momento 
em que a procura diminui, apenas 
da vacina do Instituto Butantan. 
Cada frasco, nesse caso, tem ape-
nas uma dose do imunizante. As-
sim, o desperdício é evitado.

COMBINAÇÃO EXPLOSIVA 
Depois de ter criticado o risco de 
desperdício, é uma satisfação para 
esta coluna voltar ao tema e apon-
tar o acerto da providência toma-
da. Outro ponto a ser registrado é 
a engenhosidade da solução — e 
isso mostra que a saída para os pro-
blemas da administração pública 
podem ser mais simples e mais ba-
ratos do que parecem. 

Ninguém está dizendo que todos 
os problemas sob responsabilidade 
do município são de fácil solução 
nem que o dinheiro disponível é su-
ficiente para tudo. O que está sen-
do dito é que, num cenário em que 
tudo parecia insolúvel, algumas 
saídas podem nascer de providên-
cias simples e relativamente bara-
tas. A área de Saúde do Rio está re-
pleta de exemplos nessa linha. 

A ampliação em tempo recorde 
dos leitos de UTI para pacientes em 
tratamento da covid-19 é uma de-
las. Tudo foi feito com a utilização 
de equipamentos já disponíveis e 
em instalações que estavam ocio-
sas. Foi uma medida fundamental, 
que continuará necessária mesmo 

da segunda metade dos salá-
rios de janeiro. Foi um caos. A 
paralisação do BRT causou pelo 
menos 60 quilômetros de en-
garrafamentos na cidade. 

Receber o pagamento é direi-
to sagrado de qualquer trabalha-
dor. Isso é fato. Também é fato 
que as concessionárias do BRT, 
como as demais empresas do 
Brasil, tiveram as finanças com-
prometidas durante a pande-
mia. É inadmissível porém que, 
em meio a uma crise que atin-
ge o país inteiro, ninguém pare 
para pensar nas consequências 
de um movimento que prejudi-

cou milhares de pessoas que de-
pendem do transporte público 
para se locomover. Diante de um 
movimento que tinha todo jeito 
de chantagem, o prefeito reagiu.

Paes denunciou a “ação coor-
denada” entre os motoristas e os 
empresários e deixou claro que 
não aceitará pressões. E, numa 
atitude rara na vida recente da 
cidade, chamou para si a respon-
sabilidade pelo problema e pe-
diu desculpas à população. Isso, 
claro, parece pouco e não resolve 
o problema. Mas significa res-
peito ao cidadão. Numa cidade 
que passou os últimos anos à 
deriva e entregue à própria sor-
te, isso é altamente positivo. E 
mostra que o carioca, agora, pelo 
menos tem de quem cobrar a so-
lução de seus problemas. 

dúvidas, ainda nos inícios, ainda 
sem filhos, Pedro me recobrou os 
pensamentos dizendo, “Você pode 
escolher me amar acima das mi-
nhas imperfeições”. Eu disse nada. 
Ele prosseguiu: “Fique e superare-
mos juntos esse medo”. 

Tive medos, sim, e não foram 
poucos. Medos dos dias prolon-
gados quando eu estava triste. 
Minha mãe terminou o seu tem-

po regada a depressão. Temia que 
acontecesse comigo. 

Meu filho mais velho é chegado 
à vida. Aprendeu a não discutir 
com o destino, embora nele não 
acredite. Vai vivendo de acontecer. 
São irmãos e são tão diferentes.

Disse à minha filha outra frase 
do meu marido, seu pai, “Desli-
guei os ouvidos e aumentei o volu-
me do silêncio”. Foi quando os ir-
mãos dele brigaram pelo que ficou 
de herança do pai. Ele queria o pai, 
não a matéria, não o metal que se 
perde. E o pai estava nele. Somos 
pedaços dos nossos, mas vamos 
discernindo os pedaços bons para 
vivermos melhor. 

Quando Pedro morreu, eu esta-
va com ele. Rezei com ele os últi-
mos suspiros. Sofri, agradecendo. 
Que bom que permanecemos, que 

nos demos a chance da felicidade. 
O que pode uma mãe ensinar a 

uma filha que já beira os 40? Ela é 
mulher feita. Talentosa, sem acre-
ditar. Boicota a si mesma, parece 
não registrar o direito de ser feliz. 
E, por isso, escolhe por teimosia, 
não por amor. 

Sei que é errado comparar os 
irmãos. Cada um carrega a unici-
dade da existência. Mas que mãe 
não sonha com a felicidade para 
os seus? Falei, ontem, com João. 
Pedi que o amor se alimente de pa-
ciência e compreensão. Ele sorriu 
esperançoso. 

Resolvi rezar para que minha 
filha compreenda que desperdi-
çar um homem bom não é prova 
de sensatez. Maria Fernanda há 
de dizer ‘sim’, quando quer dizer 
‘sim’. E se ajeitar com a felicidade.

“Tive medos, sim, e 

não foram poucos. 

Medos dos dias 

prolongados quando 

estava triste”
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enorme daqui a 

dois ou três anos”
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depois que a pandemia for debe-
lada. Sim. O Brasil pós pandemia 
precisará de um sistema público de 
Saúde muito mais robusto do que 
tinha antes do coronavírus. 

Explico: a combinação explosiva 
entre a alta de até 50% das mensali-
dades dos planos de saúde registrada 
no ano passado, com a queda da ren-
da e o aumento do desemprego bar-
rará o acesso de milhares de pessoas 
ao sistema privado de Saúde. Nesse 
cenário, quanto mais ampla e bem 
equipada for a rede pública, maior 
será sua capacidade de atender os no-
vos e os antigos usuários do sistema. 

LATAS DE SARDINHAS 
O Rio estaria a um passo de se livrar 
de todos os seus problemas caso a 
Saúde fosse a única área problemá-
tica. Quem depende do transporte 
público, no entanto, sabe que isso 
está longe de ser verdade. Na se-
mana passada, Paes anunciou a 

reativação gradativa de 40 linhas 
de ônibus que deixaram de servir à 
população nos últimos anos. 

A decisão, é claro, não resolve o 
problema de um sistema sobrecar-
regado e ineficiente. Na prática, tra-
ta-se apenas de um refresco, como 
se estivesse sendo aberta uma fres-
ta nas latas de sardinhas que levam 
o carioca de casa para o trabalho to-
dos os dias. Mas, pelo menos, indica 
que algo começou a ser feito e que a 
prefeitura tende a ser mais rigorosa 
na hora de exigir dos concessioná-
rios o cumprimento dos contratos 
que assinaram quando ganharam o 
direito de explorar o serviço.

A reativação das linhas é neces-
sária para desafogar o sistema e 
tornar a população menos depen-
dente do BRT. Na segunda-feira 
passada, funcionários do sistema, 
sob o olhar complacente dos em-
presários do setor, cruzaram os 
braços para exigir o pagamento 

(Siga os comentários de Nuno Vasconcellos 

no twitter e no instagram: @nuno_vccls)



ECONOMIA

Gás de cozinha 
subiu 101,3% 
em dez anos
Somente no último ano, o aumento registrado de 
9,24% representa mais que o dobro da inflação

PEDRO VENTURA/ AGÊNCIA BRASÍLIA/ FOTOS PÚBLICAS

C
om o desequilíbrio eco-
nômico agravado por 
conta da pandemia, 
os brasileiros estão 

sentindo no bolso a diferen-
ça dos itens básicos de casa 
como o gás de cozinha. Em ja-
neiro de 2011, o preço médio 
do botijão padrão de 13kg a 
nível nacional era de R$38,16, 
enquanto atualmente esse 
mesmo botijão tem o preço 
médio de R$ 76,83, segundo 
dados da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP). Na 
prática, se considerados os 
últimos dez anos, o insumo 
sofreu uma alta de 101,3% em 
seu valor. Somente no último 
ano, o GLP registrou aumen-
to de 9,24%, ou seja, mais que 
o dobro da inflação de 2020, 
que ficou em 4,52%. 

No Município do Rio, o 
preço do gás de cozinha varia 
entre R$ 64 e R$ 75, com va-
lor médio de R$72,15 por bo-
tijão. Ainda de acordo com a 
ANP, de 24 a 30 de janeiro, os 
três bairros que registraram 
o custo mais alto do item fo-
ram Realengo, Padre Miguel 
e Bangu, que permaneceram 
na média de R$75. Já os que 
apresentaram o melhor pre-
ço do GLP foram Magalhães 
Bastos, Jardim Sulacap e Ma-
rechal Hermes, que variou 
de R$ 64 a R$ 67.

O preço médio do GLP é 
calculado com base em três 
pontos: o custo de produção 
do produto, os impostos apli-
cados sobre ele e a porcenta-
gem adicionada pelas empre-
sas responsáveis pela distri-
buição e venda. 

“Segundo a Petrobras, 39% 
do valor se refere ao custo de 
produção, o cálculo de outros 
analistas independentes diz 
que esse gasto seria um pou-
co maior, em torno de 47% do 
preço, que diz respeitos aos 
custos de produção da pró-
pria Petrobras. Outros 18% 
são tributos e os 35% restantes 
dizem respeito a distribuição 
e revenda”, explicou o econo-
mista Alex Mendes, que cha-
ma atenção para as revendas: 
“Temos um número muito pe-
queno de empresas que detêm 
o mercado, São mais ou me-
nos seis empresas controlam 
a distribuição, o que contribui 
para um preço maior por falta 
de competitividade”.

Botijões de gás em Magalhães Bastos, Jardim Sulacap e Realengo são mais em conta, segundo a ANP

VARIAÇÃO CAMBIAL

O que justifica essa alta no preço do GLP?

 N Uma mudança estabelecida 
no sistema de cálculo de preços 
do gás de cozinha durante o go-
verno Temer é um dos fatores 
mais relevantes para esse au-
mento de preço, como analisou 
Alex Mendes.

“Agora o cálculo não é ba-
seado somente no custo de 

produção da Petrobras, mas sim 
na paridade de importação, que se 
baseia em cotação internacional. 
Isso é vantajoso para a empresa 
que passou a ter lucratividade, 
mas a conta foi colocada direta-
mente no bolso do cidadão”, pon-
tua Tiago Sayão, economista e 
professor do Ibmec RJ.

A desvalorização do real 
também é uma outra justifica-
tiva para essa alta. “As mudan-
ças no preço do barril de petró-
leo no cenário internacional, 
acompanhadas das variações 
cambiais de alta do dólar, im-
pactam o preço do GLP”, acres-
centa Sayão.Reportagem da estagiária Maria Clara 

Matturo, sob supervisão de Marina Cardoso

NÚMERO

R$ 120
Se a política da Petrobras 
não for alterada o preço 
do botijão pode variar de 
R$ 100 a R$ 120, avalia 
especialista.

Apesar das expecta-
tivas de uma possível 
retomada econômica 
para o país neste ano, 
a tendência é que o 
preço do GLP conti-
nue subindo. “O ritmo 
lento da vacinação no 
Brasil retarda a recu-
peração econômica 
pressionando a taxa de 
câmbio levando a uma 
desvalorização do real 
frente ao dólar forçan-
do um aumento no pre-
ço”, afirma Tiago Sayão, 
economista e professor 
do Ibmec.

Para o economista 
Alex Mendes, a expecta-
tiva é de que o valor con-
tinue subindo. “Embora 
o presidente Jair Bolso-
naro tenha dito que o bo-
tijão de gás custaria no 
máximo R$ 35, se a atual 
política da Petrobras for 
mantida, o botijão pode 
chegar a R$ 100/R$ 120 
neste ano”, avalia. 

Mesmo que o rever-
so aconteça, as chances 
de que o valor diminua 
sem uma intervenção 
do governo são peque-
nas. “O que acontece 
no Brasil é que quando 
a Petrobras diminui o 
valor de venda do GLP, 
as revendedoras não 
repassam o desconto, 
para manter uma lu-
cratividade maior. O 
governo está olhando 
isso sentado na sua ca-
deira de forma cômo-
da, então a tendência é 
que exista um aumento 
no preço do gás de cozi-
nha”, finaliza.

Expectativa 
de mais alta 
este ano
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Tecnologia vai predominar. Especialistas apontam profissões que tendem a acabar e outras a crescer
MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Profissional que tiver domínio de internet e sistemas terá mais chances de arrumar emprego

A 
tecnologia irá modi-
ficar radicalmente 
como uma série de 
profissões serão exe-

cutadas e há uma chance de 
muitos empregos de baixa 
complexidade serem extin-
tos. Essa deve ser uma forte 
preocupação para a sociedade, 
pois agravará a lacuna entre 
quem tem acesso à educação 
superior e quem não tem. A 
afirmação é do conselheiro de 
carreira para estudantes dos 
cursos de pós-graduação da 
Fundação Escola de Comér-
cio Álvares Penteado (Fecap), 
Augusto Dutra Galery.

A pesquisa “Futuro do Tra-
balho”, realizada pelo Fórum 
Econômico Mundial, sugere 
que o trabalho que imaginá-
vamos para o futuro já chegou: 
uso cada vez mais intenso de 
tecnologia, exigências cogni-
tivas e relacionais cada vez 
maiores, ênfase na sustenta-
bilidade e responsabilidade 
empresarial.

“É preciso ter cuidado, pois 
tudo indica que o número de 
empregos tenderá a diminuir 
e a se sofisticar, o que leva a 
uma necessidade de investi-
mentos em uma boa educação, 
que capacite para o desenvol-
vimento científico, habilida-
des sociais e o uso da tecnolo-
gia, de forma a que as pessoas 
possam estar prontas para a 
complexidade do mercado fu-
turo”, alerta.

RISCO DE EXTINÇÃO
O especialista diz que há um 

 > O especialista apon-
ta duas tendências em 
alta atualmente no 
mercado. Por um lado, 
as profissões ligadas ao 
uso e desenvolvimen-
to de tecnologia estão 
com grande demanda 
e foram ainda mais im-
pulsionadas pela pan-
demia da covid-19. Por 
outro, diz Galery, o uso 
excessivo de tecnologia 
mostrou claramente a 
lacuna de profissionais 
que saibam lidar com 
pessoas, em áreas como 
marketing e gestão de 
pessoas e cultura.

“Pesquisas do Fó-
rum Econômico Mun-
dial têm apontado que, 
além de TI, marketing 
e gestão de pessoas, as 
áreas de produção de 
conteúdo, desenvolvi-
mento de produtos e 
vendas também esta-
rão em alta”, diz.

Para Denise, a trans-
formação tecnológica 
não tem volta. “Uma 
das maiores necessi-
dades de contratações 
hoje e no futuro se-
rão tecnologia e tudo 
que está ao seu redor, 
incluindo telecom e 
internet”, explica a 
especialista.

Tendência por 
tecnologia e 
pessoas  

certo exagero sobre a questão 
do desaparecimento de certas 
profissões. “Essa é uma discus-
são que precisa ser feita com 
cuidado. O que acontecerá 
mais provavelmente é que es-
sas profissões sejam reformu-
ladas para se adequar ao avan-
ço da tecnologia e a outras mu-
danças sociais em curso”.

Ele usa como exemplo cur-
sos de biblioteconomia, que 
foram reformulados no come-
ço desse século para se torna-
rem cursos de gestão da infor-
mação. “De qualquer forma, 
é essencial para alguém que 
está escolhendo sua profissão 
fazer um balanço entre o que 
o mercado está pedindo e sua 
própria motivação interna. A 
verdade é que não há carreira 
fácil nem com futuro assegu-
rado. Isso significa que, inde-
pendentemente da profissão 
escolhida, serão necessárias 
perseverança e dedicação para 
se ter sucesso, o que exige uma 
grande motivação interna”.

Na avaliação de Galery, 
profissões que sejam exclu-
sivamente repetitivas terão 
mais chance de desaparecer. 
A especialista em RH, Deni-
se Asnis, fundadora da Taqe 
- plataforma de recrutamento 
e seleção digital - compartilha 
da mesma opinião. “A maioria 
das profissões que podem ser 
padronizadas, e até mesmo 
transformar decisões basea-
das em modelos preditivos e 
processos tendem a ser extin-
tas. Todas as áreas serão afeta-
das, mas a maior preocupação 
está nas profissões de ativida-
des puramente mecanizadas, 
braçais e rotineiras”, afirma.

Qual será o futuro do trabalho?
LUIZ FRANCO
luiz.franco@odia.com.br

CAPACITAÇÃO

Veja dicas de como se preparar para o mercado
 N Com tantas transformações 

em vista, pode parecer um de-
safio muito grande se capacitar 
para um futuro automatizado 
e tão dependente de novas 
tecnologias, mas os especia-
listas dão dicas.

“Os profissionais devem fi-
car atentos a estes movimen-
tos de mercado e trabalhar no 
autoconhecimento. Acredita-
mos que este seja o ponto de 
partida para que a escolha pela 
profissão seja mais acertada. 
Tanto na busca do primeiro 
emprego, como em mudanças 
de carreira ao longo de sua vida 
profissional”, diz Denise.

“Muitas profissões que hoje 

não conhecemos serão o ponto 
forte no futuro. Fazer pequenos 
exercícios em longo prazo te leva-
rá a acompanhar os movimentos 
e se antecipar a possíveis ajustes 

necessários. Não só de tecnologia 
vamos viver. Mas o certo é que, de 
agora em diante, a competição 
por profissionais que entendem 
de linguagens e códigos será cada 

vez mais acirrada”, completa.
Para os profissionais que 

não possuem o perfil tecnoló-
gico, a dica é sempre se man-
ter atualizado, independente 
da área. “As empresas estão 
na busca de candidatos que 
possam atender perfil das de-
mandas atuais e futuras, uma 
das dicas é se capacitar na cha-
mada alfabetização digital e 
desenvolver as tais soft skills, 
e a competência de aprender 
a aprender e como demons-
tramos nossas competências 
comportamentais são ações 
que podem apoiar enorme-
mente a empregabilidade”, 
conclui a especialista.

A competitividade 
entre profissionais 
que entendam de 
linguagens e códigos
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

“A estabilidade não é um manto sagrado”
Presidente da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa diz que buscará apoio para ampliar regras

MARYANNA OLIVEIRA/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Deputado federal Tiago Mitraud (Novo-MG) preside a Frente Parlamentar da Reforma Administrativa

C
om a expectativa de 
a Câmara dos Depu-
tados votar neste se-
mestre a PEC 32, que 

reformula as regras do ser-
viço público brasileiro, par-
lamentares que apoiam a 
proposta vão trabalhar para 
conseguir incluir emendas 
que estendem o alcance do 
texto. A Frente Parlamentar 
da Reforma Administrativa 
buscará as 171 assinaturas 
necessárias para avançar 
com essas sugestões de adi-
tivos ao projeto.

Presidida pelo deputado 
federal Tiago Mitraud (Novo
-MG), a frente chegou a apre-
sentar uma agenda legisla-
tiva com as emendas. Uma 
delas inclui os atuais servi-
dores públicos e também os 
membros dos outros Pode-
res e órgãos independentes 
(ou seja, magistrados, pro-
motores e procuradores) na 
proposta. 

O texto foi entregue ao 
Congresso Nacional pelo 
governo em setembro de 
2020 e tem como um de seus 
principais pontos o fim da 
estabilidade de futuros fun-
cionários públicos na União, 
estados e municípios.

Para o presidente do gru-
po, o momento é propício 
para a votação e também 
para investir em mudanças 
que trarão mais eficiência 

para o setor público. Sobre os 
riscos que existem com a ex-
tinção da estabilidade, como 
a falta de autonomia do pro-
fissional e possíveis brechas 
para perseguição política no 
ambiente público, Mitraud 
diz que essa garantia é im-
portante para algumas car-
reiras, mas que “não pode ser 
um cheque em branco”.

“Não sei se o termo ‘fim 
da estabilidade’ é o mais 
adequado, pois o que se pro-
põe é que existam critérios 
mais claros para as condi-
ções de perda da estabilida-
de. Concordo que para par-
te das carreiras é importan-

 > Por outro lado, par-
lamentares contrá-
rios à PEC 32 formam 
a Frente Parlamentar 
Mista em Defesa do 
Serviço Público (Servir 
Brasil). O grupo tam-
bém tentará emplacar 
um conjunto de emen-
das que modificam as 
medidas previstas no 
texto da reforma. 

A estabilidade é su-
gerida como regra para 
todo o funcionalismo. 
E, ao invés de cinco 
vínculos no serviço pú-
blico, como vem sendo 
proposto, uma emenda 
prevê que sejam man-
tidos apenas três vín-
culos: por prazo deter-
minado, cargo efetivo 
e cargo de liderança e 
assessoramento.

A Frente Servir Bra-
sil critica ainda o envio 
da proposta do gover-
no ao Parlamento sem 
dados que sustentem e 
comprovem a necessi-
dade de reestruturação 
no serviço público. 

Setor público 
propõe 
emendasHoje não há 

situações onde o 
servidor com mau 
desempenho seja 
desligado. Esse 
instrumento precisa 
ser aprimorado”
TIAGO MITRAUD, deputado 
federal

te ter essa proteção, mas ela 
não pode ser um cheque em 
branco”, defende.

O parlamentar afirma ain-
da que a questão em torno da 
estabilidade não é o ponto 
principal quando se fala na 
reforma: “Não é uma bala 
de prata, que mexendo nis-
so você vai resolver todos os 
problemas da administração 
pública. É um dos pontos”. 

Mas, ainda assim, o depu-
tado sustenta que devem ser 
criados mecanismos de ava-
liação de desempenho dos 
profissionais do setor. 

“Hoje você não tem situa-
ções onde o servidor com 

mau desempenho seja des-
ligado. Esse instrumento 
precisa ser aprimorado. Al-
guns (contra o fim da esta-
bilidade) estão exagerando 
na argumentação para evitar 
que as coisas mudem”, opina 
Mitraud. “Não é um manto 
sagrado que não pode ser 
mudado”, conclui.

Como todo projeto, a PEC 
passará, primeiro,  pela Co-
missão de Constituição e 
Justiça (CCJ). A partir daí e 
quando o texto estiver pres-
tes a ser analisado pelo cole-
giado, a frente intensificará o 
trabalho para as assinaturas 
mínimas em prol das emen-

das. A expectativa na Casa Le-
gislativa é de que o texto seja 
votado até o fim de junho.

FIM DE DISTORÇÕES
O presidente do grupo res-
salta que, entre as sugestões 
de mudanças na PEC, não 
há uma prioridade. “A gente 
não fez essa hierarquização. 
A gente tem um conjunto 
de emendas, muitas delas 
voltadas pela inclusão dos 
atuais servidores e mem-
bros dos Poderes. Mas o ca-
pítulo relacionado ao fim 
de distorções e privilégios é 
um ponto importante para 
a gente”, destaca.



FábiaOliveira

ENTREVISTA PALOMA BERNARDI, ATRIZ

 > Filha de um empresário e de uma artista plásti-
ca e ex-bailarina do Balé Popular de Recife, Palo-
ma Bernardi nasceu, ou melhor, estreou para ser 
atriz. Comunicativa e espirituosa, ela já enfrentou 
vários ‘nãos’ durante sua trajetória justamente por 
não se enquadrar no padrão de beleza na adoles-
cência. Aos 35 anos e com mais de 20 anos de car-
reira, ela confessa que não gosta muito das tarefas 
domésticas, não tolera pessoas esnobes, mentira, 
corrupção, violência e desigualdade social e nunca 
fez uma loucura por amor. Só surpresinhas român-
ticas. Namorando há dois anos e meio o ator Dudu 
Pelizzari, Paloma assume que pretende casar na 
igreja com direito a festa e sonha com filhos.

 N A sua mãe foi bailarina, você começou fazendo publici-
dade, fez faculdade de rádio e TV... quando você descobriu 
que seu caminho era atuação?

 L Foi algo que se desenvolveu muito naturalmente na minha 
vida. Desde muito nova eu tinha apreciação pelas artes. A mi-
nha família por parte de mãe tem uma vertente artística muito 
forte. Como desde novinha eu fazia publicidade (e amava toda 
aquela energia do set!), foi algo muito natural na minha vida 
quando algumas oportunidades no meio artístico começaram 
a me levar para o caminho da atuação. A gente tem essa brin-
cadeira lá em casa, porque meu pai fala que eu não nasci, eu 
estreei (risos). Sempre fui comunicativa e expressiva. Quando 
mais velha, com alguma maturidade e já focada nos caminhos 
profissionais que eu queria seguir, a atuação se manteve em 
primeiro plano, mas sempre fui muito responsável também e 
por saber que a área envolve certa instabilidade fiz a faculdade 
de Rádio e TV como um plano B. A movimentação técnica des-
ses projetos é algo que admiro e gosto muito, então mesmo que 
a carreira como atriz não desse certo naquela época, eu ainda 
queria trabalhar nos bastidores do meio artístico.

 N Você se afastou um período da publicidade e 
recebeu vários ‘nãos’  na adolescência por conta 
das espinhas na pele e aparelho ortodôntico. 
Como você trabalhou isso na sua cabeça?

 L Sim, passei por esse momento. A adolescên-
cia não é fácil, né? São várias questões físicas e 
hormonais que estão acontecendo com a gente. 
É uma fase um pouco estranha e nessa época a 
publicidade era bem diferente de hoje, onde a 
diversidade tem sido mais visada, o ‘skin positi-
ve’ (os movimentos que buscam valorizar a pele 
natural) tem ganhado mais espaço nos trabalhos 
também, o meio está bem mais aberto e buscan-
do novos conceitos - o que vejo como algo positi-
vo. Acho que não lidei de forma pior por causa da 
sabedoria da minha mãe. Nessa época, a minha 
mãe foi muito sensata. Ela soube me guiar bem 
quando eu recebia um ‘não’ e esse motivo era por 
causa da pele e aparelho. Ela me ajudou a enten-
der que era só uma fase, que aquilo ia passar e eu 
ia continuar a seguir o meu caminho. Mas essas 
negativas me fortaleceram muito para persistir 
a buscar o ‘sim’ na carreira. 

 N Se não existisse a carreira de atriz... O que 
você seria?

 L Ah, eu acho que trabalharia como produtora, 
diretora ou algo nessa vertente. Fiz a faculdade 
de Rádio e TV exatamente porque amo os basti-
dores de produções artísticas. E foi importante 
cursar essa graduação mesmo tendo seguido 
como atriz. Durante a pandemia, muitos dos 
projetos que toquei fiz da minha casa mesmo, 
que se tornou o meu palco, meu estúdio, meu set 
(risos). Então tive que me virar e relembrar tudo 

o que aprendi na faculdade para executar bem. 

 N Você é uma mulher muito bonita. Já sofreu 
algum assédio ou cantada que não caiu bem. 
Como reagiu?

 L No âmbito profissional não, e sei que sou pri-
vilegiada por nunca ter passado por isso. Agora 
na rua já aconteceu uma cantada ou outra, mas 
acho que a questão do reconhecimento blinda 
um pouco mais isso. As pessoas não são tão atre-
vidas quanto seriam, eu acho. Nunca passaram a 
mão ou nada do tipo. Sempre desenho um limite 
muito claro quando me abordam para uma foto 
ou algo do tipo e quando algum engraçadinho me 
deixa desconfortável, eu não hesito em corrigir. 

 N Paloma Bernardi não tolera ...

 L Pessoas esnobes, mentira, corrup-
ção, violência e desigualdade 
social. 

 N Você é uma atriz que não en-
tra em polêmicas, não é vista 
em grupo de atores e não é de 
expor a sua vida nas redes so-
ciais. Você é mesmo reservada?

 LSim, sou reservada e também muito 
tranquila. Eu sempre fui mais caseira, 
mais na minha e focada no meu traba-
lho, em sempre melhorar. Prefiro ficar 
com a minha família e até gosto de me di-
vertir com os meus, sair pra dançar, mas mo-
deradamente. Tudo na paz e sem extrapolar. 
Desde o ano passado voltei a ficar com os meus 

pais aqui em São Paulo por causa da pandemia, até 
porque fazia muito tempo que eu não ficava com 
eles por conta dos trabalhos. E eu amo isso! 

 N Já sentiu o preconceito ou olhar de descon-
fiança pela beleza, tipo ‘será que tem talento 
ou é só mais um rostinho bonito’?

 L Eu acho que esse estereótipo que colocam em 
cima das mulheres acontece sim, sendo uma for-
ma de minimizar ou descredibilizar o nosso tra-
balho. E acontece de várias formas, quando jul-
gam a mulher que está, de alguma forma, ‘dentro 
de um padrão’ e da mulher que acham que não 
está. É chato que isso ainda aconteça. 

 N Como é Paloma Bernardi dona de casa? 
Sabe cozinhar ou costurar?

 L Olha, eu confesso que se precisar fazer essas 
tarefas eu faço, mas não sou muito disso (garga-
lhadas). Gosto de cozinhar em datas especiais 
para a família e amigos ou um jantar romântico. 
Gosto de cuidar da minha casa, de estar com as 
coisas em ordem e limpas. Hoje em dia, então, 
ainda mais. Como estou com os meus pais, que 
são do grupo de risco, a higienização da casa e 
de tudo que vem de fora é feita constantemente. 

 N Qual seria uma novela e um personagem 

que você gostaria de fazer em um remake?

 L ‘Pantanal’. Adoraria fazer uma personagem 
ligada à natureza dessa novela que contou uma 
história, paisagem e realidade bem brasileiras. 
‘Hilda Furacão’ também. Na época em que assis-
ti, todos falavam que eu lembrava a Ana Paula 
Arósio e seria incrível fazer essa personagem. 

 N Você diz que se sente pressionada pela 
família e pelos outros para ser mãe. E 
você? Quer ser mãe? Quando vai ser?

 L Não chega a ser uma pressão avassala-
dora, eu digo mais como uma pressão 
geral. Chegamos nesse ponto onde as 
perguntas sobre maternidade sempre 
são abordadas. Eu quero muito ser 
mãe, mas não agora. É claro que estou 
com 35 anos e sei que preciso me cui-
dar. Tenho conversado com a minha 
médica sobre formas de garantir que 
no futuro eu realize esse sonho, mas 
nada decidido ainda. 

 N E o casamento? Vai ter festa? Já tem 
planos?

 L (Risos). Por enquanto sem planos a respeito 
disso. Mas, eu quero sim no futuro me casar na 

Eu quero sim 
no futuro 
me casar na 
igreja e fazer 
uma festa 
para a minha 
família e 
amigos com 
tudo o que 
tenho direito!
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igreja e fazer uma festa para a minha família e 
amigos com tudo o que tenho direito!

 n Fala um pouco da série ‘Ameaça Invisível’ 
ao lado do namorado Eduardo Pelizzari? E 
como é gravar em casa?

 L Fazia um tempo já, acho que desde o meio do ano 
passado, que esse projeto estava engavetado por 
conta da pandemia. No final de 2020 conseguimos 
dar andamento na série, que foi comprada pela 
Record. Nós começamos as gravações antes por-
que em fevereiro vou gravar um longa-metragem, 
mas a produção em si da série está acontecendo 
aos poucos. Eu já fiz tantos projetos artísticos re-
motamente no ano passado que gravar as cenas 
em casa foi muito tranquilo. Tudo foi gravado pelo 
meu celular com o apoio da direção e direção de 
fotografia à distância. É um processo colaborati-
vo de criação muito bacana, no qual me vi como 
diretora, figurinista, cenógrafa, produtora e por aí 
vai. Faço a personagem Antônia Nolasco, a Ton-
Ton. Ela é uma influenciadora fitness junto com o 
marido, que é interpretado pelo Eduardo. A série 
é um thriller que envolve alguns mistérios não só 
a respeito da vacina da qual ela e o marido partici-
param de alguns testes por terem sido infectados, 
mas também na vida pessoal de cada casal. No 
meio da série, a Antônia descobre um segredo do 
marido e acontece essa reviravolta na vida dela 

no meio de uma pandemia. Finalizamos as nossas 
gravações essa semana.  

 n Você é romântica quando está num relacio-
namento? Já fez alguma loucura de amor?

 L Eu sou sim. Hum....loucura... Não sei se já fiz 
alguma loucura, mas já fiz algumas surpresas ro-
mânticas. Já deixei vários bilhetinhos carinhosos 
pela casa, por exemplo. Gosto de surpreender nos 
mínimos detalhes. Acredito que o que sustenta 
também uma relação é essa conquista diária. 

 n Você adora o Carnaval. Aceitaria ser rainha 
de bateria de novo?

 L Fui por dois anos rainha de bateria da Grande 
Rio, minha escola de samba do coração. Fiquei 
muito honrada com o convite deles na época. Não 
sei se hoje em dia conseguiria aceitar novamente 
porque é uma posição que exige muita presença 
na quadra e eventos da escola e com a agenda 
corrida fica mais difícil, mas eu amei quando fui 
e de qualquer forma sempre estou conectada e 
presente com a Grande Rio quando posso. Uma 
vez rainha, sempre rainha (risos). 

 n Como você vê o Carnaval no meio dessa 
pandemia. Apesar de ter sido cancelado, acha 
que em julho, como foi cogitado, seria viável?

DIVULGAÇÃO:
Ricardo Pepeliskoff
BELEZA:
Ju Sou (make), Luciano Boy (cabelo) e  
Rafael Menezes (stylist)

 L Olha, no meu ponto de vista só é viável se todos 
estiverem vacinados. Lamento muito pelo Carna-
val, porque sei que a pandemia tem prejudicado 
bastante. A vacina está sendo distribuída grada-
tivamente para quem realmente precisa nesse 
primeiro momento. Eu prefiro curtir o Carnaval 
quando tudo já estiver seguro. 

 n Você aprendeu algo que não sabia fazer nessa 
pandemia porque passou mais tempo livre?

 L Durante a pandemia eu procurei focar bas-
tante na minha saúde mental. Comecei a medi-
tar, o que foi muito bom para mim. É um tempo 
que tenho para me centralizar, para não ficar 
tão ansiosa, por exemplo. Também fiz cursos 
de atuação e de idiomas, comecei o inglês e es-
panhol. Procurei me manter ativa, até mesmo 
profissionalmente. Fiz um curta-metragem di-
rigido pelo meu cunhado chamado ‘Em Casa’, fiz 
uma áudiossérie chamada ‘Tdvaificar...’, iniciei 
um projeto de declamação de poemas e músicas 
chamado ‘Mientras’ com o Eduardo. Tentei me 
manter proativa. 

 n Conta pra a gente uma coisa que ninguém 
sabe sobre você...

 L Eu amo às vezes tomar banho no escuro. Dá 
uma sensação de paz. Às vezes acendo algumas 
velas quando quero deixar o ambiente mais acon-
chegante também. 

 n As maiores qualidade que você admira em 
uma pessoa são...

 L A honestidade e a simplicidade. 

 n Entraria em um reality show tipo ‘BBB’ ou 
‘A Fazenda’?

 L Não. Seria muita exposição para mim (risos). 
Mas acho uma experiência desafiadora, diverti-
da e um ato de coragem para quem abraça. Deve 
ser um aprendizado grande lidar com pessoas 
desconhecidas em confinamento. 

 n Assiste ao ‘BBB’? Pra quem vai sua torcida 
no ‘BBB 21’?

 L Eu não acompanho o ‘Big Brother Brasil’, mas 
vejo algumas coisas quando aparece no meu feed 
do Instagram ou em notícias que chegam até 
mim. Não tenho uma torcida no momento. Quem 
sabe ao decorrer dessa edição eu tenha?
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O cachorro correndo bravo atrás do gato é algo 

que ficou no passado ou no máximo nos dese-

nhos animados. Atualmente, esses dois pets 

fazem muito mais sucesso quando estão juntos 

e protagonizam momentos fofos. Um exemplo 

disso é um vídeo que viralizou no Instagram de 

um filhote de gato brincando com um cachorro 

da raça golden retriever. O cachorro está deitado 

de lado, mas a tranquilidade dele não dura por 

muito mais tempo. Um filhotinho de gato olha 

para o amigo e começa a brincar.

Apesar da fama de briguento e estressado, o  pinscher é um companhei-

ro amoroso e brincalhão. O cãozinho conquistou muitos fãs no Brasil e 

está entre as 20 raças mais populares do país, segundo ranking elabora-

do pela ‘DogHero’. Diferente de outras raças de pequeno porte, o pins-

cher é um ótimo guardião. 

MOMENTO FOFO ENTRE 
GATINHO E CACHORRO

PINSCHER, AMOROSO E GUARDIÃO

Os animais são capazes de perceber 

quando algo não está certo e eles 

precisam ajudar de alguma forma. Em 

Nova Jersey (EUA), uma cadelinha foi 

responsável por salvar a vida de seu 

dono. Quando Brian sofreu um derra-

me, Sadie arrastou ele até o celular e 

só assim o homem conseguiu ligar para 

o resgate e pedir ajuda. Sadie é uma 

pastor alemão de 6 anos e havia sido 

adotada por Brian há pouco tempo.

DONO É SALVO 
PELO PET

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Eliza e seu pastor australiano Finn já 
fizeram versões de diferentes pinturas 
marcantes na história da arte

Resgate em Goiânia

Súzanny dos Santos Folha respirou aliviada ao se reen-

contrar com sua cadelinha Cacau, há uma semana. A 

shitzu escapou de casa e ficou um dia desaparecida, mas, 

graças à coragem de um homem desconhecido, ela está 

sã e salva. Ele entrou em um lago no Parque Carmo Ber-

nardes, em Goiânia, e resgatou o animal, preso na lama. 

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

LEI PARA 
CONDOMÍNIOS 
NO DF
Com lei publicada 

na quinta-feira no 

Diário Oficial do 

Distrito Federal, 

síndicos e admi-

nistradores de 

condomínios resi-

denciais e comer-

ciais serão obriga-

dos a comunicar 

às autoridades 

policiais, em no 

máximo 24 horas, 

a ocorrência ou 

indícios de casos 

de maus-tratos a 

animais.

FIQUE 
LIGADO!

Artista e 
cachorro 
recriam
pinturas 
famosas

CÃOZINHO TENTA 
BRINCAR COM LEÃO 

DE PELÚCIA

Alguns cachorros são muito brincalhões e não 

perdem uma oportunidade de se divertir. A lulu da 

pomerânia SHILA também é assim. Ela viralizou 

com um vídeo nas redes sociais no qual tentava brin-

car com um bicho de pelúcia. No vídeo, a cadelinha está 

ao lado de um leão de pelúcia. Ela olha para o brinquedo, dá 

mordidas e bate com a pata o convidando para brincar. 

REPRODUÇÃO/IN
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n blog: www.odia.com.br/blog/eobicho n Com conteúdo: Portal iG

tarefa para completar todos os dias.
Eliza e Finn já fizeram versões de diferentes pinturas 

marcantes na história da arte. Algo que surpreende mui-
tos dos seguidores deles é o fato do cachorro ser muito fo-
togênico. “Ele sente que está trabalhando. Ele se esforça 
muito para agradar e fazer tudo certo. Então, ele faz prati-
camente qualquer coisa que eu peço”, ela explica.

A
lguns animais têm a veia artística aflorada. A esta-
dunidense Eliza Reinhardt descobriu que seu pastor 
australiano Finn também curte o mundo das artes. 

Ela e o cão passaram a recriar pinturas famosas durante o 
isolamento social.

Eliza é artista plástica e passou a ficar 24 horas por dia 
com Finn dentro de casa quando a quarentena começou. 
“Eu sou pintora. Então, eu queria ir para meu estúdio e 
trabalhar, mas Finn ficava muito incomodado. Por isso, 
eu quis criar um projeto que ele pudesse fazer comigo”, 
contou, em entrevista ao site ‘Bored Panda’.

Foi a mãe de Eliza que viu o desafio de recriar quadros 
famosos e sugeriu a ideia para a filha. No começo, a pinto-
ra gostou da ideia, mas achou que iria ser algo passageiro, 
pois pensava que ela e o cachorro ficariam entediados. 
Porém, Finn é de uma raça trabalhadora e amou ter uma 

REPRODUÇÃO
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