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PERSONALIDA-
DES DAS 
ESCOLAS DE 
SAMBA SÃO 
VACINADAS NO 
SAMBÓDROMO. 
RIO DE JANEIRO, P. 4

O CAMINHO
UM PLANO PARA 
RESGATAR O RIO 
PASSA PELA 
APROXIMAÇÃO 
COM A ESFERA 
FEDERAL
UM OLHAR SOBRE  
O RIO, P. 11

Tia Nilda, baiana da Mocidade Independente

Elas são o coração das escolas de samba: mães, 
baianas mães. Rodam com suas saias, sorriem, 

embalam, cantam. Mas, neste 2021, estão com o 
Brasil. Não pode ter Carnaval: fique em casa. 

Pela saúde e pelo respeito aos que se foram.  P. 3

NÃO SERIA 
A MESMA 

COISA.

ENTRAR NA AVENIDA  
GIRANDO NUM 

MOMENTO DESSE, 

NÓS TEMOS QUE RESPEITAR 
E TER EMPATIA COM  

AS FAMÍLIAS ENLUTADAS

Saiba o que personalidades da festa, como 
Selminha Sorriso, farão no não Carnaval. P. 6

O que é a fantasia? A possibilidade de ser 
outro e de ser muitos. Reviva suas folias. P. 10
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ECONOMIA, P. 12

LÉO SANTANA 
FALA SOBRE O 
ANO DO 
CARNAVAL 
CANCELADO E 
SEUS DESAFIOS

O ‘NOVO NORMAL’ 
É A APOSTA DE 
CERVEJARIA PARA 
O VERÃO E OS 
TEMPOS QUE 
VIRÃO

FÁBIA OLIVEIRA, P. 14

Projetos de ajuste fiscal serão apresentados amanhã aos vereadores 
cariocas e entregues ao Legislativo na quinta-feira. SERVIDOR. P. 13

Paes envia plano de 
austeridade à Câmara  

CARNAVAL

AGLOMERAÇÕES 
NO 1º DIA DE FOLIA  
Fiscalização da prefeitura interditou bares 
e festas, mas não interveio em um show do 
cantor Belo, que juntou multidão na Maré. P. 5 
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Preta Gil e sua 
folia virtual 

vão ajudar os 
trabalhores do 

Carnaval de rua. 
Entre nessa. P. 4

Saber 
contemplar. 
Cuidar uns dos 
outros é vencer  
a pandemia

PADRE OMAR
FÉ NO RIO, P. 6

Pronto para ser 
feliz? Como nos 
relacionamos 
com nossos 
sentimentos

BISPO ABNER FERREIRA
CAMINHO DA SABEDORIA, P. 7

Decadência do 
Estado do Rio 
de Janeiro 
tem várias 
explicações

SIDNEY REZENDE
P. 2 

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

40
 PÁGINAS 
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NA LUTA PELO TÍTULO, 
FLA JOGA DE OLHO EM 
VASCO X INTER. P. 8
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O professor Mauro Osório pertence ao seleto 
grupo de acadêmicos que une teoria e prá-
tica quando o assunto é entender os graves 

problemas do Estado do Rio de Janeiro. Títulos 
não lhe faltam. Bacharel em Economia pela UFRJ, 
Doutor em Planejamento Urbano e Regional pelo 
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Re-
gional da UFRJ e professor Associado da Faculdade 
Nacional de Direito da UFRJ. Provocado a refletir as 
raízes da decadência do Rio de Janeiro, Osório deu 
várias explicações. “A transferência da capital (para 
Brasília) ocorreu sem compensações federais. O Rio 
até hoje tem pouca tradição de reflexão regional. 
Isso nos leva a diversos equívocos nos diagnósticos 
e no desenho das estratégias, quando elas existem. 
O golpe de 64 e as cassações atingiram particu-
larmente a lógica política do Rio. A historiadora 
Maria Helena Versiani mostra em sua dissertação 
de mestrado que a bancada federal eleita pelo Rio 
em 1962 tinha tradição de participar dos debates 
nacionais. Já a eleita em 1970 fazia hegemonica-
mente discursos clientelistas”.

ENTREVISTA 

As raízes da decadência  

do Estado do Rio de Janeiro

 n Como começa a crise estrutural 
do Rio de Janeiro? 

 L A economia brasileira, entre 1930 
e 1980, em média, dobra de tama-
nho a cada dez anos. Quem “puxa” 
esse dinamismo é São Paulo. No 
entanto, o Rio, como capital do 
país, sede de empresas nacionais 
e internacionais, principal centro 
financeiro e cultural, acompanha 
o dinamismo brasileiro. Porém, a 
partir da transferência da capital 
para Brasília, a cidade e o estado 
do Rio passam a ser lanternas em 
termos de dinamismo econômico.

 n Esse é o único motivo da deca-
dência do Rio?

 L Não. Além da transferência da ca-
pital, sem compensações federais, 
o Rio até hoje tem pouca tradição 
de reflexão regional. O golpe de 64 
e as cassações atingiram particu-
larmente a lógica política do Rio. 
A historiadora Maria Helena Ver-
siani mostra que a bancada fede-
ral eleita pelo Rio, em 1962, tinha 
tradição de participar dos debates 
nacionais. Já a eleita em 1970, fazia 
hegemonicamente discursos clien-
telistas. Isso traz problemas para 
a lógica de gestão no estado e nos 
municípios fluminenses. 

 n O que ocorre com o Rio na crise 
política e econômica pela qual o 
país passa desde 2015?

 L O Rio, por sua trajetória, já entra 
nessa crise de forma mais frágil. 
Além disso, sofre questões especí-
ficas e sua economia afunda. Em 
primeiro lugar, em 2015, o preço do 
barril do petróleo despencou. Isso 
afeta sobremaneira a receita fiscal 
do governo do estado e de várias 
prefeituras. Em segundo lugar, a 
política liberal, a partir do gover-
no Temer, com forte enxugamento 
da Petrobras e a paralisação que 
a empresa sofre com as investiga-

ções da Lava-Jato também afetam 
a economia do Rio. Isso sem falar 
que várias das empreiteiras investi-
gadas também têm ou tinham sede 
no Rio. Além disso, o fim dos me-
gaeventos deixam diversas dívidas 
bancárias para a Prefeitura do Rio 
e, com o fim das obras, o emprego 
na construção civil despenca.

 n Como evolui o emprego no Rio 
a partir de 2015?

 L Entre 2015 e 2020, pelos dados do 
Ministério da Economia, o Estado 
do Rio perdeu 702.148 empregos 
com carteira assinada. Ou seja, o 
estado sozinho representou qua-
se 50% do total de empregos com 
carteira assinada perdidos no país, 
de 1.593.541 empregos. A cidade do 
Rio perdeu mais empregos do que 
a cidade de São Paulo, apesar da 
economia da cidade de São Paulo 
ser mais que duas vezes maior do 
que a economia da cidade do Rio.

 n Como está a situação fiscal 
do Rio?

 L O estado atualmente se benefi-
cia de uma legislação votada pelo 
Congresso Nacional que o libera 
de pagamento de suas dívidas até 
2026. Alguns pensam que o pro-
blema fiscal no Rio se resolve com 
apenas cortes de despesas. A cri-
se no estado é principalmente de 
receita. De acordo com dados do 
governo federal, o Estado do Rio, 
apesar de ter o segundo PIB do país 

ampliar a produção de produtos 
e serviços vinculados à saúde no 
país. O Estado do Rio ainda pos-
sui uma indústria farmacêutica 
significativa.  

 n Há convicção corrente da im-
portância do Turismo para o Rio 
de Janeiro. É possível pensar o 
setor de forma mais abrangente?

 LO turismo tem como crescer muito 
no estado. Só cinco municípios vivem 
principalmente do turismo: Búzios, 
Paraty, Itatiaia, Mangaratiba e Ar-
raial do Cabo. Na cidade do Rio, de 
acordo com dados do Ministério da 
Economia, existem apenas cerca de 
20 mil empregos com carteira assina-
da em hotéis e pousadas. No mês do 
Carnaval, o ISS na cidade não é maior 
do que na média dos demais meses. 
Muita gente vem gastar dinheiro no 
Rio, no Carnaval, mas muitos mora-
dores saem do Rio ou ficam em casa. 
Além disso, na semana do Carnaval, 
a grande maioria das atividades e 
serviços fica fechada e, portanto, não 
gera receita de ISS. 

 n É possível derrotar as milícias 
e o tráfico de drogas?

 LSim. É uma questão de vontade po-
lítica e organização de uma estratégia 
que leve à reversão dessa situação, à 
melhoria da qualidade de vida e fa-
cilitação da vida econômica, e, prin-
cipalmente, à preservação da vida 
de jovens e crianças, principalmente 
pobres e negros.

MAURO OSÓRIO, ECONOMISTA

e o terceiro PIB per capita, está ape-
nas na 17ª posição em termos de 
receita estadual per capita. O Rio, 
pelo baixo dinamismo econômico 
que apresenta desde os anos 1970, 
tem pouca base para arrecadação 
de impostos. Além disso, não pode 
se beneficiar de receitas de ICMS 
quando o petróleo é extraído do li-
toral fluminense. Ao contrário de 
quase todos os demais bens e ser-
viços, o ICMS sobre a extração do 
petróleo é cobrado onde é consu-
mido e não onde é produzido. Por 
último, nos estados do Rio e de São 
Paulo, o governo federal arrecada 
muitos impostos e devolve muito 
pouco. No caso do Rio, arrecadou 
em 2019 R$ 174 bilhões e devolveu 
apenas R$ 36 bilhões. 

 n Como reverter essa crise 
estrutural?

 L É importante discutir os siste-
mas produtivos em que o Estado 
do Rio tem mais potencialidades e 
como utilizá-los de forma adequa-
da. Através da Assessoria Fiscal da 
Alerj, fizemos uma Nota Técnica 
em que mostramos que 80% dos 
fornecedores da Petrobras estão 
fora do Estado do Rio. Além dis-
so, mais de 50% do gás extraído do 
pré-sal na Bacia de Santos é rein-
jetado. A Assessoria Fiscal está 
realizando uma nova Nota Técnica 
sobre o Complexo Econômico In-
dustrial da Saúde-CEIS. A pande-
mia mostrou como é importante 

DIVULGAÇÃO

A crise no 
Estado 
do Rio é 
principal-
mente de 
receita”

O Rio até 
hoje tem 
pouca 
tradição 
de reflexão 
regional”

É importan-
te discutir 
os sistemas 
produtivos 
em que 
o Estado 
do Rio 
tem mais 
potencia-
lidades”

‘Nunca tive amizade com 
ele’, diz Eduardo Costa 
sobre Gusttavo Lima 
DIVERSÃO

Conversa entre 
traficantes que 
fugiram usando alvará 
de soltura falso é 
divulgada; confira 
RIO DE JANEIRO

Participação de Felipe 
Roque em reality 
de Anitta preocupa 
produção  
FÁBIA OLIVEIRA

As mais lidasOnline

SidneyRezende



SEM O GIRO DASSEM O GIRO DAS
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MARTHA IMENES

martha.imenes@odia.com.br

DIVULGAÇÃO LÉO CORDEIRO/DIVULGAÇÃO

Todos nós 
que amamos 
Carnaval 
estamos 
tristes. Mas é 
melhor dar 10 
passos para 
trás. Depois 
voltaremos 
com a corda 
toda!”
NELCY MORAES

O
s deslumbrantes desfiles do Sam-
bódromo, no Rio de Janeiro, de-
ram lugar ao vazio iluminado por 
um show de luzes coloridas, que 

vão acender até sábado em homenagem 
às vítimas da covid. Com as cores de cada 
uma das escolas de samba, a Marquês de 
Sapucaí e a Apoteose serão iluminadas 
até meia-noite todos os dias. A pandemia 
de coronavírus, além da crise sanitária e 
econômica, trouxe um grande desalento 
aos foliões do Rio de Janeiro: o giro mági-
co das baianas que empolga arquibanca-
das e camarotes este ano será dentro de 
casa. A tristeza só não é maior porque o 
amor pela escola e a expectativa de 2022 
acalentam o coração.

O DIA conversou com baianas da 
Mocidade Independente, Salgueiro, 
Mangueira, Portela e Unidos da Tiju-
ca. Todas trazem consigo a esperança 
da vacinação contra a covid, contam 
sobre suas origens e deixam seu recado 
aos foliões que estão desolados com o 
adiamento da Folia de Momo.

“Até o tempo está triste com a falta 
do Carnaval”, lamenta  Nelcy Moraes, 55 
anos, responsável pela ala das baianas 
da Mangueira, se referindo ao céu cinza 
e a chuva que cai na cidade. Neta de D. 
Neuma, Nelcy desfila há 35 anos na es-
cola. Ela conta que é nascida e criada no 
Morro da Mangueira, mas hoje vive em 
Belford Roxo, na Baixada Fluminense. 

Tia Glorinha: ‘Graças a 
Deus por estarmos todos 
vivos! Agora é cumprir as 

regras que isso vai passar’
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Adiamento dos desfiles das escolas de samba por causa da covid mostra 
que, muito mais que belas, as senhoras do samba dão um show de sabedoria 

Nelcy começou a desfilar de baiana aos 
15 anos em 1984 e sua entrada na ave-
nida foi uma punição muito bem dada. 
“Estudava em colégio de freiras e só pas-
sei em religião. A minha mãe, como cas-
tigo, me colocou pra sair de baiana! Foi 
melhor castigo até hoje”, ri Nelcy.

Lembranças à parte, a baiana diz que 
está triste, mas alerta que manter a saú-
de vem em primeiro lugar. “O Carnaval 
é minha vida! Amo o que faço, mas saú-
de primordial, sem ela nada podemos 
fazer”, afirma. 

Conhecida como Tia Nilda, a baiana 
Nilda Silva, 78 anos, moradora de Ban-
gu, diz que a decisão de adiar os desfiles 
foi acertada: “Desfilo há 40 anos como 
baiana na Mocidade Independente de 
Padre Miguel, é claro que vou sentir falta. 
Mas entrar na avenida sorrindo e girando 
num momento desse, não seria a mesma 
coisa. Perdi muita gente pra covid, o país 
tem milhares de mortos, essas pessoas 
merecem respeito”, afirma Tia Nilda. E 
complementa: “Nós temos que respeitar 
e ter empatia com as famílias enlutadas”.

Tia Glorinha, ou Maria da Glória Lopes 
de Carvalho, tem 74 anos, nascida e cria-
da no Morro do Salgueiro. Desfila desde 
1963, conta que o seu primeiro enredo 
foi Xica da Silva. “É o meu maior prazer, 
não posso ouvir esse samba!”, relembra. A 
baiana com 58 anos de Marquês de Sapu-
caí mostra esperança em relação à vacina. 

“Estou triste, mas temos que cum-
prir a ordem. É tudo como Deus quer 
e nada como a gente quer. Já se passou 

um ano (que o mundo sofre com a pan-
demia) e agora é só a gente aguardar, 
que vai ser mais fácil. Com a vacina vai 
ser melhor”, acredita Tia Glorinha, que 
vai ficar em casa assistindo os desfiles 
antigos e fazendo um Carnaval no quin-
tal com as crianças.

Entre uma live aqui, uma gravação 
ali, Jane Carla de Azeredo de Andrade, 
55 anos, moradora de Madureira, presi-
dente da Ala das Baianas da Portela, ba-
teu um papo com O DIA. “É com muita 
tristeza que não vamos desfilar esse 
ano”, lamenta. “Vamos ficar em casa 
brincando o Carnaval em família”, diz 
Jane Carla que herdou o amor pela Por-
tela da avó e da mãe. Hoje esse amor já 
passou para seus filhos e netos.  

Baiana há 15 anos, Rita Sampaio Sil-
vestre, da Unidos da Tijuca, 55, de San-
ta Teresa, concorda que foi necessário o 
adiamento. “Este momento é difícil pra 
todos nós sambistas, mas temos que com-
preender que é melhor para todos não 
ter Carnaval esse ano, mas sim ter saúde! 
Sem contar que temos em nossa escola e 
nas coirmãs muitos idosos e não quere-
mos colocar ninguém em risco”, diz.

Uma curiosidade: sabem de onde vem 
o giro das baianas? Segundo a professora 
Eliane Santos Souza, que é comentaris-
ta de Carnaval, vem dos passos de ijexá. 
“Toda a performance das baianas na ave-
nida, com seus passos miúdos, são oriun-
dos da cultura africana, dos orixás femi-
ninos”, explica. “As baianas são o simbo-
lismo da africanidade no Rio de Janeiro”.

É com muita 
tristeza que 
não vamos 
desfilar esse 
ano. Vamos 
ficar em casa 
brincando o 
Carnaval em 
família”
JANE CARLA

Em nossa 
escola, e nas 
coirmãs, 
temos muitos 
idosos e não 
queremos 
colocar 
ninguém em 
risco”
RITA SAMPAIO

RIO DE JANEIRO

Fala quem 
pode, 
obedece 
quem tem 
juízo! Meu 
Carnaval 
será em 
casa vendo 
desfiles”
TIA NILDA

DIVULGAÇÃO
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‘Carnaval tem muitos por aí! A vida 
é uma só’, diz Monarco, da Portela
Personalidades das velhas guardas das escolas de samba foram vacinadas no Sambódromo

LUCAS CARDOSO/O DIA

Baluarte da Portela, Monarco, de 87 anos foi vacinado ontem pela manhã na Passarela do Samba

P
alco de muita ale-
gria nos carnavais, o 
Sambódromo abri-
ga a esperança neste 

2021 sem desfiles: o local é 
um dos pontos de vacinação 
drive-thru contra a covid-19 
para idosos a partir de 85 
anos. Na manhã de ontem, o 
secretário de Saúde, Daniel 
Soranz, esteve na Marquês 
de Sapucaí para acompa-
nhar a imunização de perso-
nalidades do Carnaval cario-
ca, que teve início às 7h30. 

O primeiro a ser vacinado 
foi o sambista da Velha Guar-
da da Portela Hildemar Di-
niz, o Monarco, de 87 anos. 
Emocionado e segurando a 
caderneta de vacinação, o 
músico comemorou e falou 
sobre a emoção de estar imu-
ne contra a covid-19: “Vacina 
sim! A emoção é muito gran-
de de estar aqui”, vibrou. 

Ele contou de sua “sen-

A Prefeitura do Rio 
espera receber novas 
doses da vacina contra 
covid-19 até segunda-
-feira, dia 15, para con-
seguir manter o calen-
dário do programa de 
imunização. A informa-
ção foi confirmada pelo 
prefeito Eduardo Paes.

“A gente está com 
muita expectativa de 
que nos próximos dias, 
nas próximas 24, 48 
horas, cheguem mais 
vacinas. É óbvio que 
você vai diminuindo 
a idade e vai cada vez 
atingindo mais gente. 
Então a gente tem uma 
expectativa de que 
amanhã (hoje), mais 
tardar, segunda-feira, 
já cheguem algumas 
doses, e chegando a 
gente segue a nossa 
programação normal”, 
declarou o prefeito. 

Eduardo Paes afir-
mou ainda que a Secre-
taria Municipal de Saú-
de, atualmente, tem em 
seu estoque doses para 
seguir com o plano de 
vacinação até depois de 
amanhã. “O Daniel me 
disse que até terça-feira, 
com a quantidade que 
a gente tem, a gente dá 
conta, a partir de terça, 
não”, contou.

Enquanto a Prefeitu-
ra do Rio corre para ten-
tar conseguir mais do-
ses da vacina, aglomera-
ções ocorrem na cidade. 
“Estamos tomando me-
didas contra festas com 
aglomerações, mas é 
aquela história, se não 
tiver o mínimo de cons-
ciência das pessoas fica 
muito difícil”.

Paes espera 
mais vacinas 
até segunda

sação de esperança” e do 
quanto esperava pela imu-
nização: “Eu quero cantar, 
andar, abraçar meus amigos. 
Estava contando nos dedos 
os minutos até tomar essa 
vacina”, disse.

APELO

“A vacina é essencial nesse 
momento de dor. Vem para 
nos tirar dessa situação. Per-
di muitos amigos. Espero 
que Deus ilumine eles. Va-
mos nos vacinar, para aca-
bar com isso. O povo quer 
alegria. Carnaval tem mui-
tos por aí! A vida é uma só. 
Vacina sim. Esse é o meu 
apelo”, reforçou o cantor e 
compositor.

Lizette José dos Prazeres, 
de 85 anos, da Acadêmicos 
do Império Serrano, também 
comemorou a vacinação e se 
disse empolgada com a si-
tuação. “Só de estar aqui no 
Sambódromo já estamos fe-
lizes. Estava com saudade. 
Lembro dos carnavais pas-

sados, das festas. Que isso 
possa voltar logo com a va-
cinação”, pediu a sambista.

Questionada sobre o que 
faria quando a pandemia 
acabar, Marsilia Lopes, de 
85 anos, disse que a primei-
ra coisa será visitar a qua-
dra da Portela. “Não vejo a 
hora”, disse a idosa, que fez 
questão de sair do carro e ir 
caminhando até o local de 
vacinação. Ela foi o primei-
ro destaque feminino da 
Portela e hoje tem o título 
de “Mãe dos Destaques”.

A saudade da quadra tam-
bém é o sentimento de Edna 
Maria Pereira Praxedes, 86 
anos, primeira Porta-Ban-
deira da Velha Guarda da 
Viradouro. “Para nós que 
passamos tanto tempo aqui 
no Sambódromo, é uma 
emoção diferente. Não via a 
hora. Tomara que essa fase 
passe logo. Quero logo vol-
tar para a quadra e desfilar 
até os 100 anos”, diz, após 
ser vacinada.

LUCAS CARDOSO

lucas.cardoso@odia.com.br

Eduardo Paes: apelo
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M
inha esposa deu 
uma ideia muito 
boa para a men-
sagem de hoje. 

Imaginem grandes grafites 
filosóficos espalhados pela 
cidade, em muros, painéis, 
pontos de ônibus, metrôs e 
encostas! 

Para onde elevássemos 
a vista, lá veríamos uma 
frase inspiradora, uma re-
flexão, um ditado, uma má-
xima, uma imagem, uma 
fotografia... Tudo que lem-
brasse arte e beleza.

Como nos velhos tem-
pos: obeliscos, pirâmides, 
templos, deuses... para re-
cordar quem somos e de 
onde viemos. 

Pequenos poemas, frases 
musicais, palavras que to-
cassem a alma sequiosa de 
gotas do néctar dos deuses. 

Nossa  a lma às  vezes 
pede calma e o corpo pede 
alma, como na canção de 
Lenine e Dudu Falcão. 

A alma quer levitar, pai-
rar além da densidade das 
atribulações.

Somos essencialmente 
sonhadores. Na real, nos-
so reino não é deste mun-
do. Mas já que precisamos 
estar aqui, que o tornemos 
polidamente habitável. 

Ah, como devem sofrer 
os elementos da nature-
za com tanta devastação! 
Mas ainda correm por aí 
rios e mares despoluídos, 
em rincões esquecidos no 
âmago do planeta Homem, 
onde a aspereza não tem 
acesso.

Que nossa casa seja de-
corada com o melhor que 
nossa imaginação for ca-
paz de idealizar e nossa 
ação de criar. Sonhemos o 
melhor.

Podemos. Vamos!

OUTDOORS 
FILOSÓFICOS 

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

Aglomerações 
marcam o 1º dia 
da Folia de Momo
Bares e ruas lotados e festas desrespeitaram os 
protocolos de segurança para conter a covid-19

REPRODUÇÃO TV GLOBO

O 
primeiro dia de Car-
naval foi marcado 
por aglomeração, 
festas clandestinas e 

eventos interrompidos. A Pre-
feitura do Rio proibiu desfiles 
de escolas de samba, blocos e 
qualquer atividade recreativa 
em áreas públicas e quiosques 
da orla durante o Carnaval. 
De acordo com o decreto, as 
medidas vão até às 6h do dia 
22 de fevereiro.

Da noite de sexta até a ma-
drugada de ontem, foram 
interditados sete estabeleci-
mentos no município, apli-
cadas nove multas e equipa-
mentos de som apreendidos.

A fiscalização, no entanto, 

não interveio na aglomera-
ção observada em um show 
do cantor Belo no Parque 
União, na Maré. em nota, a 
assessoria do Belo diz que 
ele fez o show de acordo com 
todos os protocolos sanitá-
rios. Mas, segundo imagens 
veiculadas na TV, o público 
lotou o local.

No Centro do Rio, um baile 
de Carnaval foi interditado na 
Rua do Riachuelo. O local foi 
multado por falta de licencia-
mento sanitário e teve cinco 
mesas de som e um microfone 
apreendidos. 

A quadra da Unidos da Ti-
juca, no bairro Santo Cristo, 
também foi interditada pela 
Vigilância Sanitária e pela 
Coordenadoria de Licencia-
mento e Fiscalização da Seop. 

A escola foi multada por au-
sência de licenciamento e 
aglomeração. Foram apreen-
didas duas extensões e uma 
mesa de som.

Em Ipanema, foi inter-
rompida uma festa Carna-
val na Rua Farme de Amoe-
do. O estabelecimento foi 
interditado por aglomera-
ção e falta de licenciamen-
to, multado, e teve mesa de 
som apreendida.

Um evento no Jockey 
Club também terminou 
com interdição cautelar por 
aglomeração e apreensão de 
equipamentos. Já em Ban-
gu, na Zona Oeste, foram 
duas interdições cautela-
res por aglomeração e uma 
total em estabelecimento 
clandestino.

PEDIDO BLOQUEIO DE CONTAS DE TRÊS ORGANIZADORES

Polícia Civil cancela quatro festas clandestinas

 NA Polícia Civil pediu judicial-
mente o bloqueio de contas de 
três festas clandestinas, deter-
minou o cancelamento de qua-
tro e fez uma festa com música 
se transformar em um esque-
ma de restaurante, com mesas 
separadas, cumprindo as reco-
mendações sanitárias.

“Inicialmente, nós estamos 

investigando o crime de infração à 
medida de segurança, que a pena 
vai até um ano. Caso, com a realiza-
ção da festa, um grupo de pessoas 
acabe se contaminando e for pos-
sível demonstrar que a contamina-
ção, pelo tempo que aconteceu e 
pelo grupo, ocorreu dentro da festa, 
os donos da festa podem responder 
por epidemia, que a pena vai até 

quinze anos. O crime muda para 
um bem mais grave”, explicou o 
delegado Pablo Sartori, da De-
legacia de Repressão aos Crimes 
de Informática (DRCI).

A medida de bloqueio é judi-
cial, no entanto, até o momento, 
o Judiciário ainda não se ma-
nifestou sobre nenhuma das 
medidas solicitadas.

Pessoas desrespeitam os protocolos de segurança e a s regras impostas para conter o avanço da doença

MARINA CARDOSO
marina.cardoso@odia.com.br
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P
ara vencermos a pandemia é preciso 
se cuidar e que cuidemos uns dos 
outros. Cuidar faz parte da nossa 

condição humana, e traz consigo saúde e 
esperança. Cuidar dos doentes, necessi-
tados, abandonados é riqueza humana e 
cristã. Devemos dirigir este cuidado à nos-
sa casa comum: a terra e a toda criatura.

Todas as formas de vida estão interliga-
das e nossa saúde depende da saúde dos 
ecossistemas que Deus criou e dos quais 
Ele nos encarregou de cuidar. Abusar deles, 
é pecado grave que prejudica a todos. Por 
isso, o Papa Francisco é grande entusias-
ta do cuidado com a criação e nos indica 
a contemplação como o melhor antídoto 
contra o mau uso da nossa casa comum.

Quando não sabemos parar a fim de 
admirar o belo, não surpreende que tudo 
se transforme em objeto de uso e abuso. 
A criação não é mero recurso. As criaturas 
têm valor em si e refletem, cada uma à sua 
maneira, raio da infinita bondade de Deus. 
Para valorizar a criação precisamos estar 

em silêncio, ouvir, e contemplar.
É importante recuperar a dimensão 

contemplativa, olhar para a terra, para 
criação como um dom, e não como algo a 
ser explorado para fins lucrativos. Quando 
contemplamos, descobrimos nos outros e 
na natureza algo maior.

Quem sabe contemplar mais facilmen-
te agirá para mudar o que produz degra-
dação e danos à saúde. É comprometido 
a educar e promover novos hábitos de 
produção e consumo, contribui para novo 
modelo de crescimento econômico que 
garante o respeito pela casa comum.

Coluna publicada 

aos domingos

FénoRio
Padre Omar

Reitor do Santuário do Cristo Redentor do Corcovado

ARTE KIKO

 Faça perguntas  

ao Padre Omar pelo e-mail 

padreomar@padreomar.com 

Acesse também 

www.padreomar.com e 
www.facebook.com/

padreomarraposo

“Todas as formas de vida 

estão interligadas e nossa 

saúde depende da saúde 

dos ecossistemas que Deus 

criou e dos quais Ele nos 

encarregou de cuidar”

“Quando não sabemos parar a fim de 

admirar o belo, não surpreende que 

tudo se transforme em objeto de uso e 

abuso. A criação não é mero recurso”

SABER 
CONTEMPLAR

CUIDADO COM A CRIAÇÃO

Pessoas 

ligadas 

ao mundo 

do samba 

falam 

sobre o 

vazio que 

sentem 

sem os 

dias de 

folia e as 

escolas na 

Marquês 

de Sapucaí

E
ste Carnaval não vai ser igual 
àquele que passou. Definitiva-
mente, não. Nem a nenhum ou-
tro. O novo coronavírus impôs ao 

mundo uma nova rotina, triste é verdade. 
Todos deverão estar mascarados, mas 
não para curtir a Festa de Momo e, muito 
menos, aglomerar — para se proteger e 
proteger o próximo. Não é possível brin-
car, principalmente com a vida.

A ansiedade do pré-Carnaval sem-
pre foi algo que contagiou o Rio e o país. 
Época de catarse coletiva, de pura folia e 
muita alegria. Imagine então para quem 
tinha na festa não só o ganha-pão, mas 
a razão de vários anos ou de uma vida 
inteira de trabalho. Carnavalesca que fez 
história em desfiles inesquecíveis, Maria 
Augusta Rodrigues admite que está sen-
do muito difícil conter a angústia provo-
cada pelo vazio imposto pela pandemia, a 
saudade dos amigos e dos abraços. “Todo 
ano eu começava a frequentar as escolas 
em agosto, acompanhava a escolha dos 

sambas, o desenvolvimento dos enredos. 
Faria agora 52 anos de Avenida. Está sen-
do muito difícil. Eu venho sentindo um 
buraco no estômago que dói fisicamente. 
Tenho dificuldade de dormir”, admite.

Porta-bandeira multipremiada da Bei-
ja-Flor, Selminha Sorriso também revela 
que passou por momentos de profunda 
tristeza: “Já chorei muito. Eu completa-
ria 30 anos com o Claudinho, a parceria 
mais antiga da história do Carnaval. Foi 
um momento de grande dificuldade. Mi-
lhares de pessoas tiveram a renda preju-
dicada. Houve um impacto emocional e 
financeiro muito grande”.

AJUDA URGENTE AOS TRABALHADORES

Carnavalesco da Mangueira, Leandro 
Vieira diz que os últimos dias, em espe-
cial, vêm sendo mais esquisitos, sem a cor-
reria nos barracões: “Era o momento em 
que estaríamos finalizando o trabalho, re-
partindo a sensação do dever cumprido. 
E, hoje, a gente sente a falta do Carnaval 
na memória afetiva e no bolso”. Leandro 
lembra que os trabalhadores dos barra-

cões foram obrigados a buscar alternati-
vas. “O setor cultural e do entretenimento 
foi o primeiro a sentir os efeitos da crise e 
hoje ainda sofre com as restrições impos-
tas pela pandemia”, acrescenta.

Profissional de muitas facetas, instru-
mentista, compositor, ator e jornalista, 
Luís Filipe de Lima ressalta que a situa-
ção atual é trágica para a humanidade. 
Folião convicto, ele adverte que não se 
pode pensar só no Carnaval. “Precisamos 
olhar com uma lente grande porque ou-
tras atividades culturais e profissionais 
também estão sendo afetadas. Todas so-
freram demais e necessitam de uma assis-
tência governamental. O pessoal precisa 
de socorro”, apela 

Apesar da enorme mudança de roti-
na, todos estarão, de certa forma, liga-
dos na folia. Maria Augusta já definiu a 
programação: “Vou ver as lives, que se-
rão muitas, para ocupar o meu tempo. 
E certamente assistir aos desfiles anti-
gos que serão exibidos na TV”. Leandro 
Vieira também será um verdadeiro ‘fo-
lion’:” Vou ficar em casa, com pouquís-

FERNANDO FARIA |  ffaria@odia.com.br simas pessoas da minha família, e trazer 
o espírito carnavalesco, com inúmeras 
lives de Carnaval, blocos. A Mangueira, 
por exemplo, fará três lives e vai divulgar 
de forma virtual o enredo de 2022 com a 
apresentação dos sambas concorrentes”. 

Selminha fará uma live com Claudi-
nho e a bateria da Beija-Flor para uma 
emissora da China. E também negocia 
participar de um filme como atriz: “Te-
nho tantos compromissos que acho que 
nem vou descansar, e nem quero”. As 
atividades profissionais também vão 
marcar o Carnaval de Luís Filipe Lima: 
“Felizmente eu estou trabalhando bas-
tante. Não vou ter tempo para descan-
sar. Mas eu também acho interessan-
tes as iniciativas de carnavais virtuais, 
porque têm um valor simbólico enorme 
para a nossa cultura”.

Os quatro são unânimes em duas ques-
tões: “Que as vacinas cheguem logo em 
quantidade suficiente para todos e que, 
quem puder, fique em casa”. Que venha o 
Carnaval de 2022 e que seja muito, mas 
muito diferente deste de 2021.

KELLY DUQUE

DE PORTÕES
FECHADOS

Com a Praça da 
Apoteose ao fundo, 

Sambódromo 
trancado: pandemia 

impede a festa
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U
m pesquisa publicada recentemente pela revista “Psychological Science” mos-
trou que pessoas que sentem entusiasmo e alegria têm menos chances de sofrer 
problemas de perda de memória ao longo dos anos. 

A maioria dos estudos publicados sobre o tema sugere que a capacidade de manter 
as lembranças da vida está diretamente associada a um envelhecimento saudável, 
tanto do pronto de vista físico, quanto emocional e mental. 

Os cientistas também já apontaram que a felicidade está relacionada com a maior 
produtividade e o sucesso financeiro. E, ainda, que ela pode tornar o nosso coração mais 
saudável, o nosso sistema imunológico mais forte, e a nossa vida mais longa.

PRONTO  

PARA SER FELIZ?

BONS MOMENTOS

Acredito que ser feliz, ou ter 
uma vida mais leve, é mais 
do que apenas um humor 
passageiro. Seria a forma 
como nos relacionamos 
com os sentimentos. E não 
estou falando de negar emo-
ções negativas, porque elas 
têm a sua importância, ou, 
de fingir se sentir alegre o 
tempo todo. Todos temos 
adversidades e é natural 
sentirmos raiva, tristeza, 
frustração e outras emo-
ções negativas, mas o que 
será determinante é a for-
ma como lidamos com elas. 

Meu conselho é que pos-
samos aproveitar ao máxi-
mo os bons momentos, por-
que a vida passa como um 

vapor que aparece e logo se 
desfaz. A Bíblia fala sobre 
isso no Salmo 144.4: “O ho-
mem é semelhante a um so-
pro; os seus dias são como a 
sombra que passa”.

Tem uma palavra que eu 
gosto muito no capítulo 4 
do livro de Tiago, que fala 
sobre essa nossa vulnera-
bilidade. “Agora escutem, 
vocês que dizem: ‘hoje ou 
amanhã iremos a tal cidade 
e ali ficaremos um ano fa-
zendo negócios e ganhan-
do muito dinheiro!’ Vocês 
não sabem como será a sua 
vida amanhã, pois vocês são 
como uma neblina passagei-
ra, que aparece por algum 
tempo e logo depois desapa- Coluna publicada aos domingos

CaminhodaSabedoria
Bispo Abner Ferreira

rece. O que vocês deveriam 
dizer é isto: ‘Se Deus quiser, 
estaremos vivos e faremos 
isto ou aquilo’”.

Quer ser feliz? Comece en-
tregando o controle da sua 
vida para Deus. Essa é uma 
entrega que exige apenas fé 
para acreditar que existe al-
guém maior orquestrando 

ARTE KIKO

Bispo, Pastor Presidente, Advogado, Jornalista, articulista  e Escritor

tudo da melhor forma pos-
sível. Alguém que determi-
na um tempo perfeito para 
cada coisa e que sabe mui-
to bem guiar cada um pelo 
caminho certo. Eu sei que 
pode ser bem difícil confiar 
em Deus quando tudo pare-
ce errado, mas feche os olhos 
da dúvida e abra os olhos da 

fé. “O Senhor é a minha ro-
cha, a minha fortaleza e o 
meu libertador; o meu Deus 
é o meu rochedo, em quem 
me refugio. Ele é o meu es-
cudo e o poder que me salva, 
a minha torre alta” (Salmos 
18.2). Até a próxima!

n site: 

odia.ig.com.br/colunas/
caminhodasabedoria

n e-mail: 

caminhodasabedoria@
odia.com.br

Os cientistas já 
apontaram que 
a felicidade está 
relacionada com a 
maior produtividade 
e o sucesso 
financeiro”
BISPO ABNER FERREIRA

DE OLHO NA TELINHA

‘Estou sentindo uma angústia horrorosa. 
Sempre fui apaixonada pelo Carnaval, 
desde criança. E realizei meu sonho a 
partir de 1968 no Salgueiro, com Fernan-
do Pamplona. De lá para cá, passou a ser 
parte da minha vida, uma rotina. O Car-
naval das escolas de samba é algo impor-
tantíssimo. Eu venho sentindo um buraco 
no estômago que dói fisicamente. Estou 
com dificuldade de dormir. Nos últimos 
dias eu estaria todo o tempo na Cidade 
do Samba, que fervilharia. A falta disso 
mexeu muito comigo. Mas o Carnaval, 
de fato, não pode acontecer, é sinônimo 
de aglomeração. É preciso preservar as 
pessoas. Não tem jeito. Para ocupar meu 
tempo, eu vou ver as lives, que serão mui-
tas, e assistir aos desfiles antigos na TV’.

‘VOU OCUPAR O MEU 
TEMPO COM AS LIVES’

Maria Augusta 
Rodrigues
Carnavalesca e 

comentarista

DOR TAMBÉM NO BOLSO

‘É muito esquisito chegar neste período 
sem Carnaval. Era o momento em que 
estaríamos finalizando o trabalho, re-
partindo a sensação do dever cumprido, 
com a satisfação de estar concretizando 
algo que é o nosso ganha-pão, mas tam-
bém de enorme realização profissional. 
E, hoje, a gente sente a falta do Carnaval 
na memória afetiva e no bolso. Enfrenta-
mos uma situação inimaginável. Todos 
nós fomos obrigados a buscar outras 
atividades para sobreviver. Nestes dias 
vou ficar em casa, com pouquíssimas 
pessoas da minha família. Vou ser ‘folion’, 
com inúmeras lives de Carnaval e blocos. 
Vou trazer a folia para mim por meio da 
música e do virtual. A Mangueira fará lives 
e vai apresentar o enredo 2022’.

‘EU VOU FICAR EM 
CASA. SEREI FOLION’

Leandro  
Vieira
Carnavalesco da 

Mangueira

PARCERIA MAIS ANTIGA

‘Eu completaria 30 anos com o Claudinho, 
a parceria mais antiga da história do Car-
naval. Fiquei muito mexida, chorei muito. 
Mas estou sendo chamada para várias 
matérias internacionais e a gente sente 
como o mundo está preocupado conosco, 
com a subsistência de tantas famílias. 
Teve um impacto emocional e também 
financeiro, mas não havia outro caminho. 
A pandemia é como um punhal que enfia-
ram na gente, mas, não para matar, para 
que possamos prestar a atenção no que 
realmente importa. É possível ser feliz com 
menos. Tenho vários compromissos para 
esses dias: vou fazer uma live com Claudi-
nho e a bateria da Beija-Flor para uma TV 
chinesa e devo até participar de um filme 
como atriz. Não vou descansar, nem quero’.

‘DEVO ATÉ FAZER UM 
FILME COMO ATRIZ’

Selminha 
Sorriso
Porta-bandeira da 

Beija-Flor de Nilópolis

ROTINA DIFERENTE

‘A minha rotina este ano será bem dife-
rente. Há anos vou à Avenida, já gravei 
mais de 15 CDs de sambas do Grupo Es-
pecial, fiz bailes. Toquei muitos anos em 
blocos tradicionais do Rio. Felizmente, 
eu estou trabalhando bastante neste 
momento em outras atividades e estou 
sem tempo para descansar. Mas eu tam-
bém acho interessantes as iniciativas vir-
tuais. O Carnaval vai transbordar para as 
redes sociais. Haverá muitas lives, vídeos 
e programas. Muita gente vai manter a 
tradição do Carnaval espontâneo, o da 
crítica de costumes, com posts e coisas do 
gênero. Dá para relembrar carnavais an-
tigos, fantasias. Ano passado eu fiz uma 
marchinha sobre a geosmina - ‘Cedae ou 
Desce’ - e a geosmina está aí de novo’...

‘ESTOU SEM TEMPO 
PARA DESCANSAR’

Luís Filipe 
de Lima
Músico, compositor, 

jornalista e ator

 > Há pouco mais de um século, em 
março de 1919, o Rio de Janeiro vi-
veu o que foi considerado pela im-
prensa da época como o maior Car-
naval de todos os tempos. A festa 
aconteceu meses depois de a cida-
de, então sede do governo federal, 
ter sido o local do país mais afeta-
do pela gripe espanhola. Apesar 
dos dados imprecisos, calcula-se 
que o número de mortos possa ter 
chegado a 35 mil no Brasil. O vírus 
desembarcara por aqui em 1918 em 
navios vindos da Itália após a Pri-
meira Guerra Mundial. Ao fim da-
quele ano, a gripe espanhola per-
deu força. Os meses de janeiro e 
fevereiro de 1919 foram de recons-
trução, de volta à normalidade.

O Carnaval então foi encarado 
como uma oportunidade de exor-
cizar os fantasmas da guerra e da 

EM 1919, PÓS-GUERRA MUNDIAL E GRIPE 
ESPANHOLA, A MAIOR FESTA DE TODAS

Já chorei 
muito. Eu 
completaria 
30 anos com 
Claudinho, 
a parceria 
mais antiga 
do Carnaval’
SELMINHA 
SORRISO,  
porta-bandeira

pandemia, de se livrar de todas as 
tensões. O povo foi às ruas e se di-
vertiu como nunca, tendo a fanta-
sia da espanhola, claro, como um 
absoluto destaque. Não havia ain-

da as escolas de samba, mas blo-
cos, cordões, ranchos, corsos e as 
grandes sociedades fizeram a ale-
gria pela cidade, em batalhas de 
confete e lança-perfume. A festa 
foi enorme e inesquecível.

À época, o Carnaval 
foi encarado como 
uma oportunidade de 
exorcizar os fantasmas 
da guerra e da pandemia

Baile de confete, 
em 1919: felicidade 
por estarem vivos. 
Embora os dados 
sejam imprecisos, 
estima-se que até 
35 mil pessoas 
tenham morrido de 
gripe espanhola no 
Brasil. Em 2021, o 
número de mortes 
por covid passa de 
237 mil no país

REVISTA CARETA/ACERVO CASA RUI BARBOSA
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FLAMENGO VASCO

Mengão vê 2009 como 
espelho para vencer hoje
Rubro-Negro pega o Corinthians, lembrando cenário do Brasileiro de 12 anos atrás

MARCELO CORTES / FLAMENGO / DIVULGAÇÃO

Jogadores do Flamengo entram na reta final do Brasileiro de olho em mais um título para o clube

F
altando três rodadas 
para o fim do Brasilei-
ro, o Flamengo entra 
em campo hoje, às 16h, 

no Maracanã, contra o Corin-
thians pensando em repetir o 
feito de 2009, quando derro-
tou o Timão, assumiu a lide-
rança do Brasileiro e conquis-
tou o torneio pela sexta vez. 
No entanto, o duelo tem com-
ponentes bem diferentes da-
quele que levou o Rubro-Ne-
gro à liderança e, posterior-
mente, ao título do torneio.

As diferenças começam 
pelo local da partida, pela 
rodada do Brasileiro e pela 
motivação da equipe paulis-
ta no confronto. Em 2009, as 
duas equipes se enfrentaram 
em Campinas e, em vez de ser 
na 36ª rodada, o duelo era váli-
do pela 37ª. O Corinthians, que 
atualmente luta por vaga na 
Libertadores, apenas cumpria 
tabela pelo Brasileirão.

Outro fator importante na-
quele jogo era a rivalidade do 
Timão com os concorrentes do 
Flamengo na luta pelo título. 
Palmeiras e São Paulo, maio-
res rivais do Corinthians, luta-
vam ponto a ponto com o Ru-
bro-Negro pela taça do Brasi-
leirão. Atualmente, o Tricolor 
Paulista até tem chances mate-
máticas de título, mas o cami-
nho parece quase impossível.

Bem mais motivado que em 
2009, o Corinthians entrará 
em campo em busca de um 
resultado positivo não só por 
conta da luta por uma vaga na 
Libertadores. No primeiro tur-
no, o Timão sofreu uma humi-
lhante goleada por 5 a 1 e quer 
dar o troco no Rubro-Negro. 
Além disso, o título do Brasilei-
ro faria com que o Flamengo 
ultrapassasse o Timão em títu-
los brasileiros. No momento, 

os clubes que têm as maiores 
torcidas do país contam com 
sete conquistas cada um.

Para assumir a liderança 
nesta rodada, o Flamengo 
precisa vencer o Corinthians 
e torcer por um tropeço do In-
ternacional contra o Vasco. O 
Cruzmaltino, que está na zona 
de rebaixamento, luta deses-
peradamente por pontos para 
evitar a sua quarta queda para 
a Série B.

Para Donizete, Cruzmaltino tem que 
vencer o Inter, sem pensar no Flamengo

Pantera quer vitória 
pelo bem do Gigante

Com 37 pontos e na 17ª 
colocação do Campeo-
nato Brasileiro, o Vasco 
enfrenta o Internacio-
nal, hoje, às 16h, em São 
Januário, em um jogo 
importantíssimo na luta 
contra o rebaixamento. 
Uma vitória, dependendo 
do resultado entre Bahia e 
Atlético-MG, poderá tirar 
o Cruzmaltino do Z-4. Po-
rém, o resultado positivo 
vascaíno também será de 
muito bom grado para o 
Flamengo. 

Isso porque o Colora-
do lidera o Brasileiro e é 
adversário direto na luta 
pelo título do Rubro-Ne-
gro, que está na segunda 
colocação. Em conversa 
com O DIA, o ex-atacan-
te Donizete, campeão da 
Libertadores de 1998 pelo 
Vasco, falou sobre essa si-
tuação inusitada que os 
vascaínos vão passar hoje. 

Na visão do Pante-
ra, o Vasco não está em 
uma situação que o per-
mita sequer pensar em 
não vencer para poste-
riormente prejudicar o 
Flamengo na disputa do 
título. O ex-jogador tam-

bém ressaltou que, dentro 
do profissionalismo do fute-
bol, independentemente das 
circunstâncias, os atletas en-
tram em campo para vencer 
suas partidas.

“Todos nós somos pro-
fissionais, tem que entrar 
para vencer, não importa as 
circunstâncias ou os acon-
tecimentos, pelo menos na 
minha época era assim. O 
Vasco vai entrar em campo 
para vencer o Internacional 
porque precisa vencer, inde-
pendentemente de ajudar o 
Flamengo ou não. O clube 
passa por um momento deli-
cado no Brasileirão e precisa 
do resultado”, disse o ex-joga-
dor de 52 anos.

a palinha do apolinho

RICARDO DUARTE/INTERNACIONAL

ABEL SALVOU O CAMPEONATO

O INÍCIO DO 
CARIOCÃO 2021

PEDALADAS

 N Com início adiado em 
uma semana, o Cariocão 
2021 abrirá a temporada no 
dia 6 de março e terá exibi-
ção em TV aberta pela Re-
cord, que ganhou a concor-
rência, superando o SBT. O 
adiamento visou dar uma 
semana a mais de descanso 
aos atletas. As equipes que 
saírem da disputa do Cam-
peonato Brasileiro poderão 
ainda usar escalações alter-
nativas por duas rodadas, 
ampliando, dessa forma, 
o descanso para 15 dias. 
Justo, porque depois não 
haverá mais descanso para 
os jogadores até o mês de 
dezembro.

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

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

 NA Grande Procissão está ca-
minhando para o fim, com 
dúvidas sobre quem vai cru-
zar a faixa final em primeiro, 
no Brasileiro. Flamengo, an-
tes apontado como grande 
favorito, oscila. A coisa cai 
no colo e ele não pega. Em 
condições normais, poderia 
estar com a vida definida. 
A pandemia contaminou a 
competição, fazendo com 
que o nível técnico desabasse. 
São Paulo e Atlético Mineiro 
derreteram, Grêmio não con-
seguiu engrenar, Palmeiras 
não suportou se dividir entre 

competições paralelas, e, não 
fosse a incrível reação do In-
ternacional, renascendo nas 
mãos de Abel, o Flamengo já 
seria campeão, mesmo sem 
jogar a metade do que sabe. 
Foi ruim, mas foi bom, por-
que esse achatamento técni-
co aproximou os mais fortes 
dos mais fracos, garantindo 
emoções nas rodadas finais, 
como hoje, quando, em está-
dios vizinhos, São Januário e 
Maracanã, dois jogos, Vasco 
x Internacional e Flamengo x 
Corinthians, farão bater mais 
forte o coração da galera.

 N O técnico Abel Ferreira 
gostou do quarto lugar 
do Palmeiras no Mundial 
de clube no Catar. Disse 
que seu time é o quarto 
melhor do mundo. Será 
que ele acredita mesmo 
no que disse?

 N A torcida do Flamen-

go reforçou o estoque de fo-
gos para comemorar de casa 
também possíveis gols do 
Vasco sobre o Internacional, 
na rodada de hoje.

 N A galera do Atlético-MG 
está em pé de guerra, quer 
mudanças já. Chapa quente 
em Belo Horizonte.

 BOLA DENTRO BOLA FORA

 NMesmo sem público nos 
estádios, a Policia Militar 
monta esquema para evi-
tar confrontos entre vas-
caínos e rubro-negros no 
entorno de São Januário e 
do Maracanã.

 NO Mundial de Clubes, no 
formato atual, caminha 
para o fim. Essa edição, 
com o Bayern de Munique 
campeão, pode ter sido a 
última. Se foi, não poderia 
ser mais melancólica.

O Flamengo deverá 
contar com o retorno 
de Rodrigo Caio e 
Diego Ribas para a 
partida de hoje, no 
Maracanã 

Donizete foi campeão pelo Vasco

REPRODUÇÃO

BOTAFOGO

Fogão amarga 20ª 
derrota no Brasileirão

Não perca a conta, torcedor 
alvinegro. Já rebaixado para a 
Série B, o Botafogo alcançou a 
marca de 20 derrotas no Bra-
sileiro. Na luta para permane-
cer na elite, o Goiás, com gols 
de Rafael Moura e Fernandão, 
soube explorar a falha marca-
ção da pior defesa da compe-
tição, com 59 gols sofridos em 
36 rodadas, para confirmar 
a vitória por 2 a 0, ontem, no 
Serrinha, e ganhar uma sobre-
vida na disputa com Vasco e 
Bahia para fugir da degola.

Com oito desfalques, Lucio 
Flavio, técnico, optou pelo es-
quema com três zagueiros e 
promoveu a volta de Marcelo 
Benevenuto ao time. Na tenta-
tiva de minimizar as baixas e 
proteger a defesa, Lucio Flavio 
foi traído pela própria estraté-
gia. Aos sete minutos, Rafael 
Moura, de cabeça, abriu o pla-
car. O Alvinegro não contra-
-atacavar, e o fim do primeiro 
tempo foi um alento.

O Botafogo voltou com pos-
tura mais ofensiva no segun-
do tempo, mas, sem encaixar 
a marcação, continuava a ser 
ameaçado pelo alto. E foi após 
o preciso cruzamento de Shay-
lon que Fernandão, livre de 
marcação, aumentou a van-
tagem, aos 18 minutos. A ex-
pulsão de Kanu, aos 37, jogou 
por terra qualquer chance de 
reação e o Alvinegro, na lan-
terna e rebaixado, amargou 
mais um revés no Campeona-
to Brasileiro. 

PSG VENCE SEM NEYMAR

Sem Neymar, lesionado, o PSG teve que 

lutar para fazer 2 a 1 no Nice, no Parque 

dos Príncipes, pelo Campeonato Francês.

FLUMINENSE

Fred pode 
desfalcar  
o Tricolor
O Fluminense não deve-
rá contar com Fred para a 
partida contra o Ceará, se-
gunda-feira, no Castelão, 
pela 36ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro. De 
acordo com informações 
do portal “globoesporte.
com”, ele tem suspeita de 
lesão no adutor da coxa 
direita e dificilmente terá 
condições de entrar em 
campo - apenas aguar-
da o resultado do exame, 
para que sua ausência seja 
confirmada.

Fred ainda corre o ris-
co de não jogar as últimas 
três partidas da tempora-
da. Sem o atacante, John 
Kennedy deverá herdar a 
vaga de titular. O jovem, de 
18 anos, o substituiu como 
titular contra o Botafogo e 
vem entrando em seu lu-
gar nas últimas rodadas, 
quando necessário. 

Outro jogador que pode 
ser problema para Marcão 
é Nino. Desfalque contra 
o Atlético-MG, o zaguei-
ro deu início à fase de tran-
sição no campo, na última 
sexta-feira, mas ainda não 
foi reintegrado ao grupo. 
Caso não tenha condições, 
Matheus Ferraz será man-
tido na zaga ao lado de 
Luccas Claro, que apesar 
da luxação no dedo da mão 
contra o Atlético-MG não 
preocupa para a partida 
contra o Ceará.

Reportagem dos estagiários  

João Vitor Campos, Leonardo Damico 

e Lucas Oliveira, sob supervisão de 

Pedro Logato

O Inter renasceu com Abel

Kanu foi expulso em Goiânia

VITOR_SILVA

 > Goiânia
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BRASIL

PAUTAS LIBERAIS TENDEM A AVANÇAR
Estatuto das 
Polícias, que tira 
autonomia de 
governadores, 
e excludente de 
ilicitude podem 
tramitar rápido

LUIS MACEDO/AGÊNCIA CÂMARA

E
m meio à pandemia 
de coronavírus, de-
núncias de mau uso 
de recursos públi-

cos, além de 64 pedidos de 
impeachment do presiden-
te Jair Bolsonaro, a Câmara 
dos Deputados elegeu o de-
putado Arthur Lira (PP-AL), 
um dos principais líderes do 
Centrão. Ele foi eleito com 
302 votos contra 145 do seu 
adversário, deputado Baleia 
Rossi (MDB-SP), apoiado por 
Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Mas afinal, o que represen-
ta a ascensão do candidato do 
Centrão, antes duramente cri-
ticado por Bolsonaro? Para o 
sociólogo Paulo Baía, a eleição 
de Lira vai acelerar a aprovação 
de pautas regressivas. “Na área 
de Segurança Pública temos o 
Estatuto das Polícias, que está 
parado na Câmara há muito 
tempo, a sua aprovação é mui-
to ruim para a democracia, por-
que tira a autonomia dos gover-
nadores”, alerta. 

Outra pauta retrógrada, se-
gundo o professor da UFRJ, é 
em relação aos direitos indivi-
duais. “Frequentemente o go-
verno tem tentando emplacar 
o excludente de ilicitude para 
as polícias e para as áreas de 
segurança e GLO (Garantia da 
Lei e da Ordem). Bolsonaro se 
comprometeu com esses dois 
pontos (Estatuto das Polícias e 
excludente de ilicitude). Creio 
que agora com Lira essas duas 
pautas avancem”, pontua. 

E complementa: “Em rela-
ção à pauta de costumes, eu 
tenho alguma dúvida, não sei 
se vai avançar mais do que 
está. Entretanto, a turma do 
Lira, o Centrão, é uma turma 
fisiológica, que quer dinheiro 
do Estado. Portanto, muitas 
ações serão feitas agora no or-
çamento a ser aprovado para 
2022 para fortalecer bases 
eleitorais nos estados de de-
putados federais vinculados 
a prefeituras”.

“O orçamento será uma 
peça fundamental para forta-
lecer esse grupo clientelista, 
sobretudo tendo a perspec-
tiva da eleição de 2022 para 
a Presidência da República 
com a reeleição de Bolsonaro. 
Sem contar que muitos deles 
(deputados) devem concorrer 
para governador do estado e 
para o Senado. Ou seja, nós 
termos o orçamento muito 
aparelhado por grupos clien-
telistas é extremamente dano-
so principalmente em um país 
de tamanha desigualdade so-
cial”, avalia o sociólogo.

“A pauta ligada à Segu-
rança Pública, por conta 
do Estatuto das Polícias, 
e o excludente de ilicitu-
de, é uma ameaça à demo-
cracia”, alerta Paulo Baía. 

TOMA LÁ, DÁ CÁ

 NA mudança de estratégia 
do presidente Jair Bolsonaro, 
que no início do seu mandato 
criticava o toma lá, dá cá na 
política e associava a distri-
buição de cargos à corrupção, 
visa construir uma base no 
Congresso que proteja seu 
mandato de um impeach-
ment e faça avançar as refor-
mas econômicas e agendas 
conservadoras como liberali-
zação de armas, por exemplo.

Antes o discurso era: “Não 
queremos negociar nada, 
queremos é ação pelo Bra-
sil”, afirmou durante ato em 
19 de abril. E disse também: 
“Acabou a época da patifa-
ria, agora é o povo no poder, 
lutem com o seu presidente”. 

No dia seguinte, recebeu 
o cacique do Centrão Arthur 
Lira no Palácio do Planalto 
e após a reunião gravaram 
um vídeo para a família de 
Lira. “Estou aqui ao lado do 
maridão, do pai. Um grande 
abraço a vocês dois. Tamo 
junto, valeu”, falou Bolsonaro. 
“São grandes fãs e toda hora 
me pediam isso”, disse Lira.

Base no 
Congresso

MICHEL JESUS/CÃ¢MARA DOS DEPUTADOS

Baleia Rossi foi derrotado por Arthur Lira para a presidência da Câmara

DIVULGAÇÃO

Estou aqui ao lado 
do maridão, do pai. 
Um grande abraço 
a vocês dois. Tamo 
junto, valeu”
BOLSONARO, em vídeo ao 
lado do deputado do PP

Não queremos 
negociar nada, 
queremos é ação 
pelo Brasil”
BOLSONARO, em ato um 
dia antes de receber Lira

MARTHA IMENES

martha.imenes@odia.com.br

“Excludente 
de ilicitude e 
Estatuto das 
Polícias são 
ameaças à 
democracia”

CANCELADO

CANCELADO
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Texto: 

Ana Carla 
Gomes 
acarla@
odia.com.br

Arte: 

Kiko

H
oje seria Do-
mingo de Car-
naval. Já esta-
va até marcado 
no calendário. 

Época de “mais de mil palha-
ços no salão”, da famosa mar-
chinha ‘Máscara Negra’. Dian-
te da proximidade da data, 
me peguei revendo álbuns de 
infância em busca de lembranças carnavales-
cas. Estão lá, nas fotos de papel guardadas pela 
minha saudosa mãe, eu e minha irmã, de mãos 
dadas, combinadinhas como havaianas: ela de 
vermelho e eu de amarelo. No cabelo, um rabo 
de cavalo preso na lateral. 

E foi a memória da minha irmã que revelou: 
estávamos numa praça de Macaé, no Norte Flu-
minense, felizes após brincar no baile do clube 
da cidade. Outras viagens de Carnavais também 
seguem na lembrança, com seus engarrafamen-
tos rumo à Região dos Lagos. Pareciam intermi-
náveis, mas o bom humor da minha avó materna 
amenizava qualquer sufoco.

Esse vaivém pelas lembranças me mostra como 
a fantasia é um encanto pela sua própria defini-
ção: a faculdade de criar pela imaginação. Talvez 
por isso sejamos tão apaixonados por Carnaval, já 
que ele nos permite vestir as mais diferentes rou-
pagens. Esse fascínio nos acompanha: na chance 
de participar de blocos, de ser um integrante ou 
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admirador das escolas de sam-
ba, de participar de alguma 
festa à fantasia. E vale até im-
proviso. Certa vez, um amigo in-
corporou, de última hora, com 
notas de dinheiro de brinquedo 
e um jaleco branco, uma roupa 
em alusão ao filme ‘O Homem 
que Copiava’, em cartaz à época.

A fantasia é a chance de en-
carnar novos personagens, de protestar com bom 
humor, de ironizar, de usar o sarcasmo a favor, 
saindo de uma rotina por vezes tão programada. 
No Carnaval, podemos nos transferir instanta-
neamente para a música do Raça Negra ao ver 
um grupo de amigos segurando um isopor com 
os dizeres: “Que é gostar de você”. Quem conhece 
a música ‘Cheia de Manias’ já cantarola: “Então 
me ajude a segurar essa barra...”.

Hoje não haverá desfiles nem blocos to-
mando conta do país. Estamos sau-
dosos pela folia e por essa delícia 
de “criar pela imaginação”. Es-
tamos ansiosos para colo-
car o bloco da alegria na 
rua. E, se a folia nos 
traz tanta saudade, 
“não me leve a mal, 
hoje é Carnaval”. 
Ao menos nas 
lembranças.

“Estamos ansiosos  

para colocar o bloco da 

alegria na rua.  

E, se a folia nos traz tanta 

saudade, ‘não me leve a 

mal, hoje é Carnaval’.  

Ao menos nas lembranças”

Do baú de fotos 
da infância, o 
clique numa 
praça de Macaé, 
ao fim do baile 
de Carnaval 
no clube, vira 
inspiração para 
esta crônica

NãoNão
a mal...a mal...

me leveme leve

“A fantasia é a 

chance de encarnar 

novos personagens, 

de protestar com 

bom humor, de 

ironizar, de usar o 

sarcasmo a favor, 

saindo de uma 

rotina por vezes tão 

programada”

10   RIO DE JANEIRO DOMINGO, 14.2.2021  I  O DIA



O DIA I DOMINGO, 14.2.2021    11

que dá autonomia à autoridade 
monetária do país. Sendo autô-
nomo, por que ele precisa ficar 
no Planalto Central? Por que não 
transferir para o Rio a sede do 
BC independente? Por que não 
trazer, no rastro desse movimen-
to, as sedes do Bando do Brasil, 
da Caixa e de outras instituições 
para o Rio de Janeiro e estimu-
lar, assim, a vocação da cidade 
para os serviços financeiros? 

Oficializar a condição do 
Rio de Janeiro como a segunda 
sede do governo federal exigi-
ria que uma série de alterações 
fossem feitas, por exemplo, na 
área de Segurança. Sim: um 
Rio livre dos problemas mais 
graves, sobretudo no que diz 
respeito à criminalidade, seria 

a grande demonstração de que 
o Brasil tem solução. 

Os benefícios seriam enor-
mes. Isso dinamizaria o turis-
mo de negócios, ativaria o mer-
cado imobiliário e reforçaria 
ainda mais o setor de serviços 
na cidade. E permitiria que 
aquilo que a cidade tem de me-
lhor fosse compartilhado com 
os outros estados do Brasil. 
Em resumo, não basta apenas 
reclamar que a situação atual 
está ruim. É preciso, também, 
mostrar que a solução existe e o 
caminho que teremos que per-
correr para alcançá-la.

Foi ontem, dia 13 de feve-
reiro. E, pela primeira 
vez, ela não estava. Seu 

sorriso, então, não estava. A 
não ser em mim. Em mim, ela 
prossegue, plena, como desde 
os inícios, que vivem em mi-
nha memória. 

Eu não a tenho como gosta-
ria. O seu colo é lembrança. Os 
seus dizeres, passado. Seu bei-
jo, que evitava tantos males, 
reminiscência. 

Em um dos seus aniversários, 
depois da partida de meu pai, 
resolvi preparar a sua alegria. 
Disse que não conseguiria estar 
com ela e que comemoraríamos 
no final de semana. 

Aniversário da minha mãe

Gabriel 

Chalita 

professor e 
escritor

Comecei com uma cesta de café 
da manhã e um poema de amor. 
Depois, umas flores com algumas 
fotos nossas. Depois, um bolo en-
feitado de gratidão, no almoço. No 
início da tarde, doces caseiros e 
mais flores e mais bilhetes. Depois, 
uns tocadores de música no entar-
decer. E depois, apareci, de surpre-
sa, para jantarmos e fecharmos o 
dia brindando o amor. A cada sur-
presa, ela me ligava e ria me cha-
mando de maluco. Maluco por ela. 

Em um outro aniversário, eu dei 
de presente um livro que escrevi 
sobre sua vida: “Carta aberta para 
minha mãe”. Festa linda. Ontem, 
revi as fotos. Chorei sozinho a or-
fandade. Eram tantos convidados. 
E ela, ao meu lado, vendo os autó-
grafos e os afagos: “Dona Anisse, 
como a senhora é linda!”. 

Em seu último aniversário, ela 
estava no hospital. Foi o dia em que 
quase partiu. Estávamos lá para 

PARA O FUTURO

É preciso, em primeiro lugar, 
atrair para a causa fluminense 
a simpatia do governo federal e 
dos investidores privados. E dar 
a eles a segurança de que os re-
cursos alocados no Rio serão bem 
utilizados e farão a diferença 
mais adiante. O primeiro passo 
para isso é definir as prioridades 
e escolher o caminho. O Rio pre-
cisa com urgência traçar um Pla-
no Estratégico e mostrar como 
pretende alcançar suas metas. 

Esse caminho já foi testado 
com sucesso em outras cidades 
problemáticas do mundo. É pre-
ciso que aconteça no Rio, o que 
aconteceu em Dubai, nos Emira-
dos Árabes Unidos: a disposição 
de dar vida a uma obra que pa-
recia impossível. Ali, as empre-
sas contratadas para elaborar o 
Plano Estratégico tinham como 
meta transformar uma faixa 
inóspita de deserto numa cida-
de moderna e pujante. Conse-
guiram. No Rio, a questão é bem 
mais complexa: a cidade está 
ocupada e as prioridades devem 
levar em conta a necessidade de 
se reduzir as desigualdades so-
ciais, dar vida digna a toda a po-
pulação e oferecer serviços de 
qualidade a todos os cidadãos. 

Apenas um Plano Estratégico 

Q
ue o Rio de Janeiro precisa de uma ação firme e coordenada 
para se livrar do entulho acumulado após anos de má fé ou de 
incompetência de seus governantes é algo de que ninguém 

duvida. Que as principais lideranças políticas, sociais e empresariais 
precisam se unir para encontrar, o mais depressa possível, a solução 
para os problemas que ameaçam a sobrevivência do estado e do 
município é cada vez mais nítido. Também é evidente que as forças 
locais, por mais imprescindíveis que sejam, mas não são suficientes 
para tirar o Rio da crise profunda em que se encontra.

UM PLANO ESTRATÉGICO PARA O RIO

Um olhar sobre o Rio

com metas claras e passos bem de-
finidos como houve, por exemplo, 
em Seul, na Coréia do Sul, conse-
guirá promover uma intervenção 
ampla e, ao invés de piorar, melho-
rar a vida dos moradores. É preciso, 
da mesma forma, levar em conta 
que as pessoas que hoje estão mar-
ginalizadas precisarão de empre-
gos dignos e em grande quantida-
de. O que fazer? 

Um bom ponto de partida é se 
apoiar em tudo que o Rio construiu 
de bom ao longo de sua história e, a 
partir daí, traçar o caminho que o 
levará a superar suas dificuldades. 
Isso será bom para a cidade, para o 
estado e para o país. Isso mesmo! 
Se seguir esse caminho, o Rio dei-
xará de ser visto como um proble-
ma e passar a ser uma solução para 
o país. Lembrando a frase célebre 
do ex-presidente dos Estados Uni-
dos, John Kennedy, ao invés de nos 
perguntarmos o que o Brasil pode 
fazer pelo Rio, será possível mos-
trar que um Rio saneado e saudável 
pode fazer para ajudar o Brasil. 

CABEÇA E CORPO 
Outro passo importante será definir 
ações capazes de dinamizar a Eco-
nomia do Rio e transformá-lo em 
referência para o Brasil. Um bom 
caminho para isso é resgatar uma 

dar amor, família toda. Enfeita-
mos o quarto. E a vimos recobran-
do o sorriso. E ainda tivemos al-
guns meses juntos, antes de ela 
se tornar eterna. Quando fez 80 
anos, olhamos para o futuro brin-
cando dos 90. Que não vieram. 

Se tenho alguma inveja na vida? 
De quem tem mãe. De quem tem 
o privilégio de olhar para o celu-
lar e receber uma chamada com 

o nome de “mãe” ou de “pai”. Eu 
a atendia brincando, “mamãezi-
nha”, e desligava dizendo “te amo 
muito”. Ela falava em saudade e 
me contava histórias. Às vezes, re-
petia a mesma história. Dava al-
guns conselhos. E ralhava com as 
minhas discordâncias. 

Gostava das festas. Do conví-
vio. Do passear pela vida. Teve ela 
vida dura. De muitas despedidas. 
A dor de uma mãe que enterra um 
filho é indizível. Ela enterrou dois. 
E prosseguiu. E foi avó. E bisavó. E 
distribuidora de amor.

Sonho com ela sonhos bonitos. 
Há pouco tempo, estávamos na 
praia, e ela boiava e eu acaricia-
va seus cabelos dizendo que era 
preciso voltar, sair da água, que 
havia muita gente esperando. E 
ela respondeu com um sorriso ain-
da mais lindo: “Vou ficar, meu fi-
lho, está tão bom aqui”. Fiquei um 
pouco mais tocando sua felicidade 

plena e, depois, acordei. 
Os acordes do dia ora afinam, 

ora desafinam. Ora rimos, ora cho-
ramos. Ora nos fortalecemos de 
futuro, ora desejamos o passado. 
A tristeza já não me surpreende 
como antes. Me lapida. Me ajuda a 
tirar fora as partes que me desfigu-
ram. Sem os enfeites, tenho sauda-
de de ser quem sou e me esforço o 
quanto posso para me lembrar do 
que faço por aqui. 

Como minha mãe e meu pai, 
eu também vou. Vamos todos. A 
fé me acalma, mesmo sem nada 
saber, mesmo com as dúvidas 
que se revezam, mas que sempre 
existem. 

Antes de terminar o dia do seu 
aniversário, falei com ela. Sozi-
nho. Agradeci pelo sonho, pelos 
sonhos. Um sonho de mãe que 
plantou, em mim, todos os sonhos 
do mundo. 

Feliz aniversário, mamãezinha.

“Em um dos seus 
aniversários, 
depois da partida 
de meu pai, resolvi 
preparar a sua 
alegria”
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das mais antigas vocações da antiga 
capital da República e fazer dela o 
ponto de partida para a recuperação 
da Economia local. Uma série de ór-
gãos públicos, por mais que tenham 
a cabeça em Brasília, conservam seu 
corpo no Rio — numa situação que, 
pela falta de clareza e pela sobrepo-
sição de estruturas, acaba por en-
carecer o custo da máquina federal. 
Por que não trazê-los de volta?

Apenas um exemplo: oficialmen-
te, a sede do BNDES fica em Brasília. 
Na prática, porém, o banco funcio-
na no edifício da Avenida República 
do Chile 100, no Centro do Rio. A 
questão é: por que não reconhecer 
a vocação do Rio para o serviço pú-
blico e transferir parte da adminis-
tração federal para a antiga capital?

Não! Ninguém está propondo re-
tornar com a sede do governo para 
o Palácio do Catete nem desalojar 
o governador Cláudio Castro e de-
volver o Palácio Guanabara à Pre-
sidência da República. Da mesma 
forma, não pode passar pela cabeça 
de ninguém a ideia de trazer os de-
putados e senadores de volta para 
o Rio. O que está sendo sugerido é 
que alguns órgãos selecionados te-
nham suas sedes e seus centros de 
decisão oficialmente transferidos 
para o Rio. Quer um exemplo?

SEGUNDA SEDE 
Veja o caso do Banco Central. Na 
quarta-feira passada, por 339 votos 
a favor e 114 contrários, a Câmara 
dos Deputados aprovou o projeto 

(Siga os comentários de Nuno Vasconcellos 

no twitter e no instagram: @nuno_vccls)
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CADASTRAMENTO PELO SITE

Uma mãozinha para ambulantes que ficaram sem renda
 NO Carnaval este ano é diferen-

te, sem festas, multidões e blo-
cos de rua. A Ambev vai ajudar os 
parceiros que sempre estiveram 
nas ruas para matar a sede dos 
foliões e ter uma Festa de Momo 
mais alegre: os ambulantes.

Sem poder contar com a 
renda dos dias de Carnaval, a 
companhia criou para eles, junto 
com o app Zé Delivery, a plata-
forma Ajude um Ambulante, 
um movimento para apoiar os 

vendedores com um auxílio finan-
ceiro, diminuindo o impacto das 
festas que não vão acontecer.

A expectativa é ajudar cerca de 
20 mil trabalhadores em todo o 
Brasil, com um auxílio de até R$ 255 
para cada. Para isso, os vendedores 
devem se cadastrar na plataforma 
pelo site www.ajudeumambulante.
com.br.

Com a aprovação do cadastro, 
o ambulante recebe o valor de R$ 
150 e, também, um código para 

distribuir a consumidores, po-
dendo receber R$ 5 a cada vez 
que o código for utilizado no Zé 
Delivery, com máximo de 20 
usos por ambulante.

“Os ambulantes sempre es-
tiveram com a gente e com os 
nossos consumidores nos Car-
navais e este ano não podia ser 
diferente. Estamos muito felizes 
de poder ajudar quem sempre 
fez parte do nosso ecossistema”, 
comenta Jean Jereissati.

Cervejaria aposta no ‘novo normal’
Lives, parceria com Zé Delivery — com entregas grátis — e auxílio aos ambulantes: ações para a folia

Quem ficou sem a grana certa do Carnaval pode se cadastrar na plataforma Ajude um Ambulante

A 
maior fabricante de 
cervejas das Améri-
cas, a Ambev, diver-
sificou os negócios 

e divulgou ações para o Car-
naval que, além de incen-
tivar que os foliões fiquem 
em casa, vai auxiliar os am-
bulantes impactados nega-
tivamente com a pandemia 
de coronavírus e os postos 
de saúde, que vão receber as 
caixas térmicas que deixarão 
de ser utilizadas com bebi-
das e passarão a abrigar va-
cinas contra a covid-19. 

E o folião também vai sair 
ganhando com a aposta da 
companhia diante do “novo 
normal”: uma parceria da 
Ambev com o aplicativo de 
entregas Zé Delivery garante 
a cerveja gelada em casa sem 
custo de frete por cinco dias. 
A promoção vai até a terça-
-feira de Carnaval.

A isenção da taxa vale para 
todos os produtos da Ambev, 
como as cervejas  Brahma, 
Antártica, Skol, Budweiser e 
Bohemia, entre outras.

UM CPF POR CADASTRO
No aplicativo de entregas, 
que pode ser baixado gratui-
tamente no Apple Store ou 
Play Store, cada dia do Car-
naval terá um cupom dife-
rente para garantir o frete 
grátis. O uso é limitado a 1 
por CPF por dia (máximo de 

5 usos, um a cada dia), nas 
cidades em que o Zé Deli-
very atua.

CAIXAS TÉRMICAS
E, mesmo sem folia, não vai 
faltar esperança. Na semana 
passada a Ambev anunciou 
outro destino para as caixas 
térmicas usadas pelos ven-
dedores ambulantes durante 
os bloquinhos do Rio. 

As 5 mil unidades vão ser 
doadas para postos de saú-
de para armazenar e trans-
portar vacinas contra co-

vid-19. As caixas térmicas 
tem capacidade para arma-
zenar 3 milhões de doses 
simultaneamente.

ENTRETENIMENTO
Outra forma de incentivar 
que as pessoas fiquem em 
casa liderada pela Ambev or-
ganizou um circuito de lives e 
entretenimento.

A Skol promete promoções, 
a Brahma leva ao público sho-
ws de artistas que costumam 
fazer sucesso no Carnaval, e 
a Beats organizou um reality 
show com a cantora Anitta e 
uma promoção concorrendo 
a uma viagem.

A Beats organizou 
um reality show 
com Anitta e 
promoção de  
uma viagem

 > Da aglomeração das 
ruas e da Passarela do 
Samba de São Paulo 
para a sala de casa em 
todo Brasil, o #Camaro-
teBrahmaEmCasa vai 
embalar o domingão de 
Carnaval com música 
brasileira. A festa apre-
sentada por Sabrina 
Sato é transmitida dire-
tamente do Sambódro-
mo do Anhembi pelo 
canal do Multishow no 
YouTube e das redes so-
ciais dos artistas, hoje 
será das 14h às 17h.

E os encontros são 
inéditos e inusitados. 
Ontem quem coman-
dou a folia foi Zeca Pa-
godinho, que se apre-
sentou pela primeira 
vez com a dupla Zé Neto 
& Cristiano. Hoje é a vez 
de Os Barões da Pisadi-
nha e a dupla Matheus 
e Kauan. 

E atenção! No fim 
da live deste domin-
go, o #CamaroteBrah-
maEmCasa vai sortear 
ingressos para o Cama-
rote nº 1 da Sapucaí em 
2022 em São Paulo. Boa 
sorte!!!!

Sorteio para 
o Carnaval 
de Sampa

MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br
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Plano de emergência 
fiscal chega essa 
semana à Câmara
Governo Paes enviará ao Legislativo uma série de 
medidas que compõem um plano ousado de ajuste

RENAN OLAZ/CMRJ

Secretário Pedro Paulo detalhou o quadro fiscal da prefeitura aos vereadores cariocas em 21 de janeiro

A 
equipe fazendária 
da Prefeitura do Rio 
de Janeiro acerta 
os últimos detalhes 

do projeto de Emergência 
Fiscal que será enviado à 
Câmara Municipal na aber-
tura do ano legislativo, na 
próxima quinta-feira. Essa 
e outras propostas, como a 
de reforma tributária, se-
rão encaminhadas pelo pre-
feito Eduardo Paes (DEM), 
que antecipará amanhã, em 
almoço com vereadores, a 
apresentação desse pacote 
de medidas. 

Inclusive, antes da sole-
nidade de reinício das ati-
vidades legislativas — que 
contará com a presença de 
Paes e outras autoridades — 
a Câmara fará, às 11h, o seu 
primeiro Colégio de Líderes. 
A reunião será também para 
discutir esses projetos. 

Nesse cenário, apesar 
das diversas pautas, o qua-
dro das finanças cariocas é 

apontado como o principal 
desafio. Por isso, já no fim 
do ano passado, o secretá-
rio de Fazenda, Pedro Pau-
lo, anunciou que haverá um 
plano ousado de ajuste fiscal, 
com objetivo de recuperar o 
caixa da cidade. O projeto de 
Emergência Fiscal terá, por 
exemplo, pontos semelhan-
tes aos do Regime de Recu-
peração Fiscal.

A intenção é rever o en-
gessamento do orçamento, 
a desindexação de receitas, 
e criar mais mecanismos de 
austeridade para o cumpri-
mento da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal (LRF). Ontem, 
aliás, o titular da pasta se 
reuniu com os demais inte-
grantes da Fazenda para dis-
cutir o projeto. 

Alguns dos itens previstos 
no texto são para a conten-
ção do crescimento da dívi-
da e flexibilização do uso de 
verbas que, hoje, têm desti-
nação específica. A medida 

garante maior autonomia 
para a aplicação de recursos 
financeiros pelo Executivo.

A prefeitura também bus-
cará recursos extraordinários 
— não previstos no Orçamento 
— para ajudar a cobrir o déficit 
deste ano, hoje estimado em 
torno de R$ 9 bilhões.

Em entrevistas à coluna, 
o secretário disse que, com o 
reequilíbrio das contas e ga-
rantia de fluxo de caixa, será 
possível retomar o pagamen-
to de salários no 2º dia útil, 
bem como voltar a pagar a 
primeira parte do 13º de for-
ma antecipada. 

EXTINÇÃO DE ÓRGÃOS
Pedro Paulo anunciou ain-
da a parlamentares que o 
governo vai propor extinção 
de órgãos, como o Rio Zoo e 
Rio Centro. Já a reforma tri-
butária municipal terá como 
foco a isonomia tributária e 
a desburocratização do am-
biente de negócios.

Previdência complementar e alíquota de 14%
 > A previdência será ou-

tro tema que ganhará 
atenção. A expectativa é 
que seja enviado um pro-
jeto de reforma seguin-
do as regras previstas na 
Emenda Constitucional 
103/19. O aumento da 
alíquota de contribuição 
de 11% para 14% está nos 
planos. Inclusive, o novo 
percentual já está previs-
to no Orçamento de 2021 
aprovado pela Câmara.

A criação de uma previ-
dência complementar no 

município, voltada para os 
servidores que ganham acima 
do teto do INSS (R$ 6.433,57), 
como já existe na União e no 
Estado do Rio, além de outras 
medidas para reduzir o défi-
cit atuarial do Funprevi são 
outros itens.

Em entrevista à coluna no 
dia 17 de janeiro, a presiden-
te do Previ-Rio (autarquia 
que administra o fundo), 
Melissa Garrido, ressaltou 
que, mesmo com a adequa-
ção do município à regra fe-
deral, ou seja, com a elevação 

do desconto, somente isso 
não será suficiente para o 
equilíbrio do fundo. Por 
isso, será proposto um 
plano de capitalização do 
Funprevi com a revisão da 
Lei 5.300, de 2011.

“Serão necessárias ou-
tras fontes, só isso não será 
suficiente. Fazendo esse 
plano (de capitalização), a 
ideia é colocar todas as fon-
tes dentro de uma lei. Assim 
está tudo legalizado e o fun-
do caminha dentro de um 
planejamento”, afirmou.



FábiaOliveira

ENTREVISTA LÉO SANTANA, CANTOR

 N A primeira pergunta é: 

como foram esses meses de isolamento 

social por conta da pandemia  para um artista 

que vinha em um ritmo acelerado com muitos sucessos 

e com uma agenda praticamente lotada. Foi um baque?

 L Sim, sim, com certeza um baque para todos do entretenimento em geral, não 

só para mim, artista que fazia uma média de 15 a 20 shows no mês, mas para todo o 

setor em geral. São muitas famílias envolvidas em um evento, em um show, em uma ban-

da... Existe toda uma estrutura por trás de pessoas que vivem disso, desse ‘trade’... Está sendo 

ainda um baque muito grande.

 N Em outra entrevista, você disse que acompanhava de perto tudo o que envolvia a sua car-

reira e a sua banda. Como foi lidar com um ano sem receitas e manter toda a sua estrutura?

 L Muito difícil, mas necessário. O trabalho não pode parar. Tivemos que nos readequar a essa realidade e 

voltar o nosso trabalho muito para o digital, pois eu sempre fui um artista de show. O digital sempre andou 

comigo em paralelo, mas meu forte é show, manter equipe, estrutura, ter que gravar clipes, músicas... Investir 

em geral sem receita não é fácil, mas é necessário. Estamos fazendo malabarismo. Acho que isso define bem.

 N O verão é um período em que Léo Santana está no planeta. Como é isso na sua cabeça neste ano que 

não acontece nada?

 L Bem complicado, viu? No verão, a quantidade de eventos aumenta e os meus shows também. Sempre tive ve-

rões. Em ritmos frenéticos de novembro a fevereiro não parava em casa praticamente, e esse ano sem dúvida 

vai ficar para a história. Estou ainda digerindo tudo isso e bem triste esse verão atípico.

 N E o Carnaval 2021 sem folia?

 L Uma dor imensurável! Desde que comecei a cantar profissionalmente sempre tive carnavais inten-

sos. No ano passado, fiz 17 shows em 8 dias no Carnaval e ainda fiz Ressaca e show no desfile das 

campeãs do Rio. Este ano, sem essa festa tão amada e esperada por todos, é de doer o coração. 

 N Hoje é domingo de Carnaval... bate uma nostalgia?

 L Confesso que estou preferindo não pensar, ontem teve a minha live com o 

Harmonia e o Parangolé a live do Encontro e foi lindo. Estou ainda cur-

tindo os momentos bons de ontem para não lembrar que estamos 

no meio do Carnaval.  

 N Qual foi o Carnaval mais mar-

cante da sua vida e por quê?

 LTodos os carnavais que já vivi me marcaram de al-
guma maneira especial. Cada um tem a sua peculiaridade, mas 

acho que foi o meu primeiro Carnaval em carreira solo, em 2015. Eu saí 
em carreira solo em 2014, logo após o Carnaval, e sem dúvida nesse eu tinha em 

mim uma responsabilidade ainda maior, mas graças a Deus, foi lindo! Deu tudo certo!

 N Acha que foi certo suspender a folia este ano? 

 L Acho que os responsáveis pela decisão sabem o que estão fazendo. Não cabe a nós achar nada.

 N O que você vai fazer este ano durante a festa mais popular do Brasil?

 L Fiz ontem a ‘Live do Encontro’, que vocês devem ter assistido, e foi uma delícia cantar por cinco horas com 
amigos queridos nesse evento que temos que é o ‘Encontro’ e que roda o Brasil inteiro. Vou ficar em casa com 

a família. Talvez fazer um ‘churras’ com alguns amigos. 

 N Como o Gigante se vê daqui a dez anos artisticamente. Ainda teremos o ‘rebolation’ ou pensa em 
cantar outro estilo?

 L O rebolado teremos sempre (risos). Amo dançar! A dança faz parte da minha vida e sempre fará, mas me vejo 
mais maduro artisticamente, trabalhando muito com certeza, cantando pelo mundo a fora e com filhos... Quem 
sabe? (risos).

 N Nunca pensou em se arriscar em pop ou rap, que são estilos que você gosta?

 L Pop, sim. Gravei com Luísa Sonza ‘Século 21’, que de certa forma não deixa de ser uma música pop. Rap ainda 
não gravei, mas quem sabe pode rolar? Gosto muito de Trap Music também... Quem sabe um dia role uma 
parceria com algum artista nesse gênero?

 N Ano passado, de cada dez cantores, oito te chamaram para um feat. O que te faz dizer 
sim ou não para uma parceria?

 L Nossa (gargalhadas)! Nem foi assim a conta não (mais risos)! Mas fazer uma parceria 
musical envolve muitas coisas: a música tem que ter a cara dos dois artistas, a admi-

ração pelo trabalho um do outro, e especialmente autorização dos escritórios e 
da gravadora.

 N Vamos bater na madeira três vezes... O casamento 
sai? Quando vai ser? Vai participar da prepa-

ração ou vai deixar tudo nas mãos 
da Lorena?

 >  A coluna adora 
Léo Santana. Simpáti-

co, bonitão e cheiroso, ele não 
faz o tipo ‘não falo sobre a minha 

vida pessoal’ e tampouco escolhe o que e 
quando vai responder. Nessa época do ano, 

Carnaval, o Gigante estaria fazendo no míni-
mo 15 shows em oito dias de folia (porque em 
Salvador é assim: mais de uma semana de fes-

ta) fora os eventos pré e pós-festa do Rei Momo, 
mas em um ano atípico restou fazer uma live 
e só. O cantor assume que anda fazendo ma-

labarismo para manter a equipe depois de 
tanto tempo sem shows. Diz que também 

se casa este ano e que tem medo de fal-
tar para família. Com vocês, Léo 

Santana. 

‘Um sonho? Cantar 
com algum artista de 
que sou fã, como Usher, 
Neyo e tantos outros’

‘O rebolado teremos 

sempre (risos). Amo 

dançar! A dança faz parte 

da minha vida e sempre 

fará, mas me vejo mais 

maduro artisticamente 

daqui a dez anos’
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MARIANA MORAIS

 LVai sair, sim, com certeza, se Deus quiser (risos). Ainda não temos uma data definida, mas assim que tiver definido como será todos vocês vão saber (risos). Eu, sem dúvida, vou participar um pouco de tudo. Vamos fazer as coisas juntos como tudo o que fazemos.
 n Você dá abertura para os jornalistas de forma respeitosa e por isso, nós 

profissionais procuramos saber sobre o seu noivado. Mas, vamos lá: te incomo-
da falar sobre isso? Já se sentiu pressionado?

 L Não é que me incomode falar sobre isso, mas alguns jornalistas e veículos só querem falar sobre 

isso, e isso, sim, me incomoda... Eu sou um artista, canto, tenho um trabalho bacana, sou um homem 

que tenho família, amigos, hobbies, gostos, faço muitas coisas diferentes no âmbito pessoal e profissional, 

então não tenho só o meu relacionamento na minha vida, e isso às vezes alguns jornalistas e veículos não 

veem, só focam no relacionamento. Eu estou sempre disponível para falar, mas vamos falar sobre tudo, sempre! n Você é um cantor que se envolve em questões sociais, ajuda a sua comunidade. Mas como você vê a  

‘cobrança’, ‘cancelamento’, ‘defesa de causa’ e outros temas que a sociedade anda cobrando dos famosos 

e principalmente dos artistas negros?
 L Não me sinto pressionado. Acredito que cada cidadão deve se posicionar quando achar que deve e tem vontade, não 

quando é pressionado. 

 n O que ainda te falta?

 L Graças a Deus, não me falta nada.

 n Um sonho que ainda pretende realizar?
 L Cantar com algum artista de que sou fã, como Usher, Neyo e tantos outros.

 n O que não faria por dinheiro nenhum nesse mundo?
 L Tantas coisas… Mas jamais cometeria injustiça.

 n Leo Santana tem medo... 

 L De faltar para a minha família.

 n Que lição você aprendeu depois de tudo isso que aconteceu no mundo?
 L Que Deus sabe de todas as coisas, que tudo acontece conforme a vontade de Deus, independentemente de todos os planos que temos.

Léo Santana e 
Lorena Improta

FOTOS REPRODUÇÃO

o Carnaval 
me causa 

uma dor 

imensurável’
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Amor à primeira vista existe e a relação entre o 
ator Chris Evans, o Capitão América na franquia 
cinematográfica da Marvel, e seu cãozinho Dodger 
está aí para nos provar. Tudo começou em 2017: 
quando filmava cenas do longa ‘Um Laço de 
Amor’, o ator visitou um abrigo de animais, onde 
encontrou um cãozinho chamado Benny, que se 
tornou Dodger, após a adoção. A amizade entre 
os dois ficou famosa na internet e chamou muito 
a atenção pela forma carinhosa como o ator se 
refere sempre que menciona o animal.

Para a sorte do gatinho Chester, ele nem precisa sair de casa para ganhar uma 
boa massagem dos donos, já que eles fazem questão que ele curta uma rotina 
de cuidados. Porém, nem sempre a vida do bichano foi assim. Ele foi resgatado 
de situação de maus-tratos, como contam os donos, Karys e Max, para o site 
The Dodo. “Chester foi encontrado em uma garagem com outros 30 gatos. Era 
um caso de acumulação”, conta Max. Chester ganha até dias de spa caseiro.

CONHEÇA O CÃOZINHO 
DO ATOR CHRIS EVANS

UMA ROTINA DE CUIDADOS

Na Coreia do Sul, uma startup que 
trabalha com inteligência artificial 
para reconhecimento de voz desenvol-
veu uma coleira que promete analisar 
os latidos dos cães para traduzir aos 
tutores o que eles estão sentindo ou 
desejando. Utilizando um aplicativo 
de celular conectado ao dispositivo, a 
coleira promete traduzir aos tutores as 
emoções dos cães, se estão felizes, re-
laxados, ansiosos, com raiva ou tristes.

LATIDOS 
‘TRADUZIDOS’

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Um quartinho para Stella

Os donos da gatinha Stella, Ryan and Kelsey, transfor-
maram o armário embaixo da escada nos aposentos da 
amiga de quatro patas. “Ela tem seu próprio quarto em-
baixo da nossa escada, no mesmo estilo do Harry Potter”, 
contou Kelsey em um vídeo que viralizou no TikTok.

REPRODUÇÃO

MALTÊS É 
AMIGÁVEL E 
CARINHOSO
O maltês é famoso 
por ser uma raça 
pequena, de pela-
gem branquinha e 
macia, mas não é 
só pela aparência 
fofa que são co-
nhecidos por seus 
tutores: eles tam-
bém são inteligen-
tes, brincalhões, 
carinhosos e cheios 
de energia.

FIQUE 
LIGADO!

Veja os nomes e raças de pets 

GATINHO,  
QUE  LUTA CONTRA 

AIDS FELINA,  
FAZ 21 ANOS

preferidos dos brasileiros

REPRODUÇÃO

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

Cães e gatos SRD (sem raça definida), popu-
larmente conhecidos como vira-latas, são os 
preferidos dos pais e mães de pet brasileiros . É 

o que mostra o Pet Censo 2020, levantamento feito 
pelas empresas DogHero e PetLove. A pesquisa foi 
feita a partir da base de dados das empresas, que 
conta com quase 2 milhões de pets cadastrados. 

Em segundo lugar, a raça shih tzu é a mais esco-
lhida entre os tutores de cães, seguida por yorkshire 
terrier, poodle e lhasa apsu. Entre os amantes de fe-
linos, os gatos siameses ocupam o segundo lugar da 
lista entre os preferidos, seguidos pelo angorá turco, 
himalaio e azul russo.

NÚMEROS POR REGIÃO
De acordo com o IBGE e o Instituto Pet Brasil, exis-
tem mais de 139 milhões de animais de estima-
ção nos lares brasileiros. O número é maior que o 
de crianças. O Sudeste é a região que conta com a 
maior população (47,4%), seguido pela região Nor-
deste (21,4%), Sul (17,6%), Centro Oeste (7,2%) e 
Norte (6,3%).

Com relação aos nomes mais populares para 
pets, o levantamento mostra Thor e Luke como 
os preferidos para os cães machos e Mel e Nina 
para fêmeas. Por coincidência, esses nomes 
são também os preferidos para fêmeas no 
censo felino. Tom e Simba são os nomes prefe-
ridos para os gatos machos.

O levanta-
mento 
mostra que 
cães e gatos 
vira-latas 
são os 
prediletos 
dos pais e 
mães de pet 
no Brasil

A ONG Adote um Gatinho atualizou seu perfil no 
Instagram, na quinta-feira, com intuito de parabenizar 
um ex-auxiliado: CHICO VÉIO, que completou 21 anos. 

A organização contou um pouco sobre a história do gatinho, 
que além de demorar para ser adotado, luta diariamente con-
tra a FIV — uma doença autoimune —, a chamada AIDS felina. 
Adotado em 2016, Chico Véio fez 21 anos no dia 2 de fevereiro. 
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