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PERSONALIDADE 
FORTE E SEM 
PAPAS NA LÍNGUA
Apresentadora do ‘Melhor 
da Tarde’, na Band, Cátia 
Fonseca fala sobre carreira, 
amigos na TV e família. P. 14

Agnaldo Timóteo 
morre vítima do 
vírus aos 84 anos

PALOMA SAVEDRA

BISPO ABNER FERREIRA
CAMINHO DA SABEDORIA, P. 7

Acredite! A 
solução para 
cada momento 
de crise está nas 
mãos de Deus 

SIDNEY REZENDE

O desafio do 
prefeito Wladimir 
Garotinho ao 
enfrentar a covid 
em Campos

P. 2

Funcionalismo do 
Rio se mobiliza 
para a Câmara 
não votar reforma 
previdenciária

SERVIDOR, P.  13

COVID-19

PADRE OMAR
FÉ NO RIO, P. 6

Com a Páscoa 
conquistamos 
um direito 
fundamental: a 
esperança

Querido e amado cantor estava internado em hospital no Rio desde 17 de 
março. Dono de voz potente, viverá eternamente em nossos corações.  RIO, P. 4

RODOVIÁRIOS SE QUEIXAM DOS 
RISCOS E DA FALTA DE APOIO NA 
PARADA EMERGENCIAL. P. 3
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POLÍCIA FECHA O 
CERCO APÓS 
TIROTEIOS ENTRE 
MILICIANOS E 
TRAFICANTES NA
PRAÇA SECA
RIO, P. 5

Estado prorroga restrições 
sem citar as praias. Iniciam 
amanhã e vão até dia 12. P. 4 

Rio de Janeiro bate novo 
recorde com 411 mortes nas 
últimas 24 horas. P. 4

Adriana 
Esteves 
conta que se 
surpreendeu 
com maldades 
de Thelma em 
‘Amor de Mãe’. 
P. 4 E 5

Especialistas consultados pelo DIA mostram soluções para escapar 
da inadimplência, entre elas a renegociação de contratos. P. 11 

Financiamento: 
saiba o que fazer 
se não conseguir 
pagar as parcelas
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O DIA obtém dados de e-mails de Julia Lotufo, 
que era mulher de Adriano da Nóbrega. P. 5

Viúva de miliciano: 
padrinho ligado a 
Sérgio Cabral

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

40
 PÁGINAS 
NO TOTAL
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DEMISSÕES
JAIR BOLSONARO 
TROUXE FORÇAS 
ARMADAS PARA O 
CENTRO DA CENA 
POLÍTICA 
UM OLHAR SOBRE 
O RIO, P. 10
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DA VIRADA!DA VIRADA!

Com três gols 
de Tiago Reis, 
Vasco vence o 

Bangu: 4 a 2. 
Botafogo joga 

hoje. P. 8
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O prefeito Wladimir Garotinho (PSD), 36 anos, 
governa a maior cidade do interior do estado 
do Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes. 

Filho de dois ex governadores e prefeitos da cidade, 
Rosinha e Anthony Garotinho, Wladimir foi depu-
tado federal e agora enfrenta o maior desafio de 
sua vida pública: governar um município “falido e 
abandonado nos últimos 4 anos” em uma crise sem 
precedentes na saúde, agravada pela pandemia 
do coronavírus. Mesmo diante das dificuldades, 
com tom conciliador e considerado um workaholic, 
Wladimir é otimista e promete escrever uma nova 
história para Campos. Em entrevista ao jornal O Dia, 
o prefeito falou como está o trabalho para enfren-
tar a covid-19. “Além das vacinas que recebemos 
do governo para imunizar a população, assinamos 
um protocolo de intenções para a compra de mais 
vacinas”, disse. E entre os projetos de seu governo 
está a reabertura do restaurante popular. “Vai ser 
muito importante nesse momento de dificuldades 
com a pandemia, com muita gente passando por 
momentos difíceis”. 

ENTREVISTA 

Como governar com muitos 
problemas e poucos recursos

 n O senhor assumiu a Prefeitura 
de Campos com muitos proble-
mas e poucos recursos, se levar 
em consideração que Campos já 
foi um dos maiores orçamentos 
do país. Que balanço o senhor faz 
dos primeiros meses de governo? 

 L São três meses de muito trabalho, 
avaliação e planejamento. Estou 
buscando recursos nos governos 
estadual e federal, fazendo parce-
rias com a iniciativa privada e con-
seguindo emendas parlamentares. 
Já reabrimos unidades de saúde 
que estavam fechadas. Vamos re-
formar o Hospital Geral de Guarus 
que atende grande parte da po-
pulação de Campos. Estamos em 
obras para reabrir o Restaurante 
Popular, que vai ser muito impor-
tante nesse momento de dificul-
dades com a pandemia. A cidade 
está ganhando um novo aspecto 
de limpeza urbana, com o aumen-
to do efetivo das equipes de rua. 
Iniciamos o programa “Estradas 
do Produtor”, permitindo renda e 
empregos ao homem do campo que 
precisa escoar sua produção. 

 n No primeiro momento, como 
foi lidar com o cenário de tantas 
dificuldades?

 L Durante a campanha, já imagi-
nava que seria um grande desafio, 
mas ao assumir a prefeitura vimos 
que a situação era ainda pior. Che-
gamos na Secretaria de Fazenda, 
por exemplo, e não encontramos 
nenhuma informação, um verda-
deiro “apagão”, sem nenhuma série 
histórica de dados. Encontramos 
apenas R$ 2,9 milhões disponíveis 
nos cofres da Prefeitura para toda 
a despesa. Graças a Deus, aos pou-
cos, estamos vencendo os desafios, 
vamos pagar 15 folhas em 12 meses. 
Até agora, além de janeiro e feve-
reiro, pagamos o 13º dos aposenta-
dos e o mês de dezembro de todos 

os servidores, que foram deixados 
pela gestão passada em atraso. 

 n Nos primeiros dias de governo, 
o senhor iniciou um mutirão no 
município, que estava parado. 
Como conseguiu iniciar os tra-
balhos em meio a dificuldades?

 L Iniciamos duas frentes de traba-
lho, porque a cidade estava aban-
donada. Começamos com a equipe 
de limpeza atuando em vários bair-
ros e uma Operação Tapa-Buracos 
para melhorar as condições das 
vias. Criamos um programa ino-
vador chamado “Programa Amigo 
da Cidade”, onde tanto a população 
como empresários podem partici-
par com materiais ou serviços. 

 n Hoje a palavra de ordem en-
tre governos é parceria. Como 
funcionam as parcerias no 
município?

 L Temos parceria em todas as es-
feras. Logo no início do mandato, 
me reuni com o governador Cláu-
dio Castro para estreitar o relacio-
namento entre Estado e Municí-
pio, visando o desenvolvimento de 
Campos. Também firmamos parce-
ria com os Ministérios da Saúde, da 
Mulher, Família e Direitos Huma-
nos, da Cidadania, Ministérios da 
Infraestrutura e Agricultura, além 
do DNIT e INCRA. No âmbito es-
tadual firmamos parceria com o 
DER para recuperação de estradas 
e ruas. Sem falar nas parcerias re-

coronavírus. Conseguimos 10 leitos 
de UTI para o Centro de Combate 
ao Coronavírus, através de convê-
nio com a Prefeitura de Duque de 
Caxias, que cedeu equipamentos 
por seis meses sem ônus para Cam-
pos. Agora, conseguimos alugar 
mais 10 leitos de UTI elevando a 
130 leitos para Covid em Campos. 
O município já conta com 185 lei-
tos clínicos para Covid. Com isso, 
a média do número de leitos UTI 
para Covid em Campos está acima 
do que preconiza a Organização 
Mundial da Saúde. 

 n Ainda dentro da pandemia, ou-
tra questão é quanto à Educação 
na rede pública, se retornam ou 
não às atividades. Como o gover-
no está conduzindo a questão?

 L De imediato, fiz o lançamento do 
Programa de Aprendizagem Efi-
ciente em parceria com universida-
des e órgãos municipais, durante o 
evento de Abertura do Ano Letivo 
de 2021. Na solenidade, anunciei 
o envio à Câmara de Vereadores 
de projeto de lei que altera o atual 
modelo de regência para os pro-
fessores, de modo a beneficiar a 
categoria na modalidade de aulas 
não presenciais, devolvendo a estes 
profissionais o benefício que ha-
via sido retirado. A ideia inicial era 
retornar as aulas em um modelo 
híbrido, mas não foi possível. Pre-
cisamos preservar a saúde dos pro-
fissionais de ensino e dos alunos.

WLADIMIR GAROTINHO, PREFEITO DE CAMPOS

gionais com o Senai, Sesc e com a 
iniciativa privada.

 n A saúde em Campos é apontada 
como um dos grandes problemas 
que se arrastam há anos, prin-
cipalmente quando se fala em 
hospitais públicos e privados. 
O que o senhor tem feito para 
melhorar o quadro encontrado?

 L Encontramos todos os equipa-
mentos sucateados e sem dinheiro 
em caixa. Consegui com o gover-
nador Cláudio Castro verba de R$ 
76 milhões para custeio na área da 
saúde. Nos primeiros meses, rea-
bri duas Unidades Básicas de Saú-
de que estavam fechadas. Através 
do Programa Amigo da Cidade, a 
Prefeitura recebeu doação de ma-
terial de construção para reforma 
de duas Unidade Pré-Hospitalar e, 
ainda, reabri o Centro de Referên-
cia de Atendimento à Mulher. Rea-
tivei o Conselho Municipal de Saú-
de, que estava parado há dois anos. 
Assim que possível, também vamos 
reformar o Hospital de Guarus.

 n Como o senhor está trabalhan-
do para conter essa pandemia?

 L Criamos um Gabinete de Crise, 
reunindo várias secretarias e a 
sociedade civil organizada, para 
discutir e avaliar semanalmente 
a situação. Além das vacinas que 
recebemos do governo, assinamos 
um protocolo de intenções para a 
compra de mais vacinas contra o 

CÉSAR FERREIRA

Encontra-
mos todos 
os equipa-
mentos 
sucateados 
e sem 
dinheiro em 
caixa”

Estamos em 
obras para 
reabrir o 
Restaurante 
Popular, que 
vai ser muito 
importante 
nesse 
momento” Criamos um 

Gabinete 
de Crise, 
reunindo 
várias 
secretarias 
e sociedade 
civil organi-
zada”

Polícia prende mulher 
apontada como 
principal chefe do tráfico 
em São Gonçalo. 
RIO DE JANEIRO

EXCLUSIVO: Musa 
trans fatura em 
plataforma de 
conteúdo adulto. 
FÁBIA OLIVEIRA

EXCLUSIVO: ‘É muito 
estranho beijar um 
homem, tocar... É tudo 
muito diferente’, diz 
pastor. FÁBIA OLIVEIRA

As mais lidasOnline

SidneyRezende
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DISCRIMINADOS E 

Rodoviários e entregadores seguem rotina na parada emergencial, reclamam 
do risco de contaminação, da falta de suporte de empresas e do poder público 

YURI EIRAS
yuri.eiras@odia.com.br

 > Procurado por O DIA, o aplicativa 
iFood explicou como funciona a fer-
ramenta de auxílio. Segundo o app, 
foram criados dois fundos (solidário 
e de proteção) voltados a entregado-
res no início da pandemia, que conti-
nuam vigentes até hoje — já são mais 
de R$ 100 mil investidos pelo aplica-
tivo em ações para entregadores.

O fundo solidário dá suporte aos 
parceiros de entrega que necessitem 
permanecer em quarentena por con-
ta da doença. Com ele, o entregador 
recebe um valor baseado na média 
dos seus repasses nos últimos 30 
dias, proporcional aos 28 dias de 
quarentena. 

Já o fundo de proteção apoia os 
parceiros que fazem parte de grupos 
de risco, para que eles possam per-
manecer em isolamento. O fundo de 

proteção é voltado a entregadores 
com mais de 65 anos ou em condições 
de risco, como doenças pulmonares, 
doenças cardíacas, imunossupres-
são (inclui HIV), obesidade mórbida 
(IMC > 40), diabetes descompensada, 
insuficiência renal crônica e cirrose.

Os entregadores permanecem em 
isolamento por período indetermi-
nado, recebendo do fundo um va-
lor mensal baseado na média dos 
seus repasses nos últimos 30 dias 
trabalhados. 

Quem precisar do auxílio deve 
comunicar através do app iFood 
para Entregadores. Acessando a 
FAQ sobre o tema, basta que o par-
ceiro acesse o tópico “Estou com 
coronavírus”. Informações sobre 
o tema também estão disponíveis 
dentro do Portal do Entregador.

Fundo solidário para entregadores

Hoje é bem mais possível 
você levar um lanche na 
comunidade, ser bem 
tratado e ganhar gorjeta 
do que trabalhar para 
a classe média alta. Te 
tratam como um nada”

JEFFERSON,

Entregador de motocicleta

E
nquanto parte da cidade está reco-
lhida em casa, motoristas e entre-
gadores de aplicativos percorrem 
quilômetros e mais quilômetros 

para garantir o sustento. O sentimento 
de quem está na rua, no entanto, passa 
longe de heroísmo ou nobreza por pres-
tarem serviço essencial. A sensação é de 
cansaço, pouco dinheiro, muito trabalho 
e risco altíssimo de contaminação.

“O risco começa quando o passageiro 
entra e paga em dinheiro. Você não faz 
ideia de quem pegou naquelas notas”, 
afirma um motorista de ônibus que pre-
fere não ser identificado. “Já tive covid, 
fiquei oito horas internado, 30 dias afas-
tado. Perdi vários colegas para o vírus, 
mas o trabalho é essencial. O ônibus 
roda da Candelária até Jacarepaguá. 
Quando dá 5h30, 6h, fica lotado, um co-
lado no outro, até no vidro. Motorista 
tinha que ter prioridade na vacinação. 
Somos a base”, opina.

Apesar dos pedidos, não há expecta-
tiva de que a categoria seja incluída em 
lista de imunização. Na terça-feira, o go-
verno anunciou calendário único para 
as 92 cidades do estado, e incluiu agen-
tes da Segurança (PMs, policiais civis, 
bombeiros, Defesa Civil), professores e 
pessoal de Saúde na lista. O governador 
em exercício Cláudio Castro explicou 
que a vacinação das forças de Segurança 
é porque “além de não terem parado, há 
preocupação de eles retransmitirem”. 
Um rodoviário questiona: “A gente se 
expõe mais. Imagina quantas pessoas 
eu tenho contato por dia?”.

TRABALHO PELA TAXA DE ENTREGA
Pelas mesmas ruas, de bicicleta ou moto-
cicleta, milhares de entregadores de apli-
cativo, muitos deles jovens, trabalham 
sem descanso para ganhar, muitas vezes, 
taxa mínima. Enquanto conversava com 
O DIA, o aplicativo de Rafael de Olivei-
ra tocou: ele, que faz entrega de bicicle-
ta, aceitou corrida de cinco quilômetros 
para ganhar R$ 6. “A taxa não aumenta, 
e a gente só recebe pelo quilômetro ro-
dado para entregar. O que rodou para 
buscar o alimento não conta”, lamenta.

Além das longas jornadas de trabalho 
por pouco dinheiro e do alto risco de in-
fecção, o constrangimento é realidade. 
Entregadores relatam episódios de discri-
minação, como Marcus Vinicius Gomes, 
que acusou um porteiro de tê-lo agredido 
por usar o elevador social. 

“Muitos pedem subir, mas sequer 
abrem a porta. Pedem para deixar no 
chão. Se não quer receber em mãos, por 
que me obrigou a subir?”, questiona Jef-
ferson, que trabalha de moto. Luis Paulo 
Nascimento, que roda de bicicleta, com-
plementa: “Muitos alegam que não rece-
beram o produto. Se tiver que voltar, é a 
palavra do entregador contra a do cliente. 
Quem está certo? É cliente”.

PACOTE

 N Além dos fundos criados para auxiliar 
os entregadores, o iFood também infor-
mou que disponibiliza gratuitamente, 
em parceria com a AVUS, um plano de 
vantagens em serviços de saúde para 
todos os profissionais de entrega cadas-
trados em sua plataforma. 

Com o pacote, os entregadores pas-
sam a ter acesso a uma rede credenciada 
de clínicas médicas, laboratórios e far-
mácias e pagarão apenas pelos serviços 
que utilizarem com valores acessíveis e 
descontos de até 80%.

Os benefícios são válidos também 
para um dependente de escolha do en-
tregador, sem a necessidade de vínculo 
familiar, informou o iFood.

Plano de vantagens 
em serviços de saúde

Luiz Paulo 
Nascimento 

e Rafael de 
Oliveira: alto 

risco e sem 
prioridade na 

vacinação

FOTOS ESTEFAN RADOVICZ

SEM PRIORIDADE

Apesar de não 

terem parado 

durante a 

pandemia, 

motoristas não são 

prioridade para 

vacinar
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Governo do Rio 
não menciona 
permanência em 
praias do estado  

Novo decreto mantém 
restrição até 12 de abril

O governo do Rio publicou 
ontem novo decreto com 
restrições com objetivo de 
frear a disseminação da co-
vid-19. As medidas valem 
de amanhã até 12 de abril. 
A permanência em praias, 
proibida no decreto ante-
rior, não foi citada.

Pelo novo decreto, bares 
e restaurantes poderão fun-
cionar com lotação de 40%, 
antes era 50%; shoppings 
não terão mais horário de 
funcionamento restrito. 
Academias também tive-
ram a lotação máxima di-
minuída de 50% para 40%.

Permanecem proibi-
dos atividades em: festas e 
eventos de qualquer natu-
reza, entretenimento, tais 
como shows, festivais cul-
turais; em casas de shows 
e espetáculos, boates e are-
nas; em parques de diver-
sões itinerantes, parques 

temáticos; em casa de festas 
infantis e espaços de recreação 
infantil; em eventos culturais, 
em feiras de negócios e expo-
sições; eventos corporativos, 
congressos, encontros de ne-
gócios, workshops, conferên-
cias, seminários, simpósios, 
painéis e palestras; em even-
tos de caráter social, como ca-
samentos, bodas, aniversários, 
formaturas, coquetéis, confra-
ternizações, entre outros que 
sigam este mesmo formato; 
em eventos em ambientes 
abertos, tais como parques e 
praças; e rodas de samba.

Para o governo, seguem 
autorizados: atividades des-
portivas individuais ao ar livre 
tais como ciclismo, caminha-
das, montanhismo, trekking; 
atividades esportivas de alto 
rendimento, sem público, res-
peitando devidos protocolos 
e autorizados pela Secretaria 
de Saúde; supermercados, 
farmácias e feiras livres; lojas 
de comércio de rua, salões de 
beleza, barbearias, com agen-
damento prévio, observando 
os protocolos sanitários; ati-
vidades por ambulantes legali-
zados; hotéis e pousadas; salas 
de cinema (40% do público).

Hospital é inaugurado em Nova Iguaçu
Unidade com 300 leitos, sendo 120 de UTI, atenderá pacientes infectados com covid-19

O governador em exercício 
Cláudio Castro esteve ontem 
na inauguração do Hospital 
Estadual Dr. Ricardo Cruz, 
a nova unidade que atende-
rá pacientes infectados com 
covid-19, em Nova Iguaçu, na 
Baixada. Ele garantiu o funcio-
namento total da unidade com 
300 leitos, sendo 120 de UTI 
em um período de 15 a 20 dias.

“Chamar de hospital de 
campanha ou até mesmo de 
modular, diminui, muitas ve-
zes a importância e o tamanho 
de um equipamento como 
esse. Um hospital de 300 lei-
tos construído em menos de 
um ano”, disse.

CUSTO DE R$ 62 MILHÕES
A cerimônia teve muitos con-
vidados como vereadores e 
deputados, formando aglo-
meração, o que vai contra o 
decreto estadual do próprio 
governador que proíbe even-
tos, inclusive oficiais.

As obras do Hospital Modu-
lar de Nova Iguaçu foram fina-
lizadas em 9 de junho de 2020 
pela Secretaria de Infraestru-
tura e Obras. Este é o maior 

Castro: ‘A pandemia continua e a nossa maior esperança é a vacinação’

REGINALDO PIMENTA

hospital modular da América 
Latina e construído no tempo 
recorde de 80 dias. Tem capa-
cidade para atendimentos de 
média e alta complexidades. A 
unidade possui 11.592,44 m2 e 
estrutura similar aos hospitais 
de grande porte do estado. 

O local conta ainda com 
refeitório, área de diagnós-
ticos, necrotério, estação de 
tratamento de esgoto, cen-
tral de gases medicinais, 
subestação de energia e in-
fraestrutura do entorno para 
chegada, por exemplo, de 
ambulâncias. Há ainda um 
sistema de filtragem de água 
para hemodiálise. 

O custo contratual foi de 
R$ 62 milhões. O governador 
também citou a importância 
da vacina e disse que a popu-
lação também tem o apelo 
por empregos.

“Queria dizer que a pan-
demia continua aí e a nossa 
maior esperança é sem dúvida 
a vacinação[...] A população 
precisa de dois tipos de vacina 
no momento. A primeira con-
tra a Covid. A segunda contra 
a fome. E a única vacina con-
tra a fome é a manutenção dos 
empregos”, destacou.

SÃO 411 ÓBITOS EM 24 HORAS

 N A pandemia não para de fa-
zer os números de mortos e a 
dor de familiares de vítimas 
aumentarem no estado. A Se-
cretaria Estadual de Saúde in-
formou ontem que registrou 
411 mortes nas últimas 24 ho-
ras, um novo recorde de óbitos. 

Segundo a pasta, até on-
tem, 657.139 casos foram 

confirmados e 37.629 óbitos re-
gistados por coronavírus. Nas 
últimas 24 horas, foram 3.935 
novos casos da doença. Entre os 
infecções confirmadas, 605.135 
pacientes se recuperaram da 
covid-19. As taxas de ocupação 
de enfermaria covid e de UTI co-
vid estão em 81,3% e 88,9%, 
respectivamente.

Rio bate outro recorde de mortes

Marido de Paulo Gustavo desabafa: ‘Dias muito difíceis’
Thales se pronuncia após piora do quadro médico do humorista e ator, internado desde 13 de março. Tatá Werneck pede boas energias

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

Thales Bretas: ‘Poupando minhas energias todas para a cura dele’

Por favor, emane só energia 
de cura pra ele. Não projete 
medo. Só imagine ele fazen-
do ‘Minha Mãe é Uma Peça 4’ 
e fazendo todo mundo garga-
lhar!”, disse. “Então não ima-
gine. Isso que peço. Parem de 
imaginar coisas ruins. Proje-
tem ele curado com a família 
feliz”, completou.

Na manhã de ontem, Tatá 
pediu aos seguidores para 
enviarem “histórias de mi-
lagres”. Algumas mostravam 
a recuperação de pacientes 
que tiveram covid-19.

Após algumas horas, ela 
disse: “Minha fé se renova 
ainda mais escutando as his-
tórias de vocês”.

O dermatologista Thales 
Bretas, marido do humo-
rista e ator Paulo Gustavo, 
fez um desabafo nas redes 
sociais, após equipe médica 
relatar piora no quadro de 
saúde do companheiro. In-
ternado desde 13 de março 
em decorrência de complica-
ções causadas pela covid-19, 
Paulo Gustavo começou a 
fazer um tratamento por 
Oxigenação por Membrana 
Extracorpórea (ECMO).

“Estou vivendo dias difí-
ceis... Optando por ficar re-
cluso, sem expor dores ou 
dificuldades na internet. Vi-
vendo um momento parti-
cular da minha família, que 

ainda não sei o porquê, mas 
no futuro espero entender. E 
sempre com muita fé, muito 
pensamento positivo para 
ter o amor da minha vida ao 
meu lado novamente”, escre-
veu. “Peço desculpas pela au-
sência, pelos pacientes que 
aguardam meu retorno, e 
até pelos amigos que não te-
nho conseguido responder. 
Espero que entendam e con-
tinuem torcendo e rezando 
fervorosamente pela recu-
peração dele e de todos que 
sofrem com essa infecção tão 
sorrateira. Prefiro me man-
ter mais recolhido poupando 
minhas energias todas para 
a cura dele”.

Anteriormente, o pai de 
Paulo Gustavo já havia afir-
mado que o ator “está en-
frentando uma árdua e do-
lorosa luta” e pediu orações 
pela saúde do filho. 

Após apresentar piora 
no quadro de covid-19, Tatá 
Werneck resolveu pedir aos 
fãs que mandem boas ener-
gias para Paulo Gustavo. A 
atriz usou o Twitter para di-
zer que os seguidores devem 
“parar de imaginar coisas 
ruins” sobre o humorista.

“Amigos, Paulo vai ficar 
bem. O bom dele ser amado 
por tanta gente é que são mi-
lhões de pessoas mandando 
energias positivas pra ele. 

Brasil perde a voz de Agnaldo Timóteo
Internado desde 17 de março, cantor de 84 anos não resistiu e morreu ontem vítima da covid-19 

DIVULGAÇÃO 

Vários 
famosos 
lamentaram 
a morte 
do cantor 
Agnaldo 
Timóteo

O 
cantor Agnaldo Ti-
móteo morreu, na 
manhã de ontem, ví-
tima de complicações 

da covid-19. Ele estava interna-
do na UTI da Casa São Bernar-
do, na Barra da Tijuca, desde 
17 de março. No último dia 27, 
Agnaldo precisou ser intuba-
do para “ser tratado de forma 
mais segura”. A informação foi 
confirmada pela assessoria do 
artista por meio de nota. 

Assessor e sobrinho do can-
tor, Timotinho lamentou. “A 
notícia não é boa. Confirmo 
o falecimento do cantor Ag-
naldo Timóteo. Minha eterna 
gratidão por tudo. Descanse 
em paz. Obrigado sempre por 
todo o carinho”, disse. 

Em 17 de março, quando 
Agnaldo foi para a UTI, o as-
sessor usou perfil oficial no 
Instagram para pedir corren-
te de oração para o cantor. On-
tem, momentos antes de ser 
anunciada a morte, Timoti-
nho postou vídeo antigo e pe-
diu para que ele fosse curado.

“É com imenso pesar que 
comunicamos o falecimento 
do querido e amado Agnaldo 
Timóteo. Agnaldo Timóteo 
não resistiu as complicações 
decorrentes do COVID-19 e fa-

leceu hoje (ontem) às 10:45 ho-
ras. Temos a convicção que Ti-
móteo deu o seu Melhor para 
vencer essa batalha e a ven-
ceu! Agnaldo Timóteo viverá 
eternamente em nossos cora-
ções! A família agradece todo 
o apoio e profissionalismo da 
Rede Hospital Casa São Ber-
nardo nessa batalha. A Família 
informa que a Corrente de Fé, 
com pensamentos positivos 
e orações, permanecerá, em 
prol de um mundo melhor!”, 
dizia o comunicado oficial. 

Nas redes sociais, vários fa-
mosos lamentaram a morte do 
artista. Entre eles Sonia Abrão, 
Wesley Safadão, Ronnie Von, 
Pedro Bial, Benedita da Silva, 
Manuela d’Ávila, Roberta Mi-
randa e Serginho Groisman. 
Agnaldo já tinha dado um sus-
to nos fãs, em maio do ano pas-
sado, ao sofrer um AVC. Mas 
conseguiu se recuperar. 

Torcedor do Botafogo, re-
cebeu homenagem do Alvine-
gro. “Com muita dor, o Botafo-
go lamenta a morte de Agnal-
do Timóteo, cantor e compo-
sitor brasileiro, botafoguense 
apaixonado. O Clube deseja 
conforto aos amigos e fami-
liares neste momento difícil”. 
Agnaldo não era um torcedor 

circos. Nas rádios, interpreta-
va canções de Cauby Peixoto e 
logo ficou conhecido “Cauby 
mineiro”. Na época, conciliava 
apresentações com o trabalho 
de torneiro mecânico.

Conheceu a cantora Ânge-
la Maria em show e recebeu 
conselho para que fosse para o 
Rio. Agnaldo se mudou e, sem 
trabalho, pediu emprego à Ân-
gela e começou a trabalhar de 
motorista para ela. Com o aval 
de sua patroa, em 1961, gravou 
“Sábado no Morro” e “Cruel 
Solidão”. Em 1965, o sucesso 
chegou após cantar, em pro-
grama da TV Rio, ‘A casa do 
sol nascente’, versão em por-
tuguês de ‘The house of the 
rising sun, tema folk que o 
grupo inglês The Animals,. 
Gravou sucessos como “Ave-
-Maria”, “Mamãe” e “Os Verdes 
Campos De Minha Terra”.

Em 1982, foi candidato a 
deputado federal e em 1995 
foi novamente eleito, mas re-
nunciou em 1996 para con-
correr e ser eleito vereador 
do Rio, de 1997 a 2000. Em 
2004 foi eleito vereador em 
São Paulo. Duas semanas 
antes de ser internado, co-
meçou a gravar álbum em 
homenagem à Ângela Maria. 

comum do Botafogo e se en-
volveu de corpo e alma duran-
te anos com o Glorioso. Sócio 
e ativo na política alvinegra, 
o cantor foi quem pagou do 
próprio bolso velório do ídolo 
Garrincha, em janeiro de 1983.

Nascido em Caratinga 
(MG), de família humilde, co-
meçou a carreira cantando em 

Com muita dor, o Botafogo lamenta a morte 
de Agnaldo Timóteo, cantor e compositor 
brasileiro, botafoguense apaixonado

DIRETORIA DO BOTAFOGO, clube do coração

LUCIANO PAIVA
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REPRODUÇÃO DA INTERNET

Julia está foragida e tenta revogar pedido de prisão

Sete cães trancados e aban-
donados em uma casa, no 
Engenho de Dentro, foram 
resgatados ontem por um 
grupo protetores e PMs do 
3º BPM (Méier). Os animais 
estariam se alimentando 
das próprias fezes e sofrendo 
maus-tratos. A denúncia foi 
feita ao projeto “Focinho Feliz 
RJ”. Uma mulher chegou ao 
local dizendo ser a dona da 
casa. Ela foi levada à 19ª DP 
(Tijuca) sob a alegação do 
crime de maus-tratos.

DIA A DIA

SETE CÃES SÃO 
RESGATADOS

S
erá que você já não 
honrou seus compro-
missos com o passa-
do e está apto a se 

aventurar no presente? Será 
que as amarras já não se sol-
taram? Por que se apegar, se 
tudo pode mudar num ins-
tante? E já mudou.

Não somos mais os mes-
mos. De vez em quando é 
bom parar para nos atuali-
zar – como fazemos com nos-
sos computadores. O mundo 
está envolto em formas men-
tais repetitivas geradas por 
pensamentos de bilhões de 
pessoas. Imagine do que es-
tamos rodeados e com quan-
to contribuímos para a qua-
lidade energética do nosso 
entorno.

Um clarividente poderia 
nos falar disso com mais 
propriedade. Mas, usando 
a analogia, não é difícil sen-
tir os efeitos daquilo que a 
humanidade vem fazendo 
com seu livre-arbítrio, já 
que o externo é o reflexo do 
interno. Querendo ou não, 
as verdades vão aparecer, 
tanto as pessoais quanto as 
universais.

Já houve tanta repressão 
no mundo, que as barragens 
estão se rompendo. São os 
chamados ciclos de renova-
ção. Muitos ainda tentarão 
deter o avanço da sabedoria 
e dos novos descobrimentos, 
mas isso não será possível, 
simplesmente porque as se-
mentes já foram lançadas no 
coração do Homem e desa-
brocharão, pouco a pouco, 
mas inevitavelmente.

Na Natureza nada é for-
çado ou se dá aos saltos. A 
lagarta tem um tempo cer-
to para sair do casulo e virar 
borboleta. Em que estágio 
estamos? Podemos avançar? 
Vamos!

FORMAS  
DE PENSAR

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

SANTA TERESA 
MALHA JUDAS
Moradores de Santa Teresa 
reviveram ontem antiga tra-
dição do Sábado de Aleluia 
da Semana Santa com ma-
lhação de Judas. O ato teve 
bonecos com fotografias dos 
rostos de  políticos, como pre-
sidente Bolsonaro, ministro 
Paulo Guedes, Wilson Witzel, 
governador afastado, e Clau-
dio Castro, governador em 
exercício. Segundo a associa-
ção de moradores, a malha-
ção é por conta da privatiza-
ção dos bondes do bairro. Em 
uma das faixas, os moradores 
criticavam e pedia extensão 
nos horários do transporte. 

E-mail de Julia Lotufo revela 
padrinho e uma vida de luxo
Viúva do ex-capitão da Polícia Militar Adriano da Nóbrega se considerava afilhada 
do ‘homem da mala’ de Régis Fitcher, ex-chefe da Casa Civil de Sérgio Cabral

U
m relatório de inteli-
gência da Polícia Ci-
vil, obtido pelo DIA, 
revela dados dos 

e-mails de Julia Lotufo, viú-
va de Adriano Nóbrega. Ela é 
procurada, há duas semanas, 
por lavar o dinheiro da fortu-
na ilícita do marido. Nóbrega 
foi morto em fevereiro do ano 
passado, na Bahia, para onde 
fugiu após ser denunciado 
como integrante da milícia 
de Rio das Pedras.

Nos e-mails recuperados, 
um chama a atenção: ela fez 
uma compra, em 2013, em 
uma loja de departamentos, 
para ser entregue ao coronel 
Fernando França Martins e 
o chamou de “padrinho”, no 
corpo da mensagem. Na épo-
ca, o governador do Rio era 
Sérgio Cabral; Régis Fitch-
ner, chefe da Casa Civil e, o 
coronel Martins, por sua vez, 
era secretário de Fitchner.

O oficial foi preso em 2019 
com Fitchner, em uma fase 
da operação Lava-Jato. Na 
ocasião, Martins recebeu 
o apelido de ‘o homem da 
mala’, já que foi apontado 
por levar dinheiro vivo, de 

FORAGIDA

Fuzil e 
planilha de 
contabilidade

 N Ainda em uma das pas-
tas recuperadas da nuvem 
de Julia, os investigadores 
encontraram  uma foto de 
dois fuzis e uma planilha de 
contabilidade — essa últi-
ma utilizada na denúncia 
da operação Gárgula, que 
desencadeou o seu pedido 
de prisão, por gerenciar as 
contas da quadrilha.

Uma foto avulsa do en-
tão vereador Ítalo Ciba foi 
encontrada. À reportagem, 
ele disse que a relação dele 
era de amizade com Adria-
no Nóbrega, com quem 
trabalhou na PM. “A última 
vez que eu o vi foi em 2017. 
Ele foi na festa do meu ani-
versário”, declarou. Assim 
como Nóbrega, Ciba tam-
bém recebeu a Medalha Ti-
radentes de Flávio Bolsona-
ro, então deputado no Rio.

Nóbrega teve a mãe e 
a ex-mulher empregadas 
no gabinete de Flávio que, 
segundo promotores, eram 
funcionárias fantasmas, 
envolvidas no esquema de 
‘rachadinhas’ instaurado 
no local pelo assessor Fa-
brício Queiroz.

BRUNA FANTTI
bruna.fantti@odia.com.br

propina, para o chefe. A La-
va-Jato também disse que 
Fitchner transferiu R$ 724 
mil ao coronel. À Justiça, 
Martins nega as acusações 
do Ministério Público Fede-
ral. A sua defesa não foi en-
contrada para comentar o 
e-mail de Julia. Procurado 
pela reportagem, o advogado 
de Julia, Décio Lins, se limi-
tou a dizer que “ela já traba-
lhou com ele”.

Ainda nos e-mails, a polí-
cia encontrou fotos de fazen-
das, uma delas o Haras Dona 
Moça, na Paraíba, onde Nó-
brega comercializava equi-
nos, e uma outra proprieda-
de em Guapimirim, no Rio. 
Nela, gados da raça Nelore 
se destacavam. Os investi-
gadores encontraram fotos 
de carros de luxo. Um deles, 
ficou comprovado que Julia 
usava: um Honda Civic Tou-
ring, avaliado em torno de 
R$125 mil. A foto de um he-
licóptero, avaliado em R$ 5 
milhões, também constava, 
assim como propagandas de 
casas de festas e restauran-
tes. O boleto do seu condo-

Após visitar o filho, ‘Rainha 
do Trem Bala’ vai para cadeia 
Segundo a Polícia Civil, ela teria ligação com o traficante Rabicó

Uma mulher apontada como 
uma das líderes do tráfico de 
drogas de São Gonçalo e Ita-
boraí, na Região Metropoli-
tana, acabou presa na sexta-
-feira. Roberta da Rosa Vieira, 
conhecida como ‘Rainha do 
Trem Bala’ foi encontrada por 
policiais civis da Delegacia de 
Proteção à Criança e ao Ado-
lescente no Colubandê, São 
Gonçalo, quando visitava o fi-
lho. Segundo as investigações, 
Roberta era uma das princi-
pais lideranças da organização 
criminosa que comandava o 
tráfico de drogas nos bairros 
de Almerinda, Jockey e Zé Ga-
roto, em São Gonçalo, além da 
Comunidade da Reta Velha, 
em Itaboraí. 

Roberta estava foragida da 
Justiça. Ela já havia sido presa 
em 2014, e foi solta em 2016. 
Quatro meses após deixar a 
prisão, foi novamente presa. 
Ficou na cadeia até 2017. 

A polícia também infor-
mou que Roberta teria liga-
ção com o traficante Rabicó. 
Ela seria uma das pessoas de 
confiança do bandido. No  
domingo passado, o trafican-
te Jonathan Ferreira Lima, o 
‘Batata do Salgueiro’, apon-
tado como segurança de Ra-
bicó e como segundo homem 
na hierarquia do trafico de 
drogas do Complexo do Sal-
gueiro, foi preso. 

Ainda segundo a especia-
lizada, além dos crimes de 
tráfico e associação para o 
tráfico, Roberta é investiga-
da e apontada como respon-
sável por três homicídios. No 
momento da prisão, um ce-
lular foi apreendido.

Roberta foi encontrada por policiais civis em São Gonçalo

DIVULGAÇÃO / POLÍCIA CIVIL

EM NITERÓI

 NPoliciais da 124ª DP (Saqua-
rema) prenderam um homem 
apontado como o líder do tráfico  
em uma comunidade de Niterói. 
O acusado é considerado o 01 do 
Morro do Mici (Niterói), e já foi 
tido como o 03 da Rocinha, na 
época em que o traficante Nem 
dominava aquela comunidade. 

Contra ele existem diversos 
processos, segundo a polícia, por 
crimes de associação e tráfico de 
drogas, tentativa de homicídio, 
organização criminosa, lavagem 
de dinheiro, estelionato, fraude 

processual, furtos, receptação, 
roubo, sequestre ou cárcere pri-
vado, rufianismo, entre outros.

Ontem, viatura da PM foi ata-
cada a tiros ao passar pela Estra-
da da Guaxindiba, em Guaxin-
diba (São Gonçalo). Conforme 
a PM, os criminosos estavam 
em duas motos quando atira-
ram contra a equipe do 7º BPM 
(SG). Os policiais informaram 
que houve confronto e os bandi-
dos fugiram. Ninguém se feriu. A 
viatura teve o pneu furado e foi 
rebocada para o batalhão.

Homem apontado como líder do 
tráfico em comunidade é preso

Outro confronto entre traficantes e 
milicianos assusta moradores da região

Policiamento ganha 
reforço depois de 
tiroteio na Praça Seca

REPRODUÇÃO DAS REDES SOCIAIS 

Mapeamento aponta que região é uma das mais afetadas

O policiamento foi refor-
çado nas comunidades da 
Praça Seca, na Zona Oeste 
do Rio, ontem para tentar 
evitar novos confrontos en-
tre traficantes e milicianos 
na região. Não houve regis-
tro de conflitos durante a 
madrugada de sábado. 

Na sexta-feira, um tiro-
teio assustou moradores. 
Segundo a polícia, agentes 
do 18ºBPM (Jacarepaguá) 
foram acionados em decor-
rência de confronto entre 
grupos rivais na comuni-
dade do Barão. Não houve 
prisões ou apreensões. 

Um mapeamento do Ins-
tituto Fogo Cruzado apon-
tou que a região da Praça 
Seca foi uma das mais afeta-
das pela violência armada 
em março. O bairro sofreu 
com 11 dias consecutivos de 
tiroteios, entre os dias 9 e 
19. A plataforma mapeou 37 
tiroteios/disparos de arma 

de fogo no local, sendo 33 
deles no Morro do Barão, 
dois na favela do Bateau 
Mouche, um na Favela da 
Chacrinha e um fora de fa-
velas da região.

O instituto também ma-
peou, no mesmo mês, 582 
tiroteios/disparos de arma 
de fogo na Região Metro-
politana do Rio, dos quais 
em 179 (31%) deles houve 
participação de agentes de 
segurança pública. O nú-
mero de tiroteios foi 30% 
maior que o acumulado no 
mesmo período de 2020, 
quando aconteceram 446 
registros. Houve aumento 
de 40% nas trocas de tiros 
com participação de agen-
tes de segurança. Em março 
do ano passado, foram 128.

Em comparação com fe-
vereiro de 2021, que regis-
trou 380 tiroteios/disparos 
de arma de fogo, o aumento 
foi de 53% em março.

mínio era de R$ 5 mil.
Em uma troca de mensa-

gem com uma companhia 
de pacotes turísticos, ela 
negociava um para o seu 
ex-marido, Rodrigo Biten-
court, preso também pela 
lavagem de dinheiro da 

quadrilha; Já outro pacote, 
a compra era para Daniel 
Alves de Souza, braço di-
reito do major Ronald Pe-
reira, um dos líderes dos 
matadores de aluguel co-
nhecidos como ‘Escritório 
do Crime’.

Foram analisados 
documentos da 
nuvem da viúva de 
miliciano e matador 
de aluguel
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FénoRio

pedra da entrada do túmulo, pode remo-
ver as rochas que fecham o nosso coração. 
Por isso, não cedamos à resignação, não 
coloquemos uma pedra sobre a esperan-
ça. Podemos e devemos esperar, porque 
Deus é fiel, não nos deixou sozinhos.

A sua luz que iluminou a obscuridade 
do sepulcro, hoje quer alcançar os can-

tos mais escuros da vida. A escuridão e 
a morte não têm a última palavra. Co-
ragem! Com Deus, nada está perdido. 
Eis a nossa fé e a nossa esperança! Pela 
Páscoa somos cristãos! Rezemos pela 
superação da pandemia, e de todas as 
mazelas do nosso mundo. Uma feliz e 
abençoada Páscoa para todos!

Hoje eu quero te convidar a viver esse 
domingo de Páscoa com alegria! É 
tempo de esperança e de dizer: Cris-

to está vivo! Celebramos a vitória sobre o 
pecado e a morte. Esta é a grande notícia 
que deve perpassar a nossa vida, princi-
palmente neste tempo em que temos que 
lidar com tantas perdas e sofrimentos.

Com a Páscoa conquistamos um direito 
fundamental que não nos será tirado: o di-
reito à esperança. É uma esperança nova, 
viva, que vem de Deus. Não é só otimismo, 
é um dom do céu.

Neste tempo de agravamento da 
pandemia do coronavírus tentamos ser 
positivos e pensar que tudo ficará bem. 
Mas, muitas vezes, à medida que os 
dias passam e os medos crescem, até a 
esperança mais audaz pode desvanecer. 
A esperança de Jesus é diferente, coloca 
no coração a certeza de que Deus sabe 
transformar tudo em bem, pois até do 
túmulo faz sair a vida.

Jesus ressuscitou para nós, para trazer 
vida onde havia morte, para começar uma 
história nova no ponto onde foi colocada 
uma pedra em cima. Ele, que derrubou a 

Coluna publicada 

aos domingos

Padre Omar

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

“Com a Páscoa 
conquistamos um 
direito fundamental 
que não nos será tirado: 
o direito à esperança”

“Jesus ressuscitou para nós, para 
trazer vida onde havia morte, 
começar história nova no ponto 
onde foi colocada pedra em cima”

ESPERANÇA 
RENOVADA

NA PÁSCOA
ARTE O DIA

6    DOMINGO, 4.4.2021  I  O DIA



CaminhodaSabedoria
Bispo Abner Ferreira
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n site: 
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n e-mail: 
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N
ão se fala de outra coisa. Quarentena, isolamento 
social, álcool em gel, crise, crise e crise. Desde o dia 11 
de março de 2020, quando a OMS declarou a pan-

demia do novo coronavírus, grande parte da população 
mundial passa pela situação extrema de ter de controlar 
as consequências imprevisíveis de uma nova doença. 

E apesar de se tratar de uma grande crise, essa não 
é a primeira, nem a última que vamos enfrentar. Crises 
são inerentes  à condição humana. Ela pode ser defini-
da como evento crítico ou ponto de decisão que, se não 
gerenciado a tempo e de maneira apropriada, pode vir a 
tornar-se um desastre ou uma catástrofe. 

A VIDA, SUAS CRISES E RECOMEÇOS

justiça” (Isaías 41.10). 
Só Deus pode acalmar 

os vendavais de nossa vida, 
aquietar nosso coração, trazer 
esperança em meio ao deses-
pero. “O Senhor, pois, é aquele 
que vai adiante de ti; ele será 
contigo, não te deixará, nem 
te desamparará; não temas, 
nem te espantes” (Dt 31.8). 

Quando uma situação di-
fícil acontecer, não carregue 
culpas e sentimentos nega-
tivos, porque isso só faz com 
que a situação dolorosa se 
amplie e o paralise a tomar 
atitudes para seguir em fren-
te. Deixe o passado, no pas-
sado. Por mais dolorosa que 
seja a situação, ela já ocorreu 
e não faz mais parte do hoje. 

Deixar esses sentimentos 
pode fazer você recomeçar 
mais forte e confiante. “Não 
te mandei eu? Esforça-te, e 
tem bom ânimo; não temas, 
nem te espantes; porque o 
Senhor teu Deus é contigo, 
por onde quer que andares” 
(Josué 1.9). 

Todos passamos por cri-
ses, mas a vida traz também 
belos recomeços. Carl Jung 
afirmou que, ao observamos 
um sintoma, mais impor-
tante do que perguntar “por 
quê?”, deve-se questionar 
“para que?” ou melhor “com 
qual finalidade tal situação 
está na minha vida?”. 

Elisabeth Kübler-Ross es-
creveu: “Quando aprende-
mos a lição, a dor se vai”. Que 
Deus te abençoe!

COMO ENFRENTAR 

ARTE KIKO

Falência empresarial, 
frustração, traição, divórcio 
e luto são alguns exemplos. 
O desafio aqui não é como 
evitar, porque muitas são 
inevitáveis, mas como en-
frentá-las. Que lições vamos 
aprender e como podemos 
crescer com fases difíceis?

Podemos primeiro come-
çar com lista do que não se 
deve fazer num momento de 
crise: reclamar, brigar, acu-
sar, fugir, justificar, fechar-se 
e negar. Essas ações só pio-
ram as coisas. Quantos pro-
jetos foram adiados? Quan-
tas oportunidades não volta-
rão mais? Quantos abraços, 
carinhos, toques não ficaram 
para depois? 

Não existe dor melhor ou 
pior... existe a dor. E ainda 
que possa parecer estranho, 
muitas vezes é extremamen-
te necessário enlutar para 
seguir, sentir a tristeza pela 
perda - de alguém, de algo, 
de alguma oportunidade. 

O momento mais apro-
priado para se exercitar a 
fé em Deus é quando as cir-
cunstâncias fogem do con-
trole. “Se creres, verás a gló-
ria de Deus” (João 11.40). 
Acredite que a solução para 
cada momento de crise está 
nas mãos de Deus. 

Para Ele não existe cau-
sa perdida. Ele arranca um 
ébrio, um drogado, um cri-
minoso, do fundo do porão Coluna publicada aos domingos

O momento 
mais apro-
priado para 
se exercitar a 
fé em Deus é 
quando as cir-
cunstâncias 
fogem
do controle”
BISPO ABNER 

FERREIRA

de uma cadeia e dá a ele uma nova 
chance de recomeçar. 

Percalços existem e, embora 
possam causar muita angústia e 
sofrimento, podem também aju-
dar a evoluir e a encontrar saídas 

inusitadas para a vida, se você in-
cluir Deus no processo. “Não te-
mas, porque eu sou contigo; não 
te assombres, porque eu sou teu 
Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e 
te sustento com a destra da minha 
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VASCO BOTAFOGO

Tiago Reis lidera a vitória 
cruzmaltina sobre o Bangu
Atacante marca três vezes, e o Gigante da Colina vence a partida por 4 a 2

NAYRA HALM/ESTADÃO CONTEÚDO

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO

Tiago Reis (D) festeja o seu segundo gol na vitória vascaína

Ricardinho estreou bem

C
om uma equipe alter-
nativa, já que Marcelo 
Cabo deixou alguns 
titulares no banco, o 

Vasco enfrentou o Bangu, no 
Raulino de Oliveira. Após um 
primeiro tempo fraco, com 1 a 
1, as equipes melhoraram na 
etapa final. A vitória ficou para 
o Vasco, que bateu o Bangu por 
4 a 2, e está, de maneira mo-
mentânea, em sexto na Taça 
Guanabara, com dez pontos. 
Os gols vascaínos foram mar-
cados por Tiago Reis (3) e Ga-
briel Pec. Luís Araújo e Gabriel 
Cividini descontaram.

O primeiro tempo come-
çou morno, com as duas 
equipes se estudando. Aos 
32, o Bangu abriu o placar. 
Após erro na saída de bola 
vascaína, Geovani encon-
trou Luís Araújo invadindo 
a área. O camisa 19 dominou 

e finalizou. O Vasco logo em-
patou. Aos 36, Cayo Tenório 
cruzou  e o árbitro marcou 
toque na mão de Gil. Tiago 
Reis cobrou mal o pênalti, 
Paulo Henrique fez a defesa 

e, no rebote, a bola sobrou 
para o próprio camisa 27 dei-
xar tudo igual. 

O segundo tempo começou 
animado. No primeiro minu-
to, Tiago Reis fez o segundo 

Time de Marcelo 
Chamusca busca 
evolução no 
Carioca

Alvinegro enfrenta a 
Lusa, em Mesquita

Ricardinho fez sua estreia 
pelo Botafogo na última 
rodada do Carioca, con-
tra o Madureira. Apesar 
de ter entrado aos 34 mi-
nutos da segunda etapa, 
o jogador foi bem e mos-
trou serviço. O meia vi-
brou com o desempenho e 
projetou uma evolução da 
equipe alvinegra, que hoje 
enfrenta a Portuguesa, às 
17h, no Estádio Giulite 
Coutinho, em Mesquita.

“Vamos evoluir natu-
ralmente e temos uma 
margem grande para esse 
crescimento. Tem sido nos 
jogos e é importante a gente 
buscar essa vitória e ganhar 
mais confiança. Isso ajuda 
o grupo a se sentir melhor 
dentro das partidas. Acre-
dito que a maneira como 

saem as vitórias e os gols vai 
criando entrosamento na 
equipe e as coisas vão aconte-
cendo naturalmente”, afirmou.

Ele completou: “Temos 
que nos cobrar cada vez mais 
para que a gente possa chegar 
no nível que a gente espera 
pelo menos para esse início 
de trabalho. Ser um Botafo-
go forte, encardido no senti-
do de os adversários respei-
tarem e verem que do outro 
lado tem uma equipe muito 
forte a ser batida”.

a palinha do apolinho
AFP/FRANCK FIFE/19.03.17

UMA LUTA DESIGUAL

ABRE E FECHA 
NO FUTEBOL

PEDALADAS

 N Em algumas praças, o fu-
tebol foi liberado depois de 
alguns dias parado obede-
cendo às medidas restriti-
vas, como no caso de Mi-
nas Gerais, por exemplo. 
Francamente, não enten-
do os critérios, se não via 
motivos para fechar, mais 
surpreso eu fiquei ao saber 
que liberaram novamente 
a realização das partidas. 
O que teria mudado em 
um curto espaço de tem-
po? Será que o vírus deci-
diu não atacar mais nos 
estádios, ou foi pressão 
política? Esse abre e fecha 
constante nos deixa cada 
vez mais confusos.

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

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

 NFutebol é um brinque-
do caro que exige cada vez 
mais recursos. Na Euro-
pa, as grandes equipes são 
formadas por astros de 
diversas nacionalidades, 
verdadeiras seleções mun-
diais. Um exemplo é o Paris 
Saint-Germain na França, 
adquirido pela Autoridade 
de Investimentos do Catar, 
QIA, tendo como presidente 
Nasser Al-Khelaifi (foto). Na 
Inglaterra, equipes media-
nas viraram potências inter-
nacionais da noite para o dia 
graças a investidores de fora 

que encontraram no futebol 
uma forma de lavar dinheiro. 
Por isso, os campeonatos, com 
raras exceções, são domina-
dos por eles. A distância técni-
ca entre europeus e sul-ame-
ricanos está cada vez maior e, 
se prevalecer a ideia da Fifa 
de promover o Mundial de 
Clubes com 24 participantes, 
nossas chances de título fica-
rão reduzidas até porque mui-
tos dos nossos jovens valores 
estarão nos enfrentando. O 
pior é que a tendência é que 
os fortes fiquem ainda mais 
fortes e os fracos mais fracos.

 N O revezamento da to-
cha olímpica segue entre 
protestos e proibições. A 
Olimpíada de Tóquio 
tem que acontecer para 
diminuir o prejuízo fi-
nanceiro, que é gigante. 

 N O zagueiro Bruno Via-
na vai ganhar espaço no 

Flamengo. É calmo e conhe-
ce a posição.

 N No invicto Madureira, o 
técnico Alfredo Sampaio 
pede respeito ao Flamengo, 
adversário de amanhã, no 
Raulino de Oliveira. Diz que 
todos os adversários são di-
fíceis. Que fase!

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Na volta dos titulares do 
Flamengo, com vitória de 
3 a 0 sobre o Bangu, Filipe 
Luís foi destaque. Voltou 
bem fisicamente, mais 
ágil, firme na marcação e 
bem no apoio.

 NTanto o uso do VAR pre-
cisa ser revisto que nas 
Eliminatórias Europeias 
para a Copa não está sen-
do usado. Não digam que 
é economia. Dinheiro não 
é problema para a Fifa.

FLAMENGO

FLUMINENSE

Rodrigo Caio treina normalmente

O sábado foi de muito traba-
lho para os jogadores do Fla-
mengo. Sob o comando do 
técnico Rogério Ceni, o Ru-
bro-Negro deu continuidade 
à preparação para encarar o 
Madureira, amanhã, às 21h, 
no Estádio Raulino de Oli-
veira, pela Taça Guanabara.

A grande novidade na 
atividade foi a presença de 
Rodrigo Caio de forma inte-
gral com os demais compa-
nheiros. Recuperado de uma 
lesão muscular, o zagueiro 
agora está pronto para es-

Rodrigo Caio está recuperado

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

trear na temporada 2021. 
Caso não volte a sentir mais 
dores no local da contusão, 
o camisa 3 será escalado no 

time titular ao lado de Wil-
lian Arão.

Thiago Maia, que se re-
cupera de uma cirurgia no 
joelho, e Matheuzinho, com 
lesão muscular, apareceram 
no campo, mas fizeram tra-
balhos em separado. Pedro, 
com contusão muscular de 
grau 2, fez tratamento na 
parte interna do Ninho.

O Flamengo volta a trei-
nar hoje, antes de pegar o 
Madureira. A partida contra 
o Tricolor Suburbano será a 
última antes da final da Su-
percopa do Brasil, contra o 
Palmeiras, no dia 11 de abril, 
em Brasília.

Mais um passo para ter Babi 

O Fluminense deu mais um 
passo para conseguir a con-
tratação de Matheus Babi e 
está apalavrado com o Serra 
Macaense, clube que é dono 
de 100% dos direitos econômi-
cos do atacante, atualmente 
emprestado ao Botafogo. Em 
reunião na tarde de sexta-fei-
ra, com a participação dos re-
presentantes do atleta, o Trico-

rança à equipe de Macaé que, 
caso haja atraso nas parcelas, o 
Verdão de Macaé poderá ven-
der o atleta para outra equipe, 
e o time das Laranjeiras ficará 
com o percentual dos direitos 
proporcionalmente ao que foi 
pago anteriormente.

Então, entre Fluminense 
e Serra Macaense está tudo 
certo. A próxima etapa na ne-
gociação é o Tricolor conver-
sar com o Botafogo para que 
Matheus Babi seja liberado. O 
ponto é que o valor da multa 
rescisória é de 3 milhões de eu-
ros, e o Alvinegro teria direito 
a 1,2 milhões de euros se esse 
valor fosse pago. Como o time 
de Macaé topou 1 milhão de 
euro, precisa do aval da equipe 
de General Severiano para que 
haja acordo.

Caso haja acordo, o Botafo-
go receberia 400 mil euros, em 
torno de 2,6 milhões de reais, 
pela taxa de vitrine. 

PSG PERDE PARA O LILLE

Com Neymar expulso, o PSG foi 

derrotado em casa por 1 a 0, com gol de 

David, pelo Campeonato Francês.

dele. Juninho deu ótimo passe 
para Riquelme, que colocou a 
bola na medida para o atacan-
te cabecear para virar o placar. 
O Vasco manteve a postura 
ofensiva e fez o terceiro gol. E 
de novo com Tiago Reis. Após 
boa troca de passes, Cayo Te-
nório invadiu a área e rolou 
para o centroavante marcar 
seu terceiro na partida. Aos 
28 minutos, o Alvirrubro mos-
trou que não ia vender o peixe 
barato. Após cobrança de es-
canteio, Gabriel Cividini subiu 
bonito para cabecear para o 
fundo das redes. Logo na saí-
da de bola, aos 29, o Vasco fez 
o quarto gol. Zeca fez jogada 
pela esquerda e cruzou rastei-
ro. A bola sobrou para Matías 
Galarza finalizar e Gabriel Pec, 
impedido, desviou para o fun-
do do gol. Não há a utilização 
do VAR no Carioca.

Recuperado, zagueiro está pronto para estrear na temporada 2021

Tricolor já tem um acordo verbal com o Serra Macaense

lor chegou a um acordo verbal 
com a equipe de Macaé e agora 
precisa se acertar com o Alvi-
negro, que tem direito a 40% 
de taxa de vitrine.

O acordo entre Fluminense 
e Serra Macaense prevê paga-
mento de 1 milhão de euro, cer-
ca de 6,7 milhões de reais pela 
cotação atual, pagos em parce-
las durante a temporada. No 
encontro, o Tricolor, represen-
tado na figura do presidente 
Mário Bittencourt, deu a segu-

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br
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Texto: 

Ana Carla 
Gomes 
acarla@
odia.com.br

Arte: 

Kiko

Antes, declarei as minhas. Comecei a lista por roda de samba, em especial o caloroso ‘Samba do Tra-balhador’, comandado pelo mestre Moacyr Luz, no Clube Renascença, no Andaraí. Segui com a Mureta da Urca, que me remete imediatamente à minha amiga Camilla e sua capacidade mágica de transformar o meu astral, numa tarde naquele lu-gar. E terminei com a palavra “show”. O espetáculo carrega o encanto de unir pessoas desconhecidas, mas que descobrem uma sintonia ao entoarem o mesmo refrão.
E assim, os nomes de tantas outras saudades fo-ram surgindo através dos relatos que recebi. Algu-mas denunciavam as origens de seus donos, como o desejo do poeta paraibano Kermerson Dias de es-tar no São João de Campina Grande. Ou da baiana de comer caranguejo, do tijucano de estar no Ma-racanã e da mineira de voltar à sua Belo Horizonte. Outras respostas me levaram ao passado de menina, como a amiga que me lembrou da nossa adolescência na Região dos Lagos. “Era uma épo-ca que podíamos aproveitar com mais segurança 

e simplicidade. Maquiagem para sair? Unhas pin-

tadas na praia? Não me lembro disso. Top, short 

jeans e tênis eram as nossas marcas. Que alegria!”, 

contou-me. Já a Débora, minha professora de pi-

lates, retornou à época de menina para falar dos 

passeios com o pai na Quinta da Boa Vista.

Muitos elegeram como saudade um dos ges-

tos que mais nos têm feito falta: o abraço. Outros 

tantos falaram em viagens e também em cinema. 

Aliás, a sensação de ver um filme no telão é indes-

critível. Parece que embarcamos para valer na his-

tória com o cenário se agigantando à nossa frente. 

Barzinho ou almoço com amigos, bloco de Car-

naval, praia... As saudades são infinitas e declará-

-las é um belo exercício. Por mais que tenhamos 

nossa impressão pessoal do que vivemos, muitos 

desses momentos nos remetem a uma companhia 

especial. Portanto, por que não se manifestar se há 

alguma saudade batendo forte agora?

DeclaraçãoDeclaração
de saudadesde saudades

“As saudades são infinitas e declará-las é um belo 

exercício... Portanto, por que não se manifestar 

se há alguma saudade batendo forte agora?”

“Outros tantos falaram em viagens e também em cinema. Aliás, a sensação de ver um filme no telão é indescritível. Parece que embarcamos para valer na história com o cenário se agigantando à nossa frente”

P
or aqui, já estamos acostumados a 

apressar nossas contas com o Leão, 

aquele mesmo do Imposto de Renda, 

nesta época do ano. Temos uma data 

certa para listar nossos ganhos, despe-

sas e pagamentos de tributos. Há, no entanto, 

outros valores muito essenciais que não precisam 

de nenhum prazo específico no calendário para 

serem declarados. Aliás, o melhor é que sejam re-

velados espontaneamente, a qualquer momento. 

A eles, damos o nome de saudades.   

Existem aquelas mais arrebatadoras, que aper-

tam o coração da gente. E outras mais fáceis de 

lidarmos. Perguntei recentemente a amigos e co-

nhecidos quais são os nomes das suas saudades. 
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Acordei com os sinos avisan-
do a missa. Acordei assus-
tado. Quem toca os sinos 

sou eu. O dia ainda dorme e, tam-
bém, a Igreja. Triste uma Páscoa 
sem alegria. A Sexta-Feira da Pai-
xão invadiu os outros dias santos. 
É de morte que estamos vivendo.

Os calvários acumulam choros 
que invadem as cidades de silên-
cio. Nada de sinos. Os cemitérios 
têm um barulho próprio. Os passos 
vagarosos dos afetos, que acompa-
nhavam a entrega do corpo do mor-
to a terra, precisaram aguardar. E 
nada de abraços. Só a dor permane-
ce invadindo todos os dias. 

As chaves da Igreja

Gabriel 

Chalita

professor e 
escritor

Trabalho, há muito, na Igreja de 
São Sebastião. Sou sacristão, tenho 
as chaves e a obrigação da limpe-
za. Ontem, fiquei sozinho ouvindo 
o passado e vendo as gentes que, 
nesses dias, se emocionavam com 
os quadros santos da paixão. 

A Igreja silenciosa de hoje é o 
mundo silenciado por uma pausa 
que teima em se estender. Os len-
ços das mulheres de ontem, pie-
dosas, deram lugar às máscaras 
protetoras de vidas. E foi, em uma 
sexta-feira, que pregaram o prega-
dor do amor em uma cruz. E que 
o mundo se ajoelhou silencioso, 
depois dos estrondos dos homens 
que gritavam ódios.

Um inocente condenado. Ino-
centes continuam sendo condena-
dos. E os ódios não morreram nem 
em uma sexta, nem nos outros tan-
tos dias da semana.

CENA POLÍTICA

Se a manobra prejudicará os 
planos de reeleição de Bolsonaro 
ou se lhe trará algum benefício, 
é um mistério a ser esclarecido 
nos próximos capítulos da nove-
la. O mais provável, no entanto, é 
que, na melhor das hipóteses, não 
haverá qualquer mudança subs-
tancial no cenário e, no final, tudo 
ficará exatamente como estava an-
tes dele tomar a decisão.

As Forças que foram trazidas 
para a cena logo recuarão e retor-
narão a seus afazeres constitucio-
nais, de onde não deveriam ter 
sido tiradas. E o ato de Bolsonaro, 
como qualquer mudança rumoro-
sa que produza resultados acanha-
dos, nada mais será do que um tiro 
contra o próprio pé.

“CONSCIÊNCIA DEMOCRÁTICA” 

— Tudo leva a crer que o presidente 
da República, conforme tem sido 
recorrente desde sua posse, não se 
preparou com a antecedência para 
uma medida de tanta gravidade. 
As Forças Armadas são, mesmo em 
momentos de paz, instituições fun-
damentais para o Estado e o coman-

Um olhar sobre o Rio

do da tropa não pode, por defini-
ção, ficar vago nem por um minuto. 
Tanto Bolsonaro, que foi oficial do 
Exército, quanto o general Walter 
Braga Neto, que na segunda-feira 
substituiu o general Fernando Aze-
vedo e Silva no Ministério da Defe-
sa, sabem disso melhor do que nós. 

Se tivessem de antemão a inten-
ção de trocar os chefes das Forças, os 
nomes dos substitutos teriam sido 
anunciados no ato da destituição 
dos três comandantes. Como isso 
não aconteceu, a impressão que fi-
cou foi a de que os três abriram mão 
de seus postos. E o país ficou quase 
dois dias inteiros sem saber que o 
general Paulo Sérgio Nogueira de 
Oliveira assumiria o comando do 
Exército no lugar de Edson Leal Pu-
jol. Ou que o almirante Almir Gar-
nier comandaria a Marinha no lugar 
de Ilques Batista Júnior e o briga-
deiro Carlos Almeida Batista Júnior 
seria o substituto de Antônio Carlos 
Moretti Bermudez na Aeronáutica.

Pela trajetória profissional dos 
três novos comandantes, ninguém 
está autorizado a supor que eles es-
tejam dispostos a por suas tropas 

Alto lá! Antes que alguém me 
atribua a intenção de fechar os 
olhos para o perigo, é bom deixar 
claro que existem no Brasil malucos 
que sonham com a possibilidade de 
implantar uma ditadura. A questão, 
porém, é que o sucesso de qualquer 
movimento militar destinado a to-
mar o poder, como o que houve no 
Brasil em 1964, no Chile em 1973 ou 
em Portugal em 1975, independen-
temente dele ter sido inspirado por 
forças de direita ou de esquerda, 
não depende apenas da vontade de 
quem o desfere. Depende, mais do 
que isso, de uma conjunção de in-
teresses econômicos e de condições 
sociais que, em hipótese alguma, 
estão presentes no Brasil de hoje. 

Há um outro aspecto importante 
a ser observado. Se é verdade que 
existem no país pessoas que so-
nham com uma aventura golpista, 
também é verdade que os militares 
graduados não estão entre eles. Toda 
vez que alguém mais exaltado vem 
com essa conversa de golpe militar, 
aparece algum oficial sensato para 
lembrar que as Três Forças, como 
instituições de Estado, têm suas 
funções definidas pela Constituição 
e pretendem se manter fiéis a elas. 
Um dos que mais têm cumprido essa 
função é o vice-presidente da Repú-
blica, general Hamilton Mourão. 

Democracia é assunto sério e, as-
sim, deve ser tratado como priorida-
de. O problema é que, no Brasil, che-
ga a causar espanto a quantidade de 
pessoas que acham normal brincar 
com esse tema — como se a brinca-
deira, por si só, já não fosse capaz de 
produzir estragos. Os dois anos de 
quatro meses do governo Bolsonaro 
já foram suficientes para mostrar 
a seus apoiadores mais exaltados 
que é preciso mais do que “um cabo 
e um soldado” para enquadrar as 
instituições da República. É preciso, 
portanto, aceitar as regras do jogo e 
concentrar todas as fichas no que 
mais interessa ao país neste mo-
mento: o combate à pandemia e o 
retorno da atividade econômica.
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Padre Silvio, com sua voz rouca 
e emocionada, lia os textos sagra-
dos e nos convidava a convidar o 
que havia de morrer em nós que 
morresse. Que morresse a arrogân-
cia. Que morresse a perversidade. 
Que morresse a desumanidade. Na 
humanidade de Cristo, passaría-
mos a um outro tempo. A um tem-
po de libertação e de vida. 

Sou de pouca leitura, mas de Bí-
blia conheço. A Páscoa antiga era 
a passagem da escravidão para a 
libertação. Seguindo Moisés, o 
povo de Deus se ergueu contra o 
que aprisionava e foi caminhando 
em busca de um sonho. Na Páscoa 
nova, a nova vida. A morte se des-
pede no amanhecer do domingo. E, 
então, a vida surge vitoriosa. As mu-
lheres corajosas viram que o corpo 
sem vida era passado. O sol havia 
mandado embora a escuridão.

Há escuridão no mundo de 
hoje. Os medos não são só de um 
vírus que mudou a vida. Os me-
dos são do vírus da insanidade, 
do desrespeito, do desamor. Sem-
pre me intrigava pensar no que 
aconteceu com os que, em um 
Domingo de Ramos, festejavam 
a chegada de Jesus e, dias depois, 
mudaram de opinião e gritaram 
ódios exigindo sua morte.

O mundo continua matan-
do. Por que demoramos tanto a 
aprender? Não nascemos para a 
escravidão. Não nascemos para 
espalhar mortes. Nascemos para 
a compaixão. 

Algumas mulheres permane-
ceram ao lado de Jesus, enquan-
to muitos homens, por medo, o 
abandonaram. Mulheres fortes 
que se alimentaram de lágrimas 
e esperança. 

Janice, minha mulher, se foi 
em inverno antecipado. Demorei 
a aquecer os meus dias. Sua lem-
brança, hoje, já não dói, já traz 
alívios e gratidão. Vivi um amor 
simples durante anos de minha 
vida. Vivi muitas páscoas com ela 
e muitas primaveras em diferentes 
estações.

Vou à Igreja daqui a pouco. So-
zinho, vou ajoelhar a vida e rogar 
à vida que vença a morte. Prossigo 
acreditando na Páscoa, prossigo 
passando os meus dias sopran-
do amor nos cantos que conheço. 
Me reconheço em cada humano 
e, por isso, sofro por todos, mes-
mo pelos que não conheço. E, por 
isso, canto a liberdade na oração 
em que reconheço Deus. 

É Páscoa. É dia de lembrar a 
vida, a vida milagrosa que não de-
siste nunca de nascer.

nas ruas em defesa das posições do 
governo. Menos ainda para dar um 
golpe de Estado, como alguns anda-
ram especulando nos últimos dias. 
Toda essa movimentação e a falta 
de habilidade do governo para lidar 
com ela deixou algumas as pessoas 
preocupadas e, como era de se espe-
rar, gerou reações. 

Na quinta feira passada, um gru-
po de políticos de peso divulgou um 
documento intitulado “Manifesto 
pela Consciência Democrática”. A 
nota relembra momentos da luta 
contra o regime militar e diz que “a 
Democracia Brasileira é ameaçada”. 
Os signatários da nota são o ex-go-
vernador Ciro Gomes, o governa-
dor do Rio Grande do Sul, Eduardo 
Leite, o presidente do Partido Novo, 
João Amoedo, o governador de São 
Paulo, João Doria, o ex-ministro da 
Saúde Luiz Henrique Mandetta e o 
empresário e apresentador de TV 
Luciano Huck. Eles têm em comum 
o fato de já terem tido seus nomes 
citados como candidatos à Presi-
dência nas eleições de 2022. 

Trata-se de uma atitude pruden-
te e elogiável. Quando a democracia 
parece em risco, é melhor se anteci-
par e prevenir que a ameaça se ma-
terialize do que, depois, correr atrás 

do prejuízo para voltar à normali-
dade. De concreto, porém, o certo 
é que, até aqui, os excessos verbais 
que o presidente volta e meia come-
te ao defender seus pontos de vista 
não foram suficientes para causar 
danos à normalidade institucio-
nal. Em outras palavras, a distân-
cia entre a oratória de Bolsonaro 
e uma ameaça real de golpe é tão 
quilométrica quanto a que separa 
autoridade de um cabo da de um 
general de Exército. Quem apostar 
que os militares estão interessados 
em colocar o Legislativo e o Judiciá-
rio de joelhos perante o Executivo 
com certeza perderá.

 
“UM CABO E UM SOLDADO” — As-
sim como a pandemia do coronaví-
rus jamais deveria ter sido trazida 
para o centro do debate político e 
utilizada como um pretexto para a 
antecipação da campanha eleitoral 
de 2022, algo extremo como o risco 
de um golpe de Estado jamais de-
veria ser reduzido a um argumento 
político de ocasião. Nada indica que 
exista no Brasil de 2021 qualquer 
hipótese de sucesso para um mo-
vimento parecido com o de 31 de 
março de 1964, que completou 57 
anos na quarta-feira passada. 

ARTE KIKO

QUE TAL PARAR 
DE FALAR EM 
GOLPE?
P

oucas vezes em seus dois anos e quatro meses de governo, 
o presidente Jair Bolsonaro foi tão Jair Bolsonaro quanto no 
episódio da semana passada — quando demitiu de uma só 

vez os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Ao 
tomar a decisão, inédita em períodos de normalidade democrá-
tica, ele conseguiu uma proeza que vinha tentando sem sucesso 
desde o início de seu mandato: trazer as Forças Armadas de volta 
para o centro da arena política. 

(Siga os comentários de Nuno Vasconcellos 

no twitter e no instagram: @nuno_vccls)



ECONOMIA

O que fazer se não 
der para pagar o 
financiamento?
Para quem não está em condições de arcar com as 
parcelas, especialistas apontam quais as saídas

REPRODUÇÃO

E
m tempos de recessão 
econômica, as parce-
las de financiamen-
tos de veículos e imó-

veis podem representar mais 
uma dor de cabeça por con-
ta do aperto no orçamento. 
Apesar das dificuldades, os 
débitos não deixam de che-
gar e, com eles, vêm a preo-
cupação de entrar no ver-
melho. Você sabe o que fazer 
quando não conseguir arcar 
com o financiamento? Espe-
cialistas ouvidos por O DIA 
mostram as soluções para es-
capar da inadimplência.

Gestor imobiliário e econo-
mista do Instituto VR, Ricar-
do Paulo pondera que o ideal 

é não atrasar as parcelas. “Os 
juros por atraso são sempre 
muito altos. Mas, chegando a 
essa situação, o melhor cami-
nho é procurar logo o banco 
e tentar negociar. Você pode, 
inclusive, pedir para diluir no 
financiamentos os valores em 
atraso. Como pode também 
solicitar para que essas par-
celas fiquem para o final do 
financiamento”.

O economista analisa que 
a portabilidade pode ser uma 
saída: “Você terá ainda a op-
ção de comparar se os juros do 
financiamento do seu banco 
são maiores que outro banco 
e, sem condição, você poderá 
transferir seu financiamento 
para outro banco. Esse outro 
banco liquida todo o seu débi-
to e faz um novo financiamen-

to para você. Esse mesmo pro-
cesso pode ser feito caso o fi-
nanciamento de carro”, indica.

Se optar pela negociação, 
segundo Tiago Sayão, econo-
mista e professor do Ibmec 
RJ, o primeiro passo é soli-
citar a instituição financei-
ra todos os dados do finan-
ciamento: taxa de juros no-
minal, saldo devedor, custo 
efetivo total (CET), número 
de parcelas pagas e a vencer, 
ou seja, todas as informações 
que constam no contrato. 

“De posse dessas infor-
mações, inicie a negociação. 
Deixe claro que o objetivo 
principal é o pagamento da 
dívida e para tal, é necessá-
rio reavaliar as condições do 
financiamento para que isso 
se torne possível”, pontua.

Refazer o orçamento e tentar portabilidade pode ajudar a quem não consegue pagar o financiamento

VALE A PENA TENTAR

Renegociação pode até ser uma boa alternativa

 N O advogado Thacísio Rio, 
CEO da Rios Assessoria, pontua 
que, para fazer uma renegocia-
ção do contrato, será neces-
sário sondar mercado e tam-
bém verificar outras opções 
de financiamentos. Ele lembra 
ainda que instituições finan-
ceiras passaram a oferecer aos 
clientes as prorrogações das 
parcelas de empréstimos. 

“Se possível, solicite para que 
assim tenha um fôlego financeiro 
e reorganize as suas dívidas. As-
sim, não demore para falar com o 
banco credor”, ensina. 

Vale a pena trocar o veículo por 
um mais barato? Tiago Sayão ava-
lia que depende de como será feita 
a troca, além do estado do auto-
móvel. “Quais são as condições fi-
nanceiras pactuadas?”, questiona. 

“Uma forma de fechar um bom 
negócio é procurar bastante pelo 
novo veículo tentando equiparar 
com o veículo atual para que não 
haja despesas extras (manuten-
ção) com a troca. Lembre-se que 
a compra de um novo veículo 
envolve custos como tarifas dos 
cartórios e regularização junto 
aos órgãos competentes”, acon-
selha o economista.

LETÍCIA MOURA
letícia.moura@odia.com.br

 > Para Thacísio Rio, 
CEO da Rios Assesso-
ria, o consumidor pre-
cisa ficar atento aos “es-
pertinhos”, que, segun-
do ele, podem querer 
desvalorizar, ao máxi-
mo, o seu bem, para ti-
rar proveito e lucro em 
uma possível revenda. 
Desta forma, o advoga-
do recomenda que seja 
feita  ampla pesquisa. 

“Não faça a troca no 
primeiro que encontrar 
e paute seu orçamento 
e o benefício, até por-
que, se seu veículo é 
mais caro, você deverá 
possuir uma vantagem 
econômica no veículo 
mais barato”, indica.

O gestor imobiliário 
avalia como pode ser 
“difícil” a negociação 
para trocar um imóvel, 
mas diz que pode ser 
possível. “Neste caso é 
bom você procurar uma 
imobiliária ou um bom 
corretor de imóvel. O 
ideal mesmo é você ven-
der o seu imóvel e bus-
car comprar outro de 
menor valor. Na troca, 
sempre sai perdendo”, 
aponta Ricardo Paulo.

Com a inadimplên-
c ia ,  consumidores 
temem pela busca e 
apreensão por conta 
das parcelas em atraso. 
A ação ocorre quando 
o banco consegue ju-
dicialmente a autori-
zação para tomar um 
bem por falta de paga-
mento. Thacísio Rio 
explica também que os 
bancos podem acionar 
este recurso até com 
um dia de atraso: “Não 
é necessário um atraso 
de 30, 60 ou 90 dias. Ha-
vendo o atraso de uma 
única parcela, em ape-
nas um dia, o banco já 
poderá ingressar com 
um processo de busca e 
apreensão”.

Cuidado 
para não 
desvalorizar 
seu bem
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Com 4 meses de atraso, concessão 
de auxílio-doença volta ao Meu INSS
Regra trouxe ‘kinder ovo’: além do atestado médico com data de alta, instituto exige mais exames

MDS

Idosos de baixa 
renda devem 

fazer inscrição no 
Cadastro Único 
para ter direito 

a benefícios 
assistenciais

E
nfim saiu a regra para 
concessão do auxí-
lio-doença pelo por-
tal Meu INSS. Com 

a pandemia de coronavírus 
que assola o Brasil o instituto 
ampliou o leque de serviços 
pelo portal Meu INSS, mas 
estipulou uma data limite: 
novembro de 2020. Ou seja, 
os segurados estão desampa-
rados desde que a regra ante-
rior acabou. A “benesse” dos 
requerimentos pelo site até 
31 de dezembro de 2021, veio 

com um presente no estilo 
kinder ovo, lembram dele? 
As exigências para liberar o 
auxílio aumentaram. Agora, 
o segurado terá que apresen-
tar além do atestado médi-
co com data de alta, exames 
complementares que com-
provem a doença informada 
como causa da incapacidade. 

A medida, embora facili-
te a entrada do requerimen-
to, pode demorar. “O auxílio 
não será concedido na hora. 
Ele depende de análise pré-
via dos documentos pela 
perícia médica. Se deferido, 
começará a receber. Se inde-

ferido, deverá aguardar a pe-
rícia”, alerta Diego Cherulli, 
vice-presidente do Instituto 
Brasileiro de Direito Previ-
denciário (IBDP).

Para se ter uma ideia, dos 
530 mil benefícios assisten-
ciais que estão “em análise” 
em todo país, 277.470 são por 
incapacidade, como auxílio-
-doença e aposentadoria por 
invalidez, segundo levanta-
mento realizado pelo ins-
tituto em 7 de janeiro des-
te ano. No Rio de Janeiro, 
dos 149.611 requerimentos, 
29.041 são benefícios assis-
tenciais. A alternativa para 

esses segurados que estão 
amargando longa espera 
para receber o dinheiro é dar 
entrada em novo pedido de 
auxílio-doença e anexar os 
documentos e exames com-
plementares, que ainda se-
rão divulgados em ato con-
junto da Secretaria Especial 
de Previdência e Trabalho 
do Ministério da Economia 
e do INSS. 

“O INSS está descum-
prindo o prazo legal para 
concessão do benefício, que 
agora chega a 90 dias depois 
de acordo homologado pelo 
Supremo Tribunal Federal 

(STF). No entanto há caso de 
segurados que esperam mui-
to mais que esse prazo”, ad-
verte Guilherme Portanova, 
advogado da Federação das 
Associações de Aposentados 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Faaperj).

Anteriormente o segura-
do precisava juntar somen-
te o atestado de saúde com 
relatório médico onde deve-
riam constar as informações 
o CID da doença e o tempo 
de repouso para conseguir o 
auxílio-doença provisório. O 
tempo de recuperação, é im-
portante destacar, em alguns 

casos é impossível prever. 
“Esse atestado era apresen-

tado pelo site do Meu INSS e 
submetido à avaliação da perí-
cia médica federal. Conferida 
a documentação o benefício 
era concedido por 30 dias, no 
valor fixo de um salário míni-
mo. Isso ficou vigente até 30 
de novembro de 2020”, conta 
Adriane Bramante, presidente 
do IBDP. 

A lei diz que o procedimen-
to estabelecido será adotado 
em caráter excepcional e a du-
ração do benefício por inca-
pacidade temporária não terá 
duração superior a 90 dias.

 NPara Monique Maia, do escritó-
rio Félix & Sousa, algumas con-
dições podem dificultar a con-
cessão do auxílio-doença para 
os mais pobres. “Os segurados 
dependem da rede pública para 
fazer esses exames complemen-
tares que o INSS agora exige. É de 
conhecimento geral que além 
de demorar a marcação, e em 
consequência o resultado, como 
transitar pela cidade em meio à 
pandemia? Isso coloca as pes-
soas em risco para reivindicarem 
um serviço que elas têm direito”, 
questiona Monique.

Outro ponto diz respeito ao 

EXAMES NA REDE PÚBLICA

Dificuldades para os mais pobres

BPC

 NO Benefício de Prestação Con-
tinuada (BPC) é pago a pessoas 
com deficiência e idosos acima 
de 65 anos de baixa renda, mes-
mo que não tenham feito ne-
nhuma contribuição ao INSS. O 
beneficiário deve estar inscrito 
no Cadastro Único do governo 
(CadÚnico). Para ter direito é ne-
cessário que o rendimento bruto 
mensal por pessoa da família 
seja de até 1/4 do salário mínimo 
(25%), o que corresponde a R$ 
275. O BPC equivale ao mínimo 
(R$ 1.100).

Os idosos têm a análise au-
tomatizada pelo Meu INSS, sem 

precisar levar os documentos 
que comprovem os requisitos. 
Só se forem pedidos. Ao infor-
mar a renda é importante abater 
os valores mensais gastos com 
medicamentos, alimentação 
especial, fraldas descartáveis e 
consultas médicas, que podem 
ser deduzidos da renda mensal 
bruta familiar.

Os pedidos de pessoas com 
deficiência devem passar pela 
perícia do INSS. No ano passado, 
por causa da pandemia de coro-
navírus, os beneficiários tiveram 
a antecipação do BPC no valor 
de R$ 600 até novembro.

Quem tem direito ao benefício?

O auxílio não será 
concedido na hora. 
Ele depende de 
análise prévia dos 
documentos pela 
perícia médica”
DIEGO CHERULLI,  
vice-presidente do IBDP

DIVULGAÇÃO

Antes, conferida 
a documentação 
o benefício era 
concedido por 
30 dias, no valor 
fixo de um salário 
mínimo”
ADRIANE BRAMANTE, 
presidente do IBDP

O INSS está 
descumprindo o 
prazo legal para 
concessão do 
benefício, que agora 
chega a 90 dias”
GUILHERME PORTANOVA,  
advogado da Faaperj

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

prazo do atestado: “Uma pessoa 
que tenha uma fratura na perna, por 
exemplo, pode ter um período esti-
mado em 45 dias para a alta. Mas se 
tiver má calcificação do osso, esse 
período pode ser maior”, explica.

“Sem contar que a rede pública 
tem formulários padrões que não se 
alteram conforme as atualizações 
dos requisitos para benefício, o que 
dificulta a obtenção de atestados 
específicos de acordo com as regras 
exigidas pelo INSS. Diferente da 
rede particular onde o médico pode 
redigir o laudo de acordo com os pa-
râmetros exigidos em novas regras”, 
finaliza Monique. Monique: ‘Na pandemia exigir mais exames coloca pessoas em risco’

MARTHA IMENES/AGÊNCIA O DIA

MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br
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SERVIDOR
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Pressão pode adiar análise da reforma
Se aprovada na Câmara, nova alíquota previdenciária do funcionalismo já começará a valer em julho  

DIVULGAÇÃO CMRJ

Expectativa é de que a Câmara comece a analisar a proposta na terça e conclua a votação esta semana

O 
funcionalismo mu-
nicipal do Rio or-
ganiza uma mobi-
lização em frente 

à Câmara Municipal, na 
terça-feira, na tentativa de 
pressionar os vereadores e 
frear a votação da reforma 
previdenciária. Os servido-
res seguirão protocolos sa-
nitários no ato e pretendem 
conseguir acesso às galerias 
da Casa para acompanhar a 
sessão. Até o momento, a ex-
pectativa é de que o projeto 
de capitalização do Funprevi 
vá ao plenário na data.

Para a proposta passar, 
são necessários 26 votos fa-
voráveis. Caso seja votada — 
e aprovada — esta semana, o 
desconto previdenciário dos 
servidores ativos (além de 
inativos que ganham acima 
de R$ 6.433,57) subirá para 
14% já em julho, tendo em 
vista o prazo de 90 dias que 
deve ser cumprido a partir 
da sanção à lei. 

A contribuição patronal 
também passará dos atuais 
22% para 28%, de acordo 
com o texto. A previsão feita 
pela Prefeitura do Rio, inclu-
sive, aponta os efeitos finan-
ceiros já nesse período.

Só com as novas alíquo-
tas, o governo calcula uma 
redução anual do financia-
mento da previdência pelo 

Tesouro municipal em R$ 
200 milhões. Hoje, o défi-
cit financeiro do Funprevi 
é de R$ 1,02 bilhão — o va-
lor representa o desembol-
so feito pelo Tesouro para 
cobrir o ‘buraco’ no fundo 
previdenciário. 

Já o déficit atuarial é de R$ 
38 bilhões. Segundo os cálcu-
los do Instituto de Previdên-
cia e Assistência do Municí-
pio (Previ-Rio) — autarquia 
que administra o Funprevi —, 
a mudança dos percentuais 
de contribuição reduzirá esse 
déficit em R$ 4,3 bilhões. 

O texto foi enviado pelo 
prefe i to  Eduardo Paes 
(DEM) no início de março 
e tramita em regime de ur-
gência na Câmara. Na men-
sagem, o chefe do Executi-
vo alega que o desconto de 
14% segue determinação da 
Emenda Constitucional 103 
(Reforma da Previdência). 
Argumenta ainda necessi-
dade de capitalizar o fundo, 
defendendo outras medidas 
também previstas no projeto.

 > Do total de 86 mil 
aposentados e pensio-
nistas do município, 73 
mil não serão atingidos 
com a alíquota de 14%, 
já que ganham abaixo 
do teto de R$ 6.433,57. 
Atualmente, esse grupo 
já não sofre desconto 
previdenciário.

O Executivo propõe 
também a extensão 
da contribuição suple-
mentar e a incorpora-
ção de forma definitiva 
dos créditos lastreados 
pelos royalties às re-
ceitas do fundo. Com a 
primeira medida, prevê 
redução do déficit atua-
rial em R$ 5,6 bilhões, e 
com a segunda, em R$ 
700 milhões. 

Além das novas alí-
quotas, outra medida 
considerada obrigatória 
(pela EC 103) foi apre-
sentada pelo governo, 
mas em outro projeto: 
a previdência comple-
mentar. O texto também 
pode ser votado na terça. 

Contribuição 
suplementar 
e royalties

Servidores querem 
ter acesso às 
galerias da Câmara 
para acompanhar de 
perto a sessão

CONFIRA

28% R$ 200 MI R$ 38 BI
Além de elevar desconto dos 
servidores de 11% para 14%, 
PL aumenta contribuição 
patronal (paga pelo Tesouro) 
de 22% para 28%

Com as novas alíquotas, governo 
calcula redução anual do 
financiamento do Tesouro em 
R$ 200 milhões. Medida reduzirá 
déficit atuarial em R$ 4,3 bilhões

Déficit atuarial (a longo prazo) 
do Funprevi é de R$ 38 bilhões. 
O financeiro é de R$ 1,02 bilhão 
— valor representa o aporte 
anual do Tesouro no fundo



FábiaOliveira

 > São três anos 
na Band comandando o ‘Melhor da Tarde’, atração que se consolidou na faixa vesperti-na da emissora. Mas Cátia Fonseca está desde 1994 no ar quando estreou na extin-ta Rede Mulher com o programa de culinária ‘Com Sabor’. Passou pela Gazeta e Record e é considerada uma mulher forte e sem papas na língua. “Quando eu tenho certeza do que eu quero fazer, vou lá e faço”, diz a jorna-lista, que assume ter sido uma mãe rí-gida, não ter muita paciência e nem um milhão de amigos. Ela con-fessa que gosta de mesmo é de conversar com as pes-

soas nas ruas.

ENTREVISTA

CÁTIA FONSECA, 
APRESENTADORA

DIVULGAÇÃO/LEANDRO TEIXEIRA

 N Cátia, quando você descobriu a 

sua vocação para comunicadora?

 L Acho que não foi uma descoberta porque eu sempre me vi nessa 

área de comunicação e foi um processo natural. Quando eu era pequena, 

eu ia com a minha mãe aos médicos e eu ficava conversando  e entrevistando as 

pessoas. Na escola também era assim. Mais tarde, o meu ex-marido (Dafnis Fon-

seca) trabalhava com jornalismo e fui fazer faculdade de Rádio e TV. Um dia surgiu 

uma vaga de apresentadora de um programa feminino, mas eu queria mesmo era ser 

apresentadora de telejornal. Nada a ver com o que eu faço (risos). Mas, o meu ex-marido 

me aconselhou a pegar essa oportunidade e foi o que eu fiz. Eu me joguei e o engraçado é 

que hoje eu amo e não fico pensando ‘ah... e seu tivesse ...’ Não! O mais importante é que eu 

tenho a certeza que apresentar um programa feminino tem mais a ver comigo.

 N Tinha um plano B? Seria outra coisa ?

 L Eu acho que seria uma profissão que teria que estar ligado a cuidar de animais ou crianças. O engra-

çado é que eu nunca parei para pensar o que seria se não fosse apresentadora de televisão. Esses dois 

caminhos seriam bons ou então teria uma loja de doces e tortas.

 N Dizem que você  tem uma personalidade forte e que já teve rusgas com outros apresenta-

dores. É verdade? 

 L Personalidade forte? Não sei, mas o que eu não sou é tonta. Eu tenho limites, respeito os li-

mites das pessoas e dou os limites do que as pessoas podem fazer comigo. Não sei por que 

as pessoas dizem que eu tenho o temperamento forte! Talvez pelo fato de que, quando eu 

tenho certeza do que eu quero fazer, vou lá e faço. Se fizerem uma proposta e eu me 

sinto pronta, eu vou lá e topo se eu achar que devo topar. A não ser que uma pes-

soa consiga me convencer do contrário. Se não conseguir, eu vou lá e faço. Não 

deu certo? Não deu, mas eu tentei e não fico me lamentando nem me punindo. 

Quando acontece algum desentendimento, eu vou lá para conversar. Eu gosto 

de resolver e não fico guardando as coisas. Não tenho mágoas nem rusgas 

com ninguém. Se eu tiver fazendo algo contra você, na verdade eu vou 

estar fazendo contra mim. Lá na frente, eu vou saber.

 N Você tem amigos no meio? Quem são eles?

 L Datena é um amigo que conheço desde a época que tra-

balhei na Record, mas lá nós éramos colegas. Hoje, 

somos amigos. O Geraldo Luís também é um 

grande amigo. São amigos que você pode 

não ver todos os dias, falar todos 
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‘Personalidade forte? Não sei, ‘Personalidade forte? Não sei, 
mas o que eu não sou é tonta’mas o que eu não sou é tonta’

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

‘Não deu certo? Não deu, 
mas eu tentei e não fico 
me lamentando nem me 
punindo’

os dias, mas você sabe que pode contar e são amigos reais. Ah! Eu tenho um milhão de amigos! Não, eu tenho um milhão de colegas na vida e poucos amigos. A Mamma Bruschetta é outra pessoa que escolhi para a vida e ela me escolheu.
 n Mas você não teve um desentendimento com a Mamma Bruschetta lá atrás? L Não foi um atrito. Há 15 anos, quando eu fui trabalhar na Gazeta, a Mamma era uma personagem 

má, era um o alter-ego do Clodovil no programa. Ela tirava as pessoas do armário e eu nunca gostei 
daquilo, não achava bacana julgar as pessoas e aí, quando eu assumi ‘Mulheres’ me falaram dela e eu disse 

que não a queria. Me perguntaram o motivo e eu disse que achava muito ruim, uma personagem má e não 
queria aquele tipo de fofoca no programa. Tive uma conversa com a Mamma, revelei que eu disse para a dire-

ção que não queria ela e falei o motivo. Ela disse que não queria mais fazer aquela personagem e deu tudo certo. 

Nasceu ali uma amizade para vida.

 n Quais são as qualidades que você admira em outra pessoa?
 L Sinceridade, franqueza, bom humor, lealdade, gentileza, gratidão e disponibilidade. n Pensa em ter um programa completamente diferente, um tipo noturno, talk show? L A gente chegou a fazer um projeto antes da pandemia. Mas vou dizer uma coisa para você, eu nunca pensei ou falei ‘ah... eu 

queria ter um talk show ou um programa da Hebe ou um programa igual da Ana Maria’. Não. Cada um carrega a sua essência, 

sua identidade e eu não tenho mesmo essa vontade de ter um programa noturno, no horário nobre. Tenho vontade de ter 

um programa diferente do que eu já tenho e aí em qualquer horário. Isso eu tenho vontade.  n Uma vez, você disse que essa briga por audiência não é uma coisa boa e que um dos motivos de sua saída da 

Record foi justamente por isso...

 L O diretor de um programa é quem precisa cuidar da audiência e se eu que apresento for me preocupar com a audiên-

cia e com o que os outros apresentadores estão fazendo, eu não vou fazer o meu trabalho bem. Vou ficar pensando: 

‘se eu fizer tal coisa, a audiência vai cair e se eu fizer tal coisa, vai aumentar?’ É um jogo insano. Eu não tenho 
medidor de Ibope, não gosto, nunca tive e nem fico perguntando para o Rodrigo (Riccó, diretor) se está bom 

ou se está ruim. Acho que a gente tem que se preocupar se está divertido. Eu prefiro agir com naturalidade 
durante o programa e quando acaba, a gente senta para conversar, vê onde errou, onde acertou. Fica 

um ambiente mais tranquilo e aí as coisas fluem.
 n Voltaria para Record? Aceitaria trabalhar na Globo?

 L Na minha vida eu aprendi a não falar ‘nunca’ para nada. Eu nunca gostei de trabalhar em casa, gravar em casa. E aí veio a pandemia, resolvemos gravar em casa alguns programa, que foram legais, mas deu trabalho de arrumar, de organizar a rotina e eu ju-rei que nunca mais. O que aconteceu? 

Rodrigo pegou Covid-19 e tivemos que voltar a gravar em casa 

(risos). O ‘nunca’ não faz mais parte da minha vida para nada. Mas 

eu não sonho em trabalhar em emissora X ou Y, eu não sonhava nem traba-

lhar em televisão! 

 n Te incomoda a curiosidade por sua vida pessoal?

 L Nada. Eu respondo o que eu quero responder e quando não quero, eu não respondo. Também não 

me incomodo quando as pessoas me reconhecem e vem falar comigo. Eu gosto de contato, gosto de 

conversar. Eu embalo papo com todo mundo e sempre foi assim desde muito nova.

 n Uma qualidade que você não pegou na fila e um defeito que você devolveria?

 n Eu não peguei paciência. Eu fiquei de conversa na fila, acabou o tempo e eu não peguei paciência. 

Eu sempre peço a Deus 10 segundos. Antes eu pedia cinco segundos antes de qualquer coisa e eu queria 

ser mais paciente. Eu peguei muito a impulsividade, só que agora ela é controlada. Antigamente, se uma 

pessoa falasse alguma coisa que eu não gostasse, eu ia lá e respondia. Hoje, eu penso ‘será que essa pessoa 

merece a minha resposta?’ (risos). 

 n Como é Catia mãe de Felipe e Thiago?

 L Hoje, eu sou muito tranquila porque meus dois filhos são adultos. O Thiago tem 33 anos e o Felipe, 28, e eu não tenho 

mais algumas atitudes que eu tinha quando eles eram adolescentes. Aquelas angústias de mãe, sabe? Eu fui bem com-

plexa, rédeas curtas e que cobrava muito. Hoje, eu vejo isso e vejo também que eles são homens de caráter, pessoas boas.

 n Quer ser avó? Cobra netos dos filhos?

 L Não cobro netos. Cada um tem que ter as suas escolhas, as suas opções de ter ou não filhos. Se você me pergunta 

se eu gostaria de ser avó, eu diria que sim, mas não cobro. Eles que decidem.

 n Você se casou muito nova, aos 17 anos, mas sempre mostrou independência e força de vontade 

de ter uma vida profissional independente. Faria diferente hoje?

 L Eu não faria nada diferente. Eu aproveitei tudo o que eu tinha que ter aproveitado e a minha 

vida deu tão certo que eu não tenho que pensar em nada diferente do que eu tenho.

 n O Jornalismo te deu muitas coisas?

 L Nossa Senhora! Eu tenho muito mais do que eu sonhava! E não 

foi só na parte financeira. Digo a parte de você ter orgu-

lho do que você é, do que você faz. Deus foi 

generoso demais comigo.

‘Tenho vontade de ter 
um programa diferente 
do que eu já tenho e aí em 
qualquer horário. Isso eu 
tenho vontade’ 
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Hoje, com cinco e dois anos, os pets da família 
mostram nas redes sociais seu dia a dia de um jeito 
superdivertido, rendendo diversos memes

Os gatos são conhecidos pelo seu hábito de se 
lamber e cuidar da própria higiene. O médico-
-veterinário Raphael Clímaco explica que, da 
classe dos mamíferos, os felinos são os animais 
mais limpos, os gatos mais especificamente, 
por estarem sempre se lambendo, com isso 
estão realizando o asseamento, é como se esti-
vessem tomando banho constantemente.

O BANHO  

NOS GATOS

A Rússia se tornou na quarta-feira o primeiro país 
do mundo a registrar uma vacina anti-covid voltada 
para animais. O imunizante se chama Carnivak-Cov 
e é fruto de estudos clínicos iniciados em outubro de 
2020, envolvendo gatos, cães, lobos do Ártico, visons e 
outras espécies carnívoras. Segundo o vice-presidente 
do Serviço Federal de Vigilância Fitossanitária e Veteri-
nária, Konstantin Savenkov, 100% dos animais vaci-
nados nos testes clínicos desenvolveram anticorpos 

Russell foi adotado com poucos meses de vida. Ao levarem ele ao veterinário, os 
donos descobriram o diagnóstico de parvovirose canina e tiveram que começar o 
tratamento. Russell  mal se mexia. Seu dono pegou um violão e passou a tocar para 
o animalzinho. A partir da segunda semana, Russell apresentou melhoras.

VACINA ANTI-COVID 
PARA ANIMAIS

TRATAMENTO COM MÚSICA

SHUTTERSTOCK

Unhas dos pets

As dificuldades na hora de cortar as unhas dos pets em 
casa são muitas. É preciso ter firmeza ao segurar o bichi-
nho. Envolva o pet em uma toalha e contenha ele em seu 
colo, evitando que se machuque. O ideal é que o corte 
seja feito em intervalos curtos de tempo.

DIVULGAÇÃO

PAIXÃO 
POR GATOS 
NO BRASIL
O gato é um dos 
animais favoritos 
dos brasileiros. 
Segundo o IBGE, 
já são mais de 
22 milhões de 
gatinhos no país 
e o número deve 
chegar até 30 
milhões até 2022. 
A fase madura de 
um gato se inicia 
aos sete anos. A 
partir dos 12 anos, 
ele entra no está-
gio senil.

FIQUE 
LIGADO!

Os vira-latas Cacau e Cookie com-
partilham histórias muito pa-
recidas com a maioria das que 

conhecemos envolvendo cachorros SRD 
(sem raça definida). Abandonado ainda 
filhote, Cacau tinha apenas cinco meses 
quando foi deixada dentro de uma caixa, 
embaixo de uma ponte em Maricá, no 
Rio de Janeiro. Já Cookie foi colocado 
com seis irmãos dentro de uma sacola 
plástica e jogado na Baía de Guanabara. 
Infelizmente, apenas ele sobreviveu.

Para divulgar atrocidades como essas 
e ajudar cada vez mais cães de ruas e 
abrigos a encontrarem um lar, Lua e Dani 
criaram o projeto “Cacausando”, em que 
produzem e divulgam conteúdos de hu-
mor, abordando o tema da adoção e fa-
lando de forma divertida sobre os temas 
cotidianos como alimentação, relacio-
namentos, amizade, trabalho, família e 
até mesmo cultura pop, com postagens 

sobre séries, filmes e músicas.
O casal é tutor de Cacau e Cookie, sen-

do responsável por dar um final feliz para 
histórias tão tristes. Sensibilizados com 
a situação de abandono dos cãezinhos, 
eles adotaram os filhotes e passaram a 
trabalhar juntos no projeto. Cacau pas-
sou a ser conhecida no Instagram como 
a “Rainha dos Memes” e o Cookie cresceu 
em participação nas redes sociais em 
publicações musicais no Tik Tok.

Hoje, com cinco e dois anos, os pets 
mostram nas redes sociais seu dia 
a dia de um jeito superdiverti-
do, rendendo diversos me-
mes, desafios, músicas 
e vídeos engraçados. 
Viraram “cãome-
diantes e cãotores” 
graças à criatividade 
e humor de seus pais 
humanos. 
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É o bichoÉ o bicho
n blog: www.odia.com.br/blog/eobicho n Com conteúdo: Portal iG

P
IX

A
BA

Y

O amor que Sthefany Brito sente por seus 
filhos de quatro patas é conhecido por seus 

fãs e seguidores das redes sociais. A atriz sem-
pre faz questão de dizer o quanto seus cachorros 

são importantes para ela e fazem parte de sua fa-
mília. A relação entre ela,LONDON E MONTALCINO 

se reflete também em seus seguidores e ela se diz muito 
feliz em ver o carinho que as pessoas dedicam aos dois.

O AMOR DE 

STHEFANY POR 

LONDON E 

MONTACILNO

Cacau e Cookie: cães 
resgatados das ruas 

viram sucesso nas redes

REPRODUÇÃO/IN
STAGRAM


