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PADRE OMAR
FÉ NO RIO, P. 6

Devemos estender 
a mão aos pobres 
e partilhar o 
pão nesse 
momento difícil

BISPO ABNER FERREIRA
CAMINHO DA SABEDORIA, P. 7

Destino da alma 
após a morte é 
uma das maiores 
questões da 
humanidade 

DESEMPREGO
CARTEIRA 
ASSINADA, UM 
SONHO CADA VEZ 
MAIS DISTANTE 
DOS BRASILEIROS 
UM OLHAR SOBRE 
O RIO, P. 10
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SIDNEY REZENDE

Os desafios da 
Secretaria Estadual 
de Cultura e 
Economia Criativa 
no pós-pandemia 

P. 2

GARDÊNIA CAVALCANTI
DMULHER, P. 2

Conheça Ângela 
Costa, a primeira 
mulher presidente 
da Associação 
Comercial do Rio

PARA ATRIZ, O 
OBJETIVO AGORA É 
PAGAR AS CONTAS
Suely Franco revela que tem 
usado as economias que 
juntou durante a carreira e 
nem pensa em namorar . P. 12

CASO HENRY

NOS BASTIDORES
Juliana Paiva seguiu protocolos de segurança 
para gravar final de novela das 19h da Globo. P. 4

SEM INTIMIDADES 

Produtos como óleo de soja e feijão preto tiveram 
os maiores aumentos no Rio em um ano. P. 14 

Veja dicas para 
economizar nas 
compras e driblar 
a alta de preços

DEFESA DE JAIRINHO AVALIA 
PEDIR EXUMAÇÃO DO CORPO. P. 5
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‘Não concordo 
com o lockdown 
porque escancara 
a face da fome’

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Em entrevista exclusiva ao DIA, 
o governador em exercício do 
Rio, Cláudio Castro, destaca 
esforços de sua gestão para não 
deixar faltar medicamentos 
nem leitos nos hospitais, além 
de anunciar apoio a empresas 
em dificuldades.  RIO DE JANEIRO, P. 3
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VASCO BATE RESENDE NA DESPEDIDA DA PRIMEIRA 
FASE DO CARIOCA E VAI DISPUTAR SEMI DA TAÇA RIO. P. 8

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

40
 PÁGINAS 
NO TOTAL

Com gols de 
Michael e Vitinho 
(foto), Flamengo 

vence o Volta 
Redonda por 2 a 

1 e leva mais uma 
faixa neste ano. P. 8 
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SABRINA PIRRHO

Com participação de:

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

Funcionária de carreira da Educação do Rio de 
Janeiro, Danielle Barros é professora, contadora 
de histórias, ativista e gestora cultural. Está há 

pouco mais de um ano à frente da Secretaria Esta-
dual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janei-
ro. Regulamentou o Fundo Estadual de Cultura após 
22 anos e modificou a política de projetos culturais 
financiados com recursos da Lei de Incentivo à Cul-
tura, com foco na diversificação do incentivo para 
projetos e projeção da cultura nos 92 municípios do 
estado. Mestranda em Educação no Campo, tam-
bém atuou em todo Estado do Rio como Delegada 
Federal de Desenvolvimento Agrário, conhecendo 
todos os 92 municípios e suas particularidades. Foi 
subsecretária de Cultura do Município do Rio antes 
de assumir a Cultura do estado. Nesta entrevista 
ao jornal O DIA, Danielle falou sobre os desafios da 
secretaria no pós-pandemia. “Estamos criando um 
calendário de eventos junto com outras secretarias, 
que contempla ações em todo estado. Também es-
tamos retomando convênios com o governo federal 
para liberação de recursos”, contou.

ENTREVISTA 

O que fazer no setor cultural 
agora e no pós-pandemia

 n Quando será possível reto-
mar as atividades culturais no 
estado?

 L Vivemos da aglomeração de pes-
soas e tivemos que migrar para 
ambientes controlados e utilizar 
a internet. Hoje temos peças, mu-
sicais, atrações diversas aconte-
cendo nas plataformas digitais. 
Estamos, como todos, aguardando 
o avanço da vacinação, mas crian-
do formas. Assim foi com o Edital 
Cultura Presente Nas Redes, que 
premiou 1.500 artistas para apre-
sentações online no estado do Rio, 
além da Aldir Blanc, fundamental 
ao socorro dos nossos artistas. No 
primeiro trimestre deste ano, ativi-
dades presenciais chegaram a ser 
autorizadas, o que significou uma 
abertura para a realização de expo-
sições, monólogos teatrais, shows 
e até visita à Biblioteca Parque Es-
tadual, tudo com muito controle. 
Podemos dar continuidade a essa 
transição, mas sempre obedecendo 
às recomendações científicas.

 n Com a falta de eventos cul-
turais, como a secretaria tem 
trabalhado nesse mais de um 
ano de pandemia?

 L Um cenário desafiador. Assumi 
em dezembro de 2019 e pouco mais 
de dois meses veio uma pandemia, 
que mudou completamente a vida 
de todos, especialmente a Cultura, 
setor mais impactado. Desde o pri-
meiro momento, arregaçamos as 
mangas, apoiamos os artistas com 
o gabinete humanitário, atenden-
do coletivos culturais que do dia 
para a noite ficaram sem sustento. 

 n Quais os desafios da Secre-
taria de Cultura no cenário 
pós-pandemia?

 L Estamos criando um calendário 
de eventos junto com outras secre-
tarias, que contempla ações em 

todo estado. Também estamos re-
tomando convênios com o governo 
federal para a liberação de recur-
sos, como o programa Cinema na 
Cidade, para construir cinco com-
plexos exibidores no interior. Pre-
cisamos encarar o grande desafio 
de lidar com essa nova demanda de 
eventos e espetáculos online, que 
será algo permanente agora.

 n Que iniciativas estão sendo 
feitas para gerar emprego no 
setor e ajudar na recuperação 
econômica do estado?

 L Quando lançamos um edital 
como o Cultura Presente nas Re-
des, que premiamos para apre-
sentações virtuais, garantimos o 
sustento das pessoas. Com a Aldir 
Blanc, foram 2.300 projetos, pos-
sibilitando renda para o fazedor 
de cultura e movimentando a Eco-
nomia. Investimos mais de R$ 200 
milhões somente em 2020 no setor 
cultural, com recursos do Fundo, 
Aldir Blanc e da Lei de Incentivo. 
É importante destacar que patrocí-
nio não contempla apenas atores, 
mas também cenógrafo, ilumina-
dor, técnicos dos bastidores. Ini-
ciamos um cuidado maior com a 
recuperação do Patrimônio Histó-
rico do estado, que é um importan-
te vetor de estímulo ao turismo. É 
um setor de enorme potencial para 
a geração de empregos. 

 n O Carnaval deste ano foi cance-

tural. Temos orgulho de ter apoia-
do a aprovação do projeto no Con-
gresso e de sermos a terceira secre-
taria do país, sendo a primeira do 
sudeste, que melhor executou os 
recursos transferidos. No último 
balanço feito pela Secretaria Espe-
cial de Cultura, ficou demonstrado 
que executamos 99,6% dos R$ 105 
milhões destinados ao estado.

 n Quais são as prioridades da 
sua secretaria para este ano?

 L O cuidado com os profissionais 
da Cultura. Uma das prioridades é 
possibilitar uma maior democrati-
zação da Lei de Incentivo à Cultu-
ra do estado para que os recursos 
cheguem aos fazedores de cultura 
de forma mais descentralizada. Já 
demos o primeiro passo com au-
mento de 40% no investimento ao 
interior do estado. Ano passado, 
atendemos mais de 60 cidades com 
86 projetos, cenário diferente de 
2019, onde foram projetos concen-
trados na capital. Estamos cuidan-
do da casa, dos convênios, e crian-
do políticas culturais de acesso e 
formação de plateia como o Pas-
saporte Cultural RJ, que vai per-
mitir a pessoas de baixa renda que 
nunca visitaram um equipamento 
cultural ter essa experiência. Outra 
vertente é a retomada de convênios 
federais, como o Padec e o Pontos 
de Cultura, que também podem 
levar recursos para os municípios 
fluminenses.

DANIELLE BARROS, SEC. ESTADUAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

lado e ainda não se tem certeza 
se haverá em 2022. Como a se-
cretaria pode auxiliar o setor?

 L O maior espetáculo da Terra já 
teve um primeiro investimento da 
secretaria de cerca de R$ 5 milhões 
para 103 projetos beneficiados pela 
Lei Aldir Blanc ligados à indústria 
do Carnaval. São escolas de samba 
e blocos da capital e do interior que 
receberam essa ajuda e atenderam 
com isso toda uma cadeia de profis-
sionais, como músicos, aderecistas, 
passistas, cenógrafos, coreógrafos, 
entre outros. Agora com os editais 
de Carnaval, que chamamos de 
“Não Deixa o Samba Morrer”, va-
mos apoiar a indústria, vital para 
a Economia do Rio. Vamos abrir 
nesta segunda-feira, a chamada pú-
blica que vai injetar mais R$ 4 mi-
lhões na Economia do estado para 
apoiar o setor carnavalesco que é 
fundamental para o Rio. Estamos 
falando de empregos, mas tam-
bém de um verdadeiro patrimô-
nio do estado, fundamental para 
a retomada cultural e dos eventos. 
Vamos patrocinar atrações online 
para escolhas de samba e atrações 
musicais para blocos, ligas, escolas 
e associações. E estamos na torcida 
para que seja possível a realização 
dos desfiles em 2022. 

 n Como a lei Aldir Blanc tem au-
xiliado profissionais do setor?

 L A Lei Aldir Blanc foi um alento 
muito significativo para o setor cul-

PHILIPPE LIMA

Vamos abrir 
chamada 
pública que 
vai injetar 
mais R$ 4 
milhões na 
Economia 
para apoiar 
o setor car-
navalesco”

Estamos 
criando 
calendário 
de eventos 
junto com 
outras 
secretarias”

Uma das 
prioridades 
é possibi-
litar maior 
democrati-
zação da Lei 
de Incentivo 
à Cultura do 
estado”

PM diz que deputado do 
PSL agrediu policial após 
ser parado em blitz. 
RIO DE JANEIRO, P. 11

Morando no Brasil, 
Hulk corta cabelo e 
adota antigo visual 
usado na Seleção.  
FÁBIA OLIVEIRA 

Escutas telefônicas 
sugerem que comparsas 
de Capitão Adriano 
procuraram Bolsonaro, 
diz site  
RIO DE JANEIRO

As mais lidasOnline

SidneyRezende



RIO DE JANEIRO

 N O DIA: No dia 12, foi publicado 
no DO o decreto de criação do 
Comitê de Apoio Científico para 
Políticas Públicas de Enfren-
tamento à Covid-19 no estado. 
O que motivou a criação neste 
momento, nove meses após o 
senhor assumir o governo?

 L CLÁUDIO CASTRO: Aumentar o 
diálogo para melhorar nosso com-
bate à covid-19. Sempre fui aberto 
ao diálogo. E não mudaria isso logo 
agora, nesse momento de pande-
mia. Estou ouvindo técnicos com di-
ferentes pensamentos para buscar 
o melhor para a população. O esta-
do vem atuando em várias frentes. 
Abrindo leitos, distribuindo vacinas 
aos 92 municípios, comprando in-
sumos e analisando cenários epide-
miológicos. Esses especialistas do 
comitê chegam para somar com os 
da Secretaria de Saúde. O objetivo é 

ampliar a discussão para melhorar 
as tomadas de decisão.

 N Uma das grandes carências no 
tratamento à covid-19 hoje são 
os medicamentos do kit intu-
bação. O que o estado tem feito 
para garantir que não faltem 
insumos? Há dificuldades para 
obtê-los no mercado?

 L Estamos fazendo todos os esfor-
ços para manter o abastecimento 
do kit intubação nos hospitais do 
estado. A Secretaria de Saúde tem 
plano de contingência que vem fun-
cionando e já temos estoque nas 
unidades. Nos últimos dias, en-
tregamos mais de 370 mil medica-
mentos para uso de pacientes de 
covid-19 em leitos do SUS. Embora 
o estado não seja responsável pela 
aquisição dos kits, temos processo 
de compra em andamento. Tam-
bém aderimos à ata do Ministério 
da Saúde para compra conjunta.

 N O estado divulgou, nesta se-
mana, a abertura de 682 novos 
leitos de covid-19 desde 15 de 
março. Há algum cronograma 
para abertura de mais leitos? 
Em quais unidades?

 LCriamos uma força-tarefa com a 
Secretaria de Saúde, municípios e 
governo federal para a abertura de 
novos leitos de covid-19. Em 35 dias, 
o estado passou a contar com 682 
novos leitos para tratamento espe-
cífico da covid na rede SUS flumi-
nense. Vamos manter todos os leitos 
abertos, mesmo com a redução de 
solicitações de internação, o que já 
vem acontecendo. Após a segunda 
onda da doença, foi essa medida que 
fez com que o Rio fosse o último esta-
do a entrar na terceira onda. Vamos 
seguir trabalhando para expandir a 
rede de atendimento.

 N Mesmo com sensível melhora 
nos índices epidemiológicos na 
última semana, a Região Metro-
politana I (Rio e Baixada) per-
manece com risco muito alto de 
contaminação (bandeira roxa), 

BERNARDO COSTA

bernardo.costa@odia.com.br

ENTREVISTA CLÁUDIO CASTRO, GOVERNADOR EM EXERCÍCIO DO RIO

“Estamos fazendo todos 
os esforços para garantir 
os hospitais abastecidos”

o que se repete nos últimos qua-
tro boletins da SES. O senhor 
considera implantar medidas 
mais restritivas na região caso 
a situação permaneça nas pró-
ximas semanas? Se sim, quais 
medidas estão em avaliação?

 LNão sou eu que decido quais serão 
as restrições. Não é questão políti-
ca. É puramente técnica. Temos re-
uniões com a Secretaria de Saúde, 
analisamos dados, gráficos e são os 
técnicos que decidem o que deve ser 
feito. Não concordo com o lockdo-
wn porque escancara a outra face 
da pandemia, que é a fome. Mas não 
vejo problema nenhum em tomar 
qualquer que seja a medida indica-
da pelos técnicos. Até agora, foram 
contra o lockdown. Em abril, fizemos 
decretos com medidas restritivas. E 
seguem valendo até o dia 26 (ama-
nhã), quando os técnicos dirão o que 
temos que fazer.

 N Ainda há grande desrespeito às 
normas de segurança por parte 
da população, principalmente 
com eventos clandestinos. Como 
o senhor observa a situação? 
Penas mais rígidas podem ser 
aplicadas?

 LO principal fiscalizador é o muni-
cípio, que tem o apoio da PM. Mas o 
nosso Corpo de Bombeiros faz parte 
de uma grande força-tarefa, atuando 
em fiscalizações de estabelecimentos. 
A atuação se baseia em denúncias via 
193. Desde 25 de novembro, a corpo-
ração fez quase 900 procedimentos 
no estado, entre interdições, emissão 
de notificações, auto de infrações. Ao 
todo, foram 195 interdições.

 N Como o senhor vê os índices de 
criminalidade no estado?

 LPrefiro me ater a números e dados 
técnicos. Os do ISP em março, ain-
da inéditos, mostram que homicí-
dios dolosos apresentaram queda de 
16% em comparação com o mesmo 
mês de 2020. Foram 313 registros, o 
menor valor para o mês desde 1991, 
quando se iniciou a série histórica. 

Foi recorde a redução deste crime 
nos três primeiros meses de 2021. 
Ou seja, os menores índices em 30 
anos. Outra marca importante vem 
do Monitor da Violência, que são 
dados externos e respeitados. O Rio 
puxou para baixo o número nacional 
de letalidade policial em 2020, com 
575 mortes a menos do que em 2019. 
Temos tido sucessivas reduções nos 
índices de criminalidade, o que com-
prova o sucesso da nossa política de 
Segurança, que é salvar vidas.

 N Um dos crimes que mais abalam 
a sensação de segurança da popu-
lação é o roubo. Como o governo 
combate o problema?

 LAs polícias Civil e Militar traba-
lham exaustivamente para melho-
rar a sensação de segurança. E vem 
conseguindo resultados expressivos. 
Os dados do ISP de março mostram 
queda em todos os índices de roubos. 
Caíram os roubos de veículos, de rua 
e de carga. Se a redução dos roubos 
de rua melhora a sensação de segu-
rança, o de cargas deixa o ambiente 
mais seguro para as empresas inves-
tirem no Rio, melhorando a Econo-
mia e gerando emprego e renda.

 N A Lei Federal 14.124/2021, de 
10 de março, permite a compra de 
vacinas por estados e municípios, 
mas ainda precisa de regulamen-
tação. O Estado do Rio pretende 
adquirir imunizantes tão logo seja 
regulamentada? Já há previsão 
no orçamento para isso?

 LAutorizamos a compra de até 5 
milhões de imunizantes e destina-
mos R$ 300 milhões para esta ação. 
A Casa Civil entrou em contato com 
todos os fornecedores, que informa-
ram que só negociam direto com o 
governo federal.

 N O governo vem mapeando os se-
tores da Economia mais afetados 
pela pandemia? Há estímulos a 
esses setores sendo desenvolvi-
dos pelo estado?

 LTemos atuado através de finan-
ciamentos da AgeRio. De março de 
2020 a março de 2021, foram R$ 107 
milhões em novos financiamentos. 
Ao todo, foram mais de dois mil be-
neficiados em atividades como bares 
e restaurantes, comércio varejista, 
hotéis e agências de viagens, que es-
tão entre os mais atingidos. Criamos 
linhas para artesãos e tivemos forte 
atuação na área de Cultura, com os 
auxílios da Lei Aldir Blanc e editais 
para beneficiar este setor. Agora, va-
mos ter a Supera Rio, que, além dos 
auxílios para a população, também 
vai atender empresas com apoio de 
até R$ 50 mil.

 N Em setembro de 2020, foi anun-
ciado o início do cronograma 
para substituição definitiva das 
organizações sociais pela em-
presa pública Fundação Saúde 
na administração de serviços 
hospitalares administrados pelo 
estado. O objetivo, divulgado 
à época, era o de melhorar os 
atendimentos e economizar re-
cursos públicos. Porém, as OSs 
continuam atuando, como no 
caso recente da contratação da 
Ideas para administrar o Hospital 
Modular de Nova Iguaçu. O pro-
jeto de substituição continua em 
andamento? Em que fase está?

 L A Fundação Saúde vem expandin-
do seu espaço de atuação na pres-
tação de serviços à Saúde, sob tu-
tela da Secretaria de Saúde. Mas o 
Conselho de Supervisão do Regime 
de Recuperação Fiscal proibiu no-
vas contratações de pessoal. Dessa 
forma, a fundação não teria como 
substituir, neste momento, as OSs, 
já que seria necessário contratar 
recursos humanos.

 N Quando será lançado o concurso 
da Polícia Civil?

 LOs editais dos concursos da Policia 
Civil já estão aprovados pela PGE e 
só falta atribuir o número de vagas 
total. Teremos prova para delegado, 
inspetor, investigador, perito legista, 
perito criminal, técnico de necropsia 
e auxiliar de necropsia. A prova deve 
acontecer no segundo semestre.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

 >OS HOSPITAIS DO ESTADO estão com 
estoque garantido dos medicamentos do 
chamado kit intubação, um dos principais 
entraves no combate à covid-19 hoje no país. 
A afirmação é do governador em exercício 
do Rio, Cláudio Castro, que, nesta entrevista 
por e-mail a O DIA, acrescenta que o estado 
tem processo de compra em andamento, 
além de ter aderido à ata conjunta do Minis-
tério da Saúde para aquisição dos insumos: 
“Estamos fazendo todos os esforços para 
manter o abastecimento”. Em relação à Eco-
nomia do Rio, Castro anunciou programa 
de apoio no valor de R$ 50 mil a empresas 
em dificuldade, o Supera Rio. Na Segurança, 
adianta números inéditos do Instituto de 
Segurança Pública (ISP): em março houve 
queda de 16% dos homicídios dolosos em 
relação ao mesmo período de 2020. E afirma 
que o concurso para a Polícia Civil tem previ-
são para ser realizado no segundo semestre.

Não con-
cordo com 
o lockdown 
porque  
escancara a 
outra face 
da pande-
mia, que é a 
fome”
CLÁUDIO CASTRO

Autoriza-
mos a com-
pra de até 
5 milhões 
de imuni-
zantes e 
destinamos 
R$ 300 mi-
lhões para 
esta ação”
CLÁUDIO CASTRO

Temos 
sucessivas 
reduções 
nos índices 
de crimi-
nalidade. 
Comprova 
o sucesso 
da nossa 
política de 
Segurança”
CLÁUDIO CASTRO
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Falha em 
equipamento 
motivou apagão
no Pedro II

Hospital 
fica sem 
luz por 
4 horas 
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Enfermaria: escuro até 11h50

Uma falha no equipamento de 
energia elétrica deixou o Hos-
pital Municipal Pedro II às es-
curas por pelo menos quatro 
horas ontem de manhã. Corre-
dores e o setor de enfermaria 
ficaram no escuro de 7h40 às 
11h50. Segundo a Secretaria 
Municipal de Saúde, não hou-
ve risco aos pacientes, apesar 
do susto, porque as baterias 
dos equipamentos funciona-
ram adequadamente.

Pelo menos dois bebês re-
cém-nascidos na UTI neona-
tal foram transferidos. “Todos 
os equipamentos têm bateria 
de 6 horas a 12 horas. A gente 
não teve comprometimento 
de nenhum paciente. Havia 
quatro recém-nascidos que 
estávamos estudando trans-
ferir de hospital (dois foram 
encaminhados). A gente libe-
rou o plano de contingência”, 
afirmou o secretário munici-
pal de Saúde, Daniel Soranz.

Técnicos da Light, que se di-
rigiram ao hospital, foram in-
formados pelos responsáveis 
pela manutenção da institui-
ção que houve defeito nas ins-
talações elétricas internas. Em 
nota, a companhia informou 
que “não houve qualquer in-
terrupção de fornecimento de 
energia para o hospital, nem 
para seus arredores”.

Cátia comemorou a reabertura: “Quando soube, não perdi tempo”

local, devido às medidas res-
tritivas para conter o corona-
vírus. “Havia dias que eu não 
sabia se ia comprar um peda-
ço de carne ou uma manteiga 
para comer com pão”, disse, 
ressaltando que precisou de 
doação de cestas básicas.

Apesar de mantida a proibi-
ção de permanecer nas areias 
das praias nos fins de semana 
e feriados, mais uma vez várias 
pessoas voltaram a desrespei-
tar as medidas restritivas. Pela 
manhã, as praias da Zona Sul 
ficaram cheias. Conforme o 
novo decreto da administra-
ção municipal, anunciado na 
sexta-feira, praias, banho de 
mar, parques e cachoeiras es-
tão liberados em dias úteis. 

Ainda segundo o decreto, 
continua suspensa, nos sába-
dos, domingos e feriados, as 
atividades econômicas nas 
areias das praias, incluindo-
-se o comércio ambulante 
fixo e itinerante. Barraquei-
ros e ambulantes apenas es-
tão autorizados a trabalhar 
durante a semana. 

As medidas começaram 
a valer ontem e vão até 3 de 
maio. As praias só estão libe-
radas a partir de amanhã. O 

escalonamento de horário dos 
estabelecimentos comerciais 
acabou, todos os setores estão 
liberados para abrir a qual-
quer hora e fechar às 22h.

As atividades comerciais 
no interior de shopping cen-
ters, centros comerciais e ga-
lerias de lojas devem respei-
tar a capacidade máxima de 
40% para locais fechados e 
60% em locais abertos. Ficar 
na rua e em locais públicos na 
madrugada ainda não está li-
berado. Eventos e festas em 
geral seguem proibidos.

Artesãos comemoram volta
Com liberação para feiras de arte funcionarem, empreendedores respiram aliviados 

DANIEL CASTELO BRANCO

C
om o decreto da Pre-
feitura do Rio que 
autorizou o funciona-
mento das feiras de 

artesanato, ontem foi dia de 
retomada de atividades em 
vários pontos tradicionais 
da cidades. Na da feirarte da 
Praça Saens Peña, na Tijuca, 
na Zona Norte do Rio, o sen-
timento era de alívio entre os 
pequenos empreendedores 
com a possibilidade de vol-
tarem a trabalhar todos os 
dias. Mas o município exige 
o respeito ao distanciamento 
social, para evitar a dissemi-
nação da covid-19. 

A artesã Cátia Mendonça, 
de 41 anos, comemorou muito 
a reabertura. “Quando soube 
que a feira iria voltar no sába-
do (ontem), eu não perdi tem-
po, vim logo, porque o que 
entrar (de dinheiro) já vai aju-
dar. As contas não param de 
chegar”, contou, acrescentan-
do que depende da feira para 
pagar as despesas.

Há cerca de 30 anos tra-
balhando na feira da Praça 
Saens Peña, Lenir Aguiar, de 
68 anos, relatou um cenário 
de dificuldade diante da sus-
pensão do funcionamento do 

Niterói 
retoma 
vacinação
As novas doses entregues 
pela Secretaria Estadual 
de Saúde vão permitir que 
Niterói retome amanhã o 
calendário de vacinação. A 
cidade suspendeu a progra-
mação de 1ª dose suspen-
sa por falta de imunizan-
tes. Na última sexta-feira, 
o governo distribuiu a Nite-
rói 19.280 doses da Oxford/
AstraZeneca e outras 2.950 
da Coronavac.

De amanhã a quarta-
-feira, o calendário será re-
tomado com a vacinação 
de homens e mulheres com 
61 anos ou mais. Na terça 
e na quarta também serão 
vacinados trabalhadores da 
Saúde com mais de 25 anos. 

Na quinta e na sexta-
-feira, pessoas com 60 
anos ou mais e trabalha-
dores da Saúde com 18 
anos ou mais. No próxi-
mo sábado haverá repes-
cagem para os idosos e os 
trabalhadores da Saúde 
que perderam as datas.

A aplicação da 2ª dose 
segue com entrada nas 
unidade de Saúde das 8h 
às 16h, e aplicação das va-
cinas até 17h. 

DANIEL CASTELO BRANCO

Há 30 anos na feira da Saens Peña, Lenir contou com doações de cestas básicas no período de restrições
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A 
arte é a quebra do co-
tidiano dilacerante e 
repetitivo, não daque-
la rotina santa de que 

nos fala Elisa Lucinda em seu 
monólogo. A ética é a lembran-
ça eterna da sabedoria inata 
que habita o ser humano. E a 
Terra é a nossa casa, moldada 
no colo do universo.

Quando perdemos a cone-
xão com a casa, nos desconec-
tamos da ética e tudo passa a 
ser aceitável, segundo as con-
veniências. A arte vem em nos-
so socorro quando estamos 
sufocados pelas obrigações 
sem sentido, no trilho repeti-
tivo das indagações impostas 
e autoimpostas.

Somos luzes à procura de 
quem ou do que nos acendeu. 
Seres em busca de respostas. 
Para que os animais foram 
‘criados’? Qual a finalidade da 
existência de milhões de espé-
cies animais e vegetais? E os 
minerais, como explicá-los? 
Dos porquês mais profundos, 
dos motivos mais esotéricos 
ainda não temos respostas.

Entretanto sabemos, pelos 
golfinhos, que existem ante-
nas terrestres sintonizadas 
com os propósitos universais. 
Por que pensar nisso tudo? 
Porque a vida é imprevisível.

O famoso psicanalista 
Carl Gustav Jung, por exem-
plo, teve uma experiência de 
quase morte e a descreve em 
detalhes no livro “Memórias, 
Sonhos, Reflexões”, Editora 
Nova Fronteira, apresentação 
do ator Sérgio Britto, organi-
zação e edição de Aniela Jaffé.

A Academia geralmente 
não leva muito em conta aqui-
lo que foge às normas de sua 
ortografia, porém a não-nor-
ma tem seus próprios cami-
nhos e métodos e costuma nos 
levar para longe quando me-
nos esperamos. Vamos!

A ARTE E O 

COTIDIANO

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

Pedido de exumação do 
corpo de Henry é avaliado
Em entrevista a CNN Brasil, defesa de Jairinho aponta falhas no laudo dos peritos

A 
nova defesa do ve-
reador Jairo Souza 
Santos Junior, co-
nhecido como Dou-

tor Jairinho, avalia a possibi-
lidade de pedir a exumação 
do corpo do menino Henry 
Borel Medeiros, de 4 anos. 
Para o advogado Bras San-
tana, que assumiu o caso no 
dia 19, o trabalho dos peritos 
não foi bem feito, e o objetivo 
é que seja feito um novo lau-
do necroscópico. A informa-
ção foi divulgada pelo canal 
CNN Brasil. 

Em entrevista, Santana 
afirmou que vai questionar 
a qualidade das provas téc-
nicas apresentadas pela Po-
lícia Civil, por acreditar que 
houve falhas na reprodução 
simulada da morte do meni-
no. O exame pericial foi rea-
lizado no dia 1º de abril, no 
apartamento onde Jairinho 
morava com Monique Me-
deiros, mãe do menino, e a 
criança, na Barra da Tijuca, 
Zona Oeste do Rio. 

O advogado ainda disse 

será apontado como autor 
e coautor. 

“É muito prematuro tirar 
qualquer conclusão nesse 
momento, até porque eu 
não tenho como pegar uma 
tese defensiva antes de sa-
ber qual  acusação será fei-
ta pelo Ministério Público. 
A defesa encontrou falhas 
na prova técnica e deixará 
para abordar essas questões 

durante o processo”, disse 
Bras Santana em entrevista 
à CNN Brasil. 

O advogado afirmou ain-
da que não pretende fazer 
alegações de doenças psi-
quiátricas para defender 
acusações contra Jairinho. 

Procurada pelo DIA, a 
defesa do vereador não deu 
retorno até o fechamento 
desta edição. 

Ketelen Vitória, de 6 anos, sofreu uma 
parada cardiorrespiratória e não resistiu

Morre menina agredida 
pela mãe e namorada

Morreu ontem a menina 
de 6 anos que foi agredida 
pela mãe e madrasta em 
Porto Real. Ketelen Vitória 
Oliveira da Rocha estava 
internada em um hospi-
tal particular de Resende, 
onde sofreu uma parada 
cardiorrespiratória e não 
resistiu. A informação foi 
confirmada pela Prefeitu-
ra de Porto Real, que teve 
acesso ao boletim médico. 
O corpo será encaminhado 
ao IML de Resende.

Segundo o informe, nas 
últimas 24 horas ela sofreu 
deterioração das funções 

vitais, apresentando hipoter-
mia, hipotensão arterial, di-
minuição urinária e alteração 
laboratorial.

Na última segunda, a me-
nina foi levada ao Hospital 
Municipal São Francisco de 
Assis, após ser brutalmente 
agredida pela própria mãe e 
companheira no fim de sema-
na. Uma tomografia consta-
tou lesão neurológica grave.

Gilmara Oliveira de Farias, 
28 anos, mãe da criança, e a 
namorada, Brena Luane Bar-
bosa, 25, estão presas no Ins-
tituto Penal Santo Expedito, 
em Bangu. 

que aguarda o inquérito po-
licial ser finalizado e a de-
núncia ser apresentada pelo 
Ministério Público do Rio 
(MPRJ) para se manifestar 
com mais clareza sobre o caso 
e as estratégias da defesa. 

A expectativa de Santana 
é ver como a polícia e o MP 
irão descrever a participa-
ção de Jairinho e Monique 
no crime, para saber quem 

REPRODUÇÃO INTERNET

Ketelen Vitória foi brutalmente agredida pela mãe e companheira

Dr. Jairinho e a mulher, Monique Medeiros, foram presos pela morte do menino Henry, filho da acusada  

REPRODUÇÃO TV GLOBO

O DIA I DOMINGO, 25.4.2021 RIO DE JANEIRO   5



ARTE KIKO

FénoRio

É importante que para esse ímpeto de 
solidariedade, a gente se mantenha firme 
na oração. Não esqueçamos que o ‘Pai 
Nosso’ é a oração dos pobres. De fato, o 
pedido do pão exprime a entrega a Deus 
das necessidades primárias da nossa 
vida. Tudo o que Jesus nos ensinou com 
esta oração exprime e recolhe o grito de 
quem sofre pela falta do necessário.

O ‘Pai Nosso’ é uma oração que se 
exprime no plural: o pão que se pede é 

nosso, e isto implica coparticipação e 
responsabilidade comum. Nesta ora-
ção, todos reconhecemos a exigência de 
superar qualquer forma de egoísmo, para 
termos acesso à alegria da partilha. Que o 
Nosso Pai nos auxilie nesta tão necessária 
missão de repartir o pão.

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

“O ‘Pai Nosso’ se exprime no 
plural: o pão que se pede é nosso, 
e implica coparticipação e 
responsabilidade comum”

Estamos vivendo um difícil momen-
to da pandemia do coronavírus, em 
que casos da doença aumentam por 

todo o país. Muitas pessoas que já tinham 
dificuldades para sobreviver hoje estão 
mais prejudicadas. É tempo de exercer 
a solidariedade. Devemos contribuir de 
forma concreta e ajudar a encontrar ca-
minhos e soluções para os problemas da-
queles que mais precisam, especialmente 
os que sentem fome.

Somos constantemente chamados a 
estender a mão aos pobres e lhes fazer 
sentir o calor do amor que rompe o círculo 
da solidão. A sua mão levantada para nós 
é também um convite a sairmos das nos-
sas certezas e comodidades e a reconhe-
cermos as dificuldades do outro.

Perante este cenário, não podemos 
permanecer inerte e, menos ainda, resig-
nados. Nós, homens e mulheres de boa 
vontade, devemos olhar para todos aque-
les que levantam as suas mãos invocando 
ajuda e pedindo a nossa solidariedade. 
São nossos irmãos e irmãs, criados e 
amados por Deus. Devemos nos abrirmos 
à partilha com os pobres em todas as for-
mas de solidariedade, como sinal concre-
to de fraternidade.

“Somos chamados a 
estender a mão aos 
pobres e lhes fazer 
sentir o calor do amor 
que rompe a solidão”

REPARTIR O PÃO
MOMENTO DIFÍCIL
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CaminhodaSabedoria
Bispo Abner Ferreira

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

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

caminho-da-sabedoria

n e-mail: 
caminhodasabedoria@

odia.com.br

Envelhecimento biológico, doenças, desnutrição, 
suicídio, assassinato e acidentes são as principais 
causas que levam uma pessoa a morrer. A morte 

é um mistério para muitas pessoas. Isso porque muita 
coisa sobre ela já foi estudada e, mesmo assim, há ainda 
uma infinidade de outros detalhes que os cientistas não 
conseguem compreender.

Quando alguém morre, a oxigenação para de aconte-
cer e o organismo se desequilibra. Minerais como o sódio e 
o potássio, importantes para o metabolismo, deixam de 
ser produzidos. Com isso, as células se desestabilizam e 
passam a digerir o próprio corpo. É assim que os fisiologis-
tas explicam o que acontece com o corpo após a morte. 
Mas e o que acontece com a alma?

ouvi uma grande voz, vinda 
do trono, que dizia: Eis que o 
tabernáculo de Deus está com 
os homens, pois com eles habi-
tará, e eles serão o seu povo, e 
Deus mesmo estará com eles. 
Ele enxugará de seus olhos 
toda lágrima; e não haverá 
mais morte, nem haverá mais 
pranto, nem lamento, nem 
dor; porque já as primeiras 
coisas são passadas” (Apoca-
lipse 21.3-4), e o inferno “Mas, 
quanto aos medrosos, e aos in-
crédulos, e aos abomináveis, e 
aos homicidas, e aos adúlteros, 
e aos feiticeiros, e aos idólatras, 
e a todos os mentirosos, a sua 
parte será no lago ardente de 
fogo e enxofre, que é a segunda 
morte” (Apocalipse 21.8). 

Durante a vida, cada pes-
soa tem a oportunidade de 
se reconciliar com Deus, mas 
depois da morte segue-se o 
julgamento. Quando estamos 
em Jesus Cristo e vivemos obe-
dientes a sua Palavra, somos 
Justificados. A Bíblia apre-
senta Jesus Cristo como úni-
co mediador entre esta vida e 
a vida após a morte. “Porque, 
assim como por um homem 
veio a morte, também por um 
homem veio a ressurreição dos 
mortos. Pois como em Adão to-
dos morrem, do mesmo modo 
em Cristo todos serão vivifica-
dos” (1 Coríntios 15.21-22). 

A morte não precisa ser o 
fim. Jesus morreu e ressusci-
tou para que todos que creem 
Nele possam ter vida eterna. 
Deus te abençoe!

O destino da alma após a mor-
te é uma das maiores questões 
da humanidade desde o início 
dos tempos. Apesar disso, as 
religiões e até a Ciência têm 
próprias teorias sobre o que 
acontece depois que alguém 
morre. Paraíso, inferno, pur-
gatório, reencarnação… Va-
mos entender. 

A Ciência não tem uma 
resposta definitiva para o que 
acontece depois da morte. O 
que existem são teorias cien-
tíficas que permeiam essa 
questão através de relatos de 
pessoas que tiveram morte 
clínica, mas foram “ressusci-
tadas” com o uso de aparelhos 

ou voltaram sozinhas. Os re-
latos dessas pessoas são se-
melhantes e acabaram se tor-
nando popular. Quem nunca 
ouviu falar sobre “um túnel 
com uma luz branca no final”? 

Fora a Ciência, no geral, as 
religiões enxergam que os se-
res humanos são mais que um 
corpo físico, e que a alma tem 
destino certo. No hinduísmo, 
a morte é uma passagem para 
uma nova dimensão. Depen-
dendo da evolução que teve, 
a alma poderá passar por um 
período no Loka, o que seria o 
paraíso para os hindus. Após 
esse período, a alma reencar-
nará várias vezes até que evo- Coluna publicada aos domingos

NOVO CAMINHO

A MORTE NÃO PRECISA SER O FIM

dido como Graça, que signi-
fica que Deus concede aos 
homens tornando-os capazes 
de alcançar a Salvação. Esta 
capacidade não provém do es-
forço humano, para que o Ho-
mem não se glorie, e para rece-
bê-la pode ser concedida atra-
vés da Fé única e exclusiva em 
Jesus Cristo, que é o Senhor e 
Salvador da humanidade.

A Palavra de Deus é categó-
rica ao apontar apenas dois 
caminhos existentes para a 
alma após a morte: o Céu, “E 

lua a ponto de não precisar 
mais reencarnar.

Os budistas também acre-
ditam na reencarnação. Seja 
como humano ou como ani-
mal. Além disso, acredita-se 
em diferentes mundos tam-
bém. A forma como cada um 
reencarna depende da sua 
conduta em vida, bem como 
do seu carma. Já os espíritas 
creem que após a morte do cor-
po físico, o espírito permanece 
vivo em um novo plano astral. 
Para eles, as reencarnações são 

uma nova oportunidade de 
melhorar e evoluir seu espírito.

Para os Cristãos, a morte é 
um assunto definido: a pessoa 
pode ir para o céu ou para o 
inferno. A salvação não é ba-
seada pelas obras, mas unica-
mente pela Fé, esta Fé firme 
em Jesus Cristo: “Porque pela 
graça sois salvos, por meio 
da fé; e isto não vem de vós, 
é dom de Deus. Não vem das 
obras, para que ninguém se 
glorie” (Efésios 2:8-9).

Este dom de Deus é enten-

ARTE KIKO
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VASCOFLAMENGO

Cruzmaltino finaliza 
Taça GB com vitória
Com dois gols de Germán Cano, time de 
Marcelo Cabo vence o Resende por 3 a 1

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Cano festeja um de seus gols

Em sua despedida na Taça 
Guanabara, o Vasco voltou 
a vencer. Em São Januário, 
a equipe de Marcelo Cabo 
derrotou o Resende por 3 a 
1. A partida teve dois tem-
pos bem distintos. No pri-
meiro, as duas equipes fize-
ram um jogo equilibrado. 
Na etapa complementar, o 
Cruzmaltino mostrou um 
futebol envolvente e cons-
truiu a sua vitória.

Cano foi o destaque ao 
marcar duas vezes. Bruno 
Gomes fez o outro gol do 
Vasco, e Paulo Victor des-
contou para o Resende. O 
Cruzmaltino garantiu sua 
classificação para a Taça 
Rio, que este ano não vale 
vaga na final do Carioca: é 
um torneio envolvendo o 
quinto, o sexto, o sétimo e o 
oitavo colocado da Taça GB.

Aos 26 minutos, o Cruz-
maltino abriu o placar. Flá-
vio Meneses saiu jogando 
errado, Bruno Gomes recu-

perou a bola e soltou a bomba, 
sem chances para Jefferson 
Luis. Aos 42, o Resende empa-
tou. Após cobrança de escan-
teio, Marcão desviou no pri-
meiro pau e Paulo Victor apa-
receu para deixar tudo igual.

Aos 10 minutos do segun-
do tempo, Andrey recebeu 
pela direita e cruzou na me-
dida para Germán Cano. O 
atacante apareceu, sem go-
leiro, e colocou para o fundo 
das redes. Aos 36, Cano mar-
cou de novo após belo passe 
de Léo Jabá.

a palinha do apolinho
AFP

MEDIOCRIDADE IMPERA

LARGADOS E 
PELADOS

PEDALADAS

 N Para o cenário do fute-
bol na América do Sul, as 
coisas deverão continuar 
na mesma. A elitização faz 
tempo nos atingiu. Nós es-
tamos limitados às com-
petições internas, nem as 
seleções escapam desse 
ciclo. Jogam entre elas e 
em raras ocasiões com al-
gum adversário europeu, 
quase sempre de segunda 
linha. Estamos presos ao 
nosso calendário, Copa 
Libertadores da América, 
Copa Sul-Americana, Copa 
América e Eliminatórias 
para a Copa do Mundo, 
sem intercâmbio, discri-
minados pelos mais fortes.

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

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

 NO futebol no mundo preci-
sa ser repensado para aten-
der à audiência global. Não 
há mais espaço para sonha-
dores, o consumidor do pro-
duto está cada vez mais exi-
gente, quer espetáculos que 
reúnam qualidade e emoção. 
Quem antes se contentava 
com pouco provou e gostou 
do melhor. A ideia dos que 
bolaram a Superliga é pro-
mover shows para a grande 
plateia espalhada pelo mun-
do que assiste a jogos para se 
divertir, sem roer as unhas 
dos pés, com direito a finais 

apoteóticas com shows, quei-
ma de fogos, como fazem no 
Super Bowl. Fifa, Uefa, fede-
rações nacionais foram sa-
cudidas e essa foi a intenção: 
provocar o alvoroço para me-
dir a reação, recuar para dar 
a tacada certa no momento 
exato, forçando a adequação 
do futebol às exigências do 
mundo moderno, varrendo 
a mediocridade. Os que terão 
interesses feridos, entidades 
esportivas e veículos de co-
municação, continuarão ati-
rando, mas no fim cederão. 
Quem viver verá.

 N O venezuelano Soteldo, 
do Santos, está arruman-
do as malas para jogar no 
Toronto, do Canadá. Ou-
tros estão na mira, com 
dólar nas alturas, fica fá-
cil convencê-los.

 N Hulk já começa ser co-
brado pela torcida do 

Atlético-MG, que esperava 
mais do grandalhão.

 N Um choque de tricolores 
no jogo do mau hálito. Flu-
minense e Madureira se en-
frentam hoje, às 11h da ma-
nhã, no Maracanã.

 N Pássaro quer o Vasco voan-
do alto. Tem lógica.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 NCom boa campanha, Vol-
ta Redonda e Portuguesa 
furaram as expectativas 
dos que apostavam em Fla-
mengo, Fluminense, Vasco 
e Botafogo nas semifinais 
do Carioca e querem mais.

 NO Brasileirão batendo 
na porta e o Corinthians 
não engrena. Empate 
com o River Plate, lanter-
na do Campeonato Para-
guaio, foi dureza. A Fiel já 
está na dança da guerra.

FLUMINENSE

BOTAFOGO

Duelo contra o Madureira 

Com as atenções divididas, o 
Fluminense enfrenta o Ma-
dureira, hoje, às 11h, no Mara-
canã. Após a estreia contra o 
River Plate na Libertadores, o 
Tricolor tenta trocar a chave e 
colocar o seu foco na partida 
que encerra a primeira fase 
do Campeonato Carioca.

Com um desafio complica-
do na próxima quarta-feira, 
contra o Independiente San-
ta Fé, o clube das Laranjeiras 
deverá enfrentar o Madurei-
ra como uma equipe alterna-
tiva. A tendência é que no-
mes como Fred e Nenê sejam 
preservados.

O Tricolor está classificado 
para a semifinal do Campeo-
nato Carioca. Porém, uma vi-
tória contra o Madureira dará 
a equipe de Roger Machado a 
vantagem de dois resultados 

Abel Hernández pode começar como titular diante do Madureira

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

iguais no confronto eliminató-
rio. Por conta  disso, o Flumi-
nense tem bastante interesse 
na partida.

Já o Madureira, que tem 
apenas uma derrota no tor-
neio, deseja terminar a com-
petição com dignidade. Eli-

minado das semifinais, o 
Tricolor Suburbano busca 
uma vitória para disputar a 
Taça Rio com moral e con-
cluir a primeira fase do Ca-
rioca com uma campanha 
superior à do Botafogo e à 
do Vasco.

Alvinegro pega o Macaé
Hoje, Botafogo e Macaé en-
cerram suas participações 
no Campeonato Carioca em 
uma partida que tem ares de 
melancolia no Nilton Santos, 
às 18h. Fora da semifinal, o 
Glorioso busca um resulta-
do positivo para ao menos 
terminar a competição com 
uma vitória.

Com apenas duas vitórias 
em dez rodadas, a equipe de Chamusca: só duas vitórias

 VITOR SILVA/BOTAFOGO/DIVULGAÇÃO

General Severiano acabou 
sendo eliminada com uma 
rodada de antecedência. 
Sem chances de classifica-
ção para a semifinal, o Alvi-
negro deseja um resultado 
positivo para se garantir 
entre os clubes que vão dis-
putar a Taça Rio.

Marcelo Chamusca de-
verá escalar o seu time 
com Douglas Borges; Jona-
than, Kanu, Gilvan e Paulo 
Victor; Luiz Otávio, Rick-
son e Ricardinho; Ronald, 
Marco Antônio e Matheus 
Nascimento.

Já o Macaé, dono da pior 
campanha da competição, e 
rebaixado com antecedência, 
conclui a sua participação no 
torneio em busca de ao me-
nos uma vitória. A equipe do 
Norte Fluminense perdeu in-
críveis nove jogos e empatou 
apenas uma partida.

RENAN DAL ZOTTO

Internado com covid-19, o técnico da 

Seleção masculina de vôlei, Renan Dal 

Zotto, foi extubado na manhã de ontem.

O técnico Roger Machado deve escalar uma equipe alternativa

Mengão vence o Voltaço e 
fatura a Taça Guanabara
Michael e Vitinho dão a vitória ao Rubro-Negro por 2 a 1. Bruno Barra desconta

DANIEL CASTELO BRANCO

Vitinho comemora com os companheiros o gol da vitória rubro-negra

D
eu a lógica. Com um 
elenco amplamente 
mais qualificado, o 
Flamengo encarou o 

Volta Redonda e venceu o jogo, 
por 2 a 1, sem dificuldades e 
conquistou o bicampeonato 
da Taça Guanabara, sendo a 
23ª da sua história. Michael 
abriu o placar, Bruno Barra 
empatou, mas Vitinho mar-
cou um golaço e garantiu o 
título rubro-negro no Mara-
canã. Os jogadores não terão 
muito tempo para comemorar 
porque na terça-feira têm mais 
um jogo importante, contra o 
Unión La Calera, no Mara-
canã, pela Libertadores.

O Flamengo começou o 
jogo de forma avassaladora, 
com os seus dois principais 
atacantes, Gabigol e Pedro, 
de titulares, algo que só tinha 
acontecido quatro vezes ante-
riormente. Quando o primei-

ro tempo parecia que termi-
naria no 0 a 0, eis que os dois 
clubes decidiram dar emoção 
nos minutos finais da etapa 
inicial. Aos 45, Vitinho achou 
Gustavo Henrique na entra-
da da área, e o zagueiro deu 

um toque de primeira para 
Michael, deixando o atacante 
livre na área. O camisa 19 chu-
tou mal, mas o goleiro Andrey 
falhou, e a bola entrou.

No lance seguinte, o Voltaço 
logo empatou. Na cobrança de 

escanteio, a bola foi levantada 
no segundo pau e sobrou para 
Bruno Barra dentro da área. 
O volante chutou no abafa e 
empatou no último minuto. 

O Flamengo voltou melhor 
para o segundo tempo, com o 
ataque mais dinâmico, prin-
cipalmente com Vitinho. No 
lado direito, Matheuzinho era 
quem mostrava força nas in-
vestidas. E a dupla deu liga aos 
17 minutos. O lateral fez boa 
jogada e tocou para o atacan-
te, que emendou uma linda 
finalização e estufou a rede, 
marcando um golaço no Mara-
canã. Depois, saíram Vitinho, 
Gerson, Gabigol e Michael e 
entraram Arrascaeta, Diego, 
Bruno Henrique e Everton 
Ribeiro. Com a entrada dos 
considerados titulares, o Ru-
bro-Negro administrou o re-
sultado para conquistar mais 
uma Taça GB.
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“A cena que  

estampa o pôster 

promocional é 

emblemática: a família 

toda correndo para 

entrar no veículo, após 

empurrá-lo para  

pegar no tranco”

 “‘Viajar de Kombi  

é sentir que a 

estrada é a sua nova 

casa...’, escreveu 

Fernanda na 

legenda de um vídeo 

em que pilotava o 

seu possante...”

veículo, após empurrá-lo para pegar no tranco. 
“Ninguém fica para trás” é uma das falas mar-
cantes da obra, vencedora de dois Oscars.

Dias desses, ao encontrar a Raquel, amiga 
dos tempos do Jardim de Infância, lembramos 
que também guardamos um carinho especial 
pela famosa Kombi. Mesmo de máscara, a ex-
pressão dos nossos olhos dava o tom de euforia 
a cada relíquia resgatada na memória em al-
guns minutos de bate-papo. 

Recordamos a época em que cursamos o an-
tigo Segundo Grau. Deixávamos bem cedinho a 
Baixada Fluminense em direção à Zona Sul do 
Rio, e quem nos levava até lá era um senhor que 
conduzia uma Kombi. 

Aqueles adolescentes uniformizados, achan-
do tudo “um mico”, desembarcavam constrangi-
dos, sob os olhares dos demais colegas. No nosso 
trajeto para descobrir um novo mundo cabiam 
dúvidas sobre o vestibular e qual área escolher: 
Humanas, Exatas ou Biológicas. Se aquela Kom-
bi falasse diria que ali dentro cabiam inúmeros 
sonhos. E nenhum deles ficava para trás.

O 
estalo para embarcar nas memórias 
sobre quatro rodas veio através de 
um post no Instagram da fotógrafa 
Fernanda Dias, logo no início deste 
ano. Além dos cliques, ela duplica seu 

talento com a arte das mandalas que a ajudaram 
a superar uma depressão após a morte do irmão, 
em 2014, e ganharam fama ao zarparem pelo país 
numa Kombi branca. “Viajar de Kombi é sentir que 
a estrada é a sua nova casa. É romper a imensidão 
do horizonte para abraçar o céu”, escreveu Fernan-
da na legenda de um vídeo em que pilotava o seu 
possante por Aiuruoca, ao Sul de Minas Gerais.

Parecia até cena de filme. E poderia ter sido. 
Afinal, quantas vezes viajamos pela grande tela 
em histórias trilhadas nas estradas? Em ‘Peque-
na Miss Sunshine’ (2006), a sonhadora Olive, 
vivida pela atriz Abigail Breslin, reuniu os uni-
versos bem peculiares e únicos da família Hoo-
ver no sinuoso percurso entre o Novo México e 
a Califórnia, numa Kombi amarela e branca. A 
cena que estampa o pôster promocional é emble-
mática: a família toda correndo para entrar no 

SonhosSonhos
Texto: 

Ana Carla 
Gomes 
acarla@
odia.com.br

Arte: 

Kiko

nos guiamnos guiam
“Se aquela Kombi falasse diria que ali dentro cabiam 

inúmeros sonhos. E nenhum deles ficava para trás”
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Joaquim é o nome que dei a 
um gato que veio da rua e foi 
ficando. É o primeiro nome 

de Machado de Assis, o escritor 
que acariciou a alma da Humani-
dade com textos e subtextos, com 
seus ditos e os seus mistérios. 

Joaquim, o gato, acaricia a jane-
la, enquanto separo roupas para o 
bazar. O frio se aproxima, e fico in-
comodado cada vez que penso nos 
excessos e nas faltas. Tenho tanto 
e tanta gente tem nada. Enquan-
to recolho, ouço música vinda de 
algum lugar. Deve ser da casa da 
Irene, contígua à minha. Ela gosta 
de revezar ópera com silêncio. 

Na semana passada, fui encer-
rar o dia tomando chá em sua ele-
gante mesa. Em silêncio, a música 

Um gato acariciando a janela

Gabriel 

Chalita 

professor e 
escritor

nos penetrava. Irene explicava a can-
ção. Havia algo de arrebatador em 
seus textos. Era sublime ouvir sua voz 
entre vozes que preenchiam o mun-
do com a música. “Callas canta a dor 
como ninguém”, explica ela. Callas 
canta Carmen em explosão de beleza. 
Irene faz movimento de devoção. É 
como ritual sagrado em que o êxtase 
disfarça o cotidiano. 

Três lugares estavam cuidadosa-
mente arrumados. O dela, o meu e 
um terceiro que, aos poucos, fui sa-
bendo que era destinado a todos os 
ausentes. Irene não gosta das falas 
diretas. Mostra pouco do que é. E 
eu gosto de imaginar os seus misté-
rios. As luzes da casa são indiretas. 
Os abajures é que nos iluminam, na 
temperatura certa. Em cada canto, 
uma história. Volto para casa e vejo 
Joaquim. Apago as luzes de cima e 
ligo abajur próximo à poltrona an-
tiga, herança do meu avô. 

Joaquim se preocupa nada com 
a vida. Mia de preguiça. Lambe o 

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

A situação já esteve pior. Em mar-
ço do ano passado, pelo Caged, 
cadastro da Secretaria do Traba-
lho que acompanha o comporta-
mento do mercado de empregos 
com carteira assinada, o número 
de demissões superou o de contra-
tações em 957.671 trabalhadores. 
De lá para cá, houve uma melho-
ra discreta no cenário. Embora o 
número de dispensas tenha sido 
de quase 1,3 milhões em janeiro e 
fevereiro deste ano, cerca de 1,7 mi-
lhões de brasileiros tiveram suas 
carteiras de trabalho assinadas no 
período — um saldo positivo de 
pouco mais de 400 mil vagas.

Esses números são menciona-
dos aqui apenas para que se tenha 
a noção do tamanho do problema 
do qual estamos falando. No país 
inteiro, o sonho legítimo de ter 
uma carteira assinada está se tor-
nando cada vez mais distante dos 
trabalhadores — sobretudo dos 
jovens que ainda estão em busca 
do primeiro emprego. Essa situa-
ção difícil é causada por dois fato-
res essenciais. O primeiro deles é 
que a situação da Economia, que 
já vinha mal antes da pandemia, 
não tem reagido como poderia. 
Isso vale para o país inteiro, mas 
o caso do Rio de Janeiro é um dos 
mais dramáticos. 

Conforme a previsão divulgada 
pelo FMI no início de abril, a Eco-

D
epois da perda de vidas, que deve alcançar a marca trágica de 
400 mil mortes já nas próximas semanas, o desemprego tem 
sido a consequência mais triste e cruel da pandemia. Embo-

ra os dados do final do ano passado e dos primeiros meses de 2021 
apontem para um aumento discreto das contratações e para uma 
ligeira queda nas demissões de trabalhadores com carteira assinada, 
os números negativos ainda impressionam. De acordo com o IBGE, 
há cerca de 15 milhões de brasileiros sem emprego. 

UMA AMEAÇA À CARTEIRA ASSINADA

Um olhar sobre o Rio

nomia brasileira crescerá este ano, 
na melhor das hipóteses, 3,7%. A mé-
dia de crescimento mundial previs-
ta para o período é de 6%. Ou seja, a 
melhora que se espera para o dia em 
que a taxa de vacinação alcançar ní-
veis capazes de garantir a retomada 
segura da Economia tende a ser, no 
caso brasileiro, mais discreta do que 
no mundo desenvolvido e nos demais 
países emergentes. 

CUSTOS TRABALHISTAS 

Essa previsão não é fruto do aca-
so — e aí é que está o segundo fator 
que trava o avanço das estatísticas 
do mercado de trabalho. Além da 
Economia brasileira ter sido tão pre-
judicada pela pandemia quanto as 
demais, o país ainda coleciona uma 
série de problemas que levam o em-
presário a pensar cinco vezes antes 
de assinar a carteira de um colabora-
dor. Os custos trabalhistas no Brasil 
são elevadíssimos e, muitas vezes, 
um fator evidente de desestímulo ao 
crescimento do emprego.

A legislação, criada com o intuito 
de proteger os direitos dos trabalha-
dores, acabou se tornando um estor-
vo aos olhos de muita gente. E, para 
piorar o cenário, a Justiça do Traba-
lho parece não medir esforços para 
dificultar a vida de quem se dispõe 
a criar empregos. Esta é uma reali-
dade que, por mais incômoda que 
seja, não pode deixar de ser discu-

o país a gerar os empregos de que 
necessitará para voltar a crescer. 

A justiça trabalhista tem por 
hábito, para citar apenas um, sair 
bloqueando sem critérios as con-
tas bancárias das companhias e 
retendo verbas muitas vezes des-
tinadas ao pagamento dos salários 
dos colaboradores. Pior: não são 
apenas as contas da empresa que 
sofrem os bloqueios. Muitas vezes, 
as contas pessoais dos sócios e dos 
diretores também se tornam alvo 
de decisões tomadas a pretexto de 
se assegurar direitos em ações tra-
balhistas que sequer transitaram 

em julgado. Práticas como essa, 
é claro, oneram e desestimulam 
muitos empresários sérios a inves-
tir no país. 

O Brasil não conseguirá avançar 
se não desatar esse nó. Num país 
em que as pessoas não têm traba-
lho, o acesso ao mercado não pode 
ser dificultado por uma legislação 
que penaliza qualquer empresa 
ou pessoa que pretenda assinar a 
carteira de um colaborador. A con-
sequência disso, como se percebeu 
durante as discussões em torno 
do Auxílio Emergencial durante 
a pandemia, é o número absurdo 
de trabalhadores que sobrevivem 
no mercado informal — sem qual-
quer direito ou proteção. Quanto 
mais o país demorar para discutir 
esse tema a sério e para adotar me-
didas que aliviem um pouco desse 
peso, maior será o tempo necessá-
rio para voltar a crescer e oferecer 
oportunidades para as populações 
desamparadas.

pelo limpando o que o incomoda. 
Come o que decide do que sirvo. 
Quando quer, deita nos meus pés 
e oferece um afago. Quando quer, 
vai aos vizinhos examinar a noite. 
Veio por escolha e é por escolha que 
permanece. 

Volto às roupas guardadas e ao 
necessário desapego. A música di-
minui de presença. E, então, ouço 
um intermitente som de torneira 
pingando. Vou ao único banheiro 
da casa e nada. A torneira da cozinha 
está fechada. É a do quintal. Sento ao 
lado dela e fecho os olhos para dife-
renciar os sons que incomodam dos 
sons que arrebatam a alma. Penso 
em Callas e na história que ouvi de 
Irene. Queria ter tido o amor de Cal-
las, queria ter medicado as suas fe-
ridas da alma. A água vai pingando, 
enquanto Joaquim deita próximo. 

A lua não autoriza a escuridão. E, 
então, eu vejo as árvores que rejei-
tam os muros descansando na noite. 
Penso nas minhas impermanências, 
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“Três lugares 

estavam 

cuidadosamente 

arrumados. O dela, 

o meu e um terceiro”

(Siga os comentários de Nuno Vasconcellos 

no twitter e no instagram: @nuno_vccls)

tida, sob o risco de o Brasil retardar 
ainda mais seu crescimento. 

A verdade é que nenhum empre-
sário consciente demite por prazer. 
Ao contrário da imagem que muita 
gente propaga, o patrão não é, como 
ainda se acredita, o sujeito malvado e 
sempre disposto a explorar o empre-
gado até o limite de suas forças para, 
depois, descarta-lo ao primeiro sinal 
de crise. Pelo contrário. Ainda que se 
veja a questão apenas pelo aspecto 
econômico (sem considerar a dimen-
são humana que sempre pesa numa 
decisão difícil como essa), demitir é 
um péssimo negócio. 

Além de ter que arcar com os cus-
tos elevados das indenizações e ver-
bas rescisórias, a demissão significa, 
muitas vezes, o desperdício de recur-
sos investidos no treinamento e na 
capacitação do empregado. Além 
disso, o caso muitas vezes é levado 
aos tribunais e, quando isso aconte-
ce, a Justiça do Trabalho, sob o argu-
mento de resguardar os direitos dos 
que saíram, acaba tomando decisões 
que ameaçam os empregados que 
continuaram na casa. 

MERCADO INFORMAL 

As consequências dessa forma de se 
encarar as relações trabalhistas no 
Brasil é, claro, não têm sido as mais 
agradáveis. Embora a empresa ja-
mais venha a admitir isso publica-
mente, não é segredo que os custos 
trabalhistas e as constantes interfe-
rências da Justiça nas decisões admi-
nistrativas da empresa estão entre as 
causas do fim das atividades da Ford 
no país. Os executivos de outras em-
presas estrangeiras de peso, inclusive 
as que geram empregos no Rio, tam-
bém desabafam em conversas priva-
das contra o protecionismo excessivo 
das leis trabalhistas. 

Se para empresas gigantescas o 
custo é considerado insuportável, o 
que dizer das companhias menores 
e com recursos mais limitados para 
lidar com esse tipo de ação? Não se 
trata, é claro, de se defender a eli-
minação de todas as salvaguardas 
trabalhistas nem de apoiar abusos 
que eventualmente sejam praticados 
pelos patrões. O que se pretende é 
mostrar que os métodos sufocantes 
da Justiça do Trabalho não ajudam 
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quando contemplo a gigante figuei-
ra que me olha pequeno. Fecho a 
torneira. Já poetizei demais os pin-
gos. É melhor entrar. Joaquim en-
tra comigo. E se esfrega tentando 
espantar pensamentos que possam 
me entristecer. Explico a ele que a 
tristeza faz parte de mim. A infeli-
cidade, não. A infelicidade vem de 

espírito fechado. De lamúrias, de 
reclamos diante da vida. Isso não. 
Gosto da vida e das suas estações. 

Já não sou tão moço. Já sinto o 
tempo pesando em mim. Já doem 
em mim as ausências e as impossi-
bilidades. Mas são dores boas. Não 
choro os que se foram sem antes 
agradecer por terem estado. E, se 
percebo que as roupas já não mais 
me servem, experimento outras ou 

até a nudez exata de quem precisa 
se enxergar como é. 

Tive diversos amores. Alternei so-
bressaltos e prazeres. Autorizei me 
rabiscarem de descuidos, era medo 
de solidão. E desvalorizei algumas 
poesias que me amanheciam, era 
imaturidade. Não. Já não tenho a 
idade das culpas. Passei o que pas-
sei e fiz escolhas que fiz com o que 
sabia, até então. Hoje, prossigo sa-
bendo nada. 

Gosto de olhar os mistérios do 
olhar de Joaquim e de ficar imagi-
nando de onde vêm os gatos. Tem 
ele muitas vidas? E eu? A minha ja-
nela é diferente de todas as que há, 
porque ele a acaricia. Porque vejo 
todas as ruas do mundo, vendo ele. 
Quanta estupidez em quem descon-
fia dos gatos. Desconfio dos huma-
nos. Principalmente dos que não 
gostam de música. 

Agora ouço outra ópera pela mi-
nha janela. Não sei se é Callas, mas 
decido que é. A voz combina com 
o gato que combina com a noite 
que combina com a minha alma. 
Amanhã, levo as roupas para doar 
e fico comigo mesmo e com o que 
ninguém nunca vai tirar de mim.



PM diz que deputado do 
PSL agrediu policial 
Gustavo Schmidt, no entanto, nega a acusação e afirma que foi desacatado

A 
Polícia Militar afir-
mou que o deputa-
do estadual Gustavo 
Schmidt (PSL) agre-

diu fisicamente um agente da 
corporação durante uma abor-
dagem na noite de sexta-feira, 
na rodovia RJ-106, na altura 
da Serra do Mato Grosso, entre 
as cidades de Maricá e Saqua-
rema. A confusão começou 
depois que o parlamentar já 
havia sido liberado pela blitz, 
mas voltou para cobrar expli-
cações. Schmidt nega que te-

nha agredido o PM, e afirma 
que foi desacatado.

A primeira confusão acon-
teceu quando Schmidt dirigia 
com a namorada e o filho para 
a cidade de Saquarema, na 
Região dos Lagos, e foi para-
do por uma blitz do Batalhão 

com a família.
Mas, horas depois, já na ma-

drugada, o deputado retornou 
ao posto policial, desta vez so-
zinho, exigindo “pedido de 
desculpas dos policiais e agre-
diu fisicamente um integrante 
da equipe do BPRv”. Relatos 

dão conta de que Schmidt te-
ria dado um soco no queixo do 
agente, que teve luxação cons-
tatada após exame de corpo 
de delito. O parlamentar nega 
a agressão e afirma ter sido de-
sacatado por um agente.

Em nota, a assessoria de 
Gustavo Schmidt afirmou 
que o deputado se encami-
nhava “com seu filho e sua 
namorada para um sítio 
da família em Saquarema”, 
quando “o veículo em que es-
tava foi parado e houve uma 
abordagem ríspida dos po-
liciais”. “Liberado, Gustavo 
deixou seu filho e a namo-
rada no sítio e retornou ao 
DPO, pois suspeitava que a 
blitz realizada seria ilegal, e 
solicitou ao policial a Ordem 
de Serviço da operação, que 
não foi apresentada. Na oca-
sião, Gustavo foi desacatado 
por um dos policiais. Em ne-
nhum momento ele agrediu 
qualquer policial e nem foi 
encaminhado à delegacia. 
Ele afirma que irá solicitar 
formalmente a apuração do 
caso”, continuou a nota.

Aliados e amigos 
foram às redes 
sociais lamentar o 
falecimento do 
presidente do PRTB

Levy 
Fidelix 
morre aos 
69 anos

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
 /

 P
R

TB

Levy Fidelix faleceu em São Paulo

Levy Fidelix, fundador e 
presidente nacional do Par-
tido Renovador Trabalhis-
ta Brasileiro (PRTB), mor-
reu na noite de sexta-feira, 
aos 69 anos. A informação 
foi confirmada pela direto-
ria do PRTB, que publicou 
um comunicado nas redes 
sociais do político. A causa 
da morte não foi divulgada 
oficialmente.

“É com profunda dor e pe-
sar que o PRTB, por sua dire-
toria, comunica o falecimen-
to do nosso líder, fundador 
e presidente nacional Levy 
Fidelix, ocorrida nesta data 
na cidade de São Paulo”, es-
creveu o partido.

Aliados e amigos de Levy 
Fidelix foram às redes so-
ciais lamentar a morte do 
político. “Que Deus conforte 
toda a família desse grande 
líder nacional”, escreveu o 
prefeito de Sorocaba, Rodri-
go Manga (Republicanos), 
em seu perfil no Instagram.

de Polícia Rodoviária (BPRv). 
Segundo a PM, ele “se recusou 
a colaborar com a fiscalização, 
alegando ser parlamentar”. O 
político diz ter sido tratado 
com rispidez. Como não foi 
encontrada nenhuma infra-
ção, Schmidt seguiu viagem 

Segundo a Polícia 
Civil, os crimes 
foram cometidos 
em mais de 30 anos 

Suspeito de estuprar 
filhas e netos é preso

DIVULGAÇÃO

Suspeito foi preso em Pendotiba

Acusado de estuprar as pró-
prias filhas e netos ao longo 
de mais de 30 anos, um ido-
so de 75 anos foi preso na 
manhã de ontem, em Nite-
rói, por policiais da Delega-
cia de Proteção a Criança e 
ao Adolescente (DPCA) de 
Niterói. 

De acordo com a polí-
cia, as investigações come-
çaram após um dos filhos 
denunciar que o idoso es-
taria abusando o neto, de 
apenas seis anos. O crime 
foi comunicado pelos pais 
do menino. Depois disso, 
outros membros da famí-
lia tomaram coragem para 
denunciar na delegacia, o 
mesmo delito executado 
por décadas. O suspeito foi 
capturado em casa, em Pen-
dotiba, e contra ele foi cum-
prido mandado de prisão 
preventiva, expedida pela 
1ª Vara Criminal de Niterói. 

FORAGIDO PRESO NA PENHA
Um homem acusado de es-

tupro em Minas Gerais foi pre-
so, na manhã de ontem, por 
policiais militares e agentes 
da 22ª DP (Penha), na Penha, 
Zona Norte do Rio. Ele estava 
foragido da Justiça.

De acordo com dados de in-
teligência, o crime foi cometi-
do na cidade mineira de Além 
Paraíba, em 2012. No entanto, 
a polícia não informou deta-
lhes a respeito do caso. Sergio 
Murilo, o Mingau, estava sen-
do monitorado por PMs da 
Coordenadoria de Polícia Pa-
cificadora e pela distrital, e foi 
encontrado na Avenida Meriti, 
na Penha. Contra ele, havia um 
mandado de prisão preventiva 
expedido pelo Tribunal de Jus-
tiça de Minas Gerais. 

RIO DE JANEIRO / BRASIL

Schmidt foi abordado entre as cidades de Maricá e Saquarema

Gustavo Schmidt 
afirma que 
irá solicitar 
formalmente a 
apuração do caso

Por  Estadão Conteúdo
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FábiaOliveira

ENTREVISTA SUELY FRANCO, ATRIZ

 > Mas, na semana de estreia da produção, Suely virou o centro das atenções 
por conta da revelação que estava se mudando de casa por questões finan-
ceiras. Ela assumiu que atravessa um momento difícil. “Estou vivendo das 
economias que fiz durante a minha carreira para usar em momentos como 
esse que estamos passando”.

 > Em conversa com a coluna, Suely falou que não é uma mulher agitada, 
perdoa tudo, não guarda mágoas e que tentou ser professora de música. Ela 
revela também o horror pelo casamento: “Viver junto é uma droga”.

 N Estava vendo a sua biografia e são 81 
anos de idade, 61 de carreira e prati-
camente emendando um trabalho no 
outro. Como foi para você ficar esse ano 
completamente isolada?

 L Foram as minhas férias. Eu fiz tantas coisas 
que eu tinha vontade de fazer e não podia. 
Passava o dia inteiro fazendo criptograma, 
li vários romances bem bobinhos, sem hora 
para acordar, sem hora para dormir e sem 
hora para nada. Fiz também coisas bem di-
ferentes como entrar no Instagram. Uma co-
lega me encheu a cabeça para entrar na rede 
social e todo o dia eu procurar alimentar 
com uma piada. Mas não sou eu quem mexo 
porque não sei usar direito e a pessoa que faz 
me conta, me pergunta e eu já tenho 30 mil 
seguidores. Outra coisa que eu comecei foi 
fazer a peça online. Comecei ensaiando 
em casa e foi muito gostoso ver as 
pessoas ensaiando lá nos Estados 
Unidos, em São Paulo...

 N Imaginou que um dia 
poderia viver essa ex-
periência de ensaiar 
a distância?

 L Nunca, nunca e nun-
ca. O teatro faz parte 
da minha vida desde 
os 5 anos de idade. É 
complicado ter que po-
sicionar o celular para o 
ensaio ou até mesmo du-
rante a encenação da peça 
e, de repente, o aparelho cai, 
e como você para a interpreta-
ção? Horrível. Dá uma agonia. 
Nada se compara com aquela sen-
sação de ter o público na plateia, ter o 
público na sua frente. Quando você está no 
palco e vê a plateia, sente se as pessoas estão 

gostando ou não do espetáculo.

 N Você é agitada?

 L Mais ou menos. Tem hora que sou bem agi-
tada, existem horas e momentos que não sou 

agitada. Se tiver que ficar quietinha 
no meu canto, eu fico. 

 N Que lição você acredita que 
a humanidade teve com essa 
pandemia?

 L Eu acho que muitas pessoas 
ainda não acordaram para essa 
pandemia. A gente vê essas aglo-
merações, essas festas e por mais 
que as autoridades peçam para 
ficar em casa, a pessoa não está 
nem aí. É rezar para a gente 

sobrar.

 N Suely, você estreou o primeiro monó-
logo de sua carreira, também em versão 
online.  A  peça ‘Ela e Eu — Vesperal com 
Chuva’, com direção de Rogéria Gomes, 
é livremente inspirada num conto homô-
nimo da escritora Lúcia Benedetti. É um 
personagem que você já desejava fazer?

 L Eu vou vivendo o que está acontecendo. 
Nunca achei que seria atriz. As coisas acon-
tecem e isso que é o gostoso. Não fico pensan-
do ou tenho sonhos de fazer esse ou aquele 
personagem. Eu também não faço projeções.

 N Qual é o contraponto entre essa atual 
personagem e você?

 L Ela é louca. Eu espero que nunca chegue 
a esse ponto (risos). Acho que a única coisa 
que nos temos em comum é a maneira de 
lidar com a vida. As coisas acontecem na 
vida daquela pessoa, e ela  vai para frente. 

 > Aos 81 anos de idade e 61 anos de carreira, Suely Franco aceitou fazer um 
monólogo. A peça ‘Ela e eu — Vesperal com chuva’ não é só a primeira que 
ela não divide o palco com outro ator como é no formato online, que a atriz 
nunca imaginou ser possível na vida.

Nunca achei que seria atriz.  

As coisas acontecem e isso que  

é o gostoso. Não fico pensando  

ou tenho sonhos de fazer esse  

ou aquele personagem.  

Eu também não faço projeções
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Eu sou assim.

 n Qual é a sua maior dificuldade como atriz?

 L A minha maior dificuldade é decorar. Depois 
que eu decoro o texto, fica tudo ótimo. Tenho 
muitos colegas que sofrem nos ensaios, ficam 
nervosos perto da estreia e eu não sou assim. Se 
o texto está decorado, tudo está perfeito.

 n O que não tem perdão para Suely Franco?

 L Tudo tem perdão. O que os outros fazem são 
problemas dos outros. Eu esqueço as coisas e 
não guardo mágoas. Acho isso ótimo porque 
não fica com aquela coisa guardada no peito 
ou atravessada na garganta.

 n O que ainda te emociona na carreira?

 L É a recepção das crianças e o reconhecimento 
do público mais jovem. Eles são sinceros. Me 
emociona muito também é poder estar traba-
lhando. Para mim é importante trabalhar. 

 n A passagem do tempo dian-
te dos olhos do público te 
incomoda?

 L Eu não envelheci. Ainda es-
tou com 16 anos (risos). Mui-
tas vezes, vejo uma cena de 
uma novela e aí demoro a 
me reconhecer: ‘ih, aquela 
senhora ali sou eu!’.

 n Hoje, as pessoas falam 
mais abertamente de assuntos po-

lêmicos como preconceito e assédio, por 
exemplo. No passado, as mulheres tinham 
medo de denunciar e dizem que muitas 
atrizes sofreram assédio no passado. Já 
aconteceu com você? 

 L Nunca tive problema nenhum e sabe por 
quê? A minha mãe só me largou quando o meu 
filho nasceu. Ela me deixou para tomar conta 
do neto e mesmo assim, ela estava ali comi-
go. Isso me dava segurança. Na minha época, 
não vi casos como acontecem hoje e confesso 
que fico espantada. Vejo esses escândalos e 
histórias que acontecem e relatos de casos do 
passado e isso me deixa impactada. Mas eu 
nunca sofri nada.

 n Se não fosse atriz, o que você seria? Tinha 
um plano B?

 L Já tentei ser professora de música. Eu toco 
piano, acordeon e violão, só que não tenho mui-
ta paciência para ensinar. Quando o aluno er-
rava,  ficava irritada (risos). Ser atriz acho que 
é um dom mesmo. Eu era sempre a que cantava 
nas festinhas, fazia apresentações na igreja e 
nas escolas, já nasci para ser atriz.

 n Li que em uma entrevista você diz que 
casar ‘é um horror’. Por quê?

 L Viver junto é uma droga. Você já fez excursão 
e teve que dividir o quarto com alguém? É um 
querendo o ar mais gelado, outro querendo ver 
a televisão e o terceiro quer dormir cedo. É uma 
droga, é uma loucura. Tudo é muito ruim, e o 
bom mesmo é namorar. Cada um na sua casa 
é o ideal. Já fui casada e sei que é uma droga 
(risos). Detesto.

 n Você está aberta para um relacionamento, 
para namorar?

 L Se acontecer... Mas o negócio vai ser difícil 
para eu me interessar. Para me interessar por 
uma pessoa, precisa de uma proximidade mui-
to grande de respeito, de admiração pelo inte-
rior da pessoa. Sabe de uma coisa? Eu não pen-
so muito nisso agora. Namorar? O meu negócio 
é ganhar dinheiro para pagar as contas. 

 n Você revelou que se mudou recentemente 
e que havia feito a mudança por conta de um 
problema no joelho, que a impossibilitava 
de subir escadas. Como está fazendo agora?

 L Evito sair ao máximo, não só pelo joelho, 
mas também por conta do coronavírus. Só saio 
quando realmente é necessário.

 n Em que bairro você está morando no 
momento?

 L Na Urca.

 n Como está sua vida agora de volta ao seu 
antigo imóvel?

 L Estou vivendo das economias que fiz durante 
a minha carreira para usar em momentos como 
esse que estamos passando. 

A gente vê essas aglomerações, 

essas festas e por mais que as 

autoridades peçam para ficar 

em casa, a pessoa não está nem 

aí. É rezar para a gente sobrar
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ECONOMIA

Preço do 
óleo de soja 
aumentou 
92%  no Rio
Feijão preto, mamão papaia, arroz e a 
batata doce também estão mais caros

REPRODUÇÃO SINDBANCÁRIOS

Alta demanda na China e do dólar provocaram incentivo à exportação da soja, encarecendo o óleo

O 
preço do óleo de soja 
subiu 92,23% na ca-
pital fluminense, 
no acumulado de 12 

meses finalizados em março 
deste ano, segundo o Índi-
ce de Preços ao Consumidor 
(IPC), da Fundação Getulio 
Vargas (FGV). Em um ano, 
os produtos que também re-
gistraram as maiores altas 
foram feijão preto (72,31%), 
mamão papaia (57,54%), ar-
roz (57,23%) e batata doce 
(45,42%), conforme indicou 
o estudo da FGV. Para mini-
mizar o impacto no bolso, 
especialistas ouvidos por 
O DIA deram sugestões de 
como economizar.

Mas, afinal, por que os 
preços subiram tanto? Eco-
nomista da FGV, Matheus 
Peçanha indica que o au-
mento da demanda na China 

e a alta do dólar provocaram 
o incentivo à exportação da 
soja. Sendo assim, com esse 
cenário, houve desabasteci-
mento no mercado interno, 
o que causou a elevação nos 
preços dos produtos deriva-
dos da soja.

O especialista pondera 
que o óleo de soja perma-
necerá caro ao longo deste 
ano. “Porque a demanda in-
terna vai continuar alta e te-
remos nova rodada do auxí-
lio emergencial e o dinheiro 
será destinado à compra de 
alimentos”, explica, acres-
centando que o câmbio deve 
continuar em elevação.

Tiago Sayão, economis-
ta e professor do Ibmec, faz 
coro: “O valor do óleo de soja 
tende a continuar nesse pa-
tamar, pois não há indicativo 
de nenhuma mudança no ce-
nário internacional e domés-
tico. Produtos como tomate 
(-14,12%), cenoura (-9,40%) e 

 > Matheus Peçanha 
avalia que o novo au-
xílio emergencial, com 
valor médio de R$ 250, 
pode levar o Brasil a 
acentuar o quadro de 
insegurança alimentar. 
No fim do ano passado, 
59,4% dos domicílios 
brasileiros estavam 
nessa situação, de acor-
do com levantamento 
da Universidade Livre 
de Berlim, na Alema-
nha, em parceria com 
a UFMG e a UnB.

“O auxílio emergen-
cial vem em um pata-
mar bem baixo e, para-
lelamente, vimos o cres-
cimento da inseguran-
ça alimentar no Brasil. 
Com o valor abaixo do 
auxílio disponibilizado 
no ano passado, o país 
já teve um aumento no 
quadro de inseguran-
ça alimentar, portanto, 
nós corremos o risco de 
continuar aumentando 
ainda mais esse mapa da 
fome”, analisa.

Conforme Pesquisa 
Nacional da Cesta Bá-
sica de Alimentos, do 
Dieese, a cesta básica 
custava R$ 629,82 na 
cidade do Rio em feve-
reiro. O departamento 
concluiu que o “auxílio 
não terá a menor condi-
ção de garantir seguran-
ça alimentar. Por isso, 
pode-se considerar que 
este auxílio é de fome”.

Auxílio não 
garante 
sustento

 NEspecialistas reforçam que 
os consumidores devem bus-
car promoções e pesquisar os 
valores, para cortar gastos com 
as compras de supermercado, 
por exemplo. Na avaliação do 
professor Sayão, a alternativa 
é procurar frutas e verduras da 
época, aprender a substituir ali-
mentos mais caros, pesquisar 
por promoções nas lojas online 
e aplicativos e trocar as marcas 
dos produtos.

Luciana Novaes, nutricionista 
e mestre em Saúde Pública pela 
Fiocruz, aponta que os consumi-
dores não devem fazer compras 
sem listas: “Isso evita que se gas-
te dinheiro comprando por im-
pulso. Também não se deve ir ao 
mercado com fome. Comprará 
muito mais do que precisa, como 

se pudesse comer tudo naquele 
momento”, orienta.

Outra sugestão é comprar 
legumes e frutas acompanhan-
do as safras. “Quando os vege-
tais são colhidos na época certa, 
além de terem melhor qualidade 
nutricional, costumam ter o va-
lor mais barato”, explica.

A nutricionista indica que o 
feijão pode ser substituído por 
ervilha, grão de bico, soja ou len-
tilha. O arroz pode ser trocado 
por batata, inhame, aipim ou mi-
lho. A combinação de arroz com 
feijão por salada de ervilha com 
batata. Em relação ao óleo de 
soja dá para trocá-lo por outros 
óleos vegetais como girassol, 
canola ou milho. Substituição 
bem comum é a carne bovina 
pela de frango e suína.

PARA ECONOMIZAR

Ao ir às compras, leve uma lista

batata inglesa (-8,81%) regis-
traram queda de preços em 
março de 2021. Essa queda 
está relacionada a questões 
sazonais, como a maior dis-
ponibilidade no mercado”.

OUTROS GRUPOS SOB PRESSÃO
Segundo Guilherme Morei-
ra, economista e coordena-
dor do IPC e dos Índices de 
Obras Públicas (IPOP) da 
Fundação Instituto de Pes-
quisas Econômicas (Fipe), 
os mesmos fatores mencio-
nados para a soja afetaram 
outros grupos estão expostos 
ao mercado externo.

“Por exemplo, os grandes 
aumentos que ocorreram 
na maioria das proteínas de 
origem animal, principal-
mente na carne bovina. Nos 
últimos 12 meses termina-
dos em março, a carne bovi-
na subiu 31,62%, a carne de 
frango 21,44% e a carne suí-
na 31,74%”, pontua Moreira.

LETÍCIA MOURA
leticia.moura@odia.com.br
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Fronky, um cão da raça Mastim Inglês, todos os dias 

pela manhã fica empolgado para encontrar a sua 

melhor amiga, Shaun, a carteira que trabalha na 

região. Eileen, sua tutora, conta que ele sempre corre 

para a porta ansioso, pedindo para sair. Quando o 

caminhão de Shaun se aproxima, ele se senta ao 

portão e fica impaciente se ela demora a aparecer. 

Shaun tem um trabalho estressante e muito exaus-

tivo. Para ela, essas pequenas pausas com Fronky 

a ajudam, dando uma razão para aparecer por ali 

todos os dias, como uma terapia.

Daphne, uma cadelinha da raça corgi, com suas curtas perninhas, provou ser 

valente e não temer o trabalho. Aos dois anos, ela é uma respeitada pasto-

rinha, comandando a fazenda da família. Em entrevista ao jornal britânico, 

Metro, sua dona, Heather, contou que o trabalho de pastoreio de ovelhas 

para Daphne foi totalmente instintivo. Ela acredita que seja a única corgi que 

trabalha como pastora em todo o Reino Unido.

AMIZADE ENTRE  
UM CÃO E A CARTEIRA

DAPHNE, A ‘PASTORA’ DE OVELHAS

Cosmo, um cão da raça pitbull surpreendeu sua 

família e até o corpo de bombeiros, da região 

de El Paso, no Texas (EUA). No último dia 14, 

seu tutor teve uma emergência médica e o 

cachorro partiu para conseguir ajuda, chaman-

do a atenção de uma pessoa que chamou pelo 

resgate. O cão teria tentado entrar na ambu-

lância junto ao paciente, mas permaneceu 

perto da equipe, até a chegada dos familiares. 

A bravura de Cosmo lhe rendeu uma homena-

gem pelo corpo de bombeiros. Segundo infor-

mações da imprensa local, o pitbull recebeu 

uma medalha e um bolo para cães.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

É preciso 
cuidado para 
não oferecer 
petiscos em 
excesso e 
sobrecarregar 
a dieta de 
cães e gatos

Duas raças bem parecidas

Muitos confundem as raças Lhaso Apso e Shih Tzu pela 

grande semelhança. Para diferenciar, é preciso prestar 

atenção aos detalhes presentes na cabeça e no rosto. Ou-

tra boa forma de diferenciar é a pelagem: a do primeiro é 

grossa e áspera; já a do segundo é fina, lisa e mais delicada.

REPRODUÇÃO/SHUTTERSTOCK

O Angorá é um 

gato turco de 

olhos claros (que 

podem ser de 

cores diferentes) 

e pelos longos.  

A raça doméstica 

é uma das que 

mais se identifica 

com as crianças, 

sendo brincalhão 

e carinhoso.

FIQUE 
LIGADO!

Um novo 
cardápio 
após a 
castração

BRUNA MARQUEZINE 
APRESENTA MIA, 

GATINHA ADOTADA

A atriz Bruna Marquezine apresentou, na tarde de 

terça-feira, sua nova gatinha. Ainda filhote, o animal 

se chama MIA MARQUEZINE CELULARI. Nos co-

mentários das fotos, Enzo, filho de Claudia Raia e Edson 

Celulari e namorado de Bruna, se derreteu pelas duas. “Coisa 

mais linda nossa filha. Puxou à mãe, graças a Deus”, brincou.

REPRODUÇÃO/FACEBOOK/EL PASO FIRE DEPARTMENT
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n blog: www.odia.com.br/blog/eobicho n Com conteúdo: Portal iG

PITBULL SALVA A VIDA DO TUTOR

M
uito se fala sobre a castração de cães e ga-
tos como um ato de amor e, de fato, a prá-
tica tem benefícios comprovados e é muito 

recomendada por médicos-veterinários. Além de 
conter o aumento desenfreado da população de 
animais abandonados, a castração é responsável 
pela diminuição de comportamentos indesejados, 
como brigas e fugas. Também é uma medida pre-
ventiva às doenças do aparelho reprodutor, como 
tumores de mama e próstata, infecção no útero e 
até gravidez psicológica nas fêmeas.

Apesar de ser um procedimento relativamente 
simples, a castração exige alguns cuidados espe-
ciais, com atenção para algumas mudanças de ro-
tina que valem para toda a vida. De acordo com o 
médico veterinário Flavio Silva, um dos principais 
impactos tem relação com as mudanças hormo-
nais, que resultam em um comportamento mais 
sedentário, que pode ser convite ao ganho de peso 
e, que pode levar à obesidade. “Diante desse fator 
crítico, a alimentação passa a ter um papel central 

para a saúde dos cães e gatos castrados, com foco 
no controle da ingestão calórica”, explica.

Para cães e gatos que estão no peso ideal no 
momento da castração, Flavio indica adotar um 
alimento superpremium específico para castra-
dos, que vai oferecer todos os nutrientes neces-
sários com calorias moderadas para a manuten-
ção do peso. Além disso, deve ser estabelecida 

uma rotina de atividades para o pet, com estí-
mulo a brincadeiras e exercícios, o que vai contri-
buir para o equilíbrio energético.

E outro ponto muito importante: é preciso 
cuidado para não oferecer petiscos em excesso 
e sobrecarregar a dieta. Já existem no mercado 
opções de petiscos saudáveis, saborosos e com 
baixas calorias.  
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