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CORPO DE JORGE 
PICCIANI É 
SEPULTADO NO 
CEMITÉRIO 
JARDIM DA 
SAUDADE. 
RIO DE JANEIRO, P. 11

CRISE 
FECHAMENTO 
DA UFRJ 
COMPROMETERÁ 
FUTURO DO 
ESTADO E DO PAÍS 
UM OLHAR SOBRE O 
RIO, P. 10

Desemprego no 
Rio baseado na 
desigualdade

Pesquisa da Comissão 
de Trabalho da Alerj 
revela situação atual 
do recorte racial e de 

gênero na capital do estado. P. 12

Onze mortos foram aliciados 
pelo tráfico ainda adolescentes
Dos sete presos, dois eram menores ao serem recrutados. Unicef alerta para o risco da falta de oportunidades.  P. 4 E 5

OPERAÇÃO NO JACAREZINHO

ESTAR COMUNICAÇÃO 

TESTE PARA A 
SEGUNDONA
Botafogo de Marcelo 
Chamusca e Vasco de 
Marcelo Cabo se enfrentam 
hoje na primeira partida da 
final da Taça Rio, no Nilton 
Santos, antes do começo 
da Série B do Brasileiro. P. 8 

Influenciadora 
digital Bianca 
Andrade, a 
Boca Rosa, 
abre o jogo 
sobre dilemas 
da gravidez.  
P. 4 
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PRIMEIRO FILHO

BISPO ABNER FERREIRA
CAMINHO DA SABEDORIA, P. 7 

Pessoas honestas 
são sinceras, justas 
e se preocupam 
com o bem-estar 
do próximo  

PADRE OMAR
FÉ NO RIO, P. 6 

Somos responsáveis 
pela comunicação 
que fazemos, 
informações que 
damos

SIDNEY REZENDE

Para cientista 
política, milícias 
vão continuar 
influenciando nas 
eleições 

P. 2

GARDÊNIA CAVALCANTI
DMULHER, P. 2

Lu Rufino, uma 
mulher que luta 
pela inclusão e 
dá exemplo de 
superação
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ANDRÉ MARQUES: 
‘TUDO PELA ARTE’

Apresentador do Apresentador do 
‘No Limite’ conta ‘No Limite’ conta 

que se preparou que se preparou 
para o reality para o reality 

e garante que e garante que 
comeria olho de comeria olho de 

cabra. cabra.   P. 14P. 14

Edifício na Avenida Rui Barbosa, 
no Flamengo, serviu de locação 
para o filme ‘Minha Mãe É Uma 
Peça’, estrelado por Paulo Gustavo, 
que morreu de covid no dia 4 deste 
mês. A O DIA, moradores revelam 
detalhes da convivência com o ator 
e bastidores da produção. P. 3 

Um prédio 
cheio de 
histórias 
para contar

ESTEFAN RADOVICZ 

Criminosos 
matam jovem 
por reclamação
Fotógrafo é assassinado na por-
ta de casa, no Fonseca (Niterói), 
após pedir que traficantes fizes-
sem menos barulho. P. 4

RAFAEL RIBEIRO / VASCOVITOR SILVA/BOTAFOGO
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NA DISPUTA PELO TÍTULONA DISPUTA PELO TÍTULO

Em jogo tenso, primeiro Em jogo tenso, primeiro 
Fla x Flu da decisão Fla x Flu da decisão 

fica no 1 a 1. Gabigol, fica no 1 a 1. Gabigol, 
de pênalti, e Abel de pênalti, e Abel 

Hernández, de cabeça, Hernández, de cabeça, 
marcaram no Maracanã. marcaram no Maracanã. 

Destino da taça será Destino da taça será 
definido no próximo definido no próximo 

sábado.sábado. P. 8  P. 8 



2    DOMINGO, 16.5.2021  I  O DIA

SABRINA PIRRHO

Com participação de:

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

A disputa política entre Bolsonaro e Lula terá 
influência inevitável nas disputas estaduais 
na eleição de 2022. Pelo menos é esta a 

conclusão preliminar da cientista política Mayra 
Goulart. “Teremos um pleito marcado pela dicoto-
mia entre Lula e Bolsonaro. Falo em dicotomia, pois 
o termo polarização leva a equívoco grave: pres-
suposição de que há simetria no posicionamento 
ideológico de ambos, quando, de fato, temos um 
representante da extrema direita, com discurso ra-
dical e beligerante. Contra ele, um líder de esquerda 
moderada que se movimenta para capitanear fren-
te ideologicamente heterogênea”, diz. Professora 
de Ciência Política da UFRJ e do Programa de Pós-
-Graduação em Ciências Sociais da UFRRJ, Mayra 
acredita que milícias continuarão influenciando nas 
eleições. “A relação do crime organizado com políti-
ca se agrava a cada pleito, sobretudo após reforma 
eleitoral de 2015 que proibiu doações de campanha 
por parte de pessoas jurídicas e, subsequentemen-
te, ampliou papel de contribuições individuais, cuja 
origem é mais difícil de ser rastreada”.

ENTREVISTA 

A relação do crime organizado 
com a política nas eleições

 n Qual será a característica da 
eleição 2022 no nosso estado?

 L O Rio de Janeiro, em virtude do 
seu passado como capital do país, 
tem sua política configurada a par-
tir de componentes locais e nacio-
nais. Começando pelos últimos, 
teremos um pleito marcado pela 
dicotomia entre Lula e Bolsonaro. 
Falo em dicotomia, pois o termo 
polarização leva a um equívoco 
grave: a pressuposição de que há 
simetria no posicionamento ideo-
lógico de ambos, quando, de fato, 
temos um representante da extre-
ma direita, com um discurso radi-
cal e beligerante. Contra ele, há um 
líder de uma esquerda moderada 
que se movimenta para capitanear 
uma frente ideologicamente he-
terogênea, mediante a atração de 
todas as forças dispostas a entrar 
na composição, incluindo aquelas 
que durante os últimos dois anos 
orbitaram o espectro bolsonarista.

 n A disputa será ideológica entre 
direita e esquerda?

 L Não. Como mencionei anterior-
mente, a nacionalização que ver-
tebra ideologicamente o pleito é 
apenas um dos componentes, sen-
do o elemento local determinado 
a partir de dinâmicas que, embora 
marcadas por forte carga ideológi-
ca, são entendidas pela população 
sob a chave da gestão. Podemos lis-
tar, como exemplo, a pandemia e 
a violência urbana, cujas alterna-
tivas para o combate (negacionis-
mo x restrições acompanhadas de 
repasses do Estado; legitimação 
x crítica ao uso da violência poli-
cial) dividem a população seguin-
do a escala ideológica, porém, são 
ressignificadas discursivamente 
como questões técnicas. Tradicio-
nalmente, as discussões a esse res-
peito ganhariam feições plebiscitá-
rias no tocante à gestão do gover-

nador incumbente, porém, nessa 
eleição há um vácuo de poder, na 
medida em que Cláudio Castro não 
é uma figura conhecida do grande 
público. Essa conjuntura aumenta 
as atenções em torno da gestão de 
Eduardo Paes que, a meu ver, será 
o grande cabo eleitoral na disputa, 
ao lado de Lula e Bolsonaro. 

 n Em 2022, também será a opor-
tunidade do eleitor escolher 
votar para Câmara e Senado. 
O Rio é displicente na escolha 
dos melhores nomes que possam 
defender os interesses do eleitor 
e do estado? O eleitor sabe a 
diferença entre as duas Casas?

 L O eleitor fluminense não é menos 
informado ou consciente do que os 
das demais unidades federativas. 
O que me parece diferente aqui é 
o desalento. Uma continuada crise 
econômica, somada a um também 
continuado e ainda mais radical 
descalabro em termos de seguran-
ça pública, geram no eleitor uma 
sensação de maior ceticismo con-
quanto as suas elites políticas. No 
entanto, sobretudo no tocante à 
eleição para a Câmara, acredito 
que o interesse pode ser estimu-
lado pela discussão de temas mais 
próximos aos diferentes segmentos 
populacionais, que dizem respeito 
a questões locais mas, também, à 
representação de identidades e in-
teresses plurais mais específicos e 
nichados. Esta, aliás, é a vocação do 

soluções e reflexões à disposição 
da sociedade civil.

 n A senhora acredita que as milí-
cias tentarão eleger aliados para 
a Alerj no ano que vem?

 L Certamente. A relação do crime 
organizado com a política se agrava 
a cada pleito, sobretudo após a re-
forma eleitoral de 2015 que proibiu 
as doações de campanha por parte 
de pessoas jurídicas e, subsequen-
temente, ampliou o papel de con-
tribuições individuais, cuja origem 
é mais difícil de ser rastreada por 
parte dos órgãos de controle.

 n A segurança pública é um tema 
vital a ser discutido?

 L O mais importante, na medida 
em que esta discussão não faz sen-
tido se desarticulada dos elemen-
tos econômicos e sociais que atuam 
nessa equação. A criminalidade 
serve de argumento para o uso da 
violência contra as classes popu-
lares. O apoio das classes média e 
alta a esse projeto abjeto só será re-
vertido pelo engajamento pacien-
te daqueles que estão dispostos a 
compor um discurso que não conte 
com a empatia como pressuposto, 
mas como o resultado desejável 
de um processo de aprendizado. 
É preciso explicar que o uso da 
violência não gera bons resulta-
dos e que as classes populares, so-
bretudo os favelados, não são uma 
ameaça a ser combatida. 

MAYRA GOULART, CIENTISTA POLÍTICA

Legislativo, sobretudo em sistemas 
eleitorais proporcionais. Neste tipo 
de sistema, há uma maior possi-
bilidade de que preferências não 
majoritárias sejam representadas 
por meio da agregação dos votos de 
minorias de diferentes regiões den-
tro de um distrito eleitoral, uma 
vez que estes tendem a ser conside-
ravelmente maiores do que quando 
comparamos com os sistemas elei-
torais majoritários ou mistos. 

 n O PSOL está rachado entre os 
que acham que se deve buscar 
aliados no centro e os que prefe-
rem uma esquerda puro-sangue. 
A discussão é produtiva?

 L É produtiva para as lideranças do 
PSOL que disputaram a eleição e 
que ganham votos para as eleições 
proporcionais entre segmentos da 
população que vibram com discur-
sos sectários e de purismo ideoló-
gico. Para aqueles que almejam a 
vitória de uma força de esquerda 
para cargos majoritários (Senado, 
governo estadual e Presidência 
da República), é em muitos casos 
uma condenação à irrelevância. Na 
minha opinião, o PSOL prestaria 
um melhor serviço à população se 
buscasse esses votos aproveitando 
a vocação das eleições proporcio-
nais, discutindo temas afeitos às 
minorias demográficas, não demo-
gráficas e às diferentes categorias 
profissionais, enriquecendo, com 
isso, o repertório de alternativas, 

ACERVO PESSOAL
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Homem é morto no 
quintal de casa após 
pedir que traficantes 
fizessem menos barulho 
em Niterói.
RIO DE JANEIRO

Em meio à covid, 
Hospital Marcílio Dias 
tem andar bloqueado 
à disposição de 
superiores.
 RIO DE JANEIRO

‘Tem mãe que cafetina 
filha pra drogado apenas 
pra poder não ajudar a 
filha na pandemia’, diz 
Cristina Mortágua.
FÁBIA OLIVEIRA

As mais lidasOnline

SidneyRezende
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HISTÓRIAS INESQUECÍVEIS COM

PAULO GUSTAVO
Moradores do prédio em que foi gravado o primeiro filme “Minha mãe é uma peça” 
revelam detalhes da convivência com o ator e a movimentação do elenco no edifício

ALBERTO JOÃO
alberto.pereira@odia.com.br

Moradora Fátima Pereira conversou com Paulo Gustavo na gravação Xará de Paulo Gustavo, Paulo Chaves mora no prédio há 50 anos

N
a Avenida Rui Bar-
bosa, no Flamengo, 
Zona Sul do Rio, um 
prédio chama aten-

ção pela imponente arqui-
tetura, no estilo art déco, da 
década de 1940, e por abri-
gar diversos filmes e comer-
ciais, entre eles, o primeiro 
“Minha mãe é uma peça”, es-
trelado pelo ator Paulo Gus-
tavo. Apesar da história ser 
baseada em Niterói, o filme 
teve como locação para o ce-
nário de Dona Hermínia e 
seus filhos o imóvel no bair-
ro carioca.

Ao jornal O DIA, os vi-
zinhos revelaram basti-
dores inesquecíveis  da 
“aventura” no “edif ício 
cinematográfico”. 

Paulo Chaves, xará de Pau-
lo Gustavo, morador do pré-
dio há mais de 50 anos e que 
viveu na infância, em Nite-
rói, terra de Paulo Gustavo, 
contou que ficou impressio-
nado com o humorista du-
rante as filmagens. 

“Nas filmagens percebi 
que o Paulo Gustavo valori-
zava muito sua família. Meu 
apartamento tem vista para 
os fundos, mas sentimos a 
movimentação da equipe o 
dia inteiro. Não podíamos 

descer. O filme quebrou pre-
conceitos e o Paulo se reali-
zou profissionalmente. Me 
lembrava o Miguel Falabella 
no início de carreira”, afir-
mou o morador, que é ar-
queólogo e museólogo. 

A irmã, a jornalista Môni-
ca Chaves, contou que a pro-
dução usou o salão de festas 
do prédio como camarim e 
refeitório. “Era muita gen-
te envolvida no filme. A mãe 
dele é um barato”, comentou. 

André Pellenz, diretor do 
primeiro “Minha mãe é uma 
peça”, revelou em entrevista 
a O DIA uma história engra-
çada que ocorreu no interva-
lo da gravação.

“O Paulo saiu pelo prédio, 
fora do nosso set, vestido de 
Dona Hermínia, para pegar 
um ar. De longe, vi alguns 
moradores paralisados, sem 
entender quem era aquela 
figura de bobes na cabeça 
sentada num banquinho to-
mando café em copo de plás-
tico”, disse.

Prédio no Flamengo 
onde foi gravada 
uma cena do primeiro 
filme “Minha mãe é 
uma peça”

Moradores citaram 
que a produção 
usou o salão como 
camarim e refeitório

FOTOS ESTEFAN RADOVICZ/AGÊNCIA O DIA

‘Havia muita confiança e trabalho’, diz diretor
 > Diretor do primeiro filme 

“Minha mãe é uma peça”, 
André Pellenz, não econo-
mizou elogios ao falar da 
relação com Paulo Gusta-
vo e sua atuação no filme e 
na série 220 volts.

“Lembro de nosso orgu-
lho. A gente falava: ‘cara, es-
tamos fazendo o filme. Será 
que vai funcionar?”. Havia 
muita confiança e muito 
trabalho - não foi um filme 
que nasceu pronto, todos 
os personagens da peça 
nunca tinham sido vistos 
antes, como os filhos, Car-
los Alberto, etc. Foi preciso 
entender como cada um se-
ria, como falavam, enfim. 
Meses de muito suor.

André Pellenz explica 
que Paulo Gustavo tinha 
como característica não 
repetir cena, ou seja, não 

quero perder o momento cer-
to e espontâneo.

“Paulo sempre participa-
va bastante. Mas nem tudo 
era improvisado, como pode 
parecer. Ele improvisava em 
cima do já estava escrito. Não 

vinha do nada. Muitas vezes 
eu o provocava. ‘E se Hermí-
nia falasse desse jeito?’ e daí 
algumas coisas podiam mu-
dar. Paulo Gustavo não gosta-
va de repetir, e ele tinha razão, 

porque de fato isso fazia ele 
perder a mesma esponta-
neidade do primeiro take. 
Muitas vezes eu acionava a 
câmera no ensaio para po-
der ter alguma cobertura. 
Aprendi muito com isso”.

Além da amizade no fil-
me, o diretor afirmou que 
Paulo Gustavo era um dos 
melhores papos sobre qual-
quer assunto da vida. 

“Paulo era uma das pes-
soas mais inteligentes que 
já conheci. Sua opinião so-
bre qualquer assunto era 
sempre um ponto de vista 
interessante. Se você estava 
triste, ele tinha algo a falar 
que te fazia pensar. Seu jeito 
direto botava todo mundo 
em pé. O filme não é apenas 
uma sucessão de piadas, co-
locamos muitas questões 
nossas ali”, explicou.

CONDOMÍNIO AGITADO

 NO período de gravação do pri-
meiro filme “Minha mãe é uma 
peça” teve seus momentos de 
apuros no condomínio da Ave-
nida Rui Barbosa, no Flamengo, 
Zona Sul do Rio. O prédio é fa-
moso por receber filmes, como 
“Super Xuxa contra o Baixo As-
tral” e a novela “O Astro”, além 
de muitos comerciais. 

Moradores contaram que 
a agitação na área do condo-
mínio era uma preocupação. A 
movimentação da produção co-
meçava ainda na madrugada e 
terminava depois do anoitecer. 

“O caminhão da produção 
chegou cedo e a gente não po-
dia mais entrar ou sair do pré-
dio. Moro há mais de 42 anos 
aqui e gosto pelo sossego. Es-
sas gravações não acho legais 

pela super exposição do prédio 
e também porque não trazem 
grandes quantias para o con-
domínio”, disse a professora 
Fátima Pereira.

Ela revelou um momento 
em que Paulo Gustavo chegou 
para conversar sobre o traba-
lho do filme. “Ele reclamou 
comigo. Falou que eu esta-
va atrapalhando a gravação, 
mas eu disse que era moradora. 
Uma das moças da produção 
também veio conversar. Eu sei 
que estou na história do Paulo 
Gustavo. Ele nunca esqueceu 
de mim, porque também sou 
uma peça”, brincou.

O condomínio conta com 134 
apartamentos e possui 15 an-
dares. A casa de Dona Hermínia 
ficava no 2º e de frente para rua.

Condomínio também foi palco de 
filme da Xuxa e cenário de novela

‘Financiar a 
sequência de um 
sucesso é fácil; 
difícil é ter recurso 
para o primeiro’

André Pellenz,diretor do 1º 
“Minha mãe é uma peça”

MOREIRA CÉSAR

 NUma placa de identifica-
ção da Rua Moreira César, em 
Icaraí (Niterói), foi furtada 
ontem de madrugada. A rua 
terá o nome alterado para 
Ator Paulo Gustavo. A Câ-
mara de Vereadores aprovou 
a troca por 18 votos contra 
três. A proposta foi enviada à 
Casa pelo prefeito Axel Grael 
após consulta pública. A po-
pulação deu aval com mais 
de 90% de votos favoráveis. 

Segundo a PM, agentes 
do 12º BPM (Niterói) passam 
pela esquina com a Rua Pre-
sidente Becker e avistaram 
um homem que estava com 
a placa. Ele foi encaminhado 
à 76ª DP (Niterói).

Placa de rua 
é furtada
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Quase metade dos 27 mortos na operação da 
Polícia Civil eram menores ao ingressar no tráfico

O 
feriado de Finados 
de 2016, no Rio, fi-
cou marcado pela 
sensação térmica 

de 39°C, arrastões nas areias 
da Zona Sul e 68 ônibus de-
predados, a maioria da linha 
474 (Jacaré-Jardim de Alah). 
Os vândalos integravam o 
chamado Coreto, gíria usada 
para grupos de menores que 
praticavam roubos e furtos 
para o tráfico. Entre os deti-

dos, naquele dia, estava Smi-
gol, de 15 anos, que furtara 
um cordão de ouro de uma 
mulher, no Leblon.

Quase cinco anos depois, 
sua ficha criminal possui 
nove anotações, sendo sete 
ainda enquanto menor. Smi-
gol foi um dos presos, que 
tinham mandato, na Ope-
ração Exceptis, realizada no 
Jacarezinho, no último dia 
6 de maio. No momento da 
prisão, portava um fuzil.

Levantamento feito por 
O DIA mostra que, dos 27 
mortos, apontados como 
criminosos, na operação, 

11 começaram ainda ado-
lescentes no crime; alguns, 
com mais de uma interna-
ção no Degase (Departa-
mento Geral de Ações So-
cioeducativas) a partir dos 
14 anos. Entre os sete pre-
sos, dois foram recrutados 
por traficantes ainda en-
quanto menores.

SEM OPORTUNIDADES

De acordo com a  Pol í -
cia Civil, um dos motivos 
para deflagrar a operação 
foi justamente o recruta-
mento de menores para o 
tráfico. Detalhes desse ali-

BRUNA FANTTI
bruna.fantti@odia.com.br

Jovem reclamou de 
traficantes na porta 
de sua casa em 
Niterói e foi baleado

Fotógrafo 
morto por 
pedir menos 
barulho
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Thiago: filha não dormia

O fotógrafo Thiago Freitas de 
Souza, 32, foi assassinado na 
porta de casa, ontem de ma-
nhã, na comunidade do Santo 
Cristo, no Fonseca (Niterói). 
Ele pediu que traficantes dimi-
nuíssem o barulho que faziam 
no local. A região foi palco de 
guerra entre traficantes rivais, 
no início da manhã. 

Segundo a Delegacia de 
Homicídios de Niterói, a víti-
ma estava em casa com a fa-
mília e, por volta da 6h, saiu 
para pedir que traficantes di-
minuíssem um pouco o baru-
lho, pois a filha não conseguia 
dormir. Em seguida, Thiago 
foi baleado. Ele chegou a ser 
socorrido por familiares para 
o Hospital Estadual Azevedo 
Lima, mas não resistiu.

No começo da manhã, a 
comunidade do Santo Cristo, 
junto com a Coronel Leôncio, 
foram alvo de invasão de trafi-
cantes. Criminosos do Terceiro 
Comando Puro estariam ten-
tando retomar as favelas con-
troladas pelo Comando Ver-
melho. O comandante do 12º 
BPM (Niterói), coronel Sylvio 
Guerra, informou que equipes 
ocuparam as comunidades e 
controlaram a situação.

Jacarezinho: um dos presos aparece em uma foto com fuzil

REPRODUÇÃO

dades facilita o ingresso no 
crime. “É essencial termos 
políticas específicas para 
prevenir diferentes formas 
de violência, como o ali-
ciamento e o homicídio de 
crianças e adolescentes. É 
necessário investir em pro-
gramas de oportunidades 

de renda e trabalho espe-
cialmente para adolescen-
tes negros, nos territórios 
mais vulneráveis. Precisa-
mos de um educação que 
proteja”, disse, em nota.

Para o delegado Felipe 
Curi, diretor do Departa-
mento Geral de Polícia Es-
pecializada (DGPE), o ali-
ciamento de menores, prin-
cipalmente pelo Comando 
Vermelho, é estratégico. 

“Os traficantes cometem 
vários crimes e obrigam o 
menor a assumir a autoria, 

quando há algum proble-
ma. Isso porque, pela lei, 
o menor só pode ficar no 
máximo três anos interna-
do em medida socioedu-
cativa. Fora o aliciamento 
para uma série de ativida-
des dentro da hierarquia 
do crime”, disse.

O Ministério Público 
fez uma força-tarefa para 
apurar a operação no Ja-
carezinho, a mais letal da 
história do Rio. Nela, um 
policial civil também mor-
reu. Atualmente, 823 ado-
lescentes cumprem medi-
das no Degase.

THUANY DOSSARES
thuany.dossares@odia.com.br

THUANY DOSSARES
thuany.dossares@odia.com.br

Do Coreto ao 
fuzil: a curta 
vida no crime do 
Jacarezinho

ciamento constam em in-
quérito sigiloso da DPCA 
(Delegacia de Proteção à 
Criança e Adolescente).

Segundo Luciana Phe-
bo, chefe da Unicef (Fundo 
das Nações Unidas para a 
Infância) na Região Sudes-
te, a ausência de oportuni-

Falta de 
oportunidade aos 
jovens e estratégia 
do tráfico facilitam 
aliciamento
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A
o ler suas Memórias, 
vemos como a vida 
psíquica de Jung era 
riquíssima. Aqui no 

Brasil, a Dra. Nise da Silvei-
ra – que criou o Museu do In-
consciente – foi uma de suas 
seguidoras, numa época em 
que não havia Instagram. Rsrs.

Jung convivia com perso-
nagens psíquicos interessan-
tíssimos, que costumavam lhe 
deixar intrigado: seriam eles 
verdadeiros ou uma fantasia 
de sua fértil imaginação? A 
um desses misteriosos, deu o 
nome de Filemon: “Psicologi-
camente, Filemon representa-
va uma inteligência superior. 
De vez em quando tinha a im-
pressão de que ele era quase 
fisicamente real.

Passeava pelo jardim e o 
considerava espécie de guru, 
no sentido dado pelos hindus 
à palavra. Passados mais de 
15 anos, recebi a visita de um 
hindu muito culto, idoso, ami-
go de Gandhi... Indeciso, per-
guntei se podia falar sobre a 
natureza e do caráter de seu 
guru. Com a maior naturali-
dade, respondeu:

-Sim, era Chankaracharya.
-O comentador dos Vedas?... 

Mas morreu há séculos.
- Sim, é dele que estou 

falando.
- O senhor está falando de 

um espírito?
-Naturalmente, de um 

espírito.
Nesse momento lembrei-

-me de Filemon.
‘Há gurus espirituais’, acres-

centou. ‘A maioria dos seres 
tem gurus que são homens vi-
vos. Mas há os que têm espírito 
como mestre’.

A notícia foi para mim 
tão consoladora quanto 
esclarecedora.”

Um domingo bem inspira-
dor, com boas reflexões!

MISTERIOSOS 
PERSONAGENS

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

MAFIOSO OU INIMIGO DO ESTADO

Alvo foi filmado em laje e preso dentro de uma casa

 NOutro preso que foi aliciado 
ainda jovem para o crime tam-
bém era integrante do chama-
do Coreto, grupo que roubava 
cordões e carteiras nas ruas do 
Centro do Rio e Zona Sul. Com o 
tempo, cresceu na hierarquia do 
tráfico mas, manteve o apelido 
que ganhou ao entrar no crime: 
Tikinho. Ele era um dos alvos, 
com mandado, da operação.

Sua ficha criminal é a mais ex-
tensa entre os presos: tem 12 ano-
tações anotações, sendo nove 
delas entre os 15 e 17 anos. Em des-
taque estão os crimes de tráfico 
de drogas, associação criminosa 
e roubo a transeunte.

A primeira vez em que foi condu-
zido em uma viatura à delegacia ele 
tinha 15 anos. O ano era 2015, e ele 
foi pego por policiais militares após 

roubar um cordão na Avenida 
Presidente Vargas.

Com o tempo passou a car-
regar um fuzil e postava fotos 
armado, com o perfil Inimigo 
do Estado ou Mafioso. No dia 
da operação do Jacarezinho, a 
polícia o reconheceu após ser 
filmado em uma laje, fugindo. 
Ele foi preso, ao se esconder na 
casa de um morador.

‘Tropa do Mantém’: os menores armados
 > O delegado Felipe Curi 

afirmou que, na favela do 
Jacaré, a Polícia Civil ob-
servou que os menores 
são usados também para 
enfrentar policiais. Os 
criminosos na comuni-
dade são conhecidos por 
oferecer resistência com 
tiros e se intitulam como 
“Tropa do Mantém”. 

“No Jacaré, antes ti-
nham vários traficantes 
de fora, e as novas lide-
ranças t iraram essas 
pessoas e ficaram com 
os ‘crias’; muito deles, 
menores. Deram arma-
mentos, até fuzis, na mão 
desses menores, para eles 
fazerem a contenção da 

favela. A ordem ainda é não 
sair do posto, essa é a deter-
minação da facção. Muitos 
ficam até numa missão difí-
cil, de matar ou morrer. De-
tectamos essa cultura no Ja-
carezinho. São conhecidos 
como a ‘Tropa do Mantém’, 
e não podem sair do posto 
deles, se não podem sofrer 
punição”, contou. 

Além do tráfico de drogas, 
o Comando Vermelho explo-
ra diversas outras atividades 
criminosas como roubos di-
versos, homicídios, porte ile-
gal de arma, lavagem de di-
nheiro, extorsão, de acordo 
com o diretor do DGPE.

Já no início de um dos re-
latórios da Polícia Civil sobre 

a operação, a dificuldade 
de se operar na comuni-
dade é apontada. “A região 
do Jacarezinho é conside-
rada um dos quartéis-ge-
nerais da facção Comando 
Vermelho(“CV”) na Zona 
Norte do Rio de Janeiro. 
Em razão da dificuldade 
de se operar no terreno, 
em razão das barricadas 
e das táticas de guerrilha 
realizadas pelos margi-
nais, o local abrigaria uma 
quantidade relevante de 
armamentos, os quais se-
riam utilizados nas reto-
madas de favelas perdidas 
por facções rivais ou para 
se reforçar de possíveis in-
vestidas policiais”. 

É essencial políticas 
para prevenir 
diferentes formas 
de violência, como 
o aliciamento e o 
homicídio de crianças 
e adolescentes
LUCIANA PHEBO, Unicef

Nas redes sociais, 
um dos presos 

chegava a anunciar 
promoções de 

entorpecentes. Ele 
usava apelido de 

Mafioso e Inimigo 
do Estado

REPRODUÇÃO

Registro 
mostra que 
um dos 
presos na 
operação 
ingressou no 
crime ainda 
adolescente
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FénoRio

O Papa evidencia a ideia de que a 
comunicação não pode se reduzir aos 
instrumentos técnicos de produção e 
transmissão de mensagens, mas deve 
contemplar o processo de relaciona-
mento entre os seres humanos. É evi-
dente que a rede, com as suas inumerá-
veis expressões no social, pode multi-
plicar a capacidade de relato e partilha. 
Entretanto, é grande o risco de propagar 
uma comunicação não verificada e fa-
cilmente manipulável.

Todos somos responsáveis pela co-
municação que fazemos, pelas infor-
mações que damos, pelo controle que 
podemos conjuntamente exercer sobre 
as notícias falsas. Todos somos chama-
dos a sermos testemunhas da verdade: 
a ir, ver e partilhar.

O rápido desenvolvimento das tec-
nologias no campo dos meios de 
comunicação é, seguramente, um 

dos sinais do progresso da sociedade 
contemporânea. A mídia é um perma-
nente desafio às instituições preocu-
padas com a formação ética e moral 
da sociedade. Atenta as mudanças do 
seu tempo, a Igreja celebra hoje, no 
Domingo da Ascenção do Senhor, o Dia 
Mundial das Comunicações Sociais. Há 
55 anos, instituído durante o Concílio 
Vaticano II, os pontífices escrevem uma 
mensagem para essa data.

Neste ano, a mensagem do Papa 
Francisco tem como tema: “Vem e ve-
rás” (Jo1, 46). Comunicar encontrando 
as pessoas onde estão e como são”. 
O Papa ressalta que algumas coisas 
só se podem ser aprendidas, se forem 
experimentadas.

O anúncio cristão é feito não só com 
palavras, mas de olhares, testemunhos, 
experiências, encontros e proximidade. 
A fé cristã começa assim; e se comunica 
com conhecimento direto, nascido da 
experiência, e não por ouvir dizer. O mé-
todo “vem e verás” é o mais simples para 
se conhecer a realidade, é verificação 
mais honesta de qualquer anúncio, por-
que para conhecer, é preciso encontrar.

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 Papa ressalta 
que algumas coisas 
só se podem ser 
aprendidas, se forem 
experimentadas”. 

“Somos responsáveis pela 
comunicação que fazemos, 
informações que damos e controle 
sobre as notícias falsas”

VER E PARTILHAR

COMUNICAÇÃO
ARTE PAULO MÁRCIO
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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

S
e você encontrasse uma carteira cheia de dinheiro 
no meio da rua, o que você faria? Uma pesquisa 
realizada por universidades dos EUA e da Suíça, 

publicada pela revista Science, distribuiu 17.303 cartei-
ras em 355 cidades em 40 países. O objetivo? Medir a 
honestidade cívica das pessoas. O resultado elegeu a 
Suíça como o país mais honesto e a China, o mais deso-
nesto. O Brasil ficou em 26º lugar. 

O estudo foi feito ao longo de três anos. As carteiras ti-
nham, além de dinheiro (quantia de acordo com o poder de 
compra do país respectivo), cartões identificados com nome, 
profissão e e-mail em parte externa, além de uma chave e 
lista de compras. Um fenômeno importante foi observado 
em quase todos os países: quanto mais alta era a quantia de 
dinheiro na carteira, mais pessoas contatavam seu dono.

ser melhoradas e aperfeiçoa-
das dia a dia.

Quem só pensa em aten-
der aos próprios desejos e 
às necessidades  passa por 
cima das pessoas, omite in-
formações importantes, in-
venta histórias e distorce a 
realidade. A maioria desses 
indivíduos não compete para 
se superar, mas para se sentir 
melhor que os outros. Exis-
te até um termo para exem-
plificar a desonestidade em 
nosso país, que é o “jeitinho 
brasileiro” (quando usado de 
forma pejorativa). 

Deus se agrada da hones-
tidade porque Ele é o Deus 
da verdade e odeia a mentira. 
Deus definitivamente aben-
çoa quem é honesto. Vou dei-
xar três versículos como pro-
va: 1 - “Feliz é o homem que 
empresta com generosidade 
e que com honestidade con-
duz os seus negócios” (Salmos 
112.5); 2 - “Não retribuam a 
ninguém mal por mal. Pro-
curem fazer o que é correto 
aos olhos de todos” (Romanos 
12.17); 3 - “Que a integridade 
e a retidão me protejam, por-
que a minha esperança está 
em ti” (Salmos 25.21). 

Deus é íntegro, justo, ho-
nesto, perfeito... Ele criou o 
homem à sua imagem e se-
melhança, por isso compar-
tilha conosco essas virtudes 
e deseja que a honestidade 
seja também uma de nossas 
qualidades. 

Que Deus abençoe!

A palavra honestidade tem 
origem no latim honos, que 
remete à dignidade e à hon-
ra. E, vez ou outra, bons 
exemplos aparecem na mí-
dia para inspirar a socieda-
de. No mês passado, um mo-
torista de ônibus em Ilhéus 
- BA, mobilizou as redes so-
ciais, para encontrar a dona 
de uma bolsa que continha 
apenas um boleto bancário 
com o nome de uma mulher 

e R$ 2.390 deixados no banco 
traseiro da lotação. Poucos 
dias depois, a dona da bolsa 
foi encontrada e agradeceu a 
boa ação. “Esse rapaz foi de 
uma honestidade, integrida-
de e caráter que nos fazem 
acreditar que há, sim, muitas 
pessoas corretas e íntegras”, 
testemunhou a mulher. 

A honestidade é universal 
e ultrapassa fronteiras. Em 
qualquer lugar do mundo, Coluna publicada aos domingos

Deus é íntegro, justo, 
honesto, perfeito... 
Ele criou o homem 
à sua imagem e 
semelhança, por isso 
compartilha conosco 
essas virtudes”

ARTE KIKO

DIGNIDADE E HONRA

NA HONESTIDADE A 
CONCORRÊNCIA É PEQUENA

todas as culturas sabem da 
importância de pôr este valor 
em prática. Pessoas honestas 
são sinceras e justas, são em-
páticas e se preocupam com 
o bem-estar do próximo, co-
laborando para a construção 
de ambientes positivos e ver-
dadeiros. Somente pessoas e 
empresas honestas são lem-
bradas positivamente, pois 
elas transmitem confiança e 
constroem credibilidade.

Em ambiente desonesto, 
os comportamentos huma-
nos se deterioram e transfor-
mam o ambiente em terra de 
ninguém, pois todos querem 
levar vantagem para si pró-
prios, criando degradação 
das relações humanas e de 
todo sistema social. Por isso, 
ser honesto requer incorpo-
rar a verdade pessoal e ana-
lisar suas atitudes e tomadas 
de decisão para ver se podem 
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CAMPEONATO CARIOCA

Empate no primeiro 
duelo da decisão
Flamengo e Fluminense ficam no 1 a 1 no Maracanã: Gabigol 
abre o placar enquanto Abel Hernández deixa tudo igual

LUCIANO BELFORD/AGENCIA O DIA

Filipe Luís em disputa de bola com Kayky: Flamengo e Fluminense fizeram um jogo muito disputado

F
luminense e Flamen-
go fizeram um jogo 
muito disputado e 
interessante no Ma-

racanã. O Rubro-Negro saiu 
na frente no primeiro tem-
po com Gabigol e o Tricolor 
buscou o empate no segundo 
tempo com Abel Hernández. 
O resultado deixou a final do 
Carioca sem nenhuma van-
tagem e totalmente igual 
para o segundo jogo, que 
será disputado no sábado.

As duas equipes têm 
compromissos no meio 
da semana. O Fluminense 
joga na terça-feira contra 
o Junior Barranquilla, e o 
Flamengo encara a LDU, 
no dia seguinte. Ambos os 
confrontos são válidos pela 
Libertadores e serão reali-
zados no Maracanã.

A final no Maracanã co-
meçou como o esperado, 
com o Flamengo buscando 
mais a iniciativa e o Flumi-
nense atuando mais recua-
do, tentando ser perigoso 
nos contra-ataques. O Ru-
bro-Negro tinha a posse de 
bola, mas tinha dificulda-
des de criar chances de gol. 
No entanto, aos 16 minutos, 
Egídio falhou duas vezes e 
cometeu pênalti em Gerson. 
Na cobrança, Gabigol cobrou 
sem chances de defesa para 
Marcos Felipe.

Com o Flamengo na fren-
te do placar, o Fluminen-
se teve uma chance exce-
lente de empatar logo no 
lance seguinte. Após le-
vantamento para a área, 
Nino desviou e Kayky saiu 
na cara de Gabriel Batista, 

mas finalizou para fora.
Com a vantagem rubro-

-negra, a partida não mu-
dou muito de panorama. O 
Flamengo seguia buscando 
mais o jogo, mas não conse-
guia reverter essa maior pos-
se em chances claras de gols. 
As melhores chegadas fo-
ram em finalizações de fora 
de área de Arrascaeta: uma 
Marcos Felipe defendeu e em 
outra a bola foi para fora.

O Fluminense tentava 
chegar com mais perigo em 
jogadas pelo lado de campo. 
Gabriel Teixeira foi muito 
acionado, mas acabou não 
sendo tão feliz nos cruza-
mentos. Com isso, o Tri-
color acabou também não 
conseguindo criar grandes 
oportunidades.

O segundo tempo come-

TAÇA RIO

Fogão e Vascão medem forças 
na final no Nilton Santos
Rebaixados no último Brasileirão, os dois clubes vão se 
enfrentar hoje pela manhã de olho na disputa da Série B

Botafogo e Vasco se enfren-
tam hoje na primeira partida 
da final da Taça Rio, no Nil-
ton Santos. O confronto que 
acontece às 11h este ano não 
vale uma vaga na decisão do 
Campeonato Carioca, já que 
o torneio tem uma outra fun-
ção. Mas é uma partida que 
pode servir como um bom 
teste para os dois rivais antes 
do começo da Série B.

Nesta temporada, Bota-
fogo e Vasco vivem situa-
ções bem semelhantes. Re-
baixados no último Brasi-
leiro, os dois clubes terão 
a missão de voltar à elite 
do futebol brasileiro. A Se-
gundona nesta temporada 

será muito disputada, já 
que além dos dois gigantes 
cariocas ainda conta com 
o Cruzeiro, que não conse-
guiu o acesso em 2020.

As duas equipes vêm 
tendo temporadas pare-
cidas até o momento. O 
Cruzmaltino parece um 
pouco mais consistente já 
que conseguiu se classifi-
car para a terceira fase da 
Copa do Brasil e emplacou 
uma sequência positiva 
com o time titular coman-
dado por Marcelo Cabo. 
O Glorioso foi eliminado 
precocemente do torneio 
nacional, mas também tem 
vendido caro suas derro-

tas na atual temporada. Os 
dois times, porém, mos-
tram uma grande dificulda-
de de conseguir sequências 
de vitórias e os inúmeros 
empates acabaram deixan-
do os dois rivais fora das se-
mifinais do Carioca.

No único confronto en-
tre os dois clubes na atual 
temporada, o resultado foi 
o empate por 1 a 1. O Vas-
co acabou fazendo melhor 
campanha na fase inicial, 
mas isso não dá ao Cruz-
maltino a vantagem de em-
pate para ficar com o título 
da Taça Rio. Em caso de dois 
resultados iguais, a disputa 
será nas penalidades.

a palinha do apolinho
AFP

BOLA À PROVA DE BALA

MENOS SEIS PEDALADAS

 N O técnico Tite convocou 
na sexta-feira a seleção 
brasileira para jogos das 
Eliminatórias contra o 
Equador, no dia 4, no Está-
dio Beira-Rio, e o Paraguai, 
em Assunção, quatro dias 
depois. Quatro jogadores 
atuam no Brasil: Wever-
ton, goleiro do Palmeiras, 
o lateral-direito Dani Al-
ves, do São Paulo, o meia 
Everton Ribeiro e o atacan-
te Gabigol, do Flamengo. 
Se Isla for convocado para 
a seleção do Chile, serão 
seis desfalques, com Arras-
caeta chamado para a do 
Uruguai e Gerson e Pedro 
para a equipe brasileira 
olímpica.

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

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

 NAtlético Mineiro e América 
de Cali jogaram na noite de 
quinta-feira no meio de uma 
batalha entre manifestantes 
que protestavam contra atos 
do governo colombiano e a 
polícia. O som de bombas ex-
polindo no entorno do está-
dio assustava e logo o vento 
trazia o gás para o gramado, 
dificultando a respiração dos 
jogadores. Valente, o árbitro 
cumpria ordens do patrão 
para levar o jogo até o fim e 
conseguiu, depois de longas 
paralisações, soprar o apito 
pela última vez. A Conme-

bol manteve teimosamente 
o jogo em Barranquilla que-
rendo mostrar que a Copa 
América, que tem a Colôm-
bia como uma das sedes e os 
jogos das Eliminatórias, não 
corre risco, quando a realida-
de aponta na direção opos-
ta. Assim como o Japão, que 
briga com a realidade garan-
tindo a Olimpíada de Tóquio, 
mesmo em edição totalmen-
te desfigurada, a Conmebol 
teme mais os prejuízos finan-
ceiros do que o vírus, pare-
cendo viver em outra dimen-
são, imunes a balas, bombas.

 N Daniel Alves, 38 anos, 
Thiago Silva, 37: está di-
fícil para o técnico Tite 
cumprir a promessa de 
renovar a seleção bra-
sileira para a Copa do 
Mundo do Catar, no ano 
que vem.

 N Dos atacantes chama-

dos por Tite, Firmino, Ga-
briel Jesus e Everton Ceboli-
nha estão em baixa. Neymar 
é a esperança.

 N Vasco e Botafogo, que jo-
gam às 11h pela decisão da 
Taça Rio, atraíram a TV aber-
ta para o Campeonato Brasi-
leiro da Série B.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Ferreirinha, agora titular 

do Grêmio na era Tiago Nu-

nes, acabou com a paz da 

defesa do Lanús e promete 

mais para a galera que vai 

acompanhar o Grenal de 

hoje à tarde.

 NVagner Mancini consi-

derou a derrota do Co-

rinthians para o Peñarol 

como acidente de per-

curso. Não, 4 x 0 foi uma 

vergonha e a Fiel está cus-

pindo abelhas africanas.

AGUERO PERTO DO BARÇA
Sem renovação com o Manchester City, Kun Aguero está cada vez mais próximo 

de um acerto com o Barcelona. Segundo o jornal catalão “Sport” e a emissora 

argentina “TyC Sports”, o atacante deve assinar por dois anos com o clube.

DANIEL CASTELO BRANCO DANIEL CASTELO BRANCO

 

Marcelo 

Chamusca, pelo 

Botafogo, e Marcelo 

Cabo, pelo Vasco, 

estarão frente a 

frente hoje

Vargas marcou em Barranquilla

çou quente com uma chance 
para cada lado. Aos quatro 
minutos, após levantamen-
to, Arrascaeta cabeceou para 
grande defesa de Marcos Fe-
lipe. No lance seguinte, o 
Fluminense respondeu. Ca-
legari recebeu passe dentro 
da área e finalizou, Gabriel 
Batista defendeu e a bola to-
cou na trave. Aos 12 minutos, 
após levantamento de Isla, 
Bruno Henrique  teve outra 
chance e finalizou para boa 
defesa de Marcos Felipe.

FLUMINENSE EMPATA
Com o passar do tempo, a 
partida acabou esfriando e 
as chances rarearam. Roger 
Machado fez mudanças na 
equipe e colocou o seu time 
para o ataque. Aos 31 minu-
tos, deu resultado. Depois de 
levantamento, Luiz Henri-
que cabeceou e Abel Hernán-
dez apareceu para colocar a 
bola no fundo das redes. 

No lance seguinte, o Flu-
minense quase virou. O Fla-
mengo cobrou falta errada e 

Luiz Henrique saiu na cara 
do gol, mas finalizou para 
fora. O Rubro-Negro respon-
deu no lance seguinte com 
bela finalização de Vitinho 
que foi para fora.

Após o jogo ter ficado mais 
acelerado com o gol do Flu-
minense, as duas equipes 
acabaram novamente redu-
zindo o ritmo no confronto. 
Com isso, nenhum dos dois 
times conseguiu criar novas 
oportunidades e a partida 
terminou empatada por 1 a 1.
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Texto: 

Ana Carla 
Gomes 
acarla@
odia.com.br

Arte: 

Kiko

E
ra um almoço típico de domingo, e o 
cenário se repetia: a mesa de sempre, 
numa área externa da casa, e o meu 
pai sentado na sua cadeira de costu-
me. Ali mesmo, eu, ele e minha irmã 

viajamos pelo Brasil. Nossas memórias promove-
ram o embarque imediato em várias lembranças 
de passeios que fizemos juntos ou somente em 
parte da família. Talvez as duas doses de vacina 
já tomadas pelo meu pai tenham sido a injeção 
de esperança para que um dia possamos reencon-
trar esses destinos de perto.

Meu pai é o tipo de viajante que se apega a todo 
roteiro feito na primeira visita e, caso volte ao lu-
gar, quer repeti-lo nos mínimos detalhes. É capaz 
de memorizar rotas completas, como a que nos 
levou em 2016 até a famosa Rua das Rendeiras, 
em Maceió. E, assim, com sua memória privile-
giada, refizemos no nosso bate-papo esse mosaico 
de experiências, conjuntas e pessoais. Quando a 
conversa chegou ao Sul do país, eu me lembrei de 
um passeio de caiaque ao lado do meu cunhado na 
Lagoa da Conceição, em Florianópolis. O barco es-
tava furado e a situação felizmente terminou bem, 
mas rendeu risos na bagagem de volta para casa.

Não passou muito tempo e, numa das conver-
sas virtuais que nos aproxima hoje de tanta gente, 
recebi a pergunta: “Ana, diga um lugar em que 
nunca esteve, qualquer um, que é doida para co-
nhecer!”. Parecia uma conexão direta com os meus 
pensamentos, sem escalas. Como já sou passagei-
ra certa no mundo da imaginação, embarquei 
logo na resposta. Citei duas viagens dos sonhos, 
daquelas de revistas, e emendei: “Mas sempre 
acho que um lugar nunca é o mesmo quando vol-
tamos a ele. Já fui muitas vezes a trabalho a São 
Paulo. Mas queria voltar para passear e conhecer 
o Mercado Municipal, as padarias...”.

“E assim sempre será.  

Uma viagem para a Região 

dos Lagos, que faço desde 

menina, nunca acontecerá 

do mesmo modo”

E assim sempre será. Uma viagem para a Re-
gião dos Lagos, que faço desde menina, nun-
ca acontecerá do mesmo modo. Meu coração 
guarda com carinho a animação da minha avó 
Ruth para que a gente não se cansasse com os 
engarrafamentos, e a empolgação da minha 
mãe para levar meus primos, sem que nin-
guém ficasse para trás. E mesmo que o em-
barque seja solitário, construiremos novos 
trajetos com as pessoas que entrarão no nosso 
caminho na viagem: aquelas que nos vendem 
o artesanato do local e nos contam a história 
de sua cidade, por exemplo.

Todo esse tour pela memória é delicioso, ain-
da mais em tempos em que estamos tão saudo-
sos de embarcar por aí sem angústias. Nem é 
preciso recorrer ao álbum de fotos para contar 
o que vivemos ou sentimos. Uma vez visitado, o 
destino deixa de ser universal. Tomamos a liber-
dade de fazê-lo único ao descrevê-lo pelo nosso 
olhar, influenciado por momentos particulares. 
Se voltar um dia à capital alagoana, Maceió já 
será outra, sob a minha visão.

“Uma vez visitado, o destino deixa de 

ser universal. Tomamos a liberdade 

de fazê-lo único ao descrevê-lo 

pelo nosso olhar, influenciado por 

momentos particulares”

memóriasmemórias
Tour pelas Tour pelas 

O DIA I DOMINGO, 16.5.2021 ESPECIAL   9



10    DOMINGO, 16.5.2021  I  O DIA

HORA DE DIÁLOGO

Permitir que UFRJ feche as 
portas, não importa o motivo, 
é o mesmo que jogar no lixo os 
mais de cem anos de história 
da mais antiga universidade 
federal do país. Esse perigo, 
no entanto, existe. A hipótese 
foi levantada na semana pas-
sada, em entrevista do vice-
-reitor Carlos Frederico Leão 
Rocha. Segundo ele, o orça-
mento discricionário da insti-
tuição tem sofrido cortes atrás 
de cortes e seu valor, hoje, 
equivale a menos da metade 
do que era nove anos atrás. Os 
números são os seguintes: em 
2012, o orçamento federal re-
servou R$ 773 milhões para a 
UFRJ. A verba para 2021 é de 
R$ 299 milhões.

O corte não afeta os salários 
dos professores nem dos fun-
cionários da casa, mas torna 
praticamente inviável a con-
tinuidade das atividades de 
ensino, pesquisa e extensão, 
que são a essência da alma 
universitária. Os recursos do 
orçamento discricionário são 
utilizados para pagar as con-
tas de água e luz, os serviços 
de limpeza e vigilância, a ali-
mentação subsidiada no Res-
taurante Universitário, a con-
servação dos campi do Fundão 
e da Praia Vermelha e todas as 
outras despesas de custeio. 

INCÊNDIO DO MUSEU 
A crise na UFRJ não nasceu 
ontem. Todo brasileiro guar-
da na memória as cenas bru-
tais do incêndio que, no início 
de setembro de 2018, reduziu 
a cinzas quase todo o acervo 
precioso do Museu Nacional, 
na Quinta da Boa Vista, que 
é administrado pela univer-
sidade. Já naquele momen-
to, a contenção de verbas foi 
apontada como a causa da fal-
ta das providências que pode-
riam ter evitado o desastre. 
Por mais terríveis que tenham 
sido suas consequências, o in-
cêndio não bastou para aler-
tar as autoridades para o risco 
da falta de dinheiro. 

A discussão é muito difícil e 
a tentação mais óbvia é apon-
tar o dedo na direção de Brasí-

O 
Brasil atravessa, e isso não é segredo, um de seus momen-

tos mais difíceis e decisivos de sua história. A Economia, que 

sofre desde 2014 os efeitos da mais profunda e prolongada 

recessão de todos os tempos, foi praticamente paralisada pela 

pandemia da covid-19 — e parece não haver força capaz de pô-la 

para andar. A queda da arrecadação e a consequente escassez de 

recursos comprometem, no presente, o funcionamento de uma 

série de instituições públicas importantes e necessárias.

Em meio a esse oceano de problemas, um caso exige mais 

atenção do que os outros. O fechamento da Universidade Fe-

deral do Rio de Janeiro (UFRJ), por falta de recursos, foi previs-

to na semana passada por dirigentes da própria instituição. Se 

isso realmente acontecer, comprometerá muito mais do que o 

presente de uma geração tão carente de oportunidades como a 

atual. Comprometerá, também, o futuro não apenas da cidade e 

do Estado do Rio — mas do país inteiro.

A UFRJ NÃO PODE MORRER

Um olhar sobre o Rio

lia e atribuir à falta de sensibili-
dade do governo toda a crise orça-
mentária que prejudica a UFRJ e 
as demais universidades federais. 
Porém, o que se percebe diante 
dos argumentos de um lado e do 
outro, é que, ao mesmo tempo em 
que todos têm razão, todos estão 
errados. 

O Ministério da Educação 
(MEC), responsável pelas uni-
versidades federais, está certo 
quando diz que foi obrigado a 
restringir o orçamento por fal-
ta de dinheiro. Erra, no entanto, 
ao tratar as universidades como 
inimigas e, ao invés de chama-las 
para discutir juntos uma solução, 
se recusa a liderar o diálogo pela 
busca de alternativas. 

As universidades, por sua vez, 
estão certas ao se queixar da falta 
de dinheiro e de dizer que é impos-
sível sobreviver com recursos cada 
vez mais escassos para bancar des-
pesas que nunca param de crescer. 
Estão erradas, porém, em não ad-
mitir a mudança do atual modelo 
de custeio e investimento que, ao 
mesmo tempo que lhes assegura 
autonomia, dificulta seu acesso a 
fontes de financiamento que não 
venham dos cofres públicos.

O tema é para lá de delicado — 
e todos os que se atreveram a dis-
cuti-lo foram tratados pela comu-
nidade universitária como os ven-
dilhões do templo mencionados 
na Bíblia. É preciso reconhecer, 
porém, que a situação atual não 
foi causada apenas pela falta de 
dinheiro. Ela é fruto, também, do 
esgotamento de um modelo que, 
nos últimos anos, tem resistido 
às mudanças que poderiam sig-
nificar o acesso a outras fontes de 

tenha que viver apenas de re-
cursos estatais. Que mal have-
ria se os alunos das famílias 
que têm mais recursos pagas-
sem pelo ensino nas institui-
ções federais? Ou se, isso for 
inaceitável, por que não fazer 
o que sugeriu certa vez o ex-
-ministro da Fazenda Antônio 
Delfin Netto? Segundo Delfim, 
os problemas financeiros das 
universidades diminuiriam se 
elas passassem a cobrar pelo 
estacionamento que disponi-
bilizam para os alunos?

A situação desesperadora 
exige uma solução urgente. 
Nos Estados Unidos, uma das 
principais fontes de recursos 
de Harvard, MIT, Stanford e 
outras universidades que es-
tão no topo da lista das melho-
res do mundo, além das anui-
dades pagas pelos estudantes, 
são as doações vultosas feitas 
por ex-alunos — que ajudam a 
manter a escola que lhes deu 
as condições de triunfar no 
mercado. Por que os ex-alunos 
bem-sucedidos da UFRJ não 
são convidados a contribuir 
com a instituição tendo, tam-
bém, controle sobre a aplicação 
do dinheiro que doarem? São 
apenas ideias. O importante é 
abrir logo esse debate e encon-
trar uma solução para a UFRJ. 
Antes que seja tarde.

Coluna publicada aos 
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Nuno Vasconcellos

ARTE KIKO

“Se fechar, 

comprometerá 

muito mais do 

que o presente 

de uma geração 

tão carente de 

oportunidades”
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recursos. Só que, agora, a situação 
chegou a um ponto tão crítico que 
se tornou praticamente obrigató-
rio analisar alternativas de forma 
serena, madura e responsável. 

A MAIS INOVADORA 
A crise atual atinge na mesma 
medida a todas as universidades 
federais brasileiras. Poucas entre 
elas, porém, têm chances iguais 
às da UFRJ de buscar alternati-
vas de financiamento. Criada em 
1920, com a consolidação em tor-
no de uma mesma estrutura ad-
ministrativa de uma série de es-
colas superiores autônomas que 
funcionavam na antiga capital da 
República, a UFRJ é a mais anti-
ga entre as universidades federais 
brasileiras. Ao longo de seus mais 
de cem anos de história ela se tor-
nou, também a mais aberta para o 
relacionamento com o mercado.

De acordo com o mais recente 
ranking das universidades do jor-
nal ‘Folha de S. Paulo’, a UFRJ é a 

mais inovadora entre todas as ins-
tituições brasileiras de Ensino Su-
perior. A avaliação leva em conta 
o número de patentes requeridas 
com base em pesquisas desen-
volvidas pelas universidades e a 
quantidade de pesquisas condu-
zidas em parceria com empresas 
privadas. Certamente está aí, num 
relacionamento mais aberto com 
o mercado e com a sociedade, que 
está a solução para os problemas 
da instituição. 

É preciso que se promovam mu-
danças na legislação e na menta-
lidade das lideranças universitá-
rias, de forma a permitir que o se-
tor privado possa investir pesado 
nas universidades públicas. Essa 
proposta, como insistem em dizer 
os defensores mais intransigen-
tes de um modelo 100% estatal, 
não visa privatizar nem destruir 
o modelo de ensino público e gra-
tuito adotado pelas instituições 
federais. Pelo contrário. 

O fato de uma universidade 
ser pública não significa que ela 

(Siga os comentários de Nuno Vasconcellos 

no twitter e no instagram: @nuno_vccls)

“A crise na UFRJ 

não nasceu 

ontem. O incêndio 

reduziu a cinzas 

quase todo o 

acervo do Museu 

Nacional”

“As universidades 

estão certas ao se 

queixar da falta de 

dinheiro e de dizer 

que é impossível 

viver com cada vez 

menos recursos”
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Corpo de Jorge Picciani é 
sepultado em Sulacap
Ex-presidente da Alerj morreu na sexta-feira, em São Paulo, onde estava internado

REGINALDO PIMENTA

Velório de Jorge Picciani foi realizado no Palácio Tiradentes, sede da Assembleia Legislativa do Rio

O 
corpo de Jorge Piccia-
ni, ex-presidente da 
Assembleia Legislati-
va do Rio de Janeiro 

(Alerj) foi sepultado ontem, no 
cemitério Jardim da Saudade, 
em Sulacap, na Zona Oeste do 
Rio, em uma cerimônia ínti-
ma e para familiares. O velório 
foi realizado no Palácio Tira-
dentes, sede da Alerj. Picciani 
morreu na sexta-feira, aos 66 
anos, no Hospital Vila Nova 
Star, da Rede D’Or, na capital 
paulista, onde estava interna-
do desde o dia 8 de maio, para 
tratar um câncer na bexiga.

Picciani foi presidente da 
Alerj por diversos mandatos e 
era filiado ao Movimento De-
mocrático Brasileiro (MDB). O 
parlamentar já se envolveu em 
diversas polêmicas e chegou 
a ser preso por envolvimento 
em esquemas de corrupção 
durante a gestão do ex-gover-
nador Sérgio Cabral, de quem 
era aliado. O partido disse “es-
tar de luto”.

Familiares e amigos esti-
veram no velório no Palácio 

Tiradentes. O prefeito do Rio 
Eduardo Paes (DEM) e o go-
vernador Cláudio Castro (PSC) 
também estiveram presentes. 
“Picciani deixou seu legado, 
participou de muitas transfor-
mações que nosso Estado teve 
e o Rio de Janeiro perde um 
grande político”, falou Castro.

O prefeito de Duque de 
Caxias, na Baixada Fluminense, 

Washington Reis (MDB) tam-
bém esteve presente. “Vim aqui 
em um até breve. Nós, que so-
mos cristãos, sabemos que esta-
mos nessa vida em uma passa-
gem. O Jorge Picciani, eu tive o 
privilégio de conhecê-lo na mi-
nha chegada, em 1994. Ele era 
um irmão, um amigo, faz parte 
da minha família e que a gente 
consiga dar continuidade com 

essa família muito abençoada”, 
falou a O DIA. O filho, Rafael 
Picciani (MDB-RJ), deputado 
estadual, prestou sua homena-
gem ao pai. “A minha vida in-
teira eu cresci vendo meu pai 
se dividir entre a minha casa e 
essa Casa (Alerj). Passou tanto 
tempo dedicado à essa Casa, ao 
estado, a população; ele tinha 
essa missão”.

A informação foi 
dada pelo 
deputado Arthur 
Maia (DEM-BA)

DEM decide expulsar 
Rodrigo Maia da sigla

MICHEL JESUS/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Rodrigo Maia: expulso do DEM

Após as fortes críticas do 
ex-presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia (RJ), ao 
presidente nacional do 
DEM, ACM Neto, a sigla 
deliberou pela expulsão 
de Maia do partido. A in-
formação é do deputado 
Arthur Maia (DEM-BA), 
que em publicação no 
Twitter afirma ainda que 
Rodrigo Maia deve perder 
o mandato.

“O DEM del iberou 
pela expulsão de Rodri-
go Maia. Depois que per-
deu todo o apoio dentre 
os deputados, não havia 
mais clima para ele no 
partido”, afirmou Arthur. 
“Mesmo sendo expulso, 
Rodrigo Maia deverá 
perder o mandato, pois é 
óbvio que a agressão gra-
tuita e grosseira contra 
o presidente do partido 
configura uma desfiliação 
indireta”, declarou.

Na publicação, Arthur 

insulta o ex-correligionário 
chamando-o de “Nhonho” — 
referindo-se ao personagem 
da série mexicana “Chaves” 
— e afirma que o ex-presi-
dente da Câmara virou “figu-
ra odiada pelos brasileiros”.

Na sexta-feira, Rodrigo 
Maia decidiu formalizar seu 
pedido de saída do DEM. 
Após a decisão, Maia usou 
suas redes sociais para fazer 
fortes críticas a ACM Neto. 
“Malandro baiano”, “Esse 
baixinho não tem caráter” 
e “Bolsonaro presidente e 
ACM Neto vice-presidente. 
Não sobrou nada além dis-
so” foram alguns dos ataques 
postados pelo deputado.

O governo federal publicou na 
sexta-feira uma portaria que 
proíbe temporariamente a 
entrada no país de passagei-
ros estrangeiros de voos com 
origem ou passagem pela Ín-
dia, Reino Unido, Irlanda do 
Norte e África do Sul. Um dos 
motivos é o impacto epide-
miológico das novas varian-
tes do coronavírus identifica-
das nesses países. 

O advogado do ex-ministro 
da Saúde Eduardo Pazuello 
afirmou à coluna Painel, da 
Folha de S.Paulo, que o ge-
neral quer responder todas 
as questões dos senadores 
na CPI da Covid-19. Porém, 
Zozer Hardmann fez uma 
ressalva. “Como toda e qual-
quer testemunha ele tem o 
direito ao tratamento digno, 
urbano e respeitoso”.

Dez pessoas de uma mesma 
família palestina, incluindo 
oito crianças, foram mortas 
ontem em um bombardeio 
israelense na cidade de Gaza, 
informaram fontes médicas 
palestinas. O ataque atingiu 
a casa da família Abu Hatab, 
no campo de refugiados de 
Al-Shati. O prédio de três an-
dares em que estavam desa-
bou após o bombardeio.

Durante a maior parte do 
ano passado, o Uruguai foi 
apontado como um exem-
plo no combate à pande-
mia de coronavírus. Agora, 
a boa sorte do país acabou. 
No dia 13, a taxa de mor-
talidade por covid-19 per 
capita no país foi a mais 
alta do mundo, alcançando 
14,23 mortes por milhão de 
habitantes, segundo o site 
“Our World in Data”.

DIA A DIA

ATAQUE 
ISRAELENSE 

URUGUAI: MAIOR 
ÍNDICE DE MORTES

PAZUELLO NA 
CPI DA COVID

PROIBIÇÃO PARA 
ENTRADA NO PAÍS
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Levantamento 
mostra a 
realidade 
atual do 
recorte racial 
e de gênero 
na capital 
fluminense

DIVULGAÇÃO/SÉRGIO LIMA

D
esde o início da pan-
demia de coronavírus 
no Brasil, muito tem 
se falado sobre o ce-

nário de desemprego ao qual 
os cidadãos estão submeti-
dos. Mas pouco se questiona 
quem são esses brasileiros de-
socupados. Um levantamen-
to da Comissão de Trabalho 
Legislação Social e Seguri-
dade Social da Alerj, obtido 
com exclusividade por O 

DIA, mostra que, atualmen-
te, o quadro de desemprego 
no Município do Rio de Ja-
neiro está cercado pela desi-
gualdade racial e de gênero. 
Segundo a pesquisa, homens 
tinham uma média de ocu-
pação 19,7% maior do que as 
mulheres, antes da pandemia. 
Após a covid-19, esse indicati-
vo passou a ser de 23,9%.

A vida da camareira Kenia 
Bezerra da Silva, de 52 anos, 
faz parte desta estatística. 
Moradora do Rio das Pedras, 
na Zona Oeste, ela tem passa-
do parte dos seus dias em um 
sinal no Leblon, Zona Sul da 
cidade, segurando uma placa 
com seu número de telefone, 
em busca de um emprego.

“Eu sempre trabalhei de 
camareira, mas fui mandada 
embora no ano passado, junto 
com uma leva de outras fun-
cionárias. Estou desde o final 
do ano parada e tá difícil, já 
tentei distribuir currículos, já 
fiz entrevista, mas não me cha-
mam. Eu preciso trabalhar, pa-
gas as contas”, desabafou.

INSPIRAÇÃO
Em busca de uma oportuni-
dade como camareira ou na 
área de serviços gerais, ela 
contou que foi inspirada pela 
história de um enfermeiro. 
“Há muito tempo atrás sou-
be de um enfermeiro que 
estava desempregado, saiu 
com uma placa e conseguiu 
emprego dois dias depois. 
Então pensei ‘por que não 
vou conseguir também?’ Não 
estou aqui para pedir dinhei-
ro, quero um emprego para 
pagar minhas contas”, relata. 

“É escandaloso que a cida-
de do Rio de Janeiro esteja 
com a taxa de desemprego 
tão alta. O levantamento fei-
to pelos nossos economistas 
escancara uma realidade 
sentida nas ruas do municí-
pio. O trabalhador e a traba-
lhadora cariocas pedem so-
corro, o governo do estado e 
a Prefeitura do Rio precisam 
ouvir. O governador e o pre-
feito precisam reagir”, alerta 
a presidente da Comissão do 
Trabalho da Alerj, deputada 
Mônica Francisco (PSOL).

 > Ao mencionar o quesito 
recuperação, o Rio é um 
dos municípios com pior 
resultado de geração de 
empregos de 2020, com 
uma perda de 95.445 pos-
tos de trabalho. De janei-
ro a março deste ano, a 
capital fluminense atin-
giu um saldo positivo de 
6.300 novos postos de tra-
balho, mas ainda ocupa o 
72º lugar entre as 92 cida-
des do estado em postos 
de trabalho. 

Para o presidente da 
Comissão de Trabalho e 

Emprego da Câmara do 
Rio, vereador Willian Siri 
(PSOL), falta atitude das 
autoridades. “O mercado 
de trabalho carioca pas-
sa por uma das situações 
mais difíceis do país. Fo-
ram 95 mil vagas formais 
perdidas em 2020. A po-
pulação se vê obrigada 
a migrar para informa-
lidade, principalmente 
os mais jovens. O Estado 
precisa atuar gerando 
mais empregos e investi-
mentos para fortalecer a 
Economia na cidade”, diz.

Longe de se recuperar
COR DA PELE

A realidade dos negros no 
mercado de trabalho carioca

 NQuando se trata do recorte ra-
cial, o retrato da desigualdade 
vai além. No primeiro trimestre 
de 2020, mulheres negras re-
presentavam 26,4% da força de 
trabalho na cidade, enquanto no 
último trimestre esse percentual 
caiu para 24,1%. A quantida-
de de homens negros também 
caiu de 28,7% para 26,5%. Em 
contrapartida, homens brancos, 
que representavam 23,4%, pas-
saram a representar 25,9% da 
força de trabalho. A ocupação de 
mulheres brancas também cres-
ceu, de 21,5% para 23,6%, con-
forme apontou o levantamento.

Apesar da queda, homens 
negros ainda representam a 
maior parcela da força de tra-
balho na capital. Segundo os 
pesquisadores, ainda ocupam 
essa posição porque, em mé-
dia, existem 8,5% mais pessoas 
negras do que brancas no Rio. O 
economista Emmanuel Tsallis 

reforçou que a exatidão dos nú-
meros pode deixar de fora fa-
tores cruciais à manutenção do 
trabalho de pessoas negras.

“A população branca ocupa-
da tende a estar em postos mais 
bem remunerados e, diante de 
necessidade de caixa em tempos 
críticos, as empresas demitem 
aqueles que farão diferença no 
fluxo de caixa: os brancos. A po-
pulação negra, tem proporção 
menor de demissões, pois pos-
suem remuneração bastante 
inferior”, explicou. 

Para mulher e negra, as esta-
tísticas são mais cruéis. No final 
de 2019, antes da pandemia, 
homens brancos representavam 
7,7% das pessoas desocupadas. 
Já no final de 2020, esse percen-
tual passou a 9,6%. Para mulhe-
res negras, o impacto foi muito 
maior. Elas, que representavam 
17% dos desocupados, passa-
ram a 30,5%. 

Estou desde o final 
do ano parada e 
tá difícil, tentei 
distribuir currículos, 
fiz entrevista, mas 
não me chamam. 
Preciso trabalhar, 
pagas as contas

KENIA BEZERRA DA SILVA, 
desempregada

MARIA CLARA MATTURO
maria.nobrega@odia.com.br

Pesquisa da Comissão de 
Trabalho da Alerj aponta 
desemprego baseado em 
desigualdade no Rio

Medida para modificar desigualdade do desemprego
 > Para  o  economis ta 

Emmanuel Tsallis, algumas 
medidas poderiam resultar 
em mudanças efetivas na 
realidade da desigualdade 
do desemprego na cidade. 
“Precisamos de uma maior 
regulamentação nas opor-
tunidades de trabalho, 

além de garantia de melhores 
condições trabalhistas, garan-
tindo equiparação de gênero 
nos ambientes de trabalho, co-
tas raciais em concursos públi-
cos e entrevistas e dinâmicas 
de trabalho”, reforçou. 

Tsallis afirmou, ainda, que 
a pesquisa deve servir de ins-

trumento para futuras mu-
danças. “Esse observatório 
terá a função de instrumen-
talizar a Comissão de Traba-
lho com dados estatísticos e 
indicadores socioeconômicos 
federais, estaduais e munici-
pais, a fim de subsidiar a for-
mulação de políticas públi-

cas voltadas para a geração 
de emprego e renda, que 
é o principal combustível 
para o desenvolvimento 
econômico (social, ecológi-
co, solidário entre outros, 
tendo em vista que não 
existe um desenvolvimen-
to separado do outro)”.

PESQUISA

23,9% 24,1%
Homens tinham média de 
ocupação 19,7% maior do que 
mulheres, antes da pandemia. 
Com a covid-19, esse indicativo 
passou a ser de 23,9%.

No 1º trimestre de 2020, 
mulheres negras representavam 
26,4% da força de trabalho na 
cidade, enquanto no último 
trimestre, caiu para 24,1%.
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Projeto para 
interromper 
o volume  
de dívidas
Superendividamento afeta o cenário 
ecônimico e dificulta os consumidores

DIVULGAÇÃO

Projeto possibilita mais liberdade para o consumidor renegociar suas dívidas e não ser superendividado
N

a terça-feira da se-
mana passada, a 
Câmara dos Depu-
tados aprovou o 

Projeto de Lei (PL), 3515/15 
do Senado Federal, que cria 
novas regras para evitar o su-
perendividamento do con-
sumidor. Em 2020, segundo 
estudo da Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), 
o percentual de endivida-
dos no país fechou 2020 em 
66,5%, a maior taxa de endi-
vidamento familiar no Brasil 
dos últimos 11 anos. O proje-
to havia sido redigido pelo 
senador José Sarney (PMDB/
AP) e foi aprovado em 2015 e, 
agora, com as modificações 
feitas pela Câmara, o texto 
volta para análise do Senado.

O projeto tem como fun-

ção primária a garantia de 
direitos básicos para o con-
sumidor que está em situa-
ção de endividamento. Ele 
possibilita mais liberdade 
para o consumidor renego-
ciar suas dívidas e sair da si-
tuação de superendividado.

Para o advogado Marco 
Antônio, especialista em 
direito do consumidor na 
era digital, essa proposta 
é importante exatamente 
para ajudar o consumidor 
a adquirir maior consciên-
cia financeira e evitar esse 
superendividamento. 

“Regulamenta uma ques-
tão que envolve, não somen-
te o lado jurídico da situação 
dos consumidores, mas tam-
bém o lado social”, explica o 
advogado Marco Antônio, 
especialista na área.

As pessoas estão 
superendividadas. 
É um problema 
seríssimo. Extrapola 
os contratos e os 
compromissos.
MARCO ANTÔNIO, 
advogado

 > Em relação ao em-
préstimo consignado, 
o máximo que pode ser 
descontado do salário 
permanece em 5% do 
salário líquido para 
dívidas com cartão de 
crédito e 30% para ou-
tros empréstimos con-
signados. A novidade 
é que agora o consu-
midor terá um prazo 
de sete dias corridos 
para desistir de con-
tratar esse empréstimo 
consignado.

“Antes não tinha essa 
possibilidade a não ser 
que [o empréstimo] 
fosse feito fora do esta-
belecimento comercial. 
Se o consumidor for as-
sediado para contratar 
crédito, no instante em 
que ele tiver consciên-
cia nesse prazo de sete 
dias, ele pode desistir 
do contrato sem ne-
nhum impacto jurídi-
co”, afirmou o advoga-
do Marco Antônio.

Desistir do 
empréstimo 
consignado

 N O mestre em direito Leandro 
Caldeira Nava cita que, dentre 
os pontos abordados no proje-
to, um dos mais importantes é 
a proibição de oferta de crédito.

“Vai ser proibido trazer aque-
las ofertas que a gente vê na TV, 
por exemplo: ‘olha consumidor, 
você vai receber o seu crédito 
sem juros, com taxa zero, sem 
acréscimo’, ou qualquer outra 
situação que leve o consumidor 

a ser enganado, ou que mude a 
percepção dele”, afirmou.

Além disso, o especialista 
afirmou que, segundo as alte-
rações, o projeto prevê a proibi-
ção desse tipo de financiamen-
to sem uma pesquisa prévia em 
órgãos de proteção de crédito. 
“Agora, o fornecedor de crédito 
vai ter que ter essa ciência de 
que ele vai ter que fazer essa 
pesquisa”, explicou Leandro.

PROIBIÇÃO

Proteção contra a oferta de crédito

RECORDE

66,5%
Percentual do 

endividamento familiar no 

país em 2020. Maior taxa 

dos últimos 11 anos
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FábiaOliveira

 > ANDRÉ MARQUES ACABA DE ESTREAR à frente do ‘No 
Limite’. O apresentador, que é fã de reality, disse que não 
pensou duas vezes para aceitar o convite feito por Boni-
nho, o diretor todo-poderoso da Globo. “Não se recusa um 
convite desses! O que o chefe mandar, eu topo”, contou ele 
à coluna. Para comandar a atração, André intensificou as 
caminhadas e melhorou a alimentação. “Acho que nem 
toda preparação do mundo me deixaria 100% pronto para 
o desafio que é o ‘No Limite’”, afirmou.

 N Qual a sensação de estar à frente do 
pai de todos os realities tantos anos 
depois?

 L Todo mundo viu o quanto eu fiquei fe-
liz quando o Boninho me contou. E agora 
eu estou aqui igual criança, empolgado. 
Quando começou o ‘No Limite’, lá nas pri-
meiras edições, eu estava começando no 
‘Vídeo Show’ e a gente começou a fazer 
umas sátiras do reality, que eu já era apai-
xonado. A vida tem dessas coisas, né? Dá 
umas voltas enormes e hoje estou aqui, 
muito feliz, apresentando o programa. E 
muito agradecido pela confiança que a 
Globo depositou no meu trabalho.

 N Daqui pra frente nós podemos esperar 
um ‘No Limite’ mais Nutella ou será 
raiz como a primeira edição?

 L Temos aí um hiato de 21 anos desde a 
primeira edição do ‘No Limite’. E para fa-
zer esse resgate, estamos apostando numa 
versão mais parecida com o que foi a pri-
meira temporada.

 N O reality sofreu alguma adaptação 
quanto aos perrengues dos participan-
tes em relação ao primeiro?

 L O ‘No Limite’ é um reality de sobrevi-
vência, o “perrengue” faz parte do jogo. O 
que posso dizer é que estamos preparando 
uma edição com provas ainda mais desa-
fiadoras e muitas surpresas.

 N Tem como dizer qual parte vai pegar 
mais para os participantes?

 L Acho que um ponto muito importante 
é o psicológico. Ter um bom controle da 
mente é essencial nesse jogo, é ela que co-
manda tudo. Quando estava estudando 
para apresentar o ‘No Limite’, antes da via-
gem, vi provas onde pessoas “fortes e sara-
das”, que na teoria teriam uma vantagem 
física, ficando pra trás - justamente porque 
se a sua mente não está acompanhando o 
seu jogo, só os músculos e o bom condicio-
namento físico não são suficientes.

 N Você acompanha pessoalmente o 
jogo? Se preparou pra isso?

 L Sim, eu acompanho todo o jogo. Minha 
função ali é como a de um árbitro de fu-
tebol: preciso estar sempre atento, confe-
rindo se todos estão executando as provas 
dentro das regras determinadas. Sobre a 
preparação, acho que nem toda prepara-
ção do mundo me deixaria 100% pronto 
para o desafio que é o ‘No Limite’. Mas an-
tes da viagem, eu dei uma intensificada 
nas minhas caminhadas e tentei me ali-
mentar um pouco melhor. 

 N Pelo andar do jogo, acredita na pos-
sibilidade de alguém desistir no meio 
do caminho?

 L Vou te dizer que vejo o “sangue nos olhos” 
deles. Todos que toparam participar vieram 
com tudo, para jogar e vencer.

 N Se imaginou um dia apresentando o ‘No 
Limite’? Como foi receber esse convite?

 L Eu fiquei muito emocionado quando eu sou-
be pela imprensa que o ‘No Limite’ ia voltar. Eu 
pensei ‘putz, adoraria fazer esse programa’. 
Mas essa possibilidade nem se passava pela 
minha cabeça porque já estava fazendo 
‘The Voice +’, depois ia começar o ‘The Voi-
ce Kids’, e ainda tem o ‘É de Casa’. Quando 
terminou o ‘The Voice +’, fui passar uns 
dias na Serra da Canastra, e lá recebi a 
notícia do Boninho, me “tremiliquei” 
todo. E o resto é história (risos). Mas real-
mente eu fiquei muito feliz. 

 N Topou na hora? E a boutique de car-
nes, quem está tomando conta agora 
que você está novamente bem mais 
ocupado com a TV?

 L É claro, não se recusa um convite desses! 
O que o chefe mandar, eu topo! Sobre a bou-
tique de carnes, a Prime Boutique, eu não 
comando tudo sozinho - ainda bem! Tenho 
diversas pessoas de extrema confiança que 
estão lá cuidando do negócio para mim. E, 
mesmo de longe, ainda consigo ajudar no que 
for preciso pelo telefone.

 N Você já conhecia pessoalmente algum 
participante, já que todos são velhos co-
nhecidos do público?

 L Acredito que ao longo da minha carreira eu já 
tenha entrevistado cerca de metade deles, seja 
no ‘Vídeo Show’ ou no ‘É de Casa’. Outros eu 
nunca encontrei pessoalmente, mas conheço 
todos do ‘BBB’.

 N Pra você, qual é o maior desafio de 
comandar esse programa?

 L Ficar mais de 30 dias longe de casa 
e longe das minhas cachorras vai ser 
o mais difícil. Essas cinco meninas 
são muito apegadas a mim e eu a 
elas, são a minha paixão. Vou mor-
rer de saudades, com toda certeza. 
Mas vai ficar tudo bem, sei que elas 
estarão sendo muito bem cuidadas 
e recebendo muito amor em casa.

 N Se um dia te convidassem 
pra estar do outro lado parti-
cipando. Você aceitaria? Teria 
coragem?

ENTREVISTA

ANDRÉ MARQUES, APRESENTADOR

‘Comeria 

olho de cabra 

numa boa’
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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

 L Olha, eu topo tudo pela arte. Não 
sei se eu mandaria bem nas provas 
de resistência, tem algumas que eu 
já vi e que serão bem puxadas. Mas 
acho que eu seria aquele participan-
te que se dá bem com todo mundo, 
iria cozinhar para a galera… talvez 
não votassem em mim para não per-
derem o cozinheiro do grupo (risos).

 n Na sua opinião, qual é o maior 
diferencial do ‘No Limite’ para os 

outros realities?

 L Vários! O ‘No Limite’ tem uma persona 
que é só dele. Os participantes começam 
sem nada e é só através do próprio esforço 
que eles vão conseguir, aos poucos, ob-
jetos que facilitem a vida no jogo. Além 
disso, acho que o ‘No Limite’ tem uma 
coisa que quem está assistindo começa 
a se imaginar vivendo aquilo, tentar adi-
vinhar como reagiria ou se você aguen-
taria tal prova/situação.  Acredito que 
isso também seja um grande diferencial 
e um ponto de interesse.

 n Você começou como ator e se tor-
nou apresentador. Sente falta de 
atuar?

 L Atuar é muito gostoso, foi uma épo-
ca muito especial pra mim. Mas apre-
sentar virou uma grande paixão. Essa 
coisa de reality mexe com o coração da 
gente (risos).

 n Como está sendo gravar um pro-
grama em plena pandemia? Que 
tipos de protocolos vocês fazem?

 L Com todo cuidado do mundo. E se-
guindo à risca todos os protocolos de 
segurança da Globo, que prevê todos 

os cuidados necessários de prevenção 
à Covid.

 n Você comeria olho de cabra?

Tudo pela arte (risos). Mas eu come-
ria olho de cabra numa boa, não tenho 
frescura com comida e adoro experi-
mentar coisas novas. Essa eu tiraria 
de letra!

FOTO  GLOBO/DIVULGAÇÃO

O DIA I DOMINGO, 16.5.2021    15



16    DOMINGO, 16.5.2021  I  O DIA

Shantal Verdelho lamentou em seu Instagram a 
morte de seu cãozinho Hachi, um Lulu da Pomerâ-
nia. O cachorro tinha 11 anos e morava com o pai da 
influenciadora. Ela fez um relato sobre o acontecido, 
na rede social, e se emocionou ao falar do amigo. “Ter 
bichinho é bom, mas meu Deus, como a gente sofre. 
Dá um vazio muito grande, pois eles são cheios de pre-
sença. Quando eu era solteira e estava triste por algum 
motivo, me consolava. Parece que cachorro sempre 
sente”, começou. “Agora quem me consola é a Marie”, 
se referindo a sua gatinha de estimação.

Todos os dias os cães nos provam mais e mais que são nossos grandes amigos. 
O tutor desse pastor alemão chamado Odin compartilhou em seu perfil no  
TikTok o momento em que o cãozinho conheceu o novo integrante da família. 
A reação superfofa de Odin encantou os seguidores, que pediram por mais ce-
nas do cachorro cuidando do irmão mais novo.

UMA DESPEDIDA 

EMOCIONANTE

UMA AMIZADE ESPECIAL

Ao contrário do que o nome sugere, o buldogue francês é originário da Inglaterra, criado 
no século 19. Na revolução industrial, muitos trabalhadores ingleses migraram para a 
França e boa parte deles saiu da cidade de Nottingham, onde os buldogues eram mui-
to valorizados, como cães pequenos que costumavam ser usados para caçar ratos em 
estabelecimentos. Esses cães são superdóceis e adoram estar perto de seus tutores. 

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

É através dos 
olhos dos 
animais que 
sabemos se 
eles estão 
bem ou não 
de saúde. 
Quando eles 
se sentem 
ameaçados, 
com medo ou 
feliz, as 
pálpebras se 
dilatam

Caso de raiva em cachorro 

Pela primeira vez após quase 40 anos, um cão foi diag-
nosticado com o vírus da raiva na cidade do Rio. Segundo 
a Prefeitura do Rio, o resultado veio no teste de um ani-
mal que morreu no dia 10. O tutor do animal informou que 
o cão teve contato com um morcego no dia 26 de março. 

PIXABAY

ALIMENTO 
PERIGOSO 
PARA OS 
CÃES

Para os huma-
nos, a romã é um 
superalimento. 
Porém, para os 
cães é um perigo, 
pois suas semen-
tes são difíceis de 
serem digeridas 
pelos peludos e 
podem causar 
vômitos, dores 
estomacais e 
diarreia.

FIQUE 
LIGADO!

Para entender como os olhos dos gatos 
funcionam, primeiro temos que saber 
que o olho é um órgão que permite aos 

animais detectarem a luz e transformarem 
essa percepção em estímulos elétricos. É por 
meio dos olhos que sabemos se os nossos bi-
chinhos estão ou não doentes, se estão felizes 
ou tristes, por exemplo. Por isso, este é um 
órgão tão importante para os bichanos.

Quando pensamos em gatos, lembramos 
primeiro das cores lindas dos olhos que eles 
têm. Contudo, poucos sabem que os olhos de 
um felino servem também para a sobrevivên-
cia e a comunicação desses animais. Os olhos 
dos gatos possuem uma camada atrás da reti-
na que trabalha como um espelho, refletindo 
a luz que recebe.

Todos os gatos nascem com olhos azuis, 
mas a partir da sexta semana de vida a cor 
muda. Os gatos não têm olhos coloridos devi-
do à genética de cada um, os olhos são colori-
dos conforme a cor dos pelos. Por exemplo, os 
gatos pretos têm olhos amarelados ou verdes.

PÁLPEBRAS DILATADAS
É através dos olhos dos animais que sabemos 
se eles estão bem ou não de saúde. Quando 
eles se sentem ameaçados, com medo ou feliz, 
as pálpebras se dilatam. Os gatos têm uma 
terceira pálpebra cuja função é impedir os 
olhos de ressecar. Se esta pálpebra cobrir todo 
o olho do animal, significa que ele está  doente 
e você precisa levá-lo para um veterinário.

As curiosidades sobre os olhos dos gatos

JULIETTE POSTA 
FOTO COM PLÍNIO, 

CACHORRO DE ANITTA
Juliette, a campeã da última edição do Big Brother 

Brasil, conta com um sucesso tão arrebatador que, logo 
após cuprimir seus compromissos com a Globo, foi convi-

dada para passar uma temporada na casa de Anitta, no Rio. 
PLÍNIO, o cachorro da cantora, que conta até com uma conta 

para si próprio no Instagram, aproveitou para ficar de chamegos 
com a mais nova milionária do pedaço. 

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

PIXABAY

CONHEÇA O  
BULDOGUE 
FRANCÊS


