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GOOGLE ESCOLHE 
EDITORA O DIA 
PARA PARTICIPAR 
DE PROJETO QUE 
VISA AUMENTAR 
SEU ALCANCE. 
RIO DE JANEIRO, P. 5

CPI DA COVID
NO FUNDO,  
O EMBATE É COM 
OS OLHOS VOLTADOS 
PARA O CALENDÁRIO 
ELEITORAL
UM OLHAR SOBRE
O RIO, P. 10

BRT empaca e 
passageiros 
procuram a luz 
no fim do túnel
Mesmo após dois meses de intervenção, usuários amargam antigos 
problemas. Prefeitura promete frota 46% maior até setembro.  RIO, P. 3

SUPERLOTAÇÃO

BISPO ABNER FERREIRA
CAMINHO DA SABEDORIA, P. 7 

Como achar 
o caminho da 
motivação certa 
para alcançar 
seus objetivos

PADRE OMAR
FÉ NO RIO, P. 6 

A mãe Igreja não 
fecha a porta na 
cara nem do maior 
pecador, por graça 
do Espírito Santo

SIDNEY REZENDE

Aumentar efetivo 
dos bombeiros está  
entre as prioridades 
de secretário de 
Defesa Civil do Rio

P. 2 

GARDÊNIA CAVALCANTI
DMULHER, P. 2

Ginecologista 
ensina como cuidar 
do útero e ficar 
livre de doenças e 
outros problemas

SUCESSO 
EM TODA 

PARTE

Vencedora do ‘BBB 20’, 

Thelma Assis brilha como 

comunicadora, influencer 

e garota-propaganda. P. 4 
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Time rubro-negro Time rubro-negro 
vence o Fluminense, vence o Fluminense, 
por 3 a 1, no Maraca, por 3 a 1, no Maraca, 

e conquista o Carioca e conquista o Carioca 
pela 37ª vez. pela 37ª vez. 

Vasco bate Botafogo Vasco bate Botafogo 
nos pênaltis e leva nos pênaltis e leva 

Taça Rio.  Taça Rio.   P. 8 P. 8
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Criador do ‘Baile 

da Gaiola’, Ren-

nan da Penha 

revela ser fanáti-

co por games e 

super-heróis. 
P. 14

SERVIDOR
Câmara votará 
projeto que cria 
previdência 
complementar 
no Rio antes 
do recesso, 
em julho
P. 12

NITERÓI COMEÇA A VACINAR PROFESSORES 
MUNICIPAIS CONTRA A COVID AMANHÃ.  P. 4

‘Motociata’ com 
presidente altera 
trânsito na Barra
Evento organizado por apoiadores 

de Jair Bolsonaro pode atrair mais 

de 10 mil motociclistas a partir de 

8h, no Parque Olímpico. Ato segui-

rá até o Aterro e será acompanha-

do pela CET-Rio, Guarda e Seop. P. 4
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Supermercados registram crescimento de 22% na 

venda do alimento nos últimos 60 dias. P. 11 

Ovo substitui carne no 
prato do consumidor
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Há sete meses, Leandro Sampaio Monteiro as-
sumiu a dupla função de secretário de Estado 
de Defesa Civil e comandante do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. “Ter 
um ligado ao outro traz agilidade, principalmente 
nas ações de Defesa Civil. Investimos em planeja-
mento para a execução operacional dos serviços 
prestados à população com excelência - uma atua-
ção global que envolve ações de prevenção e socor-
ro”, explicou em entrevista ao jornal O DIA. Filho de 
bombeiro militar, Leandro ingressou na corporação 
em 1998 e, agora, como comandante, fala sobre o 
investimento imediato de R$ 65 milhões que foi 
confirmado para o Corpo de Bombeiros. “Depois 
de um período em que os investimentos ficaram 
mais voltados para a criação de novas unidades, o 
CBMERJ está focado principalmente em aumentar 
seu contingente que tem um déficit, segundo a le-
gislação, atualmente de cerca de 8 mil militares em 
todo estado, e se equipar melhor, processo que já 
está iniciado com a confirmação dos investimentos 
que serão feitos pelo governo estadual”.

ENTREVISTA 

‘Temos autorização para 
concurso de 3.300 bombeiros’

 n O senhor é secretário de Esta-
do e Defesa Civil e Comandante 
Geral do Corpo de Bombeiros 
Militar do Rio de Janeiro há 
menos de um ano. Qual a sua 
prioridade à frente do cargo?

 L Nosso principal objetivo nesse 
primeiro ano no comando da cor-
poração foi conhecer de perto o 
trabalho e as necessidades de in-
vestimentos de cada unidade do 
CBEMRJ e da Defesa Civil para que 
pudéssemos estabelecer priorida-
des e, assim, direcionar os investi-
mentos. Percorremos todo o estado 
para conhecer as características de 
cada quartel e mapear quais são os 
principais atendimentos em cada 
região. Outra questão que estamos 
enfrentando, com todo o apoio do 
governador Cláudio Castro, é rela-
cionada ao contingente do nosso 
efetivo. Tínhamos no início do ano 
cerca de 11 mil militares, quando 
o ideal seriam 22 mil. Nos últimos 
5 meses, já se aposentaram 900 
militares. E a previsão é que mais 
1.700 se aposentem até dezembro. 
O governador já autorizou concur-
so para 3 mil militares que serão 
temporários, podendo ficar na cor-
poração até 8 anos, e também outro 
processo de seleção para 300 mili-
tares que seguirão carreira.

 n Como a corporação está en-
frentando a pandemia?

 L O CBMERJ implantou uma sé-
rie de protocolos e procedimentos 
operacionais de segurança, rea-
lizando capacitações frequentes 
da tropa, reforçando o estoque de 
equipamentos de proteção indi-
vidual, investindo na sanitização 
das unidades e no serviço de aten-
dimento/assistência a bombeiros 
ativos, inativos e dependentes 
com casos de Covid-19. Destaco a 
construção do nosso hospital de 
campanha, com leitos destinados 

a casos suspeitos ou confirmados 
de coronavírus entre os usuários 
do Sistema de Saúde da corpora-
ção. Todo nosso efetivo está com 
férias e licenças suspensas e es-
tamos disponibilizando quartéis 
para vacinar a população em um 
plano conjunto com os municípios. 
Estamos, ainda, colocando nossas 
aeronaves à disposição para a dis-
tribuição das doses. Além de lan-
chas e viaturas 4 x 4 para levar a 
vacina a locais de difícil acesso. 
Também estamos atuando junto a 
várias instituições na fiscalização 
de eventos que supostamente en-
volvem aglomerações.

 n Qual a relevância de haver uma 
centralização do comando da 
Secretaria de Estado e Defesa 
Civil e do Corpo de Bombeiros?

 L O trabalho das duas instituições 
são complementares. O Corpo de 
Bombeiros é o braço operacional 
da Defesa Civil. Ter um ligado ao 
outro traz agilidade, principal-
mente nas ações de Defesa Civil. 
Investimos em planejamento para 
execução operacional dos serviços 
prestados à população com exce-
lência - uma atuação global que en-
volve ações de prevenção e socorro.

 n Quantas mulheres exer-
cem função de comando na 
corporação? 

 L O total de mulheres atualmente 
chega a cerca de 2.400 militares, 

 L Como qualquer grande institui-
ção, lidamos com seres humanos. 
Temos problemas pontuais, obvia-
mente. Mas nossa Corregedoria é 
forte, e está sempre atenta a estrei-
tar o relacionamento com outras 
corporações. Os resultados são 
benéficos, fortalecendo, assim, as 
atividades correcionais e o alinha-
mento de procedimentos.

 n O Rio está equipado para en-
frentar grandes catástrofes?

 L O CBMERJ está devidamente 
equipado para atender à popu-
lação do Rio de Janeiro quando 
necessário. Devido à natureza de 
nossa atividade, a modernização 
não apenas de equipamentos, mas 
também de procedimentos e capa-
citação, precisa ser constante para 
que nossos militares possam estar 
preparados para realizar suas mis-
sões da forma mais segura possível 
em busca sempre do nosso objetivo 
que é salvar vidas e patrimônios. 
Com as visitas periódicas a todas as 
unidades da instituição, tenho tido 
oportunidade de ouvir as neces-
sidades dos militares, verificando 
as condições das instalações, cui-
dando destas demandas. Estou 
conhecendo de perto as peculiari-
dades das partes administrativas, 
operacionais e acomodações dos 
militares para que sejam feitos le-
vantamentos de dados e estudos, 
visando à implementação de refor-
mas e ampliações.

LEANDRO SAMPAIO MONTEIRO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DEFESA CIVIL

em torno de 20% do contingente, 
que atuam como soldados, sargen-
tos, capitães, guardas-vidas, espe-
cialistas em socorros florestais e, 
até, uma subtenente musicista que 
faz parte da banda do CBMERJ. O 
primeiro concurso que admitiu 
mulheres do CBMERJ foi em 1994. 
De lá para cá, muita coisa mudou 
e, desde outubro de 2020, três te-
nentes-coronéis, Silvia Santana, 
Fabiana Cruz e Viviane Lenida, 
comandam quartéis que estão en-
tre as unidades mais importantes 
da capital fluminense: Vila Isabel, 
Jacarepaguá e Humaitá, respecti-
vamente. Em novembro, a tenen-
te-coronel Mariana também foi no-
meada para diretora de Diversões 
Públicas, aumentando a participa-
ção feminina nos cargos de direção 
e comando do CBMERJ.  Nessa lis-
ta de pioneiras, quero lembrar tam-
bém da major Rachel Lopes, que 
merece um lugar de honra, sendo 
a primeira mulher comandante 
piloto de aeronaves dos bombei-
ros, atuando hoje ao lado de outras 
duas pilotos femininas.

 n Falemos de um outro problema 
que tem se intensificado no Rio 
de Janeiro, o fortalecimento das 
milícias na área metropolitana 
do Rio e na Baixada Fluminense. 
Os Bombeiros já foram acusados 
de se envolverem com o crime or-
ganizado. Qual a sua receita para 
combater este grave problema?

ANDERSON SANTOS

O Corpo de 
Bombeiros 
é o braço 
operacional 
da Defesa 
Civil. Ter um 
ligado ao 
outro traz 
agilidade”

Tínhamos 
no início do 
ano cerca 
de 11 mil 
militares, 
quando o 
ideal seriam 
22 mil”

O total de 
mulheres 
chega a 
cerca de 
2.400 
militares, 
em torno 
de 20% 
do contin-
gente.

Imagens exclusivas 
mostram Mc Kevin 
momentos antes  
de morrer 
FÁBIA OLIVEIRA

Exclusivo! Homem se 
entrega e confessa ter 
matado sargento da 
PM na Av. Brasil 
RIO DE JANEIRO, P. 4

Criança de 9 anos  
morre ao cair do  
22º andar de prédio  
BRASIL

As mais lidasOnline

SidneyRezende



RIO DE JANEIRO

QUASE NADA MUDOU

Com dois meses de intervenção, 
passageiros citam avanços 
pontuais, mas sofrem com 
superlotação. Claudia Secin garante 
frota 46% maior até setembro

“A 
integração no sistema de transporte do Rio de Ja-
neiro é a pior do Brasil, eu assino embaixo”. Essa 
é a avaliação do professor do Programa de Enge-
nharia de Transporte da Coppe/UFRJ Ronaldo 

Balassiano ao comentar os dois primeiros meses de intervenção 
da Prefeitura do Rio no sistema BRT, que transporta 160 mil 
passageiros por dia. Faltam 120 dias para a interventora Claudia 
Secin entregar um serviço de melhor qualidade à população, em 
especial para quem utiliza o corredor Transoeste. As melhorias 
foram sentidas pelos passageiros que fazem os trajetos de liga-
ção direta, porém, para os que dependem do ônibus articulado 
convencional, classificado como ‘calamidade’, a mudança ainda 
é tímida. Motoristas também enfrentam o drama: 42 do BRT fo-
ram contaminados e seis não resistiram após contrair a covid-19. 

Um levantamento feito por O DIA mostra a evolução da 
oferta dos ônibus articulados, os BRTs tradicionais, desde 1º de 
abril até 21 de maio. Os números começaram com a oferta de 
143 veículos no primeiro dia, e até o último, o valor alcançou 166 

 > Professor do Programa de Engenharia de Transporte da 
Coppe/UFRJ, Ronaldo Balassiano disse que a intervenção 
não será suficiente para a melhoria do sistema: “Eu co-
nheço os projetos desses corredores e nunca a operação 
foi feita pela frota que os projetos determinavam, ou seja, 
começou a operação em todos com menos unidades do 
que deveria”. Professor da UERJ e especialista em trans-
portes, Alexandre Rojas defende a integração: “Quanto a 
acabar com a integração tarifária, isso está na contramão 
do bom senso e a favor dos empresários. É evidente que o 
povo não tem que pagar essa conta toda, a conta da pan-
demia precisa ser melhor estudada, mas sou radicalmente 
contra terminar a integração”.

O vereador Tarcísio Motta (Psol) considerou que o pro-
cesso de recuperação dos BRTs está lento: “É claro que 
existe uma responsabilidade muito grande da gestão pas-
sada, do Crivella, mas tudo isso foi feito lá na gestão Eduar-
do Paes. Estamos colhendo frutos de um sistema que foi 
feito para dar errado. O desafio é enorme”.

Para o deputado Dionísio Lins (Progressista), presiden-
te da Comissão de Transportes da Alerj, disse que uma 
intervenção se faz necessária: “É da máxima urgência a 
necessidade de recuperação das plataformas de embarque 
bem com do asfalto das calhas de circulação dos articula-
dos. Mas esse processo de intervenção deve respeitar os 
princípios de uma administração séria, com transparência 
das ações e legalidade de todo o processo, pois até o mo-
mento a população nada viu de melhora”.

Transporte público: debate 
em busca de soluções

OFERTA DE ÔNIBUS ARTICULADOS

 N Veja o levantamento feito por O DIA da circulação de veículos 
articulados desde o dia 1º de abril.  Meta atual da prefeitura: 
243 articulados

 > Passageiros entrevistados por O DIA reconheceram 
melhorias durante a intervenção, mas a avaliação varia 
de acordo com o trajeto. Os contemplados com as linhas 
emergenciais elogiaram a rapidez dos carros e destaca-
ram a redução na espera entre o intervalo dos veículos, 
mas disseram que a superlotação e a exposição aos riscos 
sanitários continuam. Quem precisa utilizar os BRTs arti-
culados disse não perceber diferença. 

Para a passageira Jandira Pereira, que utiliza o BRT 
articulado, não houve mudança: “Não houve melhoria 
nenhuma, o ônibus continua supercheio, viajamos sempre 
em pé, é uma dificuldade para entrar aqui dentro. Muitas 
vezes existem pessoas até se machucando, chegamos atra-
sados no trabalho e o patrão não entende o porquê”. Ela faz 
o retorno na estação Jardim Oceânico e mencionou que 
a volta é ainda pior devido à baixa oferta de articulados.

Durante o horário de pico da manhã, na estação Mato 
Alto, a passageira Fabiana Nogueira utiliza o ‘diretão’ (que 
vai até o terminal Alvorada sem parar nas estações inter-
mediárias) para trabalhar. Ela depende do transporte para 
fazer parte do trajeto até a Gávea. “Melhorou bastante 
por conta do BRT. A lotação aqui é menor, mas a volta na 
estação Alvorada é pior”. 

A passageira Marcia Silveira, 50, embarca no Mato Alto 
pela manhã nos horários de pico, mas seu trajeto é até o 
Recreio e, por isso, não usa a linha emergencial. “Não teve 
mudança nenhuma, piorou. Porque dá a impressão de que 
foram retirados carros da linha por causa do emergencial”.

Trajeto influencia na 
avaliação dos passageiros

Superlotação ainda se mantém como uma das principais reclamações dos passageiros que utilizam o BRT

 FOTOS DANIEL CASTELO BRANCO

unidades indo às ruas. O objetivo da prefeitura é, até setembro, 
entregar uma frota de 243 carros ativos — 46% a mais do que 
estariam rodando oficialmente hoje. 

A oferta de veículos articulados oscila: às segundas-feiras a 
disponibilidade é menor e, às sextas, maior. Em maio, a quan-
tidade de carros rodando ficou entre 150 e 168 dentro desta 
lógica de oscilação. A interventora, Claudia Secin, mencionou 
175 carros nas ruas até o fim do mês. Uma fonte do segmento 
dos transportes afirmou que o número é inflado. “Eles inflam as 
estatísticas informando o número de ônibus, cerca de 30 deles 
não completam o trajeto no primeiro itinerário. Eles informam 
que saem cerca de 160, é verdade, realmente saem, mas (em 
média) 30 quebram e o que circulam na prática são 130”, disse. 

Perguntada se havia lentidão na recuperação dos veículos 
e no crescimento progressivo das frotas, Claudia Secin disse, 
em entrevista por escrito, que encontrou dificuldades com a 
manutenção dos articulados: “Não há lentidão, pelo contrário. 
Quando começamos a intervenção no sistema BRT, a frota de 

297 articulados se encontrava em estado extremamente precá-
rio. Apenas 120 estavam circulando. Já recuperamos 50 veículos. 
O índice de quebras diário, que era de 67%, reduziu para 40%. Só 
não colocamos mais articulados nas ruas ainda porque estamos 
encontrando dificuldades na entrega das peças necessárias à 
recuperação dos ônibus”. Ela explicou ainda que a demanda de 
passageiros que usam o sistema é, em média, 10% menor nos 
primeiros dias úteis, mas que o BRT Rio está intensificando a 
manutenção preventiva para que haja regularidade na frota dos 
articulados em todos os dias. 

Uma das principais promessas da intervenção era a de re-
cuperar as estações do BRT fechadas. Claudia Secin apontou 
que 46 foram paralisadas por conta de furto ou vandalismo: 
“Todas elas serão reabertas gradativamente, até setembro. A 
primeira será a de Olaria, no corredor Transcarioca. Desde 
o início da atual gestão já foram reabertas nove estações”.  

Sistema BRT completa os dois primeiros meses sob intervenção da Prefeitura do Rio Movimentação de passageiros no BRT aguardando a saída da linha emergencial no Mato Alto

DATA ARTICULADOS

1/4 143 
5/4 137 
6/4 141 
7/4 145 
8/4 144 
9/4 140 
12/4 139 
13/4 140 
14/4 141 
15/4 148 
16/4 148 
19/4 146

Reportagem do estagiário Jorge Costa, sob supervisão de  Gustavo Ribeiro

DATA ARTICULADOS

20/4 143 
22/4 141 
26/4 150 
27/4 152 
28/4 154 
29/4 149 
30/4 158 
3/5 147 
4/5 156 
5/5 157 
6/5 160 
7/5 159

DATA ARTICULADOS

10/5 154 
11/5 159 
12/5 156 
13/5 157 
14/5 169 
17/5 158 
18/5 161 
19/5 166 
20/5 168 
21/5 166 

 NSegundo Sebastião José, presidente do Sindicato dos Rodoviários, 
mesmo com a intervenção da prefeitura, a situação dos profissionais 
da categoria que atuam no BRT é muito preocupante: “Até o momen-
to já foram demitidos cerca de 900 profissionais, e a direção do BRT 
sinaliza ainda com a possibilidade de mais 200 serem afastados. 
Apesar de o pagamento do salário dos trabalhadores estar em dia, 
eles não se sentem seguros. Para piorar a situação, a promessa de 
aumento da frota ainda não foi cumprida. Estamos tentando de 
todas as maneiras evitar que essa redução de profissionais aconteça”.

RODOVIÁRIOS

Sindicato manifesta preocupação

Só não 
colocamos mais 
articulados 
nas ruas ainda 
porque estamos 
encontrando 
dificuldades 
na entrega 
das peças 
necessárias à 
recuperação dos 
ônibus
CLAUDIA SECIN,  
Interventora
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‘Motociata’ vai alterar 
trânsito na Barra hoje
Evento com presidente Bolsonaro deve atrair 10 mil pessoas; moradores reclamam

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

U
m evento promovi-
do por apoiadores 
de Jair Bolsona-
ro (sem partido), 

marcado para hoje e com a 
presença do presidente, vi-
rou motivo de insatisfação 
entre moradores de Jacare-
paguá e da Barra da Tijuca, 
na Zona Oeste. 

A “Motociata”, como vem 
sendo chamado nas redes 
sociais, promete receber 
grande número de motoci-
clistas e, por isso, deve pro-
vocar o fechamento da Ave-
nida Embaixador Abelardo 
Bueno, na altura do Parque 
Olímpico, com concentração 
a partir das 8h. O bloqueio 
da importante via tem gera-
do discussões em grupos de 
condomínios da região. 

“Ridículo. Tenho com-
promisso nesse horário e 
terei transtorno”, disse uma 
usuária no Instagram, em 
postagem da associação de 
moradores feita para aler-
tar motoristas. Na mesma 
postagem, Alberto Montei-

ro também reclamou do blo-
queio. “E como fica o direito 
de ir e vir dos moradores da 
região? O governo não vive 
defendendo esse direito?”, 
questionou. 

A expectativa dos organi-
zadores da “Motociata” com 
o presidente Jair Bolsonaro 

é de receber mais de 10 mil 
motociclistas. 

Em nota enviada ao DIA, 
a assessoria de imprensa da 
CET-Rio informou que dará 
apoio com equipes para au-
xiliar na gestão do trânsito 
durante o evento, hoje, con-
forme demanda.

ATÉ O ATERRO

 N A Secretaria Municipal 
de Ordem Pública (SEOP) 
avisou que prestará apoio 
de trânsito ao evento, com 
suporte da Guarda Munici-
pal. Agentes devem acom-
panhar os motociclistas 
em todo o percurso, desde 
o Parque Olímpico até o Mo-
numento dos Pracinhas, no 
Aterro. O evento é organiza-
do pelo ex-assessor e amigo 
pessoal do presidente da 
República, Waldir Ferraz. 

Essa não é a primeira vez 
que o presidente participa 
de eventos com chances 
de aglomeração. Na últi-
ma sexta-feira, Jair Bolso-
naro foi multado por não 
usar máscara durante um 
evento com populares no 
Maranhão.

SEOP e Guarda 

em alerta

Jair Bolsonaro confirmou presença em evento com apoiadores

Prefeitura iniciará imunização de 
profissionais da rede pública de ensino

Niterói amplia grupos 
de vacinação amanhã 

DIVULGAÇÃO

Liberação de doses para profissionais da rede privada no dia 31

Profissionais da Educação 
da rede pública municipal 
de Niterói poderão se va-
cinar contra a covid-19 a 
partir de amanhã. O ca-
lendário se estende du-
rante a semana, de acor-
do com a idade. A partir 
do dia 31, será a vez dos 
trabalhadores da educa-
ção básica nas redes pri-
vada, estadual e federal da 
cidade. 

Os profissionais das es-
colas municipais devem 
apresentar contracheque. 
Na segunda-feira, as doses 

serão aplicadas em pessoas a 
partir dos 50 anos; na terça-
-feira, a partir dos 40; quar-
ta, a partir dos 30; e entre 
quinta e sábado, em pessoas 
a partir dos 18 anos.

Para os trabalhadores da 
educação básica nas redes 
privada, estadual e federal, 
também é necessário levar 
o contracheque. Podem se 
vacinar profissionais a par-
tir dos 50 anos, entre os dias 
31 de maio e 5 de junho. Os 
profissionais a partir dos 40 
anos poderão se vacinar en-
tre os dias 7 e 12 de junho.

Confessou 
ter matado 
policial 
Um homem se apresentou 
na 38ª DP (Brás de Pina), na 
última quinta-feira, e con-
fessou a autoria do assassi-
nato do 2º Sargento Alexan-
dre da Silva Nogueira, de 
45 anos, atingido por tiros 
na Avenida Brasil, na ma-
nhã do mesmo dia. O crime 
foi cometido com um fuzil 
AK 47. As informações fo-
ram obtidas pelo DIA com 
a Polícia Civil. A identida-
de do criminoso não foi 
divulgada.

O enterro do sargento foi, 
ontem, no Jardim da Sauda-
de, em Sulacap, com honra-
rias militares. O sargento, 
que era lotado no Grupo de 
Policiamento Ferroviário 
(GPFer), foi baleado na al-
tura da Cidade Alta. Com a 
morte de Nogueira, o núme-
ro de agentes de segurança 
mortos neste ano no Estado 
do Rio chega a 32.

O ator Paulo Gustavo, que 
morreu vítima da covid-19, 
no início de maio, recebeu 
mais uma homenagem em 
Niterói, onde nasceu. Após 
ter virado nome de rua, o 
artista, agora, foi eterniza-
do com placa na padaria 
Beira Mar, a preferida do 
ator, em Icaraí. Em breve, 
Paulo ganhará estátua no 
Campo de São Bento.

Um homem, de 49 anos, 
acusado de diversos furtos 
no bairro de Santa Teresa, 
foi preso por policiais da 
UPP Prazeres/ Escondidi-
nho dentro de um ônibus, 
na noite de sexta-feira. Na 
delegacia, policiais des-
cobriram que o bandido 
possuía 31 anotações por 
crimes como furto, roubo 
e estelionato. 

DIA A DIA

PLACA CELEBRA 
PAULO GUSTAVO 

HOMEM COM 
31 ANOTAÇÕES 
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N
as páginas 355-56 do 
livro de Memórias 
(Nova Fronteira), 
Jung narra um de 

seus sonhos reveladores. An-
cestral lhe propusera questão 
que não sabia responder. Em 
viagem de férias, decidiu vol-
tar correndo a fim de retomar 
a tarefa de ‘traduzir’ o sonho.

“Era necessário encontrar a 
resposta. Só depois é que com-
preendi o sonho e minha rea-
ção: o senhor de longa cabelei-
ra era espécie de ‘espírito dos 
ancestrais ou dos mortos’; ele 
me colocara questões às quais 
não soubera responder.

Eu estava atrasado. Não 
tinha avançado bastante, 
mas tinha como que obscuro 
pressentimento de que pelo 
trabalho a que então me de-
dicava responderia à questão 
que fora proposta. Eram meus 
ancestrais espirituais que me 
interrogavam, na esperança e 
na expectativa de que pudes-
sem aprender aquilo que não 
tinham podido saber em seu 
tempo; conhecimento que os 
séculos ulteriores poderiam 
criar e trazer-lhes.

Se a questão e a resposta 
houvessem existido desde 
sempre, meus esforços teriam 
sido inúteis, pois tudo pode-
ria ter sido descoberto, não im-
porta em que século. Parece, 
com efeito, que saber sem limi-
tes está presente na natureza, 
mas que tal saber não pode ser 
apreendido pela consciência a 
não ser que as condições tem-
porais sejam propícias.

O mesmo ocorre na alma do 
indivíduo que traz consigo, du-
rante anos, pressentimentos, 
mas só os conscientiza tempos 
depois.” Creio que estas são re-
flexões do psiquiatra suíço, de 
fato cidadão do mundo. De 
onde ele está agora, como ele 
nos verá? Será...?

JUNG E SEUS 
ANCESTRAIS

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

Google seleciona  
Editora O DIA para 
programa inovador
Gigante da tecnologia escolhe veículos brasileiros 
e sul-americanos para o Laboratório de Audiência

REPRODUÇÃO

D
iante de sua traje-
tória firmada com 
o compromisso ao 
Jornalismo, a Edi-

tora O DIA foi escolhida, en-
tre seletos veículos brasilei-
ros e sul-americanos, para 
participar do Laboratório 
de Audiência, promovido 
pelo Google News Initiative 
(GNI). Com duração de 15 
semanas, o programa ofere-
cerá consultoria personali-
zada e prática, além de uma 
programação intensiva, en-
quanto os jornais seleciona-
dos trabalham para enten-
der melhor seu público, au-
mentar seu alcance e apro-
fundar o engajamento.

Alexandre Rodrigues, pre-
sidente da Editora O DIA, 
destaca a importância do 

jornal estar no projeto: “Te-
nho muito orgulho em presi-
dir uma empresa composta 
por excelentes profissionais, 
dedicados e apaixonados 
pelo que fazem e pela empre-

sa. Como resultado, somos 
agraciados com estas opor-
tunidades que a vida nos 
apresenta, fazer parte deste 
grupo seleto dos principais 
e mais relevantes portais da 
América do Sul, organizado 

pela gigante empresa Goo-
gle. Isto é o reconhecimento 
de trabalho sério e compe-
tente com grande transpa-
rência e honestidade”, des-
taca Alexandre.

“Conquistar e reter públi-
cos leais é a chave para o su-
cesso digital de longo prazo e 
um objetivo central da Inicia-
tiva Google News (GNI). Esta-
mos entusiasmados em dar 
as boas-vindas a este novo 
grupo de editores em nosso 
Laboratório de Audiências do 
GNI e esperamos comparti-
lhar tudo o que aprendemos 
com a comunidade de notí-
cias por meio do Programa 
de Crescimento Digital da 
GNI”, declarou Ben Monnie, 
diretor de Soluções de Parce-
rias Globais do Google.

DESENVOLVIMENTO

Troca de experiências com especialistas da área

 NAo lado de veículos como ‘La 
Nación’, ‘La Hora’ e ‘O Tempo’, 
a Editora O DIA terá a oportuni-
dade de se desenvolver ainda 
mais e trocar experiências com 
especialistas da área. Os parcei-
ros do GNI, International News 
Media Association (INMA) e 

Raccoon, agência Full Service que 
atua como um parceiro estratégico 
em toda a cadeia digital, também 
participarão do projeto.

Com quase 70 anos de história, 
a Editora O DIA mostra que está 
antenada em seguir as novas ten-
dências do Jornalismo, com foco 

em entregar o melhor conteú-
do ao seu leitor. Sendo assim, o 
suporte oferecido pelo Google 
vai agregar ao potencial que 
o grupo tem para combater a 
desinformação e disseminar 
notícias de qualidade a um pú-
blico cada vez maior.

Participantes como O DIA terão consultoria personalizada e prática do Google por 15 semanas
Projeto visa 
aumentar alcance 
dos jornais e 
aprofundar 
engajamento
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FénoRio

A Igreja não nasce isolada, mas univer-
sal, una, católica, com uma identidade 
específica, mas aberta a todos, não fecha-
da, com uma identidade que abrange o 
mundo inteiro, sem excluir ninguém. 

A mãe Igreja não fecha a porta na cara 
de ninguém! Nem sequer ao maior peca-
dor é esquecido. E isto devido à graça do 
Espírito Santo.

Como naquele dia de Pentecostes, o Es-
pírito Santo é derramado continuamente 
também hoje sobre a Igreja e sobre cada 
um de nós, para que abandonemos as 
nossas mediocridades e os nossos egoís-
mos e comuniquemos ao mundo inteiro o 
amor misericordioso do Senhor.

H
oje é celebrada a solenidade de 
Pentecostes, que nos leva a reviver 
os primórdios da Igreja. O livro dos 

Atos dos Apóstolos narra que, 50 dias 
depois da Páscoa, na casa onde se encon-
travam os discípulos de Jesus, “de repen-
te, veio do céu um barulho, como se fosse 
uma forte ventania... e ficaram todos 
cheios do Espírito Santo”.

Os discípulos ficaram completamente 
transformados por esta efusão: o medo é 
substituído pela coragem, o fechamento 
cede o lugar ao anúncio e cada dúvida é 
afastada pela fé repleta de amor. Aquele 
acontecimento, que transforma o cora-
ção e a vida dos Apóstolos e dos outros 
discípulos, repercute-se imediatamente 
fora do Cenáculo.

A porta que ficou fechada durante 50 
dias finalmente foi aberta e a primeira 
comunidade cristã, não mais fechada em 
si mesma, começa a falar às multidões de 
diferentes proveniências sobre as mara-
vilhas de Deus, ou seja, sobre a Ressur-
reição de Jesus, que fora crucificado. E 
cada um dos presentes ouve os discípulos 
falarem na sua própria língua.

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 acontecimento, que 
transforma o coração e 
a vida dos Apóstolos e 
discípulos, repercute-se 
fora do Cenáculo”

“A mãe Igreja não fecha a porta 
na cara de ninguém! Nem sequer 
ao maior pecador. E isto devido à 
graça do Espírito Santo”

CHEIOS DO 
ESPÍRITO SANTO

PENTECOSTES
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

M
otivação é um nome que se dá a um conjunto de 
fatores que determinam a atividade e a conduta 
individuais. Item 3, na lista do Aurélio, o que se 

pode entender como impulsionamento que faz as pes-
soas correrem para alcançar seus objetivos. A motivação 
é, ainda, um estado mental relacionado à dopamina, 
neurotransmissor responsável também pelo direciona-
mento e pela concentração. 

Que objetivos podem ser alcançados com a motivação 
certa? Qual a conduta assertiva de alguém que almeja, 
por exemplo, ser um corredor, um maratonista? Tome-se 
por modelo um jovem acima do peso, cujo objetivo seja 
tornar-se um corredor, corredor maratonista. 

Ele começa com leve caminhada, como deve ser por suas 
atuais condições físicas; deve dar a si mesmo tempo para 
que possa se adaptar. No caminho, entretanto, um transeun-
te o aborda com uma frase que poderia fazer abortar seus 
sonhos, seus objetivos a médio ou a longo prazos. Aquelas 
palavras soaram devastadoras: Você não vai conseguir! Não 
tem mais idade para isso! Desista.

sistência e reação positiva 
à testemunha que lhe moti-
vava ao reverso. Assim “nós 
também, pois que estamos 
rodeados de uma tão gran-
de nuvem de testemunhas, 
deixemos todo embaraço 
e o pecado que tão de per-
to nos rodeia, e corramos, 
com paciência, a carrei-
ra que nos está proposta, 
olhando para Jesus, autor 
e consumador da fé, o qual, 
pelo gozo que lhe estava 
proposto, suportou a cruz, 
desprezando a afronta, e as-
sentou-se à destra do trono 
de Deus”. Hebreus 12.1-2.

Mas como achar o cami-
nho da motivação certa? 
Eis algumas dicas: ouça 
suas músicas prediletas, 
pois é um ótimo remédio 
para a alma; ouça pessoas 
que venceram os mesmos 
desafios pelos quais você 
está passando; leia bons 
livros, porque podem tra-
zer inspiração e criativi-
dade; reserve um tempo a 
sós consigo mesmo, porque 
assim você terá nova pers-
pectiva sobre a situação 
em que se encontra e fará 
planos para o futuro; e ig-
nore as vozes alheias que 
desmotivam.

Afinal de contas, na ma-
ratona da vida, além de um 
bom tênis de corrida, é pre-
ciso ter a motivação certa, 
ou a reação adequada para 
vencer os desafios da vida. 
Até a próxima.

Surpreendentemente, o 
jovem não se abateu com 
tais palavras, ainda que 
seus ligamentos, tendões e 
ossos estivessem gritando 
também para que ele de-
sistisse, mas, em seu cora-
ção e em suas veias, tinha 

plena convicção de que se-
ria possível, sim, alcançar 
seus objetivos, e seu siste-
ma cardiovascular já esta-
va adaptado, foi o primeiro 
a entrar no ritmo de seus 
passos. O coração e os pul-
mões se adaptam primeiro, Coluna publicada aos domingos

Na maratona 
da vida, 
além de um 
bom tênis 
de corrida, é 
preciso ter a 
motivação 
certa, ou 
a reação 
adequada 
para vencer 
os desafios 
da vida”

ARTE O DIA

IMPULSIONAMENTO

NA MARATONA DA VIDA É PRECISO 
TER A MOTIVAÇÃO CERTA

isso é cientificamente com-
provado; enquanto a estru-
tura física demora mais.

Com o tempo, caminhou 
mais forte, trotando e cor-
rendo, até que começou a 
alcançar suas metas, em-
bora ainda não fosse capaz 

de correr a uma velocidade 
de até 64,4 km/h – como 
é possível um ser huma-
no correr, segundo estudo 
realizado nos Estados Uni-
dos. Esta marca, no entan-
to, nem o atleta jamaica-
no Usain Bolt, recordista 

mundial dos 100 m rasos, 
conseguiu ainda. Seu re-
corde mundial é de 43,9 
km/h por 30 metros.

No tempo oportuno, seus 
objetivos de corredor foram 
alcançados, tornou-se um 
maratonista, por sua per-
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a palinha do apolinho

DIVULGAÇÃO

COPA AMÉRICA AGONIZA

A VIRADA DE 
CHAVE

PEDALADAS

 N Vem aí o Campeonato 
Brasileiro e, com ele, che-
gará a virada de chave. 
Tudo que não podia até 
aqui poderá passar a poder. 
Médicos infectologistas 
serão chamados para dar 
entrevistas e serão induzi-
dos a confirmar que, com 
o avanço da campanha de 
vacinação contra a covid-19 
no país, será possível a pre-
sença de público nos está-
dios, desde que observadas 
as recomendações passa-
das pelas autoridades sani-
tárias. Serão capazes até de 
ofertar máscaras nas cores 
do clube do coração para a 
galera.

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

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

 NConfirmando nossas 
previsões, a Colômbia 
desistiu oficialmente 
de sediar a Copa Amé-
rica. Ainda tentou 
amenizar o impacto da 
decisão pedindo adia-
mento, sob pretexto 
de que, realizando em 
outra época, seria pos-
sível a presença de pú-
blico. Na verdade, a de-
cisão de pular fora foi 
tomada atendendo clamor 
popular que exigia, em ma-
nifestações violentas pelas 
ruas das principais cidades, 

o cancelamento do evento. 
Sobrou para Argentina, que 
dividiria a responsabilidade, 
segurar esse rabo de foguete 

 N Do técnico espanhol 
Ramirez, do Interna-
cional: “Para que o sis-
tema funcione, preciso 
de tempo, treino e der-
rotas.” Por enquanto, 
só tem as derrotas e, se 
perder o Grenal hoje, na 
Arena, conhecerá a fúria 

vermelha.
 N Palmeiras e São Paulo es-

tão devendo um jogo di-
ferente do chato 0 a 0 de 
quinta-feira.

 N O técnico Renato Gaúcho 
está de volta ao Rio. Por en-
quanto, só praia, futevôlei e 
chope gelado.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Neymar cavando para 
ter Lionel Messi ao seu 
lado no PSG. As orelhas do 
sheik Nasser Al Khelaifi já 
passaram de vermelhas a 
roxas. Barcelona admite a 
saída do craque.

 NOlimpíada de Tóquio, 
programada para julho/
agosto, segue mantida 
pelo Comitê Organizador, 
mas as manifestações 
populares contrárias es-
tão cada dia mais fortes.

CAMPEÃO ESPANHOL
Após sete anos, o Atlético de Madrid de Diego Simeone voltou a conquistar o 

Espanhol. Num jogo com boa dose de emoção e sofrimento, buscou a virada sobre o 

rebaixado Valladolid, fora de casa, por 2 a 1, para ganhar o título pela 11ª vez.

sozinha, mesmo enfren-
tando momento agudo 
na crise da pandemia. O 
Chile se mostrou dispos-
to a socorrer a Conmebol 
abrindo a possibilidade 
de acolher a cangalha, 
caso a Argentina tam-
bém não possa, já que o 
governo argentino sus-
pendeu provisoriamen-
te os jogos de futebol no 
país, deixando a situação 

mais confusa e levando or-
ganizadores ao pânico pelos 
eminentes prejuízos. Copa 
América subiu no telhado.

CAMPEONATO CARIOCA

No Maraca, Gabigol, autor de dois gols, comanda mais uma 
vitória diante do Fluminense. João Gomes completa o placar

D
eixou chegar... Cam-
peão nas últimas 11 
decisões de Carioca 
que disputou, o Fla-

mengo manteve a média na 
final contra o Fluminense, 
ontem, no Maracanã e com a 
vitória por 3 a 1 se sagrou tri-
campeão, com gols de Gabi-
gol, duas vezes, e João Gomes. 
Fred, de pênalti, descontou. O 
Rubro-Negro se impôs diante 
de um acuado Tricolor, que ao 
abrir mão de atacar, cometeu 
um pecado mortal diante de 
um arquirrival embalado pela 
sequência de títulos. São 21 no 
século. E são 37 troféus do Ca-

rioca, no total.
Dono da bola. Esta frase 

pode resumir o panorama do 
primeiro tempo. Com entrosa-
mento de sobra, o Flamengo, 
como de costume, teve o do-
mínio de posse, mas demorou 
a traduzir em chances reais 
sua imposição. Do outro lado, 
o Tricolor, apostando na velo-
cidade dos ‘moleques’ de Xe-
rém, Kayky e Luiz Henrique, 
teve dificuldade para encaixar 
o planejado contra-ataque e se 
limitou a defender.

Eficiente, o ‘paredão’ trico-
lor foi vazado aos 43. Gabigol 
inverteu o papel com Arras-

caeta e deixou o uruguaio cara 
a cara com Marcos Felipe, que 
atrasado, cometeu o pênalti. 
Com categoria, Gabigol abriu 
o placar. Com o Fluminense 
atordoado, o Flamengo, três 
minutos depois, aumentou a 
vantagem, novamente com 
Gabigol, em chute cruzado, 
após boa troca de passes entre 
Bruno Henrique e Filipe Luís.

Em busca da reação, Roger 
Machado sacou Kayky e Luiz 
Henrique para a entrada de 
Gabriel Teixeira e Caio Pau-
lista. Com a marcação mais 
adiantada, a pressão surtiu 
efeito. Após a marcação do 

chutou rasteiro no canto, mas 
Douglas Borges fez boa defesa. 
Aos 10’, Zeca voltou a assustar 
o goleiro Alvinegro com um 
forte chute, que levou perigo à 
meta do Botafogo. Três minu-
tos depois, Pec foi derrubado 
perto da área, e na cobrança 
da falta, Andrey mandou uma 
bomba pelo lado do gol.

No entanto, na volta da 
parada técnica, o Botafogo 
abriu o placar. Após rebote 
no chute de Rafael Navarro, 
Gilvan aproveitou a bola que 
pipocou na área, e comple-
tou de cabeça para o gol, aos 
26 minutos. Cinco minutos 
depois, o Alvinegro chegou 
novamente à frente, com 

chute de fora da área com 
Marco Antônio. 

No fim do jogo, o Botafo-
go ainda teve uma grande 
chance de marcar o segundo 
e se sagrar campeão. Andrey 
perdeu uma bola no campo 
de defesa, Ênio recebeu na 
entrada da área, e tocou para 
Felipe Ferreira, que chutou a 
bola por cima do gol. Apesar 
das tentativas dos dois lados, 
nenhuma das equipes conse-
guiu se sagrar campeã no tem-
po normal. 

Na decisão nos pênaltis, o 
Botafogo errou todas as co-
branças e o Vasco acertou to-
das para se sagrar campeão 
do Carioca.

TAÇA RIO

Goleiro Vanderlei brilha nos 
pênaltis e dá o título ao Vasco

Botafogo e Vasco fizeram on-
tem o segundo jogo da final da 
Taça Rio, que sagrou o Cruz-
maltino como campeão, em 
São Januário. No tempo nor-
mal, a equipe de Marcelo Cha-
musca jogou bem e venceu 
por 1 a 0, com gol de Gilvan, 
enquanto o time de Marcelo 
Cabo fez partida ruim. No en-
tanto, nas penalidades, Van-
derlei pegou todas as cobran-
ças e deu o título ao Vasco.

O Botafogo começou a par-
tida melhor e logo aos dois 
minutos de jogo, Pedro Castro 
subiu sozinho para cabecear 
uma bola na pequena área 
após escanteio, mas o arrema-
te saiu rente ao travessão. Aos 
oito, Ricardinho arriscou de 
fora da área, mas a bola saiu 
pelo lado. A primeira oportu-
nidade do Vasco veio só aos 
14 minutos, quando Léo Jabá 
avançou pela lateral e bateu 
para o gol com desvio do za-
gueiro do Botafogo.

O Botafogo seguiu melhor 
durante a maior parte da eta-
pa inicial e a principal chance 
surgiu aos 32 minutos. Rafael 
Navarro foi lançado por trás 
da defesa do Vasco e chutou 
forte frente a frente com Van-
derlei, mas o goleiro do Vasco 
fez linda defesa. 

Na etapa final, o Vasco vol-
tou dos vestiários melhor que 
o Botafogo. Logo aos três mi-
nutos, Pec recebeu no meio-
-campo, avançou sozinho e 

Alvinegro vence no tempo normal (1 a 0), mas falha nas cobranças

Aos 41, João Gomes 
decretou a vitória 
e não conteve a 
emoção ao marcar 
o primeiro gol como 
profissional

pênalti no toque de mão de 
Rodrigo Caio na disputa com 
Caio Paulista, Fred, aos seis, di-
minuiu a vantagem e manteve 
a equipe viva.

Em duas boas chances, com 
Arrascaeta e Filipe Luís, o Fla-
mengo mostrou ao arquirrival 
que qualquer brecha poderia 
ser fatal. Com Cazares, Abel 
Hernández e Bobadilla, o Tri-
color foi para o tudo ou nada. 
Rogério Ceni respondeu com 

a entrada de Pedro no lugar 
de Gabigol, sem descuidar da 
marcação com João Gomes e 
Hugo Moura. Aos 41, no rebote 
da finalização de Pedro, João 
Gomes decretou a vitória e não 
conteve a emoção ao marcar 
primeiro gol da carreira. A 
noite terminou em festa. Na 
favela, na pista ou em casa, de 
preferência sem aglomeração 
em tempos de pandemia do 
novo coronavírus.

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Vanderlei brilhou na cobrança de pênaltis em São Januário

João Gomes festeja o terceiro gol na vitória rubro-negra: foi o primeiro dele como profissional

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

Mengão leva a 
melhor sobre o 
Tricolor e fatura o tri 
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Conhecido pelo seu focinho bem característico, o 
bull terrier é uma raça de cães muito amigá-

vel, brincalhona e que costuma ser muito 
apegada aos seus tutores. Eles amam 

brincar com seus tutores. Por isso, são 
cachorros muito bem recomendados 
para famílias com crianças e casas com 
bastante espaço disponível. Ligeira-
mente teimosos, eles podem exigir um 

pouco de pulso firme e voz ativa, mas 
com um bom treinamento e costume, 

eles serão excelentes cães de companhia e 
também de guarda. 

BULL TERRIER, UM 

CÃO CHEIO DE ENERGIA 

O brasileiro Gabriel Feitosa foi um dos concorrentes do 
reality show americano Pooch Perfect, apresentado pela 
atriz Rebel Wilson, em que os participantes considerados 
pelo canal de televisão ABC “os dez melhores groomers 
do país” tosam, tingem e embelezam cães. Da cidade de 
Ferraz de Vasconcelos (SP), ele contou que está surpreso 
com o sucesso do programa: “Bateu recorde em audiên-
cia, na verdade, foi o programa mais assistido na América 
às 20h de uma terça-feira”. 

O vira-lata caramelo, chamado Zé, falecido em 2020, devido a uma pneu-
monia, foi homenageado com uma estátua, na rotatória entre o Ginágio do 
CIC e o Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino (Unifae), 
no Jardim Santo André. A estátua foi instalada pela prefeitura.

BRASILEIRO FAZ SUCESSO 

EM REALITY NOS EUA

VIRA-LATA ZÉ É HOMENAGEADO

POOCH PERFECT/DIVULGAÇÃO
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MORTE DE 
CADELA É 
REGISTRADA
Jonas Sulzbach, 
ex-participante do 
“BBB”, registrou um 
boletim de ocor-
rência após a mor-
te de Marsh, cadela 
que criava com a 
namorada Mari 
Gonzalez. “B.O. 
feito e já temos o 
endereço do dono 
do rottweiler. Uma 
tragédia dessas 
não pode aconte-
cer e ficar por isso 
mesmo”, pontuou, 
nos Stories do 
Instagram.

FIQUE 
LIGADO!

O calor e a umidade aumentam consideravelmente a possibilidade de infestação 
de pulgas e carrapatos nos animais de estimação. Esses parasitas, além de causar 
muito desconforto, podem transmitir doenças graves, inclusive para humanos. Por 

isso, adotar ações preventivas, como cuidados com o ambiente onde o animal vive e a 
utilização de produtos específicos são fundamentais para proteger a 
saúde dos animais e com quem eles convivem.

“A melhor forma de atuar é a prevenção. É preciso conscientizar os 
tutores para o uso periódico de produtos que combatam os parasi-
tas”, diz Cristiano Anjo, gerente de Marketing de Pet da Elanco.

O desconforto mais comum causado pelos parasitas é a cocei-
ra, mas é apenas um dos males. Carrapatos são responsáveis pela 
transmissão de hemoparasitoses, doenças em que o parasita infecta 
células do sangue. Outro risco para pets e humanos é a febre macu-
losa, uma infecção causada pela Rickettsia rickettsii, que é transmiti-
da pelo “carrapato estrela” por meio de sua picada. 

Um ponto de atenção é o ambiente onde o animal vive. “Para se 
ter uma ideia, em infestações por pulgas e carrapatos, cerca de 95% 
dos parasitas estão no ambiente e somente 5% no corpo do animal”, 
destaca o executivo.

Existem produtos que auxiliam na proteção dos animais, como 
comprimidos mastigáveis, que podem ser consumidos por animais a partir dos oito meses. 
Esse medicamento tem 100% de aceitação em 70 diferentes raças de cães, incluindo as 
raças “Toy”, como Chihuahua e Yorkshire Terrier.

É o bichoÉ o bicho
n blog: www.odia.com.br/blog/eobicho

n Com conteúdo: Portal iG

Os tutores 
devem ficar 
atentos à 
“doença do 
carrapato”  
e à febre 
maculosa 
que podem 
afetar, 
inclusive, 
humanos

Prevenção 
contra pulgas 
e carrapatos  
é importante

PIXABAY
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CPI DA COVID

É triste, mas é a mais pura ver-
dade: se as pessoas que acom-
panham os debates da CPI se 
sentarem diante da TV sem ter 
escolhido previamente o lado 
pelo qual têm simpatia, terão 
uma dificuldade enorme de sa-
ber quem está certo e quem está 
errado. No fim do dia, o debate 
não leva a lugar algum. O que se 
vê no plenário são políticos que 
elevam o tom e, diante das câ-
meras de TV, esbravejam contra 
pessoas que integram ou já inte-
graram a administração federal. 
Reproduzem as acusações que 
já faziam antes da CPI ser ins-
talada e não tomam uma única 
providência capaz de beneficiar 
a população. 

Do outro lado, a situação não 
é diferente. O que se vê são mi-
nistros e ex-ministros criando 
uma nova versão para fatos já co-
nhecidos. E se esquivando, como 
sempre aconteceu nas CPIs que 
houve antes desta, de assumir as 
responsabilidades mais óbvias 
por suas ações e omissões diante 
do problema investigado. Per-
dido e confuso entre um lado e 
outro está o cidadão, espantado 
diante de tudo o que está acon-
tecendo e dando sinais cada vez 
mais claros de cansaço diante 
desse tipo de espetáculo. 

SISTEMA CAPILARIZADO
Em meio a tantas evasivas e a 
tantos discursos irados, alguns 
fatos chamam atenção. O mais 
espantoso de todos, certamente, 
é o descaso do governo diante 
da oferta da farmacêutica Pfizer, 
que em meados do ano passado 
se propôs a entregar 70 milhões 
de doses de sua vacina ao Brasil. 
Conforme se sabe agora, entre os 
dias 14 de agosto e 12 de setem-
bro do ano passado, a empresa 
americana fez mais de uma de-
zena de tentativas de negociar 
com o governo brasileiro até 
que, no final das contas, desistiu.

A pergunta é: por que uma 
empresa como a Pfizer, uma das 
pioneiras no desenvolvimento 
de um imunizante eficaz contra 
o coronavírus, deu tanta atenção 
no Brasil? Por que insistiu tanto 
para o país adquirir seu produ-
to? A resposta é simples: a capi-
laridade e a abrangência do SUS 
são conhecidas e respeitadas no 
mundo inteiro e o serviço, por 
mais críticas que receba, é visto 
como um modelo a ser copiado 
até pelos países mais desenvolvi-
dos que o nosso. Na visão da far-
macêutica, essa estrutura per-
mitiria que a vacina chegasse ao 

O 
avanço da CPI criada pelo Senado para discutir os erros do 
governo no combate à pandemia da Covid-19 tem es-
cancarado um problema que já era visível no Brasil muito 

antes desse vírus terrível produzir sua primeira vítima. Trata-se 
da superficialidade com que os problemas mais sérios são en-
frentados pelas autoridades e da incapacidade crônica que todos 
parecem ter para construir um consenso mínimo em torno de 
qualquer tema relevante. Tudo, no fundo, se resume a um embate 
entre oposição e situação — sempre com os olhos voltados para o 
calendário eleitoral.

A OPÇÃO PELO DESENTENDIMENTO

Um olhar sobre o Rio

destino num brevíssimo intervalo 
de tempo e a população brasileira, 
logo estaria imunizada. Se isso ti-
vesse acontecido o Brasil, ao invés 
de ser visto como um pária, hoje 
seria visto como um exemplo para 
o mundo. 

O governo, é evidente, errou em 
virar as costas para a oferta da Pfi-
zer e não avançar numa negociação 
que poderia assegurar aos cidadãos 
o acesso rápido à vacina salvadora. 
A questão é que o Congresso, que 
hoje acusa o governo de omissão, 
também se omitiu e não pode ser 
considerado um exemplo de con-
duta. Na hora decisiva os parla-
mentares também não se moveram 
em defesa das providências que po-
deriam ter acelerado a imunização. 

Ao invés de passar praticamen-
te todo o ano de 2020 em busca de 
medidas que facilitassem o acesso 
dos estados e dos municípios aos 

cofres federais, os deputados e se-
nadores poderiam ter proposto leis 
que facilitassem a importação de 
medicamentos em casos de uma 
emergência como a pandemia. E 
é justamente na ausência de um 
marco legal que lhe desse seguran-
ça para avançar com o negócio que 
o governo se apega para dizer que 
não poderia ter aceitado a oferta da 
farmacêutica.

A verdade é que o Congresso pre-
feriu deixar todas as providências 
necessárias a cargo do Executivo, 
mesmo sabendo que o governo não 
era simpático à ideia da vacinação. 
É nesse momento que um outro 
ponto delicado ganha destaque: a 
suposta crença do governo na tese 
da “imunidade de rebanho” defen-
dida, entre outros, pelo deputado e 
ex-ministro Osmar Terra, que tam-
bém é médico. 

Por essa visão, a exposição ao ví-
rus e a contaminação acelerada au-
mentaria a resistência da popula-
ção e os sobreviventes se tornariam 
imunes à doença. Sem a intenção 
de entrar no debate sobre o obs-
curantismo que se esconde atrás 
dessa proposta, ela revela uma das 
faces mais desanimadoras do go-

do e o país ainda perdia tempo 
com debates estéreis em torno 
da pandemia. 

Esse fato não é menciona-
do com a intenção de imputar 
aos integrantes da CPI ou aos 
demais parlamentares parte 
da culpa pela devastação que a 
pandemia tem causado no país 
inteiro. O objetivo é apenas mos-
trar, com números dramáticos, o 
efeito trágico da falta de enten-
dimento. Que houve erros, todos 
sabemos. Que o governo poderia 
ter escolhido um caminho dife-
rente e salvado milhões de vidas, 
também sabemos.

A pergunta sem resposta até 
este momento é: o que deve ser 
feito daqui por diante para que 
o problema seja resolvido, a vaci-
nação avance e a população dei-
xe de conviver com esse perigo? 
Isso, ninguém respondeu até ago-
ra. Ainda há tempo para somar os 
esforços e concentrá-los na busca 
de mais vacinas e no combate à 
pandemia. Não custa tentar, antes 
que seja mais tarde do que já é.

Coluna publicada aos 
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verno: a tendência a nada fazer e 
esperar que a situação se ajeite por 
si mesma. 

NÚMERO ASSUSTADOR
O fato é que, se todos tivessem fa-
lado a mesma língua desde o início 
e tomado as providências neces-
sárias para lidar com a pandemia, 
talvez o número de contaminados 
não tivesse prestes a alcançar os 16 
milhões. E a quantidade de mortes 
não tivesse chegado à marca trági-
ca de quase 500 mil pessoas — que 
será batida nas próximas semanas. 
O número é assustador: significa o 
mesmo que riscar do mapa, em ape-

(Siga os comentários de Nuno Vasconcellos 

no Twitter e no Instagram: @nuno_vccls) 

nas um ano, a população inteira de 
uma cidade como Niterói. 

Se as vacinas da Pfizer tivessem 
chegado ao Brasil no fim do ano 
passado e a campanha de imuni-
zação tivesse começado em larga 
escala ainda no mês de dezembro, 
milhões de vidas poderiam ter sido 
poupadas. Isso mesmo! Entre o dia 
17 de março de 2020, quando foi 
registrada a primeira morte por 
Covid-19 no país, e o final do ano 
passado, o Brasil registrou, em 
números redondos, 200 mil mor-
tes pela doença. Cerca de 300 mil 
vítimas, portanto, contraíram a 
doença num momento em que a 
vacinação já avançava pelo mun-

“O governo, é 

evidente, errou 

em virar as costas 

para a oferta 

da Pfizer e não 

avançar numa 

negociação”

“Se as vacinas da 

Pfizer tivessem 

chegado ao Brasil 

no fim do ano 

passado, milhões 

de vidas poderiam 

ter sido poupadas”



ECONOMIA

Segunda parte do 
abono de Natal do 
INSS tem incidência 
de impostos

Primeira 
parcela do 
13º sem 
descontos

O INSS começa a pagar na 
próxima terça-feira a primei-
ra parcela do 13º salário de 
aposentados e pensionistas. 
Para quem vai receber o be-
nefício, é importante ter em 
mente que na segunda par-
cela há descontos devidos. 

O diretor do Instituto 
Brasileiro de Direito Previ-
denciário (IBDP), Emerson 
Lemes, lembra do Imposto 
de Renda, conforme o valor 
recebido. “O cálculo do IR é 
o normal, igual aos demais 
trabalhadores. Acontece só 
na segunda parcela, porém 
calculado sobre a soma das 
duas parcelas”, explica. 

Os benefícios são divididos 
em 50% da quantia que o apo-
sentado ou pensionista recebe. 
Porém, é importante ressaltar 
que a tributação do Imposto 
de Renda é feita de forma di-
ferente conforme o segurado 
recebe mais dinheiro do INSS.

Caso o aposentado ou pen-
sionista tenha 64 anos ou 
menos e receba benefício su-
perior a R$ 1.903,98, haverá 
desconto do IR no pagamento 
da segunda parcela. Mas, se o 
segurado tiver mais que 65 
anos, a tributação só é feita 
caso ele receba valo superior 
a R$ 3.807,93.

No caso do beneficiário que 
começou a receber do INSS, 
por exemplo, neste ano, o 13° 
será pago proporcionalmente 
ao número de meses que rece-
beu auxílio. “A proporciona-
lidade é, em regra, a mesma 
do 13° dos trabalhadores em 
geral: 1/12 para cada mês de 
recebimento do benefício no 
ano, porém contando-se até 
dezembro”, explica Lemes. 

Sai a carne e entra o ovo no prato
Com preço mais em conta, supermercados registraram alta de 22% na venda de ovos nos últimos 60 dias

ESTEFAN RADOVICZ / AGÊNCIA O DIA

Rafaela Farias trabalha há seis anos na feira do Lido, na Zona Sul, e percebeu aumento no consumo de frango

E
m meio ao cenário 
atual, com a redução 
do poder de compra e 
orçamento apertado, o 

ovo substitui a carne bovina 
nos pratos dos consumidores. 
A inflação em alta impulsio-
nou o aumento no preço da 
carne, restringindo a aces-
so à proteína. Segundo a As-
sociação de Supermercados 
do Estado do Rio (Asserj), os 
supermercados registraram 
crescimento de 22% na venda 
de ovos nos últimos 60 dias.

“O aumento no preço da 
carne vermelha ocasionou 
maior demanda por frango e 
ovo, outras proteínas muito 
presentes no prato dos brasi-
leiros. No entanto, a procura 
também provocará aumento 
no valor desses insumos”, ava-
lia Marco Quintarelli, consul-
tor e especialista em Varejo.

O valor da carne bovina su-
biu 32,76% no Rio, no acumu-
lado de 12 meses finalizados 
em abril deste ano, segundo o 
Índice de Preços ao Consumi-
dor (IPC), Fundação Getulio 
Vargas (FGV). Já o preço do 

ovo apresentou alta de 11,82% 
no mesmo período. Ainda 
conforme o estudo, as carnes 
suína e de frango em pedaços 
tiveram elevação de 24,47% 
e 16,09%, respectivamente. 

Economista da FGV, Ma-
theus Peçanha explica que a 
elevação no preço da carne 
bovina está relacionada aos 
custos da criação dos animais. 
“A ração está muito mais cara 
por causa de efeitos climáticos 
que tiveram na safra da soja e 
do milho. O câmbio em alta fa-
vorece a exportação da carne. 
Com o aumento da exporta-
ção, diminui a oferta interna 
e encarece o produto”, analisa.

Para o presidente da As-
serj, Fábio Queiróz, a carne 
virou artigo de luxo no car-
rinho de compras de parte 
da população. “Como não há 
previsão para o preço baixar, 
já estamos prevendo aumen-

tos consecutivos na venda de 
ovos, que é alimento mais 
prático de preparar e exige 
menos ingredientes”, diz.

O servidor público Gui-
lherme Prates, de 43 anos, 
reduziu o consumo de carne 

bovina e passou a optar por 
ovos, frango e porco, com o 
objetivo de economizar. 

“Comecei a comer mais 
ovo do que antes, mas não 
substitui a carne completa-
mente, diminui para duas 

vezes na semana. Também 
passei a comprar mais fran-
go e carne de porco. O au-
mento nos preços dos ali-
mentos está fora da nossa 
realidade. Está muito com-
plicado”, afirma.

Valor da carne bovina 
subiu 32,76% no Rio, 
no acumulado de 12 
meses finalizados 
em abril deste ano

NO CARDÁPIO

 NHá seis anos trabalhando 
na feira do Lido, em Copaca-
bana, Rafaela Farias, 34, per-
cebeu aumento no consumo 
de frango. “É uma carne mais 
em conta do que a bovina. 
Os clientes começam a mi-
grar primeiro para o peito de 
frango, sobrecoxa e asa, por 
exemplo”, relata. 

O economista Matheus 
Peçanha avalia que a carne 
deve continuar cara neste 
ano, por mais que a inflação 
não aumente tanto como 
em 2020, segundo ele. “O 
valor deve se manter no ní-
vel atual pelo menos até o 
ano que vem, esclarece. 

Economista e professor 
do Ibmec RJ, Ricardo Macedo 
faz coro, reforçando ser “mui-
to difícil” uma redução no va-
lor da carne bovina ao longo 
de 2021: “O câmbio favorece 
as exportações, restringindo 
a oferta internamente”.

Frango ganha 
espaço também 

LETÍCIA MOURA
leticia.moura@odia.com.br
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Votação antes do recesso parlamentar
Planos são para que a previdência complementar seja analisada pela Câmara do Rio no primeiro semestre

RENAN OLAZ/CMRJ

Governo tenta aprovar ainda neste semestre projetos considerados cruciais, como a previdência complementar

A 
votação do proje-
to do governo Paes 
que cria previdência 
complementar para 

servidores públicos do Muni-
cípio do Rio deve acontecer 
antes do recesso na Câma-
ra de Vereadores — previsto 
para julho. Essa é a expecta-
tiva no Legislativo e também 
do Executivo. Porém, antes 
de ir ao plenário, a proposta 
será debatida na Casa com 
representantes da prefeitura 
e do funcionalismo.

A ideia de não haver atro-
pelo e “investir em diálogo 
com todos”, aliás, é ressalta-
da pelo líder do governo na 
Casa, Átila A. Nunes (DEM). 
Ele reafirma que o objetivo é 
“fazer um esforço para votar 
antes do recesso”, mas lem-
bra que, no colégio de líde-
res, ficou combinado que o 
texto só seria votado após 
realização de audiência pú-
blica: “Tenho um compro-
misso assumido em acordo 
com os demais vereado-
res. Tornei isso público no 
plenário”.

Esse projeto compõe o pa-
cote de ajustes enviado em 
março pelo prefeito Eduardo 
Paes (DEM) ao Legislativo, 
e que tinha como proposta 
mais polêmica a que aumen-
tou de 11% para 14% a alíquo-
ta previdenciária de servido-
res e a contribuição patronal 

de 22% para 28%. Os novos 
percentuais valerão no início 
do segundo semestre.

Essa votação foi a primeira 
prova de fogo de Paes na Casa. 
O texto foi aprovado em 13 de 
abril com placar apertado. 

Agora, a expectativa é 
que a previdência comple-
mentar cause menos con-
trovérsias que o PL que ele-
vou o desconto do funcio-
nalismo, já que, desta vez, 
a medida alcançará futuros 
servidores e não os atuais, 
de acordo com o texto.

A audiência para debater 
o texto será comandada pe-
las comissões de Administra-
ção e de Finanças — presidi-
das por Jorge Felippe (DEM) 
e Rosa Fernandes (PSC), 
respectivamente. 

 > Todos os estados e 
municípios que ainda 
não têm previdência 
complementar deve-
rão criá-la ou aderir a 
um regime já existente 
até o fim deste ano. A 
determinação veio com 
a Reforma da Previdên-
cia (Emenda Constitu-
cional 103/19).

O fundo comple-
mentar bancará parte 
das aposentadorias de 
servidores — apenas 
o valor acima do teto 
previdenciário, hoje 
de R$ 6.433,57. O Es-
tado do Rio e a União, 
por exemplo, têm o 
RJPrev e a Funpresp 
— respectivamente.

Inclusive chegou a 
ser discutida a possibi-
lidade de a prefeitura 
se associar à Fundação 
RJPrev. Mas essa deve-
rá ser a solução adota-
da por outros municí-
pios fluminenses. As-
sim, cada cidade terá 
um CNPJ e investimen-
tos separados.

Exigência: 
criação ainda 
em 2021Minha liderança está 

sendo com bastante 
atenção com todas 
as correntes na 
Câmara e em tornar 
público cada passo 
que a gente dá”
ÁTILA A. NUNES,  
líder do governo Paes

CONFIRA

PL 60/21 EC 103 R$ 6.433,57
Cria o Regime de Previdência 
Complementar de servidores 
do Executivo, Legislativo e TCM 
com remuneração acima do 
teto previdenciário

Emenda Constitucional 103/19 
(Reforma da Previdência 
nacional) impôs mudanças nas 
regras de todos os entes 
da federação

Regime alcançará servidores que 
ingressarem no município a partir 
do início da vigência do fundo 
e que tiverem remuneração 
superior ao teto do RGPS
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Arte: 

Kiko

Corriqueiramente Corriqueiramente 

A 
amenidade da temperatura do ou-
tono era sentida pela janela aberta 
do quarto, num sábado pela ma-
nhã. As minhas suculentas já es-
tavam à espera de serem regadas. 

Lá na rua, o alto-falante denunciava a presença da Kombi do peixe. Na cozinha, o rádio seguia a sua sintonia na 
Tupi. Esses e vários outros sons da minha rotina ficaram ainda mais perceptíveis desde o início da pandemia. 
Parece até que os aviões, já na sua rota de pouso para o Aeroporto do Galeão, aumentaram a sua frequência. 
Agora, consigo ouvi-los com muito mais nitidez ao sobrevoarem a minha casa.

Talvez, para quem vê de fora, todos esses sejam apenas momentos bobos. E é justamente sobre isso 
que tenho refletido: o que alçamos à categoria de importante ou não em nossa vida.

Assim, me recordo de uma foto que vi nas redes sociais de uma ex-colega de trabalho com seus 
acessórios marcantes. Comentei que sempre conversávamos no jornal sobre brincos, cola-
res, anéis e afins. Bem-humorada, ela ressaltou: “Você sempre chique, eu a perua. Que 
saudade!”. Enfim, amenidades...

Seria também bobagem eu ter me encantado com o sorriso típico das crianças 
em um post de outra jornalista? Ela mostrava o novo corte de cabelo do filho, 
a pedido dele mesmo, mas a ‘janelinha’ denunciava a despedida dos dentes 
de leite, atraindo a minha atenção. Do outro lado da tela, ela completou: 
“Esses sorrisos salvam a gente”.

Nessa onda de pensamentos “tolos”, relembro que, dia desses, o meu 
ex-chefe Carlos Silva me contou que tinha ido à rua renovar sua cartei-
ra de habilitação e ainda precisava fazer o exame de vista, já agenda-
do. E completou: “Bobagem ficar dizendo essas coisas irrelevantes”. 
Tudo isso me vem à memória agora, ao analisar a balança em que 
colocamos as situações do nosso cotidiano.

Em que instantes passamos a dar razão somente ao caro e à 
ostentação e desprezamos a escuta, pura e simples, de momentos 
triviais? Será que detalhes tão bobos do nosso dia a dia não podem 
revelar muito sobre nós? Como os sons da minha manhã de sábado 
em casa, os acessórios que nos trazem saudade do trabalho pre-
sencial, o sorriso da criança que recarrega as energias da mãe, 
os compromissos do meu ex-chefe? Será que estamos todos 
esperando um grande acontecimento quando, mais do que 
nunca, ficou claro que precisamos de vida? Essa mesma: 
diária, rotineira, simples, boba... E corriqueiramente bela.

“Em que instantes passamos a  

dar razão somente ao caro e  

à ostentação e desprezamos 

a escuta, pura e simples, 

de momentos 

triviais?”

belabela
“Será que estamos todos esperando um 

grande acontecimento quando, mais do 

que nunca, ficou claro que precisamos 

de vida? Essa mesma: diária, 

rotineira, simples, boba...”
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FábiaOliveira

ENTREVISTA RENNAN DA PENHA, DJ E PRODUTOR MUSICAL

‘Kevin era um grande 
artista e perdemos 

muito’

 N Já conversaram alguma vez sobre a 
possibilidade de um trabalho juntos?

 L Não, ele era um grande artista, estava 
na minha lista de futuros feats mas não 
chegamos a trocar essa ideia.

 N O que representa a morte do Kevin 
para o funk da periferia? Como men-
surar essa perda? 

 L Uma grande perda, né? Não só pro funk 
de periferia, mas em um modo geral. O 
Kevin era um grande artista e perdemos 
muito. Ele já fazia muito sucesso e tinha 
tudo pra crescer ainda mais. Ele é mais 
um exemplo de que podemos chegar onde 
queremos. Que bom que ele conseguiu 
alcançar grandes marcas enquanto vi-
via. Ele realmente tinha muita coisa 
ainda pela frente. Vamos viver galera, 
claro que nos momentos atuais pre-
cisamos nos cuidar, mas valorizem 
o que tem, quem tá aí contigo e prin-
cipalmente, sigam sonhando. Meus 
sentimentos à família, amigos e aos 
fãs. O funk está em luto.

 N No meio artístico é comum você 
ser alvo de preconceito por ter vin-
do da comunidade e trabalhar com o 
funk menos ligado ao pop?

 L Sempre somos taxados, né? Mas eu nun-
ca me oprimi a isso, não costumo baixar 
minha cabeça, chego e mostro que pode-
mos e devemos ter espaço. O funk - prin-
cipalmente o que vem da favela - é o que 
sustenta a pirâmide dos que estão lá em 
cima.

 N O que dizer para quem já te 
subestimou?

 L Nem preciso dizer nada, eu sigo fazendo 
meu trabalho focado e acreditando em 
mim. Acho que isso já basta para calar 
quem me subestimou um dia.

 N O que é mais difícil: chegar ao topo, 
ser um dos maiores produtores do 
Brasil ou lidar com a vaidade alheia?

 L Chegar ao topo não seria bem o termo, 
mas acredito que seria ganhar reconhe-
cimento. Nunca tive grandes oportuni-
dades, precisei conquistar e mostrar que 

 N Você é o criador de um dos bailes mais 
importantes da história do funk e um 
dos maiores também, com mais de 20 
mil pessoas em 16 horas. À que você 
credita o sucesso do ‘Baile da Gaiola’?

 L Importante frisar que o baile foi criado 
pelos barraqueiros da comunidade. Eu 
sou um dos DJs que tocavam no baile. Pro-
duzi e estourei vários hits de sucessos, um 
deles foi o ‘Eu Vou Parar na Gaiola’, que me 
rendeu dois prêmios Multishow. O públi-
co ia pro baile pra se divertir e conhecer 
de perto a realidade cantada nos hits de 
sucessos do ‘Baile da Gaiola’.

 N Por que decidiu investir na pisadinha? 
Pretende combiná-la ao funk e algum 
próximo trabalho também?

 L Eu sempre gostei de inovar. Tô explo-
rando outros ritmos. Já tinha trabalhado 
com o brega em ‘Black Friday de Gostosa’, 
com rap em ‘Joga pra Mim’, pagode em 
‘Já toa’ e por aí vai. Quando vi essa moda 
do piseiro pensei logo: ‘por que não com 
funk?’. A ideia é sempre trazer novidades.

 N Pensa em carreira internacional?

 L Claro! Estamos trabalhando pra isso! 
Grandes coisas estão por vir, e em paralelo 
a isso, nossa produtora Hitzada acabou de 
fechar contrato com a Sony Music e vamos 
lançar vários hits do Brasil pro mundo.

 N Tem planos para gravar um novo 
DVD?

 L Sim! Aguardando ansiosamente o povo 
todo vacinado e a volta da normalidade e 
das aglomerações sem risco. 

 N Sonha fazer um feat com alguém que 
ainda não conseguiu? Quem?

 L Quero muito gravar com dois ídolos: Pop 
Smoke e o 50cent. Espero um dia conse-
guir realizar. Vai ser fod#.

 N Você conhecia ou tinha amizade com 
MC Kevin? 

 L Conhecia, mas infelizmente não tive 
oportunidade de me tornar amigo.

meu trabalho, meu talento, valiam a pena. 
Graças a Deus vem dando certo, mas mui-
tos talentos são perdidos por aí pela falta 
de oportunidade e reconhecimento.

 N Recentemente, você denunciou um 
ex-empresário por calotes. O que 
aconteceu?

 L É aquela história de sempre: não se 
pode confiar em todo mundo. Mas a gen-
te aprende e hoje estou feliz com meu 
novo escritório, onde também sou sócio 
e posso ficar por dentro de tudo na minha 
carreira.

 N Você sempre quis trabalhar com funk? 
Tinha outro sonho ou um plano B?

 L O caminho era bem diferente, confesso. 
Sempre fui muito fã de tecnologia, cine-

 > HOJE FAZ uma semana que MC Kevin morreu, ao cair do quinto 
andar de um prédio na zona oeste do Rio. Rennan da Penha, o 

entrevistado de hoje desta coluna, fala sobre o trabalho do 
cantor e diz que o funk está de luto. Rennan, que es-

tourou com o hit ‘Eu vou Parar na Gaiola’ agora 
aposta na mistura com a pisadinha. “A ideia 

é sempre trazer novidades”, conta ele, 
que tem um lado nerd: “Sou fis-

surado em videogame e DC. 
Quer falar comigo, só 

chegar nesse papo 
que é certo”.

“Ofunk pode 
estar em qualquer 
espaço. É cultura. 
Uma festa sem 
funk... não 
pode nem ser 
considerada festa”

14    DOMINGO, 23.5.2021  I  O DIA



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

ma, sou muito voltado para a área de su-
per-heróis e games, e também desenho 
muito bem. Modéstia à parte (risos). O 
funk surgiu por acaso na minha vida e 
me apaixonei.

 n O funk ainda sofre preconceito, 
ainda é discriminado?

 L Com certeza! Há muitos anos que so-
mos taxados e não vejo melhora, apenas 
estamos ganhando forças para poder ba-
ter de frente. Um ritmo que surgiu nas 
favelas, na maioria das vezes tocado/can-
tado por nós é difícil de ver a alta classe 
bater palma, né? Mas não desistimos! 
Seguimos produzindo e mostrando que 
o funk pode estar em qualquer espaço. 
É cultura. E vamos combinar que uma 
festa sem funk... não pode nem ser con-
siderada festa.

 n De vez em quando a gente fica saben-
do de uma briga aqui, uma briga ali 
entre cantores, produtores e empre-
sários. É um meio de muita intriga? 

 L É um meio muito complicado sim, mas 
qual meio, não é? Lidamos com muitas 
pessoas e infelizmente tem de todos os 
jeitos. Felizmente tenho uma equipe na 

qual confio, isso me dá muita tranquili-
dade para trabalhar.

 n Do que você tem medo?

 L Hoje o meu medo é de perder alguém 
que amo. Acredito que seja o de todo 
mundo nesses tempos sombrios.

 n Um sonho que ainda vai realizar?

 L São muitos. Quero poder experimentar 
novas experiências, morar fora, conhecer 
novas culturas. Sou louco por Nova York, 
ainda não tive a chance de conhecer, mas 
quem sabe um dia poder morar por lá. 
Junto com isso é internacionalizar meu 
trabalho, o mundo merece o funk, tão 
perdendo muita coisa 

 n O que ninguém imagina 
que Rennan da Penha faz 

ou gosta e quem nin-
guém desconfia?

 L Acredito que a ga-
lera do Twitter já vai 
se ligar nessa, mas 
tenho certeza de que 
ninguém desconfiava 
do meu lado nerd até 

antes da pandemia. 
Sou fissurado em video-

game e DC. Quer falar co-
migo, só chegar nesse papo 

que é certo!

 n O que você costuma ouvir sem ser 
funk?

 L Muito hip-hop! Sou um grande fã do 
G-Unit, antigo grupo do 50Cent. Costu-
mo trazer muitos insights do hip-hop 
para minhas produções.

 n O setor do entretenimento é um 
dos que mais sofre com a pandemia 
do coronavírus por falta de shows e 
eventos há um ano. Como você tem 
se virado? Como tem sobrevivido?

 L Uma organização financeira foi neces-
sária. Mas a gente se reinventa sempre 

que é preciso. Tivemos nossa épo-
ca de lives e agora estou focado 

nas produções. Com a Hitzada 
continuamos gravando e pro-

duzindo músicas. Não pode-
mos tocar em shows ainda, 
mas já estamos disponibi-
lizando nas plataformas 
digitais.

 n Rennan hoje está sol-
teiro, namorando ou 
enrolado?

 L Digamos que estou sol-
teiro e namorando (risos).

 n Do que se arrepende e 
talvez, se pudesse, faria 

diferente?

 L Não tenho arrependimentos. Acredi-
to que precisamos viver nossas questões 
para ser quem somos. Assim podemos 
aprender e melhorar sempre.

“O funk - 
principalmente 

o que vem da 
favela - é o que 

sustenta a 
pirâmide dos que 

estão lá em cima”

DIVULGAÇÃO 
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