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MC Rebecca interpreta 
dona de boate em clipe e 
ganha papel em filme. P. 4

REFORMA ADMINISTRATIVA PODE 
ALCANÇAR ATUAIS SERVIDORES. P. 13

SÉRIE B: VASCO GOLEIA O CRB POR 3 A 0. BOTAFOGO VISITA O NÁUTICO.  P. 8

Ex-TV Globo, Dony 
De Nuccio comanda 
reality no SBT. P. 14

FábiaOliveira

BISPO ABNER FERREIRA
CAMINHO DA SABEDORIA, P. 7 

Primeiro passo 
para mudar 
hábitos ruins é 
usar a força de 
vontade

PADRE OMAR
FÉ NO RIO, P. 6 

Início da fé é 
reconhecer que 
precisamos de 
salvação; sozinhos 
afundamos

SIDNEY REZENDE

Deputado Otavio 
Leite defende a 
construção de uma 
terceira via, opção 
a Lula e Bolsonaro

P. 2

GARDÊNIA CAVALCANTI
DMULHER, P. 2

Veja como fazer seu 
próprio ‘arraiá’ em 
casa com dicas de 
uma decoradora 
de eventos 
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Muniz faz dois gols, um deles Muniz faz dois gols, um deles 
de bicicleta, mas time perde no de bicicleta, mas time perde no 

fim para o Bragantino: 3 a 2. fim para o Bragantino: 3 a 2. 
Flu encara hoje o FortalezaFlu encara hoje o Fortaleza.. P. 8 P. 8

FLA PEDALA E TROPEÇAFLA PEDALA E TROPEÇAD MULHER

ATAQUE

Secretaria de Estado 
de Saúde entrega 
194.220 doses da 
Pfizer (primeira 
aplicação) e 131.400 da 
CoronaVac (divididas 
entre primeira e 
segunda) aos 92 
municípios do Rio. P. 11

Linha do tempo 
mostra os principais 
acontecimentos 
da pandemia no 
país. Especialistas 
afirmam que postura 
negacionista do 
governo só piorou a 
crise. P. 3

Pior ainda é que, 
mesmo sem essa nova 
onda ter iniciado, o 
número de 
vítimas não 
para de 
crescer.

P. 10

Atos contra o 
presidente tomaram 
mais de 450 cidades. 
No Rio, 70 mil pessoas 
se reuniram na 
Candelária para cobrar 
saída de Jair Bolsonaro 
do Planalto e vacinação 
em massa. P. 11

Esperança 
em meio à 
pandemia

A terrível 
cronologia 
do vírus 

Um olhar 
sobre 
o Rio

Multidões 
protestam 
no país

EM CERCA DE 15 MESES DE PANDEMIA, O BRASIL ULTRAPASSA TERRÍVEL 
MARCA DE MEIO MILHÃO DE MORTOS PELO VÍRUS E É O SEGUNDO PAÍS 

COM MAIS VÍTIMAS NO MUNDO, IMPACTADO PELO SURGIMENTO DE 
NOVAS CEPAS, DEMORA NA COMPRA DE VACINAS E POLITIZAÇÃO.  P. 3 E 11

DIVULGAÇÃOADILSON DOS SANTOS / DIVULGAÇÃO

POPULAÇÃO COM VACINA POPULAÇÃO SEM VACINA

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO
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Advogado e parlamentar há 28 anos, o depu-
tado federal Otavio Leite voltou à Câmara 
dos Deputados este ano, após sair de suplen-

te e assumir a cadeira do agora secretário municipal 
de Governo e Integridade Pública do Rio, Marcelo 
Calero. Neste mês de junho, Otavio Leite alçou a 
presidência do PSDB do estado após seu ante-
cessor, Paulo Marinho, decidir se mudar para São 
Paulo. Em entrevista ao jornal O DIA, o deputado 
tucano falou sobre o desafio à frente do partido e 
os planos da legenda para o ano que vem. Segundo 
Otávio, na esfera nacional é importante a constru-
ção de uma terceira via como opção a Lula e Bol-
sonaro. “Ser de um extremo, direita ou esquerda, é 
uma posição confortável, na qual não há preocupa-
ção em ouvir posições e ideias diferentes. São, em 
geral, pessoas que se acham donas da verdade. O 
difícil é ser ponderado. O equilíbrio não gera pai-
xões, próprias de mobilizações sectárias. O fato é 
que só progrediremos como nação ouvindo todos 
os lados. Um governo com este perfil vai trazer mais 
avanços para o Brasil”, disse.

ENTREVISTA 

O PSDB do Rio na construção 
de uma terceira via nacional

 n Quais são seus planos à frente 
do PSDB do Rio de Janeiro?

 L Nosso principal desafio é ajudar 
na construção de uma candidatura 
de centro para o Brasil, que hoje 
vive polarização radicalizada e in-
frutífera. Extremos se isolam, já o 
centro constrói o futuro, com diá-
logo. Acreditamos, sinceramente, 
que o partido tem vasto acervo de 
simpatizantes que, diante do cená-
rio político futuro, hão de se reen-
contrar e estabelecer um nível de 
participação, mesmo que online.

 n O seu partido pretende lançar 
candidato próprio no estado?

 L Agiremos em consonância com 
os objetivos nacionais do partido. 
Há muita estrada pela frente.

 n O senhor se disse favorável a 
prévias internas. Como será? 

 L Vamos realizar prévias com os go-
vernadores Eduardo Leite (RS) e 
João Doria (SP), ex-senador Arthur 
Virgílio e senador Tasso Jereissati. 
Todos são importantes quadros. 
Será uma grande oportunidade 
para a elaboração de um progra-
ma para o país, com a participação 
da sociedade civil, e que represente 
um novo tempo, de esperança.

 n O senhor pretende trabalhar 
por uma terceira via nacional? 

 L Sim. O PSDB do Rio vai trabalhar 
por isso. Ser de um extremo, direita 
ou esquerda, é uma posição confor-
tável, na qual não há preocupação 
em ouvir posições e ideias diferen-
tes. São, em geral, pessoas que se 
acham donas da verdade. O difícil 
é ser ponderado. O equilíbrio não 
gera paixões, próprias de mobiliza-
ções sectárias. O fato é que só pro-
grediremos como nação ouvindo 
todos os lados. Um governo com 
este perfil vai trazer mais avanços. 
O Brasil precisa de paz, e é preci-

so mostrar às novas gerações que 
há vida na política que não seja no 
âmbito desses extremos, que têm 
produzido ódio. Tudo isso é malé-
fico para a saúde da nossa demo-
cracia. É necessário articular uma 
força política ampla, que dê voz e 
represente uma grande parcela da 
população, que busca o bom senso. 

 n Qual o perfil de candidato ao 
governo do Estado e à presidên-
cia que o senhor considera ideal 
para ter o apoio dos tucanos?

 L Para presidente, alguém que seja 
capaz de botar o dedo na ferida do 
radicalismo. Com experiência, co-
ragem e capacidade política. O per-
fil que buscamos é o de alguém que 
tenha a capacidade de unir. No caso 
do Rio, o Estado não pode mais se 
dar ao luxo de rupturas e atritos 
que levem à estagnação das ativi-
dades administrativas e à fragili-
zação da identidade fluminense. 
Percebo que o governador Cláudio 
Castro tem feito este dever de casa.

 n Como vencer o aumento da 
influência das milícias, tráfico 
de drogas e violência policial?

 L Em tempos de avanços tecnoló-
gicos, que permitem, por exemplo, 
rastrear a circulação do dinheiro e 
realizar sofisticadas escutas, é in-
dispensável que apostemos todas 
as fichas numa investigação mais 
eficiente para desbaratar e pren-
der as quadrilhas. Por outro lado, é 

ciso dar toda a prioridade para a 
atração de turistas e para captação 
de eventos. Todo mundo quer vir 
ao Rio. Cabe fazermos uma busca 
ativa para isso, procurar novas em-
presas que possam se instalar aqui. 
Sem atividade econômica, tudo o 
mais vira fantasia ou discurso.

 n O senhor tem se aproxima-
do do setor turístico. Qual a 
receita do novo PSDB para o 
pós-vacinação?

 L Abraço a bandeira do turismo 
desde o meu primeiro mandato 
como vereador, em 1992. Tenho 
consciência de que é vetor indis-
pensável, que atende, ao mesmo 
tempo, a uma vocação natural do 
estado, e é capaz de trazer dividen-
dos socioeconômicos relevantes, 
gerando empregos e oportunida-
des de empreendedorismo. O signi-
ficado turístico do Rio é um grande 
ativo que, por mais que se acumu-
lem problemas, permanece sólido. 
Num primeiro momento, trata-se 
de fortalecer o turismo interno, 
seja de outros estados para o Rio, 
seja internamente no estado, da 
capital para o interior e vice-versa. 
Isso anima a oferta de serviços e 
produtos turísticos. Num segundo 
momento, por ser o Rio a face mais 
explícita do Brasil no exterior, será 
necessário muita promoção, a fim 
de que desembarques internacio-
nais cresçam, gerando consumo 
interno, emprego e renda.

OTAVIO LEITE, DEPUTADO FEDERAL

preciso qualificar com muito mais 
rigor as forças policiais, para que o 
exercício das suas funções não re-
sulte em tragédias, com perdas de 
vidas inocentes. Mas sou contra re-
cuar ou paralisar as ações de com-
bate mais diretas. A resposta penal, 
por sua vez, tem que ser mais dura, 
com ritos processuais mais ágeis.

 n A pandemia é um impedimento 
para a geração de empregos? 

 L A pandemia gerou perda gigan-
tesca de postos de trabalho pelo 
mundo todo. Ao mesmo tempo, 
forçou empresas e profissionais, 
de uma maneira geral, a encontrar 
modelos de produtividade compa-
tíveis com mundo digital. Estamos 
numa transição para consolidar 
modelo laboral híbrido. O Rio pos-
sui formidável potencial para esse 
novo momento. É hora de estimu-
lar todos os setores econômicos 
que se modernizam. Temos que ser 
o paraíso do empreendedorismo, 
micro, pequeno, médio e grande.

 n Q u a l  é  o  c a m i n h o  d o 
desenvolvimento?

 L O Rio deve aproveitar até a últi-
ma gota todo potencial petrolífero, 
associá-lo ao potencial científico e 
a seus polos de desenvolvimento 
tecnológico. Além disso, haverá, 
assim que passarmos a pandemia, 
um boom do turismo. O Rio ainda 
é o desejo de consumo dos brasilei-
ros e de muitos estrangeiros. É pre-

GABRIEL VIEIRA

Temos 
que ser o 
paraíso do 
empreende-
dorismo, 
micro, 
pequeno, 
médio e 
grande”

Agiremos 
em 
consonância 
com 
objetivos 
nacionais do 
partido”

O Rio deve 
aproveitar 
até a última 
gota todo 
potencial 
petrolífero”

Marcos Oliver lamenta a 
morte do enteado 
FÁBIA OLIVEIRA 
 

Denílson revela 
que teve atrito com 

Renata Fan: ‘Começou 
a me esculachar’ 
ESPORTE 

Antônia Fontenelle 
lamenta a morte do irmão  
FÁBIA OLIVEIRA

Jovem negro, 
acusado de 
roubar bicicleta, 
é investigado por 
receptação do veículo 
RIO DE JANEIRO

As mais lidasOnline

SidneyRezende



C
erca de 15 meses após início 
da pandemia, o Brasil atin-
giu, ontem, a triste marca 
de 500 mil mortes por co-

vid-19, chegando a 500.022 óbitos 
e 17.822.659 casos confirmados até 
o fechamento desta edição. Os nú-
meros escancaram a má gestão da 
crise no país. Ainda nesse cenário 
trágico, após a o drama da falta de 
oxigênio em Manaus e a escassez 
do ‘kit intubação’, o governo segue 
desestimulando a adoção de me-
didas restritivas mais rígidas para 
conter o vírus. O país também lida 
com novas variantes da covid-19, 
que apresentam maior poder de 
contágio. 

Ao longo desse mais de um ano 
de pandemia, o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) deu di-
versas declarações que iam em de-
sencontro às recomendações das 
principais instituições de saúde 
do mundo, mostrando-se contrá-
rio às medidas de isolamento. As 
afirmações negacionistas colo-
caram em dúvida a gravidade da 
doença, confundindo e desinfor-
mando a população.

EM SEGUNDO PLANO

Bolsonaro, diversas vezes, colo-
cou em dúvida a eficácia das vaci-
nas. Além disso, contrariando as 
recomendações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), o go-
verno apostou em medicamen-
tos que a ciência já havia prova-
do que eram ineficazes, como a 
hidroxicloroquina.

Vale lembrar que diversos paí-
ses decidiram fechar contratos, 
em caráter emergencial, para a 
compra de imunizantes. A título 
de comparação, no mês de julho, os 
EUA já haviam tratado acordo com 
três farmacêuticas, já tendo a dis-
posição um número de doses que 
cobriria 93% de sua população.

No mês seguinte, Canadá, Viet-
nã, Brasil e países da União Eu-
ropeia conseguiram garantir as  
suas primeiras reservas. No caso 
brasileiro, o anúncio envolvia 90 
milhões de doses da AstraZene-
ca e a transferência de tecnologia 
para a produção da vacina pela 
FioCruz. Nesse mesmo mês de 
agosto, os EUA já contavam com 
uma quantidade de imunizantes 
suficiente para proteger 139% dos 
americanos, ou seja, o país já ti-
nha sobras para vacinas.

Em 20 de outubro de 2020, o 
Ministério da Saúde anunciou 
que tinha negociações avança-
das para garantir 46 milhões de 

doses da Coronavac, que seriam 
fabricadas no Instituto Butantan, 
porém, no dia seguinte, Bolso-
naro anunciou o desacordo. “A 
vacina chinesa de João Doria, 
qualquer vacina antes de ser dis-
ponibilizada à população, deve 
ser comprovada cientificamente 
pelo Ministério da Saúde e certi-
ficada pela Anvisa. O povo brasi-
leiro não será cobaia de ninguém. 
Minha decisão é a de não adqui-
rir a referida vacina”, escreveu o 
presidente.

Após a negativa, o contrato só 
foi assinado no dia 30 de dezem-
bro de 2020. No caso da Pfizer, 
o Brasil optou por esperar en-
contrar doses em um preço mais 
baixo, com isso, quando decidiu 
fazer negócio, ficou com poucas 
opções e, hoje, sofre com a vaci-
nação em ritmo lento.

Um dos argumentos para jus-
tificar a demora na negociação 
com a Pfizer seria a presença de 
algumas cláusulas no contrato, 
classificadas como “draconia-
nas”, que poderiam isentar o la-
boratório de culpa em casos de 
possíveis efeitos colaterais.

Em meio à polêmica sobre os 
e-mails da Pfizer, para compra de 
imunizantes, a Conmebol ainda 
anunciou o Brasil como sede da 
Copa América. 
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Brasil ultrapassa triste marca de meio milhão de 
mortos pela pandemia. Decisões equivocadas e 
demora para compra de vacinas agravaram crise  

O povo brasileiro não 
será cobaia de ninguém. 
Minha decisão é a de 
não adquirir a referida 
vacina”

JAIR BOLSONARO, presidente

Especialistas criticam posições negacionistas
 > Para especialistas ouvidos 

por O DIA, a postura negacio-
nista do governo só piorou a 
crise. “A oportunidade de ver-
mos outros países do mundo 
e vendo situações pelas quais 
a gente vai passar... Foi assim 
no início da pandemia quan-
do a Europa viveu a chegada 
desse vírus antes de nós. E 
está sendo assim com a vaci-
nação quando outros países 
avançam antes de nós, mas o 

negacionismo, misturado com a 
política, tem feito a gente perder 
essa oportunidade de fixarmos 
aprendizados, e esses aprendi-
zados perdidos nos custam vi-
das”, analisa a pesquisadora do 
Centro de Estudos em Gestão de 
Serviços de Saúde do COPPEAD/
UFRJ, Chrystina Barros. 

O infectologista Alberto Che-
babo classifica a gestão do go-
verno como “caótica”. “Se tivés-
semos feito lockdown em alguns 

momentos que foram necessá-
rios, certamente não teríamos 
chegado a esse número nesse 
momento. A gestão foi caótica. 
Não tivemos a implementação 
de medidas adequadas de con-
trole da epidemia. Não tive-
mos uma organização do mi-
nistério da Saúde, para que os 
estados e municípios tivessem 
orientações sobre as medidas 
adequadas, fora a questão do 
atraso das vacinas”.

Reportagem dos estagiários Gabriel Leonan e Gustavo 

Vicente, sob supervisão de Marina Cardoso

Leia na P.11: 325.620 vacinas para o Rio

O DIA I DOMINGO, 20.6.2021    3



Nove bairros irão receber 
o programa Bairro Seguro 
Major Leonardo Nogueira confirmou ao DIA as novas localidades no Rio de Janeiro

DANIEL CASTELO BRANCO

O 
major Leonardo 
Nogueira, coorde-
nador do Programa 
Bairro Seguro, que 

já atua em 29 localidades do 
estado, confirmou, em entre-
vista exclusiva ao DIA que 
nove novos bairros da cidade 
começam a receber o progra-
ma a partir de julho. Maria 
da Graça, São Cristóvão, San-
ta Teresa, Lapa, Bento Ribei-
ro, Curicica, Taquara, Anil e 
Santa Cruz serão os próxi-
mos a ter o modelo de poli-
ciamento de proximidade.

Os bairros devem rece-
ber esquema parecido com 
o que já é feito em unidades 
como a de Olaria, onde 12 po-
liciais e, ao menos, seis via-
turas fazem dois turnos de 
segurança 24 horas por dia. 
Ao todo, segundo Nogueira, 
são empregados hoje 407 po-
liciais e 87 viaturas. O pro-
grama Bairro Presente ini-
ciou sua operação na última 

segunda-feira. 
“Nós entendemos que fa-

zer a segurança pública é in-
teragir com a comunidade. 
Porque é a busca da solução 
dos problemas locais, sejam 
eles de ordem da segurança, 
que é o nosso caso, é o nosso 
apoio em caso da solução de 
problemas que requerem en-

volvimento de outros setores 
públicos ou não da socieda-
de. Então, a aproximação da 
PM como representante de 
um órgão de segurança pú-
blica e essa interação com 
outros atores faz com que os 
bairros tenham o índice de 
criminalidade reduzidos”, 
explica o major.

POLICIAMENTO

 NO motorista de carros por 
aplicativo Fernando Ferreira, 
de 63 anos, morador de Ola-
ria há mais de 20, a presença 
das equipes do programa 
em pontos fixos e em rondas 
é um alívio. “Vivemos tem-
pos difíceis. Muitos assaltos, 
muitos furtos e pouca gente 
saindo de casa à noite. Isso 
piorou nos últimos anos. En-
tão isso traz mais segurança 
para o nosso bairro e deve 
inibir os assaltos”, disse.

Marcelo Mattos, de 50, 
dono de um restaurante 
inaugurado recentemen-
te na localidade conhecida 
como Cinco Bocas, também 
no bairro, acredita que o au-
mento do policiamento vai 
interferir positivamente no 
movimento. 

População 
aprova

Programa tem atualmente 407 policiais militares e 87 viaturas

LUCAS CARDOSO
lucas.cardoso@odia.com.br

Integrantes fazem 
reuniões com 
moradores e 
comerciantes

Objetivo 
do projeto 
é atender 
demandas
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Policiamento 24 horas no Rio

Segundo o major Leonardo, 
coordenador do programa 
Bairro Seguro, a interação 
com os moradores de Olaria 
e de outras localidades onde 
o programa já funciona é a ro-
tina de reuniões com morado-
res, comerciantes e represen-
tantes do bairro. A proposta 
do encontro é adaptar ainda 
mais o trabalho às demandas. 

“Geralmente os policiais 
se comunicam bastante com 
a associação de moradores. 
Nessas interações, eles esta-
belecem um dia para que es-
sas pessoas do bairro, como 
comerciantes e moradores, 
possam discutir as questões 
da segurança pública”, explica. 

O programa Bairro Seguro 
terá três etapas. A primeira 
já foi concluída e conta com 
29 bairros. São eles: Cacham-
bi, Cascadura/Quintino, Os-
valdo Cruz/Campinho, Sula-
cap, Realengo, Padre Miguel, 
Bangu, Magalhães Bastos/
Mallet, Penha, Olaria, Jar-
dim Guanabara, Portugue-
sa, Ramos, Campo Grande 
I, Campo Grande II, Pavuna, 
Vila da Penha, Urca, Abelar-
do Bueno, Leme, São Conra-
do, Barra da Tijuca, Améri-
cas, Marapendi, Itanhangá, 
Vargem Pequena e Vargem 
Grande e Itapuaçu (Maricá).

Diretor de carnaval foi enterrado no Caju 
e ex-mestre de bateria no Catumbi 

Emoção no adeus a 
Laíla e Mestre Mug

SITE CARNAVALESCO

Mestre Rodney, da Beija-Flor, se despede de Laíla em enterro

Dezenas de integrantes de 
escolas de samba partici-
param das despedidas a 
dois gigantes do carnaval, 
ontem. Luiz Fernando Ri-
beiro do Carmo, o Laíla, 
considerado o maior di-
retor de carnaval de todos 
os tempos, foi enterrado 
no Cemitério do Caju. O 
caixão foi coberto com 
as bandeiras da Liesa, da 
Beija-Flor e do Salgueiro. 
Laíla, que morreu aos 78 
anos, de parada cardior-
respiratória, na sexta-fei-
ra, estava com covid-19.

“Foram quase 30 anos 
com o Laíla. A gratidão por 
ele é eterna. Ele nos ensi-
nou a superar o medo, a não 
desistir dos sonhos”, disse 
a porta-bandeira Selminha 
Sorriso, da Beia-Flor, ao site 
‘Carnavalesco’. 

Já Amadeu Amaral, o 
Mug, de 70 anos, foi sepulta-
do no Cemitério do Catumbi. 
Ex-mestre de bateria da Vila 
Isabel, ele estava internado 
para tratar uma hérnia de 
disco, mas sofreu infecção 
generalizada e faleceu na úl-
tima sexta-feira.
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M
oro dentro de mim. 
Esta é minha casa 
real. Às vezes, a casa 
externa precisa de 

uma reforma, e a interna tam-
bém. Qual a intimidade que 
tenho com minha morada in-
terior? Quantos cômodos ela 
tem? Como estão decorados? 
Como estão meus companhei-
ros de hospedagem?

A reforma de uma casa ex-
terna demanda cuidados e 
pode mexer com o emocional 
do morador interno, já que 
envolve gastos, alguns custos 
adicionais, mudança tempo-
rária de domicílio, imprevis-
tos, desconfortos, etc. Quanto 
essas circunstâncias externas 
mobilizam nossa atenção e 
nossa energia?

Ao remexer em paredes e 
encanamentos, quantos mis-
térios imprevisíveis podem 
irromper, esguichando água 
nos nossos olhos adormeci-
dos? Entre esses mistérios, um 
dos principais pode ser a des-
coberta de força escondida em 
algum sótão, porão ou quarto 
escuro de nosso ser.

Aí mora o perigo ou a li-
bertação. Teremos coragem 
de vasculhar esses lugares re-
motos de nossa alma? Dizem 
que de sete em sete anos to-
das as células de nosso corpo 
se transformam. E que nesse 
período é bom renovarmos a 
pintura de nossa casa. As pare-
des podem estar impregnadas 
por mil formas-pensamentos e 
é salutar darmos uma arejada 
no ambiente onde vivemos a 
maior parte de nosso tempo.

Se você passa por período 
assim de renovação, desejo-
-lhe boa sorte e coragem para 
fazer as mudanças necessárias 
para que nova etapa de sua 
vida possa ser vivida com mais 
plenitude, do jeito que merece. 
Podemos. Vamos!

MINHA CASA, 
MINHA VIDA
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Polícia investiga jovem 
por receptação de bike
Matheus Ribeiro, acusado de roubo por casal, estava com equipamento furtado

DIVULGAÇÃO

Chave original, com a mesma marca da bike (E), e a chave alterada

A 
Polícia Civil afirmou 
que a bicicleta elé-
trica utilizada por 
Matheus Ribeiro foi 

apreendida por ser produto 
de furto. O instrutor de surfe 
foi acusado por um casal no 
Leblon, no dia 12 de junho, 
de ter roubado o veículo. O 
caso ganhou bastante reper-
cussão por ser visto como 
um ato de racismo.

A bicicleta que estava com 
Matheus já foi devolvida ao 
seu proprietário e ele, assim 
como o homem que vendeu 
a ele o equipamento, estão 
sendo investigados por re-
ceptação. O inquérito segue 
em andamento e apura tam-
bém quem foi o furtador da 
bicicleta.

O DIA apurou que a bi-
cicleta comprada pelo ins-
trutor foi furtada às 17h30, 
do dia 18 de fevereiro, na rua 
Aníbal de Mendonça, em 
Ipanema. Matheus teria vis-

to o anúncio por menos da 
metade do preço, na inter-
net. À polícia, ele disse que o 
vendedor chegou a mostrar a 
nota fiscal, mas não a pegou. 

Matheus também dis-
se que comprou a bicicleta 
parcelada no cartão de cré-
dito e realizou a compra, na 
rua, ao lado de um shopping 

da Zona Norte, no dia 1º de 
abril. Ele também não teria 
estranhado o fato da chave 
que destranca a bicicleta ser 
modificada e diferente da 
marca do veículo.

Em nota, a Polícia Civil 
afirmou que, “na apuração 
do caso inicial, precisava 
comparar as duas bicicletas 

para avaliar se realmente 
eram idênticas, o que teria 
causado a desconfiança de 
furto. Ao solicitarem a Ma-
theus a nota fiscal da bicicle-
ta ele informou que não pos-
suía nota e que não lembrava 
o nome de quem comprou. 
Posteriormente, novamente 
solicitado na delegacia apre-
sentou o nome do homem e 
um comprovante em nome 
de sua namorada, no valor 
de R$ 3.600, valor muito in-
ferior ao preço de mercado”. 
Ainda segundo a Civil, a pes-
soa que vendeu a bicicleta 
para Matheus já foi identi-
ficada e, em seu depoimen-
to, em nenhum momento 
disse que apresentou algum 
tipo de documento para Ma-
theus. Ainda em depoimen-
to, afirmou que avisou a Ma-
theus desde o início que não 
possuía nota e, por isso, o 
preço estava abaixo.

O MP apresentou denún-
cia contra Igor Pinheiro, 
apontado como autor do fur-
to da bicicleta do casal. 

Laudos de exame de local mos-
tram que peritos da Polícia Civil 
que analisaram pontos onde 
alguns dos 27 suspeitos foram 
mortos durante operação na 
Favela do Jacarezinho, na Zona 
Norte do Rio, em uma operação 
no dia 6 de maio, não encon-
traram sinais de confronto e 
relataram que as cenas dos cri-
mes não foram preservadas. Os 
laudos foram encaminhados 
ao Ministério Público do Rio e 

obtidos pela TV Globo.
Procurado pela reportagem 

de O DIA, o MP informou que 
“recebeu laudos da Polícia Civil, 
que estão sendo analisados 
pela Força-tarefa que investi-
ga as circunstâncias das mor-
tes ocorridas na operação do 
Jacarezinho”. 

Ainda de acordo com o ór-
gão “as conclusões serão apre-
sentadas, apenas, ao final das 
investigações.”

DIA A DIA

JACAREZINHO: LAUDOS DE PERITOS

Morto por ‘sniper’? 
REPRODUÇÃO

Thiago levou um tiro na cabeça

Parentes de Thiago Santos 
da Conceição, de 16 anos, 
morto sexta-feira, no Mor-
ro da Fé, na Penha, acre-
ditam que disparo que 
atingiu a cabeça do jovem 
partiu de um atirador de 
elite. O adolescente foi 
uma das pessoas que mor-
reram durante a operação 
Coalizão do Bem. 
“Eles não foram nem no 
local, simplesmente ati-
raram. Não prestaram 
socorro. Em momento 
algum os policiais que es-
tavam lá em baixo subi-
ram. Não se certificaram 
que era bandido, o que 
que era. Da onde que foi 

atirado, foi um sniper. Por-
que a altura da casa dele, só 
mesmo um profissional, um 
sniper, para poder acertar”, 
afirma uma prima do jovem, 
que preferiu não se identi-
ficar. A Polícia Civil diz que 
não havia operação no local.

BRUNA FANTTI

bruna.fantti@odia.com.br
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FénoRio

para que Ele os vença. Com Ele a bordo, 
experimentaremos – como os discípulos 
– que não há naufrágio. Porque esta é a 
força de Deus: fazer resultar em bem tudo 
o que nos acontece.

No meio da nossa tempestade o Senhor 
nos convida a despertar e ativar a solida-
riedade e a esperança, capazes de dar sig-

nificado a estas horas em que tudo parece 
naufragar. Com Deus conseguimos encon-
trar a coragem de abraçar todas as contra-
riedades do momento atual. Conseguimos 
encontrar a coragem de abrir espaços 
onde todos possam se sentir chamados, 
permitindo novas formas de fraternidade 
e de solidariedade.

N
este domingo somos convidados a 
consolidar a fé que de Deus recebe-
mos. Mesmo diante das adversida-

des da vida devemos nos manter firmes 
e perseverantes. O Evangelho retrata que 
enquanto os discípulos naturalmente se 
sentem alarmados e desesperados em 
meio a tempestade, Jesus está na popa, na 
parte do barco que afunda primeiro e dorme 
tranquilamente. Os discípulos o acordam, 
mas, depois de acalmar o vento e as águas, 
Ele questiona os discípulos: “Porque sois tão 
medrosos? Ainda não tendes fé?”

A tempestade desmascara a nossa 
vulnerabilidade e deixa descoberto as 
falsas seguranças com que construímos 
os nossos projetos, os nossos hábitos e 
prioridades. Mostra-nos como deixamos 
adormecido e abandonado aquilo que 
nutre, sustenta e dá força à nossa vida.

O início da fé é reconhecer que precisa-
mos de salvação. Não somos autossufi-
cientes, sozinhos afundamos. Precisamos 
do Senhor como os antigos navegadores, 
das estrelas. Hoje, temos a oportunidade 
de convidar Jesus a subir para o barco da 
nossa vida. Confiando os nossos medos, 

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 início da fé é 
reconhecer que 
precisamos de 
salvação. Não somos 
autossuficientes”

“A tempestade desmascara a nossa 
vulnerabilidade e deixa descoberto 
as falsas seguranças com que 
construímos os nossos projetos”

AINDA NÃO 
TENDES FÉ?

SALVAÇÃO
PAULO ÉSPER
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CaminhodaSabedoria
Bispo Abner Ferreira
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n site: 
odia.ig.com.br/colunas/

caminho-da-sabedoria

n e-mail: 
caminhodasabedoria@

odia.com.br

E
stamos tão habituados com certas coisas que elas 

se tornam nosso estilo padrão. Isso não é ruim, mas 

se tais hábitos são prejudiciais a nossa saúde física, 

emocional ou espiritual, aí, sim, é preciso mudar radical-

mente. O grande problema é que a maioria deles está tão 

enraizada que parece fazer parte de nós. Como podere-

mos mudá-los? Existe uma fórmula mágica para isto? E a 

Ciência, como explica tal fenômeno? 

Que hábitos ruins você 
quer substituir? Quer parar 
de roer as unhas, para aliviar 
o estresse? Não quer mais 
buscar conforto nos doces e 
guloseimas? Então, você pre-
cisa de um plano, uma estra-
tégia para não ficar procuran-
do docinhos para aliviar suas 
dores emocionais, nem pre-
cisará roer suas unhas para 
sentir-se mais calmo. 

Use uma estratégia chama-
da sabedoria. E, se por acaso, 
não a tiver, “peça-a a Deus, 
que a todos dá liberalmente e 
não o lança em rosto, e ser-lhe-
-á dada” (Tiago 1.5). Mas peça 
com fé, não duvidando, pois 
aquele que apresenta diferen-
tes sentimentos não agrada a 
Deus, e é inconstante em to-
das as suas decisões.

Lembre-se de que muitas 
razões para termos hábitos 
ruins são inconscientes, o 
que significa que não temos 
muita chance de mudar a 
não ser que possamos come-
çar a iluminar os motivos 
frequentemente dolorosos e 
esquecidos por trás de nosso 
comportamento. 

Se não sabe como iluminar 
os motivos reais que o levam 
a praticar maus hábitos, você 
tem Deus para recorrer. Bus-
que a ajuda dele e permane-
ça focado em seu propósito. 
Garanto que é possível trans-
formar seus hábitos ruins em 
atitudes extraordinárias, que 
o tornarão em um novo ser. 
Deus te abençoe!

A neurociência diz que resis-
timos às mudanças, porque 
nosso cérebro se vicia em 
certos comportamentos, tais 
como o uso prolongado de 
substâncias nocivas como o 
cigarro. Mas existem hábitos 
igualmente ruins que podem 
passar desapercebidos. Co-
mer sem prestar atenção, pro-
crastinar, usar excessivamen-
te o celular. A lista é imensa.

Nosso cérebro prefere sem-
pre o mais fácil e as recompen-
sas imediatas, tais como co-
mer doces, comer sanduiche 
e não fazer o almoço, ficar na 
cama um pouco mais... O pro-
blema é que a zona de confor-
to aprisiona. As consequên-
cias? Você não cresce profis-
sionalmente, não atingirá 
metas, não se concentrará em 
novos projetos; pode, ainda, 
ter a saúde prejudicada. 

Para mudar, o primeiro 

passo é usar a força de von-
tade como alavanca inicial, e 
continuar sendo consistente 
hoje, amanhã, depois e conti-
nuadamente, pois a mudança 
não ocorre de imediato, nem 
no início do processo, mas dia 
após dia, até que os hábitos 
prejudiciais se tornem bené-
ficos, que são construtores da 
mente e do corpo saudáveis. 

Embora a cultura popular 
insista em afirmar que são 
necessários 21 dias para que 
um novo bom hábito “pe-
gue”, pesquisas informam 
que esse não é o caso para 
a maioria das pessoas. Um 
elemento essencial dos há-
bitos é que ele é automático. 
Ao tentar adquirir um bom 
hábito (exercícios regulares, 
por exemplo), o objetivo é 
garantir que não se precise 
mais pensar nisso. Ele é in-
corporado e se integra à vida. Coluna publicada aos domingos

Para mudar, 
o primeiro 
passo é usar 
a força de 
vontade 
como 
alavanca 
inicial, e 
continuar 
sendo 
consistente 
hoje, 
amanhã, 
depois”

ZONA DE CONFORTO

COMO MUDAR HÁBITOS RUINS
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a palinha do apolinho
DANIEL CASTELO BRANCO

VITÓRIAS QUE ENGANAM

O DESAFIO PEDALADAS

 N O Fluminense terá a 
missão mais difícil des-
te fim de semana: ir ao 
Castelão e derrotar o For-
taleza, surpresa do Bra-
sileirão, com 10 pontos, 
três vitórias e um empa-
te. Com 8 pontos ganhos, 
duas vitórias e dois empa-
tes, se vencer hoje, o Tri-
color carioca ultrapassa-
rá o adversário, chegando 
aos 11 pontos ganhos em 
cinco rodadas e se mante-
rá invicto na competição 
nacional. O duelo entre 
Fluminense e Fortaleza, 
às 18h15, tem tudo para 
ser a melhor atração des-
te fim de domingo.

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

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

 NA goleada por 4 a 0 sobre 
o Peru provocou uma onda 
de euforia na seleção bra-
sileira. De fato, a equipe 
jogou bem, especialmente 
no segundo tempo quando 
Neymar (foto) acabou com 
a bola, comandou o baile 
e deixou o campo emocio-
nado comemorando o bom 
desempenho e o gol que o 
colocou no catálogo como 
segundo maior artilheiro da 
Seleção, só perdendo para o 
Rei Pelé. Festa justa, mas é 
bom levar em conta o poten-
cial do adversário. Dentro 
do cenário sul-americano, o 

Brasil sobra na turma. Tanto 
na Copa América quanto nas 
Eliminatórias para Copa do 
Mundo de 2022, é favorito. 
Terminado o jogo, Tite dis-
se que gostaria de enfrentar 
as mais fortes equipes euro-
peias, mas isso só acontecerá 
no Mundial no Catar, ou seja, 
só saberemos se temos mu-
nição para enfrentá-los na 
hora dos confrontos. Toda vi-
tória deve ser comemorada, 
mas a euforia contida para 
evitar surpresas e decepções. 
O garoto mais forte da rua 
nem sempre é o mais forte 
do bairro.

 N Depois da derrota do 
Grêmio, 1 a 0 para o 
Sport, o técnico Tiago 
Nunes interrompeu um 
repórter que pergunta-
va sobre a falha de Pau-
lo Victor, perguntando 
se o rapaz já tinha sido 

goleiro. O repórter não foi 
goleiro e Tiago não foi joga-
dor profissional, o que não 
os impede de falar sobre o 
assunto.

 N O gramado ruim do Enge-
nhão não impediu o show de 
Neymar.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Pedro se comportando 
de maneira consciente e 
profissional no meio da 
briga Flamengo x CBF. 
Gostaria de jogar na Olim-
píada, mas clube e entida-
de que decidam.

 NA Conmebol puniu com 
um jogo e multa de 20 mil 
dólares o atacante Mar-
celo Moreno, da Bolívia, 
por críticas à organização 
da Copa América. Imagine 
se ele mexe nas garrafas.

FLUMINENSE

Fluzão enfrenta o Fortaleza

Com duas vitórias e dois em-
pates, o Fluminense começa 
a quinta rodada do Campeo-
nato Brasileiro na parte de 
cima da tabela e enfrentará 
o Fortaleza, outro que vive 
bom momento. O duelo de 
hoje, às 18h15, no Castelão, 
colocará frente a frente duas 
invencibilidades.

Para o Fluminense, será a 
chance de buscar a 14ª par-
tida de invencibilidade no 
Brasileirão e se aproximar 
do recorde histórico de 16 
jogos (12 em 1984 e outros 
quatro em 1985). A campa-
nha do título de 2010, com 
15 rodadas sem perder, é a 

Navarro e Chay: bom momento

VITOR SILVA/BOTAFOGO

maior do Tricolor nos pontos 
corridos e a sequência atual 
é de 9 partidas na edição de 
2020 e mais quatro nesta 

temporada. Do outro lado, o 
Fortaleza vem surpreenden-
do sob o comando de Juan 
Pablo Vojvoda. Desde que o 
técnico argentino assumiu, 
o clube cearense ainda não 
perdeu, com oito vitórias e 
três empates.

Ou seja, parada dura para 
o Fluminense, que terá um 
desfalque certo. Yago rece-
beu o terceiro cartão amare-
lo contra o Santos e está sus-
penso da partida. Wellington 
pode ser o substituto, mas o 
técnico Roger Machado não 
descarta dar uma chance 
para André, que vem agra-
dando nos treinos.

EUROCOPA
Após derrota diante da França, a Alemanha, com o atacante Gosens inspirado, venceu 

Portugal por 4 a 2, de virada, em Munique. Franceses, alemães e portugueses chegam 

à rodada final com condições de terminar na liderança da chave F.

Confronto coloca frente a frente dois times invictos no Brasileiro

FLAMENGO VASCO

Mengão sofre o gol no fim 
e perde para o Bragantino
Chrigor marcou aos 52 minutos do segundo tempo e deu a vitória aos visitantes
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Germán Cano festeja o seu gol

E
m um jogo recheado de 
emoções e com direito 
a golaços, Flamengo e 
Red Bull Bragantino 

fizeram um duelo de alto ní-
vel no Maracanã, em partida 
válida pela quinta rodada do 
Campeonato Brasileiro. O 
time paulista saiu na frente, 
com Aderlan, o Rubro-Negrou 
conseguiu a virada, com Ro-
drigo Muniz marcando duas 
vezes, mas cedeu o empate, 
em gol marcado por Ramires, 
e, no último minuto, Chrigor 
virou para os visitantes: 3 a 2.

Logo aos 11, após cobran-
ça de falta na área rubro-ne-
gra, Aderlan acertou um lindo 
toque de chaleira para colocar 
a bola no ângulo.

O Flamengo, apesar de so-
frer pressão, não sentiu o gol-
pe e cresceu no jogo. Rodrigo 
Muniz, referência no ataque, 

estava inspirado e dava traba-
lho ao setor defensivo paulista. 
E, aos 26, o camisa 43 balan-
çou a rede. Após cobrança de 
escanteio e confusão na área, a 
bola sobrou para Michael chu-
tar da entrada da área. A finali-

zação saiu errada, mas achou 
o centroavante, que pegou de 
primeira para fazer o gol.

O roteiro do segundo tem-
po seguiu o do primeiro, com 
muitos lances de perigo. Aos 
18, Rodrigo Muniz fez uma 

Cano, Léo Jabá 
e Marquinhos 
Gabriel fizeram 
os gols do jogo

Em casa, Cruzmaltino 
vence o CRB por 3 a 0

O Vasco obteve ontem 
um resultado importan-
te contra o CRB, em São 
Januário. O Cruzmaltino 
venceu os alagoanos por 3 
a 0, com gols de Cano, Léo 
Jabá e Marquinhos Ga-
briel, pela Série B do Cam-
peonato Brasileiro. A vi-
tória foi importante para 
manutenção do técnico 
Marcelo Cabo, que estava 
ameaçado no cargo.

As duas equipes fizeram 
um primeiro tempo buro-
crático. Mesmo criando 
pouco, o Vasco ainda fez 
uma primeira etapa mais 
eficiente do que o CRB e foi 
recompensado no fim. Aos 
43, Zeca levantou na área e 
a defesa afastou, mas Mar-
quinhos Gabriel encontrou 
Cano livre no meio da área 
para abrir o placar. 

No segundo tempo, o Vasco 
viu que não teria vida fácil. No 
entanto, o Cruzmaltino soube 
sofrer e foi premiado no fim 
da partida. Léo Jabá puxou 
contra-ataque para o Vasco e 
tentou tocar para Cano na di-
reita. A zaga do CRB cortou, 
mas a bola voltou para o pró-
prio Jabá, que invadiu a área 
e tocou na saída do goleiro 
para aumentar o placar. Nos 
acréscimos, o camisa 7 voltou 
a aparecer bem e cruzou para 
Galarza ajeitar para Marqui-
nhos Gabriel fazer 3 a 0.

Nenê: esperança de gols
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pintura no Maracanã. Ma-
theuzinho cruzou da direita 
e o atacante acertou uma lin-
da bicicleta para virar o jogo 
e assinalar um gol de placa.

O Flamengo, entretanto, 
não teve muito tempo para 
comemorar. Aos 23, após boa 
jogada do Bragantino, a bola 
ficou com Artur, que chutou 
e foi travado por Filipe Luís. 
A bola ainda bateu em Ger-
son e subiu. Eric Ramires foi 
mais alto que a defesa ru-
bro-negra e tocou de cabeça 
para empatar. 

Quando os times aguar-
davam o apito final, eis que 
entra em cena Chrigor. Aos 
52 do segundo tempo, o ata-
cante, que havia acabado de 
entrar, aproveitou bobeada 
da zaga do Flamengo e, de 
cabeça, virou o jogo e deu a 
vitória ao Bragantino. 

BOTAFOGO

Alvinegro encara o Náutico 

Invicto na Série B do Brasi-
leiro, o Botafogo quer apro-
veitar o bom momento para 
embalar e se firmar de vez na 
luta para voltar à elite do fu-
tebol nacional. O Alvinegro 
irá encarar o Náutico, hoje, 
às 16h, no Estádio dos Afli-
tos, em busca de uma vitória 
importante.

Caso derrote o time nor-
destino, o Botafogo encos-
tará ainda mais no topo da 
tabela. Com o triunfo, o time 

do técnico Marcelo Chamus-
ca chegaria a 11 pontos na 
competição, ficando a um 
ponto do líder, que é justa-
mente o Náutico. Entre as 
duas equipes, ainda aparece 
o Brusque, que pode empa-
tar com o Timbu na lideran-
ça caso vença o Vitória, no 
Barradão.

Para superar o Náutico, o 
Botafogo conta com seu bom 
momento ofensivo. Em qua-
tro partidas na Série B, o Glo-
rioso balançou as redes em 
oito oportunidades e conta 
com o segundo melhor ata-
que da competição, ao lado 
do Guarani. 

A missão do Glorioso, po-
rém, não será nada fácil nos 
Aflitos. O Náutico começou a 
Série B do Brasileirão emba-
lado e venceu todos os jogos 
que disputou. Até o momen-
to, o time de Marcelo Cha-
musca coleciona duas vitó-
rias e dois empates.

Fogão quer aproveitar o bom momento para embalar de vez

Rodrigo Muniz festeja um dos seus dois gols no Maracanã

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO
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Texto: 

Ana Carla 
Gomes 
acarla@
odia.com.br

Arte: 

Kiko

C
erta vez, na minha carreira de re-
pórter esportiva, cobri um cam-
peonato de surfe em Itacaré, na 
Bahia. Numa das horas livres, 
aproveitei para fazer um passeio 

de canoa, momento que ficou registrado na minha 
memória de forma vagarosa, quase em câmera lenta. 

Afinal, o intuito era mesmo aproveitar o percurso, vendo 
as belezas da região. Não havia motivo para pressa.
Hoje, essas cenas passam por mim num rápido flashback até 

os dias atuais. De lá para cá, o tempo pode ter voado ou se arras-
tado em outras ocasiões. E, nesse teletransporte de épocas, chego a 

2021, com os seus áudios acelerados pelo Whatsapp. As vozes ficam 
engraçadas e a velocidade está a nosso critério.
No aplicativo de bate-papo, aliás, os grupos se proliferam. E 

as mensagens vão se acumulando a tal ponto que parece 
missão impossível ler todas e, ainda mais, comentá-las. 

Contraditoriamente, temos a ilusão de que, do outro 
lado da tela, todos estarão aptos a nos responder a 

qualquer hora.
Nesse frenesi do tempo, achei ótimo saber 

que uma amiga havia se desconectado do reló-
gio. “Desculpe a resposta tipo antibiótico, após 
12 horas. Saí com o meu filho e me esqueci da 
vida”, disse ela, referindo-se ao fato de ter co-
mentado a minha mensagem enviada às 20h 
somente às 8h do dia seguinte.

Pensando nisso, vejo como os parâmetros de 
horas, minutos e segundos servem para muita 
coisa na vida: reuniões, prazos, voos, recor-
des... Mas são inúteis no território das emoções. 
Às vezes, simplesmente não sentimos o tempo 
passar. Como num dia de fevereiro de 2018 em 
que brinquei sem parar com os meus sobrinhos 
no parque Beto Carrero, no Sul do país, e não senti 
cansaço. A euforia de estar com eles era maior.

Em contrapartida, há outros momentos em que gos-
taríamos de ter o poder de mexer nos ponteiros do relógio. 

No hospital, as horas nos ensinam a ter paciência. E, em várias 
outras situações, sabemos que o tempo é o melhor remédio. Aí 

me lembro da teoria de uma amiga após términos de longos 
relacionamentos. Segundo ela, depois de nove meses seremos 

outras pessoas.
Realmente, não existe acelerador para tudo na vida, 
por mais que a gente queira correr e tentar abraçar o 

mundo com as mãos. Sábio mesmo é Caetano Ve-
loso, que já fez até prece em ‘Oração ao Tempo’: 

“Por seres tão inventivo/ E pareceres contínuo/ 
Tempo, tempo, tempo, tempo/ És um dos 

deuses mais lindos...”.

“Em contrapartida, há outros m
om

entos  

No balançoNo balanço
do tempo

do tempo

 

“E as 

mensagens vão se 

acumulando a tal ponto que 

parece missão impossível ler 

todas e, ainda mais, comentá-las. 

Contraditoriamente, temos  

a ilusão de que, do outro lado 

da tela, todos estarão aptos a 

nos responder a qualquer 

hora”
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LAMENTÁVEL

Pior ainda é que, mesmo sem 
essa nova onda ter se iniciado, o 
número de vítimas não para de 
crescer — e o país chega à mar-
ca trágica dos 500 mil mortos. 
É triste, sobretudo para quem 
já perdeu parentes ou amigos 
queridos, saber que milhares e 
milhares dessas vidas poderiam 
ter sido poupadas caso não tives-
sem sido cometidos tantos er-
ros na condução da pandemia. É 
isso que tem ficado claro a cada 
vez que se olha para a CPI que in-
vestiga as ações dos governos fe-
derais e de alguns estados em re-
lação ao combate da pandemia.

PERSEGUIÇÃO POLÍTICA 
Descontados os excessos ver-
bais de alguns senadores, que 
parecem mais preocupados com 
a busca da notoriedade do que 
com o esclarecimento dos fatos, 
é impossível não admitir que, 
se não tivesse cometido tantos 
erros, o Brasil poderia estar vi-
vendo uma situação bem mais 
confortável. Isso, evidentemen-
te, na hipótese das providências 
corretas terem sido tomadas em 
tempo hábil. Foi o que ficou cla-
ro mais uma vez na quarta-feira 
passada, quando o ex-governa-
dor do Rio, Wilson Witzel, se 
apresentou diante da CPI.

As palavras ditas pelo ex-
-governador pouco ajudaram 
a elucidar os erros cometidos. 
Em cerca de três horas de de-
poimento, ele deu sua versão 
sobre a condução das políticas 
de Saúde no estado, que estive-
ram sob sua responsabilidade 
desde que a pandemia começou 
até seu afastamento do cargo em 
setembro do ano passado — no 
rastro do processo de impeach-
ment que lhe custou o mandato. 

Pouco esclarecedor no que se 
refere a detalhes, o depoimento 
teve o mérito de confirmar mais 
uma vez o que o país inteiro já 
sabia: quando o Brasil mais pre-
cisou, menos houve a sintonia 
política entre o governo federal 

Depois de quase um ano e meio, os sentimentos em relação ao 
coronavírus vão se confundindo e o otimismo que surge com 
as boas notícias com frequência dá lugar ao pessimismo que 

acompanha as estatísticas em torno da pandemia. Pelo lado do 
otimismo, foi alentador, na quinta-feira passada, ouvir do secretá-
rio municipal de Saúde, Daniel Soranz, o anúncio de que metade 
da população adulta do Rio de Janeiro já recebeu a primeira dose 
da vacina contra a covid-19 e que todas as pessoas com mais de 50 
anos da cidade já estão imunizadas.

Mesmo com esses números alentadores, que mostram o Rio na 
dianteira do combate ao vírus, os motivos de preocupação não 
param de surgir. Em alguns pontos do país, como nos municípios 
paulistas de Araraquara e Bauru, os riscos de uma terceira onda 
já levaram as autoridades a impor novas medidas de restrição ao 
funcionamento do comércio e à circulação das pessoas. Como já 
ocorreu em outros momentos desde que essa tragédia teve início, o 
que acontece em um lugar logo se alastra pelo país inteiro. É preci-
so estar atento e nunca se descuidar das medidas protetivas.

O QUE DIZER DIANTE  
DE 500 MIL MORTES? 

Um olhar sobre o Rio

e os governos estaduais. Cada um 
fez força para o lado que lhe inte-
ressava e quem pagou por isso, no 
final, foi a população e, mais do que 
todos os demais, as 500 mil pessoas 
que pagaram com a própria vida 
por erros cometidos na esfera fede-
ral, estadual ou municipal. A culpa 
é de todas as esferas do governo.

Amparado por uma liminar ex-
pedida pelo ministro Kassio Nu-
nes Marques, do STF, o ex-gover-
nador falou o que quis — e se reti-
rou do plenário da CPI quando foi 
perguntado pelo senador Eduar-
do Girão (Podemos/CE) sobre as 
acusações sobre o superfatura-

mento na compra de respiradores 
durante sua gestão. Witzel, que se 
queixa de perseguição política, se 
propôs a dar mais esclarecimen-
tos de sua relação com o governo 
federal em sessão fechada, longe 
das câmeras de TV.

LETAL E RESISTENTE 
Esperar que um depoimento sigi-
loso prestado à CPI não se torne 
público antes mesmo de terminar 
é o mesmo que esperar, por exem-
plo, que o presidente Jair Bolsona-
ro passe a reconhecer, de uma hora 
para outra e com sinceridade, que 
ele estava errado ao defender a Hi-
droxicloroquina e o tal tratamen-
to precoce da covid-19 com tanto 
entusiasmo. Tanto uma situação 
quanto a outra pode até acontecer, 
mas é improvável. Isso porque, 
para alguns integrantes da CPI, 
mais importante do que chegar à 

este jornal publicou uma edição 
especial para protestar contra 
as 300 mil mortes registradas 
no primeiro ano da pandemia. A 
edição foi coordenada pelo jor-
nalista Aloy Jupiara que, ao con-
cluir o trabalho, já apresentava 
os sintomas iniciais da covid-19, 
que o mataria dias depois. De-
pois dele, Manoel Cavalcante Jr. 
e José Candido do Nascimento, 
colaboradores queridos e im-
portantes do jornal foram der-
rotados por essa doença terrível. 
Agora, pouco mais de dois meses 
depois, o jornal é obrigado a tra-
tar da marca de 500 mil mortes 
num momento em que se despe-
de de mais um amigo.

Francisco Ivan, de 53 anos 
de idade e 20 de empresa, um 
dos mais antigos funcionários 
da gráfica do jornal, morreu de-
pois de dez dias entubado numa 
UTI. Mais uma morte triste e 
lamentável de uma pessoa que 
tinha ainda muito a dar à famí-
lia e aos amigos. Nosso papel, 
nessa hora, é trabalhar para que 
as vidas perdidas não se tornem 
meras estatísticas de uma tragé-
dia que, se não poderia ter sido 
evitada, pelo menos poderia ter 
sido bem menor.

Coluna publicada aos 
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verdade parece ser apontar o dedo 
na direção do adversário. 

Se de fato houver o interesse em 
esclarecer os fatos e dar esperanças 
à população, o melhor a fazer, antes 
que os 500 mil mortos se transfor-
mem em um milhão, é adotar uma 
política de Saúde em que não haja 
espaço para vaidades pessoais nem 
para picuinhas políticas. O certo é 
que, se a situação continuar como 
está e a campanha de imunização 
não acelerar ainda mais o passo, 
será cada vez mais difícil derrotar 
um inimigo tão letal e resistente 
como o coronavírus.

A esta altura da pandemia já 
está mais do que claro que não 
existem soluções milagrosas para 
a covid-19 e, mesmo países que até 
ontem eram apresentados como 
modelos em matéria de medidas 
preventivas, de uma hora viram a 
doença recrudescer. É o que está 

(Siga os comentários de Nuno Vasconcellos 

no twitter e no instagram: @nuno_vccls)

acontecendo neste momento, para 
ficar apenas com dois exemplos, no 
Uruguai e no Chile. Vistos como 
modelos de medidas de políticas 
públicas eficazes e de campanhas 
de vacinação bem sucedidas, os 
dois países se viram, de uma hora 
para outra, colhidos pela dissemi-
nação de novas e mais agressivas 
variantes do vírus.

Isso não significa, como já tem 
gente falando com base nesses 
exemplos, que as medidas de res-
trição e a vacinação em massa ado-
tadas pelos dois países foram inú-
teis. A forma correta de encarar a 
situação é outra: se nem os países 
que adotaram medidas rigorosas 
de combate à pandemia estão a sal-
vo, o que esperar daqueles em que 
nem o crescimento exagerado da 
quantidade de mortes parece aler-
tar para a gravidade do problema?

Apenas para efeito de registro: 
pouco mais de dois meses atrás, 

“Pior ainda é que, 

mesmo sem essa 

nova onda ter se 

iniciado, o número 

de vítimas não 

para de crescer”

“Se continuar como 

está e a campanha 

de imunização não 

acelerar mais, será 

cada vez mais difícil 

derrotar o vírus”

“Se não tivesse 

cometido tantos 

erros, o Brasil 

estaria vivendo 

situação mais 

confortável”



BRASIL

A Secretaria de 
Estado de Saúde 
faz a entrega aos 
municípios do Rio

Mais de 
300 mil 
doses são 
distribuídas
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SES distribui doses da vacina

A Secretaria de Estado de 
Saúde (SES) realizou ontem 
a entrega de 325.620 doses de 
vacinas contra covid-19 aos 92 
municípios do Rio. A pasta dis-
tribuiu 194.220 doses de vaci-
na da Pfizer para a primeira 
aplicação e 131.400 da Coro-
navac, divididas entre primei-
ra e segunda. Os municípios 
do Rio, Niterói, São Gonçalo, 
Maricá e Itaboraí retiraram os 
imunizantes pela manhã na 
Coordenação Geral de Arma-
zenagem (CGA) da SES, em Ni-
terói. Para os outros 87 muni-
cípios, a entrega foi realizada 
por caminhões e vans que co-
meçaram a sair da CGA às 8h, 
com escolta da Polícia Militar.

Em decisão conjunta com 
o Conselho de Secretarias 
Municipais de Saúde, a pasta 
incluiu a imunização de lac-
tantes, gestantes e puérperas 
sem comorbidades contra a 
covid no Calendário Único de 
Vacinação do estado. A medi-
da foi pactuada na quinta-fei-
ra, na Comissão Intergestores 
Bipartite (CIB), e tem como 
objetivo garantir a uniformi-
dade da vacinação no estado. 

Multidão protesta na Candelária 
Ato contra o presidente Jair Bolsonaro começou no Monumento a Zumbi e terminou na igreja

FOTOS DANIEL CASTELO BRANCO

Ato contra o presidente Jair 
Bolsonaro, no Centro do Rio, 
começou às 10h e terminou 
por volta das 14h

C
om palavras de ordem, 
faixas e gritos de “fora, 
Bolsonaro”, uma mul-
tidão de manifestan-

tes participou de ato contra 
o presidente Jair Bolsonaro, 
no Centro do Rio, na manhã 
de ontem. Segundo os organi-
zadores da manifestação, que 
também aconteceu em outras 
450 cidades, a estimativa é de 
que mais de 70 mil pessoas 
tenham acompanhado o pro-
testo. O ato durou cerca de 
quatro horas, entre a concen-
tração, às 10h, no Monumen-
to a Zumbi, e o término, por 
volta das 14h, em ato ecumê-
nico na Candelária. 

De acordo com comunicado 
dos organizadores, o protesto 
superou a expectativa de ma-
nifestantes, que era de 50 mil, 
mesmo número registrado no 
dia 29 de maio. Participaram 
grupos sindicalistas, partidá-
rios, movimentos estudantis 
e sociais. Entre as palavras de 
ordem gritadas pela multi-
dão, os gritos de “eu quero va-
cina, não quero cloroquina”, 
“fora, Bolsonaro”, “Bolsonaro 
genocida”, foram os mais re-
petidos. O protesto contou 
com apoio de um trio elétri-
co de onde lideranças faziam 

discurso contra o governo do 
presidente Bolsonaro.

A deputada federal Jandira 
Feghali (PCdoB) subiu ao car-
ro de som por volta das 11h20. 
“Hoje (ontem), está muito 
maior do que foi no dia 29 de 
maio. O que isso significa? Sig-
nifica que o Brasil voltou a res-
ponder nas ruas. De onde, de 
fato, a gente nunca quis sair. 
Nós respondemos com a nossa 
indignação. Com respeito às 

vidas”, afirmou Jandira Fegha-
li. Ela pediu aos manifestantes 
que mantivessem o distancia-
mento: “Vamos mostrar para 
esses canalhas que nós sabe-
mos respeitar o outro”.

Pela bancada do PT quem 
falou foi o ex-senador Lin-
dbergh Farias: “O que houve 
no Brasil foi um golpe. Um 
golpe com o afastamento da 
presidenta Dilma, do presi-
dente Lula. Para derrotar o 
Bolsonaro, precisamos fazer 

como aconteceu na ditadura 
militar. A gente precisa man-
ter o ritmo de manifestação e 
só vamos parar quando o Bol-

Estimativa dos 
organizadores 
é de mais de 70 
mil pessoas na 
manifestação

sonaro sair da presidência”.
Chico Buarque e Saman-

tha Schmütz foram alguns 
dos famosos que fizeram 
questão de comparecer às 
manifestações. Chico foi ao 
Centro do Rio. O cantor, de 
77 anos, tomou a segunda 
dose da vacina contra a co-
vid-19 em abril. Samantha já 
havia participado do primei-
ro ato, no dia 29 de maio. 

Além do Rio, diversas ci-
dades no Brasil amanhece-
ram ontem com manifestan-
tes, que foram às ruas para 
protestar contra o governo 
de Bolsonaro, em defesa da 
vacinação e das medidas res-
tritivas contra a covid-19.

Em Brasília, os protestos 
se iniciaram por volta das 9h 
em frente à Biblioteca Nacio-
nal. Os manifestantes usa-
vam máscaras de proteção 
contra o novo coronavírus. 
Inúmeras pessoas carrega-
vam faixas pedindo vacina, 
demarcação de terras indí-
genas e investimentos em 
educação pública.

O ex-presidente Lula não 
participou das manifesta-
ções. A ausência foi confirma-
da pela presidente nacional do 
PT, Gleisi Hoffmann (PR). 

O DIA I DOMINGO, 20.6.2021    11



ECONOMIA

Houve aumento 
expressivo nas ações 
de reparação de 
danos por ativação 
de produto diverso do 
oferecido”
EVERSON PIOVESAN

ADVOGADO

Indenização que chega a R$ 5 mil
Ações judiciais contra bancos dispararam em 2020. Problemas com consignado ficaram em 1º lugar

REPRODUÇÃO DE INTERNET

Após a experiência desagradável com um banco, o cliente pode correr atrás dos seus direitos na Justiça

O
s consumidores não 
tiveram a pandemia 
de covid-19 como o 
único motivo de es-

tresse no último ano. A dor 
de cabeça com bancos provo-
cou explosão de reclamações 
sobre os serviços financeiros 
prestados em 2020. As ocor-
rências envolvendo o crédito 
consignado ficaram em pri-
meiro lugar, com aumento de 
179% nos registros em relação 
a 2019. Foi o que revelou do 
Instituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor (Idec) em dois 
canais que atendem consumi-
dores – Consumidor.gov.br e 
Banco Central.

Na esteira das queixas de 
clientes, vêm os processos ju-
diciais que podem gerar R$ 5 
mil de indenização no Esta-
do do Rio de Janeiro, de acor-
do com previsão do advoga-
do especialista em Direito do 
Consumidor Everson Piove-
san, do escritório Piovesan & 

Fogaça Advocacia. 
Segundo ele, o valor pode 

variar para mais ou menos, 
conforme a análise específi-
ca de cada caso. Ainda con-
forme Piovesan, as ações 
mais comuns ajuizadas con-
tra os bancos ainda são as 
indenizatórias por causa de 
negativação indevida.

“Mas houve um aumen-

to expressivo nas ações que 
buscam reparação de danos 
devido à ativação de produto 
diverso do oferecido ou con-
tratado pelo cliente, principal-
mente relacionado a emprés-
timo consignado para benefi-
ciários do INSS”, explica.

O advogado esclarece que a 
instituição financeira, ao invés 
de ativar o empréstimo, ativa 

um cartão de crédito, deposi-
ta o limite na conta do clien-
te e passa a descontar valores 
mensalmente de seu benefí-
cio: “Não para saldar a parcela 
do que seria um empréstimo, 
mas para pagar o mínimo da 
fatura do cartão, que o clien-
te sequer tem conhecimento 
da existência, gerando dívida 
enorme e impagável”.

QUANDO PEDIR INDENIZAÇÃO?
Após a experiência desagra-
dável com um banco, o clien-
te pode correr atrás dos seus 
direitos na Justiça. De acordo 
com Piovesan, o consumidor 
deve buscar indenização nos 
casos que se sentir enganado, 
quando verificar inconsistên-
cias na prestação dos serviços 
ou entrega de produto diverso 
do contrato, nos episódios em 
que a instituição financeira 
esteja cobrando ou tenha ne-
gativado seu nome por uma 
dívida já paga. E também 
quando a instituição manti-
ver o nome negativado, mes-
mo após quitar a dívida.

 > Daniel Blanck obser-
va que provas são im-
portantes para garan-
tir o direito: “Nesses 
casos, a prova docu-
mental costuma ser a 
principal”.

“Assim, protocolos 
de ligações, com da-
dos como hora e nome 
do atendente, troca de 
e-mails, prints das con-
tas bancárias que de-
monstrem as cobranças 
indevidas e quaisquer 
outras demonstrações 
da conduta inidônea do 
banco devem ser apre-
sentadas. É importan-
te lembrar, no entanto, 
que, em alguns casos, é 
possível que a instituição 
financeira seja instada a 
apresentar as provas ne-
cessárias à resolução do 
processo”, explica. 

O advogado Ever-
son Piovesan indica 
que o consumidor deve 
sempre exigir compro-
vantes de pagamentos 
e o contrato do produ-
to ou serviço contrata-
do. “Ao entrar em con-
tato para reclamar ou 
obter informação, é 
importante que anote 
o número do protoco-
lo, a data e hora da li-
gação, além do nome 
da pessoa que estiver 
atendendo. Vale frisar 
que quanto mais infor-
mações e documentos 
melhor para convencer 
o juiz do seu direito”, 
aponta o advogado.

Apresentar 
prova garante 
seus direitos

“Ações mais comuns 
são as indenizatórias 
por causa de 
negativação 
indevida”

LETÍCIA MOURA
leticia.moura@odia.com.br

NO CONSUMIDOR.GOV.BR

Reclamação por produto não contratado cresce 441%
 N Conforme o estudo do Ins-

tituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor, na platafor-
ma do Consumidor.gov.br, o 
crescimento foi de 441% so-
bre a ocorrência classificada 
como “Cobrança por serviço/
produto não contratado/não 

reconhecido/não solicitado”. No 
ranking do Banco Central houve 
alta de 56% nos registros de re-
clamações sobre as operações 
classificadas como “Oferta ou 
prestação de informação sobre 
crédito consignado de forma 
inadequada”.

Daniel Blanck, advogado es-
pecialista em Direito do Consu-
midor, avalia que em qualquer 
caso que haja violação de direi-
tos, o consumidor pode requerer 
judicialmente a indenização por 
dano moral e/ou material quan-
do houver prejuízos e imateriais. 
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Reforma pode alcançar 
atual funcionalismo
Ofício entregue a Arthur Lira 
mostra que PEC 32 afetará 
quem já está no serviço público 

LUIS MACEDO/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Arthur Lira recebeu de deputados e de servidores manifesto com mais de 100 mil assinaturas contra a reforma

C
om a promessa de mu-
danças significativas 
na administração pú-
blica do país, a refor-

ma administrativa (PEC 32) 
poderá afetar os atuais ser-
vidores — e não somente os 
futuros. É o que aponta docu-
mento entregue pela Frente 
Parlamentar Mista em Defe-
sa do Serviço Público (Servir 
Brasil) a Arthur Lira (PP-AL), 
presidente da Câmara. Inclu-
sive, quando recebeu no dia 9 
de junho um manifesto con-
tra a reforma, Lira garantiu 
a deputados que a Casa não 
mexerá nas regras de quem já 
está no serviço público. 

O material que destrincha 
a proposta de emenda cons-
titucional, ao qual a coluna 
teve acesso, foi protocolado 
na quarta-feira. O documen-
to foi elaborado também por 
técnicos e entidades das ca-
tegorias que integram o con-
selho curador da frente.

O ofício aponta, por exem-
plo, um dispositivo previsto 
no texto que permite a perda 

LIMBO JURÍDICO

 n O documento pontua 
que o atual funcionalismo 
é atingido quando a PEC 
“possibilita a regulamenta-
ção da avaliação de desem-
penho por meio de lei ordi-
nária, ou seja, até mesmo 
por Medida Provisória, e não 
por lei complementar como 
estabelece a Constituição”. 

Segundo o ofício, outro 
item trata do pagamento 
de parcelas que são consi-
deradas de efetivo exercício 
— triênios —, retirando crité-
rios de definição de remu-
neração. “Isso trará riscos 
à isonomia”, disse Batista.

O Artigo 2º “cria um lim-
bo jurídico, pois institui um 
‘regime jurídico específico’ 
de transição, diverso do 
atual Regime Jurídico Úni-
co, deixando os atuais servi-
dores em total insegurança 
jurídica”, diz o ofício.

A proposta permite ain-
da a alteração, por decreto, 
das atribuições dos cargos 
dos atuais funcionários pú-
blicos, o que hoje depende 
de lei aprovada pelo Legis-
lativo. A PEC prevê ainda o 
fim da obrigatoriedade das 
escolas de governo e “retira 
recursos do Regime Próprio 
de Previdência dos servido-
res ao reduzir seus aderen-
tes, contratando nova crise 
previdenciária, que levará 
ao aumento de alíquota 
para o atual funcionalismo”.

Confira outros 
itens listados

do cargo público por simples 
decisão colegiada, sem o ne-
cessário trânsito em julgado. 

O levantamento mostra 
ainda que o Artigo 4º da pro-
posta retira incumbências 
dos profissionais que já estão 
no setor. O item prevê que to-
dos, inclusive os atuais, dei-
xarão de ter exclusividade 

no exercício de atribuições 
técnicas de chefia, pois as 
funções de confiança, hoje 
ocupadas somente pelos 
servidores efetivos (como 
prevê a Constituição), serão 
transformadas em cargos 
em comissão — “liderança 
e assessoramento” —, com 
critérios de nomeação defi-
nidos em mero ato do chefe 
do Executivo.

O QUE DIZ A FRENTE PARLAMENTAR

Segurança jurídica em risco e aposentados afetados

 n Para o presidente da Servir, 
deputado Israel Batista (PV-
-DF), ao contrário do que vem 
sendo propagado — de que a 
reforma é para o futuro funcio-
nalismo —, o ofício reforça que 
há “violação da segurança jurí-
dica e ao direito adquirido, res-
guardados pela Constituição”.

Batista disse que as fren-
tes parlamentares do servi-
ço público (não só a Servir) e 

as categorias vão trabalhar para 
esclarecer esses pontos. “Para 
conscientizar os parlamentares 
sobre como o texto afeta os atuais 
servidores e para ver se o presi-
dente da Câmara vai cumprir com 
a promessa que está fazendo pu-
blicamente de não mexer com as 
regras atuais”.

Ele acrescentou que o relator, 
Arthur Maia (DEM-BA), considera 
que a reforma não alcança quem 

já está em cargo público. E que 
o documento também será 
apresentado a Maia.

Presidente do Fórum das Car-
reiras de Estado, Rudinei Mar-
ques disse que “o discurso dos 
defensores da PEC de que ela 
não afeta os atuais funcionários 
não se sustenta”: “Em diversos 
dispositivos o texto afeta direta-
mente quem está no serviço pú-
blico, inclusive os aposentados”.

Presidente da 
Câmara garantiu 
que a Casa não 
mexerá com regras 
vigentes
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FábiaOliveira

 N Como é para você ser uma aposta no entretenimento 
do SBT?

 L Pensa só: eu assistia Silvio Santos e fingia que era apre-
sentador de programa de entretenimento com 8 anos de 
idade! O SBT foi uma aposta minha desde que eu decidi 
seguir o caminho da comunicação. E foi uma vida dedicada 
a ela! Fiquei anos me preparando, para dar conta do reca-
do quando chegasse este  momento. Foram quase 30 anos. 
Ser a aposta do SBT no entretenimento é “a cereja do bolo” 
nessa trajetória. 

 N Qual é a maior diferença para você do jornalismo 
ao vivo para o entretenimento?

 L No entretenimento o “Dony” que aparece na TV é o mes-
mo que sou no dia a dia. Poucas pessoas me viam no entre-
tenimento, porque o jornalismo pede uma postura mais 
séria, então quando você ancora um telejornal ou faz uma 
reportagem tem de se comportar de acordo com o que a 
situação pede. Fora da bancada eu sempre fui uma pessoa 
leve e descontraída. Gosto de me divertir, de brincar com os 
meus cachorros e de sorrir, e é impossível demonstrar este 
meu lado lendo notícias. Não tem como fazer graça lendo 
notícia. Tenho muito carinho pelos anos de jornalismo, mas o 
entretenimento é menos engessado e muito mais divertido e 
criativo. Você sente que tem mais liberdade para se expressar.

 N Você é muito cantado?

 L Depende em qual karaokê eu vou (risos).

 N Pouco se fala sobre a sua vida pessoal. Você é casado, 
né? Tem filhos? Pensa em ter?

 L Acho saudável preservar meu relacionamento e minha 
família. Sou casado, e por enquanto só temos  dois filhos 
caninos: Rocky (Golden) e Maya (Bernese). Figuraças que 
dão as caras nas redes sociais. Filhos ‘humanos’ estão  em 
nossos  planos sim, em breve. 

 N Como é o Dony  empresário e o Dony apresentador? 
São figuras diferentes?

 L São parecidos em paixão, dedicação, empenho total e 

‘Pra crescer é preciso ter 
pele grossa, aguentar 

porrada e trabalhar duro’

ENTREVISTA DONY DE NUCCIO, APRESENTADOR E JORNALISTA

trabalho duro. Mas têm 
uma dificuldade: dividem 
a mesma quantidade de 
horas (risos)! Quem me 
conhece sabe: tento en-
caixar 36 horas de traba-
lho em 24 horas do dia. É 
como colocar elefantes em 
um fusca. Acabo fazendo 
malabarismo e girando 
vários pratinhos simul-
taneamente. Desde o 
colegial tenho ‘turno do-
brado’ (tanto é que fiz 
duas graduações na 
faculdade ao mes-
mo tempo: jorna-
lismo e economia). 
Não me lembro de 
trabalhar menos de 
12 horas por dia e, 
ao contrário, 
me lembro 
d e  v á r i o s 
momentos em 
que  t raba lhe i 
16, 18, 20 horas se-
guidas. E tudo bem: 
para descansar temos a 
eternidade!

 N No seu programa você conseguiu reunir um casting 
de primeira linha, bem diferente do que costumamos 
ver em outras atrações do SBT, Qual é a fórmula?

 LO programa é de um formato internacional e extraordiná-
rio. Segue uma dinâmica muito bacana para a celebridade 
participante (e para o presenteado, é claro!). É realmente uma 
oportunidade que poucas pessoas têm na vida: agradecer a 
quem é muito especial, transformando a gratidão em presente, 
e dando uma reforma surpresa para quem é tão importante 
em sua vida. É inédito na TV aberta do Brasil, e após verem a 
primeira temporada, tenho certeza que ainda muitas outras 
celebridades ficarão com vontade de participar também! Tam-
bém entendo que o artista queira mostrar um outro lado dele, 

o lado pessoa como todos nós, o 
que se torna um grande atrativo 
tanto para o público como para a 
própria celebridade.

 N Você é muito elogiado por 
todos que trabalham com você. 
Me falaram que você é sempre 
muito disponível, educado, 
parceiro e sem estrelismo, isso 
é herança do jornalismo?

 L De jeito nenhum (risos). Conheci 
vários jornalistas que desfilavam 
todo tipo de estrelismo. É uma 
questão de personalidade: você é 
assim ou não, você tem um bom re-
lacionamento com as pessoas que 
estão ao seu lado ou não! Você gos-
ta do que faz e torna o trabalho um 
prazer, ou simplesmente cumpre ta-
bela. Eu nunca me deslumbrei com 
fama ou prestígio. Nossa história é 
um filme de longa metragem, não é 
a foto de um sucesso pontual. É uma 
maratona, não uma corrida de 100 
metros. Pra crescer é preciso ter pele 

grossa, aguentar porrada e trabalhar 
duro. Fiz e faço isso há muito tempo. É 

por isso que sou o mesmo no ar ou fora dele. Sempre fui da 
crença que todos somos substituíveis. Se alguém não está 
pronto para deixar um cargo, é porque nunca esteve pronto 
para assumi-lo. E o caráter é mais importante que a fama. A 
fama é passageira, o caráter não. 

 N Agora no entretenimento, você está tendo que lidar 
com o ego das celebridades. É tranquilo pra você?

 L Estamos em um programa fazendo o bem, dando para 
as celebridades uma chance rara: a de retribuir com uma 
reforma a gratidão que têm por alguém muito especial em 
suas vidas. Neste contexto, não há ego que resista. Para 
minha alegria, a participação das celebridades têm sido 
incrível, com mão na massa pra valer, sem frescura e sem 
estrelismo. E algumas ainda se tornaram grandes amigas. 

 > DONY DE NUCCIO É UMA DAQUELAS peças raras da 
televisão. O jornalista  - que passou pelo ‘Jornal Hoje’, 
‘Fantástico’ e o concorrido ‘Jornal Nacional’ - agora se 
aventura no entretenimento. Em 2019, ele pediu demis-
são da Globo e agora acaba de estrear no comando do ‘Te 
Devo Essa Brasil’, um reality de reformas do SBT. Reserva-
do quando o assunto é vida pessoal, Dony é casado desde 
2016 com Larissa Laibida e o casal não tem filhos. “Por 
enquanto só temos  dois filhos caninos: Rocky (Golden) 
e Maya (Bernese). Figuraças que dão as caras nas redes 
sociais. Filhos ‘humanos’ estão  em nossos  planos sim, 
em breve”, conta. O apresentador dá um conselho para 
quem quer crescer na vida: “Nossa história é um filme de 
longa metragem, não é a foto de um sucesso pontual. É 
uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Pra cres-
cer é preciso ter pele grossa, aguentar porrada e trabalhar 
duro. Fiz e faço isso há muito tempo”.
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Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

FOTOS REPRODUÇÃO INSTAGRAM

 n O que você entendia de obra antes 
do programa?

 L Entendia de pagar as obras, não de bo-
tar a mão no cimento nem de marretar 
paredes (risos). Já morei em vários luga-
res, e em muitos deles tive a “brilhante” 
(e custosa) ideia de fazer uma “reformi-
nha”. Mas confesso que reforma boa, em 
3 semanas, nunca tinha visto antes! 

 n Como você avalia a sua estreia no SBT?

 L No SBT tive a oportunidade de participar e vencer 
um reality (o ‘BakeOff Celebridades’) e agora coman-

dar um reality. Projeto que estreia simultaneamente 
na TV aberta e fechada. Formato consagrado interna-
cionalmente. É muito melhor do que eu poderia imagi-
nar. E acredito muito que esses são apenas os primeiros 
passos de uma longa caminhada em parceria com a 
emissora. Faço uma avaliação que vale para a vida: es-

tou caminhando e conquistando meu espaço, quero fazer 
uma boa entrega e seguir com bons resultados, tanto para 
mim como para o SBT.

 n Como está a sua rotina em tempos de pandemia?

 L Sinto falta de férias e viagens, mas até pela natureza do 
trabalho, tenho mantido a rotina - embora com novos pro-
tocolos de saúde. Testes semanais, álcool, máscara, essas 
coisas. Mas sigo tanto com as gravações dos programas na 
TV e com minhas atividades na produtora que comando. 

 n Você teve a Covid-19. Quais foram os seus sintomas? 
E as angústias?

 L Tive Covid no início da pandemia, em abril de 2020. 
Tive febre, muito enjoo e dor de cabeça, mas não perda de 
paladar ou olfato. No décimo dia uma leve falta de ar. Não 
cheguei a ficar angustiado, mas tomei as medidas adequa-
das e tive acompanhamento médico para evitar qualquer 
complicação. Em 15 dias eu estava 100%. 

 n Você é a favor da vacina? Vai se vacinar?

 L Claro. Sou a favor da vacina e da imunização para a po-
pulação, e acho que isso acontecerá em poucos meses. Dois 
mil e vinte e dois será um ano em que toda essa história 
de pandemia e isolamento social terá ficado no retrovisor. 
Acredito muito na forte e rápida recuperação da econo-
mia brasileira. Aposto nisso como empreendedor e como 
investidor também. 

 n Perdeu alguém próximo por conta do coronavírus?

 L Perdi alguém que considerava um avô, e minha esposa 
perdeu um primo. 

 n A gente sabe que, nos bastidores da TV Globo, há 
uma competição muito grande entre os jornalistas. 
Como você lidou com isso?

 L Competição é saudável. Ela obriga os participantes a 
darem o seu melhor. Sempre preferi a meritocracia e tive 
pavor da estabilidade. Nunca me vi como vitalício em qual-
quer cargo. Sou da tese de que todos somos substituíveis. 
E que bom que é assim, afinal o insubstituível é ‘impromo-
vível’. Sempre fiz o meu, com todo meu empenho e dedica-
ção, sem olhar para o lado, sempre olhando pra cima. Sem 
puxar o tapete de ninguém. E foi isso que me fez chegar tão 
alto, e ocupar os postos mais almejados no telejornalismo.

 n Pretende algum dia voltar ao jornalismo?

 L Já fui repórter, editor, comentarista e âncora. Já trabalhei 
na TV fechada, TV aberta. Em menos de 8 anos passei de 
repórter de jornal local a apresentador dos dois maiores 
telejornais do país (‘Jornal Hoje’, ‘Jornal Nacional’) além 
do Fantástico. O que faltava ser feito como jornalista na 
TV? Nada. Fiz tudo (e mais um pouco) do que um dia ima-
ginei. Ocupei todas as cadeiras que sonhei um dia. Foi uma 
jornada extraordinária e gratificante. De muito trabalho e 
muitas conquistas. Nunca é bom “cuspir para cima”. Mas 
não tenho planos de voltar para o jornalismo na TV. 

 n Você sempre aparece bem vestido e, quem trabalha 
na sua produção, diz que está sempre cheiroso. Você 
é vaidoso?

 L Banho todo dia e perfuminho não fazem mal a ninguém 
né?! (risos) Mas a produção é generosa. Continuar chei-
roso após um dia inteiro de obra e demolição, é quase um 
milagre. 

 n Como foi a sua saída da TV Globo?

 L Foi intensa (risos). Saí com a consciência tranquila e 
senso de dever cumprido, de “vini, vidi, vici”. Sempre me 
dediquei absurdamente, trabalhei duro pra valer, e fui gal-
gando degraus com o resultado do meu desempenho por 
lá. Foi assim que tive uma das mais meteóricas carreiras 
da história do telejornalismo no país. Nunca tive medo 
de desafio ou do desconhecido. Sair de lá foi apenas mais 
uma de várias guinadas que dei na vida. E todas valeram 
a pena. Todas foram o prenúncio de algo maior e melhor. 
As pessoas de fora criaram uma saída traumática, o que 
nunca aconteceu. Já estava em meus planos a empreitada 
do entretenimento, e senti que tinha de ser feito naquele 
momento, só isso! Tenho certeza de que, como em todos os 

lugares por onde passei, deixei 
as portas abertas.

 n Você faz questão de acompanhar cada etapa do seu 
programa no SBT, mesmo quando não é necessário. 
Por que?

 L Eu sou apenas a parte mais visível de um trabalho de de-
zenas de profissionais dedicados e apaixonados. O mínimo 
que posso fazer é acompanhar de perto e contribuir em 
tudo para garantir que o resultado no ar seja extraordiná-
rio. Este sou eu, acho a dedicação fundamental. Também 

entra o lado jornalista de estar por dentro do que acon-
tece, no programa que eu vou apresentar. 

 n Qual é o seu defeito?

 L Tenho vários. Um dos deles é que prefiro ser en-
trevistador que entrevistado (gargalhadas).

 n Conta uma coisa que ninguém sabe até agora 
sobre o Dony. A coluna tem só seis leitores.... 

Seu segredo vai ficar guardado. Acredite! 

 L Breaking news! (risos) Já que somos só nós seis, 
vou contar três: 1) Minha comida predileta: palmi-
to. Em qualquer formato e receita. Puro, assado, na 
pizza, na torta, em qualquer forma. Gosto a ponto 
de saber de olhos fechados as diferenças de sabor 
de palmito pupunha, açaí, juçara, babaçu, pal-

meira real, e por aí vai… (risos). 2) Tenho duas 
tatuagens, e vontade de fazer várias outras! 3) 
No começo da carreira, quando me chamavam 
para eventos, MC e palestras, eu “interpreta-

va” outros nomes para fingir que tinha uma 
estrutura maior e evitar o constrangimento de 
negociar valores. Mas era eu mesmo que respon-
dia os emails, como se fosse um “assessor” do 
Dony (risos). Começo é assim, né… uma equipe 

de uma pessoa só. Agora, felizmente, já não pre-
ciso mais fazer isso.  

 n Você tem alguma mania?

 L Comer no sofá (e às vezes, já fico por lá para dor-
mir também!). 

 n O que te fez aceitar a proposta do SBT?

 L Foi um longo namoro. Tive mais de 12 reuniões no SBT. 
O interesse e a vontade de selar a parceria eram mútuos 
e de longa data. Mas a oportunidade superou minhas ex-
pectativas. Estrear no entretenimento, no comando de um 
reality show, de formato e sucesso internacional, no horário 
nobre, e na emissora que eu almejava desde criança? Não 
tinha como dizer não. 

 n Você já tinha pensado em migrar do jornalismo para 
o entretenimento?

 L Muitas vezes. Comecei querendo ir para o entretenimen-
to. O jornalismo é que foi o desvio (bem-vindo) na rota. E 
serviu pra me preparar e dar bagagem para mergulhar no 
entretenimento. 

 n Alguma casa te emocionou mais na hora da entre-
ga? Qual? 

 L O que emociona é a história de gratidão em cada entrega. 
Pensa só quantas pessoas essas celebridades poderiam citar. 
Os escolhidos realmente são muito especiais e merecem de-
mais. Eu poderia mencionar várias entregas, mas pra não 
ficar em cima do muro, falo de 5: Marília Mendonça, Maiara e 
Maraísa (Silvia Colmenero, assessora), Pasquim (a mãe, Sue-
li), Cafu (Dirceu, amigo dos tempos de jardim Irene), Padre 
Fabio de Melo (Dona Maria, quase uma “segunda mãe”), e 
Negra Li (os sobrinhos, filhos do irmão que morreu). 

 n  Adonay é seu nome de batismo. Quando surgiu o 
Dony?

 L Não me lembro de ser chamado de Adonay em nenhum 
momento da vida. Já como bebê me contam (porque minha 
memória é um desastre…rs) que me chamavam de Dony, 
um derivado de Adonay (é só tirar as letras A). E até por 
isso me identifico muito mais com Dony: porque foi assim 
que sempre me chamaram. 

 n  Quem você admira na TV e por que?

 L A TV tem apresentadores extraordinários. Silvio Santos, 
o maior de todos. Milton Neves, um fenômeno da comuni-
cação. Eliana, Faustão e Serginho, gigantes dos programas 
semanais. Ratinho, um craque autêntico da comunicação 
em massa. Thiago Leifert, um fenômeno que, com talento, 
trabalho e competência, conseguiu fazer a transição do 
jornalismo (no caso, esportivo) para o entretenimento de 
forma brilhante. 

 n Como você se vê no futuro?

 L Trabalhando muito, descansando pouco, e deixando um 
legado inspirador. 
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As pulgas são facilmente percebidas? Mito! O inseto é tão pequeno que oito 
pulgas enfileiradas somam apenas 2,5cm. Assim, quando em pequena quanti-
dade, podem ficar “escondidas” entre os pelos e, muitas vezes, o que se vê são 
pequenos pontinhos pretos, as fezes das pulgas. Mas é verdade que as pulgas 
se reproduzem com muita rapidez. As fêmeas começam a depositar ovos entre 
24 e 36 horas após começarem a se alimentar de sangue e podem depositar 
cerca de 2 mil deles. Assim, o volume de parasitas só cresce.

REPRODUÇÃO

No inverno, evite colocar banheiras para as calop-
sitas se banharem. Se necessário, coloque sempre 
no período mais quente do dia para que elas se se-
quem rapidamente. Podemos dar banho de sol na 
ave para que ela se aqueça naturalmente durante 
o dia e, à noite, utilizar aquecedores convencionais 
ou lâmpadas de cerâmica que não emitem luz, 
somente calor, que são ótimas por não retirarem a 
umidade do ar.

Um cachorro vira-latas, chamado Piá, ficou conhecido por ajudar a polícia a 
imobilizar e prender um homem que havia roubado a bolsa de uma vítima 
em Porto União, em Santa Catarina. O serviço voluntário prestado pelo cão-
zinho, que mora na rodoviária da cidade, foi reconhecido em homenagem 
conferida pela Polícia Militar: Piá recebeu o título honorífico de K-9, uma 
espécie de “patente” para cães policiais.

VIRA-LATA GANHA HOMENAGEM

PIQSELS

Coleção exclusiva para pets

MORTES 
POR CÂNCER 
EM CÃES
O câncer está 
entre as principais 
causas de morte 
em cachorros, 
gerando cerca 
de 5,3 mil óbitos 
para cada 100 mil 
animais. Os dados 
são de estudos 
nos EUA. Com 
uma expectativa 
de vida crescente, 
os animais se tor-
nam mais suscetí-
veis à doença.

FIQUE 
LIGADO!

GATA SELVAGEM É 

ADOTADA APÓS DAR 

À LUZ EM GARAGEM

Uma gata de rua se abrigou em uma 
garagem para dar à luz aos filhotes. 

Devido ao seu instinto de proteção, ela 
não deixava ninguém se aproximar. Irma, 

a dona da casa, procurou uma ONG res-
ponsável por resgatar gatos em situação de 

abandono para retirar os animais e  domesticar 
a gata, que passou a ser chamada de SHADOW. 

Os filhotes, após desmamarem, foram encaminhados 
para a adoção e Shadow ganhou uma tutora, Irma.

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

D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

/F
A

SH
IO

N
PU

PP
IE

SO
FI

CI
A

L

UM MITO 

E UMA 
VERDADE 

SOBRE AS 

PULGAS

COMO CUIDAR 

DAS CALOPSITAS 

NO FRIO

Amanhã, começa oficialmente o inverno, estação que afeta, principalmente, 
os estados das regiões Sul e Sudeste do país. Nesse período, os animais 
de estimação também sofrem com a mudança climática e podem 

adoecer, caso alguns cuidados não sejam tomados. Para garantir uma 
melhor saúde para os pets, a saída sempre será a prevenção. Com um 
diagnóstico precoce, pode-se passar um tratamento ideal para as 
doenças de inverno.

A veterinária Alessandra Farias explica que tosse, secreção nasal, 
olhos lacrimejantes e falta de apetite são alguns dos sintomas de 
doenças que podem atingir cães e gatos no tempo gelado, mes-
mo aqueles que passam a maior parte do tempo dentro de casa. “A 
temperatura corporal deles é mais elevada que a nossa, em torno de 
38,5°C até 39,5°C. Mesmo assim, a pelagem dos pets não é suficiente 
para mantê-los aquecidos durante esse período. É mito achar que os pets 
não sentem frio, sejam eles filhotes, idosos, com pelagem longa ou curta. E 
vale frisar que, em geral, todos os pets sentem frio da mesma forma, cães ou ga-
tos”, ressalta.

Uma das principais doenças que acomete os cães no inverno é a gripe canina, mais 
conhecida com a “tosse dos canis”. Os sintomas, por norma, são tosse, espirros, se-
creção nasal e falta de apetite. “É necessário observá-los logo no início, já que a gripe 
nos cães se assemelha muito a engasgos. Em alguns casos, quando a tosse é muito 
forte, podem ocorrer até vômitos com aspecto de espuma, pois os pacientes podem 
entrar em crises de tosse devido à piora do quadro”, detalha Alessandra.

Com os gatos os cuidados devem ser os mesmos. A veterinária diz que o inverno 
também potencializa a propagação de algumas doenças nos bichanos, como a ri-
notraqueíte felina, causada por um vírus altamente contagioso entre as espécies 
felinas. “Há maior incidência de casos em locais com grande quantidade de gatos e, 
geralmente, ocorre nos dias mais frios, com sintomas que vão de febre à desidrata-
ção, passando por secreção nasal, secreção ocular, falta de apetite, apatia e dificul-
dade de respirar e espirros”, pontua.

Como qualquer outra época do ano, o inverno traz doenças típicas de sua 
temperatura. 

De acordo com a veterinária, a melhor forma de tratamento é a prevenção. “As-
sim como para nós, humanos, os cuidados são manter os pets hidratados, com 
uma alimentação balanceada e utilizar vitaminas para manter a imunidade alta”, 
recomenda.

Doenças de inverno:  
o melhor tratamento 
começa com a prevenção
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Para muitos tutores, os pets não podem ficar de fora da tradicional festa junina. 
Foi pensando nesse público que ama os animais de estimação que a estilista 
Bárbara Jordano criou uma coleção exclusiva para cães e gatos.


