
odia.com.br  I  DOMINGO, 4/7/2021  I  Nº 25.208  I  R$ 3,00   I 2ª EDIÇÃO

ESTADÃO CONTEÚDO

PROCON CARIOCA 
PROMOVE NOVO 
SISTEMA DE 
ATENDIMENTO DE 
CONSUMIDORES A 
PARTIR DE AMANHÃ. 
ECONOMIA, P. 12

NA CÂMARA 
O 123º PEDIDO DE 
IMPEACHMENT É A 
PRIMEIRA AMEAÇA 
REAL AO MANDATO 
DE BOLSONARO  
UM OLHAR SOBRE O 
RIO, P. 10

Manifestantes 
voltam às 
ruas por 
impeachment 
de Bolsonaro
Ato contra o presidente da 
República reúne milhares 
de pessoas na Avenida Pre-
sidente Vargas, no Centro do 
Rio. Carregando cartazes cri-
ticando o governo e pedin-
do o afastamento do chefe 
do Executivo, participantes 
também reivindicam a che-
gada de mais vacinas. P. 11

PM vai ocupar 
a Praça Seca
Governador Cláudio Castro anun-
ciou a operação durante evento no 
7º BPM (São Gonçalo), mas não en-
trou em detalhes. O bairro da Zona 
Oeste é alvo de disputa entre mi-
licianos e traficantes. A ocupação 
iniciará esta semana. P. 11

No Rio, 60% dos adultos 
já receberam a primeira 
dose da vacina. P. 11

É o Bicho: Veterinária tira 
dúvida sobre se o seu gato 
pode tomar leite. P. 16 

Estado do Rio 
tem redução
dos índices de 
roubo de cargas
Delegado utiliza dados de inteligência, indiciamento de chefes do 
tráfico e prevenção para reprimir esse tipo de crime.  RIO DE JANEIRO, P. 3 

CERCO ÀS QUADRILHAS

SUPERARJ: LINHA DE CRÉDITO GARANTE PEQUENOS NEGÓCIOS. P. 5 

BISPO ABNER FERREIRA
CAMINHO DA SABEDORIA, P. 7 

Necessário e muito 
útil para viver, 
dinheiro não é a 
única coisa que 
importa na vida 

PADRE OMAR
FÉ NO RIO, P. 6 

Pedro e Paulo, 
santos celebrados 
hoje, se tornaram 
verdadeiras 
testemunhas da fé

SIDNEY REZENDE

Secretário Max 
Lemos afirma 
que PSDB estará 
na campanha de 
Cláudio Castro

P. 2 

GARDÊNIA CAVALCANTI
DMULHER, P. 2

Confira mitos e 
verdades sobre 
relação entre frio e 
beleza com dicas de 
uma especialista

Aos 62 anos, Gretchen vira ‘coach de vida’ e ajuda 
pessoas em questões como relacionamento. P. 4 

CANAL DIRETO COM FÃS 
PARA DAR CONSELHOS 

GOL DE MT DÁ 
VITÓRIA AO 
VASCÃO DIANTE 
DO CONFIANÇA

PÁGINA 8

Rubro-Negro Rogério Ceni e tricolor Roger Machado duelam 
hoje, em São Paulo, buscando a regularidade no Brasileiro
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GALISTEU QUER 
BRILHAR EM
‘A FAZENDA’. P. 14 

FábiaOliveira
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Especialistas ouvidos por O DIA dão dicas para ajudar o leitor a elevar o ressarcimento. P. 12 

Saiba como aumentar a 
restituição do IR em 2022 
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PROTESTO 

SERVIDOR
Bastidores da 
Alerj já indicam 
quais pontos 
da reforma 
previdenciária 
podem ser 
aprovados 
ECONOMIA, 
P. 13
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 L Meu projeto é uma espécie de 
marco regulatório, porque o Rio de 
Janeiro não tem ainda uma legis-
lação de alto alcance e detalhada 
em relação à autovistoria. E é algo 
que precisa ser feito. É um projeto 
de lei que está parado há muitos 
anos. Agora, nós puxamos um mo-
vimento para que possamos fazer 
um substitutivo que faça com que 
essa legislação seja a mais comple-
ta possível. Como estou licenciado 
por conta da Secretaria, assim que 
estiver publicado o novo presiden-
te da Comissão de Minas e Energia, 
que será o Chiquinho da Manguei-
ra, terei a possibilidade de apre-
sentar a ele a proposta. Assim o 
debate poderá continuar e, logo, 
teremos a melhor e mais segura 
legislação em relação à vistoria de 
gás no Rio de Janeiro. 

 N O déficit habitacional no estado 
é enorme. O que a Seinfra tem 
para fazer neste sentido?

 L O Estado ainda tem um déficit 
de meio milhão de unidades habi-
tacionais e passa de 300 mil mo-
radias na capital. É preciso plane-
jamento e já estamos preparando 
estudo para iniciar esta quebra 
de demanda, porque serão mui-
tos anos em que precisaremos ter 
investimento em habitação. Mas 
precisa ter um programa, precisa 
começar. Tenho a determinação 
do governador para que tenha este 
planejamento e possamos começar 
a tratar desta demanda, que trata 
da construção de habitações popu-
lares e recuperação de empreendi-
mentos que ficaram paralisados.

SABRINA PIRRHO

Com participação de:

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

Ex-prefeito de Queimados por dois mandatos, 
Max Lemos (PSDB) assumiu a Secretaria de 
Obras e Infraestrutura do governo Cláudio 

Castro há menos de um mês. Antes, ocupava uma 
cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do 
Rio. No novo cargo, o político planeja obras pelo 
estado, como a finalização do Museu da Imagem 
e do Som, na capital fluminense. “Nós temos que 
concluir aquela obra e o governador já autorizou 
a liberação de R$ 52 milhões para isso”, explicou. 
Em entrevista ao jornal O DIA, Max falou também 
sobre as eleições de 2022 e o apoio de seu partido 
ao atual governador. “É muito cedo para tratar de 
eleição popularizada. Surgem diversas candidatu-
ras que precisam, primeiro, se consolidar e confir-
mar. O certo é que o PSDB vai estar na campanha 
do governador Cláudio Castro”, disse. 

ENTREVISTA 

‘O PSDB estará na campanha 
do governador Cláudio Castro’

 N O senhor assumiu a Secreta-
ria de Obras e Infraestrutura 
em junho. Quais são os maiores 
desafios da pasta?

 LO primeiro é organizar a Secreta-
ria de Infraestrutura e Obras, que 
tem vinculadas a Emop (Empresa 
de Obras Públicas do Estado do Rio 
de Janeiro), o Instituto Estadual de 
Engenharia e Arquitetura (IEEA) e 
a Cehab (Companhia Estadual de 
Habitação do Estado do Rio de Ja-
neiro). Vamos organizar da seguinte 
forma: a Emop vai cuidar de pró-
prios estaduais, que abrangem des-
de a reforma de unidades de saúde 
até escolas, unidades penitenciárias, 
enfim, atribuições que vêm desde a 
origem do órgão. A Cehab vai cui-
dar de habitação e de habitabilida-
de, não só com a construção de casas 
populares, unidades habitacionais 
populares, mas também melhorar 
a habitabilidade das pessoas que vi-
vem em regiões de interesse social 
como determina a lei. São regiões 
mais sacrificadas, mais pobres, que 
precisam de saneamento, drena-
gem, pavimentação e, às vezes, até 
acesso a essas regiões. Já o Instituto 
de Engenharia vai cuidar da sua es-
sência de fazer projetos e estudos de-
talhados de determinadas regiões. E 
a Secretaria de Infraestrutura conta 
com uma equipe técnica que, além 
de fazer projetos, também funcio-
nará como instrumento licitatório 
para grandes projetos de pontes, 
viadutos, estradas fundamentais e 
obras especiais, como a do Museu 
da Imagem e do Som, em Copacaba-
na. Então, a nossa primeira grande 
tarefa é organizar esse arcabouço 
de obras importantes para o Rio de 
Janeiro em seus devidos lugares. Se-
gundo desafio: fazer projetos. Esta-
mos em busca de bons projetos em 
parcerias com as prefeituras, com 
diversos órgãos também do estado, 
para essa tarefa. Porque não basta 
ter recurso sem planejamento.

 N Quais obras de infraestrutu-
ra previstas para os próximos 
meses?

 L Muitas. O Museu da Imagem e 

do Som é uma delas. Nós temos 
que concluir aquela obra e o go-
vernador já autorizou a liberação 
de R$ 52 milhões para isso. É uma 
obra que vai demandar cerca de 
120 dias, no máximo, para que 
a gente consiga colocar os edi-
tais nas ruas. Existem viadutos 
importantes, como dois em São 
João de Meriti. São intervenções 
importantes, assim como outros 
viadutos que devem ser viabili-
zados para desobstruir o trânsi-
to que atrapalha muito o tráfego 
na Rodovia Presidente Dutra e os 
moradores da Baixada; existem 
também pontes importantes como 
as de Resende e Barra Mansa; tem 
uma série de obras estruturantes 
para as quais estão sendo prepa-
rados projetos para colocar no 
mercado as licitações no momen-
to oportuno. Nosso desafio, como 
eu disse anteriormente, é preparar 
projetos, terminar alguns que já 
foram iniciados, outros que serão 
iniciados agora ou que estão em 
fase de planejamento. 

 N O governador Cláudio Castro 
definiu que parte dos R$ 22 bi-
lhões que serão recebidos pelo 
leilão da Cedae serão investidos 
em obras de infraestrutura e 
mobilidade urbana. Já há um 
planejamento do que será feito?

 L Sim. Existe um entendimento, 
coordenado pelo próprio gover-
nador, no qual a Secretaria das Ci-
dades, comandada pelo Dr. Uruan 
Andrade, tem uma parte importan-
te desses recursos até pelo fato do 
DER (Departamento de Estradas 

MAX LEMOS, SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

e Rodagens) fazer parte do órgão. 
Parte destes recursos serão tocados 
aqui pela Secretaria de Infraestru-
tura, parte pelo Transporte, parte 
pela Secretaria de Meio Ambiente, 
todos com a visão de melhorar a in-
fraestrutura e a logística do estado.

 N As obras de conclusão para a 
linha 4 do metrô para Gávea es-
tão paradas desde 2015. Quando 
devem ser concluídas?

 L Essa é uma obra vinculada à Se-
cretaria de Transportes, e nós ain-
da não tivemos a primeira reunião 
com o atual secretário. Esse encon-
tro deve ocorrer nos próximos dias 
para entendermos a necessidade 
da participação da Seinfra, que es-
tará junto deles se precisarem.

 N O senhor está atualmente no 
PSDB. Onde o partido estará 
nas eleições estaduais de 2022? 
Acredita que será uma eleição 
polarizada no Estado?

 L É muito cedo para tratar de elei-
ção popularizada. Surgem diver-
sas candidaturas que precisam, 
primeiro, se consolidar e confir-
mar. O certo é que o PSDB vai es-
tar na campanha do governador 
Cláudio Castro.

 N Há poucos dias, um casal mor-
reu por intoxicação causada 
por um vazamento de gás em 
um apartamento. Tramita na 
Alerj um projeto de lei de sua 
autoria, que está na Comissão 
de Constituição e Justiça, para 
alterar o modelo de inspeção de 
gás. Como é este projeto?

ESTEFAN RADOVICZ / AGÊNCIA O DIA

Governador 
já autorizou 
liberação 
de R$ 52 
milhões 
(para 
concluir 
Museu da 
Imagem e 
do Som)”

Estamos 
em busca 
de bons 
projetos em 
parcerias 
com 
prefeituras”

É muito 
cedo para 
tratar de 
eleição 
polarizada”

Secretaria diz que 60% 
dos cariocas acima dos 
18 anos receberam a 
primeira dose da vacina 
contra covid. 
RIO DE JANEIRO, P. 11

As mais lidasOnline

SidneyRezende

Mulher é esfaqueada 
a caminho do trabalho 
em Jacarepaguá.  
RIO DE JANEIRO

Policial civil morre  
após comemorar 
aniversário em motel 
com 11 mulheres.  
RIO DE JANEIRO



RIO DE JANEIRO

XERIFE DAS 

CARGAS

Delegado adota 
identificação 
de chefes do 
tráfico, prevenção 
e combate às 
quadrilhas 
especializadas; 
índices de roubos 
da modalidade 
reduzem

BRUNA FANTTI
bruna.fantti@odia.com.br

Dia 28.05: presa quadrilha de roubos de carga milionários

Dia 05.04: presa quadrilha de roubos a cargas e residências

DIVULGAÇÃO 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO 

Dia 11.05: presa quadrilha cujo chefe era ex-soldado do Exército

Dia 30.12: policiais impedem roubo de carga e prendem dois suspeitos

Q
uando a leveza da música clás-
sica ecoa pela Delegacia de 
Repressão e Furtos de Cargas 
(DRFC) é sinal de que Vinícius 

Domingos, o titular, está concentrado. 
A técnica tem surtido efeito: desde que 
assumiu a especializada, há 10 meses, 
a média móvel dos roubos apresentou 
redução. 

Segundo o delegado, um dos motivos 
é o indiciamento dos chefes do tráfico 
das comunidades para onde as cargas 
são levadas. “Se há três investigações 
por tráfico de drogas, mesmo que elas 
durem anos, o chefe do tráfico vai ser 
condenado por uma associação crimi-
nosa. Já o roubo de cargas é por evento. 
Então, se ele ficar três anos como chefe 
do tráfico e, a cada semana, autorizar 
um transbordo de carga, ele vai tomar 
um mandado de prisão por cada evento”, 
explicou. “Isso faz com que aquele chefe 
do tráfico preso, que está para sair da ca-
deia, proíba o roubo de cargas na comu-
nidade. Afinal, ele não quer tomar mais 
um mandado de prisão”, completou. 

Com a pandemia, para analisar os ín-
dices criminais, Domingos e sua equipe 
utilizaram a média móvel. Em março 
de 2021, por exemplo, houve redução 
de 51% nos roubos. Já abril registrou 
o menor número do mês dos últimos 
10 anos.

A especializada também passou a fa-
zer rondas diárias a partir dos dados da 
inteligência. O trabalho preventivo conta 
com apoio das polícias militar e rodoviá-
ria federal. Quando há aumento de rou-
bos, uma força-tarefa é montada. “São 
seis equipes da carga e outras  das demais 
delegacias. Ela é pontual, só age quando 
há aumento em alguma área”, disse. 

Uma outra frente da delegacia se de-
bruça sobre quadrilhas que visam somen-
te cargas valiosas, algumas, milionárias. 
O Complexo da Maré é o principal destino 
delas, que consistem em carne, cigarros, 
eletrônicos e remédios. De acordo com 
a polícia, há várias quadrilhas que pro-
curam os chefes da Maré para vender a 
carga e dividir os lucros. “Os traficantes 
da Maré são altamente sanguinários. Na 
véspera de Natal mataram um policial 
militar que fazia a segurança de um ca-
minhão”, disse o delegado.

Para além da sensação de seguran-
ça no setor, com a redução dos roubos, 
há impacto na economia. Se no mês de 
junho houve o prejuízo de cerca de R$ 
12 milhões em cargas roubadas, outros 
R$ 50 milhões foram preservados com 
o trabalho preventivo.

A Polícia Civil estima 
economia de R$ 50 milhões, 
por mês, com a prevenção  
do crime de cargas

ARTE O DIA/FOTO DE ESTEFAN RADOVICZ
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A aconchegante 
Casa da Árvore, 
dos sócios Ivan 
Costa, Fabio 
Brito (ao centro) 
e Dudu Ribeiro, 
abriu na Rua 
Almirante Gavião. 
Ao lado, a nova 
loja da Leitura, no 
Shopping Tijuca 

Tijuca com duas novas livrarias
Para fidelizar 
público, Casa 
da Árvore e 
Leitura apostam 
em acervo 
diversificado e 
ações culturais

LUCIANO BELFORD

O 
bairro da Tijuca, na 
Zona Norte, aca-
ba de ganhar duas 
novas livrarias. Em 

tempos de pandemia, a aber-
tura da Casa da Árvore, na 
Rua Almirante Gavião, e da 
Leitura, no Shopping Tijuca, 
é um sinal de que o setor co-
meça a retomar o fôlego. Da-
dos da Associação Estadual 
de Livrarias do Rio de Janei-
ro (AEL-RJ) mostram que a 
cidade tinha aproximada-
mente 204 livrarias e sebos 
em 2017, segundo último 
censo feito pela entidade. De 
lá para cá, pelo menos 30 te-
riam fechado as portas. 

Especializada em obras 
de cultura popular, história, 
política, religiões de matriz 
africana e temas sociais, a 
Casa da Árvore, que já con-
ta com uma pequena loja na 
Pedra do Sal, na Zona Por-
tuária, aposta num públi-
co segmentado e tem a rua 
como principal atrativo, 
como explica Dudu Ribeiro, 
de 38 anos, um dos sócios. 
“Nossa ideia é promover a 
cultura e valorizar a vivên-
cia da rua. Essa é a missão 
em que a gente acredita. O 
Rio pede isso! Uma cidade 
com mais livrarias é uma 
cidade mais viva. Quem for 
nos visitar, não vai encontrar 
os mais vendidos do momen-
to, mas terá uma grande va-
riedade de livros não menos 
importantes”. 

Inaugurada em maio 
quase em frente ao famoso 
Bar Madrid, um dos mais 
festejados do Rio, ela quer 
conquistar o público que já 
costuma passar pela região 
em busca de cerveja gelada 
e  petiscos. “Nosso acervo 
dialoga com a boemia. Que-
remos que a pessoa que já 
tem o hábito de tomar uma 
cerveja aos domingos, no 
Madrid, venha comprar um 
livro. Queremos aproveitar 
esse clima da rua. Quem 
sabe colocar um chorinho, 
aos domingos? Não sei se 
pode. Antes temos que criar 
um laço com a vizinhança. 
São planos para quando a 
pandemia permitir”, reve-
la Dudu, que quer promover, 
ainda, lançamentos com ses-
sões de autógrafos quando 
não houver mais restrições 
sanitárias. 

Para a presidente da AE-
L-RJ, Danielle Paul, 47, as 
inaugurações representam 
um grande ganho para a so-
ciedade. “Livrarias são lo-
cais de encontros, de troca 
de ideias. Vivemos um mo-
mento de desamparo afeti-
vo muito grande, por isso é 
fundamental que a leitura 
seja incentivada. Só assim 
iremos conseguir formar no-
vos leitores”, analisa.

NASCEU EM MINAS

 N  Localizada no segundo piso 
do Shopping Tijuca, a Leitura, 
que abriu suas portas no último 
dia 22, quer ser um centro de 
entretenimento na região, com 
lançamentos, oficinas para 
crianças e outras atividades. 

“Queremos fazer o máxi-
mo para que o cliente que vá 
passear no shopping, entre em 
nossa loja. Assim como os cine-
mas são um atrativo, a livraria 
também é. Estamos dentro de 

Gigante perto de dez lojas no Rio

Livraria Leitura, no Shopping Tijuca, acaba de ser inaugurada

DIVULGAÇÃO

um polo comercial muito im-
portante, por isso nossa ideia 
é fazer eventos e outras ações 
quando a pandemia permitir”, 
detalha Rodrigo Bernardes, 30, 
sócio-gerente da rede, que nas-
ceu em Minas Gerais há 52 anos 
e hoje está presente em 22 es-
tados e no Distrito Federal, com 
87 lojas. No Rio, o grupo tem 
nove. Em agosto será aberta 
a décima filial, no RioSul, em 
Botafogo.

 N  Moradores da Tijuca, que já 
contam com as tradicionais 
Eldorado e Galileu, saúdam 
as novas “vizinhas”. “Fico até 
espantado, porque a gente 
tem visto tanta coisa fechan-
do... Mas é de suma importân-
cia para a cidade. Um país que 
valoriza mais a arma do que o 
livro só tem a ganhar com es-
ses exemplos de resistência”, 
destaca o ator Nando Cunha, 

54. O administrador Fabrizio 
Premazzi, 30, faz coro. “É um 
ganho para a Tijuca. A Casa 
da Árvore já se tornou uma re-
ferência em cultura negra. No 
caso da livraria que abriu no 
Shopping, acho que faltava 
algo desse tipo lá”, opina.

“São muito bem-vindas. Se-
rão ótimas opções de lazer e 
cultura para o bairro”, diz a apo-
sentada Terezinha Santos, 76. 

OPÇÕES DE LAZER

Moradores saúdam ‘vizinhas’

RAPHAEL PERUCCI
raphael.azevedo@odia.com.br

‘Queremos 

aproveitar esse 

clima da rua. 

Quem sabe 

colocar chorinho, 

aos domingos?’
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D
isse um Mestre ao fa-
lar da mente: “A in-
teligência requer a 
necessidade de pen-

sar; para pensar é preciso ter 
ideias; as ideias pressupõem 
sentidos, que são físicos e 
materiais; e como algo ma-
terial pode pertencer a um 
espírito puro?...”

Estamos rodeados por 
pensamentos de todos os 
tipos, os quais fazem parte 
do chamado “inconsciente 
coletivo”, reservatório dos 
pensamentos que a huma-
nidade vem acumulando 
através das idades. Muito do 
que pensamos provém desse 
reservatório.

Pensamentos são seres vi-
vos, possuem consistência 
e poder. São eles que geram 
nossas tendências. São as ten-
dências que modelam nossa 
forma de pensar, sentir e agir, 
podendo produzir preconcei-
tos e condicionamentos. A in-
tuição ocorre quando um raio 
de inteligência superior con-
segue furar esses bloqueios 
que se interpõem entre o real 
e o ilusório.

Ovo de cuco é aquele que 
este pássaro coloca no ni-
nho de outro pássaro para 
ser chocado ali. A mãe pás-
sara choca os seus ovos e 
os do cuco indistintamente 
e deles nascem suas crias. 
Conosco pode ocorrer algo 
semelhante: chocar ideias 
dos outros como se fossem 
nossas. Como distinguir uma 
coisa da outra?

Emitimos ondas vibrató-
rias e recebemos ondas de 
volta, da mesma frequência. 
O poder da mente nos possi-
bilita a aquisição gradual do 
autoconhecimento e o exer-
cício do livre arbítrio. Viver 
também é aprender a esco-
lher o que pensar. Podemos e 
devemos tentar. Vamos!

OVO DE CUCO

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

Linhas de crédito 
dão novo fôlego 
aos negócios
Financiamentos da AgeRio de até R$ 50 mil 
renovam as esperanças de comerciantes no estado 

DIVULGAÇÃO

H
elder Cristiano de 
Carvalho se divide 
desde o último dia 
28 de junho entre a 

Vila Cruzeiro, na Penha, e o 
Jacaré, bairros da Zona Nor-
te da capital. A segunda fi-
lial da Spaghetteria Massas.
com acaba de ser inaugura-
da e é fruto do investimento 
do microempresário, de 34 
anos, um dos contemplados 
pela linha de crédito do Su-
peraRJ — por meio da Agên-
cia Estadual de Fomento do 
Rio de Janeiro (AgeRio). 
Com o financiamento de 
cerca de R$ 4 mil, Helder 
recuperou alguns equipa-
mentos e conseguiu abrir a 
loja no Jacaré. Ambas tra-
balham no formato delivery 
e contam com a ajuda dos 

aplicativos de entrega rápi-
da de refeições em casa.

“Além do conserto da ge-
ladeira, fiz algumas obras 
de adaptação na loja da Vila 
Cruzeiro. Com outra par-
te do dinheiro, adquiri um 
computador para a filial do 
Jacaré, o que faltava para 
abrir a loja. Meu projeto é 
deixar uma parte da verba 
para fluxo de caixa porque 
aprendi que é muito impor-
tante. A loja não pode ficar 
no zero”, diz o empresário.

O benefício é liberado 
para micro e pequenos em-
presários, microempreen-
dedores individuais (MEIs), 
profissionais autônomos ou 
informais, público que mais 
sofreu com os impactos pro-
vocados pela pandemia da 

covid-19. O SuperaRJ tam-
bém conta com o formato 
do auxílio emergencial para 
pessoas que se encontram 
em situação de pobreza e ex-
trema pobreza, além daque-
las que perderam empregos.

“Muitos empreendedores, 
como eu, fecharam as por-
tas porque não conseguiram 
sobreviver à pandemia. Um 
dos nossos entregadores, 
inclusive, tinha uma loja e 
não conseguiu mantê-la. O 
governo teve uma inicia-
tiva legal porque ajudou, 
e conheci pessoas que até 
cresceram nesse período. É 
um empurrão muito neces-
sário”, comenta Helder, que 
emprega três pessoas na loja 
da Vila Cruzeiro, onde tam-
bém mora.

INVESTIMENTO

Estoque renovado para o fim de ano

 NNa cidade de Varre-Sai, no No-
roeste do estado, o casal Edna e 
Josimar Vieira conseguiu reabrir 
a papelaria que administram 
após linha de crédito de R$ 8,6 
mil obtida pelo SuperaRJ. O es-
tabelecimento chegou a ficar 
fechado durante um mês, entre 
os meses de março e abril do 
ano passado.

“O fechamento foi bem ruim, 

mas o pior momento foi no iní-
cio deste ano porque juntou as 
férias escolares com o movi-
mento, já que vinha fraco desde 
2020. Com essa verba, vamos 
comprar novas mercadorias 
para o estoque com foco no se-
gundo semestre”, disse Josimar, 
que soube do programa esta-
dual pela televisão e já tinha to-
dos os documentos separados.

A estilista Vanessa usa crédito para investir no comércio online

 > Quando teve a ideia 
de montar um negócio 
próprio, a estilista Va-
nessa Marcelino, de 35 
anos, já pensava em in-
vestir no comércio onli-
ne de roupas femininas 
e acessórios. Mas teve 
receio de que uma mar-
ca nova – a Una Trend 
– não ficasse conheci-
da. A opção pelo inves-
timento no ponto físico 
foi a alternativa encon-
trada e, atualmente, a 
confecção funciona em 
Copacabana, na Zona 
Sul do Rio.

Vanessa explica de 
que forma o crédito de 
cerca de R$ 28 mil do 
SuperaRJ será usado. 
“Já começamos a nos 
organizar na nova sala, 
que servirá de ponto 
de apoio para a loja e 
local para fotos para o 
ambiente virtual. Até 
início de agosto, o site 
estará no ar”, diz ela, 
acrescentando que a 
loja física está em pro-
cesso seletivo para con-
tratação de dois funcio-
nários e que, ano que 
vem, a aposta será no 
atacado.

Aposta 
nas vendas 
online 
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FénoRio

e testemunhava. Ambos gastaram a vida 
pelo Senhor e pelos irmãos. E nos provocam, 
pois corremos o risco de ter grandes ideias e 
dizer belas palavras, mas nunca colocarmos 
em prática.

Pedro e Paulo foram testemunhas, mas 
nem sempre exemplares. Pedro negou a 
Jesus e Paulo perseguiu os cristãos. Mas eles 

testemunharam também as suas quedas. E 
é assim que a testemunha começa: pela ver-
dade, pela luta contra as próprias falsidades. 

O Senhor pode fazer grandes coisas atra-
vés de nós, quando não nos preocupamos 
em cuidar de defender a nossa imagem, mas 
quando somos transparentes com Ele e com 
o próximo.

Neste domingo, a Igreja vai às raízes da 
sua fé e celebra os Apóstolos Pedro 
e Paulo. Os santos que hoje celebra-

mos são verdadeiras testemunhas de Cristo. 
Não eram admiradores, mas imitadores de 
Jesus. Não eram espectadores, mas prota-
gonistas do Evangelho.

No centro do Evangelho da liturgia de 
hoje, o Senhor dirige aos discípulos uma 
pergunta decisiva: “E vós, quem dizeis que eu 
sou?” É a interrogação crucial que Jesus nos 
repete hoje: “Quem sou eu para você?”.

Quem sou eu para você que é cristão há 
tanto tempo mas que, desgastado pelo 
hábito, perdeu o primeiro amor?Quem sou 
eu para você que vive um momento difícil e 
tem necessidade de despertar para reco-
meçar? Jesus pergunta: Quem sou eu para 
você? Hoje, vamos dar uma resposta, mas 
uma resposta que brote do coração.

Os santos que hoje celebramos sou-
beram fazer essa reflexão e se tornaram 
verdadeiras testemunhas da fé. O Papa 
Francisco destacou que Pedro não falou de 
missão, mas viveu a missão, era pescador 
de homens. E que Paulo não escreveu livros 
eruditos, mas cartas vivas, enquanto viajava 

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

“Pedro e Paulo foram 
testemunhas nem sempre 
exemplares. Pedro negou 
Jesus, e Paulo perseguiu 
cristãos”

“O Senhor pode fazer grandes 
coisas através de nós, quando não 
nos preocupamos em cuidar de 
defender a nossa imagem” 

TESTEMUNHAS 
DA FÉ

REFLEXÃO
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
uitas pessoas acham que a fonte de uma vida feliz 
é a riqueza. Mas, quando a conta bancária atin-
ge todos os dígitos sonhados, logo o vislumbre 

acaba. O ator de Hollywood Jim Carrey, certa vez, expres-
sou: “Eu gostaria que todo mundo ficasse rico e famoso, 
e fizessem tudo que eles sempre sonharam, para que, no 
final das contas, vissem que essa não é a resposta para 
tudo na vida”. 

O executivo Bill Gates também já falou sobre o assun-
to: “Eu compreendo o desejo de ter um milhão de dólares, 
mas, quando você passa dessa meta, posso te dizer que 
nada muda. É como se fosse o mesmo hambúrguer”.

outros. Uma pesquisa feita 
por psicólogos das universi-
dades americanas do Colo-
rado e de Cornell descobriu 
que você pode ser mais fe-
liz fazendo do que tendo as 
coisas. 

Eles chegaram à con-
clusão que quanto maior o 
valor empregado em bens 
materiais, maior foi a sensa-
ção de arrependimento. Ao 
contrário das experiências 
como passeios e refeições 
com amigos. A explicação 
é que, por serem abstratas, 
as experiências acabam 
ganhando interpretações 
mais positivas ao longo do 
tempo. 

Enquanto aquela TV de 
última geração vai ficando 
cada vez mais obsoleta, as 
memórias das viagens, por 
exemplo, tendem a acumu-
lar boas sensações. 

Outra coisa que ajuda a 
explicar os resultados, se-
gundo os estudiosos, é o 
fato de as experiências te-
rem um papel social mais 
importante que os bens 
materiais na hora de cons-
t ru ir  re lac ionamentos 
duradouros. 

Em outras palavras: se 
“dinheiro na mão é venda-
val”, como canta Paulinho 
da Viola, a única maneira 
de reter a felicidade efême-
ra que ele pode trazer é tra-
tando de investi-lo em lem-
branças que duram. 

Deus te abençoe!

Alguns anos atrás, o ho-
mem mais rico da China, 
Jack Ma, concedeu uma 
entrevista à rede norte-a-
mericana CNBC e afirmou 
que ser bilionário lhe causa 
grande dor: “É uma grande 
dor quando você é um dos 
mais ricos do mundo, todos 
te cercam pelo seu dinhei-
ro”, afirmou o dono do gru-
po Alibaba. 

Um dos investidores mais 
importantes do mercado fi-
nanceiro global e um dos 
homens mais ricos do pla-
neta, Warren Buffett, foi 

contundente: “Você não fi-
cará mais feliz se duplicar 
seu patrimônio líquido”. 

Para fechar, a declaração 
impactante da herdeira 
mais badalada do clã da fa-
mília Kardashian, Kim: “Se 
você pode resolver um pro-
blema pagando, então real-
mente não é um problema”. 

A conclusão que se chega 
é que dinheiro é necessário 
e muito útil para viver, mas 
não é a única coisa que im-
porta na vida. 

Como diz o dito popu-
lar: dinheiro não traz feli- Coluna publicada aos domingos

Como diz o 
dito popular: 
dinheiro 
não traz 
felicidade. 
E não traz 
mesmo

PAULO MÁRCIO

RAIZ DOS MALES

O DINHEIRO É UM BOM SERVO, 
MAS UM PÉSSIMO SENHOR

cidade. E não traz mesmo. 
É preciso morar, alimentar, 
vestir, mas a verdade é que 
o dinheiro não passa de um 
pedaço do papel que possui 
algum valor de câmbio. 

É a forma como lidamos 
com o dinheiro que impor-
ta. Com certeza, você tem 
em mente algum caso de 
pessoa muito rica que, de-
vido ao seu excessivo apego 
ao dinheiro, acabou tendo 
destino lamentável. 

Golpes, corrupção, ca-
deia ou dívidas são algumas 
das consequências que a ob-

sessão por dinheiro pode 
causar nas pessoas. 

Sempre existiu alerta 
para tudo isso nas sagradas 
escrituras:  “O amor ao di-
nheiro é a raiz de todos os 
males” (I Timóteo 6.10); 
“Quem ama o dinheiro ja-
mais terá o suficiente; quem 
ama as riquezas jamais fi-
cará satisfeito com os seus 
rendimentos” (Eclesiastes 
5.10); “É melhor ter pouco 
com o temor do Senhor do 
que grande riqueza com 
inquietação” (Provérbios 
15.16). 

“Cuidado! Que ninguém 
o seduza com riquezas; não 
se deixe desviar por subor-
no, por maior que este seja. 
Acaso a sua riqueza, ou 
mesmo todos os seus gran-
des esforços dariam a você 
apoio e alívio da aflição?” 
(Jó 36.18-19).

A Bíblia também diz que 
há maior felicidade em dar 
do que em receber (Atos 
20.35) e essa é uma verdade 
profunda. 

Estudos garantem que a 
satisfação é maior quando 
você gasta dinheiro com os 
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FLAMENGO X FLUMINENSE

a palinha do apolinho
ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

FLA-FLU LONGE DE CASA

COM DOR PEDALADAS

 N O Brasil passou dificulda-
des, jogou com dez todo o 
segundo tempo, mas ven-
ceu o Chile por 1 a 0, com 
gol de Lucas Paquetá, na 
sexta-feira à noite, no Es-
tádio Nilton Santos, pela 
Copa América. A expulsão 
de Gabriel Jesus, que deu 
um “cheira pra tu ver” atin-
gindo em cheio o rosto de 
Mena com a sola da chutei-
ra, aumentou as dificulda-
des, tornando o jogo dramá-
tico por ser eliminatório. O 
Chile teve um gol bem anu-
lado por impedimento. O 
técnico Tite gostou do que 
viu e, de fato, nas circuns-
tâncias, a seleção brasileira 
correspondeu.

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

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

 NNinguém é insubstituível. 
Mais cedo ou mais tarde, as 
coisas se acomodam e che-
gam aos seus lugares, o duro 
é saber esperar. A torcida 
do Flamengo anda ansiosa, 
preocupada com a solução 
que Ceni vai encontrar para 
a falta de Gerson, ponto de 
equilíbrio entre as linhas, 
que mandou um “au revoir” 
e foi para a França atrás do 
ouro. A preocupação é natu-
ral, porque se trata da saída 
do melhor entre os melho-
res da equipe. Mas para tudo 
tem solução, até o que não 

tem solução está soluciona-
do. Everton Ribeiro, Gabigol 
e Isla em breve estarão de vol-
ta, Thiago Maia (foto) pegará 
ritmo e a equipe crescerá. É 
possível que a galera rubro-
-negra sofra sustos. O Flumi-
nense vem de uma traulitada 
de 4 a 1 que sacudiu o palan-
que, com Roger questionado 
e a torcida furiosa — uma vi-
tória no Fla-Flu seria um re-
médio para acalmar os âni-
mos. O empate talvez seja o 
resultado menos traumático, 
capaz de manter o ambiente 
respirável para ambos.

 N O técnico Tiago Nunes 
pede paciência dizendo 
que o Grêmio está em 
fase de transição. Com 
só 2 pontos em 18 dis-
putados no Campeona-
to Brasileiro, a galera 
espera que a transição 
não seja da elite para a 

Segundona. 
 N Juntando os cartões ama-

relos e vermelhos que os jo-
gadores do Vasco estão re-
cebendo, dá para fazer um 
baralho.

 N A pandemia se agrava na 
Argentina ameaçando jogos 
da Libertadores.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N A seleção italiana é a que 
mais me agrada nesta edi-
ção da Eurocopa. Equipe 
coesa, forte ofensiva e de-
fensivamente, comprome-
tida com a missão. Azzurra 
voando.

 NQuem diria, Gabriel Je-
sus, com aquela carinha, 
dando voadora em chile-
no em jogo eliminatório 
da Copa América. Quem 
gostou foi Gabigol, que 
ganhou vaga no próximo.

VASCO

Cruzmaltino vence o Confiança

O Vasco fez o famoso “fei-
jão com arroz” para vencer 
o Confiança, ontem, em São 
Januário. Mesmo sem uma 
atuação brilhante, o Cruz-
maltino conseguiu três pon-
tos importantes para a se-
quência da Série B. MT fez o 
único gol da partida.

As duas equipes fizeram um 
início de partida equilibrado, 
mas com pouco brilho técnico. 
Mas o Vasco foi mais eficiente 
e abriu o placar aos 13 minu-
tos. Gabriel Pec fez boa jogada, 
arrancou e tocou para Marqui-
nhos Gabriel, que encontrou 
MT livre para bater cruzado 
de perna esquerda e marcar.

O gol no início, porém, 
parece ter feito o Vasco re-
laxar. O Cruzmaltino não 

conseguiu mais criar e viu 
o Confiança ter as melhores 
oportunidades. 

Na volta dos vestiários, o 
Vasco tentou mudar de postu-
ra e quase ampliou a vantagem 

logo no começo. Logo aos 7 mi-
nutos, Cano recebeu bom pas-
se de Figueiredo, que entrou 
no segundo tempo, dentro da 
área, mas bateu mal e viu a 
bola subir demais, passando 
longe do gol do Confiança.

Apesar de ainda não fazer 
uma partida brilhante, o time 
de Marcelo Cabo passou a ter 
mais a bola e administrar sua 
vantagem. Mesmo sem criar 
grandes chances, o Cruzmal-
tino pouco foi ameaçado pelo 
adversário no segundo tempo 
e não teve maiores dificulda-
des para segurar o resultado.

Com a vitória, o Vasco che-
gou a 13 pontos na Série B. A 
equipe carioca volta a campo 
na sexta-feira, às 19h, em São 
Januário.

EUROCOPA
A Dinamarca se garantiu nas semifinais ao vencer a República Tcheca por 2 a 1, 

em Baku, no Azerbaijão. Os dinamarqueses vão enfrentar a Inglaterra, que 

avançou ao golear a Ucrânia por 4 a 0, em Roma, na Itália. 

Sem grande atuação, Gigante garante triunfo com gol de MT

BOTAFOGO SELEÇÃO

Alvinegro arranca 
empate com o Avaí 
O duelo entre Avaí e Botafogo 
foi marcado pelo reencontro 
de Edilson e Bruno, que tive-
ram uma passagem de sucesso 
pelo Glorioso, e Pedro Rocha, 
ex-Leão da Ilha. Mas a lei do ex 
não prevaleceu no empate em 
1 a 1, ontem à noite, na Ressa-
cada. Lourenço abriu o placar 
para os donos da casa e Marco 
Antônio, nos acréscimos, dei-
xou tudo igual em Florianópo-
lis. Com 12 pontos, o Alvinegro 
é o oitavo colocado na Série B.

Com a suspensão de Chay, 
Marcelo Chamusca escolheu 
Barreto para ficar com a vaga. 
A demora para inaugurar o 
placar quase foi recompen-
sada com um golaço de Die-
go Gonçalves, que se livrou 
da marcação de Edilson com 
um belo drible antes de mirar 
o ângulo de Glédson, que fez 
grande defesa. Lourenço ca-

prichou ainda mais. Com um 
drible de futsal, deixou Oyama 
para trás e chutou no canto de 
Douglas Borges: 1 a 0, aos 24 
minutos.

Chamusca recorreu ao 
banco e partiu para o ataque. 
Felipe Ferreira, Marco Antô-
nio e Rafael Moura foram as 
apostas para evitar o prejuízo. 
O Botafogo aumentou a pre-
sença ofensiva, mas se expôs 
ao contra-ataque. Com uma 
sequência de duas grandes de-
fesas, Douglas Borges parou 
Copete e João Lucas.

A recompensa veio no apa-
gar das luzes na Ressacada. Do 
cruzamento de Warley, Marco 
Antônio acertou um belo chu-
te de primeira para empatar, 
aos 47. Para a revolta do banco 
de reservas do Avaí, que pediu 
impedimento inexistente de 
Marco Antônio na jogada.

Gabriel 
Jesus se 
desculpa
Gabriel Jesus usou suas 
redes sociais para come-
morar a classificação da 
Seleção às semifinais da 
Copa América e lamen-
tar sua expulsão na vitó-
ria do Brasil sobre o Chi-
le, na sexta-feira à noite. 
O centroavante também 
se desculpou com seus 
companheiros.

“Peço desculpas aos 
meus companheiros e 
seguirei sempre buscan-
do aprender com erros. 
Aliviado em saber que o 
Mena está bem. Seguimos 
para a semi!”, escreveu.

O camisa nove do Brasil 
levou o cartão vermelho 
aos três minutos do segun-
do tempo, após acertar um 
chute no rosto de Mena. 

Rubro-Negro tenta embalar enquanto 
o Tricolor vive um momento delicado

P
ouco mais de um mês 
após decidirem o Es-
tadual, Flamengo e 
Fluminense se en-

frentam hoje, em São Paulo, 
pelo Campeonato Brasileiro, 
às 16h. O Rubro-Negro vive 
momento melhor, apesar da 
irregularidade neste começo 
do torneio, enquanto o Tri-
color vem pressionado, após 
sofrer uma goleada para o 
Athletico-PR.

A partida irá acontecer 
longe do Rio por escolha do 
mandante. Com o Maracanã 
entregue para a disputa da 
Copa América, o Rubro-Ne-
gro optou por levar a partida 
para São Paulo. Ceni terá os 
desfalques dos atletas que 
estão disputando o torneio 
sul-americano e também o 
de Diego Ribas, lesionado.

Já o Fluminense busca 
contra o maior rival uma 
vitória para acalmar os âni-
mos. No confronto diante do 
Furacão, o Tricolor teve um 

apagão e acabou goleado. O 
ponto positivo foi Fred, que 
voltou a marcar e se tornou 
o terceiro maior artilheiro 
da história do Brasileirão 
com 153 gols.

A temporada de 2021 é 
bem diferente para Flamen-
go e Fluminense. O Fla-Flu 
será o único clássico cario-
ca da Série A já que Vasco e 
Botafogo estão disputando a 
Segundona. O Rubro-Negro 
e o Tricolor ainda podem se 
enfrentar na Copa do Brasil 
e na Libertadores.

Com o Maracanã 
entregue para a 
Copa América, o 
Flamengo levou o 
jogo para São Paulo 

Reencontro após a final do Estadual

Ceni vem de vitória por 2 a 0 sobre o Cuiabá, na Arena Pantanal

DANIEL CASTELO BRANCO

Roger Machado busca uma vitória para acalmar os ânimos

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

ESTADÃO CONTEÚDO

MT festeja seu gol com Cano
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Nossa  Nossa  

ilha interiorilha interior

D
esde antes da pandemia, tinha 
planos de visitar Paquetá. Já 
até me imaginava pegando a 
barca na Praça XV, no Centro 
do Rio, e fazendo a travessia 

até a ilha, com o vento batendo no rosto e eu 
segurando o chapéu de sol, para não voar. 
Namorava cliques na Internet no charmoso 
lugarejo e idealizava umas voltas de bicicle-
ta. Não sei explicar ao certo por que a pro-
gramação não saiu do mundo dos sonhos 
para a realidade.

Fato é que Paquetá virou centro das aten-
ções no dia 20 de junho, quando sua popu-
lação recebeu a vacinação em massa como 
parte de um estudo científico. Trabalhando 
em casa, no meu plantão no jornal, vi as fo-
tos feitas por Daniel Castelo Branco rumo à 
cobertura do evento. Imagens lindas, captu-
radas bem cedinho, que contrastavam com 
a dor coletiva pela triste marca de mais de 
500 mil óbitos por covid no país, atingida no 
dia anterior. Enquanto a barca das 7h zar-
pava pela Baía de Guanabara, o sol nascia 
como símbolo da esperança.

Curiosamente, o destino era uma ilha. 
E me pego pensando que, há mais de um 
ano, quando fomos confrontados com o 
isolamento social, a sensação de estarmos 
confinados em nossa própria casa nos pe-
gou de surpresa. A clássica pergunta “Quem 
você levaria para uma ilha deserta?” ganhou 
novo sentido. Instintivamente, passamos a 
nos perguntar: “Com quem vale a pena es-
tar na nossa ilha interior neste momento?”. 
Enfim, que estoque de bons sentimentos 
fizemos para seguir em frente?

Refletindo sobre tudo isso, ainda no plan-
tão daquele dia, uma informação numa 
matéria do jornal me chamou a atenção. 
Acostumada a ouvir, em casa, a passagem 
dos aviões rumo ao pouso no Aeroporto do 
Galeão, fiquei impressionada com o signifi-
cado doloroso que os sons vindos do ar tinha 
para os moradores de Paquetá na pandemia. 
Afinal, através de helicópteros, os pacientes 

mais graves eram transferidos para as 
CTIs dos hospitais do Rio.

Céu e mar se entrelaçam nes-
ses pensamentos, que ainda tei-

mam em ancorar na esperan-
ça. Como cada barca rumo 

a Paquetá zarpando no 
nascer do sol...

A escritora Conceição 
Campos foi vacinada 
no dia 20, em Paquetá

“A clássica 

pergunta ‘Quem 
você levaria para 
uma ilha deserta?’ 
ganhou novo sentido. 
Instintivamente, 
passamos a nos 
perguntar: ‘Com 
quem vale a pena 
estar na nossa 
ilha interior neste 
momento?’. Enfim, 
que estoque de bons 
sentimentos fizemos 
para seguir em 
frente?”

“Céu e mar se entrelaçam nesses 

pensamentos, que ainda teimam 

em ancorar na esperança. 

Como cada barca rumo a 

Paquetá zarpando no 

nascer do sol...”

O DIA I DOMINGO, 4.7.2021 ESPECIAL   9
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“Ele agora corre o 

risco de enfrentar 

um processo com 

força para lhe 

custar o mandato”

“Outros 122 pedidos 

de impeachment 

contra Bolsonaro 

tinham chegado à 

Câmara”

MODELO POLÍTICO

É o que está acontecendo nes-
te momento com o presidente 
Jair Bolsonaro. De tanto não li-
gar para os sinais de alerta que 
vêm recebendo de todos os la-
dos, ele, agora, corre o risco de 
enfrentar um processo de im-
peachment com força para lhe 
custar o mandato.

Na semana passada, foi pro-
tocolado na Câmara dos Depu-
tados o chamado “Superpedido 
de Impeachment” contra Bol-
sonaro. O documento, que tem 
46 signatários, entre dirigentes 
partidários, parlamentares e di-
rigentes de entidades da Socie-
dade Civil, ainda não foi anali-
sado pela mesa diretora. Segun-
do o presidente da Casa, Arthur 
Lira, isso só acontecerá após a 
conclusão dos trabalhos da CPI 
que investiga irregularidades 
no combate à Covid-19. Lira não 
disse, e nem precisava dizer, que, 
se a CPI conseguir mobilizar a 
opinião pública contra o gover-
no, nada, nem todo apoio do 
Centrão, terá fora para manter 
Bolsonaro no Planalto. 

ASPECTOS PECULIARES
Antes do documento protocola-
do na semana passada, outros 
122 pedidos de impeachment 
contra Bolsonaro tinham che-
gado à Câmara. Nenhum pros-
perou. Alguns deles, inclusive, 
já foram arquivadas. Mesmo 
assim, o número é absurdo: sig-
nifica que foram apresentados 
quatro pedidos de impeachment 
para cada um dos 30 meses do 
mandato de Bolsonaro ou, se 
preferir, um para cada semana 
de seu governo. 

O pedido da semana passada, 
o 123º da série, é diferente dos 
anteriores. Em primeiro lugar, 
ele não é resultado do humor de 
momento de algum opositor do 
presidente, mas de uma articu-
lação suprapartidária com rami-
ficações em diversos segmentos 
da sociedade. Além disso, une to-
dos os adversários do presiden-
te, independente daquilo que os 
motiva a agir contra Bolsonaro, 
e consolida num só pedido os 
principais argumentos jurídicos 
apresentados nos 122 pedidos 
anteriores. Para completar — e 
esse é o ponto mais delicado —, 
deixa Bolsonaro diante de uma 

E
xiste um ponto sobre o qual qualquer político que se candi-
date a presidente da República ou a qualquer outro cargo 
executivo no Brasil deve ter certeza antes mesmo de entrar 

em campanha. Caso venha a ser eleito, é muito provável que, mais 
cedo ou mais tarde, será obrigado a se defender de algum pedido 
de impeachment apresentado por algum adversário — e, algumas 
vezes, até apoiado por “aliados” de primeira hora, que rompem 
com o governo por não terem seus interesses contemplados.

O recurso se tornou tão corriqueiro que é possível afirmar que o 
modelo político seguido pelo Brasil pode ser chamado de “im-
peachmentocracia”. Ou seja, um sistema político em que o prin-
cipal mandatário do país, de um estado ou de um município, já 
assume o posto para o qual foi eleito pelo voto direto sob uma 
ameaça de perdê-lo. E, dependendo das condições políticas, a 
ameaça pode se tornar real. 

A ‘IMPEACHMENTOCRACIA’ BRASILEIRA

Um olhar sobre o Rio

lor e Dilma do que de Fernando 
Henrique e Lula. A pergunta a 
ser feita em relação a ele neste 
momento é: se nenhum dos 122 
pedidos de impeachment produ-
ziu resultados, por que acreditar 
que o 123º possa ter um destino 
diferente? 

Ainda é cedo para se arriscar 
uma resposta a essa questão. Um 
detalhe a ser observado nos jul-
gamentos promovidos pela “im-
peachmentocracia” brasileira é 
que os processos só vão adiante 
nos momentos em que a inabili-
dade política do governo se tor-
na tão evidente que amplifica as 
irregularidades que eventual-
mente tenham sido cometidas. 

Se esse momento já chegou 
para o governo Bolsonaro é algo 
que será testado na medida em 
que o “Superpedido” começar a 
ser discutido na Câmara. A lição 
que fica, de qualquer maneira, 
é a de que, se os eleitores são a 
mola que impulsiona alguém em 
direção ao poder, quem o man-
tém lá é o exercício da política. 
Para o bem da democracia. 

Coluna publicada aos 

 DOMINGOS

umolharsobreorio@odia.com.br  

odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/
um-olhar-sobre-o-rio 

Nuno Vasconcellos

ARTE KIKO

“Os presidentes que 

tiveram habilidade 

política, como FH e 

Lula, levaram seus 

mandatos até o fim”
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Constituição. Pelo contrário! Ele é 
a ferramenta mais poderosa de que 
o sistema presidencialista dispõe 
para mostrar ao mandatário que, 
mesmo tendo chegado ao cargo 
mais elevado do país, seus pode-
res não são absolutos. Eles têm que 
se guiar pela Constituição, seguir 
ao pé da letra todas as outras leis 
do país e, ao mesmo tempo, não 
se descuidar um só minuto de am-
pliar seu capital político. 

O que precisa ser discutido é a 
banalização do recurso. Nenhum 
governo é capaz de implementar 
programas de longo prazo quan-
do tem, sempre pendurada sobre a 
cabeça, uma espada que pode des-
pencar a qualquer momento. Um 
mandato obtido legalmente nas ur-
nas, pelo voto direto dos cidadãos, 
não pode ter sua cassação pedida 

(Siga os comentários de Nuno Vasconcellos 

no twitter e no instagram: @nuno_vccls)

apenas porque uma determinada 
categoria profissional ou um de-
terminado partido político não vai 
com a cara do presidente. Essa é 
uma das maneiras de se encarar o 
problema. Há outras. 

Os presidentes que tiveram ha-
bilidade política, como foram Fer-
nando Henrique e de Lula, levaram 
seus mandatos até o fim ainda que 
tenham enfrentado situações difí-
ceis e lidado com oposições acalo-
radas. Em alguns momentos, eles 
foram obrigados a entregar alguns 
anéis para preservar os dedos. Col-
lor e Dilma, que não tiveram a mes-
ma habilidade, perderam os anéis, 
os dedos e os mandatos. 

Pelo que tem feito até agora e por 
sua insistência em buscar o con-
fronto e desafiar o Congresso, o 
destino do mandato de Bolsonaro 
parece mais próximo dos de Col-

situação que só os presidentes po-
liticamente mais habilidosos con-
seguiram enfrentar com sucesso.

Todos os presidentes que gover-
naram o Brasil desde a redemo-
cratização, inclusive José Sarney, 
tiveram seus mandatos na mira de 
algum pedido de impeachment. 
Entre os eleitos pelo voto direto, 
então, os números são eloquentes. 
Fernando Collor enfrentou 29 pe-
didos de impeachment — um dos 
quais evoluiu, foi julgado e custou 
a ele a metade do mandato. Itamar 
Franco, que era vice e assumiu o 
governo, enfrentou quatro. 

Fernando Henrique Cardoso, 
24. Luiz Inácio Lula da Silva, 37. 
Dilma Rousseff, que teve o segun-
do mandato abreviado, lidou com 
68 pedidos e seu vice, Michel Te-
mer, com 31. Esses números, que 
constam de um levantamento fei-
to pela Câmara dos Deputados, 
não são mencionados aqui a título 
de curiosidade. Eles servem para 
comprovar dois aspectos muitos 
peculiares da personalidade polí-
tica brasileira. 

O primeiro desses aspectos é 
que os pedidos de impeachment 
se tornaram tão comuns no Brasil 
que ninguém se espanta quando 
um deles é apresentado. O segun-
do é que a taxa de sucesso das ini-
ciativas, que é baixíssima quando 
comparada com o número de pe-
didos aceitos pela mesa diretora, 
pode ser elevada quando vista por 
outro ângulo. De um total de cinco 
presidentes eleitos nos oito pleitos 
diretos que houve no Brasil desde 
1989, dois foram cassados. É um 
índice preocupante para qualquer 
democracia. 

FERRAMENTA PODEROSA
Antes de prosseguir, um esclareci-
mento se faz necessário. Ninguém 
está dizendo que o instrumento do 
impeachment não deva existir na 



BRASIL

Polícia Militar atua 
desde o início de 
junho na região

Ocupação 
na Praça 
Seca terá 
segunda 
fase

Praça Seca terá ‘Bairro Seguro’

O governador do Rio, Cláudio 
Castro, confirmou, na manhã 
de ontem, a segunda fase da 
ocupação da Polícia Militar 
na Praça Seca, na Zona Oeste. 
Equipes já reforçam o policia-
mento no local desde o início 
de junho, por conta dos cons-
tantes confrontos na região. 
A previsão é que a Praça Seca 
receba o programa Bairro Se-
guro, projeto de polícia de pro-
ximidade que já atua em algu-
mas regiões da capital.

O anúncio do projeto de 
ocupação foi feito durante o 
evento de inauguração da 4ª 
Cia do 7º BPM (São Gonçalo). 
Policiais militares que serão 
formados na segunda quinze-
na de julho devem participar 
do reforço policial. “A partir 
da semana que vem estare-
mos ocupando a Praça Seca e 
vamos acabar de uma vez por 
todas com a guerra daquele lo-
cal”, disse Castro. 

Palco de uma antiga dis-
puta entre milicianos e trafi-
cantes do Comando Verme-
lho, a Praça Seca foi alvo de 
30 operações policiais entre 
8 de julho de 2020 e 27 de 
abril deste ano. 

Manifestantes vão às ruas pelo país
No Rio, o ato contra o presidente Jair Bolsonaro começou às 10h, no Monumento a Zumbi

ESTEFAN RADOVICZ

Manifestantes fazem ato contra o governo do presidente Jair Bolsonaro, no Centro do Rio

M
anifestantes foram 
às ruas em diversos 
estados do Brasil, 
ontem, para protes-

tar contra o governo do pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem 
partido). No Rio de Janeiro, o 
ato começou às 10h com con-
centração na Avenida Presi-
dente Vargas, no Centro do 
Rio, na altura do Monumento 
a Zumbi dos Palmares, e ter-
minou na Candelária, pouco 
antes das 14h.

Inicialmente, a manifes-
tação estava prevista para o 
próximo dia 24, mas foi ante-
cipada depois da denúncia de 
propina durante a negociação 
da compra de vacinas Covaxin, 
contra covid-19. No último dia 
29, o representante da Dava-
ti Medical Supply, Luiz Paulo 
Dominguetti Pereira, afirmou 
ter recebido pedido de propi-
na de US$ 1 por dose da vacina 
AstraZeneca, vendida pela Da-
vati, do diretor de Logística do 
Ministério da Saúde, Roberto 
Ferreira Dias, em troca da as-
sinatura no contrato. 

“Enquanto o mundo intei-
ro está se vacinando, a gente 

assiste que nossas vidas estão 
sendo rifadas por um dólar, 
que vacinas estão sendo rejei-
tadas em troca de outras que 
possuem esquema de corrup-
ção dentro do governo. Acredi-
to que a luta hoje é pela vacina, 
pela retomada do Brasil para o 
interesse dos brasileiros e não 
para meia dúzia de corruptos 
que dentro do Ministério da 
Saúde que vendem a vida dos 
brasileiros por um dólar”, de-
sabafou o arquiteto Juan An-
drade, de 29 anos. 

Movimentos  popula-
res de esquerda e partidos 
políticos como PT, PSOL 
e PDT organizaram o pro-
testo, que foi aderido por 
milhares de brasileiros. Os 
protestos foram marcados 
em mais de 360 cidades no 
Brasil, além de capitais no 
exterior, segundo levanta-
mento da campanha “Fora 

Bolsonaro Nacional”. Os atos 
de ontem receberam o nome 
de “3JForaBolsonaro”.

Para Andrade, ir às ruas 
ontem foi um ato de coragem 
para pedir um basta. “Estar 
nas ruas no dia de hoje é um 
ato de coragem para muitas 
pessoas que estão se preve-
nindo e se resguardando 
contra o vírus, é lutar contra 

um mal que ainda é maior 
do que o próprio vírus. Os 
brasileiros estão morrendo 
pelo vírus, pela falta de assis-
tência, pela falta de políticas 
públicas, pelo desmonte do 
estado”, disse.

Aos gritos de “Fora Bol-
sonaro”, os populares inicia-
ram às 11h10 a caminhada 
pela Avenida Presidente Var-

gas, do Monumento a Zumbi 
dos Palmares em direção à 
Igreja de Nossa Senhora da 
Candelária. Os manifestan-
tes também carregavam di-
versas faixas e cartazes pe-
dindo vacina e o impeach-
ment do presidente. 

O último ato contra o go-
verno Bolsonaro havia acon-
tecido no dia 19 de junho.

Movimentos 
populares de 
esquerda e partidos 
como PT, PSOL e PDT 
organizaram o ato

NO RIO

 NA Secretaria Municipal de 
Saúde do Rio informou que 
60,2% dos cariocas acima 
dos 18 anos já receberam 
uma dose ou a dose única da 
vacina contra covid-19. Se-
gundo o Painel Rio Covid-19, 
20,1% das pessoas tomaram 
as duas doses ou a dose úni-
ca do imunizante e comple-
taram o esquema vacinal 
contra o coronavírus. Ao to-
tal, a capital fluminense apli-
cou 4.190.072 doses, sendo 
que 3.128.185 correspondem 
à primeira e 1.011.580 equiva-
lem à segunda dose. 

Após rechecagem dos 
dados dos 756 vacinados 
suspeitos de terem recebido 
doses de AstraZeneca su-
postamente vencidas, a Se-
cretaria Municipal de Saúde 
do Rio constatou que não 
recebeu doses vencidas e 
nenhuma de suas unidades 
aplicou doses vencidas. 

Balanço de 
vacinados

THUANY DOSSARES
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ECONOMIA

Saiba como aumentar a restituição do 
Imposto de Renda no próximo ano
O resultado vai depender das despesas dedutíveis que serão declaradas. No entanto, a proposta  
da Reforma Tributária que reformula o IR deve diminuir o ressarcimento aos contribuintes

Contribuinte que pagou 
um valor maior que o 
devido tem o direito de 
receber a restituição do 
Imposto de Renda

A
pós entregar a decla-
ração do Imposto de 
Renda à Receita Fe-
deral, o contribuinte 

que pagou um valor maior 
que o devido tem o direito 
de receber a restituição do 
tributo. Porém, o resultado 
vai depender das deduções, 
ou seja, despesas passíveis 
de abatimento que foram 
declaradas no documento. 
Mas você sabia que existe a 
possibilidade de aumentar 
a restituição em 2022? Espe-
cialistas ouvidos por O DIA 
deram dicas para te ajudar a 
elevar o ressarcimento. 

Neste ano, o órgão fiscal 
vai creditar os valores em 
cinco lotes, entre maio e se-
tembro, diretamente na con-
ta informada pela pessoa, no 
último dia útil de cada mês. 
Na quarta-feira passada, o 
fisco depositou R$ 6 bilhões 
para 4.222.986 contribuintes. 
Para saber se a sua restituição 
foi liberada, a consulta pode 
ser feita no site da Receita Fe-
deral (https://www.gov.br/
receitafederal/pt-br).

Antes de começar a ex-
plicar sobre a chance de 
ampliar a restituição, vale 
lembrar que, se o Congres-
so aprovar a proposta da Re-
forma Tributária que refor-
mula o IR, o ressarcimento 
do tributo deve diminuir e 
o imposto a pagar deve au-
mentar. Em contrapartida, 
o texto, enviado pelo minis-
tro da Economia, Paulo Gue-
des, ao presidente da Câma-
ra, Arthur Lira, na semana 
passada, ampliará o limite 
de isenção do imposto de R$ 
1.903,98 para R$ 2.500.

“O volume das devoluções 

será menor, porque haverá 
um desconto menor de IRRF 
(imposto sobre a renda retido 
na fonte), portanto, se existe 
menos retenção, evidente que 
teremos devoluções menores”, 
esclarece o consultor tributá-
rio e presidente da Fradema 
Consultores Tributários, Fran-
cisco Arrighi.

De acordo com o professor 
do Ibmec RJ Paulo Henrique 
Pêgas, se a proposta do gover-
no federal passar, provavel-
mente, menos contribuintes 
terão direito à restituição, 
uma vez que a medida visa 
restringir o uso da declaração 
simplificada. Hoje, o modelo 
está disponível para todas as 
pessoas físicas, sendo que o 
programa da Receita sugere 
a opção ideal para cada caso. 
O projeto, no entanto, pre-
vê que apenas quem recebe 
R$ 3.333 por mês, ou até R$ 
40 mil por ano, poderá con-
tinuar utilizando o sistema 
simplificado. 

Sendo assim, se o Con-

gresso autorizar a proposta, 
quem possui renda tributável 
superior a R$ 3.333 mensais, 
terá que recorrer à declara-
ção completa, que possibili-
ta o abatimento de todas as 
despesas dedutíveis. O conta-
dor e especialista em finanças 
Washington Mendes exem-
plifica quais são: “Despesas 
próprias ou com dependen-
tes como previdência priva-
da, escola particular para 
seus filhos, plano de saúde 

ESPECIALISTA TIRA DÚVIDAS

Há vários caminhos para potencializar a restituição

 N Segundo Welinton Mota, di-
retor executivo da Confirp Con-
sultoria Contábil, são vários 
caminhos para potencializar a 
restituição. As ações podem ser 
desde as mais simples, como 
guardar adequadamente to-
dos os comprovantes de cus-
tos com educação e saúde, até 
mesmo as mais sofisticadas, 
como doações e realização de 
previdências privadas. Mas o 
especialista faz um alerta: “A 
primeira coisa que deve ser 
avaliada para ter a restitui-
ção, é se houve valores retidos, 

caso contrário, não há o que se 
restituir”.

Para quem quer abater plano 
de previdência privada, é impor-
tante deixar claro que isso ape-
nas poderá ocorrer quando é feito 
no modelo PGBL (Plano Gerador 
de Benefício Livre), em um limite 
de 12% do valor tributável total, 
antes de qualquer dedução. Tam-
bém é dedutível do IR para quem 
já contribui para os sistemas previ-
denciários oficiais, como trabalha-
dor do setor privado, autônomo ou 
funcionário público.

E m  r e l a ç ã o  à s  d e s p e s a s 

médicas, odontológicas, ins-
truções, pensões alimentícias 
judiciais, para garantir a resti-
tuição, basta guardar adequa-
damente os documentos. É 
importante não passar infor-
mações nessas áreas que não 
estejam em conformidade com 
a realidade. “O Fisco está fe-
chando o cerco às informações 
irregulares a partir de evolu-
ções tecnológicas e cruzamen-
to de informações, tudo o que 
for declarado deve ser compro-
vado adequadamente”, conta 
o diretor da Confirp.

Neste ano, o órgão 
fiscal vai creditar 
os valores em cinco 
lotes, entre maio e 
setembro

Procon Carioca adota novo sistema de atendimento
Benefício prevê mais agilidade para os consumidores. Projeto faz parte de uma série de atividades para festejar os 10 anos do órgão

Procon Carioca festeja 10 anos com novo sistema de atendimento

tecnológica do mercado e que 
os dados gerenciais se mante-
nham transparentes para todo 
o Sistema Nacional de Defesa 
do Consumidor. Além de aten-
der melhor e mais rápido, os 
relatórios gerados auxiliarão 
no desenvolvimento de políti-
cas públicas municipais de de-
fesa do consumidor”, afirmou. 

Desde a sua criação, o 
Procon Carioca já registrou 
1.289.792 reclamações de con-
sumidores que tiveram pro-
blemas com as empresas. Des-
de o início do ano, apenas no 
SINDEC foram registrados 811 
atendimentos.

Para registrar a reclamação, 
basta acessar a central de aten-
dimento da prefeitura 1746, o 
site www.rio.rj.gov.br/procon-
carioca ou pelas mídias sociais 
do Procon Carioca.

O Procon Carioca vai pro-
mover, a partir de amanhã, 
o ProConsumidor, novo sis-
tema de atendimento dos 
consumidores. O benefício 
prevê o atendimento em um 
menor tempo para quem 
procurar o órgão. O projeto 
faz parte de uma série de ati-
vidades para comemorar os 
10 anos do Procon Carioca. 

O projeto piloto, em parce-

ria com a Secretaria Nacional 
do Consumidor (SENACON), 
prevê a migração do Sistema 
Nacional de Informações de 
Defesa do Consumidor (SIN-
DEC) para o novo sistema, que 
será disponibilizado para os 
demais Procons do país.

Atualmente, é necessário 
aguardar o recebimento da 
notificação pela empresa, que 
é feito pelos Correios. O novo 

sistema já possui todas as em-
presas do consumidor.gov ca-
dastradas para receber a recla-
mação eletronicamente.

O SINDEC é um sistema 
que integra o atendimento 
de 644 Procons, em 958 pos-
tos de atendimento, espalha-
dos por todo país. O sistema 
em desenvolvimento é uma 
evolução do modelo anterior, 
mais moderno, com o objetivo 
de trazer maior agilidade na 
hora de atender as demandas 
dos cidadãos sobre relações de 
consumo e já inicia com mais 
de 1 mil empresas cadastradas.

Segundo o secretário de Ci-
dadania Renato Moura, outras 
ações em benefício dos consu-
midores estão por vir. “Estáva-
mos ansiosos por esse lança-
mento. É fundamental que o 
órgão acompanhe a evolução 

LETÍCIA MOURA
leticia.moura@odia.com.br

próprio ou de dependentes. 
Gastos com saúde são ilimita-
dos, claro, que sempre guar-
dando recibo ou nota fiscal 
do profissional ou da clínica/
laboratório”, adverte.

No caso da declaração 
simplificada, o presidente da 
Fradema Consultores Tribu-
tários lembra que o padrão 
de dedução é 20% sobre os 
rendimentos tributáveis, 
com limite de R$ 16.754,34. 
“Portanto, se a soma dos com-
provantes de despesas dedu-
tíveis for maior que isso, o 
ideal é optar pela declaração 
em modelo completo, onde 
não há limitação”, indica Ar-
righi, em referência à regra 
em vigor, que não restringe 
os tipos de documento.
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Legislativo avalia 
aprovação de 
pontos da reforma
Bastidores indicam possibilidade de algumas 
medidas passarem, entre elas, aumento da idade

JULIA PASSOS/ DIVULGAÇÃO ALERJ

Medidas exigidas pela recuperação fiscal terão de passar pelo crivo da Assembleia Legislativa do Rio

A 
reforma previden-
ciária que o governo 
fluminense apresen-
tará à Assembleia 

Legislativa do Rio como exi-
gência do novo Regime de 
Recuperação Fiscal (RRF) 
ainda não é discutida de for-
ma oficial na Casa. Mas, nos 
bastidores, parlamentares 
já avaliam que algumas das 
medidas poderão ser aprova-
das: uma delas é a mudança 
da idade mínima e tempo de 
contribuição para a aposen-
tadoria de servidores civis. 
Em relação aos militares, 
a ampliação do tempo de 
serviço também vem sendo 
ventilada e há demonstração 
de apoio nos corredores da 
Alerj, apesar de não ser co-
brada pelo regime.

O Executivo encontrará 
mais dificuldade, na verda-
de, com mudanças conside-
radas mais drásticas — afir-
mam deputados —, sobre-
tudo em relação à taxação 
de inativos. O governo ain-

da não bateu o martelo se a 
cobrança de aposentados e 
pensionistas que ganham 
abaixo do teto do Regime 
Geral de Previdência Social, 
hoje de R$ 6.433,57, entrará 
na reforma. Mas esse ponto 
é considerado e já está em es-
tudo, já que integra uma das 
opções de contrapartidas da 
recuperação fiscal.

Em entrevista à coluna no 
dia 27 de junho, o secretário 
estadual de Fazenda, Nelson 
Rocha, detalhou que estão 
sendo realizadas simulações. 

“Na taxação de inativos, 
você pode fazer a partir de 
1 salário mínimo, de dois, 
três... Faremos simulações. E 
nisso é importante entender: 

Qual é o objetivo do regime? 
É você ter equilíbrio fiscal”, 
declarou Rocha.

O titular da pasta acres-
centou que esse ponto pode 
ser descartado e ser proposto 
apenas o aumento da idade 
mínima. Ou até mesmo con-
jugar as duas medidas. Neste 
caso, as alternativas também 
serão definidas a partir das 
simulações.

“Pode ser uma composição 
dos dois. Por exemplo, se eu 
adoto idade mínima hoje, de 
52 anos, e coloco 60, qual é o 
impacto disso? Se eu coloco 55 
anos, qual o impacto? A ida-
de mínima pode ser menor se 
você colocar a contribuição, 
ou não”, exemplificou o secre-
tário. Ele admitiu ainda que 
há um posicionamento dos in-
tegrantes dos Poderes (Judi-
ciário e Legislativo) e órgãos, 
como MP, TCE e Defensoria 
de que, entre essas opções, o 
melhor caminho é não tribu-
tar inativos que hoje são isen-
tos de contribuição.

CONFIRA

178/21

14%

Lei Complementar federal 
modificou o regime (criado 
pela LC 159/17). Texto prevê 
que, na previdência, pelo 
menos três de quatro itens 
sejam adotados

Aumento da alíquota 
previdenciária para 14% 
e criação de previdência 
complementar — já aplicados 
no Rio — são dois dos quatro 
pontos exigidos

 > Já a reforma que muda-
rá as regras para os PMs 
e bombeiros irem para a 
inatividade não é cobra-
da pelo regime. Mas a 
sua aplicação é imposta 
pela Lei Federal 13.954 
de 2020, que alterou o sis-
tema de proteção social 
dos militares das Forças 
Armadas e dos estados. 
Os governadores têm 
até o fim deste ano para 
implementar as novas 
diretrizes.

Com base na Lei 13.954, 
o tempo mínimo de contri-
buição passará de 30 anos 
para 35 anos. Também será 
estabelecido um pedágio 
para quem está na ativa 
antes da edição da nova lei 
(estadual): 17% do tempo 
que falta para completar 30 
anos em serviço. Será am-
pliada ainda a permanên-
cia dos militares em cada 
função, sem possibilidade 
de mudança de posto ao ir 
para a inatividade.

Mudanças para militaresGoverno estuda 
fazer composição 
da cobrança de 
inativos e elevação 
da idade mínima



FábiaOliveira

 N Você vai sair do ‘Power Couple’ direto 
para ‘A Fazenda’. Já parou pra pensar 
nisso? Te dá um frio na barriga?

 LPois é. Vai acabar o ‘Power’ e eu vou ter 40 
dias de intervalo e pense em uma doideira? 
Mas pense em uma doideira que eu estou 
completamente apaixonada e feliz da vida. 
Quando a gente realmente ama o que faz, 
mesmo muito cansada e com excesso 
de carga horária, a gente fica muito 
feliz. Enfim. Acho que é um mo-
mento muito especial essa minha 
volta para a RecordTV e com esse 
presente que são os dois progra-
mas que eu sempre fui muito 
apaixonada.

 NComo você recebeu o 
convite pra apresentar ‘’A 
Fazenda’?

 LFoi uma surpresa total. Come-
çou a pipocar na imprensa e eu 
fiquei acompanhando, mas tan-
tas outras coisas foram faladas 
que realmente eu não dei muita 
bola. ‘Se for verdade, o meu telefone 
vai tocar’, fiquei com isso. Quando o tele-
fone realmente tocou, eu fiquei muito feliz. 
Primeiro por eu ser fã do programa e assisto 
desde a primeira edição e sou daquelas que 
torço e comento. Agora eu tenho essa jorna-
da, essa ‘responsa’ de fazer um programa que 
o Brasil é apaixonado, um programa que já 
tem uma cara, um jeito e que eu vou encon-
trar o meu jeito de fazer. O Mion brilhou em 
‘A Fazenda’ e agora é a minha  vez. Vou encon-
trar o meu tom e não vejo a hora de começar. 
Mas por enquanto o meu foco está em 100% 
no ‘Power’ e quando acabar, eu vou focar em 
‘A Fazenda’. 

 N Antes da estreia do ‘Power’, você revelou 
que estava ansiosa, mas a cada programa 
a gente te sente mais solta e com as rédeas 
da atração nas mãos.  É isso mesmo?

 LOlha, eu acho que é normal ficar ansiosa 
quando você começa um projeto na televisão, 
no teatro ou seja em qualquer atividade ter 
um início tenso. Não sei se você sabe, mas 
eu fiz uma peça com a Bibi Ferreira. Foi ela 
quem me colocou no teatro e eu tive a hon-
ra e o privilégio de atuar em um espetáculo 
chamado ‘Às Favas com os Escrúpulos’ e um 
pouco antes de entrar em cena, eu vi a Bibi 
nervosa. Eu, olhei e percebi o nervosismo e 
pensei ‘A Bibi Ferreira nervosa? Para o mun-
do’! E aí eu fui perguntar se ela estava ner-
vosa. Ela me olhou fuzilando: “Olha aqui... 
se eu não ficar com borboletas no estomago 
e nervosa, não faz o menor sentido eu estar 
aqui. Era melhor eu estar na minha casa co-
mendo pipoca”. Aquilo ficou marcado na mi-
nha cabeça e faz todo o sentido. O que move 
a gente é essa ansiedade, esse nervosismo e 
essa vontade de acertar. Essa ansiedade até te 
ajuda acertar e o nervosismo te ajuda a focar. 
Um reality é um programa 
nervoso, não é calminho. 
É um programa que mexe 
com os nervos das pessoas. 
Existem temperamentos 
diferentes dos participan-
tes, são pessoas que estão 
confinadas e elas não estão 
ali em condições normais. 
Você está convivendo com 
essas pessoas quase que 24 
horas e acaba ficando ner-
vosa. Eu fico nervosa em 
noite de eliminação e fico 
nervosa porque o progra-
ma está acabando (risos). 
Neste início, eu fiquei su-
per apreensiva porque 
não sabia qual era a dife-
rença de assistir um rea-
lity e apresentar: hoje eu 
já descobri. Sem dúvidas, 
eu estou trazendo o pro-
grama mais para a mi-
nha mão, para o meu jei-
tão de conduzir, mas eu 
ainda estou encontrando 

‘O Mion brilhou em 
‘A Fazenda’ e agora 

é a minha  vez’

 > VOCÊ PODE ATÉ NÃO GOSTAR DE ADRIANE GALISTEU. Mas não dá pra ignorar que este é o nome forte da vez na TV brasileira. Adria-ne assumiu o ‘Power Couple’ e, graças ao seu desempenho, foi alçada ao posto de apresen-tadora de ‘A Fazenda’. O desafio que ela tem pela frente é dificílimo. Mion imprimiu sua marca no reality rural. Mas Adriane, aria-na, é destemida e está mais do que pronta para este desafio. Na entrevista a seguir, ela fala sobre ‘A Fazenda’, ‘Power Couple’, vida pessoal, pandemia e muito mais. Esta co-lunista, que não é ariana, mas é tão sincera quanto, recomenda a leitura. 

ADRIANE GALISTEU, APRESENTADORA 

ENTREVISTA

o meu trilho para conduzir o meu caminho.

 N Tem acompanhado a repercussão?  Você  
é muito crítica?

 LEu sempre fui crítica comigo. Eu digo que 
ninguém precisa puxar a minha orelha porque 
eu mesma vou puxar. Eu sou ariana, sou difícil e 
às vezes muito cruel comigo mesma, mas passa 
rápido. O ariano explode, briga, quer o melhor 
e não guarda mágoas. É um temperamento 
bom nesse lado. Tenho acompanhado pouco a 
repercussão porque não tenho tido muito tem-
po, mas a turma toda acompanha e eu tenho 
gostado das coisas que eu tenho lido. De uma 
maneira geral, se fosse colocar em um balança 
está muito favorável e agradável (risos). 

 N Olhando as provas... você participaria 
com seu marido? Quem se sairia melhor?

 LEu participaria, mas o meu marido nem a 
pau. Nem com cachê, eu acho. Ele é diferente 
de mim e eu fico tentando fazer as provas aqui 
em casa, não exatamente igual, mas fico ten-

tando colocá-lo em um reality, fazendo pergun-
tas e o Alê (Alexandre Iódice) é muito tímido. 
Por exemplo, em prova de resistência, que não 
tem muito no ‘Power’, ele vê e diz ‘eu jamais 
participaria’(risos). 

 NO ‘Power’ marca a sua volta ao comando 
de um programa na televisão aberta e você 
nunca escondeu o desejo pelo retorno. Ain-
da tem vontade de ter outro programa para 
chamar de seu? Como ele seria? Culinária? 

 LO de culinária, eu vou deixar para o Vittório 
(filho) e o Alê porque eles invadiram a minha 
cozinha. Durante a pandemia, eu comecei a 
cozinhar com o Alê até porque nós não saíamos 
de casa e eu comecei a cozinhar. Começamos 
a cozinhar de uma forma muito informal, e 
como o meu marido sempre cozinhou bem e 
eu não. Fomos cozinhando até que comecei a 
pegar gosto, mas começou o programa. Sabe... 
eu estou tão feliz no ‘Power Couple’, sou tão fã 
de realities que eu posso dizer que foi o maior 
presente que eu ganhei profissionalmente fa-
lando. Eu queria muito voltar para a TV aberta 
e queria muito voltar para a Record. Eu saí da 
Rede Record e voltei para a RecordTV. São 17 
anos depois e voltar para comandar um pro-
grama que eu sempre assisti, sempre fui fã, é 
maravilhoso. Não estou pensando em outras 
coisas. Estou focada no ‘Power Couple’ e estou 
dando o melhor de mim em todos os sentidos 
porque é um programa que exige demais do 
apresentador.

 N Exige como?

 LQuando comecei, eu ouvi de algumas 
pessoas lá na emissora que o Gugu Libera-
to tinha dito uma vez que nunca trabalhou 
tanto na vida. Até me diverti com aquilo 
porque eu conhecia bem o Gugu e sei o 
quanto ele era trabalhador e dedicado. E 
aí eu falei: ‘imagina, homem é assim... nós, 
mulheres, tiramos mais de letra. Menina, 
estou sentindo na pele. Homens são mais 
práticos porque não tem cabelo e maquia-
gem. Eu tenho cabelo, maquiagem e a esco-
lha do look que eu uso para brincar, ousar 
e isso é uma característica minha que acho 
que cabe no ‘Power’. Eu gosto de brincar e 
eu uso de Riachuelo a Chanel. O ‘Power’ está 
tomando o meu tempo em todos os senti-
dos. Eu tenho folga de verdade mesmo só 
no domingo. Na sexta, eu folgo na emissora, 
mas tudo que eu tenho que fazer na semana, 
eu marco para as sextas, como as entrevistas, 
as gravações do meu podcast ‘Fala, Galisteu’, 
fotos, campanhas. No resto da semana, eu 
saio cedo de casa e chego tarde. É paulada.

 N O diretor te dá liberdade para ser firme 
com os casais? Você tem ponto?

 LEu acho que eu sou mais carinhosa do que 
firme e eu percebo essa dificuldade em mim, 
inclusive, e porque eu acabei me apegando 
mesmo aos casais. É um exercício que eu ve-
nho fazendo. Tenho saído do palco na hora do 
break nas eliminações. Não fico lá porque se 
eu fico, eu acabo conversando e aí diretor me 
pede cuidado porque eles não têm informações 
externas. Não é tudo que eu posso conversar e 
aí eu saio de perto. Como gosto muito desse es-
tilo de programa, eu me coloco muito no lugar 
de quem está assistindo em casa, como vivi vá-
rias vezes essa situação. Eu tive algumas vezes 
o ímpeto de cortar a pessoa. Foi ímpeto meu. 
Por exemplo, no tal do voto fofo, voto delícia 
‘eu gosto muito dela, ela é muito minha ami-
ga, mas eu tenho que votar nela’. Como assim? 
Existem outros oito casais e  ela vai voltar na 
melhor amiga? É estranho e é característica 
dos participantes e aí eu vou lá é boto fogo. É 
amiga e vota? Não dá para entender e aí vou lá 
(risos). Eu acabo cortando eles quando eu acho 
que ou estão ‘sabonetando’ demais ou tentar se 
fofo para o público.

 N Durante o ‘ao vivo’, você comenta sobre o 
que as pessoas estão falando no Twitter. É 
você que fica fuxicando as redes sociais no 
intervalo ou alguém da produção te passa?

 LEu fuxico! Eu não tenho ninguém que faça 
as minhas redes sociais e aí eu peço para as 
pessoas da equipe acompanharem e manda-
rem os prints, mas quem vai lá e posta sou eu 
mesma. Cada break, eu vou lá ver o que estão 
falando até o diretor pedir para eu voltar que 
já está em cima da hora (risos). O Twitter não 
me comanda, mas ele me diverte. Aconteceu 
uma coisa muito louca no dia do cancelamento 
do poder do casal ‘Power’. Eu aviso às duplas 
que não pode passar nenhuma informação, 
nenhum sinal antes da leitura do tal poder e 
a Débora se atrapalhou e falou uma coisa que 
tinha a ver. Na hora, eu recebi do diretor o aviso 
que iria rever tudo e o poder poderia ser cance-
lado. A direção vai rever a cena 20 vezes até dar 
o veredito. Enquanto isso, eu fui olhar o Twitter 
e todo mundo... ‘tem que cancelar, tem que can-
celar’. Passei a informação sobre a suspensão do 
poder e voltei ao Twitter: ‘não tinha que ter can-
celado’ (risos). Gente! É uma loucura. Eu gosto 
de mandar recado que eu estou o tempo todo 
de olho neles,  mas isso não significa que eles 
mandam no programa. Nem eu que sou apre-
sentadora, mando. Quem manda são os chefes. 

 N Esses dias você recebeu uma crítica por 
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MARIANA MORAIS

fiz coisas que eu teria que ter feito. As coisas que 
não foram tão legais assim me ensinaram a ser 
essa mulher que eu sou hoje. A gente não apren-
de só com a idade, com a maturidade. A gente 
aprende batendo a cabeça, sofrendo e errando. 

A minha carreira não é impecável. Eu tenho 
momentos de altos e baixos como qualquer 
ser humano, mas eu não tenho nenhum 
arrependimento brutal... não tenho. Seria 
estranho eu te contar ‘não errei nunca e 
estou feliz’. Eu não conseguiria dar essa 
entrevista... Eu seria insuportável.

 n Nós conversamos no lançamento da 
novela da Globo, ‘O Tempo Não Para’ e você 
disse que amava atuar. E agora por onde 
anda a Adriane Galisteu atriz?

 LSabe que quando eu comecei a trabalhar 
como atriz, nunca tirei o foco de ser apresen-
tadora. Apresentar sempre foi a minha gasoli-
na, sempre foi o meu foco. Eu tinha feito uma 
novela lá atrás, ‘Xica da Silva’, e aí está uma 
experiência que não foi uma das melhores para 
a minha vida. Não para a minha carreira, por-
que foi um sucesso estrondoso, passando em 
vários países, mas eu não curti fazer. Não curti. 
Não curti da agenda, da prisão. Fazer novelas 
é difícil porque são muitas horas nos estúdios, 
muitas horas nas externas e uma dedicação 
gigantesca e eu acho que estava muito meni-
na na época para encarar o desafio. Enfim. 
Fiz, cumpri o meu desafio e falei que se eu 
pudesse não iria mais fazer novela. Fui 
tocando carreira de apresentadora e pa-
ralelamente fui fazer teatro, que é uma 

escola. Talvez seja a arte mais difícil. Fiz 
alguns espetáculos bem-sucedidos e tive a 

honra de trabalhar com gente muito compe-
tente. Me fez melhorar como apresentadora 
porque é um exercício muito difícil de postura 
de palco, tom de voz. Então, eu nunca quis dei-
xar o teatro, mas fazer uma novela não passava 
pela minha cabeça. De repente me vi fora da 
TV aberta e depois me vi tendo essa possibi-
lidade na mão de fazer uma novela e quebrar 
esse mal-estar que eu tinha da novela passada. 
Recebi essa proposta e fiquei muito feliz. Tive 
o desafio de ficar morena, o que eu nunca pen-
sei, mas o trabalho, o oficio de atriz te coloca 
na situação. Naquele momento a novela cabia 
na minha vida. Me mudei, morei dois anos no 
Rio e foi uma experiência incrível que me fez 
crescer, me fez amadurecer... 

 nComo estão os cuidados em época de 
pandemia?

 LEu me cuidei muito. No começo desta pan-
demia, quando a gente não tinha nenhuma luz 
no fim do túnel, eu recebi uma proposta para 
trabalhar em Portugal e fiquei 50 dias traba-
lhando lá em meio a pandemia. Eu falei ‘minha 
Nossa Senhora... como é que eu vou lidar com 
tudo isso em Portugal sozinha?’. Fui pra lá para 
ser jurada de um reality e trabalhei feito louca. 
Foi uma experiência bem difícil porque tra-
balhar fora do nosso país e com outra cultura 
não é fácil. Foi uma experiência incrível. Voltei 
ilesa, mas com a paranoia do álcool em gel, da 
máscara e do lysoform. Cada vez que eu vou em 
uma farmácia, eu compro sempre  e eu estou 
passando até no ar (risos). Eu tenho a minha 
mãe, que é a coisa mais preciosa da minha vida, 
meu filho também é precioso, mas eu tenho 
uma relação muito forte com a Dona Ema e ela 
está com 80 anos e eu estava em pânico. Graças 
a Deus, ela já tomou as duas doses da vacina, 
mas eu fico em cima e digo que não é porque 
ela tomou as duas doses, que está podendo. 
Tem que colocar a máscara, evitar sair de casa, 
usar álcool em gel. O prazer da Dona Ema é ir 

ao supermercado, mas eu fico bem atenta. No 
começo da pandemia, eu limpei a minha casa 
sozinha e fiz até bolha. Eu vivi essa pandemia de 
verdade. Apavorada no início, mas agora estou 
um tiquinho mais aliviada.

 n Já se vacinou? É a favor da vacina?

 LEstá chegando a minha vez e eu sou absoluta-
mente a favor da vacina. Todos os anos eu tomo 
a vacina da gripe.

 n O seu filho te assiste no  ‘Power Couple’?

 LAssiste e está dando uma confusão aqui em 
casa porque ele tem que dormir para acordar 
cedo e ir para a escola. A aula dele já é presencial. 
Mesmo quando era online, ele tinha uma mole-
zinha porque entrava às 8h30. Agora, ele tem 
que acordar às 7h15 e para ele assistir o ‘Power’, 
ele acaba dormindo tarde... Ele não consegue 
dormir sem ver o programa e, em especial, os 
dias das provas. Ele não perde. Nós já assistía-
mos ‘Power’, juntos e ele lembra de provas absur-
das na época do Gugu. O Vittório fica torcendo 
para ter provas de bichos (risos).

 n Você entrava na prova que teria que entrar 
em box cheio de baratas?

 LOh... Entrava fácil. Ainda mais com essas ba-
ratas de programas! Não são baratas de bueiros. 
São baratas finas que não comem glúten (risos). 
Eu acho essas mais fáceis do que as provas que 
são feitas nas alturas.

 n Mas o Vittório é crítico?

 LÉ. Ele fala: ‘mãe, você foi muito bem hoje’ ou 
então ele pergunta por que eu eliminei aquele 
casal e aí eu respondo que é o público que vota. 
Ele se mete, ele curte o programa. Ele ficou mui-
to feliz quando eu disse que ia apresentar o ‘Po-
wer’. Ele gosta de reality, assim como eu.

 n Que realities você gosta? 

 LAgora está na moda assistir, mas eu sempre 
gostei e assisto todos até aqueles fora de moda, 
aqueles que as pessoas têm vergonha de dizer 
que assistem... Eu adoro. Eu assisto ‘Os Quilos 
Mortais’, ‘O Vestido Ideal’, por exemplo, mas pre-
firo os que têm confusões, os de confinamentos. 
Eu vou te contar: assisti um reality do Sérgio 
Mallandro! O confinamento era dentro de uma 
kitinete aqui em São Paulo com 11 pessoas e o 
prêmio era uma cesta básica.

 n Se inspirou em alguém para comandar 
o Power?

 LQuando eu ganhei esse presente e fui convida-
da pela Record, pensei logo no Gugu Liberato 
porque além dele ter sido meu amigo, ele sempre 
fez tudo com maestria. Tocou a televisão do jeito 
dele, sempre bem feito e eu pensei mesmo: ‘meu 
Deus, vão comparar’. Esse era o medo que eu ti-
nha. Eu acho que as pessoas são incomparáveis 
porque cada uma tem o seu jeito, o seu caminho 
e eu decidi não ver o Gugu, não dar uma estu-
dada nos programas que ele comandou. Decidi 
não ver nada do ‘Power’ antes e começar do zero 
e encontrar o meu caminho. O Tiago Leifert, por 
exemplo, tem um jeito muito peculiar de apre-
sentar com muito talento e muita competência. 
O Mion tem um jeito muito especial de apre-
sentar e eu tenho um jeito diferente dos dois. É 
um jeito meu, que eu encontrei e estou no meu 
trilho. Estou ainda encontrando o tom. Eu acho 
que estreei de um jeito e agora estou tentando 
mais liberdade. Estou entrando no meu ritmo 
sem olhar e sem copiar ninguém.

conta de um vestido com manga 
bufante que usou no programa. 
Ficou chateada?

 L(Risos) Eu não. Essa brincadeira da moda 
entrou na minha vida faz muito tempo. Eu 
acho que a moda existe para você ousar. Ou-
sar quando não tem dinheiro, ousar dentro 
do seu guarda roupa. O meu lance era ver 
muitas revistas, porque não tinha internet, e 
ver as vitrines. Eu ia lá no meu mísero guarda-
-roupas para lidar com aquilo e eu customiza-
va. Se a moda era calça jeans rasgada, como eu 
tinha três, eu ia lá e rasgava uma. A minha mãe 
quase me matou e eu era assim: dava um jeito. 
Eu sempre fui assim. Nunca gostei de vestir 
igual e fui vendo que a moda é isso, a moda 
é para te libertar. Ela é libertária. Eu sei 
que não é todo mundo que vai entender 
uma roupa ‘estranha’. Às vezes até eu 
me questiono e tudo que eu uso tem 
alguém por trás, que pesquisou, se 
baseou e tem uma referência. Eu 
tenho uma arara enorme e não 
me incomoda em nada as pessoas 
não gostarem do meu figurino. Faz 
parte.

 n Você tem algum arrependi-
mento na sua carreira? 

 LAh... São tantos anos... Mas 
não tem nenhum que eu fale as-
sim ‘putz, caraca, isso aqui eu 
não deveria ter feito’. É meio 
louco porque as pessoas me 
perguntam tanto isso e é 
claro que eu já me arre-
pendi muitas vezes. 
Já fiz coisas que eu 
não deveria e não 
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Hoje é possível levar os pets para lugares que antes nem se imaginava. Como pegar 
um cineminha com o pet, fazer uma trilha em um hotel pet friendly e até, para os 
mais aventureiros, fazer um rafting! Todo esse universo de possibilidades é contem-
plado no podcast “Bichos Na Escuta”. Com a apresentação da jornalista Giuliana Gi-
rardi e participação fixa da veterinária Rita Erickson. Original do “Fantástico”, domini-
cal da TV Globo, o programa está disponível no Globoplay e em todas as plataformas 
de streaming de áudio e, semanalmente, debate assuntos do universo pet, trazendo 
várias dicas especiais sobre a convivência com os animais de estimação. 

UM PODCAST  
SOBRE O UNIVERSO PET

SHUTTERSTOCK

A atriz e dançarina Aline Riscado surpreendeu os 
seus seguidores nas redes sociais ao revelar, na 
quarta-feira, que tem 18 animais de estimação. Em 
uma publicação, Aline posou com dois dos seus 
16 gatinhos. “Amo meus bichinhos. Que animal de 
estimação você tem? E quantos? Eu tenho 16 gatos 
e 2 cachorros! #Adote”, escreveu a atriz.

Alguns cachorros adoram uma aventura para latir de forma confortável. Este 
cachorro avistado pela secretária médica Cari Edwards achou o local perfeito: 
telhados. O vira-lata vaga pelo topo das casas em Aberdare, País de Gales. Ela 
disse ao “Metro UK” que o cachorro está por lá todos os dias. Por causa disso, o 
cachorro ganhou o apelido de Roof-us, por latir em telhados (roof em inglês). ALINE TEM 18 ANIMAIS 

DE ESTIMAÇÃO

UM APELIDO INUSITADO

REPRODUÇÃO

Uma linda amizade

Sempre que os tutores vão procurar por Manga, como é 
chamado o Agapornis da família, eles procuram no lugar 
mais provável em que o pássaro poderia estar: nas costas 
de Bella, a poodle de estimação. Manga adora passear nas 
costas da amiga canina, a família não sabe exatamente 
como isso começou, mas foi surpreendente para todos.

REPRODUÇÃO/PIXABAY

QUANDO  
OS CÃES 
ABANAM O 
RABO?

É mito que o cão 
abana o rabo ape-
nas quando está 
feliz. Ao contrário 
do que se pensa, o 
sinal dos cachor-
ros de abanar o 
rabo pode indicar 
também o senti-
mento de medo 
ou estado de 
alerta. Além disso, 
claro, também 
aponta a felicida-
de e empolgação 
do animal.

FIQUE 
LIGADO!

Os gatos estão se tornando cada vez mais populares entre os lares 
brasileiros e, com tantos novos tutores, várias dúvidas sobre como 
cuidar dos bichanos surgem. Uma das principais questões dos 

novos tutores é justamente sobre a alimentação dos felinos. Afinal, os 
bichanos podem tomar leite? Quem responde a essa pergunta é a vete-
rinária Melanie Marques.

Segundo ela, a resposta para essa pergunta é “sim e não”, mas o 
assunto não para por aí. A veterinária conta que, quando filhotes, como 
todos os animais mamíferos, os felinos alimentam-se do leite da mãe. 
Para digerir a lactose (o açúcar do leite), o organismo deles produzem a 
enzima necessária para a digestão do leite materno. Contudo, conforme 
os gatos crescem, eles se adaptam à ingestão de alimentos sólidos.

Como o organismo é perfeito, ele vai gradualmente decaindo a pro-
dução da enzima lactase. Como consequência disso, os efeitos de se dar 
leite é prejudicar o sistema digestório e intestinal, devido à não assimila-
ção adequada do leite. A veterinária detalha que, nesses casos, o animal 
pode sofrer de gases, diarreia e ter até dores abdominais.

É quase que “conhecimento cultural” que os gatos amam tomar leite, 
vemos isso na TV, como em filmes e desenhos animados, por exemplo. 
De acordo com a veterinária, nem todos os felinos domésticos deixam 
de produzir a lactase de forma similar, tanto a quantidade quanto o 
tempo que ela será cada vez menos produzida.  

“É muito importante lembrar que gatos não podem reclamar de 
desconforto ou dores, por isso cabe a nós — tutores — sermos res-
ponsáveis com as recomendações veterinárias”, ressalta.

Diante disso, a veterinária deixa uma dica: “Ainda que eles 
gostem do leite, não convém fornecer o alimento. Ele tem, sim, 
muitos nutrientes, mas, para nossos amigos felinos, o melhor é 
oferecer uma alimentação balanceada, especialmente produ-
zida para suprir todas as necessidades deles e sem  
wfazer nenhum mal”, completa.

Afinal, os bichanos podem tomar leite?

TUTOR INSTALA 
CÂMERA PARA 

VER BELLA

Uma filhote chamada BELLA acreditava que, ao ficar 
sozinha em casa, suas atividades não seriam vistas. 

Mas o tutor da cachorrinha havia instalado uma câmera 
escondida em sua casa para ver a pet enquanto ele estava 

fora. Além de observá-la, ele poderia conversar com ela a dis-
tância. No momento em que o tutor estreia o comunicador, Bella 

vai até a câmera para ver o que estava acontecendo.
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