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NÃO PODE MAIS 
REBOCAR CARRO 
ESTACIONADO EM 
LOCAL PROIBIDO 
NA PRESENÇA DO 
MOTORISTA. 
RIO, P. 11

ELEIÇÕES 
ATÉ O DIA 2 DE 
OUTUBRO DE 2022, 
DATA PREVISTA 
PARA O 1º TURNO, 
MUITA COISA 
PODE MUDAR 
UM OLHAR SOBRE  
O RIO, P. 10

BOTAFOGO FICA NO 3 A 3 COM O CRUZEIRO 
EM CASA E PARA NO MEIO DA TABELA.  P. 8
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PADRE OMAR
FÉ NO RIO, P. 6

Quando rezamos, 
devemos ser 
humildes e não 
pretender que 
Deus nos sirva

BISPO ABNER FERREIRA
CAMINHO DA SABEDORIA, P. 7

Sábio Diógenes 
acreditava que 
humanos tinham 
que aprender com 
as virtudes do cão

VIOLÊNCIA EM ALTA
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SIDNEY REZENDE

Os planos do 
secretário Chicão 
Bulhões para atrair 
novos negócios 
para o município

P. 2

GARDÊNIA CAVALCANTI
DMULHER, P. 2

Confira dicas de 
um médico para 
se proteger de 
doenças dessa 
época de inverno

MAIS MADURA E 
PREPARADA PARA 
O RETORNO À TV
Grávida, Ticiana Villas Boas 
fala de sua volta como 
apresentadora no ‘Duelo de 
Mães’ na Band. P. 14 

FRIO COM ESTILO 
Rainha de bateria da Paraíso do Tuiuti, Thay 
Magalhães faz ensaio com looks de inverno. P. 3 

ENCARANDO O 

INTOLERÂNCIA RELIGIOSA: 
TRÁFICO ATACA TERREIROS. P. 3 
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Baixada soma 
630 tiroteios 
no ano e tem 
média de duas 
chacinas ao mês 
Relatório da plataforma Fogo Cruzado, obtido com exclusividade por 
O DIA, mostra o aumento da violência na região no primeiro semestre de 
2021. Número de mortos (171 pessoas) subiu 11%, e o de feridos (115) teve 
alta de 4%, em relação ao mesmo período em 2020.  RIO DE JANEIRO, P. 4 

LU
CI

A
N

O
 B

EL
FO

R
D

Após demitir Ceni, clube define substituto e tempo de contrato.Após demitir Ceni, clube define substituto e tempo de contrato.  P. 8P. 8
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Família e amigos 
homenageiam 
Kathlen Romeu
Um mês após a morte de jovem 
grávida em favela no Complexo 
do Lins, na Zona Norte, paren-
tes, líderes religiosos e Movi-
mento Negro promovem ato 
contra violência no Rio. P. 5

Soldado Allan da Silva Vigna, 
de 32 anos, teria sofrido hipo-
termia durante um treinamen-
to em um lago em Piraí. P. 5

No último sábado de repescagem 
da vacinação para maiores de 40 
anos, Rio teve grande movimen-
to em unidades de saúde. P. 11

Mal súbito 
e morte 
no Bope

Filas em 
postos na 
Zona Norte

FLUMINENSE DERROTA DE VIRADA O 
SPORT COM 2 GOLS DE LUCCA: 2 A 1.  P. 8

RENATO GAÚCHO É DO FLARENATO GAÚCHO É DO FLA

Argentina vence Argentina vence 
por 1 a 0 no Maracanã, por 1 a 0 no Maracanã, 

com gol de Di Maríacom gol de Di María.. P. 8 P. 8
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Uma das principais críticas à atuação do po-
der público é o atraso burocrático em uma 
época em que a tecnologia agiliza os pro-

cessos e a comunicação entre as pessoas. Para di-
minuir o empecilho na esfera pública do município 
do Rio, o prefeito Eduardo Paes criou, assim que 
assumiu, a Secretaria de Desenvolvimento Econô-
mico, Inovação e Simplificação, comandada por 
Chicão Bulhões, que era deputado estadual pelo 
Partido Novo. Na pasta, Bulhões tem agido para 
atrair novos negócios para a capital fluminense. 
“Temos colocado muita energia em tornar o Rio 
mais simples, mais seguro para investimentos e 
para mostrar nossas potencialidades. Queremos 
abraçar nossa vocação empreendedora no que-
sito tecnologia e inovação”, disse em entrevista 
ao jornal O DIA. “Nós, cariocas, precisamos cuidar 
muito bem do quintal de casa para prosperarmos 
e continuarmos a potência que fomos e continua-
mos tendo o potencial de ser. Uma cidade global, 
mais inclusiva e com mais oportunidades. É tem-
po de olhar pro Rio”, completou.

ENTREVISTA 

“Um Rio mais simples e mais 
seguro para investimentos”

 n A Alerj instaurou ano passado 
a CPI para investigar as obras da 
estação Gávea do metrô do Rio. 
O senhor foi o autor do requeri-
mento enquanto deputado. Os 
trabalhos foram paralisados por 
conta da pandemia. O senhor 
acredita que voltarão esse ano?

 L Espero que sim. O que aconteceu 
no caso da Estação Gávea é um ab-
surdo e objeto de ações e investiga-
ções sobre corrupção. Ao que pa-
rece, o Estado tinha previsão de ao 
menos finalizar as obras e impedir 
que um desastre aconteça. Espero 
que o faça o quanto antes. Acho que 
há muitas coisas a serem esclareci-
das para a sociedade. 

 n Quais foram os resultados des-
de que assumiu a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, 
Inovação e Desburocratização?

 L Remontamos a Secretaria, lança-
mos amplo programa de simplifi-
cação e digitalização, ações de atra-
ção de investimentos e medidas 
para aliviar impactos da pandemia 
na economia. Merecem destaque o 
LICIN, que altera métodos de aná-
lise dos licenciamentos de obras. 
Com isso, o compromisso é emitir 
licenças, com segurança, em até 30 
dias (antes eram mais ou menos 
270). Integramos licenciamentos 
ambiental e urbanístico e migra-
mos para o ambiente digital. Apre-
sentamos projeto de Lei da Liber-
dade Econômica, que acaba com 
necessidade de alvará para ativida-
des de baixo risco, se aprovada pela 
Câmara. Fizemos, em parceria com 
a Câmara dos Vereadores, o pro-
grama Auxílio Empresa Carioca, 
para aliviar impactos da pandemia. 
Junto com a Invest Rio e parcei-
ros privados, lançamos o Crédito 
Carioca, que disponibiliza micro-
crédito a empresas. Elaboramos o 
Observatório Econômico do Rio, 

com intuito de organizar dados e 
dar transparência a cenários eco-
nômicos da cidade. E, no início do 
ano, provocamos atores privados a 
mostrarem que o Rio continua de 
pé e com muitas oportunidades, 
com a campanha #InvistaNoRio. 

 n Um estudo técnico da secre-
taria mostrou que a falta de 
coordenação e concorrência 
entre os aeroportos Galeão e 
Santos Dumont pode prejudicar 
a retomada da economia. Qual 
a solução para resolver isso?

 L Os estudos mostraram que o SDU 
precisa se concentrar apenas nas 
ponte aéreas e voos executivos para 
não esvaziar o Galeão. Para ser um 
aeroporto internacional relevan-
te, é preciso ter voos domésticos 
suficientes para que a demanda de 
passageiros se justifique. O SDU é 
pequeno e tem limitações geográ-
ficas. Porém, ele esvazia voos regio-
nais do Galeão, por ter localização 
que agrada mais uma parte do mer-
cado de passageiros. Sem voos re-
gionais, o Galeão se esvazia, e perde 
competitividade. O resultado é que 
fica menos atrativo para receber 
voos estrangeiros diretamente, 
o que prejudica não só o turismo 
de lazer e negócios, mas também 
importações e exportações, já que 
muitos desses aviões são respon-
sáveis pelo transporte de cargas. O 
Rio precisa de um aeroporto inter-
nacional viável e competitivo.

mais oportunidades.

 n Como a eleição presidencial 
poderá influenciar a estadual?

 L Ainda não estamos na disputa 
eleitoral. Portanto, difícil prever 
o que acontecerá em 2022. O que 
sabemos agora é que ainda temos 
pandemia para vencer, população 
para vacinar e economia para reto-
mar. Vamos deixar as eleições para 
quando elas chegarem. Agora é 
arregaçar as mangas e trabalhar. 
Tenho certeza que, quando chegar 
a hora, cada um colherá o que plan-
tou e a população saberá escolher.

 n As milícias exercem grande 
influência, principalmente na 
Zona Oeste. O quanto isso im-
pacta no desenvolvimento eco-
nômico e como resolver?

 L O problema do crime organizado 
é da União, do Estado e deve contar 
com suporte dos Municípios. Cla-
ro que possui efeitos econômicos e 
sociais negativos. O prefeito já deu 
recado claro: “milícia não vai mais 
construir porcaria nenhuma nessa 
cidade”. Nossas ações de simplifica-
ção ajudam quem quer estar certo 
a se formalizar. Tem que ser fácil 
para quem quer ganhar dinheiro 
honestamente e difícil para quem 
está de má-fé e comete crimes. A 
digitalização ajuda a jogar luz nas 
irregularidades. Além de apertar o 
cerco na fiscalização, que tem sido 
feito por órgãos da Prefeitura. 

CHICÃO BULHÕES, SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 n O que tem sido feito para atrair 
novos negócios para a cidade e 
na geração de empregos?

 L Temos colocado muita energia 
em tornar o Rio mais simples, mais 
seguro para investimentos e para 
mostrar nossas potencialidades. 
Queremos abraçar nossa vocação 
empreendedora no quesito tecno-
logia e inovação.

 n Alguns hotéis se preparam para 
se tornarem prédios de aparta-
mentos e escritórios. Quantos 
pedidos já foram feitos?

 L Já temos mais de 5 pedidos, sal-
vo engano. Alguns já aprovados, 
como o do Hotel Glória. É uma ex-
celente forma de dar vida a marcos 
históricos importantes, porém com 
atratividade econômica adequada 
aos novos tempos. O Rio preserva 
sua história, sem deixar de gerar 
empregos e atividades que pagam 
impostos, investem e geram valor.

 n Qual impacto para o município 
das eleições para governador e 
para presidente ano que vem?

 L O Rio sempre foi o rosto e o co-
ração do país. Somos a capa da re-
vista quando vai bem e quando vai 
mal. É hora do Rio olhar para o Rio. 
Nós, cariocas, precisamos cuidar 
muito bem do quintal de casa para 
prosperarmos e continuarmos a 
potência que fomos e continuamos 
tendo o potencial de ser. Uma ci-
dade global, mais inclusiva e com 
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EXCLUSIVO  
Beth Szafir faz clima 
pesar em hospital 
FÁBIA OLIVEIRA

EXCLUSIVO  
Flamengo irá se reunir com 
representante de Renato 
Gaúcho e vai oferecer 
contrato até dezembro 
COLUNA DO VENÊ

Casal encontrado morto 
em apartamento no 
Leblon sofreu asfixia 
química 
RIO DE JANEIRO

As mais lidasOnline

SidneyRezende



RIO DE JANEIRO

SANDRO VOX

INTOLERÂNCIA RELIGIOSA
E TRÁFICO: VIOLÊNCIA 

EM NOME DE DEUS
De acordo com a Comissão Permanente de Combate às Discriminações e à 
Intolerância da Alerj, 177 denúncias foram feitas nos anos de 2019 e 2020

ALINE CAVALCANTE
aline.cavalcante@odia.com.br

 > Os números na Zona Norte ainda 
não foram contabilizados oficial-
mente, já que o Complexo de Israel 
é algo recente. O que se sabe é que 
alguns casos de violência e ameaça 
aconteceram, mas as vítimas têm 
muito medo de denunciar. Segundo 
a Comissão de Combate à Intolerân-
cia Religiosa, em 2021 nove casos de 
intolerância chegaram ao conheci-
mento dos integrantes.

“A situação está piorando mui-
to. Recebemos, praticamente todos 
os dias, denúncias de intolerância e 
prática de violência. A maioria dessas 
denúncias diz respeito a religiões de 
matrizes africanas, mas há outras re-
ligiões que sofrem com isso também. 
Nos últimos quatros ou cinco anos, 
temos visto ações de traficantes, sobre-

tudo do Terceiro Comando Puro, que 
destroem terreiros e obrigam pais e 
filhos de santo a deixarem as comuni-
dades”, afirma o presidente da Comis-
são, o deputado Carlos Minc.

Ele conta que há um grupo de 
traficantes que se convertem e as-
sumem a dupla função como ho-
mens do tráfico e de Cristo. “A into-
lerância sempre existiu, mas tive-
mos uma piora quando traficantes 
saíam da prisão convertidos e se 
tornavam traficantes fanáticos re-
ligiosos e em nome de Cristo prati-
cam esta violência. Não queremos 
acusar genericamente as religiões, 
mas quando se junta a intolerância 
a egressos da prisão convertido e 
continuam com o fuzil na mão é um 
problema seríssimo”.

Zona Norte: vítimas ficam com medo 

Terreiro de 
candomblé 

atacado por 
bandidos em 
Nova Iguaçu

Vale 
ressaltar que 
é um grupo 
pequeno de 
pastores, 
não se trata 
da realidade 
da grande 
maioria dos 
evangélicos”

CARLOS MINC,  
deputado

C
asos de intolerância religiosa 
são comuns no país, mas no Rio 
têm uma característica que cha-
ma a atenção: o envolvimento 

de traficantes evangélicos em perse-
guições, principalmente a praticantes 
de religiões de matriz africana. A si-
tuação é tão preocupante que uma CPI 
está apurando os casos. De acordo com 
a Comissão Permanente de Combate 
às Discriminações e à Intolerância da 
Alerj, 177 denúncias, entre agressões e 
ameaças, foram feitas em 2019 e 2020. 

As denúncias mais recentes são 
de comunidades Cidade Alta, Vigá-
rio Geral, Parada de Lucas, Cinco 
Bocas e Pica-Pau, na Zona Norte do 
Rio, onde traficantes formaram o 
chamado “Complexo de Israel”. Se-
gundo a CPI, traficantes evangélicos 
que exibem nestas localidades a es-
trela de Davi e a bandeira de Israel, 
proíbem os cultos de umbanda e can-
domblé, fecham terreiros e ameaçam 
os fiéis. Trata-se de uma caracterís-
tica específica dessa facção, chefia-
da por Álvaro Malaquias Santa Rosa, 
conhecido como Peixão. 

De acordo com a Delegacia de Cri-
mes Raciais e Delitos de Intolerân-
cia (Decradi), de 2018 a 2020, crimes 
de intolerância religiosa chegaram a 
26% das ocorrências registradas 
na especializada, sendo 3% ligadas 
a questões envolvendo o tráfico.

No ano de 2020, o Instituto de Se-
gurança Pública (ISP) contabilizou 
23 casos de ultraje a culto religioso 
em todo o estado do Rio de Janeiro. 
O número é um pouco menor que o 
de 2019, ano pré-pandemia do coro-
navírus, em que 32 casos foram re-
gistrados. No total, as delegacias da 
Secretaria de Polícia Civil fizeram 
1.355 registros de ocorrência de cri-
mes que podem estar relacionados 
à intolerância religiosa em 2020, ou 
seja, mais de três casos por dia. 

De acordo com a Comissão de Dis-
criminação da Alerj, 176 terreiros fe-
charam as portas por ação do tráfico 
até setembro de 2019. Segundo levan-
tamento do Ceplir (Centro de Promo-
ção da Liberdade Religiosa e Direi-
tos Humanos, da Alerj), de setembro 
de 2019 a novembro de 2020, o total 
de terreiros atacados e expulsos pelo 
narcotráfico foi de 97 no município de 
Duque de Caxias, 58 em Campos do 
Goytacazes, onde dois pais de santo 
foram assassinados, 12 no município 
de Nova Iguaçu e 10 em São Gonçalo.

RELIGIOSOS

 NPara o deputado Átila Nunes, relator da 
CPI que investiga denúncias de intolerân-
cia religiosa, as comunidades mais pobres 
estão cheias de líderes religiosos, sendo 
alguns oportunistas, buscando destaque e 
renda. “Ao cooptar meia dúzia de morado-
res, alguns desses “pastores” convencem 
traficantes a se converterem a “serviço” 
de Jesus, que os protegerá. É a versão neo-
pentecostal do “corpo fechado” que era 
antigamente praticado, razão pela qual 
pintam em suas armas dizeres como “Deus 
é fiel”, o que é uma incongruência religiosa: 
como o Deus pode ser fiel a quem mata?  
Os verdadeiros evangélicos e umbandistas 
jamais se aliariam a criminosos prometen-
do-lhes uma proteção divina inexequível”.

‘Comunidades com 
líderes oportunistas’

Crimes de intolerância 
religiosa chegaram a 26% 
das ocorrências registradas 
na delegacia especializada

REPRODUÇÃO DO FACEBOOK

Instituto de Segurança 
Pública (ISP) 
contabilizou 23 casos de 
ultraje a culto religioso
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Média na Baixada: duas chacinas por mês 
Relatório mostra que região teve aumento da violência. Foram 630 tiroteios, onde 171 pessoas morreram e outras 115 feridas

D
ados obtidos com 
exclusividade pelo 
O DIA revelam o 
cenário preocupan-

te da violência na Baixada 
Fluminense. Segundo re-
gistros da plataforma Fogo 
Cruzado, com base no pri-
meiro semestre deste ano, 
somente de janeiro a junho 
foram registrados 630 tiro-
teio na região, um aumento 
de 13% em relação ao mes-
mo período no ano anterior. 

Em média, foram regis-
trados três tiroteios por 
dia na região. Só neste ano, 
171 pessoas morreram em 
decorrência de tiroteios e 
outras 115 ficaram feridas. 
O do número de mortos su-
biu 11% e o de feridos teve 
aumento de 4%, se compa-
rados a 2020. Dentre os da-
dos que mais chamaram 
atenção estão as chacinas. 
Nos seis primeiros meses 
do ano o crescimento foi de 
500% e o número de mor-
tos subiu 717%.

A região registrou 12 cha-
cinas em 2021, uma média 
de duas a cada mês. Já o 

número de mortos chegou 
a 49, quando no anterior, 
no mesmo período, foram 
registradas seis mortes. 
“Quando olhamos para a 
letalidade das ações, a Bai-
xada se destaca e muito. 
Comparando 2020 e 2021, 
o aumento da letalidade de 
chacinas, por exemplo, ex-
plodiu. E a maioria dos ca-
sos teve a presença de agen-
tes de segurança. O número 
de mortos nas chacinas na 
Baixada Fluminense teve 

o maior crescimento de to-
das a regiões”, afirma Ma-
ria Isabel Couto, gestora de 
dados e porta-voz do Fogo 
Cruzado.

No ranking das cidades 
que registraram tiroteios, 
Belford Roxo lidera. De ja-
neiro a junho foram 183 re-
gistros, cerca de um tiroteio 
por dia, deixando 70 pessoas 
feriadas, dentre elas 37 mor-
tos. Em 46 confrontos os 
agentes de segurança esti-
veram presentes.

ALINE CAVALCANTE

email@odia.com.br

Segundo o Fogo 
Cruzado, número de 
vítimas de bala 
perdida teve queda

Caxias e 
Meriti: alta 
no número 
de tiroteios
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Vítimas de bala perdida no Rio

O número de crianças e ado-
lescentes baleados registrou 
queda. O total de crianças 
baleadas (1) foi 83% menor 
que em 2020 (6). Já entre os 
adolescentes a queda foi de 
40%. O número de mortos 
(1) caiu 75% e o de feridos 
(2) subiu 100%. O número 
de vítimas de bala perdida 
teve queda de 57%. Passou 
de sete (quatro morreram), 
em 2020, para três, das quais 
duas morreram em 2021.

No ranking das cidades 
que registram tiroteios, em 
segundo lugar, está o muni-
cípio de Duque de Caxias, re-
gistrou 167 tiroteios, sendo 61 
pessoas baleadas e 36 mortos. 
Do total destes tiroteios, 34 
teve a presença de agentes. 

Na terceira colocação 
está São João de Meriti com 
79 tiroteios. Ao todo, 39 pes-
soas foram baleadas e 22 
mortas. Logo atrás vem Nova 
Iguaçu com 75 tiroteios, 41 
baleados e 32 mortos. Mes-
quita teve 47 tiroteios re-
gistrados. No município, 29 
pessoas foram baleadas e 20 
delas morreram.

“Muitas vez a política de 
segurança oferecidas como 
soluções, na verdade não 
são soluções”, diz a gestora 
da plataforma Fogo Cruzado.

“A disputa pelo controle 
territorial entre grupos de 
tráfico de drogas e milicia-
nos é um fator que tem se 
destacado especialmente no 
município de Belford Roxo, 
especialmente nos bairros 
Pauline e Santa Tereza. Esses 
bairros, não por acaso, estão 
entre os três que mais se des-
tacam como os que mais re-
gistraram tiroteios na Baixa-
da neste primeiro semestre”, 
explica a gestora da platafor-
ma Fogo Cruzado.

SEM SEGURANÇA

 N As mortes de agentes de se-
gurança também cresceram 
20%. No primeiro semestre, 
12 agentes morreram, 20% a 
mais que no ano anterior. Oito 
policiais foram feridos à bala, 
300% a mais que em 2020. 
Ao todo, o número de baleados 
cresceu 67%. Maria Isabel rela-
ta que a maioria dos policiais 
foram baleados fora de serviço. 
Para ela, esse dado revela uma 
falha da política de segurança.

“Dos 20 agentes de segu-
rança baleados na Baixada, 
apenas cinco estavam em 
serviço. Isso mostra pra gen-
te que a violência que está 
vit imando os policiais  na 
Baixada não é uma violên-
cia decorrente da exposição 
de risco desses policiais em 
serviço. Eles estão sendo ba-
leados vítimas de tentativa 
de homicídio e assaltos. Não 
se trata de uma política de 
segurança de forma ativa. 
Se trata do que a política de 

segurança deixa a desejar, 
neste sentido”, diz Maria Isa-
bel Couto, gestora de dados e 
porta-voz do Fogo Cruzado.

O relatório do Fogo Cruza-
do traz ainda as motivações 
dos tiroteios. Dos 630 tiroteios 
registrados na Baixada Flumi-
nense, 207 tiveram os motivos 
identificados. As causas mais 
recorrentes são as operações 
policiais com 136 registros. Os 
homicídios/tentativa aparecem 
em seguida com 51 ocorrências. 
O terceiro motivo mais frequen-
te dos disparos são os roubos/
tentativa, com 25 casos.

“Quando identificamos 
as motivações dos tiroteios 
na Baixada a primeira coisa 
q u e  sa lta m  a os  o l h os  é  o 
destaque que têm os tiro-
teios motivados por ações 
e operações policiais, em-
bora não tenha tido aumen-
to neste quesito”, revela a 
porta-voz do Fogo Cruzado, 
Maria Isabel Couto. 

Crescimento das mortes 
de agentes policiais bate 20%
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Do alto da montanha 
caem pétalas .  Em 
cada uma está escri-

ta uma mensagem. Foram 
deixadas por seres alados, 
acostumados com as in-
tempéries. Quando estas se 
intensificam, eles surgem 
para restaurar o destino hu-
mano, momentaneamente 
descarrilado.

Qual o conteúdo dessas 
mensagens, ainda não se 
sabe ao certo. Sabe-se que 
trazem palavras de alerta 
e advertências. Alguém as 
ouvirá? 

Em outros momentos ten-
sos da humanidade, em que 
as vias por onde flui a vida 
também se apresentavam 
combalidas, outros seres 
vieram – talvez os mesmos 
– com mensagens semelhan-
tes. Quantos escutaram? O 
mundo mudou?

Somos afeitos ao esque-
cimento, a dor costuma nos 
lembrar. 

Oh, pobre humanidade 
órfã, quem lhe salvará de 
seus próprios desvarios?

Como inspirar bilhões de 
seres desorientados e enca-
minhá-los para a reta sen-
da? Como se cria uma uto-
pia realizável? Sonhando, 
pensando, imaginando?

Quando a casca é descar-
tada sobram o cerne, o mio-
lo, a semente que nasce e re-
nasce indefinidamente, até 
a lição ser aprendida. 

Enquanto isso, os seres 
das montanhas ainda terão 
muito trabalho, escreven-
do e jogando mensagens 
do alto, como pétalas, cujo 
perfume nos ajuda a vi-
ver, aprender e a seguir em 
frente.

Inspiremos o Sopro do 
Grande Alento.

Podemos. Vamos!

CHUVA DE 
PÉTALAS

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

Laudo divulgado pelo Instituto 
de Criminalística Carlos Éboli 
(ICCE) concluiu que o casal Ma-
teus Correia Viana e Nathalia 
Guzzardi Marques foi vítima de 
“inalação contínua em ambien-
te enriquecido por monóxido 
de carbono”. Os dois foram en-
contrados mortos no dia 22 de 

junho, no banheiro do aparta-
mento de Mateus, no Leblon, 
na Zona Sul. O documento in-
forma, ainda, que o casal sofreu 
asfixia química, provocada pela 
combustão do aquecedor a gás 
instalado no banheiro, sem a 
observação das Normas Técni-
cas Brasileiras (NBR). 

DIA A DIA

ICCE: ASFIXIA QUÍMICA NO LEBLON

Homenagens pela 
memória de Kathlen

DIVULGAÇÃO

Ato reuniu familiares no Lins

Familiares de Kathlen Ro-
meu, jovem grávida morta 
no Complexo do Lins, no 
dia 8 de junho, se reuni-
ram com lideranças re-
ligiosas e do movimento 
negro para homenageá-la 
em um ato, ontem, um 
mês após o crime. A de-
signer de interiores estava 
grávida de 14 semanas e 
caminhava com a avó, du-
rante uma visita, quando 
foi atingida por um tiro de 
fuzil do tórax. 

No encontro, alguns 
parentes ficaram muito 
abalados, como a mãe de 
Katlhen, Jaqueline, que 
chegou a pedir um tem-
po para tentar controlar a 

dor. Placas responsabilizan-
do a política de segurança do 
estado foram exibidas. “Es-
tamos aqui para reivindicar 
justiça”, disse Marcelo Ra-
mos, viúvo de Kathlen.

Soldado morre em curso 
de treinamento do Bope
Allan da Silva Vigna, de 32 anos, sofreu mal súbito durante travessia aquática

REPRODUÇÃO

PM abriu Inquérito Militar Policial para investigar morte de Allan

O 
soldado Allan da 
Silva Vigna, de 32 
anos, morreu du-
rante o Curso de 

Operações Especiais (Coesp) 
do Bope. Segundo a PM, ele 
teve um mal súbito enquan-
to participava de uma traves-
sia aquática realizada em Ri-
beirão das Lajes, em Piraí, no 
Sul Fluminense, na tarde da 
última sexta-feira.

Ele teria sofrido hipoter-
mia ao entrar em um lago, 
cuja temperatura estaria a 
-15 graus Celsius, de acordo 
com informações prelimi-
nares. A Polícia Militar foi 
procurada pelo DIA para 
comentar as informações, 
mas não deus mais detalhes. 
Segundo a corporação, que 
emitiu uma nota de pesar, a 
causa da morte foi um mal 
súbito. Nas redes sociais, 
o Bope também prestou 
solidariedade. 

Amigos prestaram ho-
menagens e lembraram de 
Allan Vigna pelo apelido 
de ‘Chinelo’. “Uma pessoa 

pura de coração, que tinha 
um grande futuro pela fren-
te. Vai em paz, meu amigo. 
Será sempre lembrado, Al-
lan (Chinelo)”. Outro cole-
ga exaltou as qualidades do 
soldado. “A sociedade perde 
um ser humano exemplar! 
Quem teve a honra de conhe-
cê-lo sabe a dor que está sen-

do nessa sua partida inespe-
rada, Allanzinho (Chinelo). 
Meus sentimentos aos fami-
liares”, lamentou.

A PM informou que, du-
rante o incidente, o policial 
foi socorrido pela equipe de 
instrução e recebeu atendi-
mento dos profissionais de 
saúde que acompanhavam 

o curso, mas não respondeu 
aos procedimentos de pri-
meiros socorros. O corpo foi 
encaminhado ao Instituto 
Médico Legal (IML) para 
necrópsia. Um Inquérito Po-
licial Militar (IPM) foi ins-
taurado para averiguar as 
circunstâncias do fato.

O soldado Vigna era lo-
tado no Batalhão de Opera-
ções Policiais Especiais des-
de 2019, quando concluiu 
o Curso de Ações Táticas 
(CAT). Ele deixa esposa.

OUTRO CASO

Em novembro de 2018, o 
cabo do Bope Carlos Hen-
rique de Paula Nibbering, 
de 29 anos, sofreu um mal 
súbito durante exercício de 
instrução do treinamento do 
Coesp, o mesmo curso, reali-
zado em Itaguaí, na Região 
Metropolitana. Carlos Hen-
rique chegou a ser levado 
para o Hospital Municipal 
São Francisco Xavier, naque-
le município, mas morreu 
após uma parada cardíaca.
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FénoRio

ção unicamente de pedidos, como sabemos, 
mas os primeiros que pronunciamos são to-
dos da parte de Deus. Pedimos que não seja 
realizado o nosso desejo, mas a sua vontade.

O apóstolo Paulo nos lembra que nem 
sequer sabemos o que é conveniente 
pedir. Pedimos pelas nossas necessida-
des, pelo que precisamos, pelas coisas que 

desejamos. Mas quando rezamos, devemos 
ser humildes. Devemos dizer sempre, antes 
da prece, que Deus me conceda aquilo que 
mais me convém: Ele sabe.

Na oração é Deus que deve nos conver-
ter, não nós que devemos converter Deus. 
Hoje, vamos pedir a graça de sermos mais 
humildes em nossa prece.

Algumas pessoas reclamam que a 
sua oração não é atendida por Deus, 
pelo menos assim parece, pois o que 

pedem não se realiza. Se a razão pela qual 
rezam é nobre, como por exemplo, a inter-
cessão pela saúde de uma pessoa doente, o 
não cumprimento é desolador.

Todos nós já tivemos esta experiência de 
rezar pela cura de um amigo, de um paren-
te, e depois eles morrerem, logo pensamos 
que Deus não nos atendeu. O Catecismo 
da Igreja Católica oferece um bom resumo 
da questão. Adverte-nos contra o risco de 
não termos uma experiência autêntica de 
fé, mas de transformarmos a nossa relação 
com Deus em algo mágico.

A oração não é uma varinha mágica: é um 
diálogo com o Senhor. De fato, quando reza-
mos, podemos cair no risco de não sermos 
nós a servir Deus, mas de pretender que Ele 
nos sirva. Então, estamos fazendo uma 
oração que é sempre exigente, que pretende 
orientar os acontecimentos de acordo com 
o nosso plano e que não permite qualquer 
outro projeto para além dos nossos desejos.

Jesus teve grande sabedoria de nos en-
sinar a oração do ‘Pai-Nosso’. É uma ora-

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

“Quando rezamos, 
podemos cair no risco 
de não sermos nós 
a servir Deus, mas 
que Ele nos sirva” 

“Na oração é Deus que deve nos 
converter, não nós que devemos 
converter Deus. Vamos pedir 
graça de sermos mais humildes”

HUMILDADE  
NA ORAÇÃO

DIÁLOGO COM DEUS
ARTE PAULO MÁRCIO
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CaminhodaSabedoria
Bispo Abner Ferreira

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

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

caminho-da-sabedoria

n e-mail: 
caminhodasabedoria@

odia.com.br

N
a história da Filosofia, existiu um sábio chamado 
Diógenes de Sínope. Era conhecido como Cínico 
por aderir a Filosofia do Cinismo, fundada pelo 

renomado Antístenes de Atenas, que, por sua vez, fora 
um estimado discípulo de Sócrates. Conforme as lendas 
que cercam seu nome, Diógenes afirmava que o sentido 
da vida não estava na posse de bens materiais, por isso 
permaneceu durante muito tempo perambulando nas 
ruas de Atenas e vivendo num barril com o mínimo que 
precisava para sobreviver. Para ele, o pensamento deveria 
ser não apenas teoria, mas ação cotidiana.

estava posicionado entre 
Diógenes e o sol, Alexandre 
entendeu a profundidade 
do que havia escutado e se 
retirou dali. Essa resposta 
impressionou vivamente 
Alexandre, que, na volta, 
ouvindo seus oficiais zom-
barem de Diógenes, disse: 
“Se eu não fosse Alexandre, 
queria ser Diógenes”.

Existem várias frases que 
traduzem o pensamento de 
Diógenes, vou destacar duas. 
Primeira: “A sabedoria serve 
de freio à juventude, de con-
solação à velhice, de riqueza 
aos pobres e de ornamento 
aos ricos”. Segunda: “Qual o 
melhor momento para o jan-
tar? ‘Se alguém é rico, come 
quando quiser, se é pobre, 
quando puder’”. Os princi-
pais ideais do filósofo eram 
que os prazeres da terra en-
fraqueciam o corpo e a alma. 
Ele acreditava que a felicida-
de deveria vir de dentro do 
homem e não do seu exterior.

De igual modo, a Bíblia 
nos ensina que as riquezas 
espirituais são muito mais 
importantes que as rique-
zas materiais. Não é sobre 
ter riquezas, é sobre não 
apegar-se a elas. Em Pro-
vérbios 23.4,5 diz o seguin-
te: “Não esgote suas forças 
tentando ficar rico; tenha 
bom senso! As riquezas de-
saparecem assim que você 
as contempla; elas criam 
asas e voam como águias 
pelo céu”. Deus te abençoe!

Muitas evidências sobre 
Diógenes referem-se ao seu 
comportamento semelhante 
ao de um cão, e seu elogio às 
virtudes dos cães. Não sabe-
mos se o filósofo se conside-
rava insultado pelo apelido 
“canino” e fez dele uma virtu-
de, ou se ele assumiu sozinho 
a temática do cão para si. Os 
modernos termos “cínico” e 
“cinismo” derivam da pala-
vra grega “kynikos”, a forma 
adjetiva de “kynon”, que sig-
nifica “cão”. Diógenes acredi-
tava que os humanos viviam 
artificialmente de maneira 
hipócrita e poderiam ter pro-
veito ao estudar o cão. 

Segundo ele, este animal é 
capaz de realizar as suas fun-
ções corporais naturais em 
público sem constrangimen-
to, comer qualquer coisa, e 
não fazer estardalhaço sobre 
em que lugar vai dormir. Os 
cães, como qualquer ani-
mal, vivem o presente sem 
ansiedade e não possuem as 
pretensões da filosofia abs-
trata. Somando-se ainda a 
estas virtudes, estes animais 
aprendem instintivamente 
quem é amigo e quem é ini-
migo. Diferentemente dos 
humanos, que enganam e são 
enganados uns pelos outros, 
os cães reagem com honesti- Coluna publicada aos domingos

Diógenes 
acreditava 
que os 
humanos 
viviam 
artificial-
mente de 
maneira 
hipócrita e 
poderiam ter 
proveito ao 
estudar o cão”

PAULO MARCIO

FILOSOFIA

NÃO TIRE DE MIM O QUE  
NÃO PODES ME DAR!

dade frente à verdade. A as-
sociação de Diógenes com os 
cães foi rememorada pelos 
Coríntios, que erigiram em 
sua memória um pilar sobre 
o qual descansa um cão enta-
lhado em mármore de Paros.

Certo dia, os caminhos de 
Diógenes e o de Alexandre 
da Macedônia, o Grande, se 
encontraram. Após triunfar 

sobre os gregos e entrar em 
Atenas como conquistador, 
soube da existência daque-
le homem muito admirado 
pelos atenienses; então de-
sejou conhecê-lo. Alexandre 
conheceu Diógenes enquan-
to este, assentado ao chão, 
tomava sol. Entusiasmado, 
o imperador apressou-se 
em lhe dizer: “Sou Alexan-

dre, aquele que conquistou 
todas as terras. Peça-me o 
que quiser que eu lhe darei. 
Palácios, terras, honrarias, 
escravos ou tesouros jamais 
vistos. O que você quer, ó Sá-
bio?”. Diógenes levantou os 
olhos e respondeu: “Senhor, 
apenas não tire de mim o 
que não podes me dar”.

Quando ele percebeu que 
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PUNIÇÃO NA EUROCOPA
A Federação Inglesa terá de desembolsar R$ 108 mil de multa por atos hostis de sua 
torcida na semifinal contra a Dinamarca, em Wembley. O valor é referente à punição 

após problemas como a utilização de laser no rosto do goleiro Schmeichel.

COPA AMÉRICA

No Maracanã, Brasil cai 
diante da Argentina
Di Maria marcou o gol do título dos hermanos, após falha do lateral Renan Lodi

E
m uma decisão marca-
da pela desorganização 
no Maracanã, com pes-
soas aglomeradas em 

portões de acesso para conse-
guir a credencial e assistir ao 
jogo das arquibancadas, Brasil 
e Argentina protagonizaram 
uma final de Copa América 
com muita rivalidade, discus-
sões e lances de emoção. Ape-
sar da garra dos brasileiros, o 
título ficou com os argentinos, 
que venceram por 1 a 0, mar-
cando a primeira conquista 
de Lionel Messi com a sua se-
leção. O gol da conquista foi 
marcado por Di Maria, após 
bobeada de Renan Lodi, ainda 
no primeiro tempo.

A seleção brasileira come-
çou melhor no jogo, tendo a 
posse de bola e se impondo 
diante dos argentinos. Mas a 
partida, em um determinado 

a palinha do apolinho
ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

EMPREGUINHO COMPLICADO

EVENTO-TESTE  
NO MARACANÃ

PEDALADAS

 N Como estava previsto, a 
Conmebol conseguiu bo-
tar público no Maracanã 
na final da Copa América 
entre Brasil e Argentina. O 
prefeito Eduardo Paes fin-
giu fazer jogo duro, mas ce-
deu, liberando a presença 
de dez por cento da capaci-
dade do estádio, alegando 
ser um evento-teste. A Fe-
deração Carioca de Futebol 
quis fazer um evento-teste 
no clássico Fla-Flu pela de-
cisão do Campeonato Es-
tadual e não foi permitido. 
Se pedir de novo, provavel-
mente ouvirá que o teste 
não foi aprovado. Manda 
quem pode.

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

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

 NA demissão de Rogério 
Ceni (foto) era esperada, o 
áudio em que o analista de 
mercado Roberto Drumond 
fazia ferozes críticas ao com-
portamento do treinador foi 
o grito de alerta, e as conse-
quências não poderiam ser 
outras. Às 2h46 de ontem, 
o Flamengo comunicou ofi-
cialmente a decisão que al-
cança também seus auxilia-
res. Na tarde de sexta-feira, 
um amigo me passou a infor-
mação de que o presidente 
Landim, acompanhado de 
uma pessoa que não identi-

ficou e que não era o Marcos 
Braz, estava reunido com Re-
nato Portaluppi em Copaca-
bana. Na mesma hora, senti o 
cheiro de batata assada. Ceni 
assumiu o Flamengo em no-
vembro e deixa a equipe em 
12º lugar, com 12 pontos ga-
nhos, quatro vitórias e qua-
tro derrotas, com dois jogos a 
menos. Foi a melhor solução 
para o próprio Ceni que, com-
pletamente perdido, já tinha 
arriado a mochila. Mauricio 
Souza, treinador da base, co-
mandará a equipe no jogo de 
hoje com a Chapecoense.

 N Galera rubro-negra 
exagera anunciando 
para 16 horas o confron-
to entre Inglaterra e Itá-
lia, pela final da Euroco-
pa, como preliminar de 
Flamengo x Chapecoen-
se, às 18h15.

 NA proposta dos clubes da 

Série A para criação da Liga 
ganha corpo. Quero ver o com-
portamento dos dirigentes na 
hora de rachar a grana.

 N O técnico Felipão pegou o 
Grêmio com a meta de es-
capar do rebaixamento no 
Campeonato Brasileiro, se 
der para mais verá depois.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 NTrês brasileiros com 
dupla nacionalidade, 
Rafael Tolói, Emerson 
Palmieri e Jorginho es-
tarão na equipe da Itália 
que enfrenta a Inglater-
ra na final da Eurocopa.

 NDepois de adoçar a boca 
dos japoneses com a pos-
sibilidade de dez por cento 
de lugares nas arenas, as 
autoridades sanitárias de-
cretaram a Olimpíada sem 
público em Tóquio.

BOTAFOGO

Alvinegro empata com a Raposa

Botafogo e Cruzeiro fizeram 
um jogo de grande emoção, 
principalmente no segun-
do tempo, no Nilton San-
tos. Após ficar duas vezes 
na frente, o Glorioso cedeu 
a virada ao rival, mas no fim 
buscou o empate em 3 a 3. 
Chay foi o destaque, marcan-
do os três gols do Glorioso, 
que chegou aos 13 pontos, 
em 10º lugar. 

Com sete minutos, Diego 
Gonçalves passou pela mar-
cação de Cáceres e foi derru-
bado na área por Léo Santos. 
Na cobrança, Chay marcou. 
A Raposa ainda tentou rea-
gir, mas não conseguiu no 
primeiro tempo.

Na segunda etapa, o Bota-
fogo não se segurou. Aos oito 

minutos, Bruno José invadiu 
a área e cruzou, Gilson apa-
receu para tentar cortar, mas 
fez contra.

Chay, então, recolocou 
o Glorioso em vantagem: 
Daniel Borges recebeu de 
Diego Gonçalves e cruzou, 
a bola se ofereceu para o ex-
-jogador da Portuguesa, que 
finalizou. 

Mas, aos 18, Kanu colocou 
o braço na bola e a arbitra-
gem marcou pênalti. Marce-
lo Moreno cobrou, o goleiro 
alvinegro defendeu e, no re-
bote, o boliviano aproveitou 
e fez 2 a 2. A Raposa virou 
aos 24, com Marcelo Moreno 
acertando belo chute.

O Glorioso foi para cima. 
Aos 46, Marco Antônio foi 
derrubado na área e a arbi-
tragem marcou pênalti. Na 
cobrança, novamente Chay 
bateu e empatou em 3 a 3.

Fogão conta com três gols de Chay e chega aos 13 pontos

FLUMINENSE VASCO

Com Lucca inspirado, 
Tricolor bate o Sport
Com alguns jogadores pou-
pados e com um Lucca endia-
brado, o Fluminense encarou 
o Sport, na Ilha do Retiro, pela 
11ª rodada do Brasileirão, e, de 
virada, venceu o jogo por 2 a 
1. O Leão saiu na frente com 
André, de pênalti, ainda no 
primeiro tempo. Porém, na 
segunda etapa, o camisa 7 tri-
color marcou duas vezes e deu 
a vitória ao time carioca.

O Fluminense não tomou 
conhecimento do Sport e foi 
para cima do adversário no 
início do jogo. Mas, aos 39, o 
Sport balançou a rede. Ricar-
dinho cruzou, e David Braz 
abriu o braço, desviando a 
bola. A arbitragem marcou 
pênalti na jogada. André co-
brou e fez 1 a 0. 

O Fluminense voltou me-
lhor para o segundo tem-
po. Nenê saiu para dar lugar 

a Lucca, que entrou elétrico 
na partida. Aos 21, Danilo 
Barcelos cruzou, e o camisa 7 
botou para dentro, empatan-
do o jogo. O Tricolor mante-
ve a postura ofensiva. Aos 27, 
Lucca, o nome do jogo, botou 
o Fluminense na frente. Dani-
lo Barcelos cobrou escanteio e 
colocou na cabeça do atacante, 
que finalizou bonito.

Cabo festeja 
vitória 
cruzmaltina
Em São Januário, o Vasco 
derrotou o Sampaio Cor-
rêa e voltou a conseguir um 
resultado positivo na Série 
B. O técnico Marcelo Cabo 
comemorou o resultado 
conquistado na última sex-
ta-feira e avaliou o fato de a 
sua equipe ter ficado muito 
menos com a posse de bola 
que o adversário.

“Sampaio Corrêa ficou 
com a posse de bola, e a 
gente ficou com os três 
pontos. Nos jogos em que 
perdi em casa, a nossa pos-
se de bola foi maior. Foi 
uma estratégia que elabo-
ramos e vencemos. O Vasco 
não começou bem a Série 
B, mas tenho certeza de que 
vai terminar com o acesso”, 
afirmou o técnico.

FLAMENGO

Mengão anuncia 
Renato Gaúcho
O Flamengo já tem novo 
treinador. Em menos de 
24 horas após a saída de 
Rogério Ceni, o Rubro-Ne-
gro anunciou que Renato 
Gaúcho será o técnico da 
equipe. Hoje, às 18h15, no 
Maracanã, o Flamengo en-
frenta a Chapecoense pelo 
Brasileiro, sendo dirigido 
por Maurício Souza, co-
mandante do sub-20. 

Renato estava sem clu-
be desde que deixou o 
Grêmio, em abril. Ele fe-
chou contrato até dezem-
bro, com a possibilidade 
de renovação, caso Rodol-
fo Landim seja reeleito.

Existe a chance de Rena-
to marcar presença no Ma-
racanã para acompanhar a 
partida contra a Chape. O 
empresário de Renato Gaú-
cho, Gerson Oldemburg, 
conhecido também como 
Gauchinho, foi quem repre-
sentou o treinador nas con-
versas com o Flamengo, on-
tem. Enquanto o treinador 
jogava o tradicional futevô-
lei, em Ipanema, na Zona 

Sul do Rio, o seu representante 
tocava o processo com Marcos 
Braz e Bruno Spindel, vice de 
futebol e diretor executivo, 
respectivamente.

Internamente, Renato Gaú-
cho não foi unanimidade no 
primeiro momento. A recusa 
do treinador em 2018, depois 
de dar o “ok” e acabar reno-
vando com o Grêmio, não pe-
gou bem, e alguns membros 
da cúpula do Flamengo não 
gostaram. Deixado o orgulho 
de lado, a diretoria entendeu 
que Renato Gaúcho é a melhor 
escolha neste momento, e en-
caminhou o acerto.

A saída de Ceni foi anun-
ciada na madrugada de on-
tem. Ele chegou ao clube em 
novembro do ano passado e 
foi pressionado após as eli-
minações na Libertadores e 
na Copa do Brasil. O título do 
Brasileiro deu a ele alguma 
confiança. Na atual tempo-
rada, foi campeão da Super-
copa do Brasil e do Carioca 
e classificou o time para as 
oitavas da Libertadores, mas 
seguiu sendo criticado.

momento, teve muitas faltas 
fortes no meio de campo e bri-
ga pela bola, com a Argentina 
tentando “catimbar” o jogo. E, 
aos 21, os hermanos abriram 
o placar, após uma bobeada 
de Renan Lodi. De Paul lan-
çou para Di María, que contou 

com bobeira do lateral para 
sair frente a frente com Eder-
son. Por cobertura, com cate-
goria, balançou a rede.

A segunda etapa começou 
com o mesmo roteiro que 
terminou o primeiro tempo: 
muita “catimba”, faltas des-

necessárias no meio e poucos 
lances de inspiração. Messi, no 
lado da Argentina, e Neymar, 
pelo Brasil, eram os jogadores 
quem mais buscavam fazer 
algo diferente no duelo. O ca-
misa 10 brasileiro sofria com 
a forte marcação adversária.

Aos 17, Tite colocou Vini-
cius Junior no lugar de Ever-
ton Cebolinha, e o atacante 
do Real Madrid entrou muito 
bem. Na segunda metade do 
segundo tempo, o Brasil foi 
para cima da Argentina na 
base do desespero, com pouca 
organização. Mas foi em vão.

Após o apito final, Neymar, 
que novamente bateu na tra-
ve em uma competição com 
a Seleção, chorou bastante no 
campo. A cena comoveu ou-
tros atletas da equipe brasilei-
ra, que tentavam dar força ao 
camisa 10.

VITOR_SILVA

Chay foi destaque, com três gols

O lateral-direito Danilo em ação na final diante da Argentina

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

 I  2ª EDIÇÃO

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Lucca foi o destaque do jogo
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“Conservando seus 

direitos, Bolsonaro 

lidará com uma 

realidade diferente 

da de 2018” 

“O mais provável é 

que o afastamento 

de Bolsonaro 

prejudique as 

pretensões de Lula”

ELEIÇÕES

 N O possível avanço de pro-
cesso de impeachment e o 
eventual afastamento do pre-
sidente Bolsonaro podem 
beneficiar Lula? 

 L O mais provável é que, ao invés 
de beneficiar, o eventual afasta-
mento de Bolsonaro prejudique 
as pretensões de Lula. Um im-
peachment pode abrir espaço 
para um candidato com índice 
de rejeição inferior ao do presi-
dente, que é de 59%. Lula prova-
velmente manterá a liderança 
das pesquisas, mas sua rejeição 
também é alta: 37%. 

 N Não sendo certo o benefício 
a Lula, quem lucraria com o 
afastamento de Bolsonaro?

 L É cedo para saber. Processos 
como esse nunca são rápidos e 
a lama revolvida durante os de-
bates pode manchar reputações 
de muitas pessoas além do in-
vestigado. O processo que cus-
tou o mandato da ex-presidente 
Dilma Rousseff, por exemplo, se 
estendeu por longos 273 dias. 
Tomando esse mesmo tempo 
como base, se o processo contra 
Bolsonaro começasse a tramitar 
na primeira semana de agosto 
deste ano, ele se estenderia até 
a primeira semana de maio do 
ano que vem — ou seja, a apenas 
cinco meses das eleições. 

 N Caso seja afastado, existe a 
chance de Bolsonaro manter 
os direitos políticos, como 
aconteceu com a ex-presidente 
Dilma depois de ser afastada 
em agosto de 2016 e, assim, 
ter chances de disputar as 
eleições de 2022? 

 L Há duas abordagens possíveis: 
a jurídica e a política. No cam-
po jurídico é improvável que o 
ministro Luís Roberto Barroso, 
que presidirá o processo, caso 
o pedido de impeachment seja 

A
s pesquisas de intenção de voto divulgadas até aqui dão 
como praticamente certa a polarização entre o ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro 

(sem partido) nas eleições do ano que vem. A última delas, feita 
pelo instituto Datafolha, foi divulgada na sexta-feira passada. 
Nela, o petista lidera com 45% das intenções de voto enquanto o 
presidente tem 25% da preferência dos eleitores. 

Os números não mentem, mas às vezes podem se enganar. 
Por esses resultados, os dois chegarão ao segundo turno — e 
muita gente, a começar por Lula e Bolsonaro, parece desejar que 
isso aconteça. Embora nenhum deles assuma abertamente, um 
sempre dá a impressão de que o outro é o adversário que gosta-
ria de ter no segundo turno.

Pelos levantamentos feitos até aqui, portanto, ambos ficariam 
satisfeitos se as eleições fossem hoje. Este é o ponto: ainda falta 
um ano, dois meses e 21 dias para que elas aconteçam. De hoje 
até o dia 2 de outubro de 2022, data prevista para a realização do 
primeiro turno, muita coisa pode mudar — e os números definitivos, 
quando chegar a hora, podem apontar uma realidade distinta des-
sa que se vê hoje. Ninguém tem uma bola de cristal que antecipe os 
resultados. Existem, porém, variáveis que podem alterar o cenário e 
levar a números diferentes dos atuais. Neste momento, melhor do 
que ter certezas é levantar dúvidas e, a partir delas, fazer reflexões 
que ajudem a entender o cenário. Vamos a elas: 

REFLEXÕES SOBRE 2022

Um olhar sobre o Rio

aceito pela Câmara, trate Bolsona-
ro com a mesma generosidade que 
ministro Ricardo Lewandowski 
dispensou a Dilma — que conser-
vou os direitos políticos depois de 
perder o mandato. O provável é que 
Bolsonaro fique impedido de dis-
putar eleições por oito anos, como 
determina a lei e como aconteceu 
com Fernando Collor. 

 N E no campo político?
 L Conservando seus direitos, Bol-

sonaro lidará com uma realidade 
diferente da de 2018. Ali, ele se be-
neficiou da rejeição do eleitorado 
aos candidatos da esquerda. A ha-
bilidade em explorar essa rejeição 

tornou sua candidatura viável, a 
despeito da insignificância da le-
genda de aluguel que o abrigou, o 
PSL. Agora, o eleitor o julgará não 
pelas promessas, mas pelos resul-
tados de seu governo — e esse jul-
gamento tende a ser desfavorável, 
como mostra seu índice de rejeição. 

 N Se o vice-presidente general 
Hamilton Mourão assumir a 
presidência e se candidatar à 
reeleição, ele tem chances de her-
dar os votos de Jair Bolsonaro?

 L Provavelmente não. Mourão não 
atrai os simpatizantes de Bolsona-
ro e, caso assuma, tende a sofrer 
um processo de desgaste seme-
lhante ao que atingiu Michel Te-
mer — que atraiu a ira dos apoia-
dores de Dilma. Mourão não tem o 

garantir a maioria dos votos em 
São Paulo, maior eleitorado do 
país. Finalmente, o governador 
já demonstrou capacidade de 
trabalho e determinação. 

 N Quais as chances de um can-
didato de centro-esquerda, 
como Ciro Gomes, contra 
Lula?

 L Mínimas. Para se viabilizar, 
ele teria que convencer parte do 
eleitorado de esquerda de que 
é melhor do que Lula, o que é 
muito pouco provável. O apoio 
a Ciro, provavelmente, ficará cir-
cunscrito a seu estado, o Ceará. 
Lula é o único candidato de es-
querda com chances de conquis-
tar a presidência.

 N A projeção conquistada pelo 
governador Eduardo Leite, 
do Rio Grande do Sul, que 
recentemente se declarou 
gay, o credencia a disputar as 
eleições presidenciais?

 L Leite terá, primeiro, que con-
seguir dentro do PSDB o apoio 
que Doria também pleiteia. Por 
mais corajosa que tenha sido 
a postura do governador e por 
mais aplaudida que tenha sido 
a declaração, ainda não é possí-
vel medir o impacto de seu ges-
to sobre o eleitorado — sobre-
tudo sobre os segmentos mais 
conservadores. Além disso, ele 
terá que se tornar conhecido do 
conjunto do eleitorado, o que 
ainda não é.

Coluna publicada aos 
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mesmo traquejo político de Temer 
nem é capaz de aglutinar apoios 
como Itamar Franco, o sucessor de 
Collor. A chegada à presidência, 
provavelmente não dará a Mourão 
chances reais de vitória.

 N A eventual melhora da eco-
nomia e a recuperação dos ní-
veis de emprego podem salvar o 
mandato e aumentar as chances 
eleitorais de Bolsonaro?

 L A situação da economia é decisiva 
em qualquer eleição. Se a atividade 
estiver em alta e a taxa de emprego 
for crescente, qualquer presidente 
resiste a qualquer escândalo. Em 
2006, para citar apenas um exem-
plo, Lula foi reeleito com facilida-
de, mesmo tendo sofrido o desgaste 
do chamado “Processo do Mensa-
lão”. A questão é saber se os inves-
timentos públicos previstos para o 
segundo semestre e para o ano que 
vem produzirão a tempo resulta-
dos que possam beneficiar Bolso-
naro. É provável que não. A mesma 
crise que em 2018 trabalhou a favor 
de Bolsonaro, agora age contra ele. 

 N O presidente pode se beneficiar 
caso a campanha de vacinação 
avance e 100% da população 

(Siga os comentários de Nuno Vasconcellos 

no twitter e no instagram: @nuno_vccls)

seja imunizada até o fim do ano?
 L A postura diante da pandemia da 

Covid-19 é, sem dúvida, um pon-
to fraco de Bolsonaro. A falta de 
clareza em relação à campanha de 
vacinação e o apoio a drogas sem 
eficácia comprovada o deixaram 
em posição desconfortável — e nem 
mesmo o sucesso da campanha da-
qui por diante deverá ter o poder 
de beneficiá-lo. A postura diante da 
pandemia, que prejudica Bolsona-
ro, é o grande trunfo de uma even-
tual candidatura do governador de 
São Paulo, João Doria. 

 N As chances de Lula aumentam 
diante de um candidato de cen-
tro, como João Doria?

 L Lula é maior do que a esquerda 
que o apoia e seu prestígio, sem dú-
vida, avança em direção ao “cen-
tro”. Doria, por sua vez, não con-
ta com a simpatia da esquerda e 
também tem críticos ferozes entre 
os bolsonaristas radicais. De acor-
do com o Datafolha, sua rejeição 
é equivalente à de Lula, na casa 
dos 37%. No entanto, alguns fato-
res pesam a favor do governador e 
melhoram suas chances de chegar 
ao segundo turno. A vacina é um 
deles. As ações e os investimentos 
de seu governo no interior poderão 
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Nova lei altera 
punição para carros 
estacionados. Texto 
não cita blitzes

Proibido 
reboque 
diante do 
motorista

Os carros estacionados em 
locais proibidos não poderão 
mais ser rebocados na pre-
sença do proprietário ou mo-
torista. É o que determina a 
Lei 9.351/21, de autoria do 
deputado estadual Samuel 
Malafaia (DEM), sanciona-
da pelo governador Cláudio 
Castro e publicada no Diá-
rio Oficial, sexta-feira (9). A 
nova medida, no entanto, 
não cita reboques em blitzes. 

A lei valerá mesmo quan-
do o veículo estiver guin-
chado em cima do reboque 
e, caso o motorista comprove 
que a liberação do automó-
vel não foi permitida, o pro-
prietário não será obrigado 
a pagar a diária do depósito. 
A medida prevê como pro-
vas fotografias e vídeos do 
momento do içamento do 
veículo. Os motoristas con-
tinuarão, contudo, sujeitos 
às penalidades de estaciona-
mento irregular.

Movimento intenso nos postos
No último sábado de repescagem, Rio teve filas na Zona  Norte. Confira calendário dos próximos dias

MARCOS PORTO/AGENCIA O DIA

As irmãs Ana Cristina e Cristiane Teles, de 43 anos, foram imunizadas no CMS Heitor Beltão, na Tijuca

A 
campanha de vaci-
nação contra covid 
no Rio teve o sá-
bado marcado por 

uma grande movimentação 
nos postos. Houve filas em 
algumas unidades da Zona 
Norte, no entanto, o tem-
po de espera para receber a 
imunização não era longo. O 
último dia destinado para re-
pescagem de pessoas a partir 
de 40 anos começou às 7h e 
se estendeu até o meio-dia. 

Na Tijuca, no Centro Mu-
nicipal de Saúde Heitor Bel-
trão, por volta das 9h, a fila 
estava longa, mas o atendi-
mento era rápido. As irmãs 
gêmeas Ana Cristina Teles e 
Cristiane Teles, de 43 anos, 
contaram que esperaram 
cerca de meia hora para re-
ceber a vacina. Imunizadas 
com a Pfizer, elas revelaram 
que perderam o dia da sua 
faixa etária por residirem em 
outro município.

“Moramos em Resende 
com nossos pais, mas temos 
residência aqui, então, por 
não termos nenhum com-
provante de lá com nosso 

nome, tivemos que vir para 
o Rio”, explicou Ana Cristina.

O movimento foi um pou-
co menor na Clínica da Fa-
mília Estácio de Sá, no Rio 
Comprido. A fila era de ape-
nas dez pessoas por volta das 
10h. A agilidade no atendi-
mento agradou a cozinheira 
Marineide Lizardo, 43. “O 
fim de semana era a minha 
alternativa para vacinar, por-
que durante a semana é bem 
corrido”, disse a moradora do 
bairro que contou, ainda, ter 
tomado a CoronaVac.

Questionada sobre prefe-
rências por vacinas, Marinei-
de disse que veio preparada 
para tomar qualquer uma. 
“Não tem essa de escolher, é 
bobeira. A gente precisa de 
tantas vacinas que o governo 
não dá, e quando tem uma 
gratuita tem gente arruman-
do problema”, criticou.

Na mesma unidade, con-

tudo, um homem desistiu de 
se imunizar ao saber que re-
ceberia a vacina produzida 
pelo Butantan. “Não tenho 
confiança. Já surgiu notícia 
na internet de que quem to-
mou essa pode precisar até 
de uma terceira dose, então 
prefiro não arriscar”, disse o 
homem, que preferiu não se 
identificar.

A partir de amanhã, serão 
vacinadas mulheres com 39 
anos. Já os homens com a 
mesma idade serão imuni-
zados na terça-feira. Quar-
ta-feira e quinta será a vez 
das mulheres e dos homens 
de 38 anos, respectivamen-
te. Na sexta-feira, a vacina 
vai ser para mulheres de 
37 anos, com os homens da 

mesmo idade encerrando a 
semana, no sábado (17). Não 
haverá novas repescagens, 
por enquanto.

Também ontem, a Secreta-
ria de Estado de Saúde (SES) 
finalizou a entrega de mais 
274.024 doses de vacinas 
aos 92 municípios do Rio: 
172.824 da Pfizer e outras 
101.200 da CoronaVac.

Capital vai vacinar, 
amanhã, mulheres 
com 39 anos. 
Homens da mesma 
idade serão na terça 

PESQUISA

 NComeçou, ontem, o projeto 
Vacinação Ilha Grande, que 
pretende imunizar toda popu-
lação com mais de 18 anos da 
região da Costa Verde. Com o 
objetivo de acompanhar efei-
tos adversos durante um mês, 
a vacinação faz parte de uma 
pesquisa para testar a respos-
ta de imunização. “Essa vaci-
nação em massa demonstra 
que queremos toda a popula-
ção do estado vacinada para 
que nossa vida volte ao nor-
mal”, afirmou o governador 
Cláudio Castro. 

A expectativa é de vacinar 
2.500 pessoas. Elas serão imu-
nizadas com a Janssen, que 
tem a dose única. “A vacina-
ção de toda a população com 
18 anos ou mais nos permitirá 
avaliar os efeitos, assim como a 
resposta imunológica da popu-
lação. Em 30 dias realizaremos 
teste sorológico nas pessoas 
imunizadas para fazermos ava-
liação do cenário”, explicou o 
secretário de Estado de Saúde, 
Alexandre Chieppe.

Ilha Grande

Um grave acidente envol-
vendo dois carros e um 
ônibus deixou uma pessoa 
morta, na manhã de ontem, 
na BR 101, altura do KM 532, 
perto da vila histórica de 
Mambucaba, em Angra dos 
Reis, na Costa Verde. A ví-
tima é um homem, de 32 
anos, que andava num carro 
de passeio, que ficou des-
truído com a batida. 

DIA A DIA

ANGRA: MORTE 
EM COLISÃO

LUCAS CARDOSO
lucas.cardoso@odia.com.br
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ECONOMIA

IR: especialistas analisam mudanças
Eles afirmam que, mesmo com reforma tributária, tabela do Imposto de Renda ficaria desatualizada

O 
projeto do governo fe-
deral enviado para o 
Congresso Nacional 
sobre a Reforma Tri-

butária modifica a tabela do 
Imposto de Renda. Conforme 
já divulgado, o limite de isen-
ção para pessoa física passa-
ria de R$ 1.903,98 para R$ 2,5 
mil. Entretanto, especialistas 
afirmam que, mesmo com as 
mudanças, a tabela ainda con-
tinuaria desatualizada, dei-
xando menos pessoas isentas.

O presidente da Associa-
ção Nacional dos Auditores 
da Receita Fiscal (Unafisco), 
Mauro Silva, explica que a 
falta de correção na tabela 
do IR acumula uma defasa-
gem de 113%. “Ao longo de 
25 anos, esse é o percentual 
de perda. O que foi apresen-
tado é positivo, é um avan-
ço, mas não representa o to-
tal — que fica com um saldo 
de cerca de 80% pela frente”, 
destaca Mauro Silva.

Caso a correção total fos-
se atualizada, o montante 
total seria de R$ 112 bilhões 
e de cerca de R$ 30 bilhões 
na correção de 13% nas de-
mais faixas. “São anos e 
anos de desatualização, por 
isso é um valor muito alto. 
Eu acredito que seria inviá-
vel adotar isso de uma úni-
ca vez. É um começo para 
ocorrer próximas correções, 

dando reajustes que modifi-
quem esse valor”, explica o 
presidente da Unafisco.

O presidente da Unafisco 
afirma que, caso o projeto 
avance, a medida pode bene-
ficiar 5,7 milhões de pessoas, 

O presidente da Unafisco, Mauro Silva, explica que a falta de correção na tabela do Imposto de Renda acumula uma defasagem de 113% 

MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL

São anos e anos de 
desatualização, 
por isso é um valor 
muito alto. Eu 
acredito que seria 
inviável adotar isso 
de uma única vez”
MAURO SILVA, presidente 
da Unafisco

 > O presidente da 
Unafisco avalia que 
o projeto é bem acei-
to,  mas um ponto 
deixa de desejar: a 
declaração simpli-
ficada. Isso porque 
o limite de renda de 
R$ 40 mil por ano 
(cerca de R$ 3,3 mil 
mensais) para que 
o contribuinte pos-
sa fazer a declara-
ção simplificada de 
IR vai afetar as pes-
soas de classe média 
de menor renda e 
que não têm dedu-
ções com dependen-
tes. Ou seja, quem 
ganha acima disso 
vai precisar fazer a 
declaração comple-
ta caso o texto seja 
aprovado.

Atualmente, qual-
quer contribuinte 
que paga o IR pode 
escolher, no momen-
to da declaração de 
ajuste anual, por um 
desconto simplifica-
do, de 20%, no valor 
de até R$ 16.754,34. 
A outra possibilida-
de é a dedução le-
gal  de gastos com 
saúde, educação e 
previdência. 

“A incoerência é a 
limitação do uso da 
declaração simplifi-
cada com o próprio 
objetivo do projeto. 
E por quê? Todas as 
pessoas que são as-
salariadas se benefi-
ciam com ajuste da 
tabela. Não tem de 
ter teto para a decla-
ração simplificada”, 
afirma ele.

Declaração 
simplificada 
deixa a 
desejar

MARINA CARDOSO

marina.cardoso@odia.com.br

que poderão ficar isentas. 
“Passaríamos de 12,5 milhões 
para 18,2 milhões de isentos 
com a tabela proposta”.

D e  a c o r d o  c o m  R i -
chard Domingos, diretor 
executivo da Confirp Con-

sultoria Contábil, o reajuste 
proposto de 31% não chega 
ao patamar do valor que de-
veria ter sido corrigido na ta-
bela. “Entre janeiro de 1996, 
que era de R$ 900 o limite 
de isenção, a dezembro de 

2020, atual 1.903,99, a ta-
bela deixou de ser corrigida 
pelos índices oficiais da in-
flação. Por isso, o limite atual 
de isenção deveria ser de R$ 
4.022,24 (mais que o dobro 
da atual tabela e uma vez e 

meia do valor proposto no 
projeto de Lei)”, afirma ele.

Domingos explica que, 
utilizando os mesmos crité-
rios que obrigam a entrega 
da Declaração de Imposto 
de Renda atualmente, caso 
a tabela de imposto de ren-
da fosse corrigida para R$ 
4.022,24, o limite para entre-
ga da declaração de Impos-
to de Renda no Brasil seria 
de R$ 60.330,00, bem acima 
dos atuais R$ 28.559,70.

“A falta de correção da 
tabela progressiva insere 
anualmente milhares de 
contribuintes na faixa de 
pagamento do imposto de 
renda. Sem dúvida nenhu-
ma, é uma forma indireta 
de aumentar a carga tribu-
tária do trabalhador brasi-
leiro”, explica ele. 
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A 
audiência realizada 
na última quarta-
-feira pela comissão 
especial da Câmara 

dos Deputados que analisa 
a reforma administrativa 
(PEC 32) mostrou alinha-
mento do relator da maté-
ria, Arthur Maia (DEM-BA), 
com o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes. E a ava-
liação de desempenho de 
servidores foi um dos pontos 
de convergência. Apesar de 
a regulamentação do tema 
vir por lei específica, ambos 
defenderam a medida. 

Para o ministro, é preciso 
estabelecer padrões para o 
funcionalismo ser avaliado. 
Segundo ele, isso será defi-
nido pelos próprios profis-
sionais do serviço público, 
citando as carreiras de Esta-
do, que, de acordo com a PEC 

— se for aprovada —, serão 
as únicas a ter a garantia de 
estabilidade.

“(Na proposta) Nós garan-
timos a estabilidade de todo 
o funcionalismo que existe 
hoje, mas queremos cons-
truir, em cima dessa base, 

um regime ainda melhor”, 
disse Paulo Guedes. 

“Não basta o jovem fazer 
o concurso e no dia seguinte 
ter a estabilidade. Ele vai ser 
avaliado e, então, cada car-
reira exclusiva de Estado vai 
dizer o método de avaliação. 

E aí vamos redesenhar essa 
carreira exclusiva de Estado”, 
completou.

Já o relator da matéria de-
clarou que seu parecer terá 
como foco a melhoria do ser-
viço público. Embora a ava-
liação seja objeto de outra 
proposta, Arthur Maia sina-
lizou que seu parecer tocará 
nesse assunto. Segundo ele, 
a ideia é tratar “da gestão 
de desempenho” e não da 
avaliação. 

Uma semana antes, o par-
lamentar chegou a afirmar 
que o tema seria enfrentado. 
“Temos que ter coragem pra 
botar o dedo na ferida e di-
zer que esse tipo de avaliação 
precisa ser feita”, defendeu.

Avaliação 
no centro 
dos debates 
da reforma
Parlamento e governo estão alinhados 
para criar análise de desempenho 

GUSTAVO SALES/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Relator da PEC, Arthur Maia diz que tema deve ser enfrentado, mostrando alinhamento com Paulo Guedes

 > As categorias afir-
mam que o funcionalis-
mo não teme ser avalia-
do. No entanto, ponde-
ram que o projeto pode 
criar brechas para per-
seguições por motivos 
pessoais e políticos. 

Presidente da Frente 
Parlamentar em Defe-
sa do Serviço Público 
(Servir), o deputado 
Israel Batista (PV-DF) 
vem defendendo a 
apresentação de uma 
proposta com mecanis-
mos “claros e técnicos” 
para a avaliação.

“O servidor público 
não tem medo de ava-
liação de desempenho. 
O servidor público só 
não aceita perseguição, 
só não aceita que todas 
as mazelas do serviço 
público sejam jogadas 
nas suas costas”, dis-
se Batista durante au-
diência da comissão.

A frente Servir che-
gou a conseguir pro-
tocolar uma emenda 
substitutiva global à 
PEC 32 que modifica o 
texto em pontos consi-
derados fundamentais. 
A sugestão garante a 
estabilidade para todos 
os servidores e suprime 
o item que cria o “vín-
culo de experiência”, 
entre outras medidas.

‘Servidor 
público não 
tem medo’

Segundo o ministro 
Paulo Guedes, 
servidores vão 
definir formas de 
serem avaliados

REGULAMENTAÇÃO

 n Outros deputados também 
vêm levantando esse debate 
e cobrando a entrega do pro-
jeto que vai regulamentar a 
avaliação de desempenho de 
servidores. Um deles é o presi-
dente da Frente Parlamentar 
da Reforma Administrativa, 
Tiago Mitraud (Novo-MG), que 
tocou no assunto durante a 
reunião com Guedes.

Em entrevista à coluna em 
fevereiro, Mitraud argumentou 
que a estabilidade é necessária 
para algumas carreiras, mas 

que “não pode ser um cheque 
e branco”. Para ele, é preciso 
criar mecanismos para avaliar 
a produtividade.

“Hoje você não tem situa-
ções onde o servidor com mau 
desempenho seja desligado. 
Esse instrumento precisa ser 
aprimorado. Alguns estão 
exagerando na argumenta-
ção para evitar que as coisas 
mudem. (A estabilidade) Não 
é um manto sagrado que não 
pode ser mudado”, sustentou 
o parlamentar.

Deputados cobram envio do projeto



FábiaOliveira

 N Qual a principal diferença da Ticiana de quatro anos 
atrás para essa que volta à TV agora?

 L Eu acho que estou mais madura, mais calma… Nada como 
o tempo, a vivência e a idade. Passar por várias experiências 
de vida transformam a gente. Não tem como não evoluir. Eu 
acho que estou melhor, se comparado há quatro anos. Fiquei 
fora do mercado por quatro anos, então dá aquela desatuali-
zada de processos, de equipes, fiquei destreinada em relação 
à interação com a câmera, roteiro... Tudo isso que faz parte de 
um processo de gravação de um programa e do papel como 
apresentadora. Mas como essa foi minha atividade durante 
muitos anos da minha vida e é o que eu gosto, tenho formação 
e jeito pra fazer. É como andar de bicicleta. Fica um pouqui-
nho fora de forma, na hora de voltar dá escorregadinha, mas 
depois que vai… Foi o que aconteceu comigo, fiquei ansiosa, 
com medo de ter perdido o jeito, o time, a voz, a postura, o 
jeito, mas quando eu gravei fluiu muito natural. Me sinto hoje 
muito melhor. Isso falando do profissional. Como pessoa, 
acho que estou mais calma. Estou mais resiliente também. 

 N O que essa nova temporada do programa terá de 
diferente?

 L Bastante diferença. O formato ficou bem redondo. Acho 
que o formato atingiu o ciclo dele e está maduro e finaliza-
do. Estou adorando, porque cria-se um formato, mas ele vai 
se desenhando, se moldando e se adaptando ao longo das 
gravações, das necessidades, e a minha equipe conseguiu 
fazer essa adaptação muito bem feita. Vieram novas ideias. 
O primeiro era numa locação, um cenário meio aberto com 
muita luz natural. Essa temporada já é em um estúdio, em 
um ambiente mais controlado. O formato em si também está 
bem diferente. Antes eram duas provas onde as mães cozi-
nhavam para decidir. Os filhos ficavam mais na participação 
da plateia, da torcida e entravam mais como coadjuvantes. 
Agora, a mãe continua com um papel importante, mas o filho 
também tem uma participação tão forte quanto a da mãe. Fi-
cou mais igualado. Eu notei que as pessoas queriam ver mais 
o artista, e aí aumentou para três provas e em uma delas o 
artista é quem cozinha. Então fica muito engraçado, porque 
a maioria não tem intimidade alguma com o fogão! Não sabe 
cozinhar, se atrapalha, fica nervoso e são extremamente com-
petitivos. Querem ganhar mesmo não sabendo fazer nada. É 
uma bagunça! O bolo sola, estoura panela… Ficou muito le-
gal. Também tem música quando o artista é da área musical. 
Está muito legal e eu estou muito feliz com o resultado deste 
novo formato. 

 N Você está envolvida em cada detalhe da produção e 
direção?

 L Sim. É um formato (o primeiro) que eu criei, junto com 
uma amiga minha. Esse agora já está bem evoluído e bem 
diferente. Montei uma produtora de vídeo pra isso, então 
eu quis aproveitar que estou voltando, esse tempo de pausa 
e de experiência para colocar as coisas do jeito que sempre 
quis e sonhei. Eu quis formar equipe com todas as pessoas 
que eu conhecia e gostava do trabalho. As funções que eu não 
conhecia a pessoa, eu pedia indicação para quem eu confia-
va e quem eu admiro profissionalmente. Então eu montei a 
equipe a dedo, escolhi o cenário e o design do cenógrafo. A 
equipe de pós-produção, o cuidado com a arte, o bom gosto 
com as cores do pacote gráfico, do casting, porque chamei 
amigos meus artistas para participarem, então posso dizer 
realmente que cada detalhe, desde o avental das mães ao di-
retor eu participei. 

 N O que o público pode esperar do ‘Duelo de Mães’, na 
Band?

 L Vai ser divertido. Vão poder aprender receitas novas e muito 
interessantes. Um dos privilégio que teremos nessa tempo-
rada é ter acesso às receitas de gerações de famílias dos con-
vidados. A primeira prova se chama ‘Receita Afetiva’. A mãe 
traz a receita especialidade dela e que geralmente são receitas 
de gerações. Então tem família descendente de italianos que 
traz a receita, família do Nordeste com comida típica… São 
receitas das avós, bisavós, tataravós. E a gente tem acesso a 
essas receitas incríveis e que os artistas amam. E ainda tem 
as receitas do chef Dalton Rangel, que tem um restaurante 
super renomado. Então, além de ter acesso às receitas, é di-
vertido ver os filhos atrapalhados, ver as mães entregando 
hábitos e contando coisas dos filhos em relação a co-
mida, como alguns comerem verde (cebolinha, 
salsinha ou coentro), não comer cebola, etc. 
E é bonito de se ver a interação entre as 
famílias. Fora a história da compe-
tição que você acaba se envol-
vendo e torcendo. É uma 
mistura de reality, 
entretenimen-

ENTREVISTA TICIANA VILLAS BOAS, APRESENTADORA

to e curiosidade sobre a vida pessoal do artista.

 N Tem previsão de nova temporada depois dessa?

 L O ‘Duelo de Mães’ não será por temporada. Vai en-
trar na grade de programação fixa da Band de 2021 e 
2022 inteiro. Então o sábado, às 20h30, é nosso. 

 N Como está sendo retornar para a emissora que 
foi sua casa durante tantos anos? Como surgiu 
essa oportunidade de voltar?

 L Está sendo muito especial. Estou me sentindo real-
mente em casa. Quando eu saí da Band, há seis anos, que 
foi depois do nascimento do meu primeiro filho, eu saí 
deixando amigos e mantive a amizade ao longo desses 
seis anos. Tenho um carinho muito grande pela família 
Saad, especialmente pela Rosana. Realmente saí de por-
tas abertas, com relacionamento com todo mundo. Foi 
natural, o projeto com o SBT acabou não dando certo, eles 
sabiam que eu já tinha essa relação boa e me convidaram. 
Estou sendo muito bem recebida, um carinho enorme, não 
tinha como ser melhor.

 N Como está sendo gravar e trabalhar duro na gestação? 
Como tem se dividido nas tarefas de mãe, empresária, 
apresentadora e etc?

 L É difícil. Não dá pra conciliar de um jeito que eu fique 
satisfeita. Conciliar a vida de mãe, empresária, apresenta-
dora… Não dá, porque eu sou exigente comigo mesma e não 
vou dizer que estou satisfeita e estou achando que está tudo 
bem e consigo conciliar. Sempre fica um peso menor pra uma 
função e um peso maior pra outra. Mas, foram três semanas, 
nesse último mês mais intenso que começou a produção, en-
tão nada se compara a uma diária de gravação em que você 
leva de 10 a 12 horas gravando, porque são três receitas por 
dia. Realmente é um esforço muito grande e uma dedicação 
de tempo integral. Não tem como eu dar atenção para os meus 
filhos, casa, marido, minha loja, gravando de 10 a 12 horas. Mas 
a vantagem é: faço esse batidão de gravações agora de quase 
um mês, deixando a função de mãe, empresária e dona de casa 
em defasagem, mas nos intervalos recorro à tecnologia, pois es-
tou grudada no WhatsApp me comunicando com todo mundo, 
fazendo FaceTime com meus filhos, marido, com funcionário da 
casa, com minha sócia da loja. Claro que não é a mesma coisa de 
participar presencialmente e intensamente, mas dá pra suprir. 

 N Como está sendo encarar a gestação em meio a uma 
pandemia? 

 L Complicado. Tive medo, no início. Fiquei na dúvida se esperava 
ter neném e ano que vem começava a gravar, mas fiquei com medo 
de perder a oportunidade, de perder o bonde. Não gosto de arris-
car perder oportunidades. Prefiro me jogar e me joguei, claro que 
dentro dos limites possíveis do risco. Eu tinha sido vacinada quan-
do começaram as gravações, porque grávidas já tinham entrado em 
grupo de prioridade por serem consideradas de risco. Além disso, eu 
tinha um IGG com imunidade, porque eu já tinha tido Covid antes 
de engravidar. Contratei uma equipe Covid só pra cuidar dessa ques-
tão da prevenção. A gente fazia testes de três em três dias com um 
laboratório super seguro. Toda a equipe e convidados foram testados, 
tanto que tiveram três convidados que não puderam gravar porque 
deu positivo, mas nem chegaram a entrar em estúdio na produtora. 
A gente fez os testes antes e nos convidados a gente fazia os testes na 
casa deles e quando chegavam no estúdio. Fora isso todos usavam 
máscaras e álcool em gel. Cada um possuía o seu frasco individual. 
Então procurei diminuir todos os riscos pra mim e pra minha equipe. 
Tanto que estamos finalizando as gravações com zero de baixa na 
equipe. Não tivemos ninguém da equipe contaminado e isso 
está sendo uma satisfação enorme pra mim. 

 N Como está a expectativa para a chegada da 
bebê? Já escolheu o nome? Fez enxoval?

 L Eu trabalhei tanto desde que 
descobri que estava grávi-
da, em dezembro. Gra-
vei em novembro 
e em dezem-

 > Grávida pela terceira vez, Ticiana Vil-las Boas está de volta à TV após quatro anos afastada dos holofotes para se de-dicar exclusivamente à família. Pres-tes a estrear uma edição repaginada do ‘Duelo de Mães’, na Band, em 21 de agosto, a apresentadora conversa com a coluna sobre o tempo em que fora da mídia. Enquanto esteve vi-vendo sua fase mais discreta como pessoa pública, a jornalista en-carou uma mudança de percurso que a fez virar empreendedora no mercado do designer de interio-res bem no auge da pandemia. Na entrevista abaixo, Ticiana conta como tem sido sua batalha como mãe, empresária, dona de casa e apresentadora ao mesmo tem-po. Ela também revela como faz para equilibrar suas priorida-des no dia a dia e conta novi-dades sobre a atração que irá 
comandar. 

‘Não deixo ‘Não deixo 
meus medos me meus medos me 
paralisarem’ paralisarem’ 
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bro descobri. Em janeiro começaram esses 
projetos novos, então eu não tive tempo. É a 

minha terceira filha e a que menos consegui 
dar atenção. Minha primeira menininha, então 

imagine. O quarto eu vou começar a fazer agora 
que as gravações do ‘Duelo’ estão acabando, fal-

tam menos de dois meses pra ela nascer… Então 
agora que vou começar a ver quarto, enxoval… E 
o nome, eu e meu marido decidimos dar quando 

ela nascer e a gente ver o rostinho dela. 

 n A previsão de nascer é bem próxima da es-
treia. Como você organizou essa questão? Como 
pretende voltar a gravar com ela tão pequena?

 L A previsão é nascer bem próximo da estreia, dia 21 
de agosto. Se for até 39 semanas, será nessa semana aí, 

na semana da estreia. E aí eu tô tentando me organizar, 
porque deixei uma frente gravada de treze episódios. Ela 

vai nascer no final de agosto e aí eu tenho que começar a 
gravar pra emendar, já que entrou na grade da Band e não 

será mais por temporada. Tenho que emendar porque não 
pode ficar um sábado sem programa. Devo voltar a gravar 
no início de novembro, na primeira semana. Ainda não pen-

sei como vai ser isso, mas vou conseguir me organizar sim. 
Vai dar certo! Eu sempre trabalhei com todos os meus filhos, 

com o Joesley Filho, o Joaquim, eu sempre trabalhei com eles 
bem pequenininhos, com três meses… Claro, não vou ficar o 
dia inteiro fora, não vou fazer como fiz agora de ficar um mês 
inteiro gravando direto. Como entrou na grade, não tem essa 
pressa de gravar muito num curto período de tempo. Então eu 
quero gravar um episódio por semana, porque assim dá tempo 
de me dedicar e não atrapalha minha relação com ela, princi-
palmente nesse início mais complicado em que ela precisa 
mais de mim. Talvez fazer um cantinho no meu camarim pra 
ela e levar ela pra gravar… Tô pensando ainda como vai ser. 

 n Enquanto esteve fora da TV você resolveu empreen-
der. Como é o lado empreendedor 

da Ticiana?

 L Quando estava fora da TV 
eu não queria ficar parada 
em relação a trabalho, cabe-
ça, porque eu trabalhei mi-
nha vida inteira, desde os 19 
anos, então é difícil parar o 
trabalho totalmente. Como 
eu tinha decidido que não 
iria trabalhar em frente às 
câmeras, me expondo pu-
blicamente, eu falei: quero 

fazer alguma coisa que 
eu trabalhe nos bas-

tidores. Nem que 
seja bem di-

ferente do 
que eu 

trabalhei a vida toda. E como eu gosto de arquitetura, arte 
e decoração, eu resolvi ir por esse caminho. Estava deco-
rando minha casa, na época, e queria fazer sozinha. Estava 
com tempo, então viajava, ia para as lojas, pesquisava, lia 
sobre… E aí calhou de uma amiga minha de Salvador, que 
tinha uma loja que eu já conhecia, porque eu já era cliente 
dela, estar se mudando pra São Paulo. Ela tinha vontade 
de abrir uma marca, uma loja, e aí conversamos e resol-
vemos abrir essa marca com um monte de ideias que ela 
tinha ao longo dos 20 anos dela nesse mercado. A loja dela 
era linda lá em Salvador. Ela fechou a loja lá pra vir morar 
com a família inteira em São Paulo para poder abrir a loja 
aqui. Então recomeçamos tudo do zero com as ideias dela 
e minhas e deu super certo. A gente não usa plástico, tudo 
é sustentável, porque a gente se preocupa com a origem de 
cada material, desde as fibras que os artesãos manipulam, 
o nível de certificação da madeira, do couro… Então é algo 
com propósito, algo que me satisfaz. 

 n Você em meio à pandemia que assola o país empreen-
deu duas vezes - tanto com o lançamento da sua loja 
quanto em produzir um programa do zero em tempos 
tão difíceis. Não teve medo? 

 L Eu não deixo meus medos me paralisarem. Eu tinha mui-
ta vontade e acho que a gente se reinventa em momentos 
difíceis. Eu sempre gostei de desafios, sempre encarei os 
momentos difíceis, aprendi a ter calma, resiliência e encarei. 
Eu tô numa posição, de certa forma, privilegiada em que eu 
posso assumir alguns riscos e tentar ajudar de alguma for-
ma as pessoas no meu entorno. Então levei muito isso em 
conta pra lançar a loja, por exemplo, em plena pandemia. 
Tínhamos algumas fábricas, mas agora, prestes a completar 
um ano do lançamento, estamos começando com a nossa 
fábrica própria, porque no início eram muitas fábricas ter-
ceirizadas e muitas fecharam por causa da pandemia. Fiquei 
feliz com o feedback de que algumas não fecharam porque 
ficaram na esperança e produziram móveis para gente, na 
esperança de um novo mercado, no aquecimento da indús-
tria e do setor. Então, poder participar desse processo, de 
certa forma, me dá um incentivo. Essa garantia de emprego 
para essas pessoas e para o setor me deixou muito feliz e 
me deu mais vontade de inaugurar uma loja em plena pan-
demia. Conseguimos! Estamos aí, o setor de decoração foi 
pouco afetado pela pandemia, tivemos essa sorte. 

 n Por que apostar no mercado de designer de  móveis? 
Era algo que você já gostava e se identificava?

 L Era meu hobby durante o período que eu fiquei fora da 
TV. Eu cuidava bastante da casa. E quando você olha pra 
casa acaba vendo a questão da decoração, acaba estudando 
sobre arquitetura, arte, conhecendo pessoas desse meio. E 
aí eu me apaixonei. 

 n Você já tem loja em São Paulo. Pensa em expandir o 
negócio para outros estados?

 L Por enquanto não penso em ter loja própria em outros 
estados. Estamos abrindo representações em lojas muito 
renomadas que já existem. Procuramos as melhores lojas 
nas capitais, eles nos procuraram também para serem nos-

sos representantes. Já inauguramos com representan-
tes… A minha sócia tem 20 anos de mercado, a Clarissa 

Schneider, que é nossa curadora e é super conhecida 
na área, foi diretora da Casa Vogue durante 14 anos… 
Agora temos representações em Brasília, Goiânia, Rio 

de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. 

 n Estava tudo certo pra você apresentar o ‘Vem Pra 
Cá’, no SBT. O que aconteceu entre o piloto e a estreia 
do programa?

 L Gravei o piloto e deu super certo. Foi uma surpresa pra 
mim (não ter vingado), mas encarei da melhor forma. Deus 
escreve certo por linhas tortas. Eu acredito muito nessa 
frase, porque acabou que foi muito melhor pra mim. Eu 
fiquei surpresa na hora, porque estava tudo certo, mas não 
fiquei chateada, porque no dia seguinte a Band já me cha-
mou e pra mim foi muito melhor esse projeto. É semanal, 
é um projeto meu, que eu estou produzindo, então estou 
tendo muito mais liberdade. No SBT era um programa 
com um formato deles em que eu entraria como apresen-
tadora e me adequaria a todo formato e à produção. E eu 
agora, grávida, prestes a ter três filhos, não seria tão fácil 
para a família. Ainda mais para a recém-nascida com um 
trabalho ao vivo e diário. Iria ser mais pesado. Esse meu 
projeto agora é semanal e me dá um pouco mais de tempo 
pra cuidar da casa, dos filhos, da loja. Foi melhor pra mim e 
ter a liberdade de criar e produzir o meu formato me deixa 
muito mais feliz. Eu tenho uma gratidão pelo SBT, porque 
foi a emissora que apostou em mim como apresentadora de 
entretenimento, onde eu fiz amizades e continuo com essas 
amizades. Tenho carinho e admiração por muitas pessoas. 
É uma casa da família feliz mesmo, de ser acolhida, porque 
as pessoas lá são muito simples, desde o presidente, a dire-
ção até a equipe técnica. São todos iguais. O jeitinho de ser 
da empresa é muito legal. Admiro o Silvio Santos e vários 
profissionais. Não deu e eu não fiquei chateada por isso.
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O gato George “trabalha” na estação 
de Stourbridge Junction, em West 
Midlands (Reino Unido), e é reco-
nhecido como o chefe de caçador de 
ratos do lugar. Ele tem como tutor o 
supervisor Ian Tomlinson. George tem 
sua cama, comida e água à vontade, 
além dos brinquedos e guloseimas 
que recebe do público. No Twitter, 
George tem mais de 20 mil fãs.

O SUCESSO 
DE GEORGE

REPRODUÇÃO TWITTER @@THESTOURBRIDGE

O Chow Chow chama a atenção por onde quer que 
passe, por sua aparência fofa que se assemelha a um 
leão e que dá origem ao seu nome, que, em uma tra-
dução livre, significa “leão macio e fofo”. Como se trata 
de um animal calmo, ele pode passar horas deitado. 
Por isso, o tutor deve estimulá-lo a praticar atividades 
físicas, para evitar problemas com sobrepeso. 

O FOFO CÃOZINHO 

CHOW CHOW

Picasso Dump Truck e sua tutora, Kendal Greer, moram em Orlando (EUA) e se 
mudaram para um apartamento sem telas de proteção. Desde o dia em que teve 
acesso à sacada do lugar, o felino foge pela grade para ficar em cima de um toldo a 
seis metros de altura. Ao avistar a alça do seu rodo, Kendal percebeu que era a ferra-
menta ideal para impedir que Picasso avançasse entre as grades da sacada.

JEITINHO PARA O GATO NÃO FUGIR

PIXABAY

Convivência saudável

Conhecidos popularmente por serem rivais naturais,  
cães e gatos, quando domesticados, podem ter uma 
convivência saudável. No primeiro contato entre os ani-
mais, o gato deve estar dentro da caixa de transporte e o 
cão preso à guia.

SHUTTERSTOCK/DIVULGAÇÃO PREMIERPET

O GIGANTE 
DOGUE 
ALEMÃO
De todos os cães 
classificados 
como gigantes, o 
dogue alemão é o 
mais famoso de-
les. Ele chega aos 
incríveis 80cm 
de altura na fase 
adulta e seu peso 
gira em torno de 
62kg. Seu corpo 
firme, musculoso 
e forte impõe res-
peito em qualquer 
um. Por isso, é 
um ótimo cão de 
guarda.

FIQUE 
LIGADO!

Oinverno chegou e, com ele, as bai-
xas temperaturas. Nesta época do 
ano, tutores de cães e gatos preci-

sam redobrar os cuidados com o bem-es-
tar de seus animais, com atenção espe-
cial à alimentação. 

É comum querer comer mais no frio, 
pois o clima é convidativo para guloseimas 
e alimentos mais calóricos, que propiciam 
a sensação de aconchego. Principalmente 
com a chegada das férias, somada ao iso-
lamento social, que fazem da ocasião um 
“prato cheio” para a comilança.

Existe uma forte tendência à transferên-
cia de hábitos dos tutores aos seus melho-
res amigos e, no âmbito da alimentação, 
isso pode ocasionar diversos problemas 
aos pets, como o sobrepeso e até mesmo a 
obesidade num curto espaço de tempo.

É importante esclarecer que os animais 
de estimação não necessariamente sen-
tem mais fome durante o frio. O inverno 
brasileiro é ameno e as condições domés-
ticas em que a maioria dos pets vive são 
alguns dos fatores que tornam pouco 
provável que a temperatura interfira na ne-
cessidade de mais alimento para o funcio-
namento do organismo.

“Grande parte dos cães e gatos que têm 
lar vive em áreas internas. Eles permanecem 
no conforto do lar aquecido, com camas, 
mantas e até roupinhas, e dificilmente 

saem na rua para exercícios 
intensos, o que contribui 
para que mantenham a 
temperatura corporal es-
tável”, explica o médico 
veterinário Flavio Silva.

Se a temperatura do 
pet se mantém estável 
com essas condições, isso 
significa que o organismo 
dele não está gastando mais 
energia para se manter aquecido. 
“Como não há aumento no gasto ener-
gético, não há motivo para repor energia 
com mais calorias, muito menos para que 
o animal sinta mais fome. Portanto, o 
tutor não deve oferecer alimento a mais”, 
esclarece o especialista.

Além de evitar o excesso de alimentos, 
Flavio dá algumas dicas para garantir a 
saúde e bem-estar dos pets durante a épo-
ca mais fria do ano e evitar o sobrepeso e 
obesidade, além de outras doenças.

Uma delas é manter uma rotina de ali-
mentação com horários fixos, além de não 
deixar o alimento por mais de 15 minutos a 
cada refeição. Se o animal não comer, retire 
a vasilha. Outra dica é que os petiscos não 
substituam o alimento completo e balan-
ceado e representem no máximo 10% das 
calorias diárias indicadas para a idade e o 
porte do animal.

Como cuidar da 
alimentação do 
pet no inverno

UMA AMIZADE 
ESPECIAL ENTRE 

CACHORRO E BEBÊ

A amizade entre cachorros e humanos é 
milenar. No caso de JASPER e Hazley, os dois 

crescem como irmãos. Em vídeo publicado nas 
redes sociais, a mãe, Shandel, mostra as travessu-

ras dos dois. “Quando eu tive minha filha, algo dentro 
de mim disse: ‘Precisamos de um filhote também’”, con-

tou ao ‘Dodo’.  “Depois de adotar Jasper, semanas depois 
Hazley começou a engatinhar”, conta.
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