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Com mais de 34 milhões de doses já aplicadas, Brasil tem a imunização como arma mais 
potente para vencer a pandemia, aliada aos cuidados que cada um deve manter.

PELA VIDA, VACINE-SE!
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Em virtude da pandemia,      
estamos circulando 
apenas em versão 
digital. Nosso objetivo é 
restabelecer o mais 
breve possivel a nossa 
versão impressa,
oferecemos um
jornalismo imparcial, com-
prometido com a verdade 
e a imparcialidade da 
notícia.
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N O S S A  I D E I A  É . . .

N O  B A N Q U I N H O  D A  P A C I Ê N C I A . . .

Desde o início o Go-
verno brasileiro confir-
ma que a vacinação não 
é obrigatória e sim op-
cional. A maioria da po-
pulação já entendeu que 
precisa-se pegar o calen-
dário e passar por todo o 
trâmite de vacinar. Obri-
gatório realmente não 
deve ser, porque ninguém 
pode ser obrigado a nada, 
mas é praticamente im-
prescindível. 

É preciso entender que 
a vacina veio para ajudar 
o povo, o planeta a erra-
dicar de vez a dissemina-
ção do Covid-19, que tem 
prejudicado todo o pla-
neta. E não vai adiantar o 
discurso egoísta que “se 
eu ficar doente o proble-
ma é meu”, porque quem 
estiver doente, mesmo 
com a doença já contro-
lada está tirando leito de 
quem precisa. Depois do 

Covid-19 as fatalidades 
ficaram praticamente 
proibidas, já que hoje não 
possui espaço para inter-
nações.

Por isso, vacinar-se 
não é questão de escolha 
e sim uma questão de ci-
dadania, de segurança 
para os outros e de tran-
quilidade para um país 
que não aguenta mais so-
frer.

A necessidade da população entender que se vacinar é 
preciso, não uma escolha

J O R N A L  D R 1  R E S P O N D E . . .
ANA CAROLINA XAVIER VALÉRIO
Advogada
diariodorioresponde@jornaldr1.com.br

....................................................................................................

1- Maria Cristina, Ni-
terói: Comprei uma má-
quina de lavar roupas há 
15 dias, mas ela não está 
centrifugando. O que faço?

JDR1 - Você deverá, 
dentro de 90 dias, comu-
nicar a loja onde comprou 
este eletrodoméstico 
para que a mesma repare 
o defeito em 30 dias. Ain-
da nesse prazo, se a loja 
não fizer nada, você po-
derá escolher dentre as 
três alternativas, art. 18 
do CDC:

I- a substituição do 
produto por outro da 
mesma espécie, em per-
feitas condições de uso;

II- a restituição ime-
diata da quantia paga, 
monetariamente atua-
lizada, sem prejuízo de 
eventuais perdas e danos;

III- o abatimento pro-
porcional do preço.

No seu caso, a substi-
tuição do produto parece 
ser a sanção mais conve-
niente, pois a “opção” re-
ferida neste dispositivo 
abrange espécie, marca e 

modelo idênticos. 
 2- Mariana, Barra de 

Guaratiba: Por quanto 
tempo meu nome pode fi-
car no SPC/SERASA?

JDR1 - Caso efetue o 
pagamento do que deve, 
seu nome deverá ser re-
tirado imediatamente da 
lista destes órgãos. En-
tretanto, permanecendo 
inadimplente, seu nome 
pode ficar na lista por, no 
máximo, cinco anos. 

3- João Pedro, São 
Cristóvão: Qual prazo para 
reclamar de defeito que 
apareceu em um liquidifi-
cador?

JDR1 - Os prazos, de 
acordo com o Código de 
Defesa do Consumidor, 
são: 30 dias, quando for 
fornecimento de serviços 
e produtos não duráveis; 
90 dias, quando for for-
necimento de serviços 
e produtos duráveis. No 
seu caso, você tem 90 
dias a partir da compra 
para reclamar, pois o li-
quidificador é um produ-
to durável.

Quem nunca acordou no 
meio da manhã, mesmo que 
seja em um final de semana 
de folga ou  um feriado, com 
uma ligação de telemarke-
ting? Aquela ligação extre-
mamente inconveniente 
oferecendo serviços que 
você já negou por diversas 
vezes e mesmo assim se-
guem te procurando? Nin-
guém aguenta mais essas 
ligações de operadoras de 
telefonia, de serviços de te-
levisão a cabo, de emprés-
timo...O telemarketing no 

Brasil se tornou o serviço 
mais insuportável já visto 
neste planeta. 

E as ligações passam do 
limite do aceitável. Eles de 
te ligarem de forma insis-
tente, ainda cobram que 
você forneça os seus pró-
prios dados. Obviamente, 
os atendentes não são os 
culpados. Estão apenas fa-
zendo seus trabalhos.  Infe-
lizmente, são os patrões que 
mandam isso.

E não adianta bloquear 
o número que te liga insis-

tentemente. Eles vão te ligar 
de outra opção. E tome blo-
queio e tome mais ligação. 
Sempre os mesmos. Com o 
mesmo papo. Com a mesma 
encheção. O telefone fixo en-
tão virou uma artigo apenas 
decorativo. É só para isso. 
Já já eles vão começar a te 
atacar por redes sociais ou 
aplicativos de mensagem. 
Não dá nem para ter mais 
paciência. O telemarketing 
já esgotou toda e sequer 
existente.

S U A  C I D A D E ,  S E U  J O R N A L

O telemarketing no Brasil virou um serviço difícil de aturar e inconveniente
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A prefeitura do Rio de 
Janeiro decidiu prorrogar 
as medidas restritivas até 
27 de abril. Entre elas, 
figuram a proibição da 

permanência de pessoas 
nas ruas das 23h às 5h 
e na areia das praias em 
qualquer horário. Boates 
e casas de show também 

continuam fe-
chadas. Bares, 
restaurantes, 
comércio e 
serviços não 
essenciais per-
manecem com 
restrições de 
horário.

E n q u a n t o 
isso, a prefeitu-
ra continuará 
com o auxílio 
e m e r g e n c i a l 
para barra-
queiros e tra-

balhadores informais da 
praia, haja visto que o ser-
viço continuará sem fun-
cionamento. Mesmo com 

as restrições, foi possível 
acompanhar nos últimos 
dias alguns banhistas nas 
praia e sendo abordados 
pela Guarda Municipal. Al-
guns bares e restaurantes 
também foram autuados 
por descumprirem as re-
gras e manterem abertos 
e com clientes os estabe-
lecimentos, mesmo após 
as 21h, conforme consta 
no decreto. Além disso, 
festas clandestinas se-
guem ocorrendo pelo Rio 
de Janeiro inteiro e sem 
abordagem intensa da se-
gurança pública.

Os bares e restauran-
tes, por exemplo, só po-

derão atender presen-
cialmente os clientes até 
as 21h. O comércio não 
essencial poderá abrir das 
10h às 18h e os serviços 
não essenciais das 12h 
às 21h. Estabelecimentos 
culturais e de lazer, como 
museus, bibliotecas, zoo-
lógico e parques de diver-
sões, só podem funcionar 
das 12h às 20h. Nos clu-
bes sociais e esportivos, o 
horário é das 6h às 21h.

A decisão de prorrogar 
as medidas restritivas foi 
tomada para reduzir o rit-
mo de contaminação pelo 
novo coronavírus, que 
provoca a covid-19.

Rio mantém medidas restritivas e praias continuam fechadas

O Governo do Esta-
do assinou mais 13 con-
vênios com cidades das 
regiões Serrana, Sul Flu-
minense, Médio Paraíba 
e Noroeste para obras 
de infraestrutura viária. 
Foram contemplados os 
municípios de Petrópo-
lis, Teresópolis, Pinhei-
ral, Piraí, Rio Claro, Rio 
das Flores, Valença, São 
José do Vale do Rio Preto, 
Aperibé, Cachoeiras de 
Macacu, Italva, Itaperuna 
e Laje do Muriaé. No to-
tal, serão investidos, por 
meio do Departamento 
de Estradas de Rodagem 
(DER), R$ 150 milhões 
em 89 municípios flumi-
nenses.

"Precisamos inves-

tir em todos os municí-

pios do Estado do Rio. As 

obras nas principais vias 

municipais ajudam tam-

bém no desenvolvimento 

das regiões. A boa estru-

tura atrai empresas, que 

geram emprego e renda 

e combatem a pobreza", 

ressaltou o governador 

em exercício Cláudio Cas-

tro.

No pacote inicial foram 

contemplados Belford 

Roxo, Duque de Caxias, 

Japeri, Mesquita, Nova 

Iguaçu, São João de Me-

riti, Paracambi, Paty do 

Alferes, Angra, Mangara-

tiba, Paraty, Itaguaí, Bar-

ra do Piraí, Barra Mansa e 

Itatiaia.

A Universidade do 
Estado do Rio de Janei-
ro (Uerj) decidiu adiar 
o Exame Único do Vesti-
bular Estadual 2021, do 
dia 2 de maio para 18 de 
julho. A medida foi toma-
da, segundo a instituição, 
em função da pandemia 
da Covid-19 e das “proje-
ções negativas das auto-
ridades sanitárias e das 
instituições científicas, 
bem como da Comissão 
para Acompanhamento e 
Suporte à Tomada de De-
cisão sobre o Coronavírus 
no Âmbito da Universida-
de”.

O modelo de prova e 
os programas das disci-

plinas permanecem os 
mesmos.

Os candidatos que se 
inscreveram, mas perde-
ram o prazo para escolha 
do curso terão uma nova 
oportunidade. O sistema 
será reaberto de 18 a 22 
de abril.

Aqueles que deseja-
rem optar pelas cotas 
também poderão enviar 
os documentos neces-
sários neste período. O 
acesso deve ser feito pelo 
site www.vestibular.uerj.
br. Em breve a universi-
dade também irá divulgar 
novas informações sobre 
a regularização do pro-
cesso seletivo.

Foto: Tânia Rego/Agência Brasil

Foto: Governo do Rio

Governo do Rio investe na infraestrutura 
viária de municípios fluminenses

Uerj adia vestibular 2021 para julho 
por causa da pandemia

Foto: Reprodução

As praias do Rio de Janeiro seguem fechadas 
até o dia 27 de Abril

Governo do Rio investiu em 
estrutura com municípios 
fluminenses

Vestibular da Uerj 
foi adiado devido a 
pandemia
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Desde o início do manda-
to do atual presidente Jair 
Bolsonaro, os ministros do 
STF têm tomado iniciativas 
"jurídicas" intervindo nos 
outros poderes constituídos 
e eleitos democraticamente 
- executivo e legislativo. São 
inúmeras intervenções e a 
mais recente foi a determi-
nação do ministro Luís Ro-
berto Barroso, dirigida ao 
presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco, para instalar 
uma CPI (Comissão Parla-
mentar de Inquérito) para 
apurar ações e omissões do 
governo federal no combate 
à pandemia da Covid-19. 

A decisão atendeu pedi-
do feito pelos senadores do 
Cidadania Alessandro Viei-
ra (RS) e Jorge Kajuru (GO), 
que, ao invés de buscar 
solucionar as questões na 
própria Casa, recorreram ao 
STF desnecessariamente.

O ministro Barroso, no 
alto de sua "autoridade" 
sem limites, ao invés de tra-
tar o assunto nos termos 
constitucionais, ou seja, nos 
princípio da independência 
entre os poderes, se arvo-
rou em baixar uma determi-
nação inconstitucional para 
instalação da CPI. E o presi-
dente do Senado, acovarda-
do, "bateu continências" e 
se prontificou a encaminhar 
a determinação. Obviamen-
te, o presidente senador 
deveria ter respondido ao 
ministro Barroso que não 
acataria tal determinação, 
pois está carece de legitimi-
dade e rompe com a inde-
pendência harmônica dos 
poderes.

Na verdade, o que temos 
hoje é, de um lado, um des-
respeito aos termos consti-
tucionais praticados pelos 
11 ministros do STF (que 
consome por ano mais de 

R$ 1 bilhão dos cofres pú-
blicos) e, do outro, 81 se-
nadores e 513 deputados 
federais acovardados, que 
consomem cerca de R$ 12 
bilhões por ano.

Que estamos sendo go-
vernados pelo STF, lamen-
tavelmente não há a menor 
sombra de dúvidas. O povo, 
em decorrência da pande-
mia, está desmobilizado e 
acuado, pois sabemos que 
em condições normais já 
teriam mudado toda essa 
situação repressiva (intimi-
dações, cerceamento do di-
reito de liberdade de ir e vir, 
de opinião, censura, prisões 
etc). Estamos vivendo um 
regime de exceção - lei de 
segurança nacional, estado 
de sítio, toque de recolher, 
com prefeitos e governado-
res com poderes também 
ilimitados garantidos pela 
irresponsabilidade dos mi-
nistros do STF.

A nossa Constituição é 
clara ao "assegurar o exer-
cício dos direitos sociais e 
individuais, a liberdade, a 
segurança, o bem-estar, o 
desenvolvimento, a igualda-
de e a justiça como valores 
supremos de uma socieda-
de fraterna, pluralista e sem 
preconceitos, fundada na 
harmonia social e compro-
metida, na ordem interna e 

internacional, com a solu-
ção pacífica das controvér-
sias".

E mais ainda, no Art. 2º, 
se determina que os "Pode-
res da União" são indepen-
dentes e harmônicos entre 
si: o Legislativo, o Executivo 
e o Judiciário.

Já o Art. 52 diz que 
"Compete privativamente 
ao Senado Federal":

 I -  Processar e julgar o 
Presidente e o Vice-Presi-
dente da República nos cri-
mes de responsabilidade, 
bem como os Ministros de 
Estado e os Comandantes 
da Marinha, do Exército e 
da Aeronáutica nos crimes 
da mesma natureza conexos 
com aqueles;

 II - Processar e julgar os 
Ministros do Supremo Tri-
bunal Federal, os membros 
do Conselho Nacional de 
Justiça e do Conselho Nacio-
nal do Ministério Público, 
o Procurador-Geral da Re-
pública e o Advogado-Geral 
da União nos crimes de res-
ponsabilidade;

Donde se conclui que 
o Congresso Nacional, em 
particular o Senado Federal, 
é plenamente legítimo para 
ditar as normas, cumprir e 
fazer cumprir os preceitos 
constitucionais.

A tal CPI vai ser instau-
rada em plena pandemia, 
quando deveríamos es-
tar todos concentrados no 
combate à Covid-19 e sal-
vando vidas. A política dos 
congressistas, dos partidos 
políticos e dos ministros 
do STF tem dominado o ce-
nário e se sobressaído ao 
combate à pandemia. Nesse 
caso, não se tendo outras 
alternativas, a CPI deverá 
ser estendida aos Estados 
e Municípios. Ao menos é o 
que todos esperam.

O P I N I Ã O . . . E C O N O M I A . . .
carlos.aguiar@jornaldr1.com.br

A harmonia entre os poderes: um campo 
minado pelo STF

CARLOS AUGUSTO
(CARLÃO)

Sindicalista, advogado e 
jornalista - MTb 38577RJ

Adiado prazo para entrega da 
declaração de Imposto de Renda

A Receita Federal adiou 
para 31 de maio o prazo fi-
nal para entrega da decla-
ração de Imposto de Ren-
da da Pessoa Física 2021 
(ano-base 2020). O perí-
odo de ajuste anual, que 
começou em 1º de março, 
terminaria no dia 30 de 
abril, mas foi prorrogado 
pela Instrução Normativa 
nº 2.020/2021, publicada 
na última segunda (12) no 
Diário Oficial da União.

De acordo com a Recei-
ta, a prorrogação foi esta-
belecida como forma de 
suavizar as dificuldades 
impostas pela pandemia 
de covid-19. No ano pas-
sado, também houve adia-
mento do prazo, estendido 
na ocasião em dois meses, 
até 30 de junho.

“A medida visa prote-
ger a sociedade, evitando 
que sejam formadas aglo-
merações nas unidades 
de atendimento e demais 
estabelecimentos procu-
rados pelos cidadãos para 
obter documentos ou aju-
da profissional”, diz trecho 
de nota divulgada pela Re-
ceita.

A Receita espera rece-
ber este ano 32.619.749 
declarações — no ano 
passado, foram enviadas 
31.980.146. A multa por 
atraso na entrega é de, no 
mínimo, R$165,74 e, no 

máximo, 20% do imposto 
devido.

Deve declarar quem, 
em 2020, teve rendimen-
tos acima de R$ 28.559,70. 
O mesmo vale para quem 
ganhou mais de R$ 40 mil 
isentos, não tributáveis ou 
tributados na fonte (como 
indenização trabalhista ou 
rendimento de poupança) 
e para donos de veículos 
ou imóveis que somam 
mais de R$ 300 mil.

Entre as principais no-
vidades em 2021 está a 
obrigatoriedade de decla-
rar o auxílio emergencial 
para quem recebeu mais 
de R$ 22.847,76 em outros 
rendimentos tributáveis. 
Os contribuintes nessas 
condições (cerca de cerca 
de 3 milhões de pessoas, 
segundo a Receita) deve-
rão devolver todo o be-
nefício. O auxílio deve ser 
declarado por ser conside-
rado rendimentos tribu-
táveis de pessoa jurídica. 
Quem ganhou menos que 
R$ 22.847,76 em rendi-
mentos tributáveis e rece-
beu o auxílio está isento da 
declaração e não precisa 
se preocupar.

Outra novidade é que o 
programa preenchedor do 
IR desse ano está com es-
paço para os contribuintes 
declararem criptomoedas 
e outros ativos eletrônicos.

Data foi prorrogada pela Receita Federal 
por causa da pandemia da Covid-19

Foto: Marcelo Camargo/ABr
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Entenda as novas mudanças no Código Brasileiro de Trânsito

Nova lei inclui alterações do prazo de validade da CNH e na quantidade de pontos para suspensão da carteira
Por Alan Alves                    

Os motoristas e pro-
prietários de veículos 
automotores do Rio de 
Janeiro e de todo o Bra-
sil devem ficar atentos às 
mudanças no Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB), 
que entraram em vigor a 
partir da última segunda-
-feira (12). As mudanças 
ocorrem por meio da Lei 
14.071/2020, sanciona-
da pelo Governo Federal 
em outubro do ano passa-
do, sendo que, na ocasião, 
ficou definido que a vi-
gência passaria a ocorrer 
180 dias após a sanção. 
As alterações afetam des-
de procedimentos de âm-
bito administrativo como 
também algumas infra-
ções, que foram alteradas 
– e outras acrescentadas.

O Jornal DR1 montou 
um guia com as princi-
pais mudanças:

Validade da CNH
Os exames de aptidão 

física e mental para reno-
vação da CNH não serão 
mais realizados a cada 
cinco anos. Isso porque, 
entre as principais mu-
danças estabelecidas, 
está o aumento do prazo 
de validade da carteira 
de habilitação, que passa 

de cinco para dez anos, 
se o condutor tiver idade 
inferior a 50 anos. Caso 
tenha idade igual ou su-
perior a 50 anos, perma-
nece o prazo de validade 
de cinco anos. Já para os 
cidadãos com idade igual 
ou superior a 70 anos, a 
validade é de três anos.

Pontos e suspensão
Há mudanças também 

na quantidade de pontos 
que podem levar à sus-
pensão da carteira. Antes, 
o motorista que atingia 20 
pontos em 12 meses po-
dia ter a carteira suspen-
sa, independentemente 
do tipo de infração. Ago-
ra, a suspensão ocorre de 
forma escalonada: o con-
dutor terá a habilitação 
suspensa com 20 pontos 
(se tiver duas ou mais 
infrações gravíssimas na 
carteira); 30 pontos (uma 
infração gravíssima na 
pontuação); 40 pontos 
(nenhuma infração gra-
víssima na pontuação). 

Os condutores que 
exercem atividades remu-
neradas terão documento 
suspenso com 40 pontos, 
independentemente da 
natureza das infrações. 
Essa regra vale para mo-
toristas de ônibus ou 
caminhões, taxistas, mo-

toristas de aplicativo ou 
moto-taxistas. Além dis-
so, se esses condutores 
participarem de curso 
preventivo de reciclagem 
ao atingir 30 pontos, em 
12 meses, toda a pontua-
ção será zerada.

As novas regras pro-
íbem também que con-
dutores condenados por 
homicídio culposo ou le-
são corporal sob efeito de 
álcool ou outro psicoativo 
tenham pena de prisão 
convertida em alternati-
va.
Notificação de infração e 

transferência
Houve aumento do 

prazo de 15 para 30 dias 
tanto para a indicação do 
condutor infrator pelo 
proprietário do veícu-
lo, quanto para defesa 
do condutor notificado. 
Há também a alteração 
da gravidade da infra-
ção para quem deixar de 
transferir o veículo no 
prazo de 30 dias, pas-
sando de infração grave 
(com multa de R$195,23 
e retenção do veículo 
para regularização) para 
infração média (sujeita à 
multa de R$130,16 e re-
moção do veículo).

Cadeirinhas
A norma que versa so-

bre a obrigatoriedade do 

uso dos equipamentos 
de retenção para crian-
ças (as cadeirinhas) tam-
bém foi alterada, devendo 
crianças menores de até 
10 anos com altura infe-
rior a 1,45m utilizá-los no 
banco traseiro. 

Motociclistas
Para os motociclistas, 

a nova lei restringe a cir-
culação de crianças na 
garupa das motos. Antes, 
a legislação permitia que 
crianças maiores de sete 
anos podiam ir na garu-
pa. Agora, a idade mínima 
para levar uma criança na 
moto é 10 anos.

Andar com o farol da 
motocicleta apagado pas-
sará a ser considerada 
infração média, sujeita a 
multa de R$ 130,16. An-
tes, isso era considerado 
como infração gravís-
sima, sujeita a multa e 
apreensão da CNH e até 
suspensão do direito de 
pilotar.

Também haverá uni-
ficação dos enquadra-
mentos da infração para 
motociclistas que tran-
sitam sem equipamento 
de segurança obrigatório, 
estabelecendo infração 
média, sujeita à multa de 
R$130,16, com retenção 
do veículo, para regula-
rização, para quem con-

duzir motocicleta, moto-
neta ou ciclomotor com 
capacete de segurança 
sem viseira; sem óculos 
de proteção; com viseira 
ou óculos de proteção em 
desacordo com a regula-
mentação.

Recall
Nos casos de chama-

mentos pelas montadoras 
para correção de defeitos 
em veículos (recall), o 
automóvel somente será 
licenciado após a com-
provação de que houve 
atendimento da campa-
nhas de reparos. 

Ciclistas
Duas mudanças bene-

ficiam os ciclistas: a pri-
meira é que, a partir de 
agora, parar sobre ciclo-
via ou ciclofaixa passa a 
ser considerada infração 
de natureza grave. Antes, 
apenas estacionar e tran-
sitar eram consideradas 
infrações. A outra altera-
ção é o agravamento da 
penalidade para o condu-
tor que deixar de reduzir 
a velocidade do veículo 
de forma compatível com 
a segurança no trânsito 
ao ultrapassar um ciclis-
ta. Essa conduta deixa de 
ser grave e passa a ser de 
natureza gravíssima.

Benefícios
Um dos benefícios 

para os bons motoristas 
será a criação do Registro 
Nacional Positivo de Con-
dutores, que poderá dar 
benefícios fiscais ou tari-
fários a quem não come-
ter infração nos 12 meses 
anteriores, após ser regu-
lamentado pelo Conse-
lho Nacional de Trânsito 
(Contran).

Fotos: Fernando Frazão/ABr
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Skincare é conhecido 
como cuidado com a pele. 
Ter uma rotina de skinca-
re garante uma pele sau-
dável, bonita e hidratada. 
Antes de iniciar o trata-
mento, é fundamental 
procurar um dermatolo-
gista para entender exa-
tamente o que sua pele 
precisa. 

A rotina de skincare 
possui mais de 10 passos, 
o que torna difícil ser fei-
to em uma correria no dia 
a dia, por isso uma das 
tendências desse ano é 
seguir os passos básicos 
para manter sua pele bo-
nita todos os dias: limpe-
za, hidratação e proteção 

Limpeza: O primei-
ro passo para começar 
sua skincare é a limpeza 
com a pele. Todos os dias 
somos expostos a impu-
rezas e sujeiras, que se 

acumulam obstruindo os 
nossos poros, que se não 
forem limpos correta-
mente podem nos trazer 
problemas como cravos 
e espinhas. Por isso, o 
primeiro passo simples é 
limpar o rosto com sabo-
nete ideal para sua pele. 
Para uma higienização 
mais profunda, é indica-
do procurar um profis-
sional na área de limpeza 
de pele que ajuda a re-
mover cravos e espinhas, 
promovendo a renovação 
celular da região. 

Hidratação: O segun-
do passo é um dos mais 
importantes, a hidrata-
ção. Hidratar a pele vai 
além do passar creme 
hidratante. A hidratação 
começa no início do nos-
so dia, manter a pele hi-
dratada significa beber 
muita água, que serve de 

alimento para as células, 
rejuvenescendo nosso 
rosto. Logo em seguida, 
é indicado o hidratante, 
que deve ser escolhido 
também de acordo com 
seu tipo de pele. 

Proteção: Os raios UVA 
e UVB penetram profun-
damente na pele e têm 
um efeito cumulativo, 
que pode levar ao apare-
cimento de sardas e man-
chas, e até problemas de 
pele mais sérios. Por isso 
é recomendado o uso di-
ário de protetor solar na 
rotina de skincare. Deve-
-se escolher um protetor 
de acordo com sua pele, 
e a quantidade aplicada 
pode ser alta. É indicado 
pela Sociedade Brasileira 
de Dermatologia 1 colher 
de chá (5mL) para o ros-
to e 3 colheres de sopa 
(15mL) para o corpo.

Por Agencia Brasil              

A cidade de Encan-
tado, no Rio Grande do 
Sul, terá uma estátua de 
Cristo com 43 metros de 
altura, incluindo o pedes-
tal, maior do que o Cristo 
Redentor, do Rio de Janei-
ro, e o terceiro maior do 
mundo. 

A obra do Cristo de 
Encantado ganhou desta-
que na semana passada, 
quando os promotores 
do projeto concluíram o 
içamento dos braços e da 
cabeça da estátua.

Segundo informações 
divulgadas no site da As-
sociação Amigos do Cris-
to Encantado, entidade 
responsável pela admi-
nistração da obra, o Cris-
to Protetor de Encantado 
é fruto da união e dos es-
forços de famílias, líderes 
políticos, religiosos e em-
presários da cidade, que 
visam a transmitir "a fé 
do povo e alavancar o tu-
rismo da região".

O projeto pretende 
ampliar a visibilidade e 
auxiliar na construção de 
uma identidade turística 
para a cidade, localizada 
na região da serra gaúcha.

A cidade de Encantado 
tem cerca de 22 mil habi-
tantes e está localizada a 
144 quilômetros de Porto 
Alegre, a capital gaúcha.

Com orçamento de R$ 
2 milhões (cerca de 300 
mil euros na cotação atu-

al), o Cristo de Encanta-
do está sendo erguido no 
Morro das Antenas, na 
Lagoa da Garibaldi.

A obra do novo Cristo 
começou em 2019 e de-
verá estar concluída no 
final deste ano.

O Cristo Redentor do 
Rio de Janeiro, no Corco-
vado, é um dos cartões-
-postais mais famosos do 
Brasil, mede 38 metros, 
incluindo o pedestal, e 
foi inaugurado em outu-
bro de 1931. Esse ano o  
reitor do Santuário Cris-
to Redentor, Padre Omar, 
anunciou a Festa dos 90 
anos do Cristo Redentor, 
que será realizada de 9 
a 17 de outubro, na Mar-
quês de Sapucaí, e terá 
como eixo norteador o 
Desenvolvimento Susten-
tável, desde a concepção, 
passando pela organiza-
ção até as atividades no 
Sambódromo. O Setor 
Cristo Sustentável estará 
presente com a Vila Sus-
tentável e o Ação de Amor 
do Cristo Redentor, in-
cluindo várias parcerias e 
projetos sociais. As ações 
abrangem os 17 Objeti-
vos de Desenvolvimento 
Sustentável, propostos 
pela Organização das 
Nações Unidas (ONU). O 
objetivo da Festa é deixar 
um legado socioambien-
tal e educativo como refe-
rência para o povo do Rio 
de Janeiro, do Brasil e do 
mundo.

B E L E Z A . . .

Foto: iStock

Foto: Reprodução/Facebook/Associação Amigos do Cristo Encantado

Skincare: rotina para uma pele saudável

Cidade no Sul do Brasil terá 
estátua de Cristo maior que a do Rio
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M Ú S I C A . . .

Por Fabiana Santoro            
(Supervisionada por Alan 
Alves) 

A cantora e composito-
ra Taylor Swift lançou dia 
9 de abril seu o primeiro 
álbum no projeto de re-
gravações de suas musi-
cas, o Fearless (Taylor´s 
Version), após uma dis-
puta judicial com seu an-
tigo empresário .

O projeto de regrava-
ção vem após uma ba-
talha judicial com o em-
presário Scooter Braun, 
iniciada em 2019. A can-
tora com mais de 50 mi-
lhões de álbuns comer-
cializados, teve o direito 
de suas músicas vendidos 
sem autorização para um 

grupo privado. Taylor as-
sinou cedo com a Big Mi-
chane Records. A grava-
dora foi responsável por 
12 anos de sua carreira 
como artista, até que em 
2017, com o álbum “Re-
putation”, seu sexto ál-
bum de estúdio, a com-
positora decidiu que o 
contrato chegaria ao fim.

Ao decidir abandonar 
a gravadora de Scott Bor-
chetta, Swift abriu mão 
dos direitos de seu ca-
tálogo estimado em 300 
milhões de dólares, mas 
o empresário não acei-
tou vender. Depois, Scott 
vendeu a gravadora para 
Scooter Braun, que ad-
quiriu todo o catálogo da 
cantora.

Descobrindo que per-
deu o controle de vez de 
suas músicas por sites de 
fofoca, a compositora foi 
em seu Instagram relatar 
a tristeza com a manipu-
lação e falta de honestida-
de de Braun e Borchetta:

“Quando deixei meus 
masters nas mãos de 
Scott, concordei com o 
fato de que eventual-
mente ele os venderia. 
Nunca, em meus piores 
pesadelos, imaginei que o 
comprador seria Scooter. 
Sempre que Scott Bor-
chetta ouviu as palavras 
'Scooter Braun' escapa-
rem dos meus lábios, foi 
quando eu estava choran-
do ou tentando não cho-
rar. Ele sabia o que estava 

fazendo; ambos fizeram. 
Controlar uma mulher 
que não queria se asso-
ciar a eles. Na perpetui-
dade. Isso significa para 
sempre.”, detalhou em 
uma carta aberta.

Impedida de cantar as 
próprias composições, 
Taylor Swift decidiu re-
gravar todos os seus seis 

álbuns vendidos sem seu 
consentimento. De acor-
do com o HITSDD, Fear-
less (Taylor´s Version) 
deve debutar em #1 na 
Billboard 200 sendo a 
maior estreia do ano nos 
Estados

Unidos (entre 275 e 
325 mil cópias vendidas).

Cantora Taylor Swift regrava suas composições após batalha judicial

Foto: Universal Music

Por Fabiana Santoro            
(Supervisionada por Alan 
Alves) 

Criada em 1956 pelo 
crítico Paulo Emílio Sales 
Gomes, a Cinemateca Bra-
sileira, que já passou por 
4 incêndios, permanece 
fechada desde agosto de 
2020. Por meio de uma 
publicação no Instagram, 
os ex-trabalhadores emi-
tiram um manifesto con-
tra o fechamento da Cine-
mateca. O manifesto vem, 
em parte, da preocupação 
com o abandono do local 
que coloca em risco o 
acervo, visto que boa par-
te do material armazena-
do é composto de nitrato, 
uma substância que pode 
entrar em combustão ins-

tantânea.
A Cinemateca é res-

ponsável pela preserva-
ção, propagação e con-
servação da produção 
audiovisual brasileira, 
possuindo o maior acer-
vo da América Latina 
com mais de 250 mil ro-
los de filmes, telenovelas, 
obras raras e únicas do 
período do cinema mudo 
brasileiro, filmografias 
completas de cineastas 
renomados e reúne uma 
biblioteca de acervo bi-
bliográfico especializado 
em audiovisual brasileiro 
com aproximadamente 
2.300 títulos de revistas 
nacionais e estrangeiras. 
São mais de 100 anos de 
história que estão em ris-
co de desaparecer pela 

falta de financiamento do 
Governo Federal. 

De acordo com a As-
sociação de Comunica-
ção Educativa Roquette 
Pinto, que administrava a 
Cinemateca integralmen-
te desde 2016, a man-
tenedora do acervo não 
recebeu nenhuma verba 
do Executivo desde 2018 
e acusa o Governo de Jair 
Bolsonaro de uma dívida 
de 14 milhões de reais. 
Em 2019, o atual presi-
dente rompeu o contrato 
com a Associação e repre-
sou as verbas da entidade, 
deixando os funcionários 
sem salários. A ACERP 
bancou os gastos com a 
Cinemateca de 2019 até 
abril de 2020, por não re-
ceber os repasses da Se-

cretaria da Cultura.
Os funcionários para-

ram de receber salário 
e logo depois todos fo-
ram demitidos. Mais de 
40 funcionários da área 
de preservação, pesqui-
sa, história e cultura. Em 
novembro de 2020, o 
Governo anunciou que a 
Cinemateca ficaria sob 

responsabilidade do 
Ministério do Turismo. 
“Vamos restabelecer a 
Cinemateca Brasileira, 
entendendo sua impor-
tância para a história e 
cultura brasileiras”, des-
tacou o Ministro do Tu-
rismo, Marcelo Álvaro 
Antônio. Porém, até agora 
nada foi feito. 

Trabalhadores emitem manifesto contra o fechamento da Cinemateca Brasileira

Foto: Reprodução/Jornalistas Livres
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Entrando no 
mundo audiovisual 
aos 19 anos, o estu-
dante de cinema Ga-
briel Lopes lançou 
seu primeiro curta-
-documentário inti-
tulado “Ela não vem 
mais para o jantar”, 
criticando a falta de 
comprometimento 
do governo com ser-
viços básicos para a 
população, como se-
gurança, educação e 
alimentação, duran-
te a pandemia.

Gravando tudo 
com uma câmera 
de celular, o cine-
asta vai as ruas de-
monstrando sua 
insatisfação com o 
colapso de hospi-
tais, favelas e trens 

lotados. "A política 
não reconhece mais 
o povo, e agora está 
presa em dentes de 
homens que pro-
movem palavras de 
ódio e censura”, diz 
parte da sinopse.

Através de não 
apenas imagens, o 
documentário tam-
bém traz depoi-
mentos das entre-
vistadas Rosimery 
e Margarida, duas 
mulheres morado-
ras da periferia que 
compartilham expe-
riências de seus co-
tidianos e explicam 
como a pandemia 
agravou ainda mais 
o que o governo já 
não se preocupava: 
a situação do povo 

brasi leiro. 
Com roteiro 
totalmente 
original, Lo-
pes mostra 
como a ida-
de influen-
cia a espe-
rança. O 
documentá-
rio está dis-
ponível gra-
tuitamente 
no Youtube.

Formado por 
três estudantes de 
Comunicação So-
cial, Dudu Guimas, 
Luis Felipe Azevedo 
e Julio Castro, o po-
dcast “Trio Cast” é 
uma ótima alterna-
tiva para se atuali-
zar sobre diferentes 
novidades no mun-
do audiovisual.

Criado na pan-
demia, o grupo de 
podcasters se jun-
tou não só para atu-
alizar as novidades, 
mas também para 
debater diferentes 
opiniões sobre fil-
mes, séries, músicas 
e cultura pop em ge-
ral. A segunda tem-
porada do 
programa 
conta com 
e n t r e -
vistas de 
p e s s o a s 
de dentro 
da área 
c u l t u r a l 
como ci-
n e a s t a s , 

diretores, atores e 
estudantes que que-
rem entrar nesse 
meio.

Lançado toda se-
gunda-feira no Spo-
tify, Apple Podcast, 
Google Podcast e 
Youtube, o progra-
ma possui em mé-
dia de 30 a 40 mi-
nutos de duração, 
mantendo um diá-
logo juvenil e leve. O 
Trio também pode 
ser encontrado no 
Instagram (@Trio_
Cast), onde postam 
resenhas do mundo 
cinematográfico e 
IGTV´s com as prin-
cipais notícias da 
semana.

....................................................................................................

H O R Ó S C O P O . . . . . . . . . . . . . . . . .
Horóscopo – 19 à 25 de Abril - Novas mudanças aparecem no 

céu: Lua Nova em Touro, Sol, Lua e Urano conjuntos representando 
transformações profundas na economia e no que chamamos de rique-
za. Adaptamos e encontramos saídas criativas para essa fase de crise. 
Urano pode ser o símbolo de retomada do ritmo de vida mais próximo 
do “normal”, embora saibamos que esse processo será lento.
....................................................................................................

....................................................................................................

Vênus saiu de Áries indo para Touro, estimulando a ca-
pacidade de lidar com o dinheiro. Entre os dias 23 e 27, é 

provável que ocorram restrições financeiras que devem ser respeitadas, 
mesmo havendo a tentação de tomar atitudes impulsivas. Novo momen-
to de inspiração para grandes mudanças individuais.

ÁRIES - 21/03 a 20/04

....................................................................................................

O trânsito de Vênus por Touro é excelente para melhorar 
a autoestima, mas isso passa necessariamente pela neces-

sidade de se confrontar com alguns pontos delicados que demandam 
atenção. Entre os dias 23 e 27 de abril, há o risco de haver críticas demais 
consigo mesmos, expondo-se desnecessariamente.

TOURO - 21/04 a 20/05

....................................................................................................

O planeta Marte continua em Gêmeos até o dia 23 de 
abril, intensificando a força de vontade, a garra e o es-

pírito de luta, além do ótimo período para atividades desportivas. Dias 
marcados por flutuações de humor. A partir do dia 20 você passará por 
uma fase de intensificação do recolhimento social.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

....................................................................................................

No dia 23, ocorre à entrada do planeta Marte no seu 
signo, representando momento de intensificação da ca-

pacidade combativa. Aproveite a energia extra para acelerar coisas que 
andavam lentas ou paradas. Brigas e situações estressantes no ambiente 
doméstico e familiar nos próximos dias podem ocorrer.

CÂNCER - 21/06 a 21/07

....................................................................................................

Marte favorece amizades com pessoas mais agressivas e 
enérgicas. É provável que amigos fortes, determinados aju-

dem a resolver problemas difíceis. Na esfera profissional, o trânsito de 
Mercúrio estimula melhorias a partir do dia 20. Boas chances de pro-
postas novas, permitindo crescimento em sua área.

LEÃO - 22/07 a 22/08

....................................................................................................

O momento favorece a identificação de tudo o que não 
serve mais e precisa ser descartado, libere-se dos exces-

sos. Essa quinzena seria boa para viajar se não fosse pela pandemia. Mas 
é possível aproveitar os benefícios deste período, que tal fazer um curso 
de idiomas ou mesmo estudar outras culturas?

VIRGEM - 23/08 a 22/09

....................................................................................................

Viagens não estão favoráveis por razão astrológica. O ciclo 
não favorece viajar, pois imprevistos e chateações sérias 

tendem a ocorrer. Debates ideológicos furiosos podem ocorrer. Sentirão 
tentados a entrar em discussões acaloradas. Ciclo marcado por fortes 
competições e sobrecargas profissionais. 

LIBRA - 23/09 a 22/10

....................................................................................................

O amor estará em alta e vem de onde menos se es-
pera! Mês ideal para resolver questões relacionadas 

à saúde, estando mais vulneráveis, redobre os cuidados, ainda mais. Cui-
dado com pequenos acidentes envolvendo material cortante, acidentes 
de trânsito, problemas por imprudência, pressa e impaciência.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11

....................................................................................................

Momento astrológico um tanto desafiador para a 
vida amorosa, sugerindo inclinação a discussões e 

estresse com a pessoa amada. Mesmo para sagitarianos (as) que estão 
solteiros (as), o ciclo leva a uma predisposição ao desentendimento. A 
pessoa que mais lhe atrairá será também a que mais a irritará.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12

....................................................................................................

Até o dia 23, convém tomar cuidado com a pró-
pria saúde. O risco de problemas inflamatórios e 

pequenos acidentes aumentaram no mês anterior e continua firme nes-
te. A partir do dia 24, Marte passa a estimular fortes atrações, aumentan-
do as chances de paixões intensas. Oportunidade de melhorar relações.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 21/01

....................................................................................................

Frequência astrológica muda completamente, passan-
do a favorecer introspecção, o recolhimento, os retiros. 

Aquarianos podem e devem aproveitar este momento para fazer peque-
nas reformas em casa, tornar o lugar mais agradável. Para os pais mo-
mento estressantes acontecerão, mas melhorara no fim do mês.

AQUÁRIO - 22/01 a 19/02

Abril tende a ser um mês interessante para questões fi-
nanceiras. Compras e vendas de coisas importantes estão 

favorecidas, além de investimentos e uma reorganização da forma como 
você lida com seus bens materiais. A frequência mudará e passa a favo-
recer cursos, leituras e intercâmbios intelectuais.

PEIXES - 20/02 a 20/03

# F I C A  A  D I C A . . .

C O M E R  B E M . . . FERNANDA HADDOCK LOBO @fernandahlobo

Casquinhas de 
laranja cristalizadas

Ingredientes
- 4 laranjas-baía
- 2 xícaras de açúcar
- 5 xícaras de água
- 1 colher (sopa) de 

sumo de limão
- Açúcar de confeiteiro

Modo de preparo
Após higienizar as la-

ranjas, descasque-as no 
sentido do comprimento e, 
depois, em tirinhas bem fi-
ninhas. Coloque as casqui-
nhas em uma vasilha com 
água, tampe e leve à ge-
ladeira por dois dias, tro-
cando a água duas vezes 

ao dia. Depois, escorra em 
uma peneira e coloque-as 
em uma panela com água 
e leve ao fogo baixo por 
30 minutos. Em seguida, 
escorra novamente. Numa 
mesma panela, coloque 
o açúcar, água e limão e 
leve ao fogo. Quando es-
tiver fervendo, adicione 
as casquinhas e deixe em 
fogo baixo por 1h. Escor-

ra e espalhe as casquinhas 
em uma assadeira forrada 
com papel manteiga e dei-
xe secando por 12h. Após 
isso, polvilhe açúcar de 
confeiteiro e as envolva até 
cobri-las completamente. 
Retire o excesso de açú-
car e guarde-as num vidro 
hermético. Pronto para ser 
servido como um aperitivo 
no café.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
Foto: Reprodução/Instagram

Da câmera de um celular Debate sobre cultura pop
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F A Z E N D O  A  D I F E R E N Ç A . . .

Criado em 2007 por 
um casal de médicos em 
Duque de Caxias, o Brasil 
Sem Alergia surgiu com o 
intuito de levar tratamen-
to gratuito de processos 
alérgicos para morado-
res carentes da Baixada 
Fluminense, em uma re-
gião cercada de indús-
trias e com prevalência 
de alergias respiratórias 
e dermatológicas. Com o 
passar dos anos, a inicia-
tiva ganhou relevância 
e expandiu suas ativida-
des, com novos postos de 
atendimento e a inclusão 
de mais serviços de saú-
de. 

A iniciativa já bene-
ficiou mais de 500 mil 
pessoas, com a oferta 
gratuita de consultas mé-
dicas, testes alérgicos e 
orientação multidiscipli-
nar, além da realização 
gratuita da espirometria. 
O exame é fundamental 

para o diagnóstico preci-
so de doenças respirató-
rias, agravantes em casos 
de Covid-19, como asma. 
A equipe oferece ainda a 
imunoterapia, a custo de 
fabricação, e conta com 
um centro gratuito de ne-
bulização e um ambulató-
rio antitabagismo.

Durante a pandemia, 
o Brasil Sem Alergia in-
tensificou suas atividades 
dentro e fora dos postos 
de atendimento, inclusive 
com um ônibus itinerante 
em ações voluntárias de 
saúde ao redor do esta-
do. Respeitando todas as 
orientações sanitárias, a 
equipe percorreu muni-
cípios da Baixada Flumi-
nense, como Mesquita, 
Nova Iguaçu e Queima-
dos, além de Iguaba Gran-
de e Maricá, com foco na 
prevenção das alergias e 
promoção da saúde. No 
período, mais de 2 mil 

pessoas foram atendidas 
nas 20 ações itinerantes 
do projeto, com testes 
alérgicos, consultas mé-
dicas, prescrição de me-
dicamentos essenciais e 
orientações relacionadas 
à Covid-19. Além disso, o 
Brasil Sem Alergia doou 
a seus pacientes mais de 
3 mil kits com remédios 
para asma, um dos prin-
cipais fatores de risco em 
casos de coronavírus. 

"Ao longo desses quase 
15 anos à frente do Brasil 
Sem Alergia, transforma-
mos a realidade de mui-
ta gente, levando saúde 
e qualidade de vida para 
centenas de milhares de 
pessoas que não teriam 
acesso a serviços médi-
cos na rede particular", 
comenta Marcello Bos-
sois, médico alergista e 
pesquisador, coordena-
dor técnico do Brasil Sem 
Alergia.

Projeto social reforça serviços gratuitos 
de saúde durante pandemia

Foto: Divulgação

Frequentemente cha-
mada simplesmente de 
“lavagem”, este primeiro 
passo do serviço no sa-
lão, na verdade, engloba 
três processos diferentes: 
cuidados e massagem no 
couro cabeludo, aplicação 
do shampoo e aplicação 
da máscara de tratamen-
to ou do condicionador. A 
lavagem pode e deve ser 
uma experiência calman-
te e prazerosa que define 
o clima de toda visita ao 
salão de beleza.

Os dois requisitos bá-
sicos para um couro cabe-
ludo saudável são limpeza 
e estímulo. Dado que ma-
nipulações semelhantes 
são feitas em todos os 
tratamentos do couro ca-
beludo, a massagem é um 
procedimento que será 
realizado com frequên-
cia e o profissional deve 
aprender a fazê-lo bem.

Os tratamentos do cou-
ro cabeludo devem ser fei-
tos em movimentos con-
tínuos e uniformes que 
estimularão o couro ca-
beludo e ajudarão a rela-
xar o cliente. Importante 
ficar atento e observar se 
o couro cabeludo não ter 
ferimentos, pois só couros 
cabeludos sem ferimentos 
podem ser massageados.

As massagens no cou-

ro cabeludo podem ser 
de relaxamento e de tra-
tamento. A diferença en-
tre ambas tem a ver com 
os produtos utilizados. O 
profissional deve sempre 
seguir as instruções do 
fabricante sempre que 
um produto especial para 
o couro cabeludo for usa-
do. Para um relaxamentos 
simples, o uso de produ-
to sem petrolatos ou sili-
cones servem para criar 
uma experiência agradá-
vel ao cliente.

Uma higienização bem 
feita acompanhada de 
uma massagem no cou-
ro cabeludo, demanda 
conhecimento dos mús-
culos, da localização dos 
vasos sanguíneos e os 
pontos nervosos do cou-
ro cabeludo e do pescoço, 
para que o cliente se be-
neficie com o atendimen-
to.

S A Ú D E  C A P I L A R . . .

HELAINY ARAUJO DEVOS
Consultora de produtos capilares

@saudecapilarvip, 
@helainydearaujodevos

Limpeza dos fios no salão

Foto: Pixabay

O Brasil sem Alergias está 
oferecendo consultas gratuitas 
para população carente
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Confirmada pelo STF a abertura 
da CPI da pandemia

Da Agência Brasil                    

Por 10 votos a 1, o 
plenário do STF decidiu 
confirmar a decisão indi-
vidual do ministro Luís 
Roberto Barroso que de-
terminou a abertura de 
comissão parlamentar 
de inquérito (CPI) para 
investigar supostas omis-
sões no combate à pande-
mia de covid-19.

A decisão de Barroso 
foi tomada na semana 
passada, a partir de um 
mandado de segurança 
protocolado pelos sena-
dores Jorge Kajuru (GO) 
e Alessandro Vieira (SE). 
Os parlamentares ale-
garam suposta omissão 
do presidente da Casa, 
Rodrigo Pacheco, ao não 
determinar a instalação 
da comissão, após a ob-
tenção do mínimo de as-
sinaturas necessárias de 
parlamentares para cria-
ção da CPI.

Durante a sessão de 
hoje, Barroso reafirmou 
seu voto e disse que se-
guiu a Constituição e a 
jurisprudência da Cor-
te. Segundo o ministro, 
a instalação de uma CPI 
deve ser automática se o 
número mínimo de um 
terço de assinaturas de 
parlamentares for atingi-
do.

“Nada há de criativo, 
original ou 
i n u s i t a d o 
na decisão 
l i m i n a r , 
que conce-
di à luz da 
d o u t r i n a 
vigente no 
Brasil”, afir-

mou Barroso.
O voto de Barroso foi 

seguido pela maioria. O 
ministro Marco Aurelio 
ficou vencido na votação 
por razoes processuais. 
Ele entendeu que não ca-
beria ao plenário referen-
dar o mandado de segu-
rança.

Na terça-feira (13), o 
presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, leu o 
requerimento de criação 
da comissão e deu o pri-
meiro passo obrigatório 
para dar andamento ao 
processo de instalação da 
CPI . Na decisão individu-
al, Barroso cita a pande-
mia como um dos argu-
mentos para a instalação 
da CPI.

"Além da plausibili-
dade jurídica da preten-
são dos impetrantes, o 
perigo da demora está 
demonstrado em razão 
da urgência na apuração 
de fatos que podem ter 
agravado os efeitos de-
correntes da pandemia 
da Covid-19. É relevante 
destacar que, como reco-
nhece a própria autori-
dade impetrada, a crise 
sanitária em questão se 
encontra, atualmente, em 
seu pior momento, baten-
do lamentáveis recordes 
de mortes diárias e de ca-
sos de infecção", descreve 
Barroso.

O Big Brother Brasil 
de 2021 se tornou um 
dos maiores sucessos da 
televisão atualmente - e 
talvez de toda a franquia - 
por causa de uma série de 
fatores que culminaram 
de forma decisiva no “Big 
dos Bigs”. O primeiro de 
todos foi o medo geral do 
chamado cancelamento, 
por todos os participan-
tes, somados a pandemia 
da Covid-19, que obriga 
as pessoas, em sua maio-
ria, a ficarem dentro de 
casa e dar audiência para 
o reality da Rede Globo.

Com nomes de peso 
em seu casting, a produ-
ção do BBB 21 apostou 
em influenciadores para 
colocar sua marca ainda 
mais forte no país. Contu-
do, todos os selecionados 
entraram com o chamado 
medo de serem cancela-
dos aqui. Isto influencia 

diretamente na forma de 
jogo de cada participante. 
Por não conseguirem ex-
por de forma clara e dire-
ta, sempre com receio de 
julgamentos, a edição de 
2021 acabou chamando 
a atenção de forma mas-
siva do público em geral, 
que criou uma enxurrada 
de críticas e elogios vin-
dos pelas redes sociais. 
Dessa forma, nomes mais 
autênticos, como a parai-
bana Juliette, acabaram 
caindo nas graças do pú-
blico por saber se expor 
de uma forma “politica-
mente correta”, com im-
posições e sem ofender 
alguma parcela dos teles-
pectadores. Já os que fo-
ram “cancelados”, acaba-
ram cometendo deslizes 
não perdoados, aumen-
tando ainda mais a audi-
ência, já que estes geram 
engajamento na hora de 

serem eliminados, como 
Karol Konka, Projota, 
Nego Di e Rodolffo.

Por outro lado, o fe-
nômeno aumentou ainda 
mais devido à pandemia. 
Isto porque, muitos que 
sequer eram fãs do pro-
grama acabaram apro-
veitando o conforto de 
suas casas para dar au-
diência ao programa. 
Foi “uma chance” dada 
por essas pessoas, que 
em sua maioria engaja-
ram de forma efetiva e 
entenderam as mazelas 
de cada participante. O 
BBB 21 mudou o com-
portamento de algumas 
pessoas, que antes não 
entendiam o sucesso do 
programa. A Rede Globo 
acabou pegando o “novo 
normal” para evidenciar 
ainda mais um de seus 
produtos, que não andava 
tão bem das pernas até a 
edição 20.

A edição tem como 
principal apoio a mudan-
ça comportamental das 
pessoas desde a primeira 
edição, em 2000, para os 
dias de hoje. O que fez do 
programa um fenômeno 
de audiência e renden-
do milhões aos cofres da 
emissora.

C O M P O R T A M E N T O . . .

Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Foto: Reprodução TV Globo

O medo do cancelamento e a pandemia 
transformaram BBB 21 em um sucesso 

sem precedentes

P O L Í T I C A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A edição do BBB 21 é um 
fenômeno de audiência
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Trombose pode acontecer até 4 semanas 
após recuperação da Covid-19

Pesquisa revela que casos de entupimento de artérias tiveram 
grande aumento na pandemia.

Uma pesquisa da So-
ciedade Brasileira de An-
giologia e de Cirurgia Vas-
cular identificou que 39% 
dos profissionais da área 
atenderam a pelo menos 
um caso de trombose ve-
nosa ou embolia em pa-
cientes que testaram posi-
tivo para Covid-19 no ano 
de 2020. O levantamento 
ainda aponta que a trom-
bose, causada por coagu-
lações de sangue no inte-
rior do vaso sanguíneo, 
pode acontecer até quatro 
semanas após recupera-
ção do vírus.

“Já foi estudado e com-
provado que chega a ser 
três vezes maior a incidên-
cia de tromboembolismo 
venoso em pacientes com 
Covid-19 severo, mesmo 
quando comparado com 
outros pacientes graves 
em ambiente de UTI [uni-
dade de terapia intensiva], 
mas que não possuem a 
doença infecciosa”, diz o 

cirurgião vascular Ivan 
Benaduce Casella, mem-
bro da Comissão de Trom-
boembolismo Venoso da 
entidade.

Ele explica que, prin-
cipalmente em casos mo-
derados e graves, há um 
grande processo inflama-
tório no organismo que 
leva à formação de trom-
bos. Por isso, pessoas com 
pré-disposição à trombo-
se, quando diagnosticadas 
com Covid-19, precisam 
de acompanhamento com 
angiologista ou cirurgião 
vascular, para evitar a co-
agulação excessiva.

“Para quem teve co-
vid-19, particularmente 
nas formas mais severas, 
há uma tendência de risco 
de eventos de trombose 
venosa nas quatro sema-
nas após o período de re-
cuperação. Então, essas 
pessoas devem prestar 
atenção a edemas [incha-
ço] unilaterais – de uma 

única perna – ou sinto-
mas súbitos ventilatórios, 
quando a pessoa sente fal-
ta de ar ou dor torácica”, 
alerta Casella.

Marcelo Calil Burihan, 
cirurgião vascular res-
ponsável pela pesquisa 
completa que a trombose 
pode ocorrer pelo pro-
cesso inflamatório cau-
sado pelo vírus. Ele afir-
ma ainda que os casos de 
entupimento das artérias 
tiveram um grande au-
mento em decorrência da 
Covid-19.

“Muitas obstruções ar-
teriais de membros supe-
riores [braços, antebraços 
e mãos] estão ocorrendo 
em maior proporção, as-
sim como dos membros 
inferiores. Os sintomas 
mais comuns nesses casos 
agudos são dor lancinante 
[pontadas, fisgadas inter-
nas], frialdade e palidez 
da extremidade acometi-
da”, explica.

S A Ú D E . . .

Foto: Marcello Casal Jr/ABr

Em tempos de pande-
mia, os países de todo o 
mundo tentam agregar 
sentimento de solidarie-
dade e respeito pela dor 
da perda de milhares de 
vidas. Há também os es-
forços dos institutos de 
pesquisa e da área de 
saúde com a produção 
de vacinas para deter o 
avanço da doença e pre-
venir mais mortes. Aliam-
-se a tais sentimentos e 
esforços a preocupação 
e o temor de um colapso 
da economia, cujo mer-
cado sofre com grande 
volatilidade mediante 
lockdowns e o atraso na 
vacinação. Até dia 9 des-
te mês, o Brasil contava 
com 4.000 mortes diá-
rias e com apenas 10% 
da população vacinada.  
O instituto Butantã (SP) 
interrompe a produção 
da Coronavac por falta de 
insumos vindos da China. 
Concomitantemente, a 
Câmara aprova a compra 
de vacinas pelas empre-
sas antes que o SUS possa 
levar a cabo, mais rapida-
mente, o seu trabalho de 
vacinar toda a população, 
seja esta parte do merca-
do formal ou informal.

Nesse cenário, pode-se 
observar que algo anda 
fora dos trilhos. Não é ne-
cessário ser analista po-
lítico ou econômico para 
entender que há interes-
ses pessoais e de certos 
grupos que vão além do 
bem comum. 
A questão 
p e r t i n e n -
te é: o que 
c o n s t i t u i 
um governo 
d e m o c r á -
tico senão 
a sobera-
nia popular 

participativa, suposta-
mente garantida na re-
presentatividade de seus 
governantes, cuja função 
primordial é proteger os 
direitos fundamentais de 
seus cidadãos? Garantir, 
portanto, a vacinação de 
todos, quer estes sejam 
economicamente produ-
tivos, quer sejam aqueles 
que sobrevivem na infor-
malidade do mercado de 
trabalho, quer sejam es-
tes os que possuem pla-
no de saúde, quer sejam 
aqueles que dependem 
do SUS. Não existem es-
tes ou aqueles. Existem 
todos os que precisam 
igualmente de cuidados 
médicos e da vacina.

Diante disso, pode-se 
dizer: “mas isso não cons-
titui a realidade, isso é 
pura utopia”. Sim, esse é 
o ponto: desde quando o 
bem comum e o interesse 
coletivo tornaram-se sim-
ples quimeras? Fica aqui 
a reflexão.

MÔNICA DE FREITAS
Bacharel em Letras, professora de 

inglês e mestre em Filosofia 
(PR2-55697)

monikadefreitas@gmail.com

É T I C A  E  C I D A D A N I A . . .
Bem comum e interesse coletivo são 
utopias em terras de neoliberalismo 

doutrinário

Foto: Reprodução
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O Brasil ultrapassou 
nesta semana a marca de 
34 milhões de doses de 
vacina contra a covid-19 
aplicadas, e o número de 
pessoas recuperados já 
soma mais 12,2 milhões. 
Esses dois dados trazem 
esperança aos brasilei-
ros por dias melhores. A 
vacinação é, no momen-
to, a principal arma para 
vencer a pandemia, alia-
da, claro, aos cuidados 
que cada um deve manter 
para superar esse mo-
mento difícil, como uso 
da máscara, álcool em gel 
e o distanciamento social. 

Em todo o país, mais de 
25,4 milhões já tomaram 
a primeira dose (12% da 
população), e 8,5 milhões 
já foram imunizados com 
a segunda dose (4%).

No Rio e demais esta-
dos, a vacinação avança, 
mas ainda a passos len-
tos, sendo que muitas 
cidades registram para-
lisações por falta de do-
ses. Ainda assim, mais de 
1,7 milhões já tomaram 
a primeira dose no esta-
do e 491 mil a segunda 
(2,83%). O Rio ocupa-
va, até quinta (16), a 20ª 
posição entre os estados 
que mais aplicaram doses 
proporcionalmente a po-
pulação (10,31%), segun-
do o Consórcio de Veícu-
los de Imprensa. Os cinco 
estados que mais imuni-
zaram eram Rio Grande 
do Sul (16,64%), Mato 

Grosso do Sul (14,39%), 
Paraíba (13,79%), Es-
pírito Santo (13,56%) e 
Bahia (13,43%).

Já a capital fluminense 
aparece entre as que mais 
vacinaram: 1,1 milhão já 
tomaram a primeira dose 
e 297 mil a segunda. A ci-
dade está com calendário 
de imunização de homens 
e mulheres em dias alter-
nados, por idade, e com 
meta de vacinar todos os 
idosos com mais de 60 
anos até o fim de abril. 

Em seguida, a meta 
será imunizar, até 29 de 
maio, todos com 45 anos 
ou mais com comorbida-
des, deficiências perma-
nentes e trabalhadores 
em atividade da Saúde, 
Educação, limpeza urba-
na e das forças policiais e 
de salvamento – calendá-
rio unificado com Niterói, 
Maricá e Itaguaí.

Brasil é um 
dos poucos 

a produzirem 
vacina

Na luta contra a pan-
demia, vários países cor-
rem para fornecer va-
cinas mundo afora. E o 
Brasil se destaca como 
um dos poucos com ca-
pacidade para produzir 
imunizantes, ao lado de 
nações como EUA, Ale-
manha, Reino Unido, Chi-

na, Rússia, Índia e Cuba, 
até então único país da 
América Latina a iniciar 
testes de um medicamen-
to próprio. O Brasil pode 
em breve, inclusive, ex-
portar doses para outros 
países latino-americanos, 
como a Argentina. O Bu-
tantan já fechou acordos 
que totalizam a venda de 
40 milhões de doses da 
Coronavac para países vi-
zinhos.

A Coronavac é pro-

duzida no Brasil, mas 
depende do Ingrediente 
Farmacêutico Ativo (IFA) 
da China. A dependência 
de importação de insu-
mos dificulta a produção 
acelerada, mas o país já 
avança para produzir os 
imunizantes sem neces-
sidade de importações. A 
Fiocruz, por exemplo, co-
meçará a própria produ-
ção do IFA, o que permiti-
rá que a vacina seja 100% 
brasileira -- no segundo 
semestre, prevê produ-
zir 110 milhões de doses 
com insumo nacional. 
Duas outras vacinas bra-
sileiras estão em desen-
volvimento: a Butanvac, 
do Butantan, e outra que 
será resultado de uma 
parceria entre o governo 
e a Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG). 
Ambas ainda passarão 
por testes em humanos 
após aprovação da Anvi-
sa.

O Brasil também vem 
ganhando destaque no 
mundo na aplicação de 
doses contra a covid-19. 
Entre os países que com-
põem o G20, as 20 maio-
res economias do mundo, 
está em 9ª lugar, conside-
rando o número de do-
ses aplicadas a cada 100 
habitantes. Se analisado 
os números absolutos, 
o país fica em 5º lugar, 
atrás apenas de EUA, Chi-
na, Índia e Reino Unido.

Vacinação e consciência: únicas saídas para a pandemia
Previsão de chegada de novas doses e avanço da imunização trazem esperança aos brasileiros

CONTINUAÇÃO PÁGINA 13

Foto: Tânia Rêgo/ABr

Foto: Tânia Rêgo/ABr

NO Rio, 1,7 milhões já 
tomaram 1ª dose.

Chegada de novas doses deverá 
acelerar imunização
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A Declaração Universal 
dos Direitos Humanos con-
tinua sendo o nosso assun-
to. Listei anteriormente os 
20 primeiros dos 30 arti-
gos que expõem os direi-
tos básicos para promoção 
de uma vida digna a todos, 
independente de nacionali-
dade, cor, sexo e orientação 
sexual, política e religião. A 
declaração propõe um ideal 
comum a ser atingido por 
todos.

Artigo 21
1. Todo ser humano tem 

direito de tomar parte no 
governo diretamente ou por 
intermédio de representan-
tes escolhidos.

2. Todo ser humano tem 
igual direito de acesso ao 
serviço público.

3. A vontade do povo 
será a base da autoridade 
do governo, com eleições 
periódicas e legítimas, por 
sufrágio universal, voto se-
creto ou processo equiva-
lente que assegure a liber-
dade de voto.

Artigo 22
Todo ser humano tem 

direito à segurança social, 
à realização pelo esforço 
nacional, pela cooperação 
internacional e, de acordo 
com a organização e recur-
sos de cada Estado, dos di-
reitos econômicos, sociais 
e culturais indispensáveis à 
sua dignidade e ao livre de-
senvolvimento da sua per-
sonalidade.

Artigo 23
1. Todo ser humano tem 

direito ao trabalho, a condi-
ções justas e favoráveis de 
trabalho e à proteção contra 
o desemprego.

2. Todo ser humano tem 
direito a igual remuneração 
por igual trabalho.

3. Todo ser humano que 
trabalha tem direito a uma 
remuneração justa e que 
lhe assegure, assim como à 
sua família, uma existência 
compatível com a dignidade 
humana

4. Todo ser humano tem 
direito a organizar sindica-
tos e a neles ingressar para 
proteção de seus interesses.

Artigo 24
Todo ser humano tem 

direito a repouso e lazer e 
a férias remuneradas peri-
ódicas.

Artigo 25
1. Todo ser humano tem 

direito a um padrão de vida 
capaz de assegurar a si e à 
sua família saúde, bem-es-
tar, inclusive alimentação, 
vestuário, habitação, cuida-
dos médicos e os serviços 
sociais indispensáveis e di-
reito à segurança em caso 
de desemprego, doença, in-
validez, viuvez e velhice 

2. A maternidade e a in-
fância têm direito a cuida-
dos e assistência especiais. 
Todas as crianças, nascidas 
dentro ou fora do matrimô-
nio, gozarão da mesma pro-
teção social.

Artigo 26
1. Todo ser humano tem 

direito à instrução. A instru-
ção será gratuita, pelo me-
nos nos graus elementares 
e fundamentais. A instrução 
elementar será obrigatória. 
A instrução técnico-profis-
sional será acessível a to-
dos, bem como a instrução 
superior, esta baseada no 
mérito.

2. A instrução será orien-
tada no sentido do pleno 
desenvolvimento da perso-
nalidade humana e do for-
talecimento do respeito pe-
los direitos do ser humano e 
pelas liberdades fundamen-
tais. A instrução promoverá 
a compreensão, a tolerância 
e a amizade entre todas as 
nações e grupos raciais ou 
religiosos.

3. Os pais têm prioridade 
de direito na escolha do gê-
nero de instrução que será 
ministrada a seus filhos.

Artigo 27
1. Todo ser humano tem 

o direito de participar li-
vremente da vida cultural 
da comunidade, de fruir as 
artes e de participar do pro-
gresso científico e de seus 
benefícios.

2. Todo ser humano tem 
direito à proteção dos inte-
resses morais e materiais 
decorrentes de qualquer 
produção científica literá-
ria ou artística da qual seja 
autor.

Artigo 28
Todo ser humano tem di-

reito a uma ordem social e 
internacional em que os di-
reitos e liberdades estabele-
cidos na presente Declara-
ção possam ser plenamente 
realizados.

Artigo 29
1. Todo ser humano tem 

deveres para com a comuni-
dade, na qual o livre e ple-
no desenvolvimento de sua 
personalidade é possível.

2. Todo ser humano es-
tará sujeito apenas às limi-
tações determinadas pela 
lei, exclusivamente com o 
fim de assegurar o devido 
reconhecimento e respeito 
dos direitos e liberdades de 
outrem e de satisfazer as 
justas exigências da moral, 
da ordem pública e do bem-
-estar de uma sociedade

3. Esses direitos e liber-
dades não podem ser exer-
cidos contrariamente aos 
objetivos e princípios das 
Nações Unidas.

Artigo 30
Nenhuma disposição da 

presente Declaração poder 
ser interpretada como o re-
conhecimento a qualquer 
Estado, grupo ou pessoa, do 
direito de exercer qualquer 
atividade ou praticar qual-
quer ato destinado à des-
truição de quaisquer dos 
direitos e liberdades aqui 
estabelecidos.

Vamos praticar o discur-
so. Fique de olho!

Chegada de novas 
doses e esperança

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA 12

O ritmo da vacinação 
deve ser acelerado nos pró-
ximos dias, com a disponi-
bilização de novas doses 
pelos laboratórios. O minis-
tro da Saúde, Marcelo Quei-
roga, anunciou na quarta 
(14) a antecipação de 2 
milhões de doses da vacina 
da Pfizer já para o primei-
ro semestre -- 1 milhão de 
já em abril e as demais ao 
longo de maio e junho. Com 
isso, o Brasil totalizará 15,5 
milhões de doses até junho.

Com relação à Corona-
vac, o presidente do Bu-
tantan, Dimas Covas, disse 
que, até 10 de maio, a pre-
visão é entregar 46 milhões 
de doses e que, além disso, 
já foram iniciadas entre-
gas de 54 milhões de do-
ses adicionais. Até agosto, 
a proposta é disponibilizar 
100 milhões de doses. A 
Fiocruz, por sua vez, entre-
gou nesta semana cinco mi-
lhões de doses e, até o final 
de abril, prevê 18 milhões 
de doses. Depois, a meta 
será aumentar, disponibi-
lizando 21,5 milhões, em 
maio; 34,2 milhões, em ju-
nho; e 22 milhões, em julho. 

O Brasil também tem 
acordos firmados para en-
trega de 38 milhões de 
doses da vacina da Jans-
sen, braço farmacêutico da 
Johnson & Johnson, até no-
vembro, sendo a primeira 
entrega, de 16,9 milhões 

de doses, até agosto. Ou-
tras 33 milhões de doses 
de diversas vacinas, viabi-
lizadas por meio da Covax 
Facility, aliança global cria-
da pela OMS, devem ser 
entregues até o fim do ano.

Mais 20 milhões de do-
ses da vacina indiana tam-
bém estão contratadas, 
mas ainda não houve libe-
ração da Anvisa. A mesma 
situação acontece com a 
vacina russa Sputnik V -- o 
governo fechou contrato 
para 10 milhões de doses, 
mas a vacina também se-
gue pendente de aprovação.

Os números da pande-
mia ainda são bastante pre-
ocupantes – o país já passou 
da marca dos 13,7 milhões 
de casos de Covid-19 e 365 
mil mortes. Mas, como dis-
se Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, chefe da OMS, 
“as vacinas oferecem uma 
grande esperança para re-
verter a maré da pandemia”.

É preciso cobrar dos po-
deres públicos agilidade na 
vacinação, fazer nossa par-
te, adotando os protocolos 
de saúde, e até fiscalizar por 
conta própria as imuniza-
ções, filmando com celular, 
por exemplo, para evitar 
fraudes como as “vacinas 
de vento”, como temos vis-
to pelo país. Com o avanço 
da imunização e a consci-
ência de todos, vamos su-
perar esse momento difícil.

ANA CRISTINA CAMPELO
Advogada e jornalista

MTb 38578RJ
anacristina.campelo@jornaldr1.com.br

S E U S  D I R E I T O S . . .

Declaração Universal dos Direitos Humanos (parte 3)

Foto: Divulgação

Fiocruz produzirá vacina sem 
importações no 2º semestre
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E N T R E V I S T A . . . ANDREA AVANCINI - ATRIZ

Andrea Avancini fala de novo curso e protocolos contra Covid-19 em 
Gênesis: “Testes de seis em seis dias”

Por Alan Alves                                                      

Atriz, diretora e produtora, com 38 anos 
de carreira, Andrea Avancini, no ar como Ya-
rin da novela Gênesis, da TV Record, também 
tem uma trajetória de sucesso de 25 anos 
como mentora de atores. Ela lançou agora 
em 2021 seu método de atuação “O Salto do 
Ator”, em uma plataforma digital on-line.

Uma das profissionais mais respeitadas 
do mercado e professora da CAL e da Agên-
cia Cintra, duas das escolas de atores mais 
importantes do país, Andrea desenvolveu 
sua metodologia ao longo de quase quatro 
décadas de trabalho nas maiores emissoras 
de televisão do país. E já são mais de 13 mil 
alunos formados.

Consagrada por performances marcan-
tes e conhecida por sua habilidade técnica 
na construção de personagens complexas e 
conflituosas, já soma mais de 30 novelas e 
minisséries, mais de 100 produções teatrais, 
curtas-metragens e festivais promovidos e 
possui ainda no currículo diversos prêmios, 
entre eles dois Troféus Nelson Rodrigues.

Andrea conversou com o Jornal DR1 esta 
semana em uma live, e você confere a seguir 
alguns trechos da entrevista:

JORNAL DR1 – Já são mais de 30 novelas 
e minisséries. Qual foi o trabalho mais desa-
fiador?

ANDREA – Cada novo trabalho é um desa-
fio. Mas trabalhos que me desafiaram de uma 
forma potente foram Xica da Silva, do Wal-
cyr, que eu fazia uma mulher selvagem, com-
pletamente fora da curva, fora da linha, do 
normal. Foi um grande presente do Walcyr, 
porque é uma personagem que surge uma 
vez na vida. Outro presente do Walcyr foi 
Delfina, na Padroeira. Era uma portuguesa e 
eu tive que aprender a falar o sotaque por-
tuguês perfeito, porque quem ia contracenar 
comigo na primeira cena era o Antônio Mar-
ques, grande ator português, nível Fernanda 
Montenegro lá em Portugal. 

JORNAL DR1 – Como tem sido o trabalho na 
pandemia?

ANDREA – A gente estava gravando Amor 
Sem Igual e paramos, acho que seis meses, 
de março a setembro, alguma coisa assim. E 
voltamos com todos os protocolos. Quaren-
ta e duas páginas de protocolos. Mudou a 
quantidade de cenas que a gente grava por 

dia: eram 25 a 30 cenas e passaram para 15, 
10, para pode ter todo esse cuidado. Eu gra-
vo nas quintas-feiras e, agora, com o novo 
protocolo da Record, a gente vai fazer testes 
de seis em seis dias, um dia antes de gravar, 
para poder garantir que os atores estão se-
guros. As cenas são sem muita aproximação, 
que foi o que a gente fez em Amor Sem Igual 
também, nada de comida em cena, e cada um 
leva seu copo.

JORNAL DR1 – Antes da Yarin, você fez a 
Zenaide em 'Amor Sem Igual'. Como incorpo-
rar personagens assim tão diferentes?

ANDREA – O meu curso está exatamente 
explicado como buscar as diversas cama-
das da personagem. Eu vejo atores que es-
tão começando que acham que é só pegar o 
texto, decorar e foi. O autor traz para a gente 
no texto, o primeiro nível de informações, e 
é através da palavra que a personagem diz. 
Mas ele traz muito mais informações através 
do subtexto, daquilo que a personagem não 
diz, mas que a personagem pensa. Não sou 
eu, a Andrea Avancini, em cena; é sempre a 
personagem em cena. E, para a gente enten-
der essa personagem, é muito estudo, muitas 
referências, muita pesquisa. O mundo é visto 
através do olhar da personagem, sentindo, 
vendo, se relacionando com o mundo, com 
os outros personagens. É assim que a gente 

consegue criar personagens profundas.
JORNAL DR1 – Como concilia o trabalho 

como atriz e como professora?
ANDREA – Uma coisa complementa a ou-

tra. Eu trago tudo que aprendo no set até 
hoje para a sala de aula. No meu curso, eu 
consegui colocar dez fundamentos, numa 
didática mesmo, para o ator poder entender 
como construir a personagem, como encon-
trar o DNA da personagem, como trabalhar 
a emoção, como se comportar no set, como 
ser um ator dirigível. É um orgulho poder 
dividir, partilhar essa experiência com tan-
tos alunos, muitos deles fazendo sucesso aí, 
como Rodrigo Andrade, Marcela Barroso, Ri-
cky Tavares, Juliana Xavier, DJ Amorim, que 
tá fazendo "Bom Dia Verônica", Rafael Zulu, 
Daniel Torres.

JORNAL DR1 – Qualquer um pode se tornar 
bom ator ou atriz ou é preciso dom também?

ANDREA – Eu tenho visto as duas coisas. 
Tem atores que nascem com o dom, tem fa-
cilidade como ator, várias virtudes, mas não 
tem aquela força de vontade. E a nossa pro-
fissão é 90% esforço, 90% estudo. Claro que 
quando você tem o dom, tem um talento, jun-
to com o estudo, você consegue se destacar 
de uma forma extraordinária. Mas eu vejo, 
por experiência, que tem muitos atores por 
aí que começam, pezinho por pezinho, e che-
gam lá, e chegam muito longe, surpreenden-
temente, por força de vontade, por estudo, 
por ter o entendimento de que é preciso es-
tudar, por entender o que precisa melhorar.

JORNAL DR1 – Quais os próximos projetos?
ANDREA – Estou ainda gravando a novela 

e, logo, logo, tem mais um outro projeto vin-
do, que eu ainda não posso falar. Tem projeto 
de cinema também, que a gente deu uma pa-
rada porque, com a pandemia, não tem como 
a gente fazer, mas estou lançado um próxi-
mo curta, que gravei em Marrocos, quando a 
gente foi fazer Jezabel. Está em fase de fina-
lização, com a Juliana Xavier, com a Brendha 
Haddad, Fabinho Scalon e o Victor Sparapa-
ne. Devo lançar ano que vem. E estou mui-
to focada nessa preparação de atores, ago-
ra mais em internet também, e abrir novas 
frentes.

Você pode conferir a entrevista completa 
com a atriz no Instagram e no Youtube do 
Jornal DR1.

Foto: Reprodução/Facebook

Atriz conversou com o Jornal DR1 sobre os 38 anos de carreira e a atuação como formadora de outros artistas

Andrea Avancini atua há 25 anos 
como mentora de outros atores
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B R A S I L E I R O  C O M  M U I T O  O R G U L H O . . .
Jéssica Ellen: da Rocinha para as telas

Por Fabiana Santoro            
(Supervisionada por Alan 
Alves) 

Atualmente ganhando 
destaque em seu papel 
na novela “Amor de Mãe” 
com a personagem Ca-
mila, Jessica Ellen é nos-
sa “Brasileira com muito 
orgulho” dessa edição. 
Jéssica Ellen é uma atriz, 
cantora e bailarina brasi-
leira. Nascida e criada na 
favela da Rocinha no Rio 
de Janeiro, filha de uma 
empregada doméstica, 
com um pastor evangé-
lico. A artista foi criada 
por sua mãe e por seu pa-
drasto, iniciou cedo a car-
reira, sempre procurando 
participar dos eventos 
culturais da escola que 
estudava. Aos 13 anos 
participou de um proje-
to social chamado "Revi-
vArte", onde teve contato 
pela 1ª vez com teatro, 
danças populares, yoga, 
meditação e música. Aos 
14 anos, foi indicada pela 
diretora da escola para 
participar de um outro 
projeto chamado "Novos 
Horizontes", em que ficou 
até os 18 anos. O objetivo 
do projeto era oferecer 
uma formação comple-
mentar à da escola. Ellen 
ganhou destaque na aulas 
de inglês, e de um grupo 
de 30 alunos, foi uma das 
3 selecionadas e contem-
pladas com uma bolsa de 
intercâmbio. Viajou para 
Oxford, Inglaterra aos 
17 anos, e ficou durante 
um mês, podendo antes 
visitar Paris. De manhã 
escola, de tarde “Revi-
vArte” e à noite “Novos 
Horizontes”. Revelou que 
passou muitas dificulda-
des para estudar e traba-
lhar ao mesmo tempo, e 

que o centro espírita que 
frequenta muitas vezes a 
ajudou com passagens de 
ônibus e alimentação. Em 
entrevistas, Jéssica defen-
de que só uma educação 
de qualidade é capaz de 
transformar a realidade 
dos jovens brasileiros, e 
que atualmente consegue 
sobreviver da arte e mu-
dar sua vida econômica, 
mas não pode ainda aju-
dar totalmente sua famí-
lia.

Em 2011 ingressou na 
escola e faculdade de dan-
ça contemporânea An-
gel Vianna, contemplada 
com uma bolsa de 100% 
e se formou como bailari-
na em 2012. No 2º semes-
tre de 2011 ingressou na 
faculdade de teatro com 
bolsa de 100%, resulta-
do de um bom desempe-
nho na prova do ENEM. 
Trancou sua matrícula 
para fazer seu 1º traba-
lho na TV : Malhação, de 
agosto de 2012 a junho 
de 2013. Participou da 
série "Questão de famí-

lia" no GNT em Abril de 
2014. Fez parte do elen-
co da novela "Geração 
Brasil" em 2014. Estreou 
como apresentadora no 
"Canal Top" no YouTube 
1º semestre de 2015. Um 
canal sobre moda, bele-
za e comportamento.Em 
novembro de 2015, deu 
vida a personagem Adelle 
em "Totalmente Demais" 
novela das 19h no canal 
Rede Globo. Em agosto de 
2016 viveu sua primeira 
protagonista "Rose", na 
minissérie "Justiça", tam-
bém na rede globo. Em 
2017, com Cia de teatro 
"Teatro de Afeto" esteve 
em cartaz com o espetá-
culo "Pineal-Ritual Cê-
nico". Também em 2017 
estreou sua segunda mi-
nissérie na emissora "Fi-
lhos da Pátria". Em maio 
de 2018 lançou o seu 1º 
cd “Sankofa”. Ainda em 
2018, gravou a minissé-
rie “Assédio”, da TV Globo. 
Seu último trabalho foi 
como Camila, em Amor 
de Mãe.

Foto: Divulgação

M U N D O . . .
Biden anuncia retirada de tropas do 
Afeganistão a partir de 1º de maio

O presidente dos Es-
tados Unidos, Joe Biden, 
anunciou nesta semana 
que começará a retirar tro-
pas do Afeganistão em 1º 
de maio para encerrar a 
guerra mais longa de seu 
país. Em um discurso na 
Casa Branca, ele estabele-
ceu a meta de retirar to-
dos os 2.500 soldados até 
11 de setembro de 2021, 
data que marcará o 20º 
aniversário do ataque ter-
rorista de 11 de setembro 
de 2001 e que, agora, será 
também o marco para o 
cumprimento da promes-
sa de retirada total das for-
ças militares do país.

Os Estados Unidos pas-
saram a intervir no Afega-
nistão, no governo do pre-
sidente George W. Bush, 
após os atos terroristas em 
Nova Iorque e Washington, 
retirando os talibãs do po-
der em Cabul, acusando-
-os de terem acolhido o 
grupo jihadista Al-Qaeda, 
responsável pelos ataques, 
bem como ao seu líder, 
Osama bin Laden.

Ao sair de cena sem 
uma vitória clara, os EUA 
se abrem a críticas de que 
uma retirada representa 
uma confissão de fracas-
so de fato para a estraté-
gia militar. "Isto nunca foi 

concebido como uma em-
preitada multigeracional. 
Fomos atacados. Fomos à 
guerra com objetivos cla-
ros. Atingimos estes ob-
jetivos", disse Biden, ob-
servando que o líder da Al 
Qaeda, Osama bin Laden, 
foi morto por forças dos 
EUA em 2011 e dizendo 
que a organização foi "de-
gradada" no Afeganistão. 
"E é hora de encerrar a 
guerra sem fim", destacou.

Para encerrar a guerra 
mais longa da história nor-
te-americana, o governo 
do ex-presidente Donald 
Trump chegou a um acor-
do com os talibãs, em feve-
reiro de 2019, que previa a 
retirada das tropas antes 
de 1º de maio, com a con-
dição de os rebeldes, no fu-
turo, impedirem qualquer 
grupo terrorista de operar 
nos territórios afegãos.

Biden ate chegou a 
contemplar a ideia, mas 
voltou atrás e disse que a 
retirada final terminará 
em 11 de setembro. "Sou 
agora o quarto presidente 
americano a presidir uma 
presença de tropas ameri-
canas no Afeganistão. Dois 
republicanos. Dois demo-
cratas. Não passarei esta 
responsabilidade a um 
quinto", garantiu.

Foto: Reuters/Kevin Lamarque/ABr

Soldados devem sair do país até data que 
marca aniversário de ataque terrorista
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Não é novidade que 
umas das redes sociais 
mais utilizadas no mundo 
é o Instagram. E, depois 
de alguns escândalos 
envolvendo os Apps de 
Marc Zuckerberg, parece 
que teremos novidades 
animadoras em uma de 
nossas mídias queridi-
nhas.

Visualização de likes - 
Desde 2019, rede social 
passou a ocultar quanti-
dade de 'likes' nas pos-
tagens; somente o dono 
do perfil tinha acesso ao 
total. Agora, ver essa in-
formação nos seus posts 
e nos de outras pessoas 
será opcional.

De acordo com a rede 
social, "uma parcela das 
pessoas poderá decidir 
qual a melhor opção" en-
tre três disponíveis:

1. Não visualizar o 
número de curtidas em 
publicações de outras 
pessoas (que é a regra 
atual);

2. Desativar a conta-
gem para suas próprias 
publicações;

3. Manter a experi-
ência original, exibindo o 
número total de curtidas 
em ambos.

Instagram Lite - Versão 
mais leve do Instagram 
para Android chega ao 
Brasil nesta semana. O 
Instagram Lite, como é 
chamado, ocupa somen-
te 2 MB na memória do 
smartphone e promete 
consumir menos inter-
net. O app tradicional tem 
cerca de 30 MB ao ser 
baixado – ou 93% maior.

O Instagram apontou 
que 23% das 
pessoas na 
América do 
Sul se conec-
tam na inter-
net utilizan-
do redes 2G, 
que são muito 
mais lentas 
do que a in-
ternet 4G.

Conteúdos sobre tra-
tamentos sem comprova-
ção científica - Facebook 
e Instagram terão novos 
alertas com selos em con-
teúdos sobre tratamentos 
sem comprovação cientí-
fica. Os novos rótulos che-
garão às redes sociais nas 
próximas semanas, utili-
zando como fonte a Orga-
nização Mundial da Saú-
de (OMS) com o seguinte 
comunicado: "Alguns tra-
tamentos COVID-19 não 
aprovados podem causar 
danos graves".

Usuários poderão so-
licitar remoção de con-
teúdos para Comitê de 
Supervisão – Usuários 
do Instagram poderão 
pedir ao conselho de su-
pervisão independente 
da empresa a revisão de 
conteúdos deixados nas 
plataformas. Anterior-
mente, apenas o comitê 
podia fazer esse tipo de 
solicitação.

Estamos vendo o tra-
balho árduo dos admi-
nistradores por uma co-
munidade mais inclusiva. 
Esperemos por novida-
des.

O Instagram e suas novidades

AISHA RAQUEL ALI
Webdesigner, Assessoria em Social 

Media e Marketing
aisha.raquel@jornaldr1.com.br

T E C N O L O G I A . . .

Foto: Pixabay

Rafaela "Miranda" foi a 
primeira mulher a dispu-
tar o Campeonato Brasi-
leiro de Rainbow Six Sie-
ge. Devido a problemas 
de saúde do jogador Vi-
nícius “Vnx” Mello, a joga-
dora acabou se tornando 
titular do time da INTZ. 
Com a sua estreia no BR6, 
em um jogo contra o time 
da Fúria, conseguiu de-
mostrar que não estava 
para bobeira. Mesmo com 
a derrota, provou que es-
tava lá para evoluir e não 
foi diferente em seu se-
gundo jogo contra a Faze 
Clan, que era o atual líder 
do campeonato. Com um 
belo destaque, a jogado-
ra e seu companheiro de 
equipe Victor “Hornetão” 
fizeram um bom trabalho 
de equipe e deram a pri-
meira vitória do campeo-
nato para a INTZ.

Miranda também de-
fende o time feminino da 
INTZ, ao lado de Danielle 
“Cherna”, Gabriella “Ska-
di”, Leticia ”Cristalz7”, 
Bruna “Maligna” e a ex-

-Caster do Rainbow Six 
Latam “Luli”. Juntas, con-
quistaram o quarto lu-
gar no primeiro estágio 
do Circuito Feminino de 
Rainbow Six.

A representação da 
jogadora no cenário bra-
sileiro traz e mostra a 
importância de tornar o 
campeonato mais misto 
e colocar mais jogado-
ras para a competição, 
em nível Séria A. Mesmo 
com dificuldades de apre-
sentar as mulheres no 
mundo do eSports, essas 
representações dão cada 
vez mais força para tor-
nar o ambiente mais di-
versificado e mais repre-
sentativo.

Foto: Divulgação/INTZ

Miranda: FALA DELA!

JONATHAN OLIVEIRA
Designer Gráfico, Fotografo e 
Diagramador do jornal DR1

jonathanoliveira@jornaldr1.com.br

E - S P O R T S . . .
Twitter apresenta
iniciativa que visa 

igualdade 
algorítmica

A rede social Twitter 
anunciou nesta semana 
que lançará uma inicia-
tiva sobre "aprendizado 
de máquina responsável", 
incluindo análises de 
igualdade algorítmica em 
sua plataforma.

A empresa disse que o 
plano visa oferecer mais 
transparência sobre sua 
inteligência artificial e 
lidar com "os potenciais 
efeitos prejudiciais das 
decisões algorítmicas".

A iniciativa surge em 
meio à crescente preocu-
pação com os algoritmos 
usados pelos serviços 
online, que alguns di-
zem que podem promo-
ver violência, conteúdo 
extremista e reforçar o 
preconceito racial ou de 
gênero.

"O uso responsável da 
tecnologia inclui o estudo 
dos efeitos que ela pode 
ter em longo prazo", es-
creveram em um blog 
Jutta Williams e Rumman 
Chowdhury, da equipe de 
ética e transparência do 
Twitter.

Quando o Twitter usa 
aprendizado de máqui-
na ou automático, "isso 
pode afetar centenas de 
milhões de tweets por 
dia e, às vezes, a maneira 
como um sistema foi pro-
jetado para ajudar pode 
começar a se comportar 
de maneira diferente do 
esperado", explicaram.

Segundo os pesquisa-
dores, a iniciativa busca 
"assumir a responsabili-
dade por nossas decisões 
algorítmicas" com o obje-
tivo de alcançar "equida-
de e justiça nos resulta-
dos".
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Lançado em feve-
reiro de 2019, o livro 
A Paciente Silenciosa é 
um thriller de suspense 
psicológico escrito pelo 
ator e roteirista Alex Mi-
chaelides. 

O livro conta a histó-
ria de Alicia Berenson, 
uma pintora que foi in-
ternada há seis anos em 
um hospital psiquiátrico 
judiciário por supos-
tamente ter matado o 
marido com cinto tiros e 
que, desde o assassina-
to, não fala. Theo Faber 
é um psicoterapeuta fo-
rense obcecado pela his-
tória de Alicia e que con-
segue ser admitido no 
hospital como terapeu-
ta. Ele é a única pessoa 
que ainda acredita que 
possa fazer Alicia voltar 

a falar, porém a trajetó-
ria para desvendar os 
mistérios do assassinato 
do marido e as raízes do 
seu silêncio são muito 
mais profundas do que 
ele imagina. Se ela falar, 
ele será capaz de ouvir a 
verdade?

Um dos pontos positi-
vos do livro é como Theo 
observa seus comporta-

mentos e dos outros per-
sonagens de uma forma 
profissional e clínica. Ao 
longo da narrativa você 
encontra diferentes 
curiosidades dos méto-
dos usados no mundo 
da psicanálise. A narra-
ção se torna fácil e flui-
da com capítulos curtos 
contados pela perspecti-
va do psicólogo forense. 
Com 350 páginas, o final 
surpreendente e inespe-
rado do livro transforma 
a trama em um dos thril-
lers mais bem avaliados. 
Conquistando leitores 
do mundo todo o livro 
alcançou a lista de best-
sellers do New York Ti-
mes, tendo os direitos 
de publicação vendidos 
para 40 países. 

A live sobre moda in-
fantil estava quase ter-
minando. Jaqueline es-
cutava atenta todas as 
colocações de Margarida, 
que conduzia a conversa. 
De repente, Margarida 
diz a seguinte frase:

- Você concorda que o 
seu vídeo SEJE divulga-
do?

Jaqueline fez-se de de-
sentendida e perguntou:

- Não ouvi. Pode repe-
tir?

E novamente veio a 
frase:

- Você concorda que a 
live SEJE divulgada?

Jaqueline ainda tentou 
consertar:

- Que SEJA divulgada, 
né?

- Isso, respondeu Mar-
garida.

- Sim, pode divulgar. E 
que SEJA o que Deus qui-
ser!!!

OBS: Baseado em fatos 
reais.

DIRETO AO PONTO
Errado: Eu torço para 

que ele seje feliz!
Correto: Eu torço para 

que ele seja feliz!
De acordo com o Vo-

cabulário Ortográfico da 
Língua Portuguesa, a pa-
lavra seje, terminada com 
a letra “e”, não existe. Seja 
é um vocábulo grama-
ticalmente classificado 
como verbo. Trata-se do 
verbo ser, conjugado na 
3ª pessoa do singular dos 
modos subjuntivo e im-
perativo.

D I R E T O  A O  P O N T O . . .

DICA DE LIVRO

T V  &  F A M O S O S . . .

MARYNÊS MEIRELLES
Pedagoga e professora de Língua 

Portuguesa. Pós graduada em 
Educaçõ Infantil e com MBA em 
Responsabilidade Social (UFF) e 
Gestão Ambiental (UGF). Mestra 

na Área de  saúde e Meio Ambiente 
(UNIPLI). É sócia proprietária da 
Essencial Creche Escola na Barra 

da Tijuca. Trabalha como produtora 
cultural do programa Sábado é Show 

na Rádio Bandeirantes onde tem o 
quadro “Toque Show˜”, dando dicas 

da Língua Portuguesa.

A paciente silenciosa

Por Fabiana Santoro            
(Supervisionada por Alan  
Alves)

Gal Gadot, nossa Mu-
lher Maravilha nos cine-
mas, exibe foto com bar-
rigão da terceira gravidez 
de seu marido, o empre-
sário Jaron Varsano, com 
quem é casada desde 
2010. A foto foi postada 
em seu instagram para 
agradecer o prêmio rece-
bido do Festival de Cine-
ma de Sun Valley.  

"Estou muito honrada 
em receber o 2021 Vision 
Award no Festival de Ci-
nema Sun Valley. Gostaria 
de dedicar e comparti-
lhar este prêmio com to-
das as mulheres da série 
Impact. O ano passado 
foi extremamente difícil 
para o mundo. Cada uma 
das mulheres em nossa 
série tem impactado suas 
comunidades há um tem-
po e sabia que quando o 
mundo fosse forçado a 
parar elas continuariam 
fazendo essa diferença, 
com graça e gentileza. 
Eles se levantavam todos 
os dias para ajudar os 
outros. Elas são minhas 
mulheres maravilhosas", 
escreveu Gal.

“Impact with Gal Ga-
dot” é uma série docu-
mental, em formato de 
episódios curtos, que se-
gue as histórias podero-
sas de seis mulheres que 
estão causando um im-
pacto extraordinário em 

suas comunidades ao re-
dor do mundo. Apesar de 
viver em áreas marcadas 
pela violência, pobreza, 
trauma, discriminação, 
opressão e desastres na-
turais, essas mulheres co-
rajosas não se intimidam 
enquanto ousam sonhar, 
se destacar, falar e liderar. 
As mulheres apresenta-
das em cada curta-me-
tragem vêm de origens 
muito diferentes - no 
Brasil, Porto Rico, Michi-
gan, Califórnia, Louisiana 
e Tennessee - mas todas 
estão conectadas por sua 
determinação inabalável 
e compromisso para me-
lhorar a vida das pessoas 
ao seu redor. 

A série foi produzida 
por Gal Gadot e seu ma-
rido, Jaron Varsano, e 
possui a direção da ven-
cedora do Oscar, Vanes-
sa Roth. A produção teve 
distribuição da National 
Geographic. 

Foto: Museu Nacional/UFRJ

Seje
X

Seja

Gal Gadot posa grávida e dedica 
prêmio recebido às mulheres

Foto: Reprodução/Instagram
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T I R I N H A S . . . ESTÊVÃO RIBEIRO

Da Agência Brasil               

Por 8 votos a 3, o Su-
premo Tribunal Federal 
(STF) decidiu na última 
quinta-feira (15) manter 
a decisão que anulou as 
condenações do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da 
Silva. 

Os ministros julgaram 
recurso da Procurado-
ria-Geral da República 
(PGR) contra a decisão 
individual do ministro 
Edson Fachin, que anu-
lou as condenações re-
lacionadas aos casos do 
triplex do Guarujá e do 
sítio de Atibaia. As conde-
nações foram proferidas 

pelo ex-juiz Sérgio Moro e 
pela juíza Gabriela Hardt. 
Fachin é o relator do caso.

Ao proferir a decisão 
no dia 8 de março, Fachin 
decidiu que a 13ª Vara 
Federal em Curitiba não 
tinha competência legal 
para julgar as acusações. 
Com a decisão, o ex-pre-
sidente não tem mais 
restrições na Justiça Elei-
toral e está elegível para 
disputar cargos públicos.

Na sessão desta tarde, 
Fachin manteve sua deci-
são individual que anulou 
as condenações. O voto 

foi seguido pelas minis-
tras Rosa Weber e Cár-
men Lúcia, e também pe-
los ministros Dias Toffoli, 
Gilmar Mendes, Ricardo 
Lewandowski e Luís Ro-
berto Barroso.

O ministro Alexandre 
de Moraes também votou 
para declarar a incompe-
tência da 13ª Vara, mas 
entendeu que os casos de-
vem ser distribuídos para 
a Justiça Federal em São 
Paulo, e não em Brasília, 
como ficou consignado 
na decisão de Fachin.

Em seguida, o minis-

tro Nunes Marques vo-
tou pela manutenção das 
condenações de Lula e 
entendeu que os casos do 
tríplex e do sítio de Ati-
baia estão relacionados 
com as investigações da 
Lava Jato e poderiam ser 
julgados pela 13ª Vara em 
Curitiba.

Segundo o ministro, 
outras instâncias da Justi-
ça confirmaram a compe-
tência do juízo para julgar 
os casos oriundos da Lava 
Jato.

“Ocorreu a prescrição 
consumativa da alegação 
de incompetência. A par-
te não pode, depois de 
lançar mão de um meio 
processual específico, 
que é a exceção de incom-
petência, repetir a mes-
ma alegação por outros 
meios”, explicou.

Os ministros Marco 
Aurélio e o presidente, 
Luiz Fux, também vota-
ram a favor da manuten-
ção das condenações.

Pela decisão, ficam 
anuladas as condenações 
de Lula nos casos do tri-

plex do Guarujá (SP), com 
pena de 8 anos e 10 me-
ses de prisão, e do sítio 
em Atibaia, na qual o ex-
-presidente recebeu pena 
de 17 anos de prisão.

Na próxima sessão da 
Corte, os ministros de-
vem decidir se os proces-
sos serão remetidos para 
a Justiça Federal em Bra-
sília ou em São Paulo para 
nova análise do caso.

Em nota, os advogados 
Cristiano Zanin e Valeska 
Teixeira Martins, repre-
sentantes de Lula, disse-
ram que o STF proferiu 
uma “decisão histórica”. A 
defesa afirmou que a in-
competência da 13ª Vara 
Federal em Curitiba é de-
fendida desde 2016.

No entendimento ju-
rídico dos advogados do 
Lula, não há concordân-
cia dos três ministros 
(Nunes Marques, Marco 
Aurélio Mello e Luiz Fux) 
que votaram contra, mas 
há entendimento com os 
dos oito favoráveis pela 
anulação em prol do ex-
-presidente.

STF mantém anulação das condenações do ex-presidente Lula
Por 8 votos a 3, Supremo Tribunal Federal negou recurso para derrubar a decisão de Edson Fachin apresentado pela Procuradoria-Geral da República (PGR)

Foto: Agência Brasil

Foto: Rosinei Coutinho /STF

Edson Facchin é o 
relator do caso

Lula segue com as anulações 
de suas condenações após 
decisão do STF
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O programa "Você em 
Foco", comandado pela 
apresentadora Bellinha 
Di Tena, é um dos gran-
des sucessos do Canal 
TV Rio. A atração recebe, 
semanalmente, vários 
convidados, famosos e 
anônimos, de todos os 
segmentos artísticos e 
também da área política, 
empresarial e outras. Os 
programas completos po-
dem ser conferidos pelo 
site do canal (canaltvrio.
com.br).

A diretora-geral do 
Jornal DR1, a advogada 
Dr. Ana Cristina Campe-
lo de Lemos Santos, já 
foi entrevistada no pro-
grama em duas ocasiões, 
nos estudos da emissora, 
localizado em Nova Igua-
çu. Na primeira delas, no 
dia 3 de março, Ana falou 
sobre os seus 40 anos 
como advogada, sobre 
o surgimento do jornal, 
um sonho de infância que 
se concretizou há cinco 
anos. Ela também falou 
sobre a família, e relem-
brou as visitas que fazia 
quando era criança ao 
avó Joaquim, a quem cha-
mava de “Pai Quinca”, no 
Piauí, e assistiu a vídeos 

enviados por colegas de 
trabalho e amigos que 
elogiaram sua trajetória.

Na segunda vez que 
esteve no programa, no 
dia 31 de março, Ana par-
ticipou de um bate-papo 
especial em homenagem 
ao mês das mulheres ao 
lado de outras persona-
lidades femininas, entre 
elas a colunista do Jornal 
DR1, a também advoga-
da, juíza e embaixadora 
do Rio, Sabrina Campos, 
e a presidente da Acade-
mia Brasileira de Belas 
Artes, Vera Gonzalez. As 
convidadas falaram sobre 
diversos assuntos envol-
vendo o público femini-
no, como estética e bele-
za, mercado de trabalho, 
empreendedorismo, em-
poderamento e violência. 

Você Em Foco
A apresentadora Belli-

nha Di Tena começou a 
carreira como back vocal 
aos 15 anos de idade no 
grupo musical "Mpb In-
tegração". Logo depois, 
ingressou como atriz 
em peças teatrais como 
"A vida de Cristo", “Aids 
Questão de Vida" e "Caça 
Mosquitos", que virou se-
rie de TV. Ela também in-
tegrou o elenco do filme 
"A Conquista do Capoei-
rão" e faz parte do Grupo 
Teatral "Faz e Acontece".

Em 2013, deu início 
como apresentadora 
do programa "Você em 
Foco", que, além do Canal 
TV Rio, vai ao ar também 
em outras cinco emisso-
ras. São elas: 

-TV Metropolitana Rio 
(canal 2 da Net), diaria-
mente, às 17h;

-SJTV canal 17 (G.Sat), 
aos Domingos, às 11h, 
com reprise nas sextas, às 
16h;

-TV3 (Canal 12 da 
Tech Cable) e MAISTV 
(Canal 60 da Sumicity), 
aos domingos, às 22h30, 
com reprises na segunda 
(21h), terça (19h) e quin-
ta (14h);

-INTERIOR TV RJ (in-
teriortvrj.com), às segun-
das-feiras, às 20h.

Programa “Você Em Foco” é destaque no 
Canal TV Rio e outras emissoras

CARO É MELHOR

Foto: Divulgação

Foto: Alan Alves

Programa é comandado por 
Bellinha Di Tena

Diretora do Jornal DR1 foi 
entrevistada duas vezes

Naquela época, os chi-
neses também tinham uma 
maneira diferente de se 
comunicar sobre negócios. 
Nossos outros clientes in-
ternacionais sabiam exata-
mente o que queriam, mas 
não os chineses. Se um 
cliente ocidental estives-
se pesquisando a possível 
compra de um novo siste-
ma de telecomunicações, 
teríamos semanas de dis-
cussão sobre qual platafor-
ma de hardware atenderia 
melhor aos seus requisi-
tos. Os clientes conheciam 
nossos produtos em deta-
lhes antes de comprá-los e, 
como resultado, nos bom-
bardearam com perguntas 
relevantes. Por outro lado, 
os chineses simplesmen-
te nos perguntaram o que 
tínhamos em estoque e 
saíram em busca do orça-
mento que lhes permitiria 
comprar nossos produ-
tos mais caros. Dinheiro 
raramente era problema 
e sempre éramos pagos 
adiantado. Na China, você 
costuma vender mais se 
aumentar os preços. Essa 
foi uma tática que (entre 
outras) a Nokia certamen-
te usou naquela época. Se 
as vendas de um produto 
eram decepcionantes, eles 
simplesmente aumenta-
vam o preço e as vendas 
cresciam, de acordo com 
meu amigo Dan Wong, ex-
-vice-presidente da Nokia 
na China. Como resultado, 
esses foram anos de boom 
para empresas como GE, 
IBM e Siemens. No entan-
to, esse processo também 
beneficiou o exército chi-
nês hoje, já que por 20 
anos eles compraram e ti-
veram acesso à mais cara - 
e, portanto, a melhor - tec-
nologia ocidental.

Nossa empresa tam-
bém forneceu um desses 
produtos caros para pro-
fessores nas universidades 
chinesas e, consequente-

mente, tive que dar trei-
namento a centenas de es-
tudantes. Alguns dias, nos 
sentimos mais como pro-
fessores compartilhando 
conhecimento do que for-
necedores de tecnologia. 
Foi durante esse período 
que escolhi meu primei-
ro nome chinês BOSI (que 
significa 'muitos pensa-
mentos', principalmente 
porque soa como BOSHI, 
que significa 'professor', 
embora seja escrito com 
um personagem diferen-
te). Meu nome completo 
em chinês é KEBOSI, for-
ma onomatopoeic de Co-
ppens. Naquela época, ain-
da não havia a menor ideia 
de que a China ultrapas-
saria a expertise técnica 
do Ocidente. Na época, eu 
era avaliado pela empresa 
como nosso maior vende-
dor na China e como al-
guém que conhecia o país 
de dentro para fora. Em 
2001, para usar essa habi-
lidade de vendas e minha 
experiência na China, fui 
recompensado com uma 
transferência para a sede 
da empresa no Vale do Si-
lício. E assim, deixei bre-
vemente para trás a China, 
naquela época ainda um 
dragão adormecido pacifi-
camente. 

Trecho do livro: O Novo 
Normal da China. Contato 
e informações sobre as pa-
lestras de Pascal Coppens: 

+55(84) 999833497

N O V O  N O R M A L  D A  C H I N A . . .

PASCAL COPPENS
Autor, palestrante, sinologista

e empreendedor
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Por Alan Alves                     

Biólogos do Rio de Ja-
neiro fizeram importantes 
descobertas botânicas em 
2021 relacionadas a duas 
plantas exclusivas do esta-
do que estão criticamente 
ameaçadas de extinção. 
Um delas, a Chionanthus 
fluminensis, ou Azeitona 
da Mata Atlântica, foi lo-
calizada esta semana no 
Parque Estadual da Ser-
ra da Tiririca (Peset), em 
Niterói. Outra espécie, a 
Pleroma hirsutissimum, 
pertencente à família das 
quaresmeiras e que não 
era vista na natureza des-
de 1982, foi achada em fe-
vereiro no Parque Estadu-
al da Costa do Sol, Região 
dos Lagos.

As descobertas são 
fruto de um projeto que 
busca proteger espécies 
ameaçadas e que não con-
tam com instrumentos de 
conservação.

A Azeitona da Mata 
Atlântica foi vista no Cos-
tão de Itacoatiara por 
equipes do Plano de Ação 
Nacional para Conserva-
ção da Flora Endêmica 
(PAN) e da unidade de 

conservação, administra-
do pelo Instituto Estadual 
do Ambiente (Inea). Ca-
racteriza-se como uma ár-
vore ou arbusto de cerca 
de três metros de altura, 
com folhas de cabo cur-
to. Suas flores são claras 
(creme) e o fruto azulado, 
quase negro. A planta só 
é vista na cidade do Rio e 
em Niterói.

“A espécie pertence à 
família da azeitona que 
comemos e só ocorre na 
Mata Atlântica, o que ex-
plica a razão de a bati-
zarmos popularmente de 
Azeitona da Mata Atlânti-
ca. Ainda serão feitos es-
tudos para descobrirmos 
se o seu fruto é comestí-
vel, pois pode ser que te-
nha alguma propriedade 
de relevância científica”, 
explica a consultora coor-
denadora do PAN para a 
WWF-Brasil e Seas, Inara 
Batista.

Para buscar a espécie, 
as equipes fizeram levan-
tamento em herbários, co-
leções de plantas identifi-
cadas, para identificação 
das localidades de ocor-
rência. Descobriu-se que 
a única unidade de con-

servação do estado que 
tem registro da planta é o 
Parque Estadual da Serra 
da Tiririca.  Em outubro 
de 2020, foi realizada uma 
expedição de campo ao 
parque administrado pelo 
Inea, onde um exemplar 
da planta foi encontrado 
no final da missão. Depois, 
novos exemplares foram 
identificados, desta vez 
com frutos. As unidades 
encontradas foram enca-
minhadas para o Horto 
Florestal de Guaratiba, do 
Inea, onde foram iniciados 
estudos para a produção 
mudas.
Descoberta após 39 anos

Já espécie Pleroma hir-
sutissimum, que não era 
vista há 39 anos, foi acha-
da na unidade de conser-
vação administrada pelo 
Instituto Estadual do Am-
biente (Inea) na Região 
dos Lagos. A identidade 
da espécie, que só ocorre 
em Cabo Frio, foi confir-
mada pelo pesquisador do 
Instituto de Pesquisas Jar-
dim Botânico do Rio Paulo 
Guimarães. 

A planta pode atingir 
um metro de comprimen-
to, tem muitos pelos e, 
quando desabrocha, exibe 
belas e exuberantes flores 
roxas. “Este achado é de 
extrema relevância para 
a flora do estado do Rio, 
uma vez que, quando re-
descobrimos uma planta, 
podemos promover ações 
diretas em prol da conser-
vação da espécie”, destaca 
Inara.

O coelho Darius, consi-
derado o maior do mun-
do pelo Guiness Book, foi 
roubado da casa da dona, 
a ex-coelhinha da Playboy 
Annette Edwards, de 68 
anos, na Inglaterra, nes-
ta semana. Desespera-
da e sem pistas de quem 
cometeu o crime e para 
onde o animal foi leva-
do, ela anunciou uma re-
compensa de 1 mil euros 
(equivalente a cerca de 
R$ 7,7 mil) para quem en-
contrá-lo. 

Segundo a dona, que 
mora em Stoulton, região 
central, o animal tem 10 
anos e mede 1,5 metros 
de comprimento. Elee fi-
cava em uma caixa no jar-
dim da residência.

Edwards está bastante 
preocupada e diz que ele 
é velho e não pode pro-
criar – ela suspeita que 
quem o furtou tenha esse 
objetivo. Ainda conforme 
a dona, devido à sua ida-
de, Dario segue uma dieta 
especial sem a qual pode 
morrer.

 “Um dia muito triste. 
Darius, recorde mundial 
do Guinness, foi rouba-
do de casa. A polícia está 
fazendo o possível para 
descobrir quem o levou. 
Darius está muito velho 
para procriar agora. En-
tão, por favor, traga-o de 

volta”, escreveu Annette 
no Twitter, como legenda 
de uma foto em que apa-
rece segurança o coelho 
gigante dos braços.

"Cada animal é um in-
divíduo que não pode ser 
substituído", disse ela.

Edwards é muito ape-
gada aos animas que cria 
em casa e, de acordo com 
o jornal Daily Mail, chega 
a cobra metade do valor 
oferecido na recompensa 
como cachê para Darius 
participar de eventos no 
país. Além disso, alguns 
de seus filhotes já foram 
avaliados por até 250 li-
bras (equivalente a R$ 2 
mil) cada.

Após o furto de Da-
rius, a polícia britânica 
lançou um apelo para a 
colaboração dos cidadãos 
para encontrar o animal, 
que ganhou destaque no 
Guinness no ano de 2010.

Além de criadora de 
coelhos, Annette Edwards 
também já chamou a 
atenção da mídia ao gas-
tar 10 mil libras (cerca de 
R$ 77 mil) com plásticas 
para ficar parecida com 
Jessica Rabbit, persona-
gem criada nos anos 80, 
colocando silicone nos 
seios, modificando o ma-
xilar e se submetendo a 
uma dieta rigorosa.

Foto: Reprodução/Twitter

Uma das espécies não era vista na natureza há cerca de 39 anos

B I C H O S  E  C I A . . .
Maior coelho do mundo é furtado 
e dona oferece alta recompensa

M E I O  A M B I E N T E . . .
Biólogos encontram plantas exclusivas do 

Rio ameaçadas de extinção
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É possível poupar uma 
parte do salário mensal-
mente? Quanto devemos 
investir ou reservar? Fa-
lar sobre finanças pes-
soais ainda gera muitas 
dúvidas nos brasileiros, 
e o primeiro passo é ter 
um conhecimento básico. 
Para ajudar nessa missão, 
o aplicativo 12min, em 
parceria com a Mobills, 
startup de gestão de fi-
nanças pessoais, prepa-
raram o "Guia 12min de 
finanças pessoais", com 
informações rápidas e 
relevantes para lidar me-
lhor com o dinheiro.

"Elaboramos esse guia 
para aqueles que dese-
jam aprender sobre como 
lidar com o seu próprio 
dinheiro e mudar hábi-
tos financeiros. Com os 
especialistas da Mobills, 
conseguimos abordar as 
principais dúvidas, dicas 
e ferramentas para um 
controle financeiro pes-
soal", explica Guilherme 
Mendes, CEO do aplicati-
vo.

Para começar, segundo 
Larissa Brioso, educado-
ra financeira da startup, 
é preciso controlar todos 
os gastos. "A dica é regis-
trar todos os valores re-

cebidos, as contas pagas, 
as despesas inesperadas, 
toda a movimentação fi-
nanceira. É comum usar 
uma planilha de gastos 
ou até mesmo um cader-
ninho".

Há também a regra 
50-15-35, em que 50% 
do orçamento precisa ser 
reservado para os gastos 
básicos, 15% da renda 
mensal deve ser poupada 
e 35% utilizada para ou-
tros gastos. "Reorganizar 
a vida financeira não é 
um bicho de sete cabeças, 
mas é preciso se compro-
meter com esse objetivo 
e dar um passo de cada 
vez", afirma Larissa.

O "Guia 12min de fi-
nanças pessoais" está 
disponível em formato 
de áudio e texto, também 
para não assinantes do 
aplicativo. Basta baixar o 
app 12min em iOS ou An-
droid.

Mobills é uma startup 
de gestão de finanças 
pessoais que tem o obje-
tivo de auxiliar os brasi-
leiros a terem uma vida 
financeira mais saudável. 
Com mais de oito milhões 
de downloads, o aplica-
tivo Mobills realiza uma 
análise completa sobre 
ganhos e gastos em um 
layout visual com gráfi-
cos e porcentagem. Um 
outro braço de atuação 
da startup é focado em 
conteúdo sobre educação 
financeira. Neste segmen-
to eles produzem posts 
educativos sobre o tema, 
disponibilizam e-books e 
calculadoras automatiza-
das, além de possuírem 
cursos que ensinam tirar 
do papel as lições sobre 
finanças pessoais. Sedia-
da em Fortaleza, a startup 
foi fundada em 2014 por 
Carlos Terceiro, que atua 
como CEO da Mobills.

Foto: Divulgação

Rio tem mais de 3 mil vagas de 
emprego e estágio

F I N A N Ç A S . . .

Gestão de finanças pessoais: um guia 
rápido e prático para aprender a poupar

Startups se unem para dar dicas e ensinar a mudar hábitos financeiros

Foto: Reprodução

Nesta edição, traze-
mos dicas de mais de 3 
mil oportunidades de 
emprego e estágio aber-
tas em diversas regiões 
do estado do Rio de Janei-
ro, para ajudar você que 
está em busca de uma 
(re)colocação no merca-
do de trabalho. Tem vagas 
para diferentes funções e 
níveis de escolaridade.

Sine tem 876 vagas
O Sine está com 876 

oportunidades para di-
versas regiões. No Norte 
Fluminense, há 350 opor-
tunidades 10 perfis pro-
fissionais, entre eles ele-
tricista de manutenção e 
operação, instrumentista 
e mecânico de manuten-
ção escalador. Na Região 
Metropolitana, são 380 
oportunidades, sendo 
210 somente para ope-
rador de telemarketing 
ativo, 35 para consultor 
de vendas, 15 para açou-
gueiro etc. NA Região Ser-
rana, há 116 vagas para 
açougueiro, ajudante de 
cozinha, vigia e outros. 
Já no Médio Paraíba, são 
30 vagas, sendo sete para 
caldeireiro, seis para sol-
dador, três para instala-
dor e outros.

Os candidatos devem 
ser cadastrados no Sine e 
realizar a consulta de ma-
neira presencial em uma 
unidade ou através dos 
canais digitais: emprega-
brasil.mte.gov.br ou apli-
cativo Sine Fácil.

Estágio
A Fundação Mudes 

está com 298 vagas aber-
tas, sendo 282 delas de 
estágio, nos níveis su-
perior, médio e técnico. 
Há ainda 10 vagas para 
pessoas com deficiência 
(PCD) e seis para jovem 
aprendiz. A remuneração 
pode chegar a R$ 2.440. 
Para se candidatar, basta 
acessar o site www.mu-
des.org.br. Tem oportuni-
dade também pelo CIEE 
Rio, que oferece 1.983 
vagas em todo o estado. 
O cadastro deve ser feito 
pelo site www.ciee.org.br.

Comunidade Católica
A Comunidade Católi-

ca Gerando Vidas anun-
ciou vagas para: aten-
dente e caixa, em rede de 
fast food, na zona oeste, 
vendedor (telecomuni-
cações), técnico em en-
fermagem, auxiliar de 
serviços gerais, jovem 
aprendiz, auxiliar de con-
tabilidade, recepcionista, 
auxiliar de atendimento 
hospitalar, copeiro hospi-
talar, recepcionista hos-
pitalar, faxineiro predial, 
jardineiro, vigia noturno, 
motorista B, entre outros. 
Os formulários para ins-
crição podem ser aces-
sados nas páginas da Co-
munidade no Facebook e 
Youtube.

Dúvidas e sugestões?
Entre em contato pelo 

e-mail: alan.alves@jor-
naldr1.com.br

Aprenda a controlar seu dinheiro com aplicativo
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Os primeiros escritos 
atestam a existência da 
cerveja a pelo ao menos 
6.000 a.C, na Mesopotâ-
mia. Uma feliz história 
que continuou por in-
contáveis povos ao redor 
do mundo, chegando até 
nós, hoje, bastante modi-
ficada.

Para descobrir um 
pouco mais sobre a cer-
veja, que, depois da água 
e do café, é a terceira 
bebida mais popular do 
mundo e de seu processo 
de fabricação, o Jornal DR 
1 foi recebido pelos em-
presários Ulysses Sobral 
e Simone de Carvalho, 
mestres cervejeiros, na 
sede da OG Beer, em Mi-
guel Pereira-RJ.

Jornal DR1 - Como sur-
giu a ideia de fazer cerveja 
artesanal, a parceria até a 
criação da empresa?

Surgiu naturalmen-
te, em função do cres-
cimento do mercado da 
cerveja artesanal. Em 
2006, participei do curso 
patrocinado pela Cerva 
Carioca (Associação dos 
Cervejeiros Artesanais 
do Rio), que tinha como 
objetivo divulgar a cultu-
ra da cerveja artesanal. 
Aproveitando o avanço 
significativo das cervejas 
artesanais e o número 
crescente dos consumi-
dores nacionais ávidos 
em degustar e descobrir 
os diferentes estilos e sa-
bores, fui me aprimoran-
do e me qualificando. Pas-
sei a produzir, como robe, 
a cerveja do nosso consu-
mo e a promover cursos 
para os amigos, sempre 
dentro da filosofia da 
Associação de divulgar a 
cerveja artesanal.

A parceria com a em-
presária Simone de Car-
valho surgiu há pouco 
mais de 4 anos, a partir da 
boa aceitação da cerveja 
entre os amigos. Com um 
foco mais comercial den-
tro da cerveja artesanal, 
nos cadastramos junto à 
prefeitura como cerve-
jeiros artesanais e passa-
mos, então, a frequentar 
feiras e eventos regio-
nais. Devido a boa acei-
tação da nossa cerveja no 
mercado, decidimos por 
investir na montagem de 
uma estrutura de micro 
cervejaria e ampliarmos, 
com isso, nossos horizon-
tes no universo da cer-
veja artesanal. OG Beer é 
uma realidade, constru-
ída dentro das normas e 
requisitos exigidos pela 
lei. Hoje, totalmente le-
galizada com registro do 
Ministério da Agricultu-
ra, alvará de licença sani-
tária, licença ambiental e 
com um equipamento de 
primeira linha que per-
mite a execução de todo o 
processo cervejeiro, com 
altíssima qualidade.

Jornal DR1 - Qual o pro-
cesso básico para se obter 
como resultado final um 
produto por excelência, de 
qualidade?

A cerveja artesanal 
é desenvolvida visando 
qualidade e diferencia-
ção, o que requer mais 
atenção em sua produção 
minuciosa. Basicamente, 
é um produto fermentado 
e carbonificado, cuja base 
são quatro ingredientes: 
água, lúpulo, malte de ce-
vada e fermento. E, den-
tro desses ingredientes, 
é possível se fazer varia-
ções de tipos e sabores di-
ferentes de cerveja. Cada 
etapa deve ser observada 
para que sua produção 
e resultado final corres-
pondam às nossas expec-
tativas. É um processo 
mais lento, pois o período 
de fermentação e matu-
ração da cerveja devem 
ser respeitados, já que 
não utilizamos produtos 
químicos para acelerá-
-los. Elas são produzidas 
com maior quantidade de 
malte, que as diferenciam 

das industrializadas que 
usam, muitas das vezes, 
outros cereais para tor-
nar o custo da produção 
mais barato.

Jornal DR1 - Quais sãos 
os tipos de cervejas pro-
duzidos pela empresa?

A OG Beer tem hoje 
em linha cinco cervejas: 
a Premium American La-
ger, Vienna Lager, German 
Pielsen, Belgian Dubbel e 
American Ipa, considera-
da a queridinha dos con-
sumidores de cervejas ar-
tesanais. Estas são a que 
produzimos, normalmen-
te, e que colocamos no 
mercado. Temos também 
as sazonais, que, para este 
inverno, teremos a Boker 
e a Poter, que são cervejas 
escuras e mais encorpa-
das, e a Irish Red, já para 
este próximo mês. Para 
os nossos clientes e admi-
radores de heavy metal, 
estaremos, em breve, lan-

çando a cerveja Sangue 
de Bode, uma parceria 
que fechamos com a ban-
da de heavy metal Sangue 
de Bode. Podemos adian-
tar que será uma cerveja 
fora dos padrões do PJCP, 
para atender as caracte-
rísticas do heavy metal. 
Fiquem ligados, pois será 
um super lançamento.

Jornal DR1 - Simone 
Carvalho, empresária e 
mestre cervejeira.

Ainda não cheguei a 
este nível de mestre cer-
vejeira. Considero-me 
uma aprendiz do Ulisses, 
meu sócio, que detém o 
domínio da arte de se fa-
zer uma boa cerveja. Para 
produzir uma boa cerve-
ja, não basta só cozinhar 
o malte e está pronta. São 
muitos detalhes e cui-
dados para não perder 
a produção e, também, 
para que não haja con-
taminação. Estamos nos 
aprimorando para que, 
ao servimos nossos ami-
gos e clientes, tenhamos a 
certeza de estarmos ofe-
recendo um produto por 
excelência, de qualidade.

OG Beer é um projeto 
empreendedor ideali-
zado pelos empresários 
Ulisses Sobral e Simone 
de Carvalho, que deci-
diram driblar a crise do 
país e vencer a pandemia 
com sutilidade e arte. Os 
amantes desta bebida 
podem, mediante agen-
damento prévio no What-
sApp (024) 988414554, 
conhecer as instalações 
da OG Beer e encontrar 
suas inspirações, degus-
tando um de seus estilos 
de cerveja num ambiente 
bastante acolhedor.

OG Beer: um projeto de requinte, de sofisticação, de qualidade e dedicação

VITOR CHIMENTO
Biólogo e jornalista

MTb 38582RJ
vitor.chimento@jornaldr1.com.br

Fotos: Diivulgação
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Autoridades japonesas dizem que Olimpíadas de 

Tóquio ainda podem ser canceladas
O verdadeiro desafio do 

Flamengo é convencer seus 
torcedores com todos os títulos

Definidas as semifinais da Liga dos Campeões 

Uma autoridade do 
partido governista do 
Japão disse quinta-feira 
(15) que cancelar a Olim-
píada de Tóquio deste ano 
continua sendo uma op-
ção se a crise do corona-
vírus se agravar demais, 
lançando uma polêmica e 
criando um alvoroço nas 
redes sociais.

“Se não parecer mais 
possível (sediar a Olim-
píada), temos que inter-
rompê-la, decisivamen-
te”, disse Toshihiro Nikai, 
secretário-geral do Parti-
do Liberal Democrata, em 
comentários à emissora 
TBS. Segundo ele, o can-
celamento é uma opção, 
“é claro”, disse, acrescen-
tando: “Se a Olimpíada 
for disseminar infecções, 
então para que serve a 
Olimpíada?”

O Comitê Organizador 
da Olimpíada de Tóquio 
reagiu com um comuni-
cado em que disse que 
todos os envolvidos nos 
preparativos dos Jogos 
continuam totalmente 
empenhados em realizá-
-los no verão local.

Como o Japão está às 
voltas com uma quarta 
onda de infecções pelo 
novo coronavírus, as dú-
vidas sobre a capacidade 

de Tóquio de sediar os 
Jogos de Verão voltaram 
à tona nas últimas sema-
nas. O Japão está enfren-
tando um aumento de in-
fecções de covid-19. Em 
Tóquio, os casos novos 
saltaram para 729 nesta 
quinta-feira, a maior cifra 
desde o início de feverei-
ro. Mas autoridades do 
governo e da organização 
vêm repetindo que os Jo-
gos acontecerão.

Por Guilherme Abrahão        

No primeiro desafio 
do Flamengo na tempora-
da 2021 uma pedreira: o 
Palmeiras. As duas equi-
pes, mais uma vez, são 
consideradas os grandes 
favoritos para conquis-
tar todos os títulos e no 
embate pela Supercopa 
do Brasil, o Rubro-Negro 
acabou levando a melhor, 
depois de muito sufoco e 
na cobrança por pênal-
tis. Porém, a questão que 
ressalta os olhos é a dis-
crepância, no elenco, que 
os cariocas levam sobre a 
maioria dos adversários 
do Brasil. Desde 2019, o 
Fla entra com obrigação 
de títulos. Mas até onde 
vai essa “obrigação”? Na 
real, não é só ser cam-
peão. É mostrar para a 
torcida que é o melhor e 
mais forte time do país, 
sem vacilos. De quebra, o 
torcedor cobra que jogue 
o melhor futebol tam-
bém, como era nos tem-
pos de Jorge Jesus. Por 
essas e outras, Rogério 
Ceni ainda sofre com as 
cobranças.

Desde que faturou 
quase tudo em 2019, o 
Flamengo mantém seu 
mesmo elenco e ganhou 
peças de reposição ain-
da melhores no início 
da temporada passada. 
Neste ano, com a crise 

instaurada e a queda de 
receitas, o Fla manteve os 
jogadores e pouco foi ao 
mercado. Mesmo assim, 
se o clube carioca passa 
por dificuldades, obvia-
mente, todos os outros 
passam ainda mais, haja 
visto que o Flamengo é o 
mais rico do Brasil, atual-
mente. Seu grande rival, 
dentro e fora de campo, 
hoje é o Palmeiras, que 
possui um bom desempe-
nho financeiro, além de 
um elenco capacitado ao 
extremo.

De qualquer forma, 
falar em obrigação acaba 
jogando uma responsa-
bilidade acima da média 
para o Flamengo, Desta 
maneira, Rogério vive na 
corda bamba dia após dia. 
Mesmo com a conquista 
do Brasileiro e da Super-
copa, ele ainda é questio-
nado por muita gente. De 
obrigação certa é a con-
quista do Campeonato 
Carioca, que dificilmente 
escapará. No Rio, os ri-
vais estão muito abaixo. 
A prova de fogo fica pela 
Copa Libertadores que se 
inicia essa semana e Copa 
do Brasil logo após. 

No Brasileiro, em 38 
rodadas, foi novamen-
te favorito. Por mais um 
ano, a torcida do Flamen-
go não irá aceitar menos 
do que conquistar tudo. 
Esse é o verdadeiro desa-

fio. Con-
v e n c e r 
sua torci-
da e dar 
a legrias . 
O resto 
pode vi-
rar uma 
bola de 
neve com 
a pressão 
que cairá 
sobre a 
Gávea.

A Liga dos Campeões 
definiu os quatro semifi-
nalistas que seguem vivos 
com chance de conquistar 
o caneco mais cobiçado 
do futebol europeu. Com 
Neymar, o PSG (FRA) con-
firmou a classificação ao 
eliminar o Bayern de Mu-
nique (ALE). Após vencer 

o primeiro jogo por 3 a 2, 
na Alemanha, os france-
ses foram derrotados em 
Paris e perderam por 1 a 
0, mas ficando com a vaga 
pelo chamado gol quali-
ficado. Quem também se 
classificou, mesmo com 
derrota, foi o Chelsea. Os 
ingleses perderam para o 

Porto, por 1 a 0, mas não 
foi suficiente para deixar 
o torneio, já que no pri-
meiro jogo venceu por 2 
a 0.

Com boa vantagem 
conquistada no primeiro 
jogo, o Real Madrid con-
firmou a classificação ao 
empatar com o Liverpool 
em 0 a 0. No primeiro con-
fronto, vitória espanhola 
por 3 a 1. Na Alemanha, o 
Manchester City venceu o 
Borussia Dortmund por 2 
a 1, mesmo resultado do 
primeiro jogo.

Assim, as semifinais 
ficam com os confrontos 
Real x Chelsea e PSG x 
City. As datas e os man-
dos dos jogos serão anun-
ciados pela Uefa nesta se-
mana.

Foto: Divulgação

Foto: AFP

Foto: Alexandre Vidal/CR Flamengo

Olimpíadas em Tóquio 
podem ser canceladas

O PSG,de Neymar, está nas semifinais 
da Liga dos Campeões
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O setor de turismo no 

Brasil, sem dúvidas, foi 

um dos mais afetados 

pela pandemia do Corona 

Vìrus. No último ano, na 

soma, o prejuízo bilioná-

rio que o turismo brasilei-

ro sofreu chegou a marca 

de R$ 312 bilhões. A cida-

de do Rio de Janeiro, uma 

das mais visitadas do 

mundo, sozinho teve uma 

queda de R$ 49,4 bilhões, 

ficando atrás apenas de 

São Paulo, que acumulou 

um prejuízo total de R$ 

112,9 bilhões. Os dois es-

tados do Sudeste, juntos, 

somam 51,4% de todos 

os números e são os mais 

afetados também no se-

tor comercial com a pan-

demia. 

Segundo a CNC (Con-

federação Nacional do 

Comércio de Bens, Servi-

ços e Turismo), em março 

deste ano o setor operava 

com apenas 45% da capa-

cidade mensal de geração 

de receita.

A expectativa agora é 

de mais perdas no cur-

to prazo, segundo Fabio 

Bentes, economista res-

ponsável pelo levanta-

mento. Os resultados, no 

entanto, devem começar 

a melhorar no segundo 

semestre, com o aumento 

da vacinação. Com isso, a 

recuperação real do setor 

deve acontecer somente 

em 2022.

“A situação do setor é 

muito frágil, com tendên-

cia de queda. A segunda 

metade do ano deve ser 

melhor, se conseguirmos 

superar a segunda onda 

da pandemia no Brasil", 

disse Bentes em entrevis-

ta ao Estadão.

Para ele, ainda em 

2021 o volume das re-

ceitas ainda deve subir 

18,8%. A expectativa é 

de que situação comece 

a melhorar com aumento 

da vacinação no segundo 

semestre.

As perdas mensais de 

faturamento do turismo 

no Brasil cresceram em 

média de R$ 13,38 bi-

lhões para R$ 36,94 bi-

lhões no mês de abril de 

2020. Esse ano, de janei-

ro até agora o total já che-

ga a perda de R$ 51,34 

bilhões.

VERBA PARA 
PROMOVER O

TURISMO PODE IR 
PARA PANDEMIA
O Projeto de Lei 

969/20 destina para 

ações de combate à pan-

demia de coronavírus 

90% das verbas reser-

vadas para a Agência 

Brasileira de Promoção 

Internacional do Turis-

mo (Embratur) realizar 

campanhas de promoção 

do turismo brasileiro no 

exterior.

Pelo texto, que tramita 

na Câmara dos Deputa-

dos, os recursos que não 

forem usados pelo Minis-

tério de Saúde até o final 

da pandemia retornarão 

à Embratur. A autoria do 

projeto é da deputada de 

São Paulo, Joice Hassel-

mann (PSL).

“Em um momento em 

que as grandes econo-

mias mundiais estão res-

tringindo a circulação de 

pessoas por meio de lo-

ckdowns, além de fechar 

aeroportos para voos in-

ternacionais, a demanda 

por turismo cai drastica-

mente. Assim, ações de 

publicidade tornam-se 

sem efeito na atração de 

turistas”, disse.

A proposta será anali-

sada em caráter conclu-

sivo pelas comissões de 

Seguridade Social e Famí-

lia; de Turismo; Finanças 

e Tributação; e de Consti-

tuição e Justiça e de Cida-

dania.

Turismo no Brasil tem prejuízo de R$ 312 bilhões em um ano, com
R$ 49,4 bilhões para o Rio

Foto: Divulgação/Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro perdeu R$ 49,4 
bilhões em Turismo no último ano


