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Médico tira 
dúvidas sobre as 

vacinas da 
Covid-19 e da 
H1N1. Confira:

Aulas na rede pública 
retornam 

Entenda mais sobre a 
CPI da Pandemia

Daniel Dias: orgulho no país 
na natação paraolímpicaA exoneração dos 

ministros do STF: a 
garantia do estado 

democrático de 
direito

Fotos: Reprodução

PÁGINAS 12 E 13

Foto: Site oficial/Daniel DiasFoto: Agencia SenadoFoto: Divulgação/Prefeitura do Rio

País vê números triplicar com a pandemia, já superando população de algumas nações; Só no Rio de janeiro 
são 2,6 milhões em extrema pobreza

BRASIL SEM FOME: 
UMA OBRIGAÇÃO  DE TODOS NÓS
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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 . . .

Obviamente a questão 
da pandemia da Covid-19 
contribuiu ainda mais 
para um problema que 
assola o país desde o iní-
cio dos tempos: a fome. E 
mesmo assim nunca teve 
uma resolução. Governos 
até tentam distribuir ces-
tas básicas para maquiar 
algo que não tem solu-
ção. E não é porque muita 
gente passa fome. É por-
que o Brasil é um país das 
injustiças. Os Estados - no 

caso quem governa - ti-
ram dinheiro de repasse 
para seu bel prazer e es-
quece do povo. Não tem 
investimento em educa-
ção, saúde e saneamento 
básico. Como vai resolver 
o desemprego? O mes-
mo que gera ainda mais 
fome. Uma causa que pa-
rece estar perdida. Essa 
batalha, infelizmente, os 
corruptos venceram.

E se antes da pandemia 
a situação já era crítica, 

agora tornou-se caótica. 
Um estudo recente apon-
tou que cerca de 116 mi-
lhões não têm comida su-
ficiente. Até comem, mas 
não se sustentam.  Eles 
não vivem. Sobrevivem. 
E assim vamos seguindo 
com impunidades. E nada 
muda. A pandemia ain-
da virou a “muleta” dos 
governantes. Para con-
firmar o que todos já sa-
biam: o dinheiro acabou, 
a corrupção e a fome não!

Fome: um problema que parece não ter fim nesse Brasil 
injusto

J O R N A L  D R 1  R E S P O N D E . . .
MATHEUS AUGUSTO L. NEVES
Advogado
diariodorioresponde@jornaldr1.com.br

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

1) Os funcionários que 
não quiserem voltar ao 
trabalho, por receio com a 
saúde, podem pedir licen-
ça não remunerada?

A concessão ou não de 
licença não remunerada 
depende da conveniência 
e concordância expres-
sa do empregador. Pode 
ocorrer por solicitação 
escrita, em duas vias, de 
próprio punho do empre-
gado, com a qual a empre-
sa concorde, por período 
certo, de comum acordo. 
É um meio importante de 
assegurar o emprego e 
suspender as obrigações 
de pagamento, atenden-
do ao pedido do empre-
gado se a empresa enten-
der conveniente para si 
também. 

2) Empresas podem 
rescindir contratos com 
menores aprendizes em 
razão da pandemia?

As empresas podem 
rescindir os contratos, 
com intuito de preservar 
a saúde de tais menores 
e também em razão da 
ausência de aulas nes-
se período, que prejudi-
ca o próprio sentido do 
Programa Menor/Jovem 

Aprendiz. Como o con-
trato de Menor Aprendiz 
tem prazo determinado e 
a rescisão se dá sem justa 
causa, vale o disposto no 
artigo 479 da CLT. 

3) É possível majorar o 
valor da pensão alimentí-
cia em tempos de pande-
mia?

Sim, se se levar em 
consideração que há pes-
soas que enriqueceram 
na pandemia (exemplo 
vendedores de álcool em 
gel, utensílios hospitala-
res etc) mostra-se plena-
mente possível o pedido 
de majoração no paga-
mento dos alimentos.

4) A prisão advinda do 
não pagamento de alimen-
tos é cabível na pande-
mia?

Depende do juízo. Há 
juízes quais entendem 
pela aplicação da pena de 
prisão em cárcere como 
procedimento comumen-
te utilizado. Há entretan-
to juízes que entendem 
que, devido a situação 
de pandemia, razoável se 
mostra a prisão domici-
liar; este entendimento 
inclusive é avalizado pelo 
CNJ.

Não adianta. Aonde você 
vai, as aglomerações se-
guem acontecendo mesmo 
com as restrições impos-
tas pela Prefeitura do Rio 
de Janeiro, como forma de 
conter o avanço da pande-
mia do coronavírus. O que 
mais se pode ver na cidade 
são festas acontecendo. Al-
gumas inclusive em praça 
pública. Da Zona Oeste a 
ZOna Sul, tudo segue ocor-
rendo como se nada estives-

se acontecendo. No mês em 
que o país enfrenta a pior 
crise por causa da pande-
mia, o carioca faz força para 
quebrar as regras. Achando 
que estão quebrando para-
digmas. 

Até comerciantes estão 
desrespeitando e aceitando 
o que o público faz. Muitos 
bares ao invés de fechar 
as 21h, conforme decreto, 
seguem ultrapassando o li-
mite e atendendo seus fiéis 

clientes. è uma roleta russa. 
Alguns são multados, ou-
tros não. É ter sorte para 
desrespeitar o decreto e se-
guir faturando.

Enquanto isso seguem 
os eventos sem permissão. 
Sambas, pagodes, festas ele-
trônicas. Convites chegam 
por e-mail, avisando que 
será “apenas para convida-
dos”. Um absurdo e desres-
peito. E a paciência vai se 
esgotando, cada dia mais…

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

O desrespeito do carioca com a pandemia parece que nunca vai acabar
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A Secretaria Municipal 
de Educação do Rio reto-
mou ensino presencial em 
mais unidades da cidade. 
Nesta semana 783 unida-

des receberam alunos. E 
na quinta-feira, dia 22/4, 
mais 63 escolas retomam 
com o ensino presencial. 
Voltaram às sala de aula, 

além de crian-
ças da Pré-es-
cola, 1º ano e 
2º ano, estu-
dantes do 3º 
ano, 4º ano, 5º 
ano e 6º Ano 
Carioca (que 
tem profes-
sores genera-
listas, assim 
como as tur-
mas dos anos 
iniciais). Com 
isso, a SME vol-
ta a oferecer 

aula presencial a todo En-
sino Fundamental. A

O secretário munici-
pal de Educação, Renan 
Ferreirinha, reforça que 

a rede tem um rigoroso 
protocolo sanitário, o que 
permitiu o retorno das 
aulas presenciais com res-
ponsabilidade.

“As escolas municipais 
do Rio ficaram cerca de 
um ano fechadas, sem ati-
vidades pedagógicas pre-
senciais. As que vão retor-
nar nesta semana, ficaram 
quase um ano e dois me-
ses sem ensino presencial. 
Quando assumimos, em 
janeiro de 2021, começa-
mos a resolver problemas 
de uma rede que estava 
muito fragilizada, sem o 
apoio necessário da Secre-
taria. Antes de uma escola 
retomar o ensino presen-

cial, ela precisa passar por 
todas as adequações ne-
cessárias e, assim, se tor-
nar apta a receber todos 
com segurança”, afirmou.

Ferreira ainda pediu 
para quem ver irregulari-
dades é necessário entrar 
em contato com a Coor-
denadoria Regional de 
Educação ou pelo número 
1746.

"Agiremos rapidamen-
te. Estamos trabalhando 
com muita responsabili-
dade para oferecer uma 
educação de qualidade 
para cada aluno da rede", 
alertou. 

Ensino presencial é retomado em mais escolas municipais no Rio

  Mais medidas de au-
xílio às mulheres vítimas 
de violência doméstica 
no Rio de Janeiro. Foi san-
cionada pelo governador 
em exercício Cláudio Cas-
tro a lei que estabelece 
que agressores deverão 
ser monitorados eletroni-
camente em todo o esta-
do. A medida foi publica-
da no Diário Oficial desta 
segunda-feira (19/04) e 
prevê, ainda, que a vigi-
lância deve ser durante o 
período em que durar a 
medida protetiva ou cau-
telar.

 “Só uma mulher sabe 
quão doloroso é passar 
por uma situação de vio-
lência doméstica. Me-
canismos como esta lei 
ajudam a coibir que os 
agressores sigam prati-
cando os atos contra suas 
esposas, companheiras 
ou namoradas. O Esta-

do tem atuado com rigor 
nesta questão, seja com 
as forças das polícias Mi-
litar e Civil, por meio da 
Patrulha Maria da Penha 
e das Delegacias de Aten-
dimento Especializado, 
quanto no fortalecimento 
da rede de proteção e aco-
lhimento a essas vítimas”, 
afirmou o governador.

De acordo com a lei, o 
monitoramento deverá 
ser feito com tornozelei-

ras, braceletes ou chips, 
de acordo com a dispo-
nibilidade dos órgãos de 
segurança pública do Go-
verno do Estado. O texto 
também estabelece que 
o juiz que determinar o 
monitoramento poderá 
levar em consideração o 
grau de periculosidade do 
ofensor, os antecedentes 
criminais e a reincidência 
em violência doméstica.

O julgamento do pedi-
do de impeachment do go-
vernador afastado do Rio, 
Wilson Witzel, foi marcado 
para o dia 30 de abril por 
decisão do desembargador 
Henrique Carlos de Andra-
de Figueira, presidente do 
Tribunal de Justiça do Rio 
(TJRJ), que também preside 
o Tribunal Especial Misto 
(TEM). O relator do proces-
so, deputado estadual Wal-
deck Carneiro, protocolará 
o relatório final do processo 
até o dia 29 de abril e dará 
seu voto na sessão de julga-
mento do TEM.

O voto do relator pode-
rá ser seguido ou não pelos 
outros nove integrantes do 
TEM (cinco desembarga-
dores e quatro deputados 
estaduais). Se houver sete 
votos pelo impeachment, 

Witzel deixará definitiva-
mente o cargo.

O prazo das alegações 
finais da Defesa do gover-
nador afastado venceria na 
última quarta-feira (21), até 
23h59, mas houve uma so-
licitação de prorrogação de 
cinco dias, aceita pelo Tri-
bunal. Assim, poderão ser 
apresentadas até dia 26, às 
23h59.

“Os advogados atuais de 
Witzel, que não estavam no 
início do processo, solici-
taram cinco dias a mais de 
prazo para suas alegações 
finais.. Meu voto vai levar 
em conta tudo o que li a 
respeito deste processo: os 
documentos, as oitivas e as 
alegações finais da acusa-
ção e da defesa”, afirmou 
Waldeck.

Foto: Divulgação/Prefeitura do Rio

Foto: Divulgação/Governo do Rio

Cláudio Castro sanciona leis que ajudam 
mulheres vítimas de violência doméstica

Julgamento do Impeachment de Witzel 
é marcado para dia 30 de abril

Foto: Fernando Frazão/ABr

Escolas municipais do Rio voltaram com as 
aulas presenciais 

Governador em exercício 
do Rio sancionou Lei pelas 
Mulheres

Impeachment de Witzel 
será julgado no próximo 
dia 30
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Contrariando os anseios 
populares e aproveitando-
-se da pandemia, que vem 
impossibilitando o povo de 
promover manifestações 
contrárias às decisões polí-
ticas da Corte, os ministros 
do STF têm feito a festa de 
condenados de todas as 
espécies, principalmente 
políticos, empresários e go-
vernadores, prefeitos cor-
ruptos e traficantes.

Através de decisões arbi-
trárias, inconstitucionais e 
estapafúrdias, contrariando 
a vontade popular, colocam 
nas ruas todo tipo delin-
quentes, principalmente os 
que agiram no "Mensalão". 
Foi assim nos casos de: De-
lúbio Soares, João Vacca-
ri Neto, José Dirceu, José 
Carlos Bumlai, Eike Batis-
ta, João Carlos Genu, José 
Genuíno, Duda Mendonça, 
Henrique Pizzolato, Aé-
cio Neves, Marcos Valério, 
Michel Temer, Renan Ca-
lheiros, José Serra, Joesley 
Batista, Roberto Jefferson, 
Carlinhos Cachoeira, An-
dré Vargas, Eduardo Cunha 
Hage, José Sérgio Gabrielli, 
Nestor Cerveró, Paulo Ro-
berto Costa, Renato Duque, 
Jorge Zelada, Romero Jucá, 
Joesley Batista, Eduardo 
Cunha, entre outros.

Enquanto amargamos 
mais de 15 milhões de de-
sempregados e cerca de 50 
milhões vivendo abaixo da 
linha da miséria, os gover-
nos do PT desembolsaram 
do BNDS e do FAT (Fundo 
de Amparo ao Trabalhador) 
cerca de US$ 4,3 bilhões, in-
vestidos em Cuba, Venezue-
la, Moçambique, Angola, Ar-
gentina, Equador, República 
Dominicana, montante dos 
quais somam atualmente 
cerca de US$ 13 bilhões. E 
os ministros do STF fizeram 
e ainda fazem vistas gros-
sas.  

Rompendo até com cláu-
sulas pétreas da Constitui-
ção, os ministros, indigna-
dos com as críticas à corte, 
simultaneamente investi-
gam, acusam e julgam atos 
que, no ordenamento jurí-

dico, são de competência 
de órgãos distintos, como 
o Ministério Público. Como 
exemplo, podemos citar: 
o inquérito sobre as fake 
news; censura da imprensa, 
caso de O Antagonista e da 
Crusoé, que noticiaram a li-
gação entre o presidente do 
STF e a Odebrecht (o "ami-
go do amigo do meu pai"); 
a ordem de apreensões de 
computadores e proibições 
de uso de redes sociais ao 
redor do país, inclusive con-
tra um general da reserva; 
demissão de fiscais da Re-
ceita Federal que investiga-
vam familiares de ministros 
da Corte; a ordem de busca 
e apreensão no escritório 
de advocacia do ex-procu-
rador-geral Rodrigo Janot; 
investigação etc...

No caso do Lula, por 
maioria, os ministros do 
STF, em mais uma decisão 
política, beneficiaram o ex-
-presidente, condenado em 
vários processos, anulando 
as condenações. O ex-pre-
sidente, libertado pelos mi-
nistros, afirmou considerar 
algo positivo no coronaví-
rus, sob o argumento de que 
as pessoas estariam "vendo 
valor no estado". 

A interferência dos mi-
nistros do STF em outros 
poderes, ignorando sole-
nemente a independência 
entres eles, pode ser con-
firmada na decisão que deu 
aval a estados e municípios, 
no âmbito de suas compe-
tências e em seu territó-
rio, para poderem adotar 

medidas de restrição local 
durante o estado de emer-
gência decorrente da pan-
demia, sem a autorização 
do Ministério da Saúde. Re-
centemente, em mais uma 
interferência política em 
outro poder, por 10 votos 
a 1, o plenário do STF con-
firmou decisão do ministro 
Luís Roberto Barroso, que 
determinou instalação no 
Senado de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) sobre a covid-19, em 
plena pandemia.

Como vimos nos inú-
meros exemplos, a nossa 
mais alta Corte, com os 11 
magistrados mais podero-
sos do País, está decidin-
do se condena ou absolve 
envolvidos em escândalos 
de corrupção. Os ministros 
tomam decisões políticas 
através de artifícios jurídi-
cos, interferindo na vida de 
220 milhões de brasileiros, 
absolvendo a corrupção, li-
vrando da cadeia dezenas 
de marginais do "colarinho 
branco", políticos e trafican-
tes da mais alta periculosi-
dade.

A postura dos ministros 
do STF na condução de suas 
prerrogativas constitucio-
nais, estão subvertendo a 
ordem jurídica, a ordem 
moral e ética, quando nas 
decisões políticas, transfor-
ma marginais condenados 
em mocinhos e os homens 
de bens, honestos e éticos, 
em bandidos, ou seja, uma 
exorbitante inversão de va-
lores. 

As decisões dos minis-
tros têm gerado muita in-
segurança jurídica (rasga-
ram nossa Carta Magna) 
e política (interferindo na 
independência dos poderes 
constituídos), tornando o 
Estado Democrático fragili-
zado, ao ponto que a renún-
cia coletiva deles é a melhor 
saída. O povo brasileiro não 
precisa deles. Afinal, conso-
mem cerca de R$ 1 bilhão 
por ano do erário público, 
enquanto milhares morrem 
de fome e em decorrência 
da pandemia.

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

A exoneração dos ministros do STF será a 
garantia do estado democrático de direito

CARLOS AUGUSTO
(CARLÃO)

Sindicalista, advogado e jornalista
MTb 38577RJ

Novo auxílio é menor, mas tem impacto 
para ajudar famílias com dificuldades

Concedido para pesso-
as em situação de vulnera-
bilidade social, o novo au-
xílio emergencial teve seus 
valores alterados em 2021. 
Conforme as regras da Me-
dida Provisória 1039/21, 
o pagamento já está sen-
do feito, desde o dia 6 de 
abril, em quatro parcelas 
mensais, de abril a julho. 
Cerca de R$ 44 bilhões fo-
ram destinados ao auxílio 
emergencial por meio da 
promulgação da Emenda 
Constitucional 109/2021, 
a chamada PEC Emergen-
cial.

Mesmo com a redução 
dos valores, por conta de 
questões orçamentárias, o 
benefício deve ter impacto 
para as famílias que o re-
ceberem. "O auxílio emer-
gencial tem se mostrado 
uma fonte de subsistência 
para boa parte da popu-
lação. Promove a redução 
da pobreza e faz girar a 
economia como um todo, 
pois as pessoas que rece-
bem vão gastar e favorecer 
principalmente os peque-
nos comércios", destaca 
Thaluana Alves, especialis-
ta em Direito do Trabalho 
e Direito Empresarial.

Além da mudança dos 
valores, dessa vez só um 
membro de cada residên-
cia poderá receber o pa-
gamento. "Não será pre-
ciso fazer novo cadastro 
ou atualizar o já existente, 
pois a nova rodada é uma 
extensão dos primeiros 
pagamentos e não serão 

aceitos novos cadastros", 
explica a advogada. No ano 
passado foram duas roda-
das de auxílio: cinco par-
celas de R$600 e quatro de 
R$ 300. Mulheres chefes 
de família receberam o do-
bro desses valores e mais 
de uma pessoa por família 
tinha direito ao recurso.

O valores desse novo 
auxílio para quem mora 
sozinho é de R$ 150, en-
quanto quem é mãe soltei-
ra e sustenta a família vai 
para R$ 375. Para as de-
mais famílias é de R$ 250. 
Os atuais beneficiários do 
programa social têm direi-
to ao auxílio emergencial, 
desde que o valor do bene-
fício do Bolsa Família seja 
menor que a parcela do 
auxílio.

Como em 2020, a nova 
rodada do auxílio emer-
gencial será paga com dois 
calendários distintos: um 
para o público geral, que 
segue o mês de nascimen-
to do beneficiário, e ou-
tro para o Bolsa Família. 
Trabalhadores informais 
e inscritos no CadÚnico 
que não receberam auxílio 
emergencial em 2020 não 
podem pedir o benefício 
em 2021. Será usado o ca-
dastro encerrado em 3 de 
julho de 2020. O benefício 
será pago automaticamen-
te a quem estava receben-
do o auxílio de R$ 600 ou 
a extensão de R$ 300 em 
dezembro do ano passa-
do e que cumpra as regras 
atuais.

Foto: Marcelo Camargo/ABr
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Com cortes no orçamento, Censo não será 

realizado em 2021

O Secretário Especial 
da Fazenda do Ministério 
da Economia, Waldery 
Rodrigues, disse na sex-
ta-feira (23) que o Censo 
Demográfico do Instituto 
Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), que 
estava previsto para este 
ano, não será realizado 
em razão da falta de orça-
mento.

“Não há previsão or-
çamentária para o Censo, 
portanto ele não se rea-
lizará em 2021. As con-
sequências e gestão para 
um novo Censo serão 
comunicadas ao longo 
deste ano, em particular 
em decisões tomadas na 
Junta de Execução Orça-
mentária [formada por 
Casa Civil e Ministério da 
Economia]”, declarou o 
secretário.  

Os recursos necessá-
rios para o Censo, que 
acontece, em geral, a cada 
dez anos, eram da ordem 
de R$ 2 bilhões. Durante 
a tramitação do projeto 
no Congresso Nacional, 
os parlamentares já ha-
viam feito um corte de 
R$ 1,76 bilhão, agora, foi 
confirmada a retirada 
dos recursos. Segundo 
Waldery, novas decisões 

serão comunicadas opor-
tunamente.

No início do mês, o 
IBGE já havia suspendido 
as provas do processo se-
letivo para recenseadores 
e agentes censitários que 
trabalharam na pesquisa. 
Cerca de 17 mil agentes 
censitários e 182 mil re-
censeadores seriam con-
tratados.

Os dados populacio-
nais do Censo são utili-
zados para os repasses 
do Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM) e 
para uma série de outras 
transferências da União 
para estados e municí-
pios. A última contagem 
da população foi realiza-
da no Censo Demográfico 
de 2010.

Integrantes do gover-
no falaram à imprensa 
sobre os vetos à Lei Or-
çamentária Anual, que foi 
sancionada na quinta-fei-
ra (22) pelo presidente 
Jair Bolsonaro e publi-
cada no Diário Oficial da 
União, no dia seguinte.

Os vetos ocorreram 
porque as projeções do 
Ministério da Economia 
indicam a necessidade de 
uma recomposição de R$ 
29 bilhões e, com isso, foi 

necessário abrir um es-
paço no Orçamento. Essa 
recomposição foi feita em 
acordo com o Congresso 
Nacional por meio de um 
veto parcial de R$ 19,8 
bilhões de dotações or-
çamentárias e o bloqueio 
adicional de R$ 9,3 bi-
lhões.

A diferença entre o 
veto e o bloqueio é que o 
veto representa um cor-
te definitivo da despesa, 
enquanto que o bloqueio 
permite que o valor possa 
ser desbloqueado ao lon-
go do ano, no caso de no-
vas projeções indicarem 
a existência de um novo 
espaço no teto de gastos.

adiamento prejudica 
políticas sociais

Muita gente não sabe, 
mas o Censo tem uma im-
portância social imensa. E 
para muitos especialistas, 
não ter neste ano pode 
impactar profundamente 
nas políticas sociais. Isso 
porque impacta direta-
mente em questões como 
redução na distribuição 
de recursos para estados 
e municípios e desequilí-
brio em questão estrutu-
ral de empregos são vis-
tos como fatores cruciais. 

O que piora ainda mais 
esse cenário é o adiamen-
to contínuo, já que esse 
levantamento era para 
ter sido feito em 2020, 
mas foi adiado para 2021 
por causa da pandemia da 
Covid-19. Sendo assim, o 
que enxerga-se é falha em 
situações demográficas 
que podem demorar para 
serem restabelecidas de 
forma correta e conscien-
te.

Fotos: Fernando Frazão/ABr

375 mil mortes: a indiferença 
também é violência

Em 1932, indagado por 
Albert Einstein sobre o que 
levaria os homens a pro-
moverem guerras, Freud  
respondeu que “a violência 
humana é inerente à condi-
ção biológica do homem [e] 
manifesta-se em todos os 
conflitos de relação a partir 
do processo mais remoto 
de socialização;  o homem é 
mobilizado por dois instin-
tos ou pulsões, cujas ativi-
dades são opostas entre si: 
a pulsão construtiva, erótica 
ou Eros e a pulsão destruti-
va, de morte ou Tanatos”.

As considerações de 
Freud, que encontram con-
sonância no conceito kan-
tiano de “mal radical”,  que 
designa uma propensão na-
tural ao mal inerente ao ser 
humano, nos traz à reflexão 
a necessidade de mecanis-
mos de controle da violên-
cia e da injustiça que sejam 
capazes de reforçar laços de 
solidariedade e inibir nos-
sas pulsões destrutivas.

Talvez daí parta o gran-
de problema da sociedade 
atual. Dada a absolutização 
do indivíduo na sociedade 
capitalista, isto é, a sobres-
salência do individual em 
detrimento do coletivo, os 
laços comunitários e de so-
lidariedade que seriam ca-
pazes de inibir nossa pulsão 
à violência, estão cada dia 
mais frouxos.

De acordo como filósofo 
coreano Byung-chul Han, o 
projeto de individualização 
é o carro-chefe do sistema 
capitalista. Dele nasceu o 
sujeito de desempenho, 
aquele que já não é explo-
rado por uma força externa, 
mas por si mesmo, em um 
processo constante de au-
tossuperação que resultaria 
em uma falsa impressão de 
liberdade que seria, na ver-
dade, autoexploração. Esse 
sujeito que agora é “dono de 
si”, tão voltado a si mesmo, 

tornou-se alheio à alterida-
de.

O “superar a si mesmo” 
virou uma compulsão dos 
nossos tempos e acabou 
por criar personalidades 
anômalas, que não mais re-
conhecem a si fora das re-
lações de consumo ou que 
obedeçam essa lógica. E 
como as relações de consu-
mo na sociedade capitalis-
ta são sempre baseadas na 
competição e na efemerida-
de, pois obedecem a dinâ-
mica da substituição, assim 
se dão os laços com o outro 
na nossa sociedade – a par-
tir da dinâmica predatória e 
superficial.

Poderíamos dizer, então, 
que teríamos na sociedade 
atual um potencializador 
das nossas pulsões des-
trutivas a partir do modus 
operandi capitalista, assim 
como uma flagrante corro-
são dos laços comunitários 
capazes de freá-las. 

Assim, numa sociedade 
dominada pela pulsão de 
destruição, e incapaz de for-
jar laços de solidariedade 
em meio a cada vez maior 
atomização do corpo social, 
o que temos é a banalização 
de 375 mil mortes (e uma 
média de 4 mil mortes diá-
rias) -  a total dessensibili-
zação ante o sofrimento do 
outro.

H I S T Ó R I A  E  P O L Í T I C A . . .

CAROLINA RODRIGUES 
RIBEIRO

Graduada em história pela Univer-
sidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro (UNIRIO) e Pós-graduada em 
Ciência Política pela Universidade 

Candido Mendes
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Ex-policial é condenado por morte de George Floyd 

nos EUA

O ex-policial de Mine-
ápolis Derek Chauvin foi 
condenado nesta sema-
na pela morte de George 
Floyd, um marco na his-
tória racial dos Estados 
Unidos e uma repreensão 
ao tratamento dado pela 
polícia a negros no país. O 
júri de 12 membros con-
siderou Chauvin, de 45 
anos, culpado das acusa-
ções de homicídio em se-
gundo grau, homicídio em 
terceiro grau e homicídio 
culposo, após três sema-
nas de depoimentos de 45 
testemunhas, incluindo 
transeuntes, policiais e es-
pecialistas médicos. 

Durante abordagem a 
Floyd, no dia 25 de maio de 
2020, Chauvin, que é bran-
co, pressionou o joelho no 
pescoço da vítima, um ho-
mem negro de 46 anos al-
gemado, por mais de nove 
minutos, o que, para os ju-
rados acabou resultando 

na morte. O policial e mais 
três colegas tinham deti-
do Floyd por suspeita de 
usar uma nota falsa de US$ 
20 para comprar cigarros 
em um supermercado. A 
morte de Floyd gerou pro-
testos contra o racismo e 
a brutalidade policial em 
muitas cidades dos Esta-
dos Unidos e ao redor do 
mundo no ano passado. 

Chauvin havia se de-
clarado inocente das acu-
sações de homicídio. Seus 
advogados argumentaram 
que a morte de Floyd te-
ria sido por conta de uma 
overdose de fentanil, en-
contrado em seu sangue 
na autópsia, mas isso não 
convenceu o júri. Apesar 
do sistema de justiça cri-
minal dos EUA e muitos 
conjuntos de jurados por 
muito tempo protegerem 
policiais que utilizam vio-
lência para dominar civis, 
o júri neste caso decidiu 

que Chauvin passou do li-
mite e usou força excessi-
va. 

Após o veredito, o pre-
sidente Joe Biden telefo-
nou para a família de Floyd 
e leis mais rígidas par coi-
bir a violência policial e o 
racismo.

De acordo com as orien-
tações de sentenciamento 
do Estado de Minnesota, 
Chauvin irá enfrentar 12 
anos e meio na prisão por 
ser réu primário. Os procu-
radores podem, no entan-
to, buscar uma sentença 
mais longa de até 40 anos. 
A pena ainda será anuncia-
da pelo juiz em dois meses. 

O Departamento de Po-
lícia de Mineápolis demitiu 
Chauvin e outros três poli-
ciais, que também devem 
enfrentar julgamento ain-
da este ano por acusações 
de auxílio e cumplicidade 
na morte de Floyd.

Foto: Court TV/Pool/AP

Ex-agente respondia a 3 acusações de homicídio e foi condenado em 
todas elas

Em tempos de pan-
demia, muitas questões 
surgem como prioritá-
rias como o cuidado com 
nossa saúde e a higiene, 
o uso de máscaras como 
medida preventiva contra 
a contaminação, as restri-
ções voluntárias e os lo-
ckdowns impostos pelas 
autoridades. O inevitável 
resultado dessa situação 
de calamidade pública, 
com muitas mortes diá-
rias, tem causado gran-
de impacto psicológico 
e emocional na popula-
ção e, junto a isso, outras 
questões de ordem me-
nos prática surgem, como 
por exemplo, perguntas 
sobre o sentido e propó-
sito de tudo isso por que 
estamos passando. 

     Talvez, esse seja o 
momento propício a um 
recolhimento voluntário 
e à leitura de um bom li-
vro que nos ajude a pen-
sar sobre o momento 
atual, nossa vida e nossos 
valores. Friedrich Niet-
zsche, filósofo alemão de 
meados do século 19, traz, 
na forma de aforismos, 
reflexões sobre diversos 
temas na filosofia, reli-
gião, literatura, política, 
entre outros. No livro 100 
aforismos sobre o amor 
e a morte, selecionados e 
traduzidos por Paulo Cé-
sar de Souza, Nietzsche 
invoca discussões tão in-
quietantes quanto impor-
tantes para a avaliação de 
nossas reais necessida-
des e concepções sobre 

a natureza do amor e da 
morte. Afinal, o que nos 
define como seres huma-
nos?

     Rompendo as fron-
teiras nas oposições 
tradicionais entre, por 
exemplo, amor e a avi-
dez, ele nos faz contem-
plar a possibilidade de 
autoengano sobre nossa 
ideia de amor: algo de 
platonicamente ideali-
zamos, mas que na ver-
dade esconde aspectos 
mais egóicos e vulgares, 
como a motivação pela 
posse e autossatisfação, e 
não tão altruísta. Quanto 
`a consciência da morte, 
Nietzsche nos convida a 
abraçar a vida com todas 
as suas adversidades e 
poder de afirmação, pois 
como ele mesmo coloca: 
“A morte está bem perto, 
não precisamos ter medo 
da vida”.  `A luz dessas e 
de outras reflexões, tal-
vez, possamos entender 
melhor o humano e amar 
verdadeiramente a vida 
com toda sua plenitude 
apesar da perda e da dor 
a que todos estamos su-
jeitos. 

MÔNICA DE FREITAS
Bacharel em Letras, professora de 

inglês e mestre em Filosofia 
(PR2-55697)

monikadefreitas@gmail.com

Reflexões sobre amor e 
morte

L E T R A S  &  T A L . . .
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Ronny Menascé, Rafaella Mello e Janaína 
Calvo foram entrevistados da semana

MC John John fala sobre 
plano de fazer novo clipe

O engenheiro civil Ronny Menascé, a administradora Rafaella Mello, integrante 
do projeto Educarte, e a economista Janaína Calvo, que também é coaching finanei-
ro, foram os entrevistados desta semana nas lives do Jornal DR1. As lives aconte-
cem sempre as terças, quartas e quintas, às 15h, no Instagram: @jornaldr1.

Ronny Menascé
Ronny (@ronnymenas-

ce) falou sobre sua vida e 
carreira. Natural de São 
Paulo, ele fundou a pró-
pria empresa, a Menacon 
Construções (@menacon-
construcoes) ainda na fa-
culdade. Ele falou sobre os 
desafios enfrentados pelo 
setor em razão da pande-
mia e sobre seus dois cães 
de estimação, que adoram 
ir com ele para o escritó-
rio. 

Rafaella Mello
A administradora Rafa-

ella Mello (@rafahmello_) 
falou sobre o Projeto Edu-
carte (@projetoeducar-
te_), que leva educação 
através da arte para crian-
ças e adolescentes do bair-
ro de Santa Cruz, no Rio. 
Ela também falou sobre a 
exposição virtual das ar-
tes feitas pelas crianças, 
que pode ser conferida no 
site: www.ecoardasartes.
org.

Janaína Calvo
Janaína Calvo (@janai-

nacalvo) deu dicas impor-
tantes sobre como gerir 
as finanças, sobretudo em 
tempos de crise como ago-
ra na pandemia. A cada dez 
brasileiros, oito tiveram as 
finanças afetadas, segun-
do a Confederação Nacio-
nal de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e o SPC Brasil. Ela 
diz que é preciso planeja-
mento e que, com isso, é 
possível até fazer um pé de 
meia.

Também entrevista-
dos esta semana o MC 
John John, que falou so-
bre o plano de fazer um 
novo clipe musical. A en-
trevista será publicada 
nas mídias do Jornal DR1 
na segunda (26).

Natural do Rio, ele 
sempre foi ligado à mú-
sica desde a infância, 
quanto tocava teclado e já 
escrevia algumas compo-
sições. Iniciou a carreira 
como cantor de funk no 
ano de 2013. Em 2015, 
ganhou notoriedade com 
a musica “Da vaga pra ou-

tra”. 
Outros hits de suces-

so são “Encaixa e taca” e 
“Olha Ela”, com a qual se 
apresentou no Programa 
do Ratinho, do SBT, com 
ajuda do seu produtor e 
assessor de imprensa, Cid 
Camargo. Com a pande-
mia e sem fazer shows, o 
cantor enfrenta dificulda-
des financeiras para fazer 
o novo clipe. O Jornal DR1 
montou uma vaquinha 
virtual para quem quiser 
ajudar ele a conseguir 
esse objetivo.

P R Ó X I M A S  L I V E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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A Universidade 
Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ), junto 
com os alunos, lan-
çou um programa 
de podcats sobre 
diversos assuntos 
referentes a  espor-
tes. Entre eles está 
o Placar Feminino, 
um podcast voltado 
para o futebol femi-
nino. O foco princi-
pal das podcasters 
Nina Carderelli e 
Fernanda de Sousa 
é comentar sobre 
os jogos, podendo 
incentivar outras 
pessoas a assisti-
rem e acompanha-
rem. Porém, quando 
se trata do futebol 
feminino, não se 
pode deixar de falar 
da importância da 
valorização das mu-

lheres nesse meio. 
De uma forma sutil 
e informativa, além 
dos comentários 
dos jogos, as duas 
alunas da UFRJ tam-
bém procuram falar 
sobre a força do fu-
tebol feminino bra-
sileiro. O programa 
vai ao ar toda quin-
ta-feira às 20h no 
site Audioativo, po-
dendo também ser 
encontrado no Spo-
tify da Audioativo.

A ideia surgiu 
quando a estudante 
de Comunicação So-
cial Nina Carderelli 
entrou para o pro-
grama da faculdade, 
Webrádio. Já inte-
ressada em falar do 
assunto, a aluna co-
meçou escrevendo 
reportagens soltas 

sobre a mo-
d a l i d a d e 
e um tem-
po depois 
conversou 
com o co-
ordenador 
da exten-
são, dando 
a ideia de 
um podcast 
semanal so-
bre futebol 
feminino.

O documentário 
“Falas da Terra” da 
TV Globo, traz 21 
depoimentos que 
tratam de informa-
ções sobre à plurali-
dade e à luta dos in-
dígenas pelo direito 
de existirem e se-
rem ouvidos, fazen-
do um resgate histó-
rico de valorização 
de suas culturas. A 
produção contou 
com profissionais 
indígenas em todo 
o processo de cria-
ção. Ailton Krenak, 
líder do Movimento 
Socioambiental de 
Defesa dos Direitos 
Indígenas, escritor 
e organizador da 
Aliança dos Povos 
da Floresta, além de 
ser um dos convi-
dados a contar sua 

história, é também 
consultor de Falas 
da Terra, e partici-
pou da escolha dos 
personagens e da 
criação do projeto. 
O líder Socioam-
biental explica que 
o objetivo do proje-
to é construir uma 
narrativa especial-
mente sobre o pre-
sente da população 
indígena no Brasil. , 
diz ele.

Além de Ailton, 
também temos de 
Ziel Karapató, artis-
ta e ativista; Gracie-
la Guarani, cineasta; 
Olinda Tupinambá, 
jornalista e docu-
mentarista; e Alber-
to Alvarez, cineasta. 
O documentário 
está disponível no 
GloboPlay. 

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

H O R Ó S C O P O . . . . . . . . . . . . . . . . .
Horóscopo – 26 de abril a 02 de maio - Essa semana tende a ser 

um momento superinteressante para questões financeiras. Compras 
e vendas de coisas importantes estão favorecidas, investimentos e 
uma reorganização da forma como você lida com seus bens materiais. 
Contatos importantes com pessoas tendem a ocorrer com chances de 
oportunidades.
....................................................................................................

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

Até o dia 27, é provável que ocorram algumas restrições 
financeiras que devem ser respeitadas, ainda que haja a 

tentação de tomar atitudes impulsivas, ok? Vale lembrar que abril é o 
mês de aniversário da maioria das pessoas de Áries, é válido procurar 
saber mais sobre o seu signo ao longo deste período.

ÁRIES - 21/03 a 20/04

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

Até o dia 27 você deve se tornar mais consciente das coi-
sas que não gosta em si mesmo. Evite entrar em polêmi-

cas entre esses dias, evite “gritar” suas próprias fragilidades por aí ou 
mesmo nas redes sociais. Uma boa dica para esse período é conversar 
com um terapeuta. Não se exponha sem necessidade.

TOURO - 21/04 a 20/05

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

Nesta semana é bastante provável que geminianos (as) 
conquistem coisas que antes pareciam muito difíceis.  

Atividades em grupo, ainda que virtuais por conta da pandemia serão 
muito positivas. Atente-se para propostas neste sentido, e não as deixe 
passar.  Esse momento favorece espírito competitivo.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

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

Atenção para os últimos dias deste mês, pois tendem a 
ocorrer brigas e outras circunstâncias estressantes no 

ambiente doméstico e familiar. Garotas de Câncer podem ser mais ativas 
e agressivas, a sensação geral será de que os obstáculos se tornaram mais 
fracos, mas é você que se tornou mais forte. 

CÂNCER - 21/06 a 21/07

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

Para as leoninas que não têm um amor para chamar de seu, 
a Lua indica possibilidade de conversas significativas com 

pessoas que já ocuparam esses lugares. Essas discussões podem ser bem 
úteis para viabilizar relacionamentos interpessoais melhores. Continua 
a proximidade com amizades mais enérgicas. 

LEÃO - 22/07 a 22/08

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

É bem provável que até o final do mês, a relação com 
pessoas distantes beneficie os (as) virginianos (as) de 

formas surpreendentes. Será necessário lidar com as exigências de um 
cotidiano estressante, e há risco de sobrecargas significativas. É preciso 
compartilhar tarefas, não faça tudo sozinho (a).

VIRGEM - 23/08 a 22/09

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

Garotas/ mulheres de Libra entram em um ciclo impor-
tante em termos profissionais/ escolares, marcado por for-

tes competições e sobrecargas. Mas este ciclo será mais forte em maio, 
e sobre isso conversaremos no mês que vem. Momento de inclinação a 
debates ideológicos tensos. Questione se vale a pena.

LIBRA - 23/09 a 22/10

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

Aumentam as chances de trocas recíprocas no amor, 
além de ter uma carga maior de sensualidade no ar, 

o que beneficia tanto os (as) escorpianos (as) que já estão em relaciona-
mentos quanto as que estão solteiras e estão em busca de novos roman-
ces, contudo, devem se lembrar de ainda estarmos em pandemia.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11

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

Momento extremamente favorável ao desenvolvi-
mento de novos hobbies. Equilibre a tendência a 

conflitos amorosos, se divertindo mais! Descubra, identifique coisas que 
te dão prazer. Essa semana traz a oportunidade de descobrir novos ta-
lentos ou lazer.  Redobre cuidado com saúde para não se arrepender.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12

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

Do dia 24 em diante, o trânsito de Marte passou 
a estimular fortes atrações para pessoas de Capri-

córnio. Para as que estiverem solteiras, aumentam chances de atrações 
intensas, mas também marcadas por atritos. As pessoas que mais atrai-
rão serão, ao mesmo tempo, aquelas que também causarão irritação.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 21/01

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

A partir do dia 24 de abril e no próximo mês, convém 
não abusar da atividade física, pois há risco de infla-

mações, luxações e pequenos acidentes. O trânsito passa a favorecer 
a introspecção, recolhimento doméstico, o velho e bom “ficar na sua”. 
Aquarianas devem aproveitar para fazer mudanças em casa.

AQUÁRIO - 22/01 a 19/02

Essa semana tende a ser um momento superinteressante 
para questões financeiras. Compras e vendas de coisas 

importantes estão favorecidas, investimentos e uma reorganização da 
forma como você lida com seus bens materiais. Contatos importantes 
com pessoas tendem a ocorrer com chances de oportunidades.

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

Ingredientes
- 200g de massa para la-

sanha pré-cozida 
- 400g de peito de frango 

cozido e desfiado
- 300g de palmitos em 

conserva
- 1 lata de tomate sem 

pele
- 400g de mussarela
- 200g de requeijão cre-

moso
- 1 sachê de molho de to-

mate de sua preferência
- 1 cebola ralada 
- Sal e pimenta do reino 

a gosto
- 3 dentes de alho

- Cheiro ver-
de picado

- Azeite
Modo de 
preparo

Em uma pa-
nela, coloque o 
azeite e doure a 
cebola e o alho. 
Coloque o fran-
go desfiado e deixe refogar 
um pouco. Acrescente o to-
mate picado e deixe formar 
um molho. Junte o palmito 
picado e o requeijão. Colo-
que o cheiro verde e reser-
ve. 

Montagem
Em um refratário, co-

loque um pouco de molho 
de tomate e, em seguida, a 

massa. Por cima, coloque a 
mussarela. Depois, acres-
cente uma camada fina de 
molho e o frango com pal-
mito. E assim sucessiva-
mente até completar. Colo-
que queijo ralado por cima 
e cubra com papel alumínio. 
Leve ao forno por 45 minu-
tos. Em seguida, tire o papel 
alumínio e deixe gratinar 
por 10 minutos.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Reprodução/Instagram

Mulheres no Futebol Valorização da Cultura 
Indígena

Lasanha de frango 
com palmito
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Por Fabiana Santoro           
(Supervisionada por Alan 
Alves)

O projeto Educarte, 
lançou esse mês uma ga-
leria virtual com peças 
artísticas produzidas pe-

los alunos. As oficinas de 
artes são ministradas em 
dois dias da semana e por 
meio do projeto as crian-
ças têm contato com o 
universo das artes visuais 
e com a História da Arte, 
abrangendo vida e obra 

de diver-
sos artistas 
nacionais e 
internacio-
nais, fazen-
do pinturas 
em telas, 
esculturas 
e trabalhos 
m a n u a i s . 
Basta aces-
sar www.
ecoardasar-
tes.org para 
participar 

do tour virtual.
Realizado pelo Atelier 

Social Ecoar das Artes 
Eliete Gomes e patroci-
nado pela empresa Ter-
nium Brasil, a Educarte é 
uma associação sem fins 
lucrativos que existe há 
11 anos e está situada em 
Santa Cruz, Zona Oeste 
do Rio de Janeiro. A ins-
tituição atende crianças e 
adolescentes estudantes 
da rede pública de ensino, 
trabalhando a cidadania, 
resgate da autoestima, 
desenvolvendo projetos 
sociais, utilizando a arte 
como um instrumento 
educacional e de transfor-
mação social, promoven-
do o desenvolvimento hu-
mano e a inclusão social 

por meio da arte e educa-
ção. As aulas no Projeto 
Educarte acontecem de 
segunda a sexta feira no 
contra  turno escolar. De 
08hs às 11hs para o tur-
no da manhã e de 14hs 
às 17hs para o turno da 
tarde. Segundas, Quar-
tas e Sextas, acontecem 
o reforço de português e 
matemáti-
ca. Terças 
e quintas 
acontecem 
às oficinas 
de artes vi-
suais. Ao 
i n g r e s s a r 
no proje-
to o aluno 
passa por 
uma avalia-

ção de diagnóstico, para 
que a equipe pedagógica 
identifique as maiores 
dificuldades da criança. 
O Projeto possui um tra-
balho diferenciado, tra-
balhando a dificuldade 
individual de cada crian-
ça e apresentando a cada 
atendido o mundo das ar-
tes. 

C U L T U R A . . .

M Ú S I C A . . .

O cantor Roberto Car-
los completou nesta se-
gunda-feira (19), 80 anos 
de idade. Desta vez o rei 
não apareceu na varanda 
de sua casa para saudar 
os fãs, como é sua tradi-
ção em anos anteriores, 
devido a pandemia do Co-
vid-19. A equipe do can-

tor divulgou um comuni-
cado explicando o motivo. 
"Ele pede que ninguém vá 
até a porta de seu aparta-
mento, que, sempre que 
possível, todos permane-
çam em suas casas, em 
isolamento social até que 
seja seguro retomarmos 
a rotina. A vacina é o úni-

co caminho hoje. Rober-
to Carlos já recebeu sua 
vacina e agradece às de-
monstrações de carinho 
que já vem recebendo."

Sendo um dos grandes 
nomes da música brasi-
leira, sua trajetória é lem-
brada até hoje por fãs e 
admiradores. Nos anos 
1960, o cantor se desta-
cou no movimento Jovem 
Guarda, e acabou ganhan-
do um programa de TV na 
Record. O programa che-
gou ao fim em 1968, mas 
além de lançar diversos 
artistas, ajudou a conso-
lidar a figura do artista 
capixaba. 

Fazendo muito suces-
so e conquistando mi-

lhares de fãs, em 1966 
no programa extinta TV 
Excelsior, o cantor foi co-
roado pela sua mãe, Lady 
Laura, com o título de 
"Rei da Juventude". A mú-
sica que fez o compositor 
estourar ficou conhecida 
como “Quero que Tudo 
Vá pro Inferno”, porém a 
mesma ficou de fora do 
repertório do músico por 
40 anos. Em tratamento 
contra o TOC (transtor-
no obsessivo compulsi-
vo), ele voltou a cantá-la 
no especial da Globo, em 
2016. “Vocês não ima-
ginam a pressão que eu 
sofri agora para cantar 
essa música. Eu tinha de-
sistido! Mas melhorei do 

TOC e só vim porque o ar-
ranjo é maravilhoso e eu 
fui obrigado.”, declarou o 
capixaba no programa es-
pecial da Globo. Em 1974, 
foi ao ar pela primeira vez 
o Especial Roberto Car-
los, exibido pela Globo 
em 25 de dezembro, em 
ocasião do Natal. Desde 
então, o especial só não 
foi exibido em 1999, por 
conta da morte de sua 
mulher, Maria Rita, após 
luta contra o câncer. No 
início, Roberto Carlos ad-
mitiu que ficava sem gra-
ça ao escutar as pessoas 
o chamando de rei, hoje 
em dia o grande músico 
responde os admiradores 
com carinhos e sorrisos. 

Roberto Carlos completa 80 anos, conheça um pouco da trajetória do cantor

Foto: Divulgação/Rede Globo

Fotos: Divulgação/Instagram

Educarte lança galeria virtual com peças produzidas pelos alunos
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C R E N Ç A S  E  S O C I E D A D E . . .F A Z E N D O  A  D I F E R E N Ç A . . .

A Federação Nacional 
das Apaes, ou Apae Brasil 
é a maior rede de apoio às 
Pessoas com Deficiência 
Intelectual ou Deficiência 
Múltipla. Promove e arti-
cular ações de defesa de 
direitos das pessoas com 
deficiência e representar 
o movimento perante os 
organismos nacionais e in-
ternacionais para a melho-
ria da qualidade dos servi-
ços prestados pelas Apaes, 
na perspectiva da inclusão 
social de seus usuários. 
Para doar basta acessar o 
site: https://www.apae.
com.br/ 

O movimento Apaea-
no surge da necessidade 
de cobrir a ineficiência do 
Estado em prestar devida 
assistência às pessoas com 
Deficiência Intelectual ou 
Deficiência Múltiplas. Em 
um país historicamente 
marcado por forte rejei-
ção, discriminação e pre-
conceito, as famílias des-
sas pessoas, empenhadas 
em buscar soluções alter-
nativas para que seus fi-
lhos alcancem condições 
de serem incluídos na so-
ciedade, com garantia de 
direitos como qualquer 
outro cidadão, criaram as 
primeiras associações.

Essas associações nas-
ceram com a missão de 
educar, prestar atendi-
mento na área de saúde e 
lutar por seus direitos na 
perspectiva da inclusão 
social.

Essa mobilização conta 
com o apoio de vários pro-
fissionais que, acreditam 
na luta dessas famílias, 
empreenderam estudos e 
pesquisas, buscando in-
formações em entidades 
congêneres no exterior, 
trocando experiências 
com pessoas de outras 
nacionalidades que tam-
bém sofriam com descaso 
e poucas políticas públicas 
que trouxessem benefícios 
para seus assistidos.

No Brasil essa mobiliza-
ção social começou a pres-
tar serviços de educação, 
saúde e assistência social 
a quem deles necessitas-
sem, em locais que foram 
denominados como Asso-
ciação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae), 
constituindo uma rede 
de promoção e defesa de 
direitos das pessoas com 
deficiência intelectual e 
múltipla, com 24.971.138 
atendimentos no ano de 
2019, nas áreas de preven-
ção e saúde, educação, as-

sistência social e inclusão 
no mercado de trabalho. 
Hoje, a rede apaeana con-
ta com mais de 1.300.000 
assistidos, organizados em 
mais de 2.200 unidades 
presentes em todo o terri-
tório nacional.

Toda essa mobilização 
em torno da pessoa com 
deficiência, impulsionada 
pela Declaração dos Direi-
tos Humanos, culminou 
na criação das Apaes, que, 
com a expansão desta ini-
ciativa Brasil afora, con-
vencionou-se a tratá-la 
como o "Movimento Apae-
ano"

A Rede Apae destaca-
-se por seu pioneirismo 
e capilaridade, estando 
presente em mais de 2 mil 
municípios em todo o ter-
ritório nacional. Hoje, no 
Brasil, essa mobilização 
social presta serviços de 
educação, saúde e assis-
tência social a quem deles 
necessita, constituindo 
uma rede de promoção 
e defesa de direitos das 
pessoas com deficiência 
intelectual e múltipla, que 
hoje conta com cerca de 
250 mil pessoas com estes 
tipos de deficiência. Nes-
se tempo a Organização 
acumulou resultados ex-
pressivos e que refletem 
o trabalho e as conquistas 
do Movimento Apaeano 
na luta pelos direitos das 
pessoas com deficiência. 
Nesse esforço destacam-se 
a incorporação do Teste do 
Pezinho na rede pública de 
saúde; a prática de espor-
tes e a inserção das lingua-
gens artísticas como ins-
trumentos pedagógicos na 
formação das pessoas com 
deficiência, assim como a 
estimulação precoce como 
fundamental para o seu 
desenvolvimento.

Costumo dizer que, 
no dia em que todos co-
nhecerem e praticarem 
os preceitos, o mundo 
será melhor. Muito me 
incomoda perceber que 
grande parte da humani-
dade não entendeu nada 
da vida e das escrituras. 
Seguem doutrinas, po-
rém não buscam, pois, 
sem estudar história, não 
se entende a Bíblia. Sem 
entender a Bíblia, não se 
entende história de fato.

Assim está escrito em 
João 8.32: "Busque a ver-
dade, pois ela vos liber-
tará". As pessoas apenas 
aceitam as verdades, não 
consomem. Se dedicam 
tanto a superficialidades 
ou, de forma supérflua, 
acreditam buscar. Feito 
com voracidade, com de-
dicação, se aprofundan-
do, indagar, questionar, é 
de suma importância.

 Comecei minha traje-
tória lendo a Bíblia todos 
os dias até hoje, livros de 
história, língua japone-
sa e história do oriente. 
Independente de gostar 
do assunto, é fundamen-
tal entender, sem ofen-
der. As pessoas entram 
em colapsos existenciais, 
mas se negam a entender 
Deus, o mundo, a base e 
a origem. Se não enten-
dermos o passando, não 
compreenderemos o pre-
sente e, muito menos, o 
futuro, partindo da pre-
missa de que o amanhã 
começa hoje. Pronto, esse 
é o princípio.  

Dessa mesma forma, 
com essa busca real, não a 
que é entregue pelos dou-
trinadores, diminuem as 
possibilidades de serdes 

enganados. Digo isso ex-
tensivo aos acadêmicos, 
uma vez que as doutrinas 
são formatadas a servir 
um sistema. 

Partindo do princípio 
que Jesus veio cumprir, 
dentre outras ações fun-
damentais, alguns pontos 
de extrema importância:

- Limpar o antigo tes-
tamento, pois o homem o 
sujou, por interesses pró-
prios;

- Reafirmar os pre-
ceitos e lapidá-los, como 
acontece em Êxodo 20, 
nos mandamentos, apri-
morado em Efésios 6; 

- EMPODERAR-NOS, 
quando disse: "Tu podes 
tanto quanto eu e ainda 
fareis obras maiores que 
as minhas". 

Esse senso igualitário, 
que não tem sido segui-
do, gerando angústias, 
equívocos e destruição 
das famílias e sociedade, 
nos mostra a magnânima 
importância de propagar-
mos ao mundo o dever de 
migrarmos as atenções 
dadas aos feeds virtuais, 
para compreensão da 
nossa existência.

Conheça a APAE: Rede de apoio às pessoas 
com deficiência intelectual e múltipla

Busque a verdade

Foto: Divulgação

ALEXANDRE PERNET DOS 
GUARANYS

Tatuador profissional, estudei 
designer gráfico, designer de joias, 

língua e cultura japonesa, 
consumidor de história, política e 

teologia. 
alexandre.guaranys@gmail.com
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A recém instaurada Co-
missão Parlamentar de In-
quérito (CPI) da Covid, já 
começa a render nos bas-
tidores do senado. O futu-
ro presidente, Omar Aziz 
(PSD-AM), afirmou que 
"até hoje está muito mal 
explicado" por que o Brasil 
não comprou 70 milhões 
de doses da vacina da Pfi-
zer. Em agosto de 2020, o 
Governo Federal recusou 
a compra deste lote, que 
seria entregue ao país em 
dezembro do ano passado. 
Na época, o argumento uti-
lizado foi que não existia 
concordância com as con-
dições estabelecidas pelo 
laboratório e que a em-
presa não era responsável 
por efeitos colaterais. Foi 
quando Bolsonaro afirmou 
que “o cidadão poderia vi-
rar um jacaré”, e o Governo 
não seria responsabiliza-
do.

Omar Aziz afirmou que 
isso será um dos temas 
que devem ser debatidos 
pela CPI que vai investi-
gar "ações e omissões" do 
governo federal diante da 
pandemia de coronavírus. 
O primeiro encontro está 
marcado para esta terça-
-feira (27), onde será con-
firmado Aziz como pre-
sidente do colegiado e o 
senador Renan Calheiros 
(PMDB-AL), será indicado 
como relator.

Como o senado não tem 
poder para intervir nos es-
tados e municípios, a CPI 
vai investigar os repasses 
do Governo Federal. O Su-
premo Tribunal Federal 
(STF) vai tentar obrigar os 
tribunais internos a fazer 
essa investigação local, já 
que esse tipo de investi-
gação interna é obrigação 
dos Tribunais de Contas 
de cada estado, que deve 
apurar e punir possíveis 
desvios na saúde, para o 
combate à Covid-19.

AS QUESTÕES A SEREM 
RESPONDIDAS

Ao instaurar a CPI da 
pandemia, o Governo Fe-
deral terá que responder 
questões como se houve 
omissão na compra de 
vacinas; se também foi 
omisso na questão dos 
respiradores e do colap-
so na saúde em Manaus 
(AM); se colocou a popu-
lação em risco ao estimu-
lar o tratamento precoce, 
mesmo sem comprovação 
científica; o presidente 
Jair Bolsonaro também 
será julgado por estimular 
aglomerações e vetar tre-
cho de lei que obrigava uso 
de máscaras e outros casos 
que possam ter sido visto 
como crime contra a saúde 
pública.

Além disso, a CPI tam-
bém quer apurar qual foi a 
influência da interrupção 
do auxílio emergencial na 
crise sanitária e confirmar 
se estados e municípios 
podem ser responsabiliza-
dos pelo Governo Federal 
por causa da crise.

Em entrevista à BBC 
News, Omar Aziz confir-
mou essas questões que 
serão averiguadas pela co-
missão.

“É uma CPI que não pro-
cura se vingar de ninguém. 
É uma CPI para fazer justi-
ça e a gente quer ver uma 
CPI a favor da vida, pelo 
número de óbitos que o 
Brasil já teve. Em relação a 
esquerda, direita, centro… 
Está morrendo gente da 
esquerda, direita, centro. 
Morre padre, morre pas-
tor. Morre umbandista, 
morre ateu, negro, branco. 
Não é uma CPI de esquer-
da ou direita e muito me-
nos permitirei que aquilo 
se torne um palanque polí-
tico, porque seria um gran-
de desrespeito ao número 
de óbitos que tivemos no 
Brasil. Temos que ter in-
vestigação séria.”, alertou.

CPI da pandemia terá primeiro 
encontro na terça-feira (27); Aziz deve 

presidir comissão

Foto: Wikicommons

Uma mulher definitiva-
mente livre. Determinada 
a lutar por direitos funda-
mentais, comprometida em 
defender a liberdade. Ela 
jamais se conformou dian-
te de injustiças, covardias, 
perseguição sofrida pelos 
desamparados do sistema 
vil, controlado pelos ardilo-
sos. A brasileira Ana Maria 
de Jesus Ribeiro, de Santa 
Catarina, que conhecemos 
por Anita Garibaldi, era uma 
mulher de valor inestimável 
e de valores inegociáveis. 
Guerreira valente e deste-
mida, de coração generoso 
e caráter forte, carregava 
em si uma paixão capaz de 
mudar o mundo inteiro.

Brava heroína, grande 
conquistadora, feroz nas 
batalhas em que brilhou. 
Encontrou sua verdadei-
ra voz quando buscou a 
independência através de 
sua participação na Revo-
lução Farroupilha 
- Guerra dos Far-
rapos.

Inesquecível , 
impressionante, 
admirável, uma 
mulher indiscu-
tivelmente notá-
vel. Apaixonada 
e apaixonante, 
encontrou no seu 
grande amor, Giu-
seppe Garibaldi, o 
companheiro per-
feito de incríveis 
aventuras, posto 
que lutaram pela 
República Catari-

nense, República Rio-gran-
dense, República do Uru-
guai e República Romana, 
como na Batalha dos Curiti-
banos e na Batalha de Giani-
colo, na Itália.

Soldado num exército 
que desejava mudanças e 
fazia acontecer, uma mulher 
que empunhava a carabina 
com destreza, manipulava 
armas com precisão. Fugiti-
va habilidosa, de inteligên-
cia superior a escapar da 
prisão. Prisioneira dos po-
dres poderes que oprimiam 
o seu povo, representantes 

que jamais honraram a pá-
tria ou a amada terra. Mas 
sobretudo, foi mãe. Uma 
mãe tão protetora, que, em 
estado de puerpério, galo-
pou a cavalo com seu filho 
recém-nascido nos braços 
para impedir fosse presa 
mais uma vez, e, portanto, 
afastada do seu filho.

Anita deixou o Brasil, no 
Uruguai teve vários filhos. 
Morou em Nice, onde seus 
filhos permaneceram com 
a avó, pois Anita e Giuseppe 
prosseguiram na missão de 
um mundo melhor. Por fim, 
guerrearam pela unificação 
da Itália, com gana de que 
seu quinto bebê, do qual 
Anita estava grávida duran-
te a batalha, nasceria numa 
República independente. 

O nome de Anita Gari-
baldi está inscrito no Livro 
dos Heróis da Pátria, depo-
sitado no Panteão da Liber-
dade e da Democracia, em 

Brasília. Este ano 
de 2021 será o bi-
centenário de nas-
cimento de Anita 
Garibaldi (1821 
– 1849). Uma mu-
lher patriota, cuja 
luta deve continu-
ar contra a opres-
são de quem usa 
da chance de re-
presentar o povo 
para massacrá-lo. 
Sua voz ressoa aos 
nossos dias, que 
jamais seja calada. 
Faça a sua voz ser 
ouvida!

A  V I D A  C O M O  E L A  É . . .

SABRINA CAMPOS
Advogada e Árbitra

jornaldr1responde@jornaldr1.com.br

A heroína dos dois mundos
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Por Alan Alves                     

A pandemia atingiu os 
sistemas de saúde e as 
economias de todos os 
países e provocou a que-
da da renda das famílias, 
que têm sofrido os impac-
tos. Sobretudo no Brasil, 
um efeito colateral e per-
verso foi a acentuação da 
pobreza e de outro “vírus” 
tão devastador quanto o 
da covid-19: a fome. De 
agosto de 2020 para cá, 
o número de brasileiros 
abaixo da linha de pobre-
za extrema quase triplicou 
e hoje soma 27 milhões, o 
que corresponde a 12,8% 
dos habitantes e mais que 
a população da Austrália, 
segundo levantamento do 
Centro de Políticas Sociais 
da Fundação Getúlio Var-
gas.

É considerado pobres 
quem tem renda mensal 
inferior a R$ 469, confor-
me critério do Banco Mun-
dial. Já os extremamente 
vivem com menos de R$ 
162 mensais. Em 2019, 
antes da pandemia, 51,9 
milhões estavam abaixo 
da linha da pobreza, en-
quanto 13,9 milhões eram 
extremamente pobres. 
Com o valor menor do 
auxílio emergencial este 
ano, a situação deve pio-
rar: o Brasil deve somar 
61,1 milhões na pobreza 
e 19,3 milhões na extrema 
pobreza, segundo estudo 
publicado esta semana 
pelo Centro de Pesquisa 
em Macroeconomia das 
Desigualdades da Univer-
sidade de São Paulo.

No Rio, conforme a 
FGV, mais de 745 mil pas-
saram a viver na pobreza 
na pandemia, equivalente 
ao total das populações de 
Niterói e Magé. Com isso, 

o estado passou a ter 2,6 
milhões (15,1% da popu-
lação) na miséria, segun-
do a Firjan, com base em 
dados do Ministério da Ci-
dadania. Além disso, ain-
da segundo a Firjan, o es-
tado já acumulou mais de 
um milhão de demissões 
em postos de empregos 
formais desde março de 
2020.

Para piorar, o preço dos 
alimentos teve um salto 
em todo o país. Nos últi-
mos 12 meses, a inflação 
da cesta básica foi supe-
rior a 20% em boa par-
te das capitais, segundo 
o Dieese -- no Rio, cesta 
custa R$ 612,56, a quarta 
mais cara do país. O resul-
tado é a falta de comida na 
mesa: segundo pesquisa 
feita em dezembro pela 
Rede Brasileira de Pes-
quisa em Soberania e Se-
gurança Alimentar e Nu-
tricional (Rede Penssan), 
mais de 116,8 milhões 
estavam em situação de 
insegurança alimentar ou 
passando fome no país. O 
número, mais da metade 
da quantidade de brasilei-

ros, engloba pessoas que 
não se alimentam como 
deveriam, com qualidade 
e em quantidade suficien-
te.

Auxílios ajudam, 
mas não suprem 

necessidades
A liberação de recursos 

para a população, como o 
auxílio emergencial, foi a 
salvação para milhões de 
brasileiros e ajudou a evi-
tar o avanço ainda maior 
da pobreza. Inicialmente, 
o benefício foi pago em 
cinco parcelas de R$ 600 

e R$ 1,2 mil (para mães 
solteiras chefes de famí-
lia), até setembro, e, de-
pois, estendido até 31 de 
dezembro com parcelas 
reduzidas de R$ 300 e R$ 
600 (no caso das chefes 
de família). Cerca de 67,9 
milhões de pessoas foram 
contempladas. 

Com o auxílio, a taxa de 
extrema pobreza foi redu-
zida a 2,4% e a de pobre-
za a 20,3% em julho. Em 
agosto, o índice de pesso-
as abaixo da linha da po-
breza foi 4,52% e, depois 
da interrupção do auxílio, 

a partir de janeiro, o nú-
mero de pobres voltou a 
subir, superando a marca 
de antes da pandemia.

O auxílio só voltou a 
ser pago agora em abril, 
mas para menos pessoas 
e com um valor inferior, 
que sequer dá pra suprir 
necessidades básicas e re-
duzir a miserabilidade. A 
nova rodada do benefício, 
com parcelas de, em mé-
dia, R$ 250, é paga agora 
a apenas uma pessoa por 
família, sendo que mulhe-
res chefes de família rece-
bem R$ 375 e pessoas que 
vivem só ganham R$ 150. 
Com o novo critério, 45,6 
milhões são beneficiados, 
22 milhões a menos que 
em 2020.

No Rio, a prefeitura co-
meçou a pagar em março 
o Auxílio Carioca a pes-
soas carentes e ambulan-
tes. Os valores variam de 
R$ 200 a R$ 500, mas são 
pagos em parcela única, o 
que, para muitos, também 
é insuficiente. O executivo 
municipal também lan-
çou iniciativas de apoio às 
empresas, como o Auxílio 
Empresa Carioca, que des-
tina até um salário-míni-
mo por empregado que 
ganhe, no máximo, três 
salários-mínimos, e o Cré-
dito Carioca, linha de cré-
dito voltada aos pequeno 
e médio empresários. Mas 
as iniciativas também não 
cobrem o rombo causado 
no setor. 

O governo do estado, 
por sua vez, aprovou o 
“Supera Rio”, que prevê 
parcelas mensais entre R$ 
200 e R$ 300 a famílias ca-
rentes, mas, embora tenha 
sido prometido já para 
este mês, ainda não saiu 
do papel.

Pandemia agrava pobreza e luta contra vírus da fome requer 
união de todos

Número de brasileiros na miséria quase triplicou e hoje soma 27 milhões, mais que a população da Austrália

CONTINUAÇÃO PÁGINA 13

Foto: Getty Images/iStockphoto

Foto: Geraldo Bubniak/AEN/ABr

Para piorar, preço dos alimentos teve 
um salto em todo o país na pandemia

No Rio, 2,6 milhões estão em 
situação de extrema pobreza
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Em 2015, a Organiza-
ção das Nações Unidas 
(ONU) propôs aos seus 
países membros uma nova 
agenda de desenvolvimen-
to sustentável para os pró-
ximos 15 anos: a Agenda 
2030, composta pelos 17 
Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS). 
Esse é um esforço conjun-
to de países, empresas, 
instituições e sociedade 
civil. Esforço de todos nós! 
Nesta edição, trago aqui os 
seis primeiros objetivos:

01 – Erradicação da 
pobreza

Acabar com a pobreza 
em todas as suas formas, 
em todos os lugares. Para 
a ONU, a erradicação de to-
das as formas de pobreza 
é um dos maiores desafios 
para o desenvolvimento 
sustentável. Por isso, uma 
das metas presentes no 
Objetivo 1 da Agenda 2030 
é que os países construam 
parcerias que viabilizem 
a mobilização de recursos 
para a criação de progra-
mas e políticas que erradi-
quem a pobreza em todos 
os sentidos, para que a po-
pulação vulnerável possa 
ter condições mínimas de 
sobrevivência e seja pos-
sível reduzir à metade a 
proporção de pessoas que 
vivem em situação de po-
breza.

02 – Fome zero e 
agricultura sustentável
Acabar com a fome, 

alcançar a segurança ali-
mentar e melhoria da 
nutrição e promover a 
agricultura sustentável. 
Segundo a ONU, há mais 
de 500 milhões de pessoas 
em situação de desnutri-
ção no planeta. Por isso, 
uma das metas do Objetivo 
2 é que, até 2030, os países 
desenvolvam programas e 
políticas que possam do-
brar a produtividade dos 
pequenos agricultores, 
incluindo mulheres e po-
vos indígenas, de modo a 
aumentar a renda de suas 

famílias.
03 – Saúde e bem estar
Assegurar uma vida 

saudável e promover o 
bem-estar para todos, em 
todas as idades. Entre as 
metas do Objetivo 3 da 
Agenda 2030, estão não 
apenas a redução da mor-
talidade neonatal, da obe-
sidade e a erradicação de 
doenças como o HIV, a tu-
berculose e a malária, mas 
também a conscientização 
quanto ao uso de álcool e 
drogas e o esclarecimento 
cada vez maior em torno 
da saúde mental e da im-
portância do bem-estar 
psicológico e físico.

04 – Educação de 
qualidade

Assegurar a educação 
inclusiva e equitativa de 
qualidade e promover 
oportunidades de apren-
dizagem ao longo da vida 
para todos. O Objetivo 4 
envolve todos os níveis 
educacionais, desde a pri-
meira infância até a vida 
adulta, e tem como de 
suas metas garantir que a 
educação seja viável para 
todas e todos, sem discri-
minação de gênero. Isso 
é importante pelo fato 
de que as meninas são as 
principais prejudicadas 
em seu desenvolvimen-
to educacional, pois, em 
comparação aos meninos, 
a educação delas costuma 
ficar em segundo plano. 
Além disso, muitas são 
obrigadas a abandonar os 

estudos em função de ca-
samentos e gestações pre-
coces.

05 – Igualdade de 
gênero 

Alcançar a igualdade de 
gênero e empoderar todas 
as mulheres e meninas. O 
Objetivo 5 está no centro 
das discussões atuais da 
sociedade. Assim, visando 
à erradicação de todas as 
formas de violência con-
tra meninas e mulheres, 
a meta é viabilizar que 
elas recebam os mesmos 
incentivos e oportunida-
des educacionais, profis-
sionais e de participação 
política que meninos e 
homens, bem como o igual 
acesso a serviços de saúde 
e segurança.

06 – Água potável e 
saneamento

Assegurar a disponibi-
lidade e gestão sustentá-
vel da água e saneamento 
a todos. Segundo a ONU, 
a escassez de água afeta 
mais de 40% da população 
mundial. A Agenda 2030 
prevê como meta uma ges-
tão mais responsável dos 
recursos hídricos, incluin-
do a implementação de sa-
neamento básico em todas 
as regiões vulneráveis e a 
proteção dos ecossistemas 
relacionados à água, como 
rios e florestas.

Para que todos esses 
objetivos se tornem rea-
lidade, é importante que 
haja parceria e coopera-
ção entre as nações. Por 
isso, uma das metas é que 
os países ricos ajudem os 
que estão em desenvolvi-
mento a "alcançar a sus-
tentabilidade da dívida 
de longo prazo, por meio 
de políticas coordenadas 
destinadas a promover o 
financiamento, a redução 
e a reestruturação da dívi-
da, conforme apropriado, 
e tratar da dívida externa 
dos países pobres alta-
mente endividados para 
reduzir o superendivida-
mento”.

Campanhas contra a 
fome arrecadam 

doações

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA 12

Várias campanhas em 
todo o país arrecadam 
alimentos para quem 
mais precisa. Uma delas é 
a "Brasil sem fome", reali-
zada há mais de 30 anos 
pela ONG Ação da Cidada-
nia e que conta com apoio 
da sociedade civil e setor 
privado. Outro movimen-
to criado para combater 
a fome é o Panela Cheia, 
lançado nesta semana e 
chancelado pela Unesco, 
por meio de parceria da 
Central Única das Fave-
las (CUFA) com a Fren-
te Nacional Antirracista 
(FNA), a Gerando Falcões 
e o União SP. A ação pre-
tende arrecadar recursos 
para comprar duas mi-
lhões de cestas básicas 
para diversos estados. 

Na capital fluminense, 
a campanha Rio Contra a 
Fome também arrecada 
itens de cesta básica para 
a população em maior 

vulnerabilidade. As doa-
ções podem ser feitas no 
ato de vacinação contra 
a Covid-19, nos mais de 
250 postos municipais. 
Em 18 dias, a campanha 
já juntou mais de 20 to-
neladas de alimentos.

É preciso, mais do que 
nunca, cobrar dos gover-
nos municipais, estadu-
ais e federal adoção de 
medidas mais eficazes 
para acabar com a fome. 
É preciso também que a 
sociedade civil e a inicia-
tiva privada, sobretudo as 
grandes empresas, ban-
cos, indústrias de diver-
sas áreas, como a do ramo 
de alimentação, juntem 
esforços para ajudar os 
mais vulneráveis. O com-
bate à fome precisa ter a 
unidade de todos os seto-
res da economia no senti-
do de buscar meios para 
minimizar essa situação.

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 . . .

Os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da 
ONU (Parte 1)

Foto: Bernardo Cordeiro/Prefeitura do Rio

Campanhas no Rio e outros 
estados arrecadam alimentos
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O Brasil enfrenta atual-
mente um duplo desafio: 
realizar duas campanhas 
de vacinação ao mesmo 
tempo, sendo uma contra 
a gripe, com objetivo de 
vacinar cerca de 80 mi-
lhões de pessoas, e a ou-
tra contra a covid-19, cuja 
meta é imunizar quase 
150 milhões de brasilei-
ros até o meio do ano. 

A vacinação contra a 
covid-19 teve início em 
janeiro, começando por 
trabalhadores de saúde, 
pessoas em asilos com 60 
anos de idade ou mais e 
com deficiência e indíge-
nas aldeados. Já a campa-
nha contra a Influenza, o 
vírus da gripe, começou 
no dia 12 de abril e segue 
até 9 de julho. Nesse ano, 
por causa da pandemia, 
a vacinação foi iniciada 
por crianças, gestantes, 
puérperas, indígenas e 
trabalhadores da saúde. 
Depois, será a vez dos 
idosos e professores.

As campanhas simul-

tâneas têm gerado mui-
tas dúvidas nas pessoas: 
quem deve tomar cada 
vacina? É preciso ter um 
intervalo entre elas ou 
as pessoas podem to-
mar as duas (da gripe e 
Covid-19) num mesmo 
dia, por exemplo? Para 
esclarecer esses questio-
namentos, o Jornal DR1 
procurou o biomédico vi-
rologista Raphael Rangel, 
que respondeu a 9 per-
guntas sobre isso.

JORNAL DR1 - Quem 
deve tomar a vacina da 
gripe e quem deve tomar a 
da Covid-19 

Dr. Raphael Rangel: A 
população deve respeitar 
os calendários de vacina-
ção implementados pelos 
municípios, é importante 
que todos se vacinem res-
peitando sua faixa etária 
e período de vacinação.

JORNAL DR1 - Posso 
tomar as vacinas juntas, 
num mesmo dia?

Dr. Raphael Rangel: 
Não. As vacinas devem 

ser tomadas com um in-
tervalo. No caso da Coro-
navac, a vacina da gripe 
deve ser tomada 15 dias 
após a segunda dose, e no 
caso da Astrazeneca, após 
15 dias da primeira ou se-
gunda dose.

JORNAL DR1 - Se eu 
puder escolher, qual vaci-
na devo tomar primeiro? 

Dr. Raphael Rangel: Da 
Covid-19.

JORNAL DR1 - Posso to-
mar a vacina da Covid-19 
e a vacina da gripe se eu 
já peguei Covid? 

Dr. Raphael Rangel: 

Sim. A imunização com-
pleta é somente através 
da vacinação.

JORNAL DR1 - Tomei 
a vacina da gripe no ano 
passado. É preciso tomar 
novamente este ano? 

Dr. Raphael Rangel: 
Sim, devemos tomar anu-
almente, pois o vírus da 
gripe sofre mutações e as 
vacinas são atualizadas 
de acordo com essas mu-
tações.

JORNAL DR1 - Por que 
a campanha da gripe co-
meçou neste momento? 
Não poderia ser adiada 
por causa da pandemia?

Dr. Raphael Rangel: 
Começamos pois esta-
mos nos 
aproximan-
do do mo-
mento em 
que temos 
mais casos 
de gripe e 
a vacina irá 
evitar um 
número de 
casos alto.

JORNAL DR1 - Tomar 
a vacina da gripe deixa o 
corpo menos suscetível à 
Covid-19, ou vice-versa?

Dr. Raphael Rangel: 
Não. Cada vacina tem sua 
aplicabilidade específica 
para seu patógeno.

JORNAL DR1 - Há con-
traindicações para as duas 
vacinas?

Dr. Raphael Rangel: 
Não há containdicação. 
Em caso de dúvidas pro-
curar seu médico para 
orientação.

JORNAL DR1 - Quais os 
cuidados na hora de ir se 
vacinar?

Dr. Raphael Rangel: 
Uso de máscara e procu-
rar não se aglomerar.

E N T R E V I S T A . . . DR. RAPHAEL RANGEL - MÉDICO

Foto: Divulgação

Foto: Tânia Rêgo/ABr

T I R I N H A S . . . ESTÊVÃO RIBEIRO

“Vacinas devem ser tomadas com intervalo”, diz biomédico sobre campanhas 
contra Covid-19 e gripe

Especialista tira dúvidas sobre imunizações simultâneas que ocorrem no RJ e outros estados

Vacinações simultâneas da covid-19 e 
gripe acontecem no país
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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 . . .
Daniel Dias: exemplo de superação e de 

orgulho para todo o Brasil

Sem dúvidas estamos 
falando do grande desta-
que da natação paralím-
pica do Brasil e que traz 
orgulho para essa nação. 
Este é o paulista Daniel 
Dias, que faturou núme-
ros impressionantes em 
sua carreira e se tornou 
o grande nome do espor-
te para o Brasil. Natural 
de Campinas, interior 
de São Paulo, Daniel tem 
má-formação congênita 
nos membros superio-
res e na perna direita e 
compete pela classe S5. O 
atleta começou a compe-
tir em 2006 após assistir 
ao também nadador Clo-
doaldo Silva na televisão 
durante os Jogos Paralím-
picos de Atenas 2004.  

Ao longo da carreira, 
Daniel coleciona núme-
ros impressionantes. São 
24 medalhas em três edi-
ções dos Jogos Paralímpi-
cos (Pequim 2008, Lon-
dres 2012 e Rio 2016), 
sendo 14 de ouro. Além 
disso, subiu 40 vezes ao 
pódio de mundiais, 31 
delas como campeão. Em 
Jogos Parapan-America-
nos, levou os 33 ouros 
das 33 provas que dispu-

tou. Ele é também o único 
brasileiro a receber três 
vezes o Troféus Laureus, 
considerado o “Oscar do 
Esporte”.

Em janeiro deste ano, 
Daniel Dias, de 32 anos, 
anunciou que os Jogos 
Paraolímpicos de Tóquio, 
neste ano, será o último 
de sua carreira vitoriosa. 
Desde 2008, ele colecio-
na conquistas na modali-
dade e traz muito orgulho 
para todo o Brasil.

“Sem dúvida é o maior 
evento do Movimento Pa-
ralímpico e poder dizer 
adeus nessa competição 
é um momento espetacu-
lar, um momento de mui-
ta alegria. A vida do atleta 
é feita de ciclos, fases, e 
por isso eu decidi parar, 
resolvi dar o adeus à pis-
cina porque eu vejo que a 
minha contribuição com 
a natação paralímpica já 
foi excepcional. Foi além 
do que eu esperava”, emo-
cionou-se em seu anúncio 
de despedida, em suas re-
des sociais.

Daniel reside e treina 
na cidade de Bragança 
Paulista, é casado e pai de 
três filhos, Asaph (6), Da-

niel (5) e Hadassa (1). Em 
2014, fundou o Instituto 
Daniel Dias com o intuito 
de oferecer treinamentos 
de natação paralímpica 
às pessoas com deficiên-
cia da cidade de Bragança 
Paulista e região. Após a 
aposentadoria, o atleta  
também confirmou que 
terá como principal meta 
a  instituição.  

“Sempre deixei mui-
to claro que segui um 
exemplo, e hoje fico feliz 
de ser exemplo para mui-
tas crianças. Espero que 
a gente possa continuar 
influenciando de maneira 
positiva, mostrando que 
eles podem alcançar os 
sonhos e os objetivos de-
les. Independentemente 
de termos ou não defici-
ência, somos capazes de 
realizar grandes feitos”, 
comentou o atleta.

Os feitos conquistados 
pelo nadador são tão ex-
pressivos, que recente-
mente, em eleição feita 
por um jornal espanhol, 
Dani foi apontado como 
um dos maiores atletas 
do século XXI, após uma 
eleição feita. Daniel apa-
receu na 42ª colocação, 
em lista que continha no-
mes como Lionel Messi, 
Michael Phelps,  Roger 
Federer, Tiger Woods, o 
saudoso Kobe Bryant, en-
tre outros imensos mun-
dialmente.

Daniel Dias também é 
um dos embaixadores do 
Jogos Estudantis Brasi-
leiros, que acontecem em 
novembro deste ano, no 
Rio de Janeiro. E ele é um 
nome que enche qualquer 
brasileiro de orgulho ao 
saber como ele represen-
ta essa nação. Obrigado, 
Daniel.

Foto: Site oficial/Daniel Dias

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

A rapper Iggy Azalea já 
havia feito parcerias com 
artistas brasileiras antes. 
Depois de Anitta e Pabllo 
Vittar, chegou a vez de 
Gloria Groove. As rappers 
divulgaram uma versão 
remix do single “Brazil”, 
lançado por Azalea no iní-
cio do mês. O contato en-
tre as artistas aconteceu 
no privado, quando Glo-
ria Groove resolveu man-
dar uma mensagem para 
Iggy Azalea sugerindo o 
remix da música: "Como 
a gente nunca tinha se fa-
lado, nem imaginava que 
ela responderia. Quando 
ela respondeu dizendo 
que acharia super legal e 
que toparia, eu quase caí 
pra trás! É aquilo: o não 
a gente já tem. É correr 
atrás do sim”, explica Glo-
ria Groove, que assumiu 
a parte final da música 
onde já existia uma vira-
da para o funk no instru-
mento original. 

Groove disse que 
achou diferente a dinâ-
mica de misturar inglês-
-português, porém se di-
vertiu e levou como uma 
grande experiência: “Quis 
fazer referências à carrei-
ra da Iggy, mas também a 
brasilidades, coisas nos-
sas e personalidades que 

são daqui. Tem referência 
ao BBB, a minhas colegas 
drags Alexia Twister e 
Halessia, a letra de ‘Que-
relas do Brasil’ de Aldir 
Blanc, e muito mais”.

Os versos Drag Queen 
Brasileira, foram bastan-
te comentados nas redes 
sociais, alcançando o top 
topics do Twitter. Sua po-
sição política em relação 
ao Brasil ficaram muito 
claras ao longo das ri-
mas. "O que me faria feliz 
de verdade? Vacinação e 
impeachment!", cantou 
Groove no último verso.

Gloria Groove iniciou 
sua carreira como Drag 
Queen em 2014 e pas-
sou a se identificar com 
a cultura drag ao assistir 
o talent show RuPaul's 
Drag Race, no qual   ar-
tistas performáticos com-
petiam para permanecer 
no programa através de 
números interpretativos 
de música e dança, deci-
dindo descobrir-se cada 
vez mais, a rapper adotou 
o nome de Gloria Groo-
ve. Hoje ela é conhecida 
como um dos grandes no-
mes brasileiros. 

A canção “Brazil (Re-
mix)”, está disponível em 
todas as plataformas de 
streaming. 

Gloria Groove faz participação 
em música “Brazil” de Iggy 

Azalea

Foto: Reprodução Instagram
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O Projeto Zero é uma 
iniciativa do Google para 
descobrir falhas de segu-
rança em softwares de 
outras empresas antes 
que elas se tornem pú-
blicas. O objetivo é tor-
nar a web mais segura, 
evitando ao máximo o 
surgimento de vulnerabi-
lidades zero-day (ou “dia 
zero”), aquelas que são 
exploradas antes que as 
empresas consigam libe-
rar suas correções de se-
gurança. 

Anteriormente, enge-
nheiros do Google usa-
vam parte de seu tempo 
na empresa para desco-
brir falhas em softwares 
de terceiros. O Projeto 
Zero é diferente porque é 
formado por um time to-
talmente dedicado a isso: 
os funcionários trabalha-
rão 100% do tempo em 
descobertas de brechas 
em qualquer software 
usado por um grande nú-
mero de pessoas. 

Mas por que o Google 
vai gastar dinheiro para 
procurar falhas em sof-
twares dos outros? Não é 
apenas bom-mocismo: a 
empresa usa programas 
de terceiros — e também 
pode ser prejudicada 
caso alguma falha gra-
ve afete seus serviços. O 
próprio Google e outras 
empresas de tecnologia, 
incluindo Facebook, Mi-
crosoft e Intel, já se junta-
ram para criar um fundo 
milionário que investe 
na segurança de projetos 
open source.

R e c e n t e -
mente o Goo-
gle informou 
que dará aos 
fornecedores 
de software 
30 dias ex-
tras antes de 
divulgar os 

problemas de vulnerabi-
lidade, a fim de dar aos 
usuários tempo para cor-
rigir seu software.

Os fornecedores de 
software ainda terão 90 
dias para consertar as fa-
lhas, mas a equipe do Pro-
jeto Zero vai esperar mais 
30 dias antes de divulgar 
os detalhes do bug publi-
camente. Se uma vulne-
rabilidade estiver sendo 
explorada ativamente, a 
empresa terá sete dias 
para emitir um patch e 
um período de carência 
de três dias, se solicitado. 
Mas o Google vai esperar 
30 dias antes de divulgar 
detalhes técnicos.

No ano passado, o 
Google anunciou um tes-
te que dava aos fornece-
dores 90 dias para traba-
lhar no desenvolvimento 
e adoção de patches, com 
o propósito de que se um 
desenvolvedor quisesse 
mais tempo para permitir 
que os usuários instalas-
sem um patch, eles envia-
riam as correções no iní-
cio dos 90 dias. 

Você sabe o que é o Projeto Zero do Google?

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

Pain Gaming é uma 
organização de eSports 
brasileira fundada pelo 
ex pro-player Arthur 
“Paada”, com foco ini-
cial em campeonatos de 
Dota, que se iniciaram em 
2010. Hoje, a equipe atua 
em vários cenários do 
esporte eletrônico, como 
Counter-Strike: Global 
Offensive, Rainbow Six 
Siege, Hearthstone, Free 
Fire e, nosso foco de hoje, 
League of Legends.

A Pain foi a primeira 
equipe profissional de 
LoL no Brasil, sendo ini-
ciada no final de 2011, 
quando ainda não tinha 
nenhum servidor no país. 
A história de campeão do 
Brasil começou mesmo 
em 2013, com o elenco 
de Fábio "Venom”, Thú-
lio "SirT", Gabriel “Kami”, 
Felipe “brTT” e Martin 
“Espeon”. Antes até dessa 
formação, foram dispen-
sados “MiT” e “Tittu”.

Nesse mesmo ano, 
a equipe participou do 
Campeonato Brasileiro 
de League of Legends e 
venceu a CNB eSports em 
uma MD5 (melhor de 5) 
em 3 a 1, conquistando o 
seu primeiro titulo brasi-
leiro. Depois, o grupo se 

tornou a primeira equipe 
brasileira a jogar no exte-
rior.

Em 2015, afirmamos 
que foi o ano que ninguém 
conseguia mais parar a 
Pain Gaming. Eram os im-
batíveis, e o próprio time 
era o tão sonhado “Dream 
Team”. Quem não vibrava 
com os jogos clássicos da 
Pain naquele ano? Pare-
cia que ninguém mais iria 
conseguir pará-los.

Foi um ano de gló-
ria. Conquistaram o bi-
-campeonato brasileiro 
e foram para o Desafio 
Internacional, se classifi-
cando para o Mundial de 
League of Legends. Não 
foram campeões do mun-
do, mas pode ter certeza 
que aquele foi o ano de 
orgulho para o cenário 
brasileiro. A equipe não 

passou da fase de grupo, 
mas ver aquele time che-
gando e derrotando um 
time forte no mundial foi 
o suspiro de alivio.

A queda e a redenção
Em 2016, houve re-

formulações no time e 
o tão esperado Dream 
Team não se manteve. Em 
2017, teve outra reformu-
lação e, mesmo chegando 
à final dos campeonatos, 
a equipe não conseguiu 
vencer, ficando assim em 
vice.

Em 2018, o coração do 
torcedor apertou: a Pain 
Gaming foi rebaixada 
para o Circuito Brasileiro, 
que é a segunda divisão 
do campeonato. Com lu-
tas e lutas, a equipe con-
seguiu se recuperar.

Finalmente de volta a 
primeira divisão, 2020 foi 
um ano em que os torce-
dores acreditavam que a 
Pain, a qualquer momen-
to, poderia voltar a ser a 
grande do Brasil nova-
mente.

Mesmo não tendo tí-
tulos em 2020, a equipe 
respirou e trouxe emo-
ção aos nossos corações 
em 2021. O desempenho 
maravilhoso de Thiago 
“Tinowns” foi o suspiro, 
a redenção. Outro joga-
dor, brTT, com sangue de 
ter mais um titulo na sua 
conta, enfrentando criti-
cas e usando isso como 
combustível, chegou lá 
finalmente. Com vocês, 
a campeã da primeira 
etapa do Campeonato 
Brasileiro de League of 
Legends de 2021: PAIN 
GAMING!

Foto: Divulgação/CBLoL

"League of Pain"

JONATHAN OLIVEIRA
Designer Gráfico, Fotografo e 
Diagramador do jornal DR1

jonathanoliveira@jornaldr1.com.br

E - S P O R T S . . .
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M E U  E M P R E G O . . .

Há cinco anos o Brasil 
dava um passo importan-
te na consolidação do Mo-
vimento Empresa Júnior 
(MEJ), com a promulga-
ção da Lei 13.267/16, 
que passou a disciplinar 
a criação de empresas 
júniores no país. Desde 
então, a Confederação 
Brasileira de Empresas 
Juniores (Brasil Júnior), 
responsável por repre-
sentar o segmento, con-
tabiliza 1.332 empresas 
juniores cadastradas, em 
254 instituições de ensi-
no superior em diversos 
estados, reunindo quase 
30 mil empresários junio-
res. O faturamento global 
da rede, em 2020, chegou 
a R$ 43 milhões.

“A Lei Empresa Júnior 
foi mais do que um mar-
co legal para o reconhe-
cimento do Movimento 
Empresa Júnior (MEJ) 
no Brasil. Foi um instru-
mento que trouxe conso-
lidação e credibilidade a 
essas organizações, que 
são tão importantes para 
o desenvolvimento dos 
estudantes da educação 
superior. A partir do ano 
de 2016, ano de promul-
gação da lei, o MEJ, que 

chegou ao Brasil desde 
1987, saiu de 232 em-
presas juniores federadas 
para ter, atualmente, mais 
de 1.300, alcançando 
mais pelo menos 170 no-
vas instituições de ensino 
superior no país”,  disse a 
presidente executiva da 
Brasil Júnior, Fernanda 
Amorim.

Com a crise imposta 
pela pandemia, a partir 
do ano passado, a Bra-
sil Júnior transformou a 
plataforma Contrate Uma 
Empresa Júnior, inicial-
mente criada para conec-
tar empreendedores e 
empresas juniores, numa 
ferramenta de auxílio 
ao pequeno empresário, 
brutalmente afetado pela 
queda da economia. As 
empresas júniores passa-
ram a prestar consultoria 
gratuita aos pequenos 
negócios, possibilitando 
doações de investidores 
nos projetos apresenta-
dos. Foram realizados 
mais de 34 mil projetos 
por esta plataforma.

As empresas juniores 
são organizadas por estu-
dantes universitários que 
a prestam serviço às mi-
cro e pequenas empresas 

e, em alguns casos, tam-
bém às de porte médio e 
grande. As entidades têm 
dois objetivos principais: 
fazer com que os estu-
dantes aprendam sobre a 
gestão de empresas e aju-
dar pequenos negócios a 
crescer. De acordo com a 
lei, uma empresa júnior 
deve ser uma organiza-
ção voluntária, vinculada 
a uma universidade, sem 
fins lucrativos e  compos-
ta por estudantes desta 
instituição de ensino. As 
atividades da empresa 
devem estar relaciona-
das aos cursos oferecidos 
pela universidade.

O QUE É UMA EMPRESA 
JÚNIOR?

Empresa Júnior é uma 
associação civil sem fins 
lucrativos, formada e ge-
rida por alunos de um 
curso superior, cujos 
principais objetivos são 
Fomentar o aprendizado 
prático do universitário 
em sua área de atuação; 
Aproximar o mercado de 
trabalho das academias e 
os próprios acadêmicos; 
Gerir com autonomia em 
relação à direção da fa-
culdade ou centro acadê-
mico  e elaborar projetos 
de consultoria na área de 
formação dos alunos, se-
gundo definição oficial do 
Sebrae.

A empresa júnior con-
tribui ativamente para o 
desenvolvimento da so-
ciedade a qual está inse-
rida, oferecendo serviços 
de baixo custo para a co-
munidade local.

Foto: Reprodução

Confira vagas de emprego e estágio 
abertas no Rio e dicas de cursos

F I N A N Ç A S . . .

Empresas Juniores vão na contramão da 
crise econômica do país

Foto: Reprodução

Selecionados diversas 
vagas de emprego e es-
tágio abertas em várias 
regiões do Rio de Janeiro. 
Há oportunidades para 
pessoas de diferentes 
níveis de escolaridade. 
Também listamos a se-
guir dicas de cursos para 
você que deseja se capa-
citar para (re)ingressar 
no mercado de trabalho.
Secretaria tem 253 vagas

O Sine está com 253 
oportunidades abertas 
em várias regiões. Na Re-
gião Metropolitana, são 
168 oportunidades, entre 
elas 105 para operador 
de telemarketing ativo. 
Na Região Serrana, há 
oferecidas 73 vagas para 
açougueiro, pedreiro etc. 
Já na Região Serrana, há 
73 oportunidades para 
oficial de serviços gerais, 
repositor de supermer-
cados etc. Os candidatos 
precisam estar cadastra-
dos e realizar consulta 
presencial, pelo site em-
pregabrasil.mte.gov.br ou 
app Sine Fácil.

Comunidade Católica
A Comunidade Católica 

Gerando Vidas anunciou 
vagas para: auxiliar de 
serviços gerais, auxiliar 
de logística, recepcionis-
ta, manicure, motorista B, 
vigia, assistente adminis-
trativo, caixa, açouguei-
ro, jovem aprendiz etc. 
Os formulários para ins-
crição estão nas páginas 
da Comunidade no Face-

book e Youtube.
Estágio 

O CIEE oferece 1.074 
vagas para ensino supe-
rior e 761 para ensino 
médio em várias regiões. 
Os interessados devem 
se inscrever no site www.
ciee.org.br. Tem vaga de 
estágio também na Fir-
jan: o programa de está-
gio 2021 do órgão oferece 
vagas para alunos da área 
técnica e do ensino uni-
versitário. Interessados 
devem se inscrever pelo 
site: cieerj.org.br. Outras 
oportunidades são ofere-
cidas pelo Arquivo geral 
do Rio, nas áreas de ar-
quivologia, história, ciên-
cias sociais, biblioteco-
nomia etc. Interessados 
entrar em contato pelo 
e-mail: estagiarios.arqui-
vo@rio.rj.gov.br.

Cursos
O Senac RJ disponibi-

liza uma série de cursos 
(aulas presenciais e re-
motas) em diversas áreas 
nas unidades de Botafo-
go, Irajá, Campo Grande e 
de Bonsucesso. Tem cur-
sos de informática, gas-
tronomia, administração, 
design, beleza, decoração, 
modelagem e costura, 
consultoria de imagem, 
idiomas, fotografia etc. 
Informações e inscrições 
pelo site www.rj.senac.br.

Dúvidas e sugestões?
Entre em contato pelo 
e-mail: alan.alves@jor-

naldr1.com.br

Empresas juniores estão ganhando dinheiro no Brasil
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Queridos leitores e 

amigos do Jornal DR1. É 

com grande felicidade e 

entusiasmo que início, 

nesta primeira publica-

ção, expressar, com muito 

carinho, toda minha gra-

tidão. Assim, essa oportu-

nidade, esse espaço, essa 

voz, espero poder com-

partilhar com vocês um 

pouco mais de poesias, 

estimular novos senti-

mentos e reflexões den-

tro da ótica poética do 

que é viver, mesmo que 

neste momento que es-

tamos passando. Não há 

como negar que a poesia 

está em tudo e em todos. 

E, partindo desta obser-

vação, que iremos, juntos, 

aprender e (re)conhecer 

a beleza de expressar, 

compreender e fazer po-

esia.Há àqueles que chu-

tam a pedra no caminho... 

Mas façamos diferente! 

Que as pedras e os cacos 

sejam um ato de resiliên-

cia. Façamos de tudo que 

vemos e sentimos como a 

pedra fundamental, para 

os alicerces de uma nova 

perspectiva: esperança, 

empatia e superação.Nes-

sa Coluna, quero apre-

sentar a vocês as faces 

e possibilidades que se 

põem em existência a po-

esia. Ela pode ser escrita, 

esculpida, moldada, pin-

tada, observada, sentida 

e tantos, muitos tantos 

outros aspectos. No ato 

de abrir os olhos, ela está 

lá. Grandes e importantes 

escritores poetas criaram 

obras incríveis, colabo-

rando e aguçando todos 

os nossos sentidos, obras 

essas que, aos pouqui-

nhos iremos revisitar.

Infinita é a poesia, 

e finda nas entrelinhas. 

Vindas de longe,

é nascente de desejos e 

sentidos. 

Mesmo findas e infinitas,

competem com o tempo, 

o seu espaço atemporal. 

O Dia Nacional do Livro 
Infantil, comemorado no 
Brasil, é dedicado ao fo-
mento da leitura, sobretu-
do, na escolarização básica 
infantil. Dessa forma, essa 
data recorda a importân-
cia do hábito de ler desde 
cedo visto que o livro é um 
importante instrumento 
de cidadania.

Em comemoração a 
esse dia, a autora Angela 
Guerra disponibilizou seu 
livro “Confusão da Flores-
ta” em Ebook para acesso, 
na versão em português e 
inglês.

Todos podem acessar, 
gratuitamente, o formato 
digital por meio do ende-
reço: angelaguerra.rede-
semfronteiras.com

Dentro desse endereço, 
o leitor poderá visualizar 
o Ebook no próprio nave-
gador de internet (com-
putador, tablet ou smar-
tphone), baixar o arquivo 
em formato ePUB para ler 
o livro no Kindle, Kobo, etc 

ou fazer o download direto 
na Amazon.

Descrição do Livro:
O Bem sempre prevale-

ce!... O Mal, aqui, não é tão 
mau assim, mas como per-
turba!... Desgostosa com 
todas do Reino, a Fada Tra-
vessa decide ir para a flo-
resta fazer das suas... ‘Ta-
dinhos dos animais!...

Angela Guerra é uma 
escritora de livros infan-
tis, começou a escrever 
nos anos 90 compondo 
canções, letras e músicas, 
em inglês, que era o idio-
ma secreto da escritora. “A 
melodia vinha junto com a 

letra! E eu tinha que andar 
com o gravador porque 
não sabia teoria musical; 
não sabia fazer partituras. 
Os poemas se desdobra-
vam diante de mim!”, ex-
plica Angela. 

Porém a escritora só 
teve contato com a lite-
ratura em 2007 após sua 
aposentadoria. “Uma das 
senhoras do Women’s 
Club leu um poema de mi-
nha autoria e o achou inte-
ressante. Convidou-me a 
participar de um concurso 
da Academia de Letras do 
Estado do RJ. E eu recebi o 
bronze! O Dr. Hugo Roma, 
Presidente, infelizmente, 
já falecido, fez-me mem-
bro da Academia e se tor-
nou meu Padrinho Aca-
dêmico.”, continua Angela 
Guerra. 

O Ebook está prepara-
do com link de acessibi-
lidade e inclusão social e 
em formato audiobook e 
linguagem em texto sem 
formatação.

Mais uma vez o grupo 
do condomínio reuniu-se, 
com toda a segurança ne-
cessária para o momento, 
para organizar a entrega 
de alimentos e arrecadar 
fundos para uma casa de 
assistência aos idosos. 
Todos os meses esta ação 
acontece e acaba rece-
bendo muitas doações. 
Estava quase tudo pron-
to. Faltava apenas a con-
fecção dos convites para 
o dia da entrega.

Carlos e Joaquim orga-
nizam tudo. Joaquim diz:

- Vamos ligar agora 
para a gráfica e pedir para 
colocar no cartaz que é 

uma ação beneficiente. 
- Acho ótimo! Porém, a 

ação é beneficente!!!
- Ué? Não foi o que eu 

falei? Não é a mesma coi-
sa?

- Não, Joaquim, você 
disse beneficiente mas a 
palavra é beneficente.

- Não está faltando 
uma letra aí?

- Joaquim, a palavra é 
beneficente mesmo. Liga 
para a gráfica, por favor, e 
resolve logo isto!

DIRETO AO PONTO
Errado: O evento é be-

neficiente.
Correto: O evento é be-

neficente.
A palavra beneficente, 

sem a vogal i depois da 
consoante c, é um adje-
tivo que refere-se a algu-
ma coisa ou a alguém que 
pratica a beneficência, 
isto é, que faz caridade. 

Ex: A minha escola 
promoverá um bazar be-
neficente.

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

DICA DE LIVRO

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.

Confusão da Floresta

Foto: Divulgação

Beneficente
 X

Beneficiente

C A N T I N H O  D A  P O E S I A . . .

HENRIQUE BAS
Graduando em artes visuais, artesão 
e apreciador da história e de grandes 

poetas.

Findas Infinitas
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Com a pandemia e a cri-
se, os hábitos de muita gen-
te foram afetados. Em al-
guns casos, esse movimento 
acabou ajudando a popula-
rizar negócios conscientes, 
de baixo impacto ambiental 
e com valores acessíveis ao 
público final: três das ca-
racterísticas dos brechós 
digitais, que explodiram 
e se popularizaram ainda 
mais, conquistando definiti-
vamente consumidores que 
nunca tinham se aventura-
do no mundo dos produtos 
de segunda mão.

Na nova era dos brechós, 
em que a atividade on-line 
também se tornou alterna-
tiva de renda, empresários 
apostam em negócios digi-
tais profissionalizados, mo-
dernos e com curadoria de 
peças que prometem uma 
experiência de compra pa-
recida com a de adquirir 
uma peça nova. Como resul-
tado, se tornaram grandes 
empresas, como o Enjoei, 
que nasceu em 2009, a Troc, 
aberta em 2017, e o Repas-
sa, fundada em 2015.

O objetivo do ramo é pro-
mover a economia circular, 
ampliando o tempo de vida 
das roupas já produzidas 
e ainda contribuindo com 
o meio ambiente, já que o 
segmento têxtil é responsá-
vel por 20% da poluição da 
água do planeta. Além disso, 
a atividade também promo-

ve o empreendedorismo em 
rede e economia para quem 
compra.

O Repassa tem 27 mil 
vendedores. São disponibi-
lizados 150 mil itens entre 
roupas femininas, mascu-
linas e infantis, com des-
contos de até 90%. A pre-
ocupação com a qualidade 
também é importante para 
chamar a atenção do públi-
co: especialistas analisam 
os produtos para que as pe-
ças estejam em bom estado 
e, quando é vendida, os ex-
-donos das roupas recebem 
60% do valor.

"Para garantirmos essa 
experiência, não aceitamos 
peças com rasgos, furos, 
marcas de uso, esgarça-
das, desgastadas, com odor, 
manchas, sujas ou com pe-
los de animais, bolinhas de 
tecido, peças com partes 
faltando, réplicas de grifes e 
casacos/acessórios de pele 
de animais", diz Rebeca Fo-
ggetti, fashion stylist da em-
presa.

Para ela, a adesão aos 
brechós é um movimento 
que, embora tenha sido im-
pulsionado durante a crise, 
tende a se consolidar. "É na-
tural que as pessoas mante-
nham novas práticas e há-
bitos positivos descobertos 
durante a pandemia, e cer-
tamente os brechós conti-
nuarão ativos dentro dessa 
nova dinâmica de consumo”.

Há pouco mais de um 
ano sob o julgo da crise, a 
sensação ainda é de mui-
to medo e incertezas. Se-
gundo uma plataforma de 
pesquisa as regiões mais 
atingidas nesse cenário 
que tem como pano de 
fundo o novo coronaví-
rus, estão as cidades do 
Brasil como a Bahia, o 
Sergipe e Alagoas. Porém, 
não são as únicas.

Enquanto uns ficam 
mais ricos e outros feliz-
mente podem se manter 
sob o recinto quase ina-
tingível do seu home-offi-
ce; muitos dos pequenos 
negócios e empreende-
dores individuais sentem 
os efeitos colaterais dessa 
crise a flor da pele. Para 
essas pessoas, perder o 
seu único meio de vida 
significou na perca de 
suas crenças, esperanças 
e suas únicas economias. 
É sobre um abalo físico e 
emocional que vai muito 
além do que muitos es-
tão conseguindo supor-
tar. Todavia, em meio a 
muitos estabelecimentos 
como os próprios restau-
rantes, que tiveram suas 
capacidades de funciona-
mento reduzidas, em ho-
rários consideravelmente 
movimentados; muitos 
empresários precisaram 
reduzir o seu staff para 
que não fosse necessá-
rio fechar as portas de 
vez, deflagrando inúme-
ras demissões.  Já outros 
negócios, tão logo preci-

saram declarar falência. 
Afinal, para maioria dos 
pequenos empresários e 
empreendedores indivi-
duais, uma semana com 
as portas fechadas, ou 
em regra de período res-
trito, pode ser facilmente 
nivelada a vários meses 
de transações e vendas 
inconclusas. Inclusive, se-
gundo o IBGE a queda da 
informalidade não está 
associada ao número de 
trabalhadores a mais no 
mercado. Ou seja, está 
associado a questão de 
trabalhadores informais 
terem perdido sua ocupa-
ção ao longo do ano. Nes-
se passo, a plataforma 
concluiu que com menos 
trabalhadores informais 
na composição de ocupa-
dos, a taxa de informali-
dade diminui. E ressalta 
que trabalhadores infor-
mais foram os principais 
atingidos mediante aos 
efeitos da pandemia. No 
Rio de Janeiro, os mais 
afetados no momento 
sem sobra de dúvidas são 
os vendedores ambulan-
tes de praia, pois tinham 

seus “dias de praia”, como 
único recurso para a so-
brevivência. 

No entanto, se tiver-
mos atitude, todos saem 
ganhando. Pois ajudar 
a fortalecer a economia 
local reverbera positiva-
mente na vida de todos. 
Por isso, dê preferência 
a consumir produtos e/
ou serviços de negócios 
locais menos conhecidos. 
Você vai se surpreender 
com a qualidade devido a 
produção artesanal e/ou 
em baixa demanda e verá 
o quanto poderá econo-
mizar! Envolva-se nas 
redes sociais de peque-
nos negócios. Você pode 
fomentar a visibilidade 
da página curtindo as 
postagens, comentando e 
expondo suas impressões 
positivas sobre o produto, 
serviço, ou atendimento. 
Por que não? Publique e 
recomende empresas e 
empreendedores indivi-
duais para a sua rede de 
contatos. Ter o contato 
desses, pode resultar na-
quele valor pessoal! Se 
engaje! Apoie como pu-
der se associando a gru-
pos de apoio a esses pe-
quenos empreendedores, 
ou se você tiver conheci-
mento o suficiente, que 
esse apoio também possa 
partir de você.

Sobre tudo, está na 
mão de cada um.  A esco-
lha é sua! Ficar inerte ou 
ser um autor da mudan-
ça?

I D E I A S  &  N E G Ó C I O S . . .
Pandemia impulsiona brechós online 
e induz profissionalização do setor

5 motivos para essa chance, agora!

Atividade se tornou alternativa de renda e ajuda 
consumidores a economizar até 90%

Foto: Pixabay

E M P R E E N D E D O R I S M O . . .

LUCIANA MARQUES
Profissional de Marketing e Escritora

luciana.marquesmkt@gmail.com
instagram: @lucianamc10_
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Fotos: Arquivo pessoal

CAPTURA MILITAR 
O aparato militar chi-

nês é muito diferente hoje 
do que era no ano 2000. 
Durante as últimas duas 
décadas, ele emergiu das 
sombras e superou seu 
complexo de inferiorida-
de. Vinte anos atrás, você 
podia ver esse complexo 
em todos os setores de 
tecnologia da China. Por 
anos, a Coréia teve quase 
exatamente o mesmo com-
plexo em relação ao Japão. 
Não é que os chineses não 
tenham confiança em sua 
crença de que um dia se 
tornarão os maiores e me-
lhores, mas eles têm sido 
extremamente cautelosos 
até recentemente ao fa-
zer essa afirmação muito 
abertamente. No entanto, 
o ponto de viragem nes-
te processo está agora a 
aproximar-se rapidamen-
te, com um sentimento na-
cionalista crescente como 
resultado.

Hoje, os militares chi-
neses não têm motivo 
para estar nada além de 
confiantes. Graças à ope-
ração de recuperação dos 
últimos 20 anos, eles ago-
ra são fortes e poderosos. 
Além do mais, a exibição 
de poder militar da China 
é apoiada por toda a po-
pulação chinesa. Os gastos 
com defesa na China au-
mentaram nove vezes des-
de a virada do século, de 
26 bilhões de dólares para 
228 bilhões de dólares em 
2017. Isso é quatro vezes 
mais do que Índia, Arábia 
Saudita, Rússia, Reino Uni-
do ou França, mas ainda 
assim três vezes menos 
do que os enormes 661 
bilhões de dólares ameri-

canos gastos pelos Estados 
Unidos. Esse novo poder 
militar chinês anda de 
mãos dadas com o poder 
econômico. Dentro da Chi-
na, fala-se cada vez mais 
que o país deve ser capaz 
de se defender.

Esta perspectiva inter-
na e o medo associado de 
que estranhos possam, 
mais uma vez atacar à Chi-
na tem sido uma constan-
te na história chinesa por 
mais de 2.000 anos. Não 
foi sem razão que os anti-
gos chineses construíram 
uma muralha de 21.196  
quilômetros de compri-
mento para impedir a 
entrada dos "bárbaros". 
E a história mais recen-
te - com a Guerra do Ópio 
e o domínio europeu no 
século 19 e a invasão san-
grenta da China pelo Japão 
em 1937 como as marcas 
gêmeas da maré baixa - su-
gere que tais temores po-
dem não ser infundados, 
pelo menos aos olhos dos 
chineses. 

Trecho do livro: O Novo 
Normal da China. 

Contato e informações 
sobre as palestras 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

Terceira carreata e mo-
tociata pelo menino Ga-
briel acontece no domingo 
(25)

Os pais do pequeno Ga-
briel Fernandes, de 1 ano, 
diagnosticado com uma 
doença rara e progressiva 
chamada atrofia muscular 
espinhal (AME), vão reali-
zar neste domingo (25), a 
Terceira carreata e moto-
ciata para angariar fundos 
para ajudar no tratamento. 
A ideia é chamar a atenção 
de pessoas que possam 
ajudar e mostrar a sua his-
tória. O menino precisa de 
medicamentos que só são 
produzidos no exterior 
e que possuem um custo 
médio de R$ 12 milhões. 
O tratamento tem como 
objetivo impedir que a do-
ença  avance, o que pode 

levá-lo à morte.
A nova carreata será 

com faixas e cartazes em 
mãos, com fotos e mensa-
gens de apoio ao pequeno 
Gabriel. Devem estar pre-
sentes motoristas de car-
ros de passeio, taxistas e 
motociclistas nessa mobi-
lização.

Na última divulgação 
dos valores arrecadados, 
os pais, Susane Fernan-
des, 36, o marido, Antonio 
Carlos, 38,  já arrecadaram 
cerca de meio milhão de 
reais para ajudar no tra-
tamento. A última parcial 
foi divulgada no dia 16 de 
abril. A nova carreata vai 
começar em Vigário Geral, 
passando por Parada de 
Lucas, Vista Alegre, Vila da 
Penha e Jardim América.

Susane e o marido são 

moradores do Vigário Ge-
ral. Eles estão correndo 
contra o tempo para aju-
dar o filho, porque o remé-
dio que a criança precisa, 
chamado Zolgensma e co-
nhecido como o mais caro 
do mundo, só tem eficácia 
se administrado até os 2 
anos de idade — é aplica-
do em dose única e não é 
disponibilizado pelo SUS. 
Além das campanhas nas 
ruas, os pais estão com 
uma vaquinha na internet 
e entraram na Justiça para 
que a União forneça o me-
dicamento.

“Contamos com o apoio 
de toda a comunidade. As 
campanhas são  uma for-
ma da gente divulgar nos-
sa história e a história do 
Gabriel, para que a gente 
consiga chegar ao valor da 
medicação que vai trans-
formar a vida dele”, diz a 
mãe do pequeno Gabriel.

ENTENDA A DOENÇA
A doença causa a mor-

te de células do sistema 
nervoso responsáveis pelo 
movimento dos músculos. 
Com o passar do tempo, o 
paciente não consegue se 
movimentar, engolir ali-
mentos ou respirar sozi-
nho.

Gabriel passa por ses-
sões diárias de fisiotera-
pia e fonoaudiologia e tem 
consultas periódicas com 
pediatra, neuropediatra e 
nutrólogo. Ele ainda usa 
um aparelho de ventilação 
mecânica para respirar 
melhor.

Po enquanto, os pais 
administram outra medi-
cação usada no tratamen-
to da AME, a Spinraza, que 
está disponível no SUS, 
mas cujo uso é para a vida 
toda. A dose custa cerca de 
R$ 300 mil e, a longo pra-
zo, acaba saindo mais caro 
que a Zolgensma.

COMO AJUDAR
Os interessados em 

ajudar podem entrar em 
contato pelo Instagram: @
ame_o_gabriel ou pela va-
quinha online (www.vaki-
nha.com.br/vaquinha/
ame-o-gabriel).

Terceira carreata e motociata pelo menino 
Gabriel acontece no domingo (25)
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A Cúpula de Líderes 
sobre o Clima, organizada 
pelo presidente dos Esta-
dos Unidos, Joe Biden, foi 
realizada na quinta (22) e 
na sexta (23) e teve discur-
so do presidente do Brasil, 
Jair Bolsonaro, por video-
conferência. Ele prometeu 
adotar medidas que redu-
zam as emissões de gases e 
pediu "justa remuneração" 
por "serviços ambientais" 
prestados pelos biomas 
brasileiros ao planeta.

A Cúpula de Lideres ser-
ve como um primeiro pas-
so para o evento mundial 
das Nações Unidas, a Con-
ferência do Clima, COP26, 
prevista para novembro, 
na Escócia. Um dos princi-
pais objetivos é impedir a 
elevação da temperatura 
média do planeta acima de 
1,5 grau neste século.

No discurso, bolsona-
ro, uma das 40 lideranças 
convidadas para fazer par-
te do encontro, disse que 
o Brasil se compromete a 
zerar, até 2030, o desma-
tamento ilegal; reduzir as 
emissões de gases; bus-
car 'neutralidade climáti-
ca' até 2050, antecipando 
em dez anos; e 'fortale-
cer' os órgãos 
a m b i e n t a i s , 
'duplicando' 
recursos para 
fiscalização.

B o l s o n a -
ro foi o 20º a 
discursar. "À 
luz de nossas 
responsabili-
dades comuns, 
porém dife-

renciadas, continuamos a 
colaborar com os esforços 
mundiais contra a mudan-
ça do clima. Somos um dos 
poucos países em desen-
volvimento a adotar e a re-
firmar a NDC transversal 
e abrangente, com metas 
absolutas de redução de 
emissões, inclusive para 
2025, de 37%, e de 40% 
até 2030", afirmou o pre-
sidente.

O presidente disse tam-
bém ter determinado que 
a chamada "neutralidade 
climática" seja alcançada 
pelo Brasil até 2050, an-
tecipando em dez anos a 
meta anterior. A medida 
consiste em o país não 
emitir mais gases na at-
mosfera do que é capaz de 
absorver. Ainda no discur-
so, Bolsonaro reafirmou 
"compromisso" com a eli-
minação do desmatamen-
to ilegal até 2030, confor-
me já havia dito em carta 
enviada a Joe Biden.

Joe Biden, por sua vez, 
confirmou, ao abrir o even-
to, o compromisso dos Es-
tados Unidos em cortar 
50% das emissões de ga-
ses que causam o efeito es-
tufa, até 2030. No entanto, 

ele fez questão de destacar 
que o país é responsável 
por apenas 15% das emis-
sões em todo o planeta.

Já o primeiro-ministro 
britânico, Boris Johnson, 
prometeu cortar as emis-
sões de carbono em 78% 
até 2035. O líder da Chi-
na, Xi Jinping, disse que o 
país é parceiro dos Esta-
dos Unidos nos assuntos 
ambientais e pode cortar 
relações comerciais com 
países que não alcançarem 
as metas ambientais nas 
próximas décadas.

Já o primeiro-ministro 
britânico, Boris Johnson, 
prometeu cortar as emis-
sões de carbono em 78% 
até 2035. O líder da Chi-
na, Xi Jinping, disse que o 
país é parceiro dos Esta-
dos Unidos nos assuntos 
ambientais e pode cortar 
relações comerciais com 
países que não alcançarem 
as metas ambientais nas 
próximas décadas.

A discussão sobre 
meios de preservar o meio 
ambiente é válida, mas, 
neste momento de pan-
demia, em que a Covid-19 
tem matado milhares de 
pessoas por dia em todo 

mundo, ou-
tros assuntos, 
como a situa-
ção da fome, 
por exemplo, 
que foi bas-
tante agravada 
pela crise, de-
veria ser uma 
prioridade dos 
líderes mun-
diais. 

Foto: Reprodução

Presidente Bolsonaro discursou e prometeu reduzir emissões de gases 
e redução do desmatamento

M E I O  A M B I E N T E . . .
Cúpula de Líderes sobre o Clima acontece 

nos Estados Unidos As escovas progressi-
vas mudaram drastica-
mente a forma com que 
as brasileiras passaram a 
alisar os cabelos. O ativo 
alisante tem base ácida, 
o oposto da forma tradi-
cional de alisamento que, 
apesar das progressivas, 
ainda é muito utilizada 
nos salões. Estamos falan-
do das tradicionais: gua-
nidina, hidróxidos e tio-
glicolato de amônia. Mas 
como agem essas subs-
tâncias?

Hidróxido de sódio - É 
o mais potente dos ativos 
e indicado para fios afro 
ou bem crespos e volu-
mosos. A substância age 
quebrando as ligações dos 
aminoácidos de cistina no 
córtex (o coração do ca-
belo), possibilitando a re-
modelação da textura. Por 
ser um ingrediente mui-
to alcalino e agressivo, 
é preciso muita atenção 
do profissional para não 
comprometer a saúde dos 
fios. Se o produto for mal 
aplicado, pode até causar 
queimaduras.

Hidróxido de guanidina 
- Tem o mesmo princípio 
de ação do hidróxido de 
sódio, mas é mais suave 
e mais fácil de controlar a 
intensidade do alisamen-
to. É indicado para fios 
cacheados e volumosos 
e exige atenção especial 
com relação a outras quí-
micas e tinturas, normal-
mente não compatíveis. 

Tioglicolato de amônia - 
Ideal para ca-
belos ondu-
lados ou com 
cachos largos, 
proporciona 
o mais suave 
dos alisamen-
tos. A subs-
tância age 
com a que-
bra as pontes 
de dissulfeto 

presentes na queratina 
(proteína que compõe o 
fio de cabelo) permitindo 
que a fibra capilar seja re-
modelada. A estrutura do 
fio é modificada, não volta 
a forma natural e o reto-
que deve ser feito apenas 
na raiz a cada dois ou três 
meses. Pode ser associa-
do ao colágeno, em um 
procedimento conhecido 
como exoplastia capilar, 
que repõe falhas nas cutí-
culas e deixa os fios mais 
resistentes.

Para decidir qual dos 
alisamentos é o ideal, é 
essencial a ajuda de um 
cabeleireiro experiente 
– essa não é uma decisão 
para leigos no assunto. Ele 
tem condições de analisar 
o seu histórico capilar, já 
que algumas substâncias 
utilizadas em alisamen-
tos, relaxamentos e tin-
turas anteriores podem 
interferir no resultado. 
Fazer o teste de mecha an-
tes do procedimento tam-
bém é fundamental para 
minimizar danos.

S A Ú D E  C A P I L A R . . .

HELAINY ARAUJO DEVOS
Consultora de produtos capilares

@saudecapilarvip, 
@helainydearaujodevos

Tipos de alisamentos alcalinos

Foto: Reprodução
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S E R R A . . .

Uma antiquíssima téc-
nica de meditação india-
na redescoberta há mais 
de 2.500 anos por Sidarta 
Guatana. Essa técnica é 
conhecida como Vipas-
sana, que em dialeto Pali 
significa "ver as coisas 
como elas são", e consi-
derada, por seu redesco-
bridor, como um remé-
dio universal para males 
universais. Uma técnica 
que não esta relacionada 
a nenhuma religião e que 
visa a erradicação total 
das impurezas mentais e 
a resultante suprema da 
felicidade e da liberação 
completa. A cura não é 
uma mera cura de doen-
ças, mas a cura essencial 
do sofrimento humano; é 
o seu propósito. 

Vipassana é um ca-
minho de autotransfor-
mação que utiliza a au-
to-observação. Foca a 
profunda interconexão 
entre mente e corpo, que 
pode ser experimentada, 
diretamente, pela aten-
ção disciplinada às sensa-
ções físicas, que, por sua 

vez, constituem a vida do 
corpo e continuamente 
se interconectam e per-
mitem a vida da mente. É 
essa jornada de autoco-
nhecimento, baseada na 
observação, que objetiva 
a raiz comum da mente e 
do corpo - a responsável 
pela dissolução das impu-
rezas mentais, resultando 
numa mente equilibrada, 
plena de amor e compai-
xão (S.N.Goenka).

As leis científicas que 
regulam os pensamen-
tos, seus sentimentos, 
julgamentos e sensações 
se tornam claras. Pela 
experiência direta, com-
preende-se a natureza de 
como se progride e regri-

de, como se 
produz ou 
se liberta 
do sofri-
mento. A 
vida come-
ça a se ca-
racterizar 
por cons-
ciência, li-
b e r t a ç ã o 
de ilusões 
e paz cada 
vez maio-
res.

Vipassa-
na é consi-

derada um remédio para 
os seus adeptos. Ninguém 
irá contra um código de 
vida que respeita a paz e 
a harmonia dos outros. 
Ninguém pode se opor a 
desenvolver o controle da 
mente. Ninguém se oporá 
ao desenvolvimento da 
visão clara de própria na-
tureza, por intermédio da 
qual é possível libertar a 
mente das negatividades. 
Vipassana é um caminho 
universal.

Observar a realidade 
como ela é por intermé-
dio da observação inte-
rior - isso é conhecer-se a 
si, mesmo direta e experi-
mentalmente. Conforme 
prática, a pessoa conti-
nua a se libertar do so-
frimento das impurezas 
mentais. A partir da ver-
dade aparente, grosseira, 
externa, pode-se pene-
trar na verdade íntima da 
mente e da matéria. En-
tão, se transcende e expe-
rimenta-se uma verdade 
que está além da mente 

e da maté-
ria, além do 
campo con-
dicionado 
da reali-
dade, a da 
libertação 
de todas as 
impurezas; 
de todo o 
sofrimento. 
Não impor-
ta o nome 
que se dê a 
verdade úl-
tima, isso é 
irrelevante; 
esse é o ob-
jetivo final 
de todos.

Que to-
dos experimentem essa 
verdade fundamental. 
Que todos se libertem do 
sofrimento. Que todos 
desfrutem a verdadeira 
paz, a verdadeira harmo-
nia e a verdadeira felici-
dade. Que todos sejam 
felizes (S.N.Goenka).

A técnica de meditação 
é ensinada em retiros de 
10 dias, durante os quais 
os parti-
c i p a n t e s 
aprendem 
os funda-
mentos do 
método e 
praticam o 
suficiente 
para expe-
r i m e n t a r 
seus bons 
resultados. 
Os cursos 
são gratui-
tos  e todas 
as despe-
sas são co-
bertas por 

doações de  pessoas  que 
tendo completado um 
curso e experimentado os 
benefícios da meditação 
Vipassana desejam dar 
aos outras a mesma opor-
tunidade. Desta forma, a 
meditação Vipassana é 
oferecida livre de comer-
cialização.

Meditação Vipassana 
é um treinamento para 
focar a mente e condi-
cioná-la a não reagir. Não 
há nada nela de místico, 
transcendente ou sobre-
natural.

É um ambiente de be-
leza natural, recoberto 
em boa parte pela Mata 
Atlântica, que o Centro de 
Meditação Dhamma Santi 
Vipassana escolheu para 
se instalar. Está localiza-
do em Sacra Família do 
Tinguá, distrito do muni-
cípio de Paulo de Frontin-
-RJ. Comprometidos em 
proteger os interessados 
durante a pandemia, fo-
ram suspensos os cursos 
e nenhuma inscrição está 
sendo aceita.

Vipassana: uma arte de viver e de ver as coisas como elas são

VITOR CHIMENTO
Biólogo e jornalista

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

Fotos: Diivulgação
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Da Redação                        
No momento em que o 

Brasil está passando pela 
sua pior fase da Covid-19, 
o país ainda segue com 
enormes restrições para o 
turismo exterior. Se para 
entrar por aqui não há di-
ficuldade, para sair temos 
que passar dificuldades, 
normas e regras para se-
rem admitidos nos prin-
cipais lugares do mundo, 
como nos Estados Unidos. 
Embora os Estados Uni-
dos e algumas nações da 
Europa tenham suspen-
dido temporariamente a 
entrada de brasileiros e/
ou passageiros com es-
tadia recente pelo Brasil, 
outros países estão pas-
sando por um processo 
lento de reabertura de 
fronteiras e retomada 
de voos internacionais. 
Para curtir férias no ex-
terior, os brasileiros ou 
precisam passar por 
longas quarentenas em 
hotéis, como é o caso de 
Inglaterra e Portugal, e 
procurar destinos pouco 
usuais, que dificilmente 
conseguirá chegar de-
vido à escassez de voos 
internacionais para estes 
locais, como a Croácia. 
Com efeito de compa-
ração, o brasileiro pode 
entrar na Croácia, apre-
sentando o resultado do 
RT-PCR negativo, feito 

nas últimas 48h. Contudo, 
para chegar até lá, voos 
oriundos do Brasil preci-
sam fazer escalas e em sua 
maioria troca de naves, 
em países que não estão 
autorizando pessoas que 
estiveram recentemente 
no país, sem ter feito as 
quarentenas e regras exi-
gidas por essas nações. 
Um bom destino que so-
bra para os brasileiros 
são a República Domi-
nicana e o México. Esses 
países apenas exigem 
exames de RT-PCR recen-
te para admitir a entrada. 
Por isso, quem está com 
a agenda mais folgada e 
quer ir à Europa, ficar 10 
a 14 dias nesses paraísos 
curtindo sol e praia, com-
provar estadia com exa-
mes em dia, e pode entrar 
na Europa sem restri-
ção, apenas seguindo as 
normas exigidas por lá. 
Países vizinhos do Brasil, 
como a Argentina criaram 
barreiras intensas, dei-
xando que apenas fami-
liares de nativos possam 
entrar – após um teste 
negativo para o corona-
vírus. Bolívia e Paraguai 
não se fecharam comple-
tamente, mas exigem uma 
quarentena ao visitante e 
testes com resultados ne-
gativos de RT-PCR, feitos 
recentemente.

T U R I S M O . . .
Brasileiros seguem com dificuldades 

para viajar ao exterior

Foto: Divulgação

Olá pessoal! Bem vin-
dos à coluna “Passa Aqui... 
nos EUA”! A partir de hoje, 
toda semana, essa coluna 
vai trazer artigos sobre as 
experiências, fatos, traços 
culturais e o dia-a-dia do 
que passa aqui nos EUA 
diretamente de uma bra-
sileira/carioca que mora 
aqui há 5 anos e atual-
mente reside em Nova 
York há 3.

Nosso primeiro arti-
go vai abordar a evasão 
brasileira para os EUA, 
que com a grande crise 
político-econômica que 
vive o Brasil, faz com que 
os EUA sejam um dos 
principais países na lista 
dos mais procurados por 
brasileiros que desejam 
abandonar de vez o solo 
brasileiro.

Entre as inúmeras ra-
zões pelas quais os bra-
sileiros optam por se mu-
dar para os EUA, a busca 
pela segurança e qualida-
de de vida são as princi-
pais delas. 

Como profissional da 
área de Imigração, faço 
inúmeras consultas se-
manais com brasileiros 
que desejam se mudar 
para os EUA e essas são 
sempre as principais ra-
zões listadas por eles.

Posso atestar que de 
fato os EUA oferecem 

uma segurança que não 
sentia quando morava 
no Brasil, principalmente 
como moradora do Rio. 
Por mais que eu ame o 
Rio de Janeiro, sem dú-
vida a falta de segurança 
preocupa a todos: mora-
dores e visitantes.

Embora a imigração 
para os EUA traga uma 
série de desafios e dificul-
dades, ainda assim é pos-
sível. Existem vários tipos 
de vistos que se aplicam a 
diversos tipos de perfis e 
sem dúvida quanto mais 
capacitado e qualificado 
educacionalmente e pro-
fissionalmente, maiores 
as chances de obtenção 
de vistos e o tão sonhado 
Green Card, que é a per-
missão legal de residên-
cia definitiva nos EUA.

Mesmo assim existe 
um número considerá-
vel de brasileiros que se 
aventuram a entrar com 
vistos temporários (como 
de turista ou estudante) 
e permanecem aqui sem 

status ou de forma ile-
gal, o que dificulta imen-
samente a qualidade de 
vida que se vai obter aqui. 
Existe uma grande dife-
rença entre viver nos EUA 
de forma legal e de forma 
ilegal ou o chamado “in-
documentado”. 

Os documentos como a 
permissão de trabalho e o 
social security (similar ao 
CPF no Brasil), são docu-
mentos imprescindíveis 
para uma vida realmen-
te de qualidade aqui nos 
EUA. Uma vez que você os 
obtem, com muita deter-
minação e esforço o céu 
é o limite para você aqui 
na terra do Tio SAM, pois 
aqui é o país das oportu-
nidades.

Os destinos mais pro-
curados pelos brasileiros 
que pretendem se mudar 
para os EUA são: a Flóri-
da, Califórnia, Massachu-
setts, Nova York e Nova 
Jersey.

O começo dessa mu-
dança pode ser difícil mas 
no decorrer do tempo e 
com a adaptação tudo se 
torna mais fácil e os bra-
sileiros são um dos imi-
grantes mais bem rece-
bidos pelos americanos. 
Que embora desconhe-
çam bastante da cultura 
brasileira gostam muito 
da nossa alegria.  

Evasão brasileira para os EUA

P A S S A  A Q U I  N O S  E U A . . .

SILVINA RIOS
Advogada brasileira, especialista em 

imigração para EUA.
srios@vivendonoseua.com.br
www.vivendonoseua.com.br

Estados Unidos pede quarentena para 
entrada de quem esteve no Brasil
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Na Libertadores, Flamengo vence fora e Flu só em-

pata no Maracanã
O preocupante cenário que vivem 

Botafogo e Vasco para a 
sequência da temporada

Projeto da nova Liga na Europa fracassa em 48 
horas

O Flamengo passou 
sufoco mas estreou com 
vitória na Copa Libertado-
res, diante do Vélez Sars-
field, da Argentina, por 3 
a 2. Jogando fora de casa, 
o Rubro-Negro saiu atrás 
do marcador, ainda no pri-
meiro tempo, com gol de 
Janson. Antes do intervalo, 
Willian Arão aproveitou 
um belo passe de Gérson 
para igualar o marcador.

Mas no início do segun-
do tempo, novamente Jan-
son, de cabeça, colocou os 
argentinos em vantagem 
no marcador. Melhor em 
campo, o Flamengo voltou 
a pressionar o rival e, de 
pênalti, Gabigol empatou e 
aumentou ainda mais suas 
estatísticas como o maior 
artilheiro do Flamengo no 
século.

No final da partida, Ar-
rascaeta ficou com a sobra 
de bola e acertou um lin-
do chute para confirmar o 
triunfo. O Flamengo volta 

a campo contra o Unión La 
Calera, no Maracanã, no 
dia 27, pela segunda roda-
da da fase de grupos.

Já o Fluminense tam-
bém teve uma pedreira 
pela frente. Diante de um 
dos melhores times da 
América do Sul, o River 
Plate (ARG), o Tricolor 
saiu atrás com pênalti feito 
por Marcos Felipe, logo no 
início do jogo e convertido 
por Montiel, com precisão. 
No segundo tempo, a equi-
pe melhorou e pressionou 

o rival, chegando ao empa-
te com o artilheiro Fred.

No fim do jogo, Lucca 
teve a chance de virar, mas 
acabou sendo travado no 
momento da conclusão. Os 
jogadores ainda pediram 
pênalti, mas o juiz mandou 
seguir. Com o resultado, as 
duas equipes somam os 
primeiros pontos na Copa 
Libertadores. Agora, o Flu-
minense volta a campo no 
dia 28, diante do Indepen-
diente Santa Fé, na Colôm-
bia.

Por Guilherme Abrahão        

Eliminados na primeira 
fase do Campeonato Ca-
rioca e com uma longa e 
disputada Série B pelo ca-
minho, Botafogo e Vasco 
vivem maus bocados na 
temporada atual. E mais, 
a perspectiva não parece 
ser das mais animadoras, 
haja visto a dificuldade 
que ambas as equipes 
estão tendo de chegarem 
ao denominador comum 
que possa criar expectati-
va em suas torcidas.
O Botafogo é quem vive 
um calvário sem fim. A 
evolução esperada com o 
início de trabalho de Mar-
celo Chamusca está de-
morando a chegar. E pior 
ainda, parece que não vai 
acontecer. Com um elen-
co de constante rotação, 
problemas financeiros e 
crise ainda mais agrava-
da, a situação do Glorio-
so é temerária. Além do 
insucesso faltando uma 
rodada para o fim do Ca-
rioca já está sacramenta-
do, o Alvinegro ainda deu 
adeus de forma precoce 
da Copa do Brasil e com 
requintes de crueldade. 
Após uma boa estreia 
diante do Moto Club, com 
um massacre por 5 a 0, 
no Maranhão, a equipe 
foi eliminada nos pênal-
tis pelo ABC, de Natal. E 
o prejuízo não é só espor-
tivo. O Glorioso ficou de 
fora da 3ª fase da compe-
tição nacional e deixou de 

embolsar R$ 1,7 milhão, 
que com certeza ajudaria 
e muito na atual situação.
O Vasco também está fora 
do Carioca. Porém avan-
çou na Copa do Brasil. 
As perspectivas são me-
lhores que as do Botafo-
go, porém com ressalvas. 
Essa mesma equipe que 
venceu o Flamengo, com 
autoridade, é a mesma 
que tropeça em jogos 
simples. Não à toa são 
apenas três vitórias no 
Estadual e 14 pontos em 
10 jogos, que tiraram a 
equipe da fase final. No 
sorteio da Copa do Brasil 
está no pote 1. Porém o 
vascaíno tem que torcer. 
É uma equipe que não 
inspira confiança. Precisa 
evoluir nas mãos de Mar-
celo Cabo. E muito. Para 
não passar sufoco na se-
gundona.
Ambas as equipes só pre-
cisam entender que 2021 
não é ano para conquis-
tas. As frustrações parece 
que não chegam ao fim. 
Mas o importante, é os 
vascaínos e botafoguen-
ses entenderem que só 
voltar para elite interes-
sa. Senão, o abismo fica 
cada dia mais perto.
Enquanto isso, Flamengo 
e Fluminense, classifica-
dos no Carioca, na fase de 
grupos da Libertadores e 
na 3ª fase da Copa do Bra-
sil, assistem de camarote 
agonia dos rivais. Inde-
pendentemente de quem 

venceu os 
confron-
tos dire-
tos. A luz 
no fim do 
túnel pa-
rece que 
vai se apa-
gar para 
Vasco e 
Botafogo.

No último dia 18, o 
mundo do futebol foi pego 
de surpresa com o anún-
cio da nova Superliga Eu-
ropeia de futebol, projeto 
liderado pelo presidente 
do Real Madrid (ESP), Flo-
rentino Pérez, que subs-
tituiria a tradicional Liga 
dos Campeões. Inicialmen-
te, 12 grandes clubes da 

Europa se envolveram na 
criação de uma Superliga, 
em oposição ao modelo 
atual da Liga dos Campe-
ões da Uefa. Estavam entre 
os clubes dois italianos, 
três espanhóis e seis clu-
bes da Inglaterra. Contudo, 
o projeto foi derrubado em 
apenas 48h.

Isto porque, a Fifa e a 

própria Uefa anunciaram 
que estes clubes que acei-
tassem participar da com-
petição seriam punidos 
pelas federações. Logo de 
cara, os ingleses Arsenal, 
Liverpool, Chelsea, Man-
chester City e Manchester 
United e Tottenham anun-
ciaram a saída da nova liga. 
Depois foi a vez dos italia-
nos Inter, Milan e Juventus. 
Por enquanto, apenas Real 
e Barcelona seguem firmes 
na criação desta liga.

Em entrevista, Floren-
tino Pérez afirmou que a 
ideia é atrair novos investi-
mentos e fazer com que os 
jovens recuperem o inte-
resse pelo futebol, no qual 
ele acredita que segue di-
minuindo. O projeto já foi 
quase extinguido, mas os 
espanhóis garantem que 
ainda vão angariar segui-
dores. Agora é só esperar.

Foto: Divulgação
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Olimpíadas em Tóquio 
podem ser canceladas

O PSG,de Neymar, está nas semifinais 
da Liga dos Campeões


