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CPI ELEITOREIRA 
NÃO!

AFASTADO PELO VÍRUS 
DA CORRUPÇÃO

Em meio ao caos de 400 mil mortes, Senado abre 
comissão com apoio do STF; entenda!

Witzel é o primeiro governador na história do Rio de Janeiro 
a sofrer processo de impeachment
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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 . . .

Ao que tudo indica, 
essa CPI da pandemia, 
sobre os desvios e erros 
do Governo durante a 
pandemia, tem um cará-
ter mais político do que 
o verdadeiro interesse 
de descobrir os erros co-
metidos. Basta ver que 
apenas o Governo Fede-
ral será investigado, em 
uma CPI que conta com 
um relator que é acusado 
de recebimento de propi-

na. Mesmo assim, cabe ao 
Supremo Tribunal definir 
essas condições. Afinal, o 
tanto de desvio de verbas 
da saúde que aconteceu 
foi responsável pela falta 
de insumos, respiradores 
e outros pontos de funda-
mental importância para 
o combate ao vírus que 
já dizimou quase 400 mil 
pessoas em todo o país e 
milhões pelo mundo.

Mas as escolhas pare-

cem ser voltadas apenas 
para a politicagem e o 
povo é quem vai acabar 
sofrendo mais uma vez. 
Pois culpados, ao que 
tudo indica, sairão im-
punes e a nossa saúde 
continuará sem qualquer 
resposta. Afinal, 2022 
está logo aí. E como todos 
sabem é ano eleitoral. É 
esperar e acreditar no po-
der da justiça.

Sem essa de CPI da política. Queremos averiguação real!

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) Sou beneficiário do 
Bolsa Família. Tenho di-
reito ao Auxílio Emergen-
cial 2021?

Sim. Nesse caso, o 
Governo Federal vai ve-
rificar se o trabalhador 
cumpre todas as regras 
para receber o auxílio, e 
também se o valor do be-
nefício do Bolsa Família 
da sua família é menor 
do que o valor do auxílio 
emergencial. Se o valor 
for menor, sua família 
receberá o auxílio emer-
gencial 2021. O seu bene-
fício do Bolsa Família será 
suspenso pelo Ministério, 
enquanto sua família es-
tiver recebendo o auxílio. 

2) Qual o valor do Au-
xílio Emergencial 2021? 
Quantas parcelas serão 
pagas?

Serão pagas aos traba-
lhadores quatro parcelas 
mensais no valor médio 
de R$ 250. Pessoas que 
moram sozinhas têm di-
reito a quatro parcelas 
mensais no valor de R$ 
150. A mulher provedora 

de família monoparental 
(mãe solteira) tem direito 
a quatro parcelas men-
sais no valor de R$ 375. 

3) Preciso solicitar o 
Auxílio Emergencial 2021?

Não. O Auxílio Emer-
gencial 2021 será conce-
dido automaticamente 
ao trabalhador que es-
tava recebendo, em de-
zembro/2020, o Auxílio 
Emergencial, de que trata 
o art. 2º da Lei nº 13.982, 
de 2020, e a Extensão do 
Auxílio Emergencial de 
que trata a MP nº 1.000, 
de 2020, e que cumpra as 
regras citadas na pergun-
ta de número 1. 

4) Recebo BPC, tenho 
direito ao Auxílio Emer-
gencial 2021?

Não. Entretanto, caso 
alguém da sua família re-
ceba BPC, o valor do be-
nefício será contabilizado 
para o cálculo de renda 
per capita e, se você cum-
prir os critérios de elegi-
bilidade, poderá ser be-
neficiado com o Auxílio 
Emergencial.

É mais do que notório 
o absurdo que se tornou o 
transporte público no Rio 
de Janeiro. E para falar dis-
so, não se pode esquecer 
do BRT, que vive uma situ-
ação total de calamidade. 
A falta de condições de tra-
balho para os passageiros 
é um dos maiores descasos 
durante a pandemia, isso 
sem contar o risco à vida 
de quem necessita dessa 

condução. Em fevereiro, 
houve paralisação. Mas 
não por causa da saúde, e 
sim por falta de verba que 
gerou a greve. Os traba-
lhadores fizeram piquete 
na porta das garagens, em 
protesto. Nada adiantou. 
Até teve o acordo, mas se-
gue uma situação precária.

Qualquer condução 
anda superlotada. Os mes-
mos que pedem medidas 

de restrição e colocam tra-
balhadores e comercian-
tes para ficar em casa sem 
dinheiro, são os mesmos 
que não se importam com 
a aglomeração, dissemina-
ção da doença e falta de se-
gurança para o carioca. O 
BRT precisa melhorar de-
mais. A paciência do povo 
e de quem trabalha nele, 
está se esgotando. Hora de 
tomar alguma atitude.

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

O absurdo que é o BRT no meio da pandemia e um risco à vida
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N O T Í C I A S  D O  R I O . . .

O leilão de concessão 
da Companhia Estadual 
de Águas e Esgotos (Ce-
dae) do Rio de Janeiro 
resultou na venda de três 

blocos por R$ 22,69 bi-
lhões, com ágio de até 
187% em um dos blocos. 
O processo ocorreu nesta 
sexta-feira (30), na bolsa 

de valores B3, 
em São Paulo, 
e contou com 
a presença do 
presidente da 
República, Jair 
Bolsonaro, e 
do governador 
do Rio, Claudio 
Castro, e de mi-
nistros.

A compa-
nhia foi divi-
dida em qua-
tro blocos. 
O bloco 1 foi 
a r r e m a t a d o 

pelo consórcio Aegea, 
por R$ 8,2 bilhões, com 
ágio de 103,13%. O blo-
co 2 ficou com o consór-

cio Iguá Projetos, por R$ 
7,286 bilhões, com ágio de 
129,68%. O bloco 3 não 
obteve proposta, pois o 
único interessado, o con-
sórcio Aegea, não pros-
seguiu na oferta. O bloco 
4 foi arrematado pelo 
consórcio Aegea por R$ 
7,203 bilhões, com ágio de 
187,75%.

O bloco 1 inclui a zona 
sul do município do Rio, o 
município de São Gonçalo 
e mais 16 municípios do 
interior do estado. O blo-
co 2 inclui os bairros ca-
riocas de Barra da Tijuca e 
Jacarepaguá, mais os mu-
nicípios de Miguel Pereira 
e Paty do Alferes. O bloco 

3, que não foi arrematado, 
inclui os bairros da zona 
oeste do Rio, mais seis 
municípios do interior e 
da região metropolitana. 
O bloco 4 inclui os bairros 
do centro e da zona norte 
da capital, mais oito muni-
cípios da Baixada Flumi-
nense.

Os vencedores do lei-
lão deverão universalizar 
o fornecimento de água e 
esgoto para mais de 12,8 
milhões de pessoas em 
até 12 anos, objetivo pre-
visto no novo marco regu-
latório do saneamento. O 
projeto deve gerar 45 mil 
empregos e investimentos 
de cerca de R$ 30 bilhões.

Leilão da Cedae vende três blocos da companhia por R$ 22,6 bilhões

Começaram na últi-
ma semana, as inscrições 
para escolas de samba 
e blocos de carnaval de 
todo o estado do Rio de 
Janeiro concorrerem aos 
recursos de dois editais 
lançados pela Secretaria 
de Estado de Cultura e 
Economia Criativa para 
projetos de apresenta-
ções online. Serão dispo-
nibilizados no total R$ 4 
milhões, com objetivo de 
minimizar os efeitos do 
cancelamento do carna-
val deste ano e fomentar 
a atividade cultural, es-
timulando a cadeia pro-
dutiva do setor, além de 
gerar renda para profis-
sionais da área. As ins-
crições se estenderão du-
rante 30 dias.

Na avaliação do go-
vernador em exercício, 
Cláudio Castro, os editais 
pretendem dar uma aju-

da extra para escolas de 
samba, blocos e profissio-
nais que vivem do carna-
val. 

"Esse momento é de 
apoiar a arte, a cultura e 
toda a cadeia produtiva 
que não conseguiu traba-
lhar em um momento tão 
difícil”, afirmou Castro.

A secretária de Cultu-
ra, Danielle Barros, es-
clareceu que o carnaval 
tem importância cultural 

imensa para o estado. 
“Todos sabemos o 

quanto as pessoas fica-
ram tristes sem os desfi-
les. As apresentações vão 
ajudar as pessoas a ma-
tar um pouco a saudade 
da folia. É hora de vestir 
a camisa da escola ou do 
bloco e reviver a emoção 
da quadra, da pracinha ou 
da rua, mesmo assistindo 
pela internet”, sugeriu.

O prefeito do Rio de Ja-
neiro, Eduardo Paes, garan-
tiu que a cidade tem reserva 
técnica para a aplicação das 
segundas doses da vacina 
contra a Covid-19, em quem 
já foi aplicada a primeira. 
Em evento realizado na úl-
tima quinta-feira (29), Paes 
tratou de acalmar a popula-
ção que está temerosa em 
não ter mais doses a serem 
aplicadas.

“A população do Rio de 
Janeiro pode ficar tranqui-
la, principalmente aqueles 
que já receberam a primei-
ra dose. Nós tivemos o cui-
dado de ter reserva para a 
segunda dose. É óbvio que 
ela é uma reserva técnica. 
Confirmando a chegada da 
AstraZeneca na segunda-
-feira (3), a gente segue nor-

malmente com a vacinação”, 
comentou.

O prefeito também cele-
brou também a forma como 
a vacina vem sendo distri-
buída na cidade. Segundo 
ele, os grupos prioritários 
estão com um ótimo apro-
veitamento e toda a popula-
ção idosa da cidade já este-
ve nos postos de saúde para 
se imunizar.

“O Rio vai bem. Atingi-
mos 100% da população 
idosa da cidade, é uma vi-
tória por si só. Agora, avan-
çamos para grupos priori-
tários. Se essa regularidade 
de entrega da vacina passar 
a se dar de maneira mais 
adequada, se Deus quiser 
muito em breve a gente vai 
estar com todos os cariocas 
vacinados”, afirmou.

Foto: Tânia Rego/AgBR

Foto: Thomaz Silva/Agência Brasil

Blocos de rua e escolas de samba concorrem 
a R$ 4 milhões

Paes garante que tem reserva técnica 
para segunda dose de vacinas no Rio

Foto: Divulgação

Três blocos da Cedae 
foram leiloados

Eduardo Paes garantiu que 
terá vacinação para todos

Blocos de rua e escolas 
concorrem a R$ 4 milhões
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Estamos vivenciando 
uma verdadeira anarquia 
política e jurídica. Não dá 
para confiar mais no sis-
tema  judiciário brasileiro 
quando as leis, principal-
mente a nossa Constituição 
Federal é desrespeitada, ig-
norada, vilipendiada, rasga-
da e jogada na lixeira pelos 
11 militantes do Partido po-
lítico STF.

 O Supremo Tribunal 
Federal, com seus 11 mi-
nistros em pleno ativismo 
político interferem acinto-
samente nos outros pode-
res da República com o fir-
me propósito de inviabilizar 
o atual poder executivo.

Estamos diante da mais 
alta corte do nosso País to-
mando hipocritamente  e 
ilegalmente decisões  con-
trarias aos anseios popu-
lares com determinações e 
decisões que não coadunam 
com os princípios republi-
canos e com o Estado De-
mocrático de Direito.

Dor outro lado, temos 
um congresso (câmara e se-
nado), acovardados diante 
dos homens de toga. Nun-
ca vimos na história desse 
País, um congresso tão sub-
misso e aterrorizado. Nem 
nos tempos dos anos de 
chumbo da ditadura militar 
os congressistas se curva-
ram tanto diante de outros 
poderes.

 Os políticos do STF, in-
terferindo frontalmente no 
Senado, determinou, man-
dou abrir CPI, mas ao mes-
mo tempo alegam que não 
"podem" interferir  nas deci-
sões do Senado com relação 
ao impedimento do Renan 
Calheiros e Jader Barbalho, 
ambos atolados até o pes-
coço na corrupção por des-
vios de recursos públicos, 
aguardando a prescrição ou 

a liberdade proferida  em 
decisão dos 11 militantes 
políticos do partido STF. 

Por coincidência, a co-
missão da CPI também é 
composta de 11 senadores, 
dos quais não se pode dizer 
que possuem conduta ili-
bada, destacando-se os se-
nadores: Renan Calheiros, 
Jader Barbalho e Omar Aziz.

Nomeado relator da CPI, 
o "raposa velha" RENAN CA-
LHEIROS é réu em crimes 
de corrupção passiva e la-
vagem de dinheiro e pai do 
governador de Alagoas, Re-
nan Filho, que decidiu gas-
tar R$ 8 milhões a mais com 
propaganda, em plena pan-
demia da Covid. 

JADER BARBALHO, su-
plente de Renan, é réu no 
caso Sudan - por apropria-
ção ilícita de mais R$ 2,200 
milhões por de verbas pú-
blicas Tocantins e valor que 
pode chegar a R$ 21 mi-
lhões. Teve um processo ar-
quivado cujo inquérito que 
tramitava há anos no STF, 
suspeito de peculato, tráfi-
co de influência e lavagem 
de dinheiro. Não bastasse, é 
pai  do governador  do Pará  
Hélder Barbalho O Ministé-
rio Público do Pará (MPPA) 
pediu o afastamento do go-
vernador do Pará, investiga-
do pelo MP por suspeitas de 
irregularidades nas aquisi-

ções de respiradores e bom-
bas de infusão no contexto 
de aquisições emergenciais 
por conta da Covid-19. 

OMAR AZIZ, nomeado 
presidente da CPI, é inves-
tigado por desvios de re-
cursos para a área da saú-
de quando foi governador 
do Amazonas, na operação 
chamada "Maus Caminhos". 
A esposa deputada Nejmi 
Aziz  e os irmãos do senador  
já foram presos, em 2019, 
por acusação de desvio de 
verbas públicas da saúde. 

Não há a menor dúvida 
que essa CPI não vem ao 
que se propõe. Esta muito 
evidente que a CPI é política 
e tem o firme propósito de 
denegrir a imagem do Po-
der Executivo, assim como 
vem atuando os 11 políticos 
do partido STF.

Obviamente, uma CPI 
para se séria, tem que ser 
composta por pessoas de 
caráter ilibado, ético e mo-
ral, sem envolvimento com 
a corrupção. Mas já que ela 
foi criada num momento 
extremante inapropriado, 
pois temos um grande de-
safio que é conter a pande-
mia causada  pela Covid  e 
consequentemente conter 
a contaminação e os óbitos 
quem já ultrapassam mais 
de 400 mil, entendo que 
essa CPI tem que atuar com 
isenção e investigar todo 
mundo, ou seja, integrantes 
dos Poderes Executivo,  Le-
gislativo e Judiciário( STF). 

Os políticos do partido 
STF tem que responder a 
intervenção "judicial" nas 
questões técnicas do com-
bate a pandemia, como 
por exemplo, ao decretar 
autonomia dos Estados e 
Municípios no combate a 
pandemia e os ultimatos a 
ANVISA.

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

O partido STF e a politização da CPI

CARLOS AUGUSTO
(CARLÃO)

Sindicalista, advogado e jornalista
MTb 38577RJ

Governo lança novos planos de 
auxílio aos trabalhadores

O Governo do Brasil 
lançou duas novas medi-
das para ajudar a popula-
ção no cenário de pande-
mia nesta última semana. 
Na terça-feira (27), o pre-
sidente Jair Bolsonaro 
assinou a medida provi-
sória (MP) que viabiliza 
a retomada do Programa 
Emergencial de Manuten-
ção do Emprego (BEm), 
que permite a empresas 
a realização de acordos 
para redução de jornada 
e salário de funcionários 
ou a suspensão dos con-
tratos de trabalho. O pro-
grama entra em vigor de 
forma imediata e terá du-
ração inicial de 120 dias.  
Além disso, na quarta-
-feira (28), o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, 
confirmou que será lan-
çado um programa Bônus 
de Inclusão Produtiva 
(BIP) para atender os tra-
balhadores informais afe-
tados pela pandemia de 
covid-19.

Em 2020, o governo, 
no ano passado, o acordo 
para a redução da jorna-
da preservou o emprego 
e a renda de cerca de 10,2 
milhões de trabalhadores 
em acordos que tiveram a 
adesão de mais 1,5 milhão 
de empresas. O benefício 
foi pago com recursos 
do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT). A re-
tomada foi uma demanda 
de empresários por causa 
do agravamento da crise 
econômica em decorrên-
cia da pandemia.  

Em relação ao auxílio 
para trabalhadores in-
formais, Paulo Guedes, 
no lançamento, não deu 
detalhes, mas disse que 
o programa vai ajudar os 
40 milhões de brasileiros 
considerados como ven-
dedores ambulantes, pes-
soas que foram atendidas 

pelo auxílio emergencial 
do governo federal.

“Essa turma toda que 
está bloqueada, sem ca-
pacidade de trabalho. 
Queremos o retorno se-
guro ao trabalho desses 
brasileiros através da 
vacinação em massa. En-
quanto isso não ocorre, 
o BIP. Eles têm direito ao 
trabalho, nunca pediram 
nada ao Estado, a primei-
ra vez que foram vistos 
foi durante a pandemia. 
Nós devemos a eles tam-
bém ferramentas de so-
brevivência nos próximos 
meses, enquanto fazemos 
a vacinação em massa”, 
afirmou o ministro.

Na terça-feira também, 
o governo federal também 
anunciou a flexibilização 
da legislação trabalhista 
para combate das conse-
quências econômicas de-
correntes da pandemia e 
a retomada do Programa 
Emergencial de Manuten-
ção do Emprego (Bem), 
que permite a empresas 
a realização de acordos 
para redução de jornada 
e salário de funcionários 
ou a suspensão dos con-
tratos de trabalho.

Para o Programa Emer-
gencial de Manutenção 
do Emprego,fica reconhe-
cida a garantia provisória 
no emprego durante o 
período acordado e após 
o restabelecimento da 
jornada ou encerramento 
da suspensão, por igual 
período, conforme ocor-
reu no início da pande-
mia em março de 2020. O 
pagamento do benefício 
se dará ao trabalhador 
independentemente do 
cumprimento de período 
aquisitivo exigido para o 
seguro-desemprego, do 
tempo de vínculo empre-
gatício ou do número de 
salários recebidos.
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B R A S I L . . .
Confira o calendário de vacinação 

contra Covid-19 no Rio
Brasil ultrapassa 400 mil mortes por Covid-19

O Brasil ultrapassou 
nesta semana a triste mar-
ca de 400 mil mortes em 
decorrência da Covid-19, 
segundo levantamento fei-
to pelo consórcio de veícu-
los de imprensa, a partir 
de dados disponibilizados 
pelas secretarias estaduais 
de Saúde.

A nova marca da tragé-
dia sanitária foi registrada 
justamente no mês em que 
mais pessoas morreram. 
Abril contabilizou, até a 
quinta-feira (29), mais de 
76 mil óbitos por causa da 
doença (2.600 mortes por 
dia). Já março, o segundo 
mês mais letal da pande-
mia, teve 66.868 mortes 
em 31 dias (média de mais 
de 2.157 mortes por dia).

Ao longo da pandemia, 
segundo o Ministério da 
Saúde, aumentaram, prin-
cipalmente, as mortes en-
tre jovens, mas os mais 
velhos continuam sendo a 
faixa etária mais atingida: 
a população acima de 60 
anos registrou, de março 
de 2020 a abril de 2021, 
270.713 mortes. Já a popu-
lação de 0 a 59 anos regis-
trou, no mesmo período, 
98.014 mortes. 

O Brasil atingiu a marca 

dos 350 mil mortos por co-
vid-19 em 10 de abril, 17 
dias depois de ter somado 
300 mil mortos. Agora, de 
novo, foram mais 50 mil 
mortes em um intervalo 
de 19 dias.

Entre janeiro e abril de 
2021, a covid-19 levou a 
morte mais de 205 mil pes-
soas em território nacio-
nal, mais do que o número 
óbitos registrado em todo 
o ano passado (194.975).

Se for levado em con-
sideração todo o período 
da pandemia, a Covid-19 
é responsável por uma em 
cada cinco mortes notifica-
das no país (21,7%), desde 
março do ano passado, se-
gundo dados contabiliza-
dos pela Associação Nacio-
nal dos Registradores de 
Pessoas Naturais (Arpen), 
entidade que representa 
todos os cartórios do país. 

Outras causas, por-
tanto, provocaram maior 
número de mortes no pe-
ríodo e não podem ser es-
quecidas ou colocadas em 
segundo plano. O primeiro 
óbito por Covid-19, segun-
do registros oficiais, ocor-
reu no dia 17 de março de 
2020. Desde então, o Bra-
sil contabilizou 1.843.281 

óbitos totais.
O problema é que a pan-

demia se agravou nos últi-
mos meses, com seguidos 
recordes batidos. Desde a 
chegada do coronavírus no 
Brasil, houve 18 ocasiões 
em que o país registrou 
mais de 3 mil mortes diá-
rias em decorrência da do-
ença — 13 vezes em abril e 
cinco em março deste ano.

Um boletim divulgado 
nesta semana pela Fiocruz 
aponta sinais tímidos de 
queda no número de ca-
sos (-1,5% ao dia) e óbitos 
(-1,8% diários) por Co-
vid-19 no país, o que, para 
alguns especialistas, seria 
um indicativo de que o 
Brasil teria chegado a mais 
um pico da pandemia, mas 
como a reprodução do co-
ronavírus ainda é acele-
rada, não há tendência de 
queda na curva epidemio-
lógica.

Em todo o mundo, o 
Brasil é o segundo país 
em número de óbitos acu-
mulados, atrás apenas dos 
EUA (que já somou 575 mil 
mortes).

A boa notícia é que o 
número de pessoas recu-
peradas no Brasil já passa 
dos 13,1 milhões. Só que 
é preciso ainda muito em-
penho de todos: da popu-
lação, que deve continu-
ar adotando as medidas 
preventivas como uso de 
máscara e distanciamento 
social, e dos governos mu-
nicipais, estaduais e fede-
ral. É preciso, sobretudo, 
cobrar agilidade na vacina-
ção, hoje nossa arma mais 
potente contra a Covid-19.

Foto: Reuters/Amanda Perobelli/Abr

Foto: Divulgação

O novo calendário da 
vacinação contra a Co-
vid-19 destinado aos gru-
pos prioritários no Rio 
de Janeiro inclui, entre 
outras, as pessoas com 
comorbidades como dia-
betes mellitus, hiperten-
são grave, doença pulmo-
nar obstrutiva crônica, 
doença renal, doenças 
cardiovasculares e cere-
brovasculares, câncer e 
obesidade grave etc. A 
previsão é de vacinar, até 
o dia 29 de maio, todas as 
pessoas nesse perfil de 
59 até 45 anos.

O cronograma man-
tém o padrão do escalo-
namento decrescente de 
idades e com homens e 
mulheres sendo imuni-
zados em dias alterna-
dos, segundo a prefeitura, 
para evitar aglomerações. 

Estão incluídas neste 
calendário também ges-
tantes, pessoas com defi-
ciência permanente, tra-

balhadores da saúde, da 
educação, de serviços de 
limpeza urbana, guardas 
municipais, motoristas 
e cobradores de ônibus 
e transporte escolar. Os 
policiais civis, militares, 
bombeiros e agentes pe-
nitenciários também são 
vacinados, em seus locais 
de trabalho.

Nesta semana, dois no-
vos postos de vacinação 
foram inaugurados na 
capital. Um foi aberto na 
Base Aérea do Galeão, na 
Ilha do Governador, com 
atendimento no sistema 
drive-thru. O outro pas-
sou a funcionar no Centro 
de Instrução Milcíades 
Portela Alves (CIAMPA), 
da Marinha, em Campo 
Grande, com atendimen-
to para pedestres e no 
sistema drive-thru. Os 
novos postos funcionam 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h, e aos sába-
dos, de 8h ao meio-dia.

C A L E N D Á R I O  D E  VA C I N A Ç Ã O . . .

Nova marca da tragédia sanitária foi registrada justamente no 
mês mais letal da pandemia
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M U N D O . . .
EUA vai partilhar até 60 milhões de 
doses de vacinas com outros países
Redação com Agência       
Brasil

A Casa Branca anunciou 
esta semana que os Esta-
dos Unidos vão partilhar 
com outros países vacinas 
contra a covid-19 da As-
traZeneca nos próximos 
meses. Conforme o gover-
no, até 60 milhões de do-
ses do imunizante poderão 
ser distribuídas logo que 
as autoridades sanitárias 
norte-americanas derem 
luz verde ao produto.

A medida é uma espécie 
de expansão do plano ini-
cial de partilha de cerca de 
4 milhões de doses com o 
México e o Canadá. Antes 
do anúncio da Casa Bran-
ca, o presidente Joe Biden 
havia prometido ao pri-
meiro-ministro indiano, 
Norendra Modi, apoio ao 
país no combate à pande-
mia. Ainda não há informa-
ções sobre quantos países 
devem receber as doses, e 
os EUA ainda estão discu-
tindo quando começam os 
envios.

Em pronunciamento, 
Biden disse ainda que os 
EUA começarão também 
a prestar assistência e en-
viar outros suprimentos 
à Índia, incluindo o anti-
viral Remdesivir, e peças 
mecânicas necessárias de 
maquinaria para fabricar 
vacina.

A vacina da AstraZene-

ca ainda não foi aprovada 
pela autoridade que regu-
la os medicamentos nos 
Estados Unidos, a FDA. No 
entanto, o governo tem mi-
lhões de doses armazena-
das e outras em fase final 
de produção.

Os Estados Unidos te-
rão reservas e encomen-
das para vacinar toda a 
população norte-america-
na elegível até o início do 
verão com doses da Pfi-
zer, Moderna e Johnson & 
Johnson, as vacinas que já 
têm aprovação de uso no 
país.

“Considerando o forte 
portfólio de vacinas que os 
EUA já possuem, e que fo-
ram autorizadas pela FDA, 
e dado que a vacina da As-
traZeneca não está auto-
rizada para uso nos EUA, 
não precisamos de usar 
esse produto aqui durante 
os próximos meses”, disse 
Jeff Zients, coordenador 
do Plano de Combate à Co-
vid-19 da Casa Branca.

A Casa Branca tem sido 
alvo de acusações de mo-
nopolização de vacinas, 
enquanto outros países es-
tão em necessidade urgen-
te. Os críticos citam ain-
da o caminho perdido na 
“diplomacia das vacinas”, 
enquanto Rússia e China 
apostam numa política in-
ternacional de doação de 
vacinas.

Foto: Reuters/Sergio Perez/ABr
Foto: Reprodução

Os EUA têm trabalha-
do arduamente visando 
atingir o plano do pre-
sidente eleito Joe Biden, 
lançado em 21 de Janei-
ro de 2021 de distribuir 
100 milhões de doses da 
vacina nos seus 100 pri-
meiros dias de mandato. 
Na segunda fase do seu 
plano o objetivo é tornar 
todos os residentes nor-
te americanos elegíveis 
para tomar vacina até o 
dia 1º de Maio/2021. E 
assim chegar mais próxi-
mo do restabelecimento 
da “vida normal” até o dia 
da Independência Ameri-
cana em 04 de Julho.

Atualmente todos os 
residentes americanos a 
partir dos 16 anos já são 
elegíveis para tomar a 1ª 
dose da vacina. Eu tomei 
a minha 1ª dose no dia 03 
de Abril e posso dizer que 
foi uma experiência bas-
tante interessante, tendo 
em vista o alto nível de 
organização das agências 
de saúde responsáveis 
pela administração das 
doses da vacina anti-Co-
vid-19 aqui. A vacinação 
se dá por meio de prévio 
agendamento nos websi-
tes e números de telefo-

nes disponibilizados para 
tal. 

A minha dose foi agen-
dada num site de vaci-
nação estabelecido no 
Brooklyn/NY, e fui aten-
dida praticamente pon-
tualmente as 10h15 da 
manhã, assim como esta-
va previamente marcado. 
O número de profissio-
nais de saúde envolvidos 
para organizar as filas, 
os locais para onde de-
vemos nos direcionar e 
como proceder são bem 
definidos e, por isso, tudo 
funciona e flui de forma 
extremamente rápida e 
organizada. Ninguém se 
perde, não há brigas ou 
discussões por vagas ou 
horários.

Tomei a Moderna que 
tem um grau de eficácia 
acima de 94% e a segunda 

dose está agendada para 
o dia 1º de Maio/2021 no 
mesmo local.

Até a data de hoje 
(18/04/2021) os Estados 
Unidos já conseguiram 
administrar a 1ª dose 
da vacina para mais de 
131 milhões de pessoas 
e já possuem quase 84,5 
milhões de pessoas to-
talmente vacinadas. De 
acordo com os dados do 
Centro de Controle e Pre-
venção dos EUA (www.
covid.cdc.gov/covid-da-
ta-tracker) pelo menos 
65.9% das pessoas com 
idade acima de 65 anos já 
estão totalmente vacina-
das e 50.4% das pessoas 
acima dos 18 anos já re-
ceberam a primeira dose.

Aqui nos EUA estão 
sendo aplicadas as vaci-
nas da Pfizer, da Moderna 
e da Johnson & Johnson. 
As duas primeiras reque-
rem duas doses, enquan-
to a da Johnson & Johnson 
é administrada em dose 
única. Entretanto, tendo 
em vista o surgimento de 
seis casos relacionados 
a mulheres com idades 
entre 18 e 48 anos, que 
apresentaram quadros 
de coagulação no sangue, 
inclusive com uma fatali-
dade, após o recebimen-
to da vacina, a adminis-
tração do imunizante da 
Johnson & Johnson, por 
enquanto, foi suspensa 
até que estudos conclu-
am se houve realmente 
influência da vacina nos 
quadros clínicos dessas 
mulheres.

Vacina anti-Covid-19 aqui nos 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
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A G E N D A  D E  L I V E S . . .

Jairo Carneiro, Steve Henri e Cal Titanero 
foram entrevistados da semana

"Música cura, transmite boas vibra-
ções e é isso que quero levar pras 

pessoas", diz MC John John

O músico Jairo Carneiro, o especialista em reestruturação corporativa Steve 
Henri de Araújo Devos e o ator, produtor e diretor da Agência Nacional de Cultura, 
Empreendedorismo e Comunicação (Ancec) Cal Titanero foram os entrevistados 
desta semana nas lives do Jornal DR1. As lives acontecem sempre as terças, quartas 
e quintas, às 15h, no Instagram: @jornaldr1.

Jairo Carneiro
Jairo Carneiro (@jai-

rocarneirosax) falou um 
pouco sobre a sua vida e 
sua relação com a música. 
Ele é autodidata e apren-
deu a tocar flauta trans-
versal, clarinete e saxofone 
sozinho e, posteriormente, 
foi aperfeiçoando as téc-
nicas com vários nomes 
conhecidos da música. Ele 
hoje atua também como 
professor e, durante a live, 
fez algumas performances.

Steve Henri
Steve Henri (@steveh-

dearaujodevos) contou um 
pouco sobre sua história 
de vida e suas experiências 
pelo mundo. Ele nasceu no 
Congo e morou por mui-
to tempo na Europa, onde 
cresceu e estudou. Também 
teve passagens por EUA e 
China. Atualmente, reside 
com a esposa e o filho em 
Natal (RN), onde mantém 
uma empresa especializa-
da em serviço de consulto-
ria para indústrias.

Cal Titanero
Cal Titanero (@calti-

tanero) falou da carreira 
como ator e produtor (com 
mais de 20 espetáculos te-
atrais) e também sobre a 
Ancec, instituição que fo-
menta e valoriza a cultura, 
o empreendedorismo e a 
comunicação. Ele ainda 
comentou sobre o atual do 
setor artístico com a pan-
demia e falou sobre proje-
tos futuros, entre eles duas 
peças baseadas na obra de 
Nelson Rodrigues.

"Música cura, trans-
mite boas vibrações e é 
isso que quero levar pras 
pessoas". Assim MC John 
John descreveu sua fun-
ção como cantor, ao Jor-
nal DR1. O artista planeja 
fazer novos clipes, mas 
encontra dificuldades, 
sobretudo em razão da 
pandemia. Por isso, o Jor-
nal DR1 montou uma va-
quinha virtual para quem 
quiser ajudá-lo. "Eu estou 
com um novo projeto, 
um álbum de 15 faixas, e 
a minha intenção é fazer 
um clipe para cada músi-
ca. Devido a tudo que está 

ocorrendo no mundo, a 
gente não está fazendo 
shows, então a dificulda-
de é financeira", diz. 

Ele iniciou a carreira 
no funk em 2013 e ga-
nhou notoriedade com 
as musicas “Da vaga pra 
outra”, “Encaixa e taca” e 
“Olha Ela”. Agora, mesmo 
com as dificuldades, não 
desiste dos sonhos. "Que-
ro levar alegria, diversão, 
aliviar dores e problemas. 
Esse é meu legado com 
a música". Você confere 
a entrevista completa no 
Youtube do Jornal DR1.

P R Ó X I M A S  L I V E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Indicado a Me-
lhor Animação no 
Oscar, o filme O Cas-
telo Animado é uma 
ótima alternativa 
para se ver com a 
família. Contendo 
uma direção de arte 
incrível, a animação 
japonesa do dire-
tor Hayao Miyazaki, 
produzida pelo Stu-
dio Ghibli, entrega 
emoção, imaginação 
e uma grande aven-
tura de fantasia. 
Sofia é uma jovem 
de 18 anos que tra-
balha na chapelaria 

de seu pai. Em uma 
de suas raras idas à 
cidade ela conhece 
Hauru, um mágico 
bastante sedutor 
mas de caráter duvi-
doso. Ao confundir 
a relação existente 
entre eles, uma fei-
ticeira lança sobre 
Sofia uma maldição 
que faz com que 
ela tenha 90 anos. 
Desesperada, Sofia 
foge e termina por 
encontrar o Castelo 
Animado de Hau-
ru. Escondendo sua 
identidade, ela con-

segue ser con-
tratada para 
realizar ser-
viços domés-
ticos no local, 
se envolvendo 
com os demais 
moradores do 
castelo. O Cas-
telo Animado 
está disponível 
na plataforma 
de streaming 
Netflix.

Indicado a Me-
lhor Filme, Melhor 
Ator Coadjuvante, 
Melhor Roteiro Ori-
ginal, Melhor Foto-
grafia e Melhor Edi-
ção no Oscar 2021, 
Os 7 de Chicago 
conquistou a crítica 
com cenas fortes e 
uma trama de pren-
der o telespectador. 
Baseado em uma 
história real, o longa 
acompanha a mani-
festação contra a 
guerra do Vietnã 
que interrompeu o 
congresso do par-
tido Democrata em 
1968. Ocorreram 
diversos confrontos 
entre a polícia e os 

participantes. No to-
tal, dezesseis pesso-
as foram indiciadas 
pelo ato. No filme, 
sete protestantes 
contra o governo 
devem responder 
à justiça por serem 
acusados de incita-
rem a desordem e 
o distúrbio da paz. 
O elenco conta com 
Eddie Redmayne, 
Sacha Baron Cohen, 
Frank Langella, 
Mark Rylance, Jo-
seph Gordon-Levitt, 
e Yahya Abdul-Ma-
teen II. Os 7 de Chi-
cago está disponível 
na plataforma de 
streaming Netflix.

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

H O R Ó S C O P O . . . . . . . . . . . . . . . . .
Horóscopo – 03/05 ao dia 09/05 - Maio nos trás grandes configu-

rações no céu, o que vem trazendo novos trânsitos a todos os signos, 
novas tendências. Se prepare para o novo mês. Ele vem com novas 
oportunidades e grandes mudanças. Permita-se entrar num processo 
constante de conhecimento sobre si mesmo (a), sobre o mundo e so-
bre as relações humanas. Ouse, ame, respeite o seu tempo.
....................................................................................................

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

O Sol favorece a tomada de consciência no que diz res-
peito à forma como Áries utiliza suas posses. Trata-se de 

uma excelente oportunidade para melhores entendimentos sobre como 
funciona a economia. Já o trânsito do planeta Marte sugere um mês de 
conflitos na esfera familiar, cultive harmonia no lar.

ÁRIES - 21/03 a 20/04

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

Urano entra na jogada e determina abertura para o pro-
gresso em diversos sentidos. Touro se percebe com mais 

disposição para o novo. Nesse mês, pessoas deste signo provavelmente 
experimentarão circunstâncias estressantes que envolvem o plano pro-
fissional. Importante estabelecer limites bem precisos. 

TOURO - 21/04 a 20/05

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

Poderes naturais de comunicação irão aflorar. Maio se 
configura como um mês excelente para escrever, se co-

municar, fazer contatos, estudar, e qualquer outra atividade intelectual. 
Mês para realizar revisões importantes em suas vidas, sejam tais revisões 
de ordem profissional, espiritual ou afetiva. 

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

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

Momento do trânsito do planeta Marte pelo signo de 
Câncer. Sugere intensificação da vitalidade e da disposi-

ção guerreira, pode trazer situações estressantes. Pessoas que são madu-
ras estarão inclinadas à determinação. Pessoas menos maduras estarão 
inclinadas a brigas sem fim, disputas desnecessárias.

CÂNCER - 21/06 a 21/07

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

Os primeiros dias de maio serão intensos para Leão num 
sentido profissional. Circunstâncias favorecerão que pesso-

as deste signo chamem atenção no trabalho, o que também traz efeitos 
colaterais inevitáveis, como se perceber alvo da inveja alheia. O mês 
também favorece a projeção social aos leoninos. 

LEÃO - 22/07 a 22/08

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

Mês estressante para pessoas de Virgem, principalmente 
no âmbito profissional ou estudantil. Se por um lado os 

trânsitos de Mercúrio e Vênus sinalizam bons contatos e oportunidades 
interessantes em termos de trabalhos, estudos há também uma forte ten-
dência a ter de lidar com a discordância contínua.

VIRGEM - 23/08 a 22/09

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

Período de energia profissional. O trânsito de Marte enfa-
tiza uma energia agressiva que, sendo canalizada, permi-

tirá que galguem posições importantes e atinjam patamares mais eleva-
dos. Tendência a competições, brigas e desentendimentos no trabalho, 
já que Marte impele a pessoa a conquistar espaços. 

LIBRA - 23/09 a 22/10

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

Mercúrio e Vênus sugerem um período propício 
para a internalização, a investigação psicológica, o 

recolhimento. Alerta para pessoas deste signo não viajarem. Forte pre-
disposição a discussões intermináveis por motivos ideológicos e políti-
cos. Convém evitar, afinal dificilmente alguém sairá convencido.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11

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

Há grande possibilidade de modificações no âmbito 
doméstico: mudanças de residência, ou simplesmen-

te reformas, por menores que sejam. Júpiter favorece a otimização, a ex-
pansão, e seus ciclos envolvem também ter que aprender a identificar o 
que é supérfluo. Momento de estreitamento das relações íntimas.

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

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

Neste mês pode-se observar um processo de amadure-
cimento bastante significativo, com importância dada 

a tudo o que é sólido. A busca por consolidação, por estabilidade, marca 
a existência das pessoas aquarianas. Mercúrio e Vênus passam a favore-
cer atividades de lazer. Acenda a sua criança interior. 

AQUÁRIO - 22/01 a 19/02

Maio é marcado pela entrada do planeta Júpiter no signo. 
Movimento é especialmente afortunado, pois representa 

uma janela de múltiplas oportunidades. A expansão dos horizontes é 
significativa, e pode se dar pelo início de algum curso ou trabalho novo 
que seja especialmente revigorante e estimulante.

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
- 1 xícara de aveia em flo-

cos fina
- 1/2 xícara de semente 

de abóbora sem casca
- 1/2 xícara de semente 

de girassol sem casca
- 1/2 xícara de linhaça 

dourada
- 1/2 xícara de gergelim
- 2 colheres de sopa de 

chia
- 1/2 xícara de amêndo-

as laminadas cruas
- 1/2 xícara de castanha 

de caju quebradas
- 1 colher (chá) de cúr-

cuma
- 1 colher (chá) de pápri-

ca picante
- 1/2 colher (chá) de sal
- 4 colheres (sopa) de 

azeite
Modo de preparo

Misture bem todos os 
ingredientes e coloque em 
uma forma antiaderente, 

espalhando uniformemen-
te. Em seguida, leve ao for-
no pré-aquecido por 30 mi-
nutos, aproximadamente, 
mexendo de vez em quando, 
até dourar. Deixe esfriar e 
guarde em um pote hermé-
tico.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação/Pôster

Foto: Divulgação/Netflix

O Castelo Animado Oscar 2021: Os 7 de 
Chicago

Granola salgada
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Por Fabiana Santoro            
(supervisionada por Alan 
Alves)

Com dois meses de 
atraso, o Oscar 2021, 
principal premiação do 
cinema em Hollywood, 
ocorreu neste domingo 

(25) anunciando os ven-
cedores de sua 93ª edi-
ção.

“Nomadland” foi o 
grande destaque da noi-
te da premiação, levando 
melhor direção e melhor 
filme. A chinesa Chloé 
Zhao, fez história como 
a primeira mulher asiá-
tica a ganhar a estatueta 
na categoria e a segunda 
mulher em 93 edições do 
Oscar a ganhar melhor 
direção. Confira os outros 
vencedores:

Melhor Maquiagem e 
Penteado

● A Voz Suprema do 
Blues 

Melhor Animação
● Soul 
Melhor Canção Origi-

nal
● “Fight for You”, Ju-

das e o Messias Negro 
Melhor Filme Interna-

cional (Estrangeiro)
● Druk: Mais uma 

Rodada (Dinamarca) 
Melhor Design de Pro-

dução
● Mank 
Melhor Montagem
● O Som do Silêncio 
Melhor Fotografia
● Mank 
Melhores Efeitos Espe-

ciais
● Tenet 
Melhor Trilha Sonora 

Original
● Trent Reznor, At-

ticus Ross e Jon Batiste, 
Soul 

Melhor Curta-Metra-

gem Animado
● Se Algo Aconte-

cer... Te Amo 
Melhor Curta-Metra-

gem
● Two Distant Stran-

gers 
Melhor Documentário
● Professor Polvo 
Melhor Documentário 

de Curta-Metragem
● Colette 
Melhor Ator Coadju-

vante
● Daniel Kaluuya, 

Judas e o Messias Negro 
Melhor Roteiro Adap-

tado
● Meu Pai 
Melhor Roteiro Origi-

nal
● Bela Vingança 
Melhor Figurino

● A Voz Suprema do 
Blues 

Melhor Som (Edição + 
Mixagem)

● O Som do Silêncio 
Melhor filme
● Nomadland 
Melhor Direção
● Chloé Zhao, No-

madland 
Melhor Ator
● Anthony Hopkins, 

Meu Pai - vencedor
Melhor Atriz
● Frances McDor-

mand, Nomadland - ven-
cedora

Melhor Atriz Coadju-
vante

● Yuh-Jung Youn, Mi-
nari - vencedora

C U L T U R A . . .

M Ú S I C A . . .

Por Fabiana Santoro            
(supervisionada por Alan 
Alves) 
 
Pouco mais de um mês 
depois do lançamento do 
EP ‘Imaterial, o rapper 

carioca 
Filipe Ret 
lançou 
nesta 
quinta-
-feira 
(22) o 
seu novo 
álbum 
‘Imaterial’ 
versão 
Deluxe, 
que conta 
com sete 

faixas. O álbum já está 
disponível nas platafor-
mas digitais pela Som 
Livre.

O projeto ‘Imaterial’ 
atualmente já possui mais 
de 55,8 milhões de strea-

mings e acaba de ganhar 
sua versão Deluxe. Com 
três tracks inéditas, o ál-
bum “Imaterial Deluxe” 
conta com as participa-
ções especiais de Marcelo 
Falcão, Orochi e L7NNON. 
As músicas ganharam ví-
deos no Youtube que você 
pode conferir no canal do 
cantor.

Baseado na fé, Filipe 
Ret explicou o conceito 
do projeto e suas inspi-
rações: "O projeto repre-
senta o portal (presente 
na arte da capa) para o 
mundo imaterial. Mundo 
onde as coisas não são as 
coisas em si. Mundo dos 
bastidores deste mundo 

visível. A realidade é con-
sequência do mundo ima-
terial. Os maiores desejos 
e os maiores sonhos são 
oriundos do nosso mun-
do intocável, do nosso 
imaterial. Ele rege tudo. 
Cabe a nós mantermos 
nosso mundo imaterial 
forte para concretizar-
mos nossas realizações. 
Esta força no mundo ima-
terial é o que chamamos 
no mundo externo de fé", 
declara.

As cinco faixas de do 
Ep ‘Imaterial’ alcançaram 
o Top 200 Brazil no Spo-
tify, e o single “F*F*M*” 
atingiu o Top 50 Viral Glo-
bal da mesma plataforma. 

Confira as faixas do ál-
bum “Imaterial DELUXE” 
– Filipe Ret

7 faixas:
1-Corte Americano 

– Filipe Ret & L7nnon, 
Chris Beats

2-WAR (Remix) – Fili-
pe Ret & Orochi, Dallas

3-Não Desista Agora – 
Filipe Ret & Falcão, Dallas

4-Além do Dinheiro – 
Prod: Dallass e Ariel Do-
nato

5-Acende a Vela – Prod: 
Nagalli, Wey, Pedro Lotto

6-F*F*M* – Prod: 
Dallass

7-Cobaia de Deus – 
Part. MC Cacau // Prod: 
Dallas

Filipe Ret lança versão deluxe de “Imaterial” com feats de Marcelo Falcão, Orochi e L7NNON

Oscar 2021: Nomadland ganha como Melhor Filme

Foto: Reprodução/Nadamal

Foto: Reprodução/instagram
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Agências da Caixa de 
todo o país passaram a 
ser pontos de doação de 
alimentos não perecíveis, 
conforme anunciou na úl-
tima semana o presidente 
do banco, Pedro Guima-
rães. A campanha de arre-
cadação integra o progra-
ma Caixa Solidária e tem 
por objetivo beneficiar fa-
mílias em situação de vul-
nerabilidade em razão da 
pandemia da Covid-19.

De acordo com o banco, 
a expectativa é juntar 160 
toneladas de mantimentos 
em 2021. A arrecadação 
nas agências teve início 
na segunda-feira (26). O 
número de toneladas de 
alimentos que compõe 
a meta da campanha faz 
alusão aos 160 anos da 
Caixa, comemorados no 
último dia 12 de janeiro. 
A Caixa ressalta que 4,2 
mil agências participam 
da campanha, mas apenas 
como pontos de coleta - e 
que, portanto, não haverá 
distribuição de alimentos 
nesses espaços. 

O recolhimento e a dis-
tribuição dos alimentos 
serão feitos por meio de 
parceria com o programa 
“Pátria Voluntária”, do Go-
verno Federal, e beneficia-
rá instituições contempla-
das no âmbito do projeto 
“Brasil Acolhedor”. A lista 
com as instituições que re-
cebem os alimentos pode 
ser conferida no site da 
Caixa. 

De agosto de 2020 para 

cá, o número de brasileiros 
abaixo da linha de pobreza 
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, enquan-
to 13,9 milhões eram ex-
tremamente pobres.

No Rio, conforme a FGV, 
mais de 745 mil passaram 
a viver na pobreza na pan-
demia, equivalente ao total 
das populações de Niterói 
e Magé. Com isso, o estado 
passou a ter 2,6 milhões 
(15,1% da população) na 
miséria, segundo a Firjan, 
com base em dados do Mi-
nistério da Cidadania.

Outras campanhas
Várias outras campa-

nhas em todo o país arreca-
dam alimentos para quem 
mais precisa. Uma delas é 
a "Brasil sem fome", rea-
lizada 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, lan-
çado este mês e chancela-
do pela Unesco, por meio 
de parceria da Central Úni-
ca das Favelas (CUFA) com 
a Frente Nacional Antirra-
cista (FNA), a Gerando Fal-
cões e o União SP. A ação 
pretende arrecadar re-
cursos para comprar duas 
milhões 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 vul-
nerabilidade. As doações 
podem ser feitas no ato 
de vacinação contra a Co-
vid-19, nos mais de 250 
postos municipais. Em 18 
dias, a campanha já juntou 
mais de 20 toneladas de 
alimentos.

C R E N Ç A S  E  S O C I E D A D E . . .

Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/ABr

F A Z E N D O  A  D I F E R E N Ç A . . .

Não estou aqui cate-
quizando ninguém, não 
se trata de um direciona-
mento doutrinatório, mas 
uma tentava de praticar o 
que fez Yeshua Hamatia, 
que ficou conhecido como 
Jesus Cristo de Nazaré, 
circunscrito como INRI, 
Iejus Nazarenus Rex Inri, 
e, mesmo sendo judeu, 
não veio a pregar judaís-
mo; ao contrário, contes-
tou e os chamou de hipó-
critas. Não disse para que 
não sejas muçulmanos 
ou druidas, ao contrário, 
disse: "Não Julgueis, para 
que não sejas Julgados" e 
" Vinde a mim como tu és, 
que te aceitarei". Apenas 
disse: "Sigam os preceitos 
e mandamentos de meu 
Pai, nosso Senhor". Sim-
plesmente seguir os seus 
passos, onde segui-los 
não significa ser de algu-
ma doutrina, mas conhe-
cer e praticar.

Quando ele disse "Eu 
sou o caminho, a verdade 
e a vida. Ninguém chega 
ao Pai, a não ser por mim", 
ele é apenas a síntese dos 
preceitos, não para atrair 
mentes às diversas dou-
trinas. Porém, ele se re-
feria à prática e jamais 
a convertermo-nos em 
qualquer denominação, 
cristã, muçulmano, bu-
dista, espíritas diversos e 
até mesmo judeu. 

O cristianismo foi feito 
por Constantino no tra-
tado de Constantinopla, 
300 anos após Cristo su-
bir aos céus. Isso é o SE-
GREGARE que separa até 
hoje universos de pessoas 
incríveis, famílias, países, 
amigos, etnias. Inclusive, 
é absurdo praticar o ra-
cismo. Erramos inclusive 

quando utilizarmos ter-
mo "racismo", pois somos 
a raça humana. O correto 
seria "etinismo", pois são 
etnias diferentes, mas 
raça é uma só. 

Tudo vem a ser o ato 
de ignorância, ignorar fa-
tos. A distorção de conhe-
cimento faz com que não 
se saiba que, depois da 
chegada da arca de Noé 
ao monte Ararat, se fez a 
trajetória de progenito-
res: Cam, Sem, Jafé, Og, 
Caim, que produziram fi-
lhos na terra (Gênesis 6), 
que começam com Arfa-
xade, já em terra, come-
çando em Cuxe, norte da 
África, pai de Ninhode, 
primeiro mais forte na 
terra, em grego chamado 
de Hércules. 

Entendendo que todo 
esse começo foi no norte 
da África, no Arabá, hoje 
liga saudita, e Índia pos-
suíam conhecimentos 
faraônicos, sendo berço 
da humanidade. Isso nos 
mostra que somos todos 
oriundos de uma fusão 
Pardo-Atlântica, e o úni-
co objetivo dessa segre-
gação é facilitar domínio 
social e exploração eco-
nômica.

Agências da Caixa de todo Brasil recebem 
doações de alimentos para pessoas carentes

Busque a verdade (Parte 2)

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

Campanha tem como objetivo juntar 160 toneladas de mantimentos 
em 2021
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Da Redação                         

Uma pesquisa feita 

pelo periódico científico 

Translational Psychia-

try apontou que células 

de pessoas que sofrem 

de depressão podem en-

velhecer mais rápido. 

Segundo o estudo,  a de-

pressão pode acelerar o 

envelhecimento celular 

e levar a pessoas que te-

nham esses transtornos a 

morte prematura. 

Ainda soma-se a outro 

estudo que já informava 

que esse tipo de doença, 

como a depressão, pode 

levar o indivíduo a de-

senvolver para doenças 

cardiovasculares, mal de 

Alzheimer e osteoporose. 

Sendo assim, a depressão, 

considerada a grande do-

ença do século, é um fator 

de risco que pode levar 

pessoas a morrerem de 

forma precoce.

Os cientistas partiram 

da ideia de que essas 

doenças, as quais indi-

víduos com tal quadro 

apontado como grave 

possuem grandes chan-

ces de desenvolver, estão 

ligadas à idade avançada 

e a riscos de mortalidade 

precoce. Desta maneira, 

os estudiosos apontaram 

para um olhar mais clíni-

co do que desenvolve tal 

envelhecimento celular, 

chegando assim a forma 

de compreensão com em-

basamento para melhor 

compreender o que pode 

causar essa correlação 

de envelhecimento com a 

depressão.

Como efeito de compa-

ração, os pesquisadores 

começaram a observar 

as mudanças químicas no 

DNA que indicam o enve-

lhecimento e o que pode 

ocorrer em pessoas que 

estejam em depressão. 

O teste comprovou que 

acontece de forma mais 

rápida nestes indivíduos, 

envelhecendo as células 

de forma precoce.

Mesmo com todo esse 

estudo, ainda não é pos-

sível comprovar tal tese. 

Os mesmos pesquisado-

res ainda apontam a pos-

sibilidade de existir um 

terceiro fator. A ideia é 

manter mais estudos, que 

possam auxiliar numa 

forma de desenvolver um 

combate eficaz à depres-

são.

Segundo estudos re-

centes, o Brasil possui 

5,8% de sua população 

sofrendo com depressão. 

O Brasil também sofre 

com o problema da an-

siedade, que em muitos 

casos leva à depressão. 

Números divulgados no 

último ano, mostram que 

9,8% da população bra-

sileira - ou cerca de 19,4 

milhões - estão ansiosos, 

deixando desta vez a na-

ção com a liderança do 

ranking. De acordo com o 

Ministério da Saúde, sui-

cídio é a principl causa 

externa de mortes desde 

2017, com cera de 12,5 

mil casos. 

T V  &  F A M O S O S . . .
Pesquisa aponta que células de pessoas deprimidas 

envelhecem mais rápido

Foto: Marcelo Camargo/AgBR

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

Pesquisar apontam que depressão 
pode desgastar células

A dubladora Iara Riça, 
que deu voz a grandes 
personagens do mundo de 
filmes, séries e animações 
em versão brasileira, mor-
reu essa semana aos 56 
anos, vítima de um aciden-
te vascular cerebral (AVC). 
A atriz estava em coma a 
alguns dias, mas não resis-

tiu.
A dubladora era mais 

conhecida por sua inter-
pretação da personagem 
‘Arlequina’ Além dela, Iara 
também deu voz à Florzi-
nha, de As Meninas Super-
poderosas, Jean Grey em 
X-Men: Evolution.

O jornalista e apresenta-
dor do Domingão do Faus-
tão, que trabalha desde 
os 14 anos e completa 71 
neste domingo (2), fechou 
contrato com a Band por 
cinco anos com salário de 
5 milhões por mês. Faustão 
terá provavelmente o maior 
salário da TV brasileira das 
últimas décadas. 
O contrato tem 
início em 2022 
e na emissora, 
o apresentador 
terá um progra-
ma semanal no 
início das noi-
tes de domingo 

ou de forma diária, no fim 
do horário nobre. O último 
programa do 'Domingão do 
Faustão' irá ao ar na Glo-
bo no dia 26 de dezembro, 
com diversas homenagens. 
A partir de maio, o progra-
ma também inicia a última 
Dança dos Famosos, com 
ex-participantes do reality. 

Fiuk é o primeiro finalis-
ta do ‘BBB 21’. O cantor ga-
nhou a última prova de re-
sistência, que consistia em 
ficar abraçado a um batom 
da Avon. A estrutura gira-
va, soltava jatos de água, e 
a temperatura do ambiente 

também mudava. A prova 
começou na noite de quin-
ta-feira, durante o progra-
ma ao vivo, e durou quase 
11 horas. Ele e Gilberto fica-
ram por último, mas no final 
Fiuk levou a disputada vaga 

na final. As duas últi-
mas vagas estão sen-
do decididas neste 
paredão: Camilla, Gil-
berto e Juliette. Um 
deles sai no domingo 
e a grande final é na 
será na próxima ter-
ça-feira.

Morre a dubladora Iara Riça

Faustão fecha contrato com a Band

Fiuk é o primeiro finalista do 'BBB 21'

Foto: TV G
lobo

Foto: Reprodução/TV Globo

Foto: Reprodução/Montagem
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Nesta semana, foi con-
firmada a equipe que vai 
apurar a Comissão Par-
lamentar de Inquérito da 
Covid-19. Na última terça-
-feira (27) ficou definido 
que o senador Omar Aziz 
(PSD-AM) será o presi-
dente, com Renan Calhei-
ros (MDB-AL) como rela-
tor e Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), como vice,  em 
meio ao caos que já atin-
ge cerca de 400 mil mor-
tes pela doença em todo 
o Brasil. A escolha da CPI 
neste momento, parece 
ter um caráter mais elei-
toreiro, já que 2022 é ano 
de eleições, do que a ideia 
de entender os desvios 
e mortes negligenciadas 
que vem acontecendo no 
Brasil. Vale lembrar que o 
processo foi instalado no 
Senado após decisão do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), que determinou a 
medida ao julgar um man-
dado de segurança pro-
tocolado pelos senadores 
Jorge Kajuru (GO) e Ales-
sandro Vieira (SE), ambos 
do Cidadania.

A ideia é analisar diver-
sos pontos para chegar-se 
a conclusão se houve fa-
lhas em processos desde 
a compra de vacinas, pas-
sando por negacionismo e 
desvio de verbas. Contu-
do, a CPI é apenas voltada 
para averiguações em âm-
bito do executivo, já que 
as questões dos estados e 
municípios ficou nas mãos 
dos Tribunais de Contas 
locais. Para efeito de com-
paração, acredita-se que 
este tipo de apuração deve 
ser mais voltada para um 
ideal técnico, isto é, bus-
car especialistas para en-
tender o número de mor-

tes, a demora para compra 
de vacinas e o que impac-
tou a crise instaurada pela 
pandemia.

Entre os principais 
pontos a serem justifica-
dos pelo Governo Federal 
é entender se a gravidade 
da pandemia foi minimi-
zada pelo presidente Jair 
Bolsonaro, se não teve in-
centivo a aplicação de me-
didas restritivas e também 
um questionamento sobre 
a promoção de tratamen-
tos precoces sem evidên-
cia científica comprovada. 
O Governo ainda terá que 
justificar questões como 
a gestão do Ministério da 
Saúde, durante a crise, 
ao nomear gestores não 
especializados, chamada 
por muitos como mili-
tarização do Ministério. 
Também busca-se enten-
der atraso no repasse de 
recursos para os Estados 
destinados à habilitação 
de leitos de UTI; falhas na 
implementação da testa-
gem dos possíveis conta-
minados e as 70 milhões 
de doses da vacina da Pfi-

zer recusadas em agosto 
de 2020.

Um ponto delicado a 
ser abordado é a pressão 
do presidente sobre os ex- 
ministros da saúde Hen-
rique Mandetta e Nelson 
Teich para obrigá-los a 
defender o uso da hidro-
xicloroquina. Mandetta, 
por sua vez, será um dos 
primeiros ouvidos pela 
CPI, ainda nesta semana. 
A ideia é pedir para expli-
car a compra de remédios 
sem eficácia comprovada, 
como a cloroquina, e tam-
bém sobre o processo de 

aquisição de vacinas con-
tra a covid-19. 

Os outros ex-ministros 
da pasta como o próprio 
Teich, Eduardo Pazuello, 
e o atual, Marcelo Quei-
roga, além do presidente 
da Anvisa, Antônio Barra 
Torres,devem ser ouvi-
dos. A comissão quer ou-
vir também o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, 
e o ex-ministro das Rela-
ções Exteriores Ernesto 
Araújo. 

No que diz respeito 
aos gastos públicos, a CPI 
da Pandemia deverá ser 

auxiliada pela Procura-
doria-Geral da República 
(PGR), pela Polícia Fede-
ral (PF), pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU) e 
pelos tribunais de contas 
estaduais.
MOMENTO INOPORTUNO 

PARA AVERIGUAÇÃO?
Um dos grandes ques-

tionamentos a serem fei-
tos em cima dessa CPI é 
se o momento em que ela 
foi escolhida é considera-
do oportuno. Até mesmo 
o nome de Renan Calhei-
ros como relator pegou 
a maior parte do senado 
de surpresa. Isto porque, 
o senador alagoano - cujo 
seu filho é governador do 
estado - teve sua indica-
ção questionada por sena-
dores que apresentaram 
um mandado de seguran-
ça ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) para barrar 
essa indicação. Os parla-
mentares argumentaram 
que os congressistas com 
parentesco em primeiro 
grau com possíveis alvos 
da investigação devem ser 
considerados impedidos. 
Jader Barbalho entra na 
mesma situação, pois seu 
filho governa o Pará.

No entanto, o presiden-
te eleito para o colegiado, 
o senador Omar Aziz inde-
feriu a questão de ordem 
de Jorginho Mello e Mar-
cos Rogério (DEM-RO) 
contra as indicações dos 
senadores emedebistas 
Renan Calheiros e Jader 
Barbalho (PA) para inte-
grar o colegiado. Além dis-
so, mesmo com toda essa 
argumentação, o ministro 
Ricardo Lewandowski, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), negou o pedido.

CPI da Pandemia é confirmada em meio ao caos de mais de 400 
mil mortes no Brasil

Com senador Omar Aziz de presidente e Renan Calheiros de relator, é instaurada Comissão com propósito político

CONTINUAÇÃO PÁGINA 13

Foto: Jefefrson Rudy/Agência Senado

Foto: Agência Senado

Renan Calheiros investigado por 
corrupção e lavagem de dinheiro 
nomeado relator da CPI

Jader Barbalho também é 
acusado de corrupção
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A gente continua falan-
do dos 17 Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável 
da ONU. Eles estão incluí-
dos na Agenda 2030, pro-
posta aos países membros 
como forma de pautar o 
desenvolvimento susten-
tável para os próximos 15 
anos. Na última edição, 
listamos os seis primeiros 
objetivos e, agora, vamos 
listar os seis próximos.

07 – Energia acessível e 
limpa

Assegurar o acesso con-
fiável, sustentável, moder-
no e a preço acessível à 
energia, para todos. Para a 
Agenda 2030, é importan-
te não apenas que todas 
as pessoas tenham aces-
so à energia (atualmente, 
mais de 15% da população 
mundial não tem acesso à 
eletricidade), mas que a 
energia fornecida também 
seja limpa e barata, para 
não que não haja prejuízos 
ao meio ambiente durante 
a sua produção e também 
não haja dificuldades de 
acesso pelas pessoas de 
baixa renda e em situação 
de vulnerabilidade.

08 – Trabalho decente e 
crescimento econômico
Promover o crescimen-

to econômico sustentado, 
inclusivo e sustentável, 
emprego pleno e produti-
vo e trabalho decente para 
todos. Apesar de estarmos 
no século 21, violações 
aos direitos trabalhistas 
como o trabalho escravo 
ainda são uma realidade. 
Além disso, o desempre-
go é crescente, afetando 
principalmente os jovens 
sem formação. Para mu-
dar esse cenário, a Agenda 
2030 tem entre suas metas 
apoiar “o empreendedo-
rismo, criatividade e ino-
vação, e incentivar a for-
malização e o crescimento 
das micro, pequenas e mé-
dias empresas, inclusive 
por meio do acesso a ser-
viços financeiros”.
09 – Indústria, inovação e 

infraestrutura

Construir infraestrutu-
ras resilientes, promover a 
industrialização inclusiva 
e sustentável e fomentar 
a inovação. Para que esse 
objetivo seja alcançado, a 
Agenda 2030 prevê entre 
suas metas que os países 
aumentem os incentivos 
para as pesquisas científi-
cas, o acesso à internet e 
também promovam uma 
maior democratização no 
acesso às novidades tecno-
lógicas de produção, para 
que os países de menor 
desenvolvimento possam 
ter um crescimento na sua 
capacidade produtiva.

10 – Redução das 
desigualdades

Reduzir a desigualdade 
dentro dos países e entre 
eles. Quando se fala em re-
duzir desigualdades, não 
se trata apenas de promo-
ver uma melhor distribui-
ção de renda dentro das 
nações ou de romper com 
os privilégios comerciais 
de nações ricas em relação 
às mais pobres. Quando se 
fala em reduzir desigual-
dades, se fala, também, 
em estreitar os laços entre 
as pessoas que ocupam 
os territórios do planeta, 
sejam elas nativas ou imi-
grantes. A xenofobia é um 
problema grave, causador 
de diversas violências, e 
que faz com que várias 
pessoas se vejam margina-
lizadas e com menos opor-
tunidades somente por 
serem de um território ou 
etnia diferente.
11 – Cidades e comunida-

des sustentáveis 
Tornar as cidades e os 

assentamentos humanos 
inclusivos, seguros, resi-
lientes e sustentáveis. Se-
gundo a ONU, até 2030, 
haverá em todo mundo 41 
megalópoles com mais de 
10 milhões de habitantes. 
Porém, o ritmo atual de 
ocupação urbana, além de 
não ser inclusivo, pois nem 
todas as pessoas têm aces-
so à moradia, é extrema-
mente desorganizado, o 
que faz com que nem todas 
as pessoas estejam aloca-
das em espaços inadequa-
dos, seja por serem áreas 
de risco de desabamentos 
e alagamentos, seja por 
sofrerem com a falta de 
saneamento básico, ilumi-
nação, entre outras con-
dições de infraestrutura. 
Por isso, uma das metas da 
Agenda 2030 é que todos 
os países viabilizem uma 
urbanização inclusiva e 
sustentável, e a capacida-
de para o planejamento e 
a gestão participativa, in-
tegrada e sustentável dos 
assentamentos humanos, 
em todos os países.
12 – Consumo e produções 

responsáveis
Assegurar padrões de 

produção e de consumo 
sustentáveis. No ritmo 
atual, consumimos muito 
mais recursos naturais do 
que deveríamos. Isso tem 
como consequência o fato 
de que, nos próximos anos, 
poderemos sofrer não só 
com a já temida falta de 
água, mas também com a 
falta de outros recursos, 
como alimentos, minerais, 
energia, etc. Pensando nis-
so, a Agenda 2030 estabe-
lece como uma das metas 
“reduzir substancialmente 
a geração de resíduos por 
meio da prevenção, redu-
ção, reciclagem e reuso”.

É preciso um esforço 
conjunto, de países, em-
presas, instituições e so-
ciedade civil para o cum-
primento dos objetos. Um 
esforço de todos nós!

PRESIDENTE IRONIZA A CPI

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA 12
Essas decisões aumen-

tam mais a desconfiança, 
em alguns setores, que 
o ideal da CPI é mais po-
lítico do que averiguató-
rio. Sendo assim, o Brasil 
deveria estar voltado no 
combate à Covid-19, ao 
invés de focar em caráter 
punitivo, apenas com o 
governo federal. É de se 
estranhar, também, a de-
terminação do ministro 
Alexandre Barroso, inter-
ferindo nos três poderes. 
Observando a ideia de in-
dependência dos poderes, 
segue-se uma linha tênue 

de mudanças e escolhas 
neste sentido. Nota-se que 
a harmonia dos poderes 
não está sendo respeitada.

Vale ressaltar, que a 
harmonia entre os po-
deres  é o preâmbulo da 
Constituição Federal, 
trata-se de uma cláusu-
la pétrea em que afirma 
que um poder não pode 
interferir entre os outros. 
Recentemente, juristas es-
tão questionando a inter-
ferência do Supremo, que 
para muitos tem legislado 
ao invés de apenas julgar.

Principal alvo da Co-
missão Parlamentar de 
Inquérito, o presidente 
Jair Bolsonaro questio-
nou a abertura. Não só 
isso, ele ironizou e ques-
tionou quem e como 
serão os investigados.

“A CPI vai chamar (go-
vernadores e prefeitos) 
ou vai querer fazer Car-
naval fora de época? Vão 
se dar mal. Aqueles que 
estão com essa intenção... 
Lá tem gente bem inten-
cionada, gente que... Não 
é que me defende, está fa-
lando a verdade. Mas tem 
um outro lá que quer fazer 
uma onda só”, disparou em 
conversa com apoiadores 
no Palácio da Alvorada.

Em seguida, o presi-
dente ainda fez questão de 
confirmar que deu dinhei-

ro para os estados e muni-
cípios, e questionou o fato 
de só o Governo Federal 
estar sob a mira dos rela-
tores, apontando o ideal 
político em tal Comissão.

“Essa CPI vai investi-
gar o que? Dei dinheiro 
para os caras. O total foi 
de mais de 700 bilhões de 
reais, com auxílio emer-
gencial no meio. Muitos 
roubaram dinheiro, des-
viaram. Agora vem uma 
CPI para investigar condu-
ta minha? "Se fui favorá-
vel à cloroquina ou não", 
completou garantindo 
que irá tomar novamen-
te cloroquina, caso fique 
novamente doente: “Se eu 
tiver um novo vírus, vou 
tomar de novo. Me safei 
em menos de 24h, assim 
como milhões de pessoas”.

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 2)

Foto: Divulgação/Governo Federal

Presidente Jair Bolsonaro 
ironizou a CPI da Pandemia
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Enfim, afastado definitivamente
Por 10 a 0, Witzel sofre impeachment por crime de responsabilidade e corrupção na pandemia

Wilson Witzel (PSC), 
enfim, pagou o pato pelo 
vírus da corrupção. Acu-
sado de crime de res-
ponsabilidade por envol-
vimento em fraudes na 
compra de equipamentos 
e celebração de contra-
tos irregulares durante 
a pandemia da Covid-19, 
ele teve o impeachment 
aprovado por unanimida-
de (10 votos a 0), na sex-
ta-feira (30), pelo Tribu-
nal Especial Misto (TEM).

Ele estava afastado 
provisoriamente desde 
agosto de 2020, por de-
terminação do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ). 
Agora, com o impeach-
ment aprovado por de-
putados e desembarga-
dores, ele fica destituído 
definitivamente do cargo 
de governador do RJ – 
o atual governador em 
exercício, Cláudio Cas-
tro (PSC), vice de Witzel, 
agora assume o posto em 
definitivo.

O primeiro voto lido 
na sessão foi o do relator 
do processo, o deputado 
Waldeck Carneiro (PT). 
Ele disse que foi devida-
mente assegurado ao réu 
o direito de defesa e votou 
pela condenação. Em se-
guida, também acompa-
nharam o voto do relator 
os desembargadores José 
Carlos Maldonado, Teresa 
Castro Neves, Fernando 
Foch, Ines da Trindade 
Chaves de Melo e Maria 
da Gloria Bandeira de 
Mell, e os dos deputados 
Carlos Macedo (Republi-
canos), Chico Machado 
(PSD), Alexandre Freitas 
(Novo) e Dani Monteiro 

(PSOL).
O julgamento foi o úl-

timo capítulo do proces-
so, iniciado há quase um 
ano, após autorização da 
Alerj -- o pedido foi pro-
tocolado pelos deputados 
Luiz Paulo (Cidadania) e 
Lucinha (PSDB). O pro-
cesso foi alvo de inúme-
ros recursos de Witzel no 
Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), como forma de 
tentar sua suspensão. O 
último recurso foi negado 
na véspera do julgamento 
pelo ministro Alexandre 
de Moraes.

Caixinha de propina e 
lágrimas de crocodilo
Duas acusações moti-

varam o pedido de impe-
achment. Uma delas foi a 
requalificação da Orga-
nização Social (OS) Unir 
Saúde. Witzel decidiu, 
por ato de ofício, reverter 
a desqualificação da en-
tidade, que apresentava 
uma série de irregulari-
dades na gestão de unida-
des de saúde do Rio, per-
mitindo que ela voltasse a 
contratar com o estado. A 
decisão contrariou pare-

ceres técnicos anteriores.
A Procuradoria-Geral 

da República (PGR) afir-
ma que o governo estabe-
leceu ainda um esquema 
de propina para a contra-
tação emergencial e para 
liberação de pagamentos 
a organizações sociais 
(OSs). A acusação afirma 
que foi montada uma es-
pécie de caixinha de pro-
pina paga por OSs na área 
da Saúde, inclusive na li-
beração de restos a pagar, 
e que Witzel era um dos 
beneficiários. Conforme a 
investigação, o valor total 
de propina arrecadado 
pelo grupo teria sido de 
R$ 55 milhões.

A outra acusação que 
levou ao impeachment 
está relacionada à con-
tratação de hospitais de 
campanha. Para os mem-
bros do Tribunal, Witzel 
teve participação na con-
tratação da OS Iabas para 
a construção e operação 
de sete unidades de saú-
de, cujo contrato apre-
senta uma série de ilega-
lidades. Embora tenham 
sido pagos R$ 256 mi-

lhões dos R$ 770 milhões 
previstos, apenas dois 
dos sete hospitais entra-
ram em funcionamento -- 
o do Maracanã e o de São 
Gonçalo, com número de 
leitos inferior ao previsto.

Em seu interrogatório, 
na última etapa antes da 
conclusão do processo, 
no início do mês e, Wit-
zel chorou ao se defender 
das acusações – para mui-
tos, lágrimas de crocodilo 
–, acusou o ex-secretário 
estadual de Saúde Edmar 
Santos de ter recebido 
propina e alegou que não 
tinha como saber que 
o então chefe da pasta 
integrava um grupo cri-
minoso. Edmar também 
foi ouvido e, por sua vez, 
acusou o Witzel de mano-
bras que levaram ao im-
peachment.

Corrupção e caos na 
saúde: quem sofre é o 

povo
A população mais ca-

rente, que depende do 
sistema público de saúde, 
é quem paga o pato pela 
corrupção dos governan-
tes. Os leitos dos hospitais 

de campanha que não sa-
íram do papel poderiam 
desafogar o atendimento 
na rede pública e reduzir 
ou até mesmo extinguir a 
angustiante fila por leitos. 
Além disso, o dinheiro 
descaradamente desvia-
do poderia estar sendo 
usado hoje para equipar 
mais unidades de saúde 
e evitar que o estado che-
gasse nas mais de 40 mil 
mortes por covid-19.

O hospital do Mara-
canã, por exemplo, foi 
alvo de diversas denún-
cias: funcionários relata-
ram falta de pagamento 
e de equipamentos. Com 
o fechamento das duas 
unidades de campanha, 
os materiais foram le-
vados para um galpão e, 
com a delação premiada 
do ex-secretário estadual 
de Saúde Edmar Santos, 
no início do ano, desco-
briu-se irregularidades 
envolvendo equipamen-
tos superfaturados, respi-
radores obsoletos, macas 
que quebravam com o 
peso do paciente, más-
caras de papel e outros 
absurdos. O aluguel do 
galpão custava aos cofres 
públicos R$1 milhão/
mês.

Os desmandos admi-
nistrativos e a corrupção 
endêmica que assolam o 
Rio tornaram ainda mais 
caótica a situação da saú-
de pública, sobretudo na 
pandemia. E, para que 
isso não se repita, é pre-
ciso que as punições para 
os corruptos sejam cada 
vez mais rígidas e exem-
plares.

Foto: Fernando Frazão/ABr

Witzel foi condenado por crime 
de responsabilidade e corrupção
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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 . . .
Lúcia Murat e o marco no cinema 

brasileiro

Esse ano no Oscar 
2021, tivemos a primei-
ra diretora mulher em 
82 edições da premiação 
a ganhar melhor direção. 
Diante disso, nossa brasi-
leira com muito orgulho 
dessa semana é Lúcia Mu-
rat, uma das importantes 
cineastas brasileiras que 
fez história no país. 

Lúcia Murat entrou 
para a faculdade em 1967 
e como estudante de eco-
nomia participou do mo-
vimento estudantil; com 
a edição do AI-5, em de-
zembro de 1968, entrou 
para a luta armada in-
tegrando o MR-8. Presa 
pela repressão do regi-
me em 1971, passou três 
anos e meio encarcerada 
na Vila Militar e no Presí-
dio Talavera Bruce no Rio 
de Janeiro. A experiência 
da prisão e das torturas 
durante a ditadura mili-

tar exerceu 
forte influên-
cia em suas 
obras. Marca-
da por filmes 
que tratam da 
ditadura no 
Brasil, da re-
pressão mili-
tar e da tortu-
ra, no final da 
década a ci-
neasta dirigiu 
seu primeiro 
l o n g a - m e -
tragem, Que 
Bom Te Ver 

Viva (1989). O documen-
tário reúne depoimentos 
de ex-presas políticas tor-
turadas na ditadura mos-
trando o preço que essas 
mulheres pagaram, e ain-
da pagam, por terem so-
brevivido lúcidas à expe-
riências de tortura. Para 
diferenciar a ficção do 
documentário, Lúcia Mu-
rat optou por gravar os 
depoimentos das ex-pre-
sas políticas em vídeo. 

Durante a década de 
1990, dirigiu documen-
tários em curta e média 
metragens para a TV 
Manchete, tematizan-
do problemas do Brasil, 
como Reforma Agrária 
(1991) e 18 do Forte 
(1995). Após o fim da 
Embrafilme, na retoma-
da do cinema brasileiro, 
a cineasta dirigiu Doces 
Poderes (1996). A partir 
de então, dedicou-se inte-

gralmente à realização de 
longas-metragens para o 
cinema. Em 2004, a dire-
tora estreou o aclamado 
longa Quase Dois Irmãos, 
que lhe concedeu o Prê-
mio de Melhor Filme Ibe-
ro-Americano do júri ofi-
cial e de Melhor filme do 
júri popular do Festival 
Internacional de Cinema 
de Mar del Plata. O filme 
mostra Miguel, um Sena-
dor da República que vi-
sita seu amigo de infância 
Jorge, que se tornou um 
poderoso traficante de 
drogas do Rio de Janei-
ro, para lhe propôr um 
projeto social nas favelas. 
Apesar de suas origens 
diferentes eles se torna-
ram amigos nos anos 50, 
pois o pai de Miguel ti-
nha paixão pela cultura 
negra e o pai de Jorge era 
compositor de sambas. 
Nos anos 70 eles se en-
contram novamente, na 
prisão de Ilha Grande. Ali 
as diferenças raciais eram 
mais evidentes: enquanto 
a maior parte dos prisio-
neiros brancos estava lá 
por motivos políticos, a 
maioria dos prisioneiros 
negros era de criminosos 
comuns.

Atualmente, Lúcia ain-
da atua na área de cine-
ma, procurando compar-
tilhar suas experiências 
e os problemas sociais 
brasileiros por meio do 
audiovisual. 

Foto: Divulgação   

Mulheres parem. Pa-
rem de tentar se redimi-
rem pelo mal que outros 
nos fazem todos os dias. 
Parem de tentar justifica-
rem o desrespeito que so-
fremos todos os dias. Pa-
rem de se lamentar pelos 
abusos que nos vitimam 
todos os dias. Não se des-
culpem por conquista-
rem melhor desempenho 
que outros nas atividades 
em que se comprometem, 
nem por serem melhor 
preparadas do que qual-
quer um no seu círculo ou 
fora dele.

Não se desculpem por 
serem mais capazes do 
que alguém que ganhou 
promoção pela qual vocês 
trabalharam, o cargo pelo 
qual vocês se dedicaram, 
o reconhecimento pelo 
qual vocês se esforçaram. 
Nunca se desculpem por 
conseguirem a promoção, 
o cargo, tudo o que suas 
capacidades permitiram 
alcançar.

Não se desculpem por 
deixarem de realizar al-
guma tarefa de casa por-
que priorizaram passar 
a noite estudando para 
evoluir como quiserem. 
Assumam responsabi-
lidade, mas não se des-
culpem por desejarem a 
vocês mesmas mais co-
nhecimento. Afinal, co-
nhecimento é poder.

Não se desculpem pelo 
sucesso em suas carrei-
ras, nem por escolherem 
ter uma carreira. Não se 
desculpem por suas es-
colhas a respeito das suas 
próprias vidas se isto não 
prejudica a ninguém.

Não se desculpem pela 
maternidade, sonhada, 
realizada, bem vivida. Ja-
mais se desculpem por 

amarem ser mães. Não se 
desculpem por escolhe-
rem se dedicar aos filhos, 
aos lares, por prezarem 
pela educação dos cida-
dãos do amanhã, por ze-
larem pela preciosidade 
que é serem responsáveis 
pelas pequenas comuni-
dades que há entre as pa-
redes em que vivem.

Não se desculpem por 
desejarem ter tudo. É 
possível ter tudo? Não se 
desculpem em buscarem 
a carreira, a família, o su-
cesso de serem vitoriosas

em todos os caminhos 
que almejarem. Não se 
desculpem por estarem 
exaustas. Todas estamos. 
Não se desculpem por 
terem dificuldades, pois 
estão assoberbadas de 
prazos para cumprir no 
trabalho, entretidas com 
a tese da pós-graduação, 
impacientes com os deve-
res dos pimpolhos neste 
período de pandemia – 
entre “homeoffice” e “ho-
meschooling”.

Lamentem apenas as 
vezes em que se calaram, 
em que permitiram ser 
caladas, em que acre-
ditaram que poderiam 
nos calar. Não lamentem 
mais, ajam para que não 
aconteça de novo. 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

Não se desculpe por ser mulher
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O aplicativo de trans-
porte Cabify anunciou 
na última sexta-feira 
(23/04) que irá deixar o 
Brasil. A empresa espa-
nhola anunciou o fim de 
suas operações por aqui 
a partir do dia 14 de ju-
nho deste ano. O app até 
o momento funciona nas 
cidades de Belo Horizon-
te, Brasília, Campinas, 
Curitiba, Porto Alegre, 
Rio de Janeiro, Santos e 
São Paulo.

Segundo o comunica-
do da empresa enviado 
aos clientes, a empresa 
destacou que a pandemia 
da Covid-19 no Brasil tem 
dificultado os serviços de 
carona compartilhada. 
Informou que o mercado 
brasileiro ainda é afeta-
do pela "grave situação 
sanitária do país e pela 
crise sócio-econômica lo-
cal causada pela Covid", o 
que dificulta a "criação de 
valor".

Alguns usuários rece-
beram um e-mail com um 
aviso, dizendo que ainda 
será possível fazer corri-
das até a data de encerra-
mento.

A companhia diz que 
continuará "disponível 
em outras cidades da 
América Latina e na Es-
panha", onde a empresa 
foi fundada.

"Todas as cidades da 
América Latina e da Es-
panha onde Cabify está 
presente mostram bons 
índices de recuperação 
em comparação com o ní-
vel de atividade anterior 
à pandemia e, em média, 
a demanda 
global de via-
gens da Cabi-
fy se recupe-
rou em 75% 
até o final de 
2020", disse a 
empresa.

O aplica-

tivo chegou ao Brasil em 
junho de 2016. Em 2017, 
o grupo Maxi Mobility, 
dona do Cabify, comprou 
a plataforma brasileira 
Easy Taxi, que dois anos 
depois foi incorporada ao 
app espanhol.

Cabify não é a única 
empresa que tem dei-
xado o nosso país neste 
ano, temos nessa conta a 
Ford, a Mercedes-Benz, a 
Sony e outras empresas 
que também abortaram 
o plano de começar seus 
trabalhos aqui, como por 
exemplo, a companhia aé-
rea Virgin Atlantic. A pan-
demia impactou grandes 
empresas, fazendo com 
que nomes renomados 
saíssem do nosso solo 
e também, talvez ainda 
mais, impactou micro-
empresas que estavam 
começando e se viram em 
uma areia movediça, sen-
do impedidas de continu-
arem com seus sonhos. 
Fica a nossa esperança 
para que o futuro do mer-
cado melhore, não só em 
nosso país, mas em todo 
mundo. 

Fazer falta pra quem? (parte 2) O adeus 
da Cabify ao Brasil

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: Divulgação/Cabify

Foto: Team Liquid

Então, arrume a cadei-
ra, pegue a caneta, abra o 
caderno e liga o Counter 
Strike que vai começar o 
EAD. Nascido em São Pau-
lo, Gabriel “Fallen” Toledo, 
nosso querido professor: 
presente!

Tudo começou lá trás, 
no CS 1.6. Foi um dos jogos 
mais aclamados e polêmi-
cos já feitos, e, nessa linha 
do tempo, lá estava ele.

De onde veio o nome 
Fallen? Seu irmão, Marcelo 
Toleto, deu a ideia de dar o 
nome do nick do jogador de 
“Fallen Angel”, de uma car-
ta do jogo “Magic” e, pro-
vavelmente, por ter ficado 
grande o nick dele, preferiu 
tirar Angel e deixar somen-
te Fallen.

O jogador iniciou em seu 
primeiro time competitivo 
na Soldiers Of Fire, onde 
deu os primeiros suspiros 
para entrar no cenário. Com 
14 anos, e mandando super 
bem, entrou para Crashers, 
indo a seu primeiro campe-
onato presencial. Logo de-
pois, foi para vsONE, conse-
guindo chegar em primeiro 
lugar em alguns torneios.

Seu reconhecimento 
como o grande sniper foi 
na FireGamers, onde foi 
reconhecido por muitos 
profissionais brasileiros. A 
equipe o convidou para ser 
o AWPer da organização e, 
naquele ano, o menino sim-
plesmente brilhava de uma 
forma que ninguém conse-
guia acompanhar. E, claro, 
ergueu um título da WCG 
Brasil 2009, os levando 
para o mundial na China.

Logo depois, o cenário 
do jogo foi sumindo aos 
poucos, fazendo com que 
profissionais mudassem de 
jogo ou até mesmo aban-
donando times. Com uma 
ideia de ensinar CS e trazer 

o cenário de volta no Brasil, 
Fallen cria a Games Aca-
demy, em 2010, junto com 
outros jogadores por mais 
ou menos quatro anos.

Em 2014, entrou no 
time da Kabum E-Sports, 
no cenário de Counter Stri-
ke: Global Offensive. O time 
se classificou para um cam-
peonato internacional, mas 
não tinha grana para viajar. 
Então, a comunidade se 
juntou e arrecadou dinhei-
ro suficiente para eles via-
jarem, mas, como nem tudo 
são flores, o time foi elimi-
nado na primeira fase.

Posteriormente, a 
Kabum se juntou a Pro Ga-
ming e, depois, a equipe in-
teira foi comprada por ou-
tra organização e começou 
a se chamar Keyd Stars, se 
destacando novamente nos 
torneios mundiais.

Fallen já era visto como 

menino prodígio e uma 
representação brasileira 
enorme no cenário do CS:-
GO. Em 2015, o time Lumi-
nosity Gaming assinou com 
Fallen, levando-o para mo-
rar fora do Brasil. Na Lumi-
nosity, conseguiu conquis-
tar um MAX5 Invitational 
2016, um Major: Colombus 
2016 e um DreamHack Aus-
tin 2016, sendo assim con-
siderado o segundo melhor 
jogador do mundo, ficando 
atrás apenas de seu parcei-
ro de time “Coldzera”.

No mesmo ano, com um 
acordo entre Luminosity 
e SK Gaming, Fallen e os 
companheiros foram trans-
feridos para o time da SK. E 
a história não parou por aí: 
o jogador conseguiu con-
quistar 11 títulos interna-
cionais.

Em 2018, Fallen foi para 
o MIBR, time que iria ser a 
promessa dos brasileiros, e 
conseguiu conquistar ape-
nas um campeonato.

Em 2020, insatisfeito 
com posturas da organi-
zação e demissões, Fallen 
anunciou sua demissão do 
time, mas, como estava em 
contrato, não poderia assi-
nar com outra organização. 
A partir disso, Fallen não 
jogaria mais pela MIBR.

E, finalmente em 2021, 
o professor nos anuncia 
sua nova organização, tão 
sonhada por muitos e uma 
das maiores do mundo. 
Sendo o único brasileiro 
no time, Fallen entra para a 
TEAM LIQUID!

O cenário voltou a sus-
pirar de novo e Fallen não 
provou diferente. Está fa-
zendo um ótimo desem-
penho no time e sendo um 
ótimo AWPer e IGL para 
equipe. Gabriel “Fallen” To-
ledo, o professor: Presente!

Fallen: o professor

JONATHAN OLIVEIRA
Designer Gráfico, Fotografo e 
Diagramador do jornal DR1

jonathanoliveira@jornaldr1.com.br

E - S P O R T S . . .



P Á G I N A 17ANO V   NÚMERO 92   01 A 07 DE MAIO DE  2021. .
JO

R
N

A
L

Acho interessante 
quando as pessoas me 
perguntam sobre a crise 
do Brasil. Algumas ideias 
costumam vir à mente e 
alguns flashes são inevitá-
veis. Bom, para quem não 
sabe sou professora. Entre 
outros assuntos que cos-
tumo abordar é história e 
mais que isso: a nossa his-
tória… 

Somos fruto de todas as 
decisões passadas. Vamos 
pensar um pouco sobre o 

que já passamos e sobrevi-
vemos?

Para não ficar muito 
cansativo, o que acham de 
falar a partir da crise da 
bolsa de valores em 1929? 
Pois é, mesmo após todo o 
alvoroço causado, em ju-
nho de 1931 o Brasil sofria 
com a decisão da queima 
do café.

Aquela chama acendeu 
durante as festas juninas 
e permaneceu acesa até o 
final daquele ano em San-
tos – e não tinha ligação 
alguma com a comemo-
ração de São João. O café 
era queimado a mando do 
governo de Getúlio Vargas 
para tentar reduzir o im-
pacto negativo da crise no 
Brasil. Vargas assumiu o 
poder um ano antes, por 
meio de um movimento 
militar que se tornou co-
nhecido como Revolução 
de 1930. Vocês chegaram 
a ler sobre o assunto? E a 
questão: sobrevivemos a 

isso? Sim. Lembro-me de 
minha avó dizendo que 
“naquele tempo” as coisas 
eram melhores… Aliás, mi-
nha mãe também fala mui-
to isso.

Pois bem, quando a coi-
sa estava na tentativa de 
se estabilizar, a 2ª Guerra 
Mundial foi decretada em 
1944 e acreditem: o Brasil 
participou dessa Guerra. 
A Força Militar Brasilei-
ra FEB lutou ao lado dos 
países aliados contra os 
países do Eixo. O lema: “A 
cobra está fumando” em 
resposta aos que conside-
ravam ser mais fácil a co-
bra fumar do que o Brasil 
entrar na Guerra. Foi um 
período de muita disputa 
civil e luta pela democracia 
(Tudo bem que mandamos 
bem menos homens do 
que havíamos prometido…
rsrsr). Mas passamos por 
mais essa etapa e cresce-
mos com isso.

Íamos felizes quando 

em 1971 houve o fim do 
padrão ouro. Estava di-
fícil a manutenção desse 
padrão. Olha só: à medida 
que os dólares iam se acu-
mulando nos países euro-
peus e o ouro continuava 
saindo dos EUA, manter 
o preço da onça a US$ 35 
era impraticável. Tudo isso 
para a manutenção do ar-
ranjo de Bretton Woods. 
O preço da onça chegou a 
US$ 125… sobrevivemos 
a isso também. Como mi-
séria pouca era bobagem, 
em 1973 houve os embar-
gos ao Petróleo durante a 
guerra árabe-israelense. 
O Brasil (de Médice) es-
tava no auge do regime 
militar. Em apenas cinco 
meses, (entre outubro de 
1973 e março de 1974) o 
preço do petróleo aumen-
tou 400%… será que isso 
impactou alguma coisa 
à economia brasileira? E 
para ajudar, estávamos no 
fim do milagre econômico 
ocorrido na ditadura mi-
litar no Brasil. Ufa, passa-
mos por mais essa.

Novamente quando as 
coisas começam a voltar 
para o lugar, em 1979 com 
a revolução iraniana, de-
sencadeou-se a segunda 
crise do petróleo. O Brasil 
sente essa crise de manei-
ra absurda. A economia se 
retrai. Acreditem, não exis-
tia Facebook, nem Twitter, 
(nem Orkut!!!) estávamos 
ilhados… centrados em 
nosso umbigo. O mundo 
girava por aqui… Era usu-
al os postos de gasolina 
fecharem aos finais de se-
mana. E como o brasileiro 
adora uma fila, era uma 
delícia… Automóvel do 
ano? Brasilia, variant, opa-
la, fusca… Alguém lembra 
de mais algum?

As crises que nos motivam? (Parte 1)
M E U  E M P R E G O . . .

Foto: Divulgação

Confira vagas de emprego e estágio 
abertas no Rio de Janeiro

Foto: Reprodução

Selecionados diversas 
vagas de emprego e está-
gio abertas em várias re-
giões do Rio de Janeiro e 
direcionadas para pesso-
as de diferentes níveis de 
escolaridade. Confira: 

Sine tem 413 vagas
O Sine está com 413 

oportunidades para di-
versas regiões do estado. 
Na Região Metropolita-
na, são 314 vagas, sendo 
210 apenas para ope-
rador de telemarketing. 
Há oportunidades ainda 
para vendedor, biomédi-
co, operador de caixa etc. 
Na Região Serrana, são 
36 vagas para ajudante 
de cozinha, atendente de 
loja, mecânico, supervi-
sor de manutenção de 
reparação de veículos, 
entre outras. No Médio 
Paraíba, há 28 vagas para 
engenheiro, encarrega-
do de obras, técnico de 
refrigeração, analista de 
RH etc. Já no Norte Flumi-
nense, são 35 vagas para 
trabalhar embarcado, em 
Macaé, para as funções 
de chefe de cozinha, co-
zinheiro, saloneiro e tai-
feiro.

Os candidatos preci-
sam estar cadastrados e 
realizar consulta presen-
cial, pelo site emprega-
brasil.mte.gov.br ou app 
Sine Fácil. O cadastro 
também pode ser realiza-
do com envio do currícu-
lo para o e-mail vagas@
trabalho.rj.gov.br. Pelo 
mesmo canal é possível 

esclarecer dúvidas.
Comunidade Católica
A Comunidade Católi-

ca Gerando Vidas anun-
ciou vagas para: auxiliar 
de loja, auxiliar de pre-
venção e perdas, contro-
lador de acesso, auxiliar 
de serviços gerais, caixa, 
atendente de loja, aten-
dente de lanchonete, co-
ordenador de lanchone-
te (fast food), assistente 
de SAC, jovem aprendiz 
e outros. Os formulários 
para inscrição estão nas 
páginas da Comunidade 
no Facebook e Youtube.

Estágio 
A Fundação Mudes 

oferece 290 vagas de es-
tágio, nos níveis superior, 
médio e técnico. Há vagas 
para administração (65), 
marketing (42), comuni-
cação Social (34), ciên-
cia da Computação (24), 
ciências Contábeis (7), 
análise de Sistemas (5), 
design (5) e pedagogia 
(5) etc. O valor da bolsa-
-auxílio pode chegar a R$ 
2 mil. Para se candida-
tar, basta acessar o site: 
www.mudes.org.br. Tem 
vaga de estágio também 
no Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS), 
que está com inscrições 
até o dia 09 de maio para 
44 vagas. Os interessa-
dos podem entrar no site: 
www.ons.org.br.

Dúvidas e sugestões?
Entre em contato pelo 

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

JANAINA MACEDO CALVO
Doutoranda em administração e 
sustentabilidade, economista, 
professora da FGV, autora e 

palestrante.

D E S E N V O L V I M E N T O  P E S S O A L  E  F I N A N Ç A S . . .
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Entramos no mês de 

maio, considerado o mês 

das mães. E, há menos de 

dois meses, minha mãe 

não está mais aqui. A sau-

dade é um desalento, as 

lembranças um colo e as 

flores... Um vago registro 

das estampas usadas em 

seus vestidos. 

Somos um mosaico fei-

to de pedacinhos de nos-

sas mães. E, é assim, que 

somos e continuaremos: 

uma eterna construção, 

com pequenas partes de 

quem nos deu a vida e o 

amor. 

A imagem que ilustra 

esta matéria é uma obra 

do artista mosaísta An-

gelo Schepis, datada de 

1965, representando Nos-

sa Senhora e o menino 

Jesus.  Mãe, como todas 

as outras: do amor incon-

dicional e transcendental 

diante das adversidades 

da vida. 

O grande escritor e po-

eta Carlos Drummond de 

Andrade, em diversas de 

suas obras, referenciou e 

reverenciou as mães da 

humanidade em um gesto 

de amor e carinho. 

“... Fosse eu  Rei do 

Mundo,

baixava uma Lei:

Mãe não morre nunca,

mãe ficará sempre

junto de seu filho

e ele, velho embora, 

será pequenino...” 

Assim, neste pequeno 

trecho da poesia intitula-

da “Para Sempre”, Drum-

mond expressa, mais do 

que uma parcela, o mais 

profundo de nossos dese-

jos. 

Se você tem sua mãe, 

sua amiga, não deixe para 

depois. Diga o quanto an-

tes, repetidas vezes: eu te 

amo mãe! Você já disse 

isto para sua mãe hoje?

O best-seller que inspi-

rou o filme estrelado por 

Steve Carell, Amy Ryan e 

Timothée Chalamet. Nova 

edição revisada e com pós-

-escrito inédito. Em Queri-

do Menino, o autor e jor-

nalista David Sheff relata 

em primeira pessoa a an-

gústia e a luta pela sobre-

vivência do seu filho mais 

velho, Nic, dependente de 

metanfetamina. Antes um 

garoto encantador, atleta 

e estudante dedicado, ado-

rado por seus dois irmãos 

mais novos, Nic se trans-

forma em um fantasma 

trêmulo que mente, rouba 

e vive nas ruas. O autor 

traça os primeiros sinais 

de alerta – a negação, as 

ligações às três horas da 

manhã – e vai escalando 

os degraus doloridos que 

seu filho sobe. As dúvidas 

sobre o que levou Nic à de-

pendência química e como 

ajudá-lo assombram a vida 

do pai, que, com sua sin-

ceridade, comove o leitor. 

Como jornalista, ele instin-

tivamente pesquisa tudo 

que pode saber sobre as 

drogas, os motivos, os tra-

tamentos que pudessem 

salvar seu filho. Não há 

respostas, só alternativas. 

São essas alternativas para 

aliviar a dor e o sofrimento 

que o autor vai oferecendo 

ao leitor no decorrer do 

livro. Querido Menino é o 

relato emocionante de um 

pai que ainda sofre com o 

drama do filho, e se vê sem 

escapatória para ajudá-lo, 

sem nunca desistir dele.

Carmem e Maria são 
alunas do curso técnico de 
mecânica. Buscam uma for-
mação para ingressar no 
mercado de trabalho. Na 
aula da professora Marta, 
estava escrito no quadro:

“Você terá a possibilida-
de de atuar em vários segui-
mentos do mercado volta-
dos para a mecânica.”

Carmem percebeu logo o 
erro e cochichou:

- Maria, a palavra segui-
mento está escrita errada. 
Neste caso, é segmento. 

- Caramba, mas para 
mim é a mesma coisa! 

- Na fala é igual, mas na 
forma de escrever é dife-
rente. E os significados tam-
bém.

- Fala com ela, Carmem!!
- Vou falar depois da 

aula. Agora vai pegar mal. 
Vale o toque!!

Direto ao ponto
Errado: O mecânico pode 

atuar em vários seguimen-

tos do mercado. 
Correto: O mecânico 

pode atuar em vários seg-
mentos do mercado.

A palavra SEGUIMENTO 
vem do verbo seguir. Isto é, 
refere-se ao ato de seguir, de 
dar continuidade em algo. 

A palavra SEGMENTO faz 
referência ao ato de seg-
mentar, dividir em partes, 
seccionar (setor, parte, se-
ção).

Marynês Meirelles é 
pedagoga e professora de 
Língua Portuguesa. Pós-
-graduada em Educação 
Infantil e com MBA em Res-
ponsabilidade Social (UFF) 
e Gestão Ambiental (UGF). 
Mestra na área de saúde e 
Meio Ambiente (UNIPLI). É 
sócia proprietária da Essen-
cial Creche Escola na Barra 
da Tijuca. Trabalha como 
produtora cultural do pro-
grama Sábado é Show na 
Rádio Bandeirantes onde 
tem o quadro “Toque Show”, 
dando dicas da Língua por-
tuguesa.

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.

Querido Menino

Foto: Divulgação/Globo Livros

Segmento 
X 

Seguimento 

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.

Mosaicos
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Carioca ganha prêmio internacional por proteção à Mata Atlântica

T I R I N H A S . . . ESTÊVÃO RIBEIRO

A engenheira florestal 
carioca Denise Rambal-
di não esconde a emoção 
e satisfação após receber 
um prêmio internacional 
que coroa sua dedicação 
de 34 anos à proteção da 
Mata Atlântica no Rio de 
Janeiro. Servidora do Insti-
tuto Estadual do Ambiente 
(Inea) e atual gestora da 
Área de Proteção Ambien-
tal Estadual de Macaé de 
Cima, ela ganhou o prêmio 
Fred Packard, na categoria 
“Excepcional contribuição 
na proteção e conservação 
de áreas protegidas”, da 
União Internacional para 

Conservação da Natureza 
(IUCN), organização civil e 
governamental localizada 
na Suíça.

O prêmio anual reco-
nhece profissionais e or-
ganizações ambientais 
que contribuem além das 
expectativas na ampliação, 
consolidação e conserva-
ção de áreas protegidas. 
A cerimônia de entrega 
que confere ao vencedor 
certificado e um valor em 
dinheiro foi realizada em 
Genebra, de forma virtual.  

“É uma honra ter o tra-
balho reconhecido, espe-
cialmente em tempos tão 

incertos e desafiadores. 
Iniciativas como o Prêmio 
Fred Packard lançam luz 
sobre a importância da 
biodiversidade e das áre-
as protegidas para a pros-
peridade e o bem estar 
humano. Espero que esse 
prêmio possa também ins-
pirar as novas gerações de 
ambientalistas brasilei-
ros”, disse.

A trajetória de Deni-
se Rambaldi no serviço 
público é marcada por 
importantes realizações 
na execução de projetos 
e construção de políticas 
de conservação ambien-
tal. A engenheira florestal 
e especialista em Ciência 
Ambiental chegou no Inea 
em 2011 e contribuiu para 
a implementação do Ca-
dastro Ambiental Rural 
(CAR), que tem objetivo 
de identificar, quantificar e 
qualificar as áreas de pro-
teção privadas do estado, 
o que estimulou a expan-

são e criação de unidades 
de conservação públicas e 
privadas.

Em 2014, ingressou no 
quadro efetivo do instituto 
por meio de concurso pú-
blico e tornou-se superin-
tendente de Biodiversida-
de da Secretaria de Estado 
do Ambiente e Sustenta-
bilidade (Seas). Na pasta, 
trabalhou na implantação 
de uma série de projetos, 
entre eles o levantamento 
da flora endêmica do Rio 
de Janeiro. 

Ao longo da carreira, 
passou por cargos de ges-
tão na administração pú-
blica municipal, e retornou 
ao Inea como gestora da 
APA Macaé de Cima, uni-
dade de conservação es-
tadual de mais de 35 mil 
hectares englobando os 
municípios de Nova Fri-
burgo e Casimiro de Abreu. 

A APA tem como obje-
tivo preservar florestas, 
flora e fauna com mui-

tas espécies endêmicas e 
ameaçadas de extinção, 
bem como a proteção das 
nascentes dos rios Macaé e 
diversos outros.

“Nosso maior desafio é 
conservar a biodiversida-
de e o ambiente de forma 
a dar sustentabilidade às 
diversas atividades eco-
nômicas desenvolvidas na 
região, como o turismo, 
agricultura e pecuária, in-
fraestrutura e a indústria 
imobiliária, que cresce es-
pantosamente. Meu traba-
lho me absorve e me fas-
cina, me proporciona tudo 
o que sei, o que tenho e o 
que sou. Trabalhar em áre-
as naturais protegidas é de 
uma grande responsabili-
dade, transgeracional eu 
diria, mas é acima de tudo 
um privilégio trabalhar 
onde as pessoas vão para 
passear, descansar e des-
frutar dos benefícios da 
natureza”, diz Denise.

M E I O  A M B I E N T E . . .
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RECONHECIMENTO FACIAL
Desde 2012, projetos 

com foco em aplicações 
biométricas, como reco-
nhecimento de padrões 
em rostos, impressões di-
gitais, íris, padrões de ca-
minhada, palmas e vozes, 
têm sido alvo de grande 
financiamento da China 
para impulsionar pesqui-
sas e comercializar usos 
práticos. Em 2013, Stan 
recebeu uma equipe de 
quase cem alunos de PhD 
e instalações perto de 
Xangai para criar a próxi-
ma geração de algoritmos 
inovadores. Tudo gratuito, 
cortesia do Estado. Dado 
este nível de comprometi-
mento de recursos, não é 
de se admirar que a China 
tenha assumido a lideran-
ça em biometria. Claro que 
os desenvolvimentos co-
merciais e militares andam 
de mãos dadas (como visto 
no modelo americano). 

Hoje, a China tem qua-
se 200 milhões de câme-
ras em locais públicos e 
pretende dobrar esse nú-
mero. Pequim deixou bem 
clara a preferência por 
essa tecnologia, e o efeito 
ioiô transmitiu essa men-
sagem de maneira eficaz. 
Administrações locais e 
instituições de segurança 
estão adquirindo software 
de reconhecimento facial e 
câmeras de alta resolução 
em grandes quantidades. 
Além do mais, as empresas 
chinesas têm poucas limi-
tações ou desafios ao ven-
der esse tipo de tecnologia, 
enquanto no Ocidente ain-
da se debate sobre como e 
quando ela pode ser usada 
"apropriadamente".

A Sensetime foi funda-

da em 2015 e, em 2017, 
já era lucrativa. Em 2018, 
tornou-se a start-up de IA 
mais valiosa do mundo, va-
lendo cerca de 4,5 bilhões 
de dólares. 

Uma segunda start-up, 
a Megvii, trabalha em es-
treita colaboração com 
Pequim desde 2011 para 
desenvolver um sistema 
de vigilância nacional e 
ajudou a polícia a prender 
centenas de criminosos. 
Seu aplicativo de código 
aberto Face ++ já é usado 
por mais de 300 mil pro-
gramadores.

A China está a caminho 
de capturar metade do 
mercado global até 2025 
e é possível que a quar-
ta empresa, a CloudWalk 
(primeira a romper o mo-
nopólio 35 do Face-ID da 
Apple) seja o maior player 
mundial um dia. Eles estão 
investindo maciçamente 
para alcançar o reconhe-
cimento facial 3D que não 
apenas excede uma taxa 
de precisão de 99% como 
também reduzirá o tempo 
de reconhecimento para 
alguns milissegundos. 

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

+55(84) 999833497

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

PASCAL COPPENS
Autor, palestrante, sinologista

e empreendedor

Seja por necessidade 
ou por vontade, muitos 
profissionais acabam se 
tornando microempre-
endedores individuais, os 
chamados MEIs. Segundo 
o Portal do Empreende-
dor, somente no ano de 
2020, mesmo com a crise 
causa pela pandemia da 
Covid-19, foram contabi-
lizados quase 2 milhões 
de novos MEIs no Brasil, 
número maior que o re-
gistrado em 2019 (1,2 
milhão). 

O MEI é um regime tri-
butário simplificado, com 
isenção de alguns impos-
tos, criado em 2009 para 
incentivar e facilitar a for-
malização de pequenos 
negócios e de trabalhado-
res autônomos como ven-
dedores, cabeleireiros, 
pedreiros, entregadores 
de aplicativos e profes-
sores particulares. Com 
o registro, o profissional 
pode ter CNPJ, emitir no-
tas fiscais e ter acesso a 
benefícios previdenciá-
rios como auxílio doença 
e aposentadoria.

Apesar da populariza-
ção, abrir um MEI é um 
assunto que pode cau-
sar dúvidas. O contador 
Amadeu Augusto Moraes, 
da Academia Ninja, pro-

jeto de conteúdos educa-
cionais para prestadores 
de serviço desenvolvido 
pelo GetNinjas, criou um 
passo a passo. Confira:

1º passo - Pesquisa
Segundo Amadeu, a 

modalidade MEI é o re-
gime de tributação mais 
simples do país, mas an-
tes de fazer qualquer 
cadastro, o profissional 
deve fazer uma pesquisa 
prévia sobre a categoria. 
"Tal sondagem é impor-
tante para que o empre-
endedor certifique qual a 
atividade que irá desen-
volver e se esta atividade 
atende às regras do MEI 
emanadas na Lei Com-
plementar nº 128/2008. 
Além disso, também é 
necessário fazer uma 
consulta prévia junto a 
prefeitura para conferir a 
viabilidade de seu ende-
reço e atividade escolhi-
da", explica o especialista.

2º passo - Cadastro no 
Portal do Empreendedor

Todo o cadastro para 
a abertura do MEI é feito 
pelo Portal do Empreen-
dedor (www.portaldo-
empreendedor.gov.br/). 
Em seguida é necessário 
clicar em "Empreende-
dor" e depois na opção 
"Quero ser MEI". Por fim, 

é necessário selecionar a 
opção "Formalize-se".

3º passo - Inclusão de 
informações pessoais

Logo em seguida, o 
profissional será redire-
cionado para um portal 
do governo federal. O 
empreendedor deve pre-
encher o seu CPF e em se-
guida, será redirecionado 
para o REDESIM, ambien-
te para inserção dos da-
dos pessoais. As informa-
ções pessoais requeridas 
são: CPF, data de nasci-
mento, nome empresa-
rial, nome do empresá-
rio, nacionalidade, sexo, 
nome da mãe, RG, telefo-
ne, e-mail, comprovante 
de endereço e número do 
recibo da DIRPF dos dois 
últimos anos, nome fan-
tasia, capital Social, com-
provante de endereço da 
empresa e da residência.

4º passo - Inclusão de 
informações sobre as ati-
vidades

Na próxima etapa, o 
profissional precisa ca-
dastrar sua atividade 
principal e as secundá-
rias. Amadeu reforça que 
o empreendedor deve se 
atentar, pois só é permi-
tida uma atividade prin-
cipal e, no máximo, 15 
atividades secundárias. 
Após esse preenchimen-
to, é necessário detalhar 
o endereço comercial e as 
formas de atuação. Após 
tais etapas e sua respecti-
va confirmação, o MEI do 
indivíduo estará criado e 
o CNPJ será emitido jun-
to com o certificado de 
MEI (CCMEI), ao final do 
cadastro. É recomendável 
que o certificado seja im-
presso.

I D E I A S  &  N E G Ó C I O S . . .

Saiba como se tornar um microempreendedor em 
quatro etapas

Contador Amadeu Augusto Moraes explica passo a passo como funciona 
a abertura do MEI

Foto: Pixabay
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Tudo que você precisa saber sobre Lip Oil 
e Lip Tint Coloração de cabelos 

é um termo profissional 
cunhado pela indústria 
que se refere a produtos 
e serviços de coloração de 
cabelos artificiais. A cor 
do cabelo é única em cada 
indivíduo: não existem 
duas pessoas exatamente 
com a mesma cor. E a me-
lanina é o que confere a 
cor dos cabelos, e existem 
três tipos de melanina no 
córtex:

1 – Eumelanina: é a 
melanina que confere as 
cores preta e marrom ao 
cabelo;

2 – Feomelanina: é a 
melanina que confere o 
loiro e o vermelho (ruivo) 
ao cabelo;

3 – Melanina mista: é 
uma combinação da cor 
natural do cabelo, que 
contém eumelanina e feo-
melanina.

Os produtos para co-
loração geralmente se 
enquadram em duas ca-
tegorias: não oxidativos e 
oxidativos. As colorações 
não oxidativas são clas-
sificadas em temporárias 
e semipermanentes (tra-
dicionais). As colorações 
oxidativas são classifica-
das demipermanentes 
(apenas de depósito) e 
permanentes (de eleva-
ção e depósito). 

Todos esses produtos, 
com exceção da cor tem-
porária, requerem um tes-
te de contato prévio, que 
os cabeleireiros chamam 
de “teste de mecha”.

Coloração temporá-
ria: Geralmente utiliza-
da para criar resultados 
divertidos e ousados e é 
facilmente removida do 
cabelo.

Coloração semiperma-
nente: Apresenta os servi-
ços de coloração ao clien-
te. Acrescenta resultados 
sutis de cores e tonaliza 
cabelos pré-clareados

Coloração demiperma-
nente: Realça a cor natu-
ral, tonaliza cabelos pré-
-clareados, renova a cor 
desbotada e serve como 
preenchimento na reno-
vação da cor.

Coloração permanente: 
Muda a coloração existen-
te, cobre os fios brancos, 
cria mudanças no brilho 
ou na coloração de apa-
rência natural.

A escolha do tipo de 
coloração deve ser feita 
por um profissional, pois 
os produtos existentes no 
mercado se comportam 
de forma diferente em 
cada cabelo.

S A Ú D E  C A P I L A R . . .

HELAINY ARAUJO DEVOS
Consultora de produtos capilares

@saudecapilarvip, 
@helainydearaujodevos

Tipos de coloração de cabelos

Foto: Pixabay

Lip oil

Lip Oil é um hidratan-
te labial enriquecido com 
óleos que proporciona 
brilho intenso e hidrata-
ção mais profunda, rege-
nerando a pele da boca 
criando uma barreira que 
impede a secura. A boca 
não possui glândulas se-
báceas para repor o óleo 
natural da pele e prote-
ger essa parte, por isso 
essa área costuma ficar 
tão seca. O hidrante labial 
pode ser usado tanto para 
finalizar a make como 
para a preparação dos lá-
bios. Nada melhor do que 
unir beleza e saúde dos 
lábios em um único item. 
A textura e embalagem 
são semelhantes a de um 
gloss, porém sua fórmula 
possui diversas especia-
rias para tratar os lábios 
como jojoba, uva e giras-
sol. Cada marca desenvol-
ve a sua própria fórmula, 
então é importante ler 

os componentes do pro-
duto. O gloss geralmente 
deixa os lábios pegajosos, 
diferente dele, o Lip Oil 
possui uma textura mais 
suave, não acrescentam 
cor e deixam apenas o 
efeito de brilho. Por isso, 
podem ser usados sozi-
nhos ou por cima do ba-
tom. Existem diferentes 
tipos de aplicadores de 
Lip Oil, como por exem-
plo o aplicador de pincel, 
lembra muito os aplica-
dores de corretivos como, 
muitas vezes a texturas 
desses aplicadores não 
lembra óleo, são cremo-
sos e os lábios ficam hi-
dratados como um batom 
cremoso comum. O Lip 
Oil também pode conter 
cor, apesar de não ser a 
marca do produto, quan-
do possuem cor a textura 
pode ser bem diferente, 
ocorrendo uma mistura 
de gloss com óleo dando 
uma leve cor nos lábios, 

que pode mudar de acor-
do com o PH dos lábios da 
pessoa.

Lip Tint

O Lip Tint é diferente 
do Lip Oli. O produto é 
um líquido corante, e tem 
a função similar à de um 
gloss ou batom, sendo 
aplicado por um pincel. 
Porém, o Lip Tint possui 
uma camada mais fina, 
servindo para pigmentar 
os lábios de maneira na-
tural. É um produto ver-
sátil e garante além de 
um lábio pigmentado, po-
dendo também ser usado 
como blush, quando apli-
cado nas maçãs do rosto e 
até em sombra nos olhos. 
O cosmético surgiu na 
Coréia do Sul, com o pro-
pósito de dar um aspecto 
mais natural e duradouro 
somente para os lábios. 
Porém, atualmente já 
existem diversos tipos de 
Lip Tint no mercado e sua 
função expandiu. A forma 
mais simples de aplicar 
o lip tint é através de pe-
quenas batidinhas com os 
dedos na região do rosto 
desejada. Existem vários 
tipos e cores de Lip Tint 
e alguns até possuem 
cheiro, o mais comum de 
encontrar é em tons aver-
melhados. 

Foto: Mybest-Brazil

B E L E Z A . . .
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Entre os séculos XVI e 
XIX, os negros que con-
seguiam fugir dos enge-
nhos se refugiavam, com 
outros em igual situação, 
em locais bem escondidos 
e fortificados no meio das 
matas. Esses locais eram 
conhecidos como quilom-
bos. Nessas comunidades, 
viviam de acordo com sua 
cultura africana, plantan-
do e produzindo em comu-
nidade.

Os quilombos repre-
sentaram uma das formas 
de resistência e combate 
a escravidão. Rejeitando 
a cruel forma de vida, os 
quilombolas buscavam a 
liberdade e a dignidade, 
resgatando suas tradições 
e a forma de viver que dei-
xaram na África. Tiveram 
grande importância e sig-
nificado para a formação 
da cultura afro-brasileira. 
Eles surgiram não somen-
te como forma de lutar 
contra o sistema escrava-
gista, mas sim, como uma 
proposta de uma socieda-
de, onde não existiam divi-
sões de classes e nem um 
poder absolutista. Uma 

sociedade antiescravagista 
e anti-latifundiária, onde 
a todos os quilombolas 
eram dados direitos e de-
veres comuns de produ-
zir e adquirir os bens que 
eram colocados à disposi-
ção de todos para a reali-
zação plena dos membros 
do quilombo. Não abri-
gava, apenas negros, mas 
também brancos margina-
lizados, mestiços e alguns 
índios.

O Quilombo de São José 
da Serra é formado por 
descendentes de escra-
vos que vieram do Congo, 
Guiné e, principalmente, 
de Angola. É uma das mais 
antigas comunidades qui-

lombolas do 
estado do 
Rio de Ja-
neiro, for-
mada por 
volta de 
1850. Situ-
ado no Vale 
do Paraí-
ba, ao Sul 
do estado, 
na região 
que, histo-
ricamente, 
se tornou 
conhecida 
como Vale 
do Café. Lo-
calizado em 
uma área 

de 476 hectares, na Serra 
da Beleza, após o Distrito 
de Conservatória, abriga, 
hoje, cerca de 150 quilom-
bolas que mantem as tra-
dições africanas.

O território e o modo 
de vida são caracterizados 
pela produção agrícola de 
subsistência; pelo sincre-
tismo entre umbanda e ca-
tolicismo; pelo jongo, uma 
dança que produz uma 
atitude religiosa de culto 
a natureza, aos antepas-
sados (pretos-velhos es-
cravos) e, aos orixás; pela 
pedreira e pela árvore sím-
bolo do São José da Serra, 
o grande Jeqiitibá, de onde 
os quilombolas acreditam 
emanar a força motriz da 
comunidade; pela relação 
sacra com a paisagem; 
pela sabedoria sobre as er-
vas medicinais.

É uma comunidade de 
matriz africana que, assim 
como outras existentes no 
país, destaca-se por suas 

contribui-
ções sobre 
o conheci-
mento das 
plantas e de 
seus múlti-
plos usos, 
na constru-
ção de mo-
radias e no 
tratamento 
de saúde fí-
sica e espi-
ritual, todos 
interligados 
à busca do 
bem-estar 
h u m a n o . 
Destaca-se, 
t a m b é m , 
pela resis-
tência em 
relação à 
m a n u t e n -
ção de suas 

tradições que se refletem 
nas relações sociais e em 
seu modo peculiar de vida 
e no fato da forte ligação da 
comunidade com fragmen-
tos da floresta atlântica.

O Jongo é uma dança 
de roda tida como uma 
das que deram origem do 
samba e considerado pelo 
Governo Federal como Pa-
trimônio Histórico Nacio-
nal. Sua origem remonta à 
região africana do Congo e 
Angola e chegou ao Brasil 
Colônia com os negros. A 
estruturada festa do jon-

go segue ritos tradicionais 
consagrados, como foguei-
ra ao centro e o terreiro ro-
deado por tochas. Antes de 
iniciar os pontos, a mulher 
negra mais idosa é res-
ponsável pelo jongo, pede 
licença aos pretos-velhos 
antigos -- velhos jonguei-
ros -- benzendo-se os tam-
bores sagrados. É costume 
dançar o jongo no dia 13 
de maio, em homenagem 
aos ancestrais sacrifica-
dos pela escravidão, assim 
como nos dias de santos 
católicos de devoção da 
comunidade, nas festas 
juninas e em casamentos. 
Originalmente, é dançado 
ao som de tambores con-
feccionados com troncos 
de árvore e considerados 
sagrados por seu poder de 
comunicação com os an-
tepassados indo " buscar 
quem mora longe". Os pon-
tos do jongo costumam re-
tratar o contato com a na-
tureza, fatos do cotidiano, 
o dia a dia do trabalho bra-
çal nas fazendas e a revolta 
diante da opressão. Mistu-
ram o português com a lín-
gua quimbundo, herança 
dos povos Bantu.

O Quilombo São José da 
Serra é o berço do jongo e 
terra natal da lendária jon-
gueira e sambista Clemen-
tina de Jesus.

Quilombo São José da Serra: berço do Jongo e origem do Samba

VITOR CHIMENTO
Biólogo e jornalista

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

Fotos: Diivulgação
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A Caixa Econômica 
Federal e o Ministério 
do Turismo disponibili-
zaram R$ 1,2 bilhão via 
Fundo Geral de Turismo 
(Fungetur) para contra-
tação por empresas do 
setor. A principal novi-
dade é a ampliação do 
público-alvo da linha de 
crédito, que agora abran-
ge empresas com fatura-
mento anual inferior a R$ 
4,8 milhões. As vantagens 
desta linha de capital de 
giro inclui prazo de fi-
nanciamento de até 60 
meses, sendo até 12 me-
ses de carência e taxas de 
juros de 5% a.a ou 0,41% 
a.m. mais Selic.

A linha de crédito é 
exclusiva para o setor do 
turismo, um dos mais afe-
tados pela pandemia do 
novo Coronavírus. Além 
do recurso aportado pelo 
Ministério do Turismo 
via Fundo Geral de Tu-
rismo (Fungetur), outra 
grande novidade é a fle-
xibilização das garantias 
apresentadas.

Para o presidente da 
Caixa, Pedro Guimarães, 
o apoio do governo fede-
ral e da Caixa a setores es-
tratégicos como o do tu-
rismo são fundamentais 
para a sustentabilidade 
dessas empresas. 

“A Caixa, principal par-
ceira do turismo e das mi-
cro e pequenas empresas, 
acredita na importância 
do setor para retomar e 
impulsionar a economia, 
e a parceria com o Minis-
tério do Turismo nos per-
mite apoiar e fortalecer 
os empresários do ramo, 
um dos mais afetados 
pela crise atual”, disse.

Atualmente, muitas 
empresas de turismo no 

Brasil com a pandemia. 
Segundo estudos, cerca 
de 50 mil empresas que 
trabalham na área, acaba-
ram fechando as portas, 
entre março e agosto. O 
número representa a ex-
tinção de 16,7% dos es-
tabelecimentos turísticos 
do País, especialmente 
bares e restaurantes, ho-
téis, pousadas e similares

Entenda as exigências
e as vantagens

Para ter acesso às con-
dições especiais da linha 
de crédito, as empresas 
devem ter mais de 12 
meses de constituição e 
possuir o certificado do 
Cadastur que pode ser 
obtido por meio do en-
dereço https://cadastur.
turismo.gov.br.

Além de ser uma im-
portante fonte de con-
sulta para os turistas, o 
cadastro no Cadastur ga-
rante diversas vantagens 
e oportunidades aos seus 
cadastrados com: aces-
so a financiamento por 
meio de bancos oficiais; 
apoio em eventos, feiras 
e ações do Ministério do 
Turismo; incentivo à par-
ticipação em programas e 
projetos do governo fede-
ral; visibilidade nos sites 
do Cadastur e do Progra-
ma Viaje Legal e partici-
pação em programas de 
qualificação promovidos 
e apoiados pelo Ministé-
rio do Turismo

Com o certificado, os 
interessados poderão 
procurar uma agência 
bancária ou manifes-
tar interesse através da 
página CAIXA Com Sua 
Empresa, no endereço ht-
tps://www.caixa.gov.br/
caixacomsuaempresa.

T U R I S M O . . .
Disponibilizados R$ 1,2 bilhão para o 

setor do Turismo brasileiro
Um dos mais impor-

tantes e completos espa-
ços para as artes do Rio 
de Janeiro, a Cidade das 
Artes está com ativida-
des suspensas em função 
da pandemia, mas já há 
uma previsão de quando 
as atividades devem ser 
retomadas:  o espaço está 
preparando uma progra-
mação para o mês de ju-
nho, segundo informou a 
assessoria de imprensa. 
Para cariocas e turistas 
que ainda não o conhe-
cem, pode ser uma ótima 
uma oportunidade para 
ver de perto um local que 
se tornou referência em 
formação e difusão cul-
tural, respeitando, claro, 
todas os protocolos dos 
órgãos de saúde.

Ainda não foram di-
vulgados a data exata de 
reabertura e detalhes 
sobre a programação 
que está sendo constru-
ída pelo complexo cultu-
ral, que, por enquanto, 
está funcionando apenas 
como posto de vacina-
ção contra a Covid-19, 
desde o dia 31 de março 
– a imunização acontece 
no 2° andar, no foyer da 
Grande Sala, de segunda 
à sexta, das 8h às 17h. O 
local também é ponto de 
coleta de alimentos para 
a campanha "Rio contra 
a fome", que recolhe do-
nativos de quem vai se 
imunizar contra a doen-
ça, para atender pessoas 
em situação de vulnera-
bilidade.

A Exposição de Lego, 
aberta antes da interrup-
ção das atividades, con-
tinua fechada e deve ser 
retomada em junho, as-
sim como o concerto Bee-

thoven Fest 202, também 
temporariamente em vir-
tude do agravamento da 
pandemia. A Sala de Lei-
tura e a bilheteria tam-
bém estão fechadas e os 
ensaios fotográficos não 
estão autorizados no mo-
mento.

Arquitetura e atrações  
O prédio escultural 

erguido a dez metros do 
chão, no coração da Bar-
ra da Tijuca, abriga um 
dos mais importantes e 
completos espaços para a 
representação das artes e 
chama a atenção por sua 
arquitetura. O conceito 
de cultura como motor 
do desenvolvimento foi 
o ponto de partida para 
a criação do conjunto de 
instalações que integram 
o grande ícone arquite-
tônico planejado pelo ar-
quiteto francês Christian 
Portzamparc.

Música, teatro, cinema, 
dança, artes plásticas, e 
outras manifestações ar-
tísticas brasileiras e de 
todos os povos são dis-
ponibilizados ao público 
pelo espaço, que reúne a 
Grande Sala, o Teatro de 
Câmara, a Sala de Música 
Eletroacústica, as salas 
multiuso, a sala de expo-
sições, as salas de ensaio, 

entre outros. A Casa da 
Artes é também um gran-
de espaço de convivência, 
concentrando no mesmo 
lugar teatros, restauran-
te, loja, bistrô.

As amplas áreas exter-
nas cobertas, ao lado do 
grande espelho d’água 
no térreo ou no primeiro 
andar, e mesmo as arqui-
bancadas construídas ao 
longo das escadas que le-
vam ao futuro restauran-
te, são também atraen-
tes locais de circulação e 
permanência de público, 
onde são realizados per-
formances, exposições, 
espetáculos abertos, bai-
les ou eventos para crian-
ças.

A Fundação Cidade 
das Artes, como um es-
paço de fomento à cul-
tura, possui relevantes 
desdobramentos sociais 
e educativos. Por meio 
de seu programa de Arte 
e Educação, apresenta 
ainda uma programação 
de atividades literárias 
e artísticas destinadas 
às crianças e jovens das 
escolas, às famílias e a 
participantes individuais. 
Este programa compor-
ta projetos como sala de 
leitura, cursos e oficinas, 
eventos educativos.

Foto: Divulgação

Referência em cultura, Cidade das Artes prepara 
programação para junho

O  R I O  Q U E  O  C A R I O C A  N Ã O  C O N H E C E . . .

Pandemia suspendeu atividades 
no espaço, que atualmente abriga 
posto de vacinação contra Covid-19
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Flamengo goleia na Libertadores e Fluminense 

vence no sufoco
O Fluminense precisa voltar a ser 

protagonista e fazer frente ao 
Flamengo no Carioca

Palmeiras, Inter, Galo e São Paulo vencem; Santos é 
derrotado

O Flamengo venceu sua 
segunda partida, em dois 
jogos, na Copa Libertado-
res, e se isolou na ponta do 
Grupo G. Jogando no Rio 
de Janeiro, o Rubro-Negro 
bateu o Unión La Calera, 
do Chile, por 4 a 1, e che-
gou aos seis pontos soma-
dos. Na outra partida do 
grupo, a LDU, do Equador, 
venceu o Vélez Sarsfield 
(ARG) e chegou aos quatro 
pontos na vice-liderança. 
A equipe argentina não 
soma pontos.

O Flamengo teve domí-
nio da partida e chegou 
aos 2 a 0 ainda no primei-
ro tempo, com gols de Ga-
briel e Arrascaeta, princi-
pais destaques da equipe. 
No segundo tempo, o Fla 
tomou um susto e Saez, 
diminuiu logo no início. 
Contudo, ainda teve tempo 
para Gabriel marcar mais 
um e Pedro, com um lindo 
gol, sacramentar a goleada 
do Rubro-Negro.

Já o Fluminense, atuou 
na Colômbia, diante do 
Santa Fé, e conseguiu sair 
com uma ótima vitória, 
graças a uma brilhante 
atuação de Fred, por 2 a 1. 
O centroavante, que che-
gou a 185 gols pelo clube, 
marcou duas vezes. O pri-
meiro ainda na etapa ini-
cial, aproveitando passe 
de Nenê e concluindo com 
categoria para abrir o mar-
cador. No segundo, Egídio 
cruzou e de cabeça com-
pletou para as redes.

Na segunda etapa, Egí-
dio foi expulso e compli-
cou a vida tricolor, que viu 
Giraldi marcar e diminuir 
a vantagem. Depois os co-
lombianos pressionaram 
até o fim do jogo e o golei-
ro Marcos Felipe foi exigi-
do em pelo menos duas 
oportunidades, mas foi se-
guro e garantiu a primeira 
vitória do Flu, que agora 
chega a quatro pontos na 
competição em dois jogos, 
na liderança ao lado do Ri-
ver Plate.

Por Guilherme Abrahão

Com Botafogo e Vasco eli-
minados do Campeonato 
Carioca, deu o que podia-
-se chamar de óbvio ulu-
lante: Flamengo campeão 
da Taça Guanabara e Flu-
minense com a segunda 
campanha. E isso significa 
que os dois melhores ti-
mes do Rio de Janeiro - o 
Fla do Brasil - devem con-
firmar as vagas na final 
do Estadual, pelo segundo 
ano consecutivo. E a mis-
são do Tricolor é mostrar 
que pode ser protagonista 
e que pode bater de frente 
com o Rubro-Negro.
Os últimos confrontos en-
tre as equipes mostraram 
um total equilíbrio nas 
partidas. Porém, na hora 
de levantar o caneco, o 
Flamengo está andando a 
braçadas. Nos últimos dois 
anos, o futebol carioca le-
vou oito títulos: todos com 
o Fla. De volta à Liberta-
dores depois de oito anos, 
ficando entre os melhores 
do Brasileiro de 2020, o 
Flu investiu e vem com 
mais força do que na tem-
porada passada. Já mos-
trou que pode pensar um 
pouco maior ao enfrentar 
o River Plate pela competi-
ção continental.
Não é uma missão simples 
passar a frente do Flamen-
go. Por mais que o Carioca 
seja o título com menos 
valor, ser campeão diante 
do Rubro-Negro será uma 
boa nova para o torcedor 

do Fluminense. Será seu 
retorno em grande estilo 
ao cenário dos concorren-
tes mais fortes do Brasil.
Com todo respeito a Por-
tuguesa e Volta Redonda, 
mas Flamengo e Flumi-
nense são obrigados a fa-
zer esta final. E o Fla é o 
grande favorito. Por isso, é 
a hora do Tricolor mostrar 
que ainda é uma das maio-
res forças do Brasil. Essa 
tem que ser sua grande 
chance.
Uma eventual conquista 
estadual pode também ser 
um divisor de águas para 
torneios como a Copa do 
Brasil e até mesmo a Copa 
Libertadores. Em ambas 
as competições, o Tricolor 
tem pedreiras pelo cami-
nho. No torneio nacional, 
o Red Bull Bragantino, que 
apesar de não ser um clu-
be tradicional, é um dos 
com maiores investimen-
tos do país. Na continental, 
adversários fortes da Co-
lômbia, Santa Fé e Junior 
de Barranquilla, sem con-
tar o poderoso River Plate 
(ARG), que em cinco anos 
com Gallardo no comando, 
chegou em todas as vezes 
entre os quatro melhores 
da competição.
Para Roger Machado, tam-
bém, será um salto imenso 
na carreira. Após passa-
gens questionáveis por 
Grêmio, Atlético-MG, Pal-
meiras e Bahia, a sua chan-
ce de mostrar que pode 
sim estar entre os grandes 
nomes. E para isso, um tí-

tulo carioca, 
diante do 
Flamengo, 
seria um 
apogeu em 
sua curta 
e, até aqui, 
nada ani-
madora car-
reira.

Os outros brasileiros 
também fizeram bonito na 
Copa Libertadores, menos 
o Santos. Se o Flamengo go-
leou, o Palmeiras e o Inter-
nacional não deixaram por 
menos e também atropela-
ram seus rivais pela segun-
da rodada da competição. 
Jogando em São Paulo, o 
Palmeiras jogou para longe 

a desconfiança e aplicou 5 
a 0, no Independiente del 
Valle (EQU), considerado 
uma das melhores equipes 
da competição. O destaque 
ficou por conta de Rony, que 
marcou duas vezes.

Já o Inter recuperou-
-se da derrota na estreia 
e venceu o Deportivo Tá-
chira (VEN), também por 

goleada, mas por 4 a 0. O 
Atlético-MG, conseguiu sua 
primeira vitória também 
na competição ao vencer o 
América de Cali (COL), por 
2 a 1. O grande destaque foi 
Hulk, que entrou e marcou 
duas vezes. Já o São Paulo, 
assim como Palmeiras e Fla-
mengo, manteve os 100% 
de aproveitamento ao ven-
cer o Rentistas (URU), por 2 
a 0, dentro do Morumbi.

Quem se complicou na 
competição foi o Santos. 
Sem treinador, já que o ar-
gentino Ariel Holan pediu 
demissão na última sema-
na, a equipe paulista foi a 
Argentina e perdeu por 2 a 
0 para o Boca Juniors. Com 
o resultado, o Peixe chegou 
a duas derrotas em dois jo-
gos e começa a ver distante 
a classificação para a próxi-
ma fase.
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Fred garantiu a primeira vitória 
do Flu na Libertadores

Hulk saiu do banco para confirmar a 
vitória do Galo


