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O ADEUS A PAULO 
GUSTAVO

CPI DEVE SER AMPLA, 
GERAL E IRRESTRITA

Ator e humorista morre aos 42 anos vítima de 
complicações de Covid-19

Senadores ouvem ex-ministros da saúde e atual, mas 
seguem sem averiguar estados e municípios
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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 . . .

O Brasil está de luto 
mais uma vez. Claro que 
as mais 400 mil mortes 
doem em todo cidadão 
que parece não ver fim 
nessa pandemia da CO-
vid-19. Mas esse nome 
em especial emocionou a 
todos. Paulo Gustavo foi 
mais uma vítima dessa 
doença que vem atingin-
do milhares de pessoas 
por todo o planeta. Mas 
logo ele, que sempre fez 
todo o país sorrir, de re-
pente arrancou lágrimas 
de quase todos. Ele que 

tinha como objetivo di-
vertir, sem querer aca-
bou fazendo muita gente 
sofrer. De forma precoce, 
deixa seus fãs órfãos com 
apenas 42 anos. Com uma 
história de vida impres-
sionante, o comediante 
se despede, mas deixa 
seu nome gravado no co-
ração de muitos brasilei-
ros. Nosso jornal presta 
esta homenagem a esse 
brilhante brasileiro. Que 
sempre nos fez rir. 

Paulo Gustavo ajudou 
muita gente nessa pande-

mia. Doou respiradores 
para o Amazonas, quando 
pouca gente sabia. Assun-
to esse, só revelado após 
seu falecimento. E ele que 
pediu tanto para todos 
ficarem em casa, entrou 
no hospital em março e 
foram dois meses de ago-
nia para todos. Mas agora 
descansou. Por mais pes-
soas assim esse mundo. 
Por mais amor e alegria. 
Nossa ideia é uma home-
nagem para ele.

Paulo Gustavo arranca lágrimas pela primeira vez

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

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

1) Minha habilitação ven-
ceu esse mês, e fui infor-
mado que não preciso me 
preocupar. Posso continuar 
dirigindo? (Pedro Silva, Ti-
juca)

Devido à nova portaria 
do Contran, 209/2021, se 
sua CNH ou PPD expirou 
a partir de 01 de março de 
2020, não se preocupe! Foi 
prorrogado o prazo de vali-
dade de habilitações venci-
das desde esta data. Ou seja, 
seu documento continua 
válido, por tempo ainda a 
ser definido.

2) Pedi demissão e no-
tifiquei meu patrão. Ainda 
estou cumprindo o aviso 
prévio, mas me arrependi e 
quero continuar na empresa. 
O patrão pode desconsiderar 
o pedido de demissão? (João 
Silva, Quintino)

Sim, a rescisão do con-
trato de trabalho só se tor-
na efetiva quando termina 
o prazo do aviso prévio. Se 
a parte que notificou recon-
siderar sua decisão, cabe a 
outra parte aceitar ou não 
a reconsideração. Ou seja, 
existe a possibilidade de de-

sistir do aviso prévio dado, 
desde que a outra parte 
concorde.

3 ) Quais requisitos devo 
preencher para ter direito 
a pensão por morte do meu 
marido? A pensão é para 
sempre? (Joana Silva Dutra, 
Realengo)

Os segurados que con-
tribuem para a Previdência 
Social têm direito de deixar 
uma pensão por morte aos 
seus dependentes. Para re-
ceber a pensão de forma 
vitalícia é necessário pre-
encher todos esses requisi-
tos: o cônjuge sobrevivente 
precisa ter no mínimo 44 
anos de idade; o segurado 
que morreu deve ter feito 
ao menos 18 contribuições 
à Previdência; o casamen-
to ou união estável precisa 
ter dois anos ou mais. Se o 
segurado que morreu cum-
pria as exigências de 18 
contribuições e dois anos 
de casamento, mas o mari-
do ou a mulher tiver menos 
de 44 anos, o pagamento 
da pensão será entre 3 e 20 
anos, dependendo da idade 
do cônjuge sobrevivente.

Está cada vez mais difí-
cil de entender a vacinação 
no Rio de Janeiro. Apesar 
de aparentemente estar 
andando em uma boa ve-
locidade, o Rio te obriga a 
se meter em situações que 
não fazem o menor sen-
tido. Em primeiro lugar, é 
obrigatório que você tome 
a primeira e a segunda dose 
no mesmo posto de saúde. 
Como assim? Se você mora 

na Barra da Tijuca e está de 
passagem pela Pavuna e se 
vacinar por lá, é obrigatório 
atravessar a cidade para to-
mar a segunda dose. Mas e 
existe uma carteira de vaci-
nação? Não há uma explica-
ção plausível para isso. 

Outra coisa que é ne-
cessário observar para me-
lhorar são os atendentes. 
Em alguns postos de saúde 
existem relatos da falta de 

paciência e de educação 
de quem aplica a vacina ou 
até mesmo de quem recebe 
quem vai se vacinar. É preci-
so ter muita paciência para 
aceitar. O problema é que 
ela se esgota bem rápido 
dessa maneira. Hora de re-
pensar algumas coisas. Pelo 
bem de todos e por uma va-
cinação mais ágil e tranqui-
la para todos os cidadãos do 
Rio de Janeiro.

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

Que norma é essa que te obriga a vacinar no mesmo posto de saúde sempre?
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Uma operação no Mor-
ro do Jacarezinho, na Zona 
Norte do Rio de Janeiro, 
contra o tráfico de drogas, 
na última quinta-feira (6), 

terminou com 28 pessoas 
mortas, após um intenso 
tiroteio. Segundo a Polí-
cia Militar, um dos mor-
tos é o policial civil André 

Frias, baleado 
na cabeça e os 
demais eram 
suspeitos de 
tráfico. Dois 
passageiros do 
metrô foram 
baleados den-
tro de um va-
gão da linha 2, 
na altura da es-
tação Triagem, 
e ficaram feri-
dos, mas sem 
risco de morte.

Além dos 
mortos, um morador do 
Jacarezinho foi atingi-
do no pé, quando estava 
dentro de casa, e também 
não corre risco. No tiro-

teio, dois policiais civis 
também se feriram. Víde-
os registraram o som de 
rajadas, e explosões de 
bombas foram registradas 
em diferentes pontos da 
favela.

Ainda segundo infor-
mações, quem mora na 
comunidade não conse-
guiu deixar suas casas 
para ir aos compromissos 
diários. Segundo relatos, 
entre eles estava uma grá-
vida com uma cesariana 
marcada e não pode ir até 
a Clínica da Família, próxi-
ma ao local, que também 
permaneceu fechada.

As mortes confirmadas 
são as maiores em alguma 

operação realizada na re-
gião, desde 2016, segundo 
dados do site Fogo Cruza-
do, que faz essa contagem 
desde a época em sua pla-
taforma digital.

As operações só podem 
ser feitas em caráter de 
“hipóteses excepcionais” 
e para isso é preciso a au-
torização do Ministério 
Público em conjunto com 
a Polícia Militar. Devido 
ao número de óbitos, um 
advogado da Comissão 
de Direitos Humanos da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) já foi desig-
nado para acompanhar o 
caso.

Operação no Jacarezinho é a mais letal da história do Rio: 28 mortos

O município do Rio de 
Janeiro autorizou a per-
manência de pessoas e o 
comércio nas areias das 
praias da cidade em todos 
os dias, inclusive fins de 
semana e feriados. Tam-
bém foi suspenso o toque 
de recolher nas ruas das 
23h às 5h. As novas medi-
das têm validade até o dia 
20 de maio.

As medidas de res-
trição estavam em vigor 
desde março, com o ob-
jetivo de conter a pan-
demia de covid-19, mas 
perderam a validade com 
a publicação de um novo 
decreto pela prefeitura 
do Rio de Janeiro.

Mesmo com a divul-
gação do novo decreto, 
o Prefeito Eduardo Paes 
afirmou que durante a 
semana as liberações e 
restrições podem ser re-
vistas, de acordo com a 
situação e o avanço da 
pandemia.

As decisões sobre au-
mento ou flexibilização 
das restrições são base-
adas nos dados da evo-
lução da pandemia na ci-
dade, como o aumento de 
casos e óbitos, bem como 
de procura por serviços 
de urgência e emergência 
em saúde. Os dados tive-
ram aumento acentuado 
no fim de março e agora 
apresentam uma queda 
lenta.

“Quando nós começa-
mos a identificar a subi-
da daqueles casos, tem 
um momento de subida 
bastante forte, foi quan-
do nós começamos a to-
mar medidas mais duras. 
Nesse momento há uma 
queda. Óbvio, se essa cur-
va mudar, a gente muda 
rapidamente a tomada de 
decisão. Mas essa curva 
está caindo, o que é uma 
ótima notícia”.

A Polícia Civil do Rio 
de Janeiro indiciou por 
homicídio duplamente 
qualificado – impossibili-
dade de defesa da vítima 
e pelo emprego de tor-
tura – o vereador Jairo 
Souza Santos Júnior, co-
nhecido como Dr. Jairinho 
(sem partido), e a profes-
sora Monique Medeiros, 
padrasto e mãe de Henry 
Borel, de 4 anos. Laudo 
do Instituto Médico Le-
gal revelou que o menino, 
morto no dia 8 de março, 
sofreu 23 lesões, três de-
las na cabeça, e morreu 
devido a uma hemorragia 

no fígado provocada por 
ação violenta.

Além do homicídio, 
Jairinho também foi in-
diciado por dois episó-
dios de crime de tortura 
ocorridos em fevereiro e 
Monique, por tortura por 
omissão, porque, segun-
do as investigações, ela 
sabia que o filho estava 
sendo torturado e não 
agiu para evitar o crime. 
O inquérito foi enviado 
para o Ministério Públi-
co do Estado do Rio de 
Janeiro que vai decidir se 
denuncia ou não o casal 
pelos crimes.

Foto: Reprodução

Foto: Thomaz Silva/AGBr

Rio flexibiliza medidas restritivas, mas 
Eduardo Paes quer rever

Polícia indicia Dr.Jairinho e Monique pela 
morte de Henry

Foto: Reprodução

Medidas restritivas no Rio foram 
prolongadas até o dia 18

Dr.Jairinho e Monique Medeiros 
indiciados por morte dde Henry

Operação deixou 28 mortos 
no Jacarezinho
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A partir do golpe de 
1964, a ditadura militar 
decretou intervenção nos 
sindicatos, federações e 
confederações sindicais. 
Dominados pelos interven-
tores (agentes do regime), 
o sindicalismo passou a ser 
controlado pelos aparelhos 
militares. Após 1965, o mo-
vimento sindical atuante é 
dominado pelo sindicalis-
mo de resultado, ou seja, 
submisso à vontade dos pa-
trões, atuando de forma as-
sistencial na prestação de 
serviços assistenciais, mé-
dicos e jurídicos aos seus 
associados, inexistindo a 
atuação política, reivindi-
catória ou ideológica.

Durante os anos de 
chumbo impostos pela di-
tadura, empresários e diri-
gentes sindicais "pelegos" 
dominavam as estruturas 
do movimento sindical. En-
tretanto, no fim dos anos 
70, a partir das mobiliza-
ções independentes dos 
trabalhadores, construindo 
movimentos de oposições 
sindicais, a pressão contra 
a intervenção e pela liber-
dade de organização fez 
com que várias entidades 
sindicais fossem resgata-
das das mãos dos interven-
tores. Com o considerável 
aumento da mão-de-obra 
assalariada no eixo Rio, São 
Paulo e Belo Horizonte e 
as péssimas condições de 
trabalho e baixos salários, 
acendeu o estopim das lu-
tas por melhores salário e 
condições de trabalho.

Entre 1977 e 1988, o 
movimento sindical, já do-
minado por dirigentes liga-
dos a partidos de ideologia 
socialista e de esquerda, or-
ganizou e mobilizou traba-
lhadores ao enfrentamen-

to pelo fim da ditadura e 
pela abertura política, pela 
Anistia Ampla Geral e Ir-
restrita, pela volta dos exi-
lados políticos, pela forma-
ção das centrais sindicais, 
com destaque da criação da 
CUT, pela nova constituinte 
e pela campanha "Das Dire-
tas Já", que culminou com o 
"Fora Collor".

Foram anos de lutas e 
reconhecimento dos tra-
balhadores ao movimento 
sindical e às entidades sin-
dicais, sua importância no 
cenário político nacional 
e seu fortalecimento, que 
perdurou até meados dos 
anos 90.
As comemorações do 
Dia do Trabalhador
Praticamente, durante 

todos esses anos, a partir 
dos anos 80, as comemo-
rações do Dia do Traba-
lhador reuniam milhares 
de trabalhadores em todo 
o país, destacando as con-
centrações nas grandes ca-
pitais. Entretanto, após a 
eleição do sindicalista Lula 
à Presidência da República, 
a expectativa dos trabalha-
dores era de um governo 
verdadeiramente voltado 
aos interesses da classe tra-
balhadora, dos mais pobres 
e dos oprimidos pela selva-
geria do mercado capitalis-

ta.
Os trabalhadores depo-

sitaram em Lula todas as 
esperanças por dias melho-
res, o que não aconteceu. 
Pelo contrário, o que viven-
ciaram foi a total inoperân-
cia do movimento sindical, 
atado, oprimido pelas or-
dens palacianas, ditados 
pelo então presidente. 
Nunca na história do mo-
vimento sindical, nem nos 
tempos da ditadura, vimos 
representações dos traba-
lhadores tão acuadas e sub-
missas à vontade da classe 
patronal. Foram 13 anos de 
imobilismo e "peleguismo" 
praticados por lideranças 
sindicais que outrora com-
bateram a ditadura.

Esse "peleguismo" no 
movimento sindical de es-
querda, surgiu nos gover-
nos do PT, principalmente 
quando diversas lideranças 
sindicais assumiram cargos 
palacianos. Hoje, temos um 
sindicalismo totalmente 
refém do patronato, imo-
bilizado e sem força para 
reagir, pois não consegue 
reorganizar os trabalhado-
res para o enfrentamento, 
como ocorreu na reforma 
trabalhista que retirou 
diversos direitos garanti-
do na CLT. Exemplo desse 
fiasco foram as comemo-
rações desse 1º de Maio, 
que ficaram reduzidas às 
manifestações políticas dos 
ex-presidentes Fernando 
Henrique Cardoso, Lula, 
Dilma e Ciro Gomes, em 
pronunciamento televisivo.

Quanto às "lideranças" 
sindicais, estão mais preo-
cupadas em se manter nos 
seus respectivos empregos, 
visto que são detentores de 
estabilidade no emprego. A 
que ponto chegamos!!!

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

1º de maio: A decadência do movimento sindical!!! 

CARLOS AUGUSTO
(CARLÃO)

Sindicalista, advogado e jornalista
MTb 38577RJ

Equipe econômica pede veto a 
prorrogação de entrega do IR

Da Redação com Agência  
Brasil

O Ministério da Eco-
nomia recomendou que 
o presidente Jair Bolso-
naro vete o Projeto de 
Lei 639/21, aprovado 
pela Câmara dos Depu-
tados no último dia 13, 
que estende mais uma 
vez o prazo para entrega 
da declaração do Imposto 
de Renda Pessoa Física 
(IRPF) de 2021 de 31 de 
maio para 31 de julho .O 
texto depende de sanção 
presidencial para entrar 
em vigor.

Em nota, o Ministério 
da Economia justifica o 
pedido de veto afirman-
do que o adiamento do 
prazo para o fim de julho 
"teria impacto na arreca-
dação da União, estados 
e municípios e poderia 
impedir o pagamento de 
importantes programas 
sociais". Segundo o mi-
nistério, a prorrogação 
do prazo para pagamen-
to do imposto de renda 
apurado por três meses e 
a manutenção do crono-
grama original de resti-
tuição teriam como "con-
sequência um fluxo de 
caixa negativo, ou seja, a 
arrecadação seria menor 
que as restituições".

Ao justificar o pedido 
de veto, a pasta explicou 
ainda que a diferença 
negativa entre o gasto 
antecipado com o 
pagamento de resti-
tuições e o adiamen-
to da arrecadação 
do IR afetaria pro-
gramas emergen-
ciais implantados 
pelo governo federal 

para preservar atividades 
empresariais e manter o 
emprego e a renda dos 
trabalhadores, e a pro-
gramação de pagamento 
do auxílio emergencial de 
2021.

“Da mesma forma, es-
tados e municípios teriam 
redução considerável nos 
recursos destinados aos 
fundos de participação 
que subsidiam, entre ou-
tros, gastos com saúde 
para o combate à pande-
mia”, acrescenta a nota 
divulgada pela equipe 
econômica.

DIFICULDADES 
PARA ALTERAR 

TAXA
Aumentar de R$ 1,9 

mil para R$ 3 mil a faixa 
de isenção do Imposto 
de Renda (IR) resultaria 
em uma perda de recei-
ta entre R$ 37 bilhões e 
R$ 40 bilhões para o go-
verno federal. Segundo 
o coordenador-geral de 
Tributação da Secretaria 
Especial da Receita Fede-
ral, Fernando Mombelli, 
o aumento da faixa acar-
retaria a necessidade de 
o governo buscar outras 
formas de compensação 
orçamentária. Entre as 
possibilidades estão a 
mudança nos limites de 
abatimentos com despe-
sas médicas e o fim da 
isenção de tributação de 
dividendos.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
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B R A S I L . . .
Rio reduz grupos prioritários da 

vacina da Covid-19; veja calendário
Homem invade escola e mata crianças no 

Oeste de Santa Catarina
Um caso abalou o Bra-

sil na última terça-fei-
ra (4). Um jovem de 18 
anos invadiu uma esco-
la de educação infantil, 
em Saudade, no Oeste de 
Santa Catarina, e matou 
três crianças e duas pro-
fessoras empunhando 
um facão. Após o ocorri-
do, o rapaz - que não teve 
seu nome divulgado - se 
feriu com o objeto e se-
gue internado em estado 
grave em um hospital da 
mesma cidade.

As vítimas eram a 
professora Keli Adriane 
Aniecevski, de 36 anos e 
a agente educativa Mirla 
Renner, de 20 anos. Já os 
três bebês mortos pelo 
homem eram Sarah Lui-
za Mahle Sehn, de 1 ano 
e 7 meses; Murilo Mas-
sing, de 1 ano e 9 meses; 
e Anna Bela Fernandes de 
Barros, de 1 ano e 8 me-
ses.

A creche, que recebe o 
nome de Aquarela, rece-
be crianças de dois a seis 
anos, e durante o inci-
dente tinham pelo menos 
vinte no local. O delegado 
responsável pelas investi-
gações, Jerônimo Ferreira 
, afirmou que o jovem en-
trou no local e atingiu as 
vítimas com um facão. 
Não se sabe ainda a mo-
tivação do crime, mas a 
polícia garante que o caso 
será apurado. 

Ainda segundo o dele-
gado, ninguém da família 
do autor do crime sus-
peitava que ele planejava 
fazer algo do tipo. Ele não 
possuía nenhum envol-
vimento com a polícia e 
nem antecedentes crimi-
nais.

"Pais e irmã disseram 
que ele era mais quieto, 
não saía com ninguém, 
não tinha celular. Tinha 
se afastado dos poucos 
amigos", relatou o dele-
gado.

Na casa do assassino, 
foram encontrados duas 
novas facas e cerca de R$ 
11 mil em espécie. Segun-
do a família, o dinheiro 
era proveniente do sa-
lário do rapaz, que tra-
balhava em uma loja de 
confecção de roupas. Ele 
foi autuado em flagran-
te por cinco homicídios 
triplamente qualificados, 
além de uma tentativa 
de homicídio contra a 
criança que foi ferida. As 
qualificadoras dos crimes 
são: motivo torpe, utili-
zação de recurso que im-
possibilitou a defesa das 
vítimas e a utilização de 
meio cruel.

Como foi o caso
A primeira pessoa que 

o assassino atacou foi a 
professora Keli. Segundo 
relatos, a professora ain-
da conseguiu correr para 
uma sala, onde estavam 
quatro crianças e a a Mir-
la. O homem chegou até a 
sala e continuou os ata-
ques, matando Keli e três 
crianças. Mirla chegou a 

ser socorrida, mas não 
resistiu.

Em seguida, o homem 
chegou até a sala e conti-
nuou os ataques, matan-
do Keli e três crianças. 
Mirla chegou a ser socor-
rida, mas não resistiu. Se-
gundo a perícia, todas as 
vítimas foram atingidas 
com, pelo menos, cinco 
golpes de facão.

Ainda dentro da cre-
che, o assassino tentou 
entrar em todas as salas 
da creche, mas as pro-
fessoras conseguiram 
se trancar e proteger as 
crianças.

A única sobrevivente 
ao ataque é uma criança 
de 1 ano e 8 meses, que 
está na UTI. O assassino 
foi preso e levado ao hos-
pital após dar golpes con-
tra o próprio corpo. 

O fato causou comoção 
na cidade e em todo Bra-
sil. No hospital em que o 
suspeito está internado, 
em uma cidade próxima 
chamada Pinhalzinho, foi 
preciso reforçar o policia-
mento devido a revolta de 
locais que tentaram inva-
dir para linchar o rapaz. 
Todas as vítimas do ocor-
rido foram sepultadas na 
manhã de quarta-feira 
(5).

A prefeitura do Rio in-
formou que suspendeu 
a vacinação contra a co-
vid-19 para profissionais 
de educação, seguran-
ça pública, motoristas e 
cobradores de ônibus, 
transporte escolar e ser-
viços de limpeza urbana.

A decisão, conforme 
o executivo municipal, 
atende determinação do 
STF. Quem integra qual-
quer um desses grupos 
e que já tenha tomado a 
primeira dose, no entan-
to, está liberado para re-
ceber a segunda, confor-
me a prefeitura.

Com a mudança, o ca-
lendário de vacinação do 
Município seguirá con-

templando os seguintes 
grupos prioritários pre-
vistos no Plano Nacional:

– Pessoas a partir dos 
18 anos: gestantes e puér-
peras com comorbidades, 
pessoas com síndrome de 
Down e doentes renais 
crônicos dependentes de 
diálise;

– Seguindo o escalo-
namento etário: pesso-
as com comorbidades, 
pessoas com deficiência 
permanente, trabalha-
dores da saúde, guardas 
municipais envolvidos 
diretamente nas ações de 
combate à pandemia e de 
vigilância das medidas de 
distanciamento social.

Foto: Montagem/Arquivo Pessoal

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

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

Fotos: Divulgação
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A primeira e única vez que Paulo Gustavo fez o Brasil chorar
Ator e humorista morre aos 42 anos, no Rio de Janeiro, vítima de complicações de Covid-19

Por Fabiana Santoro          
(supervisionada por Alan
alves)

O ator Paulo Gustavo, 
que estava internado há 
quase dois meses, mor-
reu na terça-feira (4), aos 
42 anos, em decorrência 
de complicações da Co-
vid-19. Ele vinha apre-
sentando melhoras, mas 
teve uma piora no qua-
dro de saúde na noite do 
dia 2, quando sofreu uma 
embolia pulmonar. 

Antes do óbito, um 
boletim havia informado 
que o humorista estava 
com quadro de saúde ir-
reversível. O artista foi 
cremado na quinta-feira 
(6).

Paulo Gustavo Amaral 
Monteiro de Barros, nas-
ceu em Niterói, em 30 de 
outubro de 1978. O ator 
foi criado por uma famí-
lia de classe média. Antes 
de decidir que a carreira 
artística era seu caminho, 
ele entrou para um curso 
de turismo, porém, per-
cebeu que não era seu so-
nho e foi para Nova York. 
Paulo se formou em ar-
tes cênicas, pela Casa de 
Artes de Laranjeiras, em 

2005, junto com os ami-
gos Fábio Porchat e Mar-
cus Majella

Com 15 anos de car-
reira, além de se destacar 
nos palcos, também con-
quistou o Brasil com seu 
talento em trabalhos no 
cinema e na televisão. 

Iniciou sua carreira no 
teatro em 2004, antes de 
se formar, participando 
de peças cômicas, sen-
do a primeira ‘Surto’. Em 
2009, atuou na novela 
Divã como coadjuvante 
em seu papel como cabe-
leireiro Renée. Com o su-
cesso do papel, em 2011, 
reprisou o personagem 
na adaptação do filme 
para a televisão. 

Ainda no mesmo ano, 
Paulo Gustavo conseguiu 
seu próprio programa 
de humor no Multishow, 
chamado 220 Volts, onde 
interpretou diversos per-
sonagens, com isso sua 
carreira como ator ala-
vancou. 

A personagem de Dona 
Hermínia conquistou o 
Brasil. Paulo deslanchou 
em seus novos projetos, 
inclusive com seus três 
longas sobre a persona-
gem da mãe, um sucesso 
de bilheteria no Brasil, 
assim como as séries ‘Vai 
que Cola’ e ‘A Vila’, no 
Multishow. 

Foram quatro peças de 
destaque em sua carreira 
(Minha Mãe é uma Peça, 
Hiperativo, 220 Volts e 
On-line), cinco progra-
mas (220 Volts – A Série, 
Vai Que Cola, Paulo Gus-
tavo na Estrada, A Vila 
e Além da Ilha), assim 
como os longas sucesso 
de bilheteria (Divã, Mi-
nha Mãe é uma peça 1 e 2, 
Vai que Cola – O Filme, Os 
Homens São de Marte… 

E É Pra Lá que Eu Vou e a 
sequência Minha Vida em 
Marte). 

Assumidamente 
bissexual desde sua

adolescência
O ator casou com o 

dermatologista Thales 
Bretas. O casal realizou o 
sonho, através de barriga 
de aluguel nos Estados 
Unidos, de ter dois filhos. 

Mesmo diante das crí-
ticas, o humorista rece-
beu o apoio de muitas 
pessoas e serviu de inspi-
ração a quem faz parte da 
comunidade LGBTQIA+, 
mostrando que é possível 
serem aceitos, bem suce-
didos e ainda formar uma 
família. 

De Niterói para o mun-
do, o ganhador do prêmio 
de Homem do Ano no 
Entretenimento pela GQ 
Brasil explicou que seus 
trabalhos são a forma de 
traduzir sua arte e sua 
personalidade.

“O Brasil sempre pre-
cisa de mais humor. O 
humor cura, transforma 
e, principalmente, edu-
ca”, disse em discurso no 
palco da premiação GQ 
Brasil (Men of The Year 
2018)

Amigos, colegas de tra-
balhos ou simplesmente 
admiradores lamentaram 
a morte precoce de um 

ator tão querido e amado. 
Mônica Martelli, atriz e 

apresentadora
“Meu irmão, eu te 

amo e pra sempre vou 
te amar. Você foi muito 
bravo e agora pode des-
cansar. Vamos lembrar 
de você sempre assim. 
Sorrindo, criando, fazen-
do o Brasil gargalhar. Te 
amo, @paulogustavo31. 
TE AMO. Obrigada por 
ter sido meu amigo, par-
ceiro, irmão, confidente... 
Você transformou minha 
vida, você sempre irá me 
influenciar. Dea, Susana, 
Juliana, Thales, Júlio, Tia 
Penha, Romeu, Gael, es-
tamos juntos, estaremos 
juntos pra sempre. Amo 
vocês.”
Fabio Porchat, humorista 

e apresentador
“Estamos todos com 

você e você está em todos 
nós. Pra sempre. Obriga-
do por tudo, meu amigo, 

meu irmão. Te amo. O 
Brasil te ama. O mundo 
perde um gênio do hu-
mor.”

A repercussão foi tão 
grande que Beyoncé, ar-
tista que Paulo Gustavo 
mais admirava, prestou 
uma homenagem em seu 
site e a mãe da cantora 
comentou sobre o quanto 
sentiremos falta do gran-
de artista. 

“Infelizmente, perde-
mos um ator e comedian-
te muito amado, o Sr. Pau-
lo Gustavo. Sr. Gustavo era 
um grande fã da Beyoncé 
e é um membro da behi-
ve [comunidade de fãs da 
cantora]. Ela era fã dele, 
também”, escreveu Tina, 
ao repostar uma notícia 
sobre a morte do ator em 
sua rede social. "Estamos 
rezando por sua família e 
todos os seus fãs. Senti-
remos muito a sua falta, 
Paulo", finalizou 

O humorista estará 
eternamente nos cora-
ções de cada brasileiro. 
As obras que ele produ-
ziu vivem e em cada arte 
existirá a alma de Paulo 
Gustavo. 

"Diga o quanto você 
ama a quem você ama. 
Mas não fica só na de-
claração, gente. Ame na 
prática, na ação. Amar é 
ação. Amar é arte. Muito 
amor, gente. Até logo!" - 
Paulo Gustavo

Foto:  Reprodução/Globo

Foto:  Reprodução/Twitter

Foto: Site Oficial/Paulo Gustavo
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A G E N D A  D E  L I V E S . . .

Carolina Valério, Damásia Chaves e Fausto 
Allegretto foram entrevistados da semana

A advogada Ana Carolina Valério, que faz parte do escritório Lemos Santos Ad-
vogados, a detetive particular e perita grafotécnica Damásia Chaves e o também 
advogado e DJ Fausto Allegretto foram os entrevistados desta semana nas lives do 
Jornal DR1. As lives acontecem sempre as terças, quartas e quintas-feiras, às 15h, 
no Instagram: @jornaldr1.

Ana Carolina Valério
Ana Carolina Valério 

(@carolinaxavier2793), 
do escritório Lemos San-
tos Advogados (@lemos-
santosadvogados) deu 
uma aula sobre a Lei Ge-
ral de Proteção de Dados 
(LGPD), que dita obriga-
ções para empresas sobre 
coleta, armazenamento, 
tratamento e comparti-
lhamento de dados pes-
soais. Ela deu dicas sobre 
cuidados e o que fazer em 
caso de vazamentos.

Damásia Chaves
Damasia Chaves (@

detetivedamasia) contou 
sobre como é o trabalho 
de um detetive particular. 
Ela começou em 2015, 
após seu marido querer 
reencontrar o pai, e pe-
gou gosto. Ela faz casos 
conjugais, empresariais e 
criminais. No bate-papo 
falou sobre o treinamento 
para ser detetive e contou 
causos que já participou 
na carreira. Seu escritório 
é em Copacabana.

Fausto Allegretto
O advogado e DJ Fausto 

Allegretto (@faustoeven-
tos) falou um pouco sobre 
a vida e sobre como con-
segue conciliar as duas 
funções. Ele também fa-
lou sobre a carreira como 
empresário, já que tem 
uma empresa que realiza 
eventos no Brasil e no ex-
terior, sobre os impactos 
causados pela pandemia 
no setor – ele teve que 
adiar vários compromis-
sos – e também sobre pla-
nos futuros.

P R Ó X I M A S  L I V E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mailto:redacao%40jornaldr1.com.br?subject=Anuncia%20aqui%21
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Será que o amor 
é mesmo cego? Para 
responder essa per-
gunta, a Netflix lan-
çou o  reality show, 
Casamento às Ce-
gas. O programa 
reuniu 15 homens 
e 15 mulheres em 
um experimento. 
Eles têm dez dias 
para conversar e, 
consequentemen-
te, se apaixonar. Só 
que todo o processo 
acontece dentro de 
cabines individuais, 
onde se comunicam 
sem se verem. Ao 
final desse período, 

um pode pedir o ou-
tro em casamento 
e, assim, se conhe-
cerem pessoalmen-
te. Em seguida, os 
noivos viajam para 
uma espécie de pré 
lua de mel, moram 
juntos por algu-
mas semanas e co-
nhecem as famílias 
de cada um. Mas é 
apenas no dia do 
casamento que eles 
decidem se ficam ou 
não juntos. O último 
episódio conta com 
todos os participan-
tes meses depois 

do programa, res-
pondendo todas 
as curiosidades 
do telespectador 
sobre os casais.

São 11 episó-
dios que possuem 
em média uma 
hora de duração 
cada. A primeira 
temporada está 
disponível na Ne-
tflix e a segunda 
ainda está em de-
senvolvimento.

Com direção de 
Marcus Baldini e 
um elenco com-
posto por Mônica 
Martelli e Paulo 
Gustavo, o filme 
‘Os Homens são de 
marte...e é pra lá 
que eu vou!’, é uma 
alternativa para se 
assistir com a famí-
lia e entender o ver-
dadeiro significado 
das pessoas em 
nossas vidas. O lon-
ga conta a história 
de Fernanda (Mô-
nica Martelli), 
uma mulher bo-
nita, inteligente 
e charmosa, que 
trabalha como 
organizadora de 
casamentos. Com 
39 anos, ela é sol-
teira e continua 
em busca do par 
perfeito. Nessa 
procura, ela lida 
com as mais hi-
lárias situações, 

sempre contando 
com a ajuda do seu 
sócio Anibal (Paulo 
Gustavo) e a amiga 
Nathalie (Daniele 
Valente).

Disponível no 
Telecine, o filme 
aborda muito mais 
que uma mulher à 
procura de um par-
ceiro. Emocionante 
e engraçado a pro-
dução prende o te-
lespectador e traz 
reflexões sobre a 
vida e as pessoas 
ao seu redor.

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

H O R Ó S C O P O . . . . . . . . . . . . . . . . .
Horóscopo – 10/05 ao dia 16/05 - Mercúrio, Marte e Vênus vão 

chacoalhar nossas vidas, em especial estudos, área profissional e lado 
amoroso. Podem esperar reviravoltas, acontecimentos marcantes e o 
inicio de uma longa e profunda jornada de revisões, reflexões e reto-
madas. A ordem da semana é respirar fundo, olhar para dentro, dimi-
nuir o ritmo. Mudanças de rumo acontecerão, aguarde.
....................................................................................................

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

Para os arianos, os dias 11 e 12 vêm pra deixar mais forte 
esse processo de “esclarecimento econômico”. Tome cuida-

do, especialmente nos dias 15 e 16 de maio, com bens materiais da sua 
casa. Tipo objetos que quebram ou pequenos incidentes. Coisas peque-
nas testam a paciência (sim, você tem uma, acredite.).

ÁRIES - 21/03 a 20/04

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

A Lua Nova no Signo de Touro vai rolar entre os dias 10 e 
12. Ótima oportunidade de fazer renascer planos. O que 

ficou para trás, deve ser deixado lá e quanto mais aberto (a) você estiver 
para este sentimento, mais coisas boas vão trazer pra sua vida. A partir 
do dia 14, Júpiter favorece a amizade. 

TOURO - 21/04 a 20/05

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

Maio é o mês pra você aparecer! Então aproveita pra 
criar! Escreva, se comunique com todos, faça contatos, 

estude, leia muito… Se jogue em atividades que você curta, especial-
mente entre os dias 12 e 14 de maio. A entrada de Vênus no Signo de 
Gêmeos, que se soma a Mercúrio, estimula a sua vida social.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

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

Maio é marcado pela passagem de Marte pelo Signo de 
Câncer. Entre os dias 15, 16 deste mês, os cancerianos 

vão estar com a intensidade agravada, então se acalme!  Ao longo desses 
dias, convém reforçar a meditação, pois você estará propenso (a) a bri-
gas e discussões com pessoas próximas, como família.

CÂNCER - 21/06 a 21/07

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

Entre os dias 10, 11 e 12 de maio, a Lua Nova traz boas sur-
presas nos estudos. Maio favorece a projeção social. Só se 

liga pra não rolar um egocentrismo ao longo desses dois dias. De 10 de 
maio em diante, Vênus se une a Mercúrio, favorecendo novas amizades, 
sobretudo com pessoas mais nova que você. 

LEÃO - 22/07 a 22/08

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

Perseguição pessoal? Sinto muito te decepcionar, mas 
não é! Se você fizer uma autoavaliação séria, é muito 

provável que você veja que essa implicância toda vem de você mesmo 
(a). Os dias mais delicados poderão ser 13, 14 e 15 de maio, quando Lua, 
Mercúrio e Vênus se alinharão em quadratura ao Sol.

VIRGEM - 23/08 a 22/09

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

Tome cuidado pra não ser agressivo (a), ainda mais nos 
dias 15, 16 e 17 de maio, quando Lua e Marte se alinham. 

O trânsito de Marte dá força pra essa eletricidade toda que, sendo bem 
canalizada, vai fazer você conquistar ótimos resultados. Tome muito 
cuidado com ignorância com pessoas ao seu redor. 

LIBRA - 23/09 a 22/10

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

Sabe aquelas conversas sobre forma de pensar, po-
lítica e religião? Foge! Essas brigas podem ser um 

caminho sem volta – e sem hora pra acabar, atenção para os dias 15, 16 e 
17, serão os dias mais críticos. Momento ideal para organizar seu quarto 
e viver esse momento de isolamento, da melhor maneira. 

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11

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

Os dias 13, 14 e 15 tendem apresentar oportunidades 
altamente significativas quando o assunto é relacio-

namentos. A partir do dia 12, o trânsito de Júpiter – planeta regente do 
Signo de Sagitário – vai fazer você olhar pra sua casa. Quem sabe propor 
uma mudança ou uma reforma? Cuidado com os gastos. 

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12

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

Esteja aberto (a) pra conhecer pessoas novas. Não 
se esqueça de solicitar uma dose extra de paciên-

cia, evite discussões desnecessárias. Os dias mais delicados são os dias 
15, 16 e 17. Maio pode ser delicado para sua saúde. Marte estará oposto 
ao Sol no seu Signo, atingindo níveis baixos de energia. 

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 21/01

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

Júpiter sai no dia 13 e Saturno fica no Signo de Aquário 
o restante do mês. Você passará por um processo de 

amadurecimento: dar importância para o que é sólido. Aliás, a palavra 
estabilidade vai marcar os (as) aquarianos (as). Mercúrio e Vênus vão 
incentivar você a se movimentar a partir do dia 10. 

AQUÁRIO - 22/01 a 19/02

A partir do dia 10 de maio, Mercúrio e Vênus passarão 
pela sua vida doméstica. Nesse período você pode orga-

nizar o seu quarto, fazer pequenas reformas, comprar algo para decorar 
a sala e etc. Contudo, evite exagero. Tá se sentindo poderoso (a)? Errado 
(a) não tá! Mas cuidado não subir a sua cabeça. 

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
- 5 dentes de alho pica-

dos
- 5 colheres (sopa) de 

azeite
- 1 ovo
- 1 xícara de goma de 

tapioca
- 100 g de queijo rala-

do
- Ervas desidratadas a 

gosto
- Sal a gosto
Modo de preparo
Doure o alho, o azeite e 

reserve. Em uma vasilha, 

bata o ovo com um gar-
fo. Adicione o sal, a goma 
de tapioca, o alho com 
o azeite, o queijo ralado 
e as ervas desidratadas 
e misture bem. Em uma 
forma pequena, forrada 
com papel manteiga e un-

tada com azeite, espalhe 
a massa uniformemente. 
Coloque o queijo ralado 
por cima e leve ao forno 
pré-aquecido a 200 graus, 
por aproximadamente 20 
minutos.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação/Netflix Foto: Divulgação

Casamento às Cegas Os Homens são de marte...e 
é pra lá que eu vou!

Pão de alho de 
tapioca
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O ator Deo Garcez, atu-
almente na novela “Sal-
ve-se Quem Puder”, da 
Rede Globo, intérprete 
do Dr. Emir, está de volta 
aos palcos com seu espe-
táculo “Luiz Gama - Uma 

Voz pela Liberdade” so-
bre Luiz Gama, ex-escra-
vo, Patrono da Abolição 
no Brasil e herói da pátria 
brasileira.

A reestreia aconte-
ce exatamente dia 13 de 
maio, dia da Abolição, às 
19h no Teatro PetraGold 
– RJ, em transmissão onli-
ne e presencial (limite de 
40 pessoas), e nos dias 20 
e 27 do mesmo mês com 
ingressos pelo site do te-
atro (www.teatropetra-
gold.com.br) ou pela pla-
taforma Simpla.

O texto da peça é do 
Deo e ele divide o palco 
com a atriz Soraia Arno-
ni, sob direção de Ricardo 
Torres neste sucesso, que 
está há seis anos em car-

taz, viajando pelo Brasil.
“Tem sido uma missão 

de vida viver Luiz Gama, 
contar sua história, sua 
luta e sua contribuição 
fundamentais desse ver-
dadeiro herói brasilei-
ro para a libertação de 
pessoas escravizadas em 
nosso país. Este espetá-
culo “Luiz Gama – Uma 
Voz pela Liberdade”, além 
disso, propõe uma im-
portante reflexão sobre 
a época escravocrata e a 
atualidade aqui no Brasil 
e no mundo, enfocando o 
terrível e desumano ra-
cismo estrutural ao longo 
dos tempos”, disse Déo 
Garcez.

Luiz Gama nasceu em 
Salvador no ano de 1830, 

era filho de uma africana 
livre e de um português. 
O abolicionista foi vendi-
do ainda criança pelo pai, 
como pagamento de uma 
dívida de jogo e depois foi 
enviado a São Paulo como 
escravo. 

Por ser negro, Luiz 
Gama foi impedido de fre-
quentar o curso da Facul-
dade de Direito do Largo 
São Francisco. O baiano 
não desistiu e passou a 

estudar direito de for-
ma autodidata e tempos 
depois atuou como ad-
vogado, libertando mais 
de 500 negros da escra-
vidão. A OBA reconhe-
ceu o abolicionista 133 
anos após a sua morte. 
Em 2018, foi declarado 
por lei como patrono da 
abolição da escravidão 
no Brasil, e teve seu nome 
inscrito no Livro dos He-
róis da Pátria.

C U L T U R A . . .

M Ú S I C A . . .

Por Fabiana Santoro           
(supervisionada por Alan 
Alves) 
 
Segundo o jornal Ex-
tra, do Rio de Janeiro, o 
cantor canadense fechou 
contrato para se apre-
sentar no festival Rock in 
Rio, que foi adiado para 
setembro do ano que 
vem. Será a quarta vinda 
de Justin Bieber ao Brasil 
e a primeira no line-up 
do Rock in Rio.

O cantor apareceu na 
festa do “BBB” no último 
sábado (1), para uma per-
formance exclusiva e fi-
nalizou dizendo: “Fiquem 
seguros, eu amo vocês 
e nos vemos em breve“. 
De acordo com o jornal, 
não foi da boca para fora. 

“Bieber acaba de confir-
mar sua presença na pró-
xima edição do Rock in 
Rio (…). Por questões de 
contrato, sua escalação 
ainda não será divulgada 
oficialmente”, diz o Extra.

‘Justice’
Justin Bieber lançou, 

em março de 2021 seu 
sexto álbum de estúdio 
‘Justice’. Com 16 faixas, o 
novo trabalho traz uma 
sonoridade mais voltada 
ao pop.

Sendo um de seus me-
lhores trabalhos, Bieber 
encara a vida diferente 
em seu último álbum. 
Depois de casar, o cantor 
demonstra pelas compo-
sições sua ligação com 
Deus, e uma nova visão 

de mundo devido a pan-
demia com mensagens 
de fé e esperança. O cana-
dense retoma suas raízes 
ao pop de um jeito mais 
maduro e honesto, porém 
a ausência de Poo Bear, 
um dos compositores do 
cantor desde o álbum 
Journals, de 2013, é per-
ceptível.

Após a sobrecarga e 
superficialidade musi-
cal de ‘Changes’, Bieber 
explora diferentes faces 
na nova era. ``Justice'' se 
torna um álbum pode-
roso sobre auto perdão, 
confiança, romantismo e 
justiça.

Em uma carta aber-
ta, o cantor falou sobre 
o significado deste disco 
e seu objetivo: “Em um 

tempo onde há tanta coi-
sa errada com esse pla-
neta quebrado, nós todos 
buscamos cura e justiça 
para a humanidade. Ao 
criar este álbum, meu ob-
jetivo é fazer música que 
irá trazer conforto, criar 
canções que as pessoas 
podem se relacionar e se 
conectar para então se 

sentirem menos solitá-
rias (…) Este sou eu fa-
zendo uma pequena par-
te. Minha parte. Eu quero 
continuar a conversa de 
como a justiça se parece, 
então podemos continuar 
a curar (o planeta)”.

‘Justice’ está disponí-
vel nas plataformas digi-
tais.

Justin Bieber será uma das atrações do Rock in Rio 2022

Deo Garcez volta aos palcos com espetáculo sobre Luiz Gama

Foto: Reprodução/Instagram

Fotos: Cristina Granato
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O JCRÉ Facilitador, pro-
jeto social que usa a moda, 
beleza e empreendedoris-
mo para transformar vi-
das de jovens que moram 
na comunidade do Jaza-
rezinho, na Zona Norte 
do Rio de Janeiro, lançou 
mais uma ação de desta-
que: uma campanha que 
busca ajudar 120 famílias 
carentes por um período 
de três meses. 

A proposta foi idea-
lizada com objetivo de 
minimizar os efeitos de-
vastadores causados pela 
pandemia nas pessoas 
mais pobres e tentar ali-
viar a fome de crianças, 
adultos e idosos neces-
sitados no Jacarezinho, 
onde vivem cerca de 40 
mil pessoas.

A meta é arrecadar di-
nheiro para a aquisição 
de 350 cestas básicas, 
suficientes para contem-
plar as 120 famílias pelo 
período de 90 dias. Cada 
cesta custa cerca de R$ 85. 
Segundo os organizadores 
do projeto, o objetivo é en-
tregar, pelo menos, 03 ces-
tas a cada família. A média 
de duração de cada cesta 
básica para uma família 
pequena é de cerca de 15 
dias. Em famílias maiores, 

a média pode ser de ape-
nas três dias de duração.

A campanha pretende 
juntar, portanto, R$ 30 
mil para a aquisição das 
cestas, valor que, segun-
do os organizadores, vai 
possibilitar desconto na 
aquisição dos produtos, 
em compra única.

“A Campanha foi cria-
da em consequência ao 
grande aumento do índice 
de desemprego devido a 
COVID-19 e, com isso, as 
pessoas e moradores do 
Jacarezinho estão fican-
do à mercê da miséria e 
da fome. O Jcré já esteve 
no combate no início da 
Covid e agora enxerga a 
necessidade de trabalhar 
e estar próximo novamen-
te”, destacam os organiza-
dores do pro-
jeto. 

No Rio, 
conforme a 
FGV, mais de 
745 mil pas-
saram a viver 
na pobreza 
na pandemia, 
o equivalente 
às populações 
de Niterói e 
Magé. Com 
isso, o estado 
passou a ter 

2,6 milhões (15,1% da 
população) na miséria, se-
gundo a Firjan. Para piorar 
a situação, o preço dos ali-
mentos teve um salto em 
todo o país nos últimos 12 
meses: a inflação da cesta 
básica foi superior a 20% 
em boa parte das capitais, 
segundo o Dieese. 

Como doar
As doações podem ser 

feitas no site da campanha 
do JCRÉ Facilitador: dona-
te.welight.live/jcrecovid. 
Os interessados podem 
doar valores equivalentes 
ao preço de uma (R$ 85), 
duas (R$ 170) ou três (R$ 
255) cestas básicas ou 
qualquer outro valor livre. 

Ao todo, 20 voluntários 
estão envolvidos no proje-
to e farão as distribuições 
das cestas. Só que, além 
das cestas, eles também 
precisam de equipamen-
tos de proteção individu-
al, os chamados EPIs, para 
se protegerem e evitar a 
proliferação da Covid-19. 
Entre os equipamentos 
necessários estão másca-
ras de acetato, caixas de 
máscaras higiênicas, álco-
ol 70º (líquido e em gel). 
Eles também precisam de 
ajuda de custo transporte 
e para alimentação.

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

JCRÉ Facilitador faz campanha para 
ajudar 120 famílias por 3 meses

Projeto social que revelou 
atletas completa 20 anos
O projeto Anjos do Fut-

sal, idealizado e organiza-
do pela Anjo Tintas, uma 
das maiores indústrias de 
tintas do país, completa 
20 anos. Com o objeti-
vo de afastar crianças e 
adolescentes da violên-
cia e das drogas, ensinar 
as técnicas do futebol de 
salão, incentivar a prática 
desse esporte e colaborar 
na formação dos cida-
dãos, o projeto cresce a 
cada ano, buscando am-
pliar o alcance desse pú-
blico jovem que gosta de 
aprender. 

"É um orgulho para 
nós da Anjo sermos pro-
tagonistas de um projeto 
como o Anjos do Futsal 
que colabora com a vida 
de muitas famílias", des-
taca Filipe Colombo, CEO 
da Anjo Tintas. 

Colombo ainda faz 
questão de acrescentar 
que o esporte é uma fer-
ramenta fantástica para 
ensinar valores como dis-
ciplina, foco, resiliência, 
trabalho em equipe e res-
peito a regras: "E esses 
ensinamentos são fun-
damentais para forma-
ção de cidadãos de bem", 
conclui.

O Projeto Anjos do 
Futsal envolve crianças 
e adolescentes de até 16 
anos que treinam para 
disputar 
compe-
t i ç õ e s 
r e g i o -
nais e 
estadu-
ais. Já 
recebeu 
os prê-
m i o s 

ADVB com o título Em-
presa Cidadã, Ser Social 
pela CNBB através da 
Pastoral da Criança, Ser 
Humano pela Associação 
Brasileira de Recursos 
Humanos e Medalha Zil-
da Arns de Boas Práticas. 
A única exigência feita 
e atendida aos estudan-
tes para participarem do 
projeto é frequentarem a 
escola. Em alguns núcle-
os, os alunos levam os bo-
letins escolares aos pro-
fessores do projeto para 
mostrarem suas notas.

O Anjos do Futsal tam-
bém é fortemente envol-
vido com a comunidade 
e realiza campanhas que 
incentivam ações não só 
dos meninos participan-
tes do projeto, mas da po-
pulação em geral. Entre 
as ações, estão campa-
nhas de doação de san-
gue, realização de jogos 
de futsal solidários para 
arrecadação de donati-
vos, atividades no trânsi-
to para conscientização 
da importância dos cui-
dados na direção, entre 
vários outros. Além dis-
so, alguns núcleos fazem 
atividades extras com os 
alunos como visita em 
APAE, visita na Polícia 
Militar, encontros de fa-
mílias dos pequenos atle-
tas, etc.

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação/Anjos Tintas
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Neste domingo (09) é 
celebrado o Dia das Mães, 
data que homenageia as 
mulheres mais importan-
tes de nossas vidas. Em 
todas as lojas, são ofere-
cidas ações, promoções, 
descontos e brindes para 
conquistar o cliente, que 
tende a optar por cos-
méticos e roupas para 
presentear nesse dia es-
pecial. No entanto, uma 
demanda que vem cres-
cendo nos últimos meses 
é a de presentes criativos, 
que fujam dos mimos 
convencionais entregues 
todo ano.

A procura por expe-
riências mais completas 
está diretamente relacio-
nada com o isolamento 
social, medida tomada 
frente à pandemia da Co-
vid-19. 

"As pessoas tem valori-
zado presentes que pro-
porcionem momentos, 
prezando mais pelo signi-
ficado do que pelo valor, 
por exemplo." afirma o 
consultor de varejo Mar-
co Quintarelli. Especialis-
ta em tendências de con-
sumo, ele conta que nesse 
Dia das Mães as cestas de 
café da manhã, queijos e 
vinhos e produtos de SPA 

estarão em alta no mer-
cado, e é o momento ideal 
para os varejistas aposta-
rem nessas categorias.

Além disso, Quinta-
relli aposta nos presen-
tes artesanais para o Dia 
das Mães. Com o aumen-
to do comércio digital e 
surgimento de muitos 
microempreendedores 
trabalhando com ideias 
inovadoras, produtos e 
itens personalizados po-
dem ser comprados em 
lojas online e até pelas re-
des sociais. Para o comér-
cio tradicional, a dica do 
consultor é um bom posi-
cionamento, destaque na 
gôndola e comunicação 
visual chamativa, somado 
a ações promocionais que 
cativam o público.

"É possível driblar o 
efeito quarentena e ven-
der muito na sua loja fí-
sica. O delivery é funda-
mental, mas mais do que 
isso é preciso haver um 
olhar sensível por parte 
do varejista para chamar 
a atenção do cliente. Prin-
cipalmente em uma data 
como essa, todos buscam 
um acalento. Priorizem 
a venda de kits, cestas, 
conjuntos e descontos 
progressivos. Tudo que 

possa criar uma memória 
especial é recomendado 
para impulsionar as ven-
das." conclui o especialis-
ta.

Segundo estudos dos 
últimos anos, de 2018 a 
2020 as buscas do usuá-
rio por “dia das mães” no 
Google, segundo a ferra-
menta Google Trends – o 
que impactou também 
a representatividade da 
data em faturamento - 
tem crescido de forma 
gradual. Dados da Ebit/
Nielsen e do Compre & 
Confie, entre 2018 e 2019 
foi apontada uma alta de 
5% durante o período, 
já de 2019 para 2020 o 
crescimento foi de 117%, 
impulsionado pela pan-
demia e entrada de novos 
usuários no ambiente on-
line, o que representou 
um faturamento de R$5 
bilhões para o varejo di-
gital.

Já nesta semana, assim 
como no ano passado, o 
termo “dia das mães” vem 
sendo o mais procurado. 
As categorias que mais 
refletiram em faturamen-
to foram Telefonia, Ele-
trônicos, Eletrodomésti-
cos, Informática e Moda 
& Acessórios. A mesma 
pesquisa aponta que o co-
mércio local, mesmo com 
promoções, têm sofrido 
uma alta queda. Os dias 
que antecedem a data co-
memorativa, têm sido os 
piores dos últimos  anos, 
já que o aumento do 
e-commerce já era uma 
tendência, que foi inflada 
com a pandemia e o medo 
do contato das pessoas 
com possíveis transmis-
sores do vírus.

T V  &  F A M O S O S . . .
Pelo segundo ano, pandemia da Covid-19 

muda consumidor para o Dia das Mães

Foto: Agência  Brasil

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

Comércio do Rio deve faturar 
menos presencialmente nesse 
Dia das Mães

A advogada e maquia-
dora Juliette Freire, de 31 
anos, foi a grande ganha-
dora do prêmio de R$1,5 
milhão no Big Brother 
Brasil 21. O resultado foi 
divulgado durante o pro-
grama desta quarta-feira 
(5). Com 90,15% a parai-
bana se consagra como a 
terceira vencedora com 
maior número de votos, 
ficando atrás de Fael Cor-
deiro, no BBB12, que ga-
nhou a edição com 92% 
dos votos e Diego Alemão, 
que venceu a sétima edi-
ção com 91%. O segundo 
lugar do programa ficou 
com Camilla de Lucas, 
com 5,23% dos votos e 
Fiuk ficou com a terceira 
colocação no reality, com 
4,62% de preferência.

Tiago Leifert compar-
tilhou um discurso emo-
cionante ao anunciar 
Juliette como a vencedo-
ra. “Quando te deixaram 
triste, você fez a gente dar 
muita risada. Quando ten-
taram insinuar que você 
era ‘doidia’, você também 
não acreditou. Você não 
mudava a sua opinião e 
você não caía na arma-
dilha de atacar um alvo 
fácil, como fizeram com 
você. Quando você tinha 
todas as razões do mun-
do aqui dentro pra se tor-
nar má, você continuou 
bondosa. Alegre, sã e boa. 

Mas a verdade também, 
Ju, é que você nunca es-
teve sozinha em nenhum 
momento. E você nunca 
mais vai se sentir sozinha 
na sua vida. Isso quem tá 
dizendo não sou eu, são 
os quase 24 milhões de 
seguidores que você tem 
nas redes sociais. Juliet-
te, você é um fenômeno!”, 
disse o apresentador.

Além de levar o prê-
mio final do programa, 
a atual milionária tam-
bém faturou durante o 
reality R$ 10 mil e dois 
smartphones, de cerca 
de R$ 11 mil e R$ 9 mil. 
Juliette é a segunda parti-
cipante do BBB com mais 
seguidores, totalizando 
atualmente 27 milhões 
de seguidores, ultrapas-
sando a atriz Grazi Mas-
safera (23,3 milhões). A 
vencedora só perde para 
a apresentadora Sabrina 
Sato, que possui 29,6 mi-
lhões de fãs.

Durante a participação 
no BBB 21, Juliette sem-
pre fez questão de falar 
sobre as belezas da Paraí-
ba e o orgulho de ser nor-
destina. Com uma repre-
sentação tão significativa 
do estado e das pessoas, 
os paraibanos celebra-
ram a vitória do BBB21 
com uma carreata pelas 
ruas da cidade. 

Juliette é a campeã do BBB21 
com 90,15% dos votos

Foto: Reprodução/Globo
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"Posso ajudar o surfe feminino por ser pioneira em vários momentos da 
minha carreira e história"

Andrea Lopes é considerada um dos maiores nomes do surfe mundial e hoje tem uma escola na Barra da Tijuca

Um dos maiores no-
mes do surfe mundial. A 
primeira mulher empre-
endedora da modalida-
de a gerir uma escola de 
surfe. Essa é a carioca da 
gema, Andrea Lopes. Nas-
cida e criada na cidade 
maravilhosa, aos 47 anos, 
Andréa tem muita histó-
ria para contar. E muito 
título também na sua lon-
ga carreira de 32 anos na 
modalidade.

Em 1988 conquistou 
seu primeiro título com 
apenas 14 anos. Em 1991, 
já competia na Austrália 
de forma profissional. Em 
seguida passou por pro-
blemas de anorexia ner-
vosa, chegando a pesar 
38kg, e superou com mui-
ta força de vontade, como 
em tudo que pautou sua 
vida no surfe. Voltou às 
competições em 1999 
e se tornou a primeira 
mulher brasileira a ven-
cer uma etapa do WCT e 
a primeira wildcard do 
mundo - sendo até hoje 
a única - a vencer na pri-
meira divisão mundial. 
Chegou ao tetracampeo-
nato em 2006 encerran-
do sua carreira profis-
sional em 2010, com o 
vice-campeonato sênior 
(o único ainda não con-
quistado por ela até hoje)

Andrea é um orgulho 
para o esporte. Criou pro-
jetos e além de sua escola, 
ministra a Palestra M.A.R. 
(Meta, Atitude e Resulta-
do) para auxiliar pessoas 
com conhecimento técni-
co, oferecer uma aborda-
gem interpessoal e moti-
vacional ao público. 

Jornal DR1: Como é ser 

considerada um 
dos maiores no-
mes do surfe fe-
minino mundial?

Andrea Lopes: 
É uma honra, 
afinal de contas 
mais da metade 
da minha vida é 
dedicada ao sur-
fe e competindo. 
São 27 anos de 
competição, 32 
de surfe e tenho 
47. A competição 
está no sangue e 
sendo a pioneira 
no circuito mun-
dial e em títulos 
no Brasil, acho 
que ser referên-
cia acaba sendo um lugar 
de muita batalha e uma 
grande honra. De certa 
forma hoje posso ajudar 
o surfe feminino e em 
geral, com várias ações e 
tomando lugar de pionei-
ra em vários movimentos 
que o surfe tem feito. A 
palavra só pode ser essa: 
uma honra.

JDR1: Qual a grande 
saudade dos tempos de 
competição?

AL: Saudade que tenho 
é de viajar. Viajava muito 
mais. Passava oito a nove 
meses fora do país. Três 
ou quatro no país só e de 
forma picotada. Sauda-
des dos amigos que fiz ao 
redor do mundo. Na Aus-
trália, Japão, Indonésia. A 
questão de perder ou ga-
nhar é algo que ficou para 
trás de uma forma baca-
na na minha história de 
vida. Então a maior saúde 
é viajar e os amigos.

JDR1: Que aprendiza-
do você traz da sua vito-

riosa carreira?
AL: Trago é que nin-

guém é melhor ou pior 
do que ninguém .Cada 
um tem seu momento de 
vitórias e derrotas. Isso 
faz parte da vida da com-
petição. É saber lidar com 
o lugar mais alto ou que 
os holofotes não estão 
virados para você. É um 
aprendizado de vida. O 
tempo todo estamos ga-
nhando e perdendo, não 
pode se sentir melhor ou 
pior do mundo. Sempre 
firme, com humildade e 
caminhando para fren-
te. Esse é o meu grande 
aprendizado. 

JDR1: Sua escola de 
surf é uma das principais 
do Brasil, quais os pilares 
desse trabalho?

AL: A escola já exis-
te há sete anos. Tudo 
foi uma construção até 
hoje. Agora somos refe-
rências, principalmente 
por coisas que acredito 
muito, que é o respeito 

pelo aluno, pelas 
demandas, en-
carar o medo de 
uma forma muito 
tranquila. Trazem 
muito esse dis-
curso do medo 
do mar e preci-
samos respeitar. 
Além dos clien-
tes, minha equi-
pe também. Cria-
mos uma família, 
tem professores 
que estão comigo 
desde o início. A 
equipe só cresce, 
não diminui. Ra-
ramente um sai 
fora. Coragem é 
um fato, porque 

tem que ter muita para 
empreender no Brasil. 
Estou falando de respei-
to, coragem e união. Essa 
é a nossa bandeira.

JDR1: Por que a esco-
lha pela Barra da Tijuca 
para montar sua escola?

AL: Sou moradora da 
Barra desde 1979, desde 
que tenho seis anos. Sou 
barrense desde criança. 
Mas as condições do mar 
são bem bacanas para se 
ter uma escola de surfe.

JDR1: Quais os pré-
-requisitos para iniciar a 
prática do surfe?

AL: Para começar no 

surfe é preciso vontade. 
Não é aquela coisa de 
um dia ou outro que falta 
porque venta ou está frio. 
O surfe  é muito único e 
requer muita vontade. 
Coragem também, mas 
isso a gente constrói jun-
to. Vontade não. É algo in-
trínseco. É algo único da 
pessoa. 

JDR1:  Hoje você enxer-
ga quem como os grandes 
nomes do surf, tanto mas-
culkino como feminino?

AL: Vejo no masculino 
nossos brasileiros, Ítalo e 
Medina, são dois que es-
tão em outro patamar de 
surfe. No feminino, a aus-
traliana Sierra Kerr. Uma 
garota nova, que está vin-
do com tudo. 

JDR1:  Falta atingir al-
guma meta na sua carrei-
ra?

AL: Tenho quase todos 
os títulos. ùnico que não 
ganhei fui campeã mun-
dial master,. Sempre fui 
segunda ou terceira das 
etapas. É o único que ain-
da posso participar e se 
for convidado pela ISA, 
posso participar. Nesses 
últimos de carreira e que 
possa competir, é o único 
que falta. E quem sabe. 
Na vontade estou sim.

Foto: Juliana Mairotti

Foto: Arquivo Pessoal

E N T R E V I S T A . . . ANDREA LOPES - SURFISTA

Andrea Lopes é um dos grandes 
nomes do surfe feminino mundial



P Á G I N A 13ANO V   NÚMERO 93   08 A 14 DE MAIO DE  2021. .
JO

R
N

A
L

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 . . .
Beatriz Milhazes: um dos mais destacados 

nomes da arte contemporânea

Ferreira Milhazes nas-
ceu no Rio de Janeiro em 
1960. Pintora e colagista, 
a carioca explora diferen-
tes técnicas e materiais, 
experimentando as po-
tencialidades da escultu-
ra. Sua obra é caracteri-
zada pelo uso da cor, de 
estruturas geométricas, 
arabescos, florais e mo-
tivos ornamentais para 
criar composições de in-
tenso dinamismo óptico.

Formada em comuni-
cação social pela Faculda-
de Hélio Alonso, e em ar-
tes plásticas pela Escola 
de Artes Visuais do Par-
que Lage (EAV/Parque 
Lage), atuou como profes-
sora de pintura até 1996. 
As obras criadas por Be-
atriz Milhazes na década 
de 1980 revelavam uma 
tensão entre figura e fun-
do, entre representação e 
ornamentalismo, com o 

uso de figuras que se re-
petem, arabescos, flores e 
colunas.

Em junho de 1984, Mi-
lhazes participou da ex-
posição “Como Vai Você, 
Geração 80?”, no Parque 
Lage, que reuniu 123 ar-
tistas de todo o Brasil, 
que buscavam retomar a 
pintura em contraposição 
à verdade conceitual dos 
anos 70.

A pintora também ex-
plorou a linguagem tri-
dimensional, criando a 
peça Gamboa (2010), 
uma espécie mobile con-
cebida como cenário para 
um espetáculo de dança. 
Nessa peça, o universo de 
cores e ornamentos dos 
elementos pictóricos se 
materializa em um am-
biente imersivo. A partir 
dessa experimentação, 
em 2015 a artista come-
ça a produzir esculturas 
como Marola, Mariola e 

Marilola, apre-
sentadas em 
uma exposi-
ção de mes-
mo nome em 
2017, no Rio 
de Janeiro. 
Seus traba-
lhos tridimen-
sionais têm 
forte conexão 
com suas te-
las e gravu-
ras, trazendo 
n o v a m e n t e 
motivos ca-
racterísticos, 
ornamentais, 
arabescos, flo-
res, volumes, 
cores e trans-
parência, mas 
agora em uma 
relação mais 
corporal, físi-

ca, entre elementos e es-
pectadores.

Sua obra “O Mágico”, 
pintada em 2001, foi ven-
dida em um leilão da So-
theby, em Nova York, em 
2009, por 1,049 milhões 
de dólares, a obra “O Mo-
derno”, de 2002, foi com-
prada em Londres por 
1,1 milhão de dólares e a 
tela “Meu Limão” foi arre-
matada, em 2012, por 2,1 
milhões de dólares na Ga-
leria Sotheby’s, em Nova 
York.

Beatriz Milhazes pro-
põe uma relação não 
passiva com o especta-
dor, que caminha com 
os olhos por suas telas, 
colagens e esculturas, 
buscando pequenos de-
talhes, a cor, a proporção 
e o ritmo estão no centro 
do seu pensamento esté-
tico na colagem, escultu-
ra, arquitetura e pintura.

Foto: Reprodução/UOL   

Mulheres comuns 
morrem todos os dias. 
Nem sempre lembradas, 
quase nunca valorizadas. 
Talvez ser mulher e ser 
valente seja redundante. 
Os nomes delas eram Keli 
Adriane Aniecevski e Mir-
la Renner, mas podiam 
ser “Coragem” e "Bravu-
ra”. Deixaram a cidade de 
Saudades e muitas sauda-
des no coração de quem 
as conhecia. Mulheres 
comuns cometem atos 
extraordinários todos os 
dias. Assim aconteceu em 
Santa Catarina, quando a 
professora Keli e a agente 
educacional Mirla deram 
suas vidas para salvar 
crianças e bebês da cre-
che escola “Aquarela”, no 
ataque de 04/05/2021.

Keli demonstrou pai-
xão verdadeira, vocação 
real no exercício do ma-
gistério, amor incondicio-
nal aos indefesos. Mirla 
se despiu de si mesma 
para ser escudo a prote-
ger crianças inocentes, 
servir de fortaleza contra 
o malfeitor, entregou-se 
ao amor ao próximo por 
completo.

Vidas humanas impor-
tam. Todas as vidas im-
portam! É inadmissível 
que Keli e Mirla sofram 
um homicídio tão grave, 
vítimas de diversas faca-
das, da forma mais cruel, 
e isto não choque o país 
de modo a continuarmos 
nossa rotina diária como 
se esta violência hedion-
da fosse meramente ordi-
nária.

É inconcebível que 
crianças como Sarah Lui-
za Mahle Sehn (1 ano e 7 
meses), Murilo Massing 
(1 ano e 9 meses), Anna 

Bela Fernandes de Barros 
(1 ano e 8 meses) sejam 
assassinadas de modo 
brutal a facadas por al-
guém, e, todos nós conti-
nuemos nossos dias sem 
parar para refletir como 
a violência contra bebês e 
crianças tem se perpetra-
do sem limites do terror.

A professora Aline Bia-
zebetti, mora próximo 
à creche, ouviu a confu-
são e, mesmo fora de seu 
turno, dirigiu-se imedia-
tamente ao local para 
tentar salvar vidas, sem 
temer pelo que poderia 
lhe acontecer. Conseguiu 
socorrer um dos bebês, o 
levando ao hospital. 

Mulheres comuns, 
como eu, você, a maioria 
que se conhece. Todas ca-
pazes de feitos incríveis, 
heróicos, notáveis, mas 
nem sempre notados. In-
felizmente, a morte de 
mulheres é acontecimen-
to banalizado, que se dá 
pouca atenção.

É preciso falar sobre 
mulheres vítimas de tan-
tos crimes terríveis. É ne-
cessário falarmos sobre 
bebezinhos, crianças e 
adolescentes vítimas de 
crimes tão abomináveis. 
É imprescindível que víti-
mas tenham voz! Faça 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

As Valentes
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A CPI da Pandemia foi 
instaurada e já iniciada na 
última semana, mas ainda 
não há nada que possa ser 
considerado esclarecedor. 
Foram ouvidos pelos se-
nadores os ex-ministros 
da saúde, Luiz Henrique 
Mandetta e Nelson Tei-
ch, além do atual Marcelo 
Queiroga. Entre os assun-
tos mais comentados até 
agora, estão as questões 
da hidroxicloroquina, 
onde o presidente Jair 
Bolsonaro foi acusado de 
- entre outras coisas - até 
pedir para os ministros no 
cargo trocassem a bula do 
medicamento para ser in-
dicado para o tratamento, 
tanto preventivo como de 

cura, da Covid-19
Apesar de abordado em 

diversas oportunidades, e 
mesmo com crises que en-
volveram afastamento de 
governadores e prefeitos 
e até que levou ao impea-
chment de Wilson Witzel 
no Rio de Janeiro, a CPI 
segue abordando apenas 
o governo federal e não 
foi estendida para estados 
e municípios. Inclusive, 
nenhum dos ouvidos até 
agora foram questiona-
dos sobre os desvios re-
alizados até agora, como 
em caso de dinheiro para 

respiradores, pelos sena-
dores que comandam a 

Comissão Parlamentar de 
Inquérito. Se no Rio, Wit-
zel foi impeachmado, em 
Santa Catarina, o governa-
dor Carlos Moisés, afasta-
do desde de março do car-
go, foi absolvido do crime 
de responsabilidade na 
compra de respiradores e 
vai retornar a sua função.

O primeiro a ser ou-
vido pelos senadores foi 
Luiz Henrique Mandetta. 
Ele evitou o confronto di-
reto com o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) e 
justificou suas decisões à 
frente do ministério. Nas 

raras vezes em que cru-
zou a fronteira, acusou 
os filhos do presidente 
de interferir em decisões 
do governo sobre a pan-
demia. Em uma diálogo 
que presenciou, Mandetta 
confirmou que os filhos 
do presidente estavam em 
combate direto com a Chi-
na

“Vi uma reunião de mi-
nistros em que o filho do 
presidente, que é vere-
ador no Rio de Janeiro - 
Carlos Bolsonaro - estava 
sentado, tomando notas. 
Já o Eduardo estava em 
rota de colisão com a Chi-
na. Eu fui em uma reunião 
no Palácio do Planalto em 
que estavam os três filhos 

do presidente e mais as-
sessores e disse a eles que 
precisava falar com o em-
baixador da China. Posso 
trazer aqui? ‘Não’. Eles ti-
nham dificuldade de supe-
rar essas questões”, desta-
cou em seu depoimento.

Substituto de Mandet-
ta na pasta, Nelson Teich 
foi o segundo a ser ouvido 
pela CPI. O médico ficou 
no Ministério da Saúde 
entre 17 de abril e 15 de 
maio apenas, e confirmou 
para os senadores que 
deixou a posição após “di-
vergências sobre a cloro-
quina” com o presidente 
Jair Bolsonaro. O médico 
declarou que, em seu cur-
to período no cargo, per-

cebeu que não teria a au-
tonomia necessária para 
conduzir a pasta da forma 
que acreditava ser corre-
ta. Ao ser perguntado pelo 
relator Renan Calheiros 
sobre pedidos ou suges-
tões que chegavam ao mi-
nistério e contrariavam 
as evidências científicas, 
ele repetiu a “expansão da 
cloroquina”. 

QUEIROGA DESVIA 
DE PERGUNTAS
Além dos ex-ministros 

da saúde, o atual titular 
da pasta, Marcelo Queiro-
ga, também já foi ouvido 
pela primeira vez na CPI. 
E desvio da maioria das 
perguntas que envolviam 
o presidente Jair Bolso-
naro. Ele comentou que 
presenciou o presidente 
defender o tratamento 
precoce "em uma única 
oportunidade", em uma 
visita a Chapecó. Além dis-
so, o cardiologista afirmou 
que nunca foi orientado a 
usar a cloroquina, indo de 
encontro a Nelson Teich.

“Não recebi (orienta-
ção). Essa é uma questão 
técnica que tem que ser 
enfrentada pela Comissão 
Nacional de Incorporação 
de Tecnologias no SUS 
(Conitec). Sou instância 
final decisória, e posso 
ter que dar um posiciona-
mento acerca disso", dis-
se.

Após ser abordado pelo 
presidente da CPI, Omar 
Aziz, que deveria respon-
der diretamente às per-
guntas, por ser uma teste-
munha, Queiroga rebateu.

"Existem correntes, 
uma defende e a outra é 
contrária. 

CPI da Pandemia começa com discursos contraditórios e longe de 
respostas

Senadores ouvem ex-ministros da saúde e atual, e aguardam com novas explicações do Governo Federal

CONTINUAÇÃO PÁGINA 15

Foto: Reprodução
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Foto: Agência Senado

Marcelo Queiroga desviou-se de 
algumas perguntas na CPI

Teich já foi ouvido na CPI

Mandetta foi o primeiro a 
ser ouvido
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Você sabe o que são os 
17 Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável da 
ONU? Estamos falando so-
bre todos eles nas últimas 
semanas. Em 2015, a Or-
ganização das Nações Uni-
das propôs aos seus países 
membros uma nova agenda 
de desenvolvimento sus-
tentável para os próximos 
15 anos: a Agenda 2030, 
que é composta por esses 
objetivos. Nas duas últimas 
colunas, listei os 12 objeti-
vos iniciais e, agora, citarei 
quais são os últimos cinco.
13 – Ação contra mudança 

global do clima 
Tomar medidas ur-

gentes para combater a 
mudança do clima e seus 
impactos. Apesar de ter-
mos conseguido avanços 
importantes na preserva-
ção do planeta, como frear 
o aumento do buraco na 
camada de ozônio, ainda 
estamos com um desem-
penho negativo em outras 
tarefas, como o aumen-
to do desmatamento e da 
poluição do ar, o que tem 
influência direta no aqueci-
mento do planeta. De acor-
do com a ONU, se medidas 
não forem tomadas, a tem-
peratura global poderá au-
mentar em até 3 graus até 
o fim do século 21. Por isso, 
uma das metas da Agenda 
2030 é aumentar os inves-
timentos dos países no de-
senvolvimento de tecnolo-
gias que permitam reduzir 
o desgaste do planeta.

14 – Vida na água
Conservar e usar sus-

tentavelmente os oceanos, 
os mares e os recursos 
marinhos para o desen-
volvimento sustentável. 
De acordo com a ONU, há 
13 mil pedaços de plástico 
em cada quilômetro qua-

drado do oceano. Esse é 
um dado grave que mostra 
como muitos países têm 
sido displicentes quanto à 
preservação dos recursos 
marinhos. Por isso, uma 
das metas do Objetivo 14 
da Agenda 2030 é aumen-
tar a conscientização quan-
to à poluição dos oceanos. 
Mais: a Agenda 2030 tam-
bém prevê que, 2020 – isso 
mesmo, 2020! -, haja o fim 
de todas as práticas ilegais 
de pescaria que prejudicam 
o ecossistema marinho.

15 – Vida terrestre
“Proteger, recuperar e 

promover o uso susten-
tável dos ecossistemas 
terrestres, gerir de forma 
sustentável as florestas, 
combater a desertificação, 
deter e reverter a degrada-
ção da terra e deter a perda 
de biodiversidade. Nos últi-
mos anos, vários desastres 
ambientais têm ocorrido 
em diversas regiões do pla-
neta, como vazamentos de 
substâncias químicas, in-
cêndios, entre outras. Por 
isso, uma das metas do Ob-
jetivo 15 da Agenda 2030 
é aumentar a mobilização 
para reverter as consequ-
ências dessas degradações 
e também para prevenir 
novos desastres.
16 – Paz, Justiça e institui-

ções eficazes

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para 
o desenvolvimento sus-
tentável, proporcionar o 
acesso à justiça para todos 
e construir instituições efi-
cazes, responsáveis e inclu-
sivas em todos os níveis. 
As instituições Executivas, 
Legislativas e Judiciárias 
também são um dos alvos 
da Agenda 2030. Em seu 
Objetivo 16, a Agenda pre-
vê que os países combatam 
a corrupção, a impunida-
de, as práticas abusivas e 
discriminatórias, a tortura, 
bem como todas as formas 
de restrição das liberdades 
individuais.
17 – Parcerias e meios de 

implementação
Fortalecer os meios de 

implementação e revitali-
zar a parceria global para 
o desenvolvimento sus-
tentável. Para que todos 
esses objetivos se tornem 
realidade, é importante 
que haja relações de par-
ceria e cooperação entre 
as nações. Por isso, uma 
das metas da Agenda 2030 
é que os países em melho-
res condições financeiras 
ajudem os “países em de-
senvolvimento a alcançar a 
sustentabilidade da dívida 
de longo prazo, por meio 
de políticas coordenadas 
destinadas a promover o 
financiamento, a redução 
e a reestruturação da dívi-
da, conforme apropriado, 
e tratar da dívida externa 
dos países pobres altamen-
te endividados para redu-
zir o superendividamento”.

Para que todos os ob-
jetivos sejam cumpridos é 
preciso esforço conjunto 
de todos os países, todas 
as empresas, instituições e 
sociedade civil. Vamos to-
dos nos esforçar para isso!

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA 14

Mesmo com o núme-
ro crescente de óbitos 
em todo o Brasil, a CPI da 
Pandemia seguirá atuan-
do normalmente, apesar 
de ser em um momento 
extremamente inoportu-
no. De caráter político, a 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito, com respaldo 
do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), não deverá ir 
a fundo nas questões que 
envolvem as falhas gerais 
em estados e municípios. 
A ideia central, até agora, 
é apenas procurar falhar 
que liguem os erros ao 
presidente Jair Bolsonaro.

Porém, enquanto faz 
essa averiguação, o nú-
mero de óbitos no Bra-
sil atingiu nesta semana 
416.949, segundo dados 
oficiais do Ministério da 
Saúde. A região que mais 

teve mortes foi a Sudes-
te, que ultrapassa os 190 
mil. No país, ao são mais 
de 13 milhões recupera-
dos, além de 15 milhões 
de pessoas totalmente 
vacinadas, isto é, que já 
receberam as duas doses 
do imunizante. Até aqui 
46,5 milhões de doses já 
foram aplicadas, sendo 
31,5 milhões na primeira 
dose, cerca de 7,1% da po-
pulação de 210 milhões.

Só no Rio de Janeiro, 
os números apontam um 
total de mais de 45 mil 
mortes e mais de 770 mil 
casos, sendo destes cerca 
de 696 mil recuperados. 
Na cidade carioca foram 
imunizadas totalmente 
mais de 741 mil pessoas, 
e foram aplicadas mais 
de dois milhões de doses.

Precisa de um protoco-
lo técnico, e isso tem que 
ser avaliado quanto ao mé-
rito da evidência pela CPI.
científica, isso é colocado 
em audiência pública e o 
ministro é a instância fi-
nal", reiterou, o ministro 
que deve ser ouvido ainda 
mais uma vez

O general Eduardo 
Pazuello cancelou sua ida 
à CPI porque teria tido 
contato com dois militares 
diagnosticados com co-
vid-19 no fim de semana. 

Espera-se que ele pres-
te esclarecimentos sobre 
veias centrais da investiga-
ção do Senado: a demora 
do Governo para comprar 
vacinas e a suposta omis-
são na crise de oxigênio 
em Manaus.

Pazuello foi o ministro 
que passou mais tempo 
à frente da Saúde duran-
te a pandemia e tem sido 
orientado pelo Planalto 
sobre como depor aos se-
nadores. Ele será ouvido 
no próximo dia 19.

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 3)

CPI seguirá em momento 
inoportuno

Foto: ABr

Pazuello será ouvido no dia 19
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O Yahoo Respostas — 
plataforma social de per-
guntas e respostas — che-
ga ao fim hoje, após 16 
anos de atividade. Desde o 
dia 20 de abril, os usuários 
não podiam mais postar 
perguntas ou respostas no 
site. Quem tentou acessar a 
partir do dia 05 deste mês 
não conseguiu, o site ficou 
fora do ar e quem acessá-lo 
vai ser direcionado para a 
página principal do Yahoo.

O mesmo ocorre com o 
acesso do serviço nos Esta-
dos Unidos.

Quando o Yahoo anun-
ciou a mudança no início 
do mês passado, a empresa 
afirmou que "não haverá 
alterações em outras pro-
priedades ou serviços ou 
em sua conta do Yahoo".

Após o coincidente 
anúncio do fim da era do 
site, na segunda (2), a ope-
radora americana Verizon 
anunciou a venda do Yahoo 
e AOL por US$ 5 bilhões.

O Yahoo Respostas foi 
criado em 2005 e reuniu 
milhões de perguntas de 
internautas buscando re-
solver problemas de infor-
mática, de relacionamen-
tos, dúvidas escolares e até 
mesmo questões filosófi-
cas, mas outros questiona-
mentos não faziam sentido 
algum e acabavam virando 
meme na internet. A varie-
dade de perguntas era tão 
ampla que, não raramente, 
o conteúdo do Yahoo 
Respostas aparecia 
com destaque na 
primeira página de 
resultados do Goo-
gle.

O serviço perdeu 
relevância nos últi-
mos tempos. A con-
clusão vem de um 
e-mail de despedida 
enviado à funcioná-
rios da empresa que 

afirma que o site "tem fica-
do menos popular ao longo 
dos anos".

A quantidade de infor-
mações falsas e teorias 
conspiratórias que apa-
recem no site contribuem 
para a falta de credibilida-
de da plataforma. O Yahoo 
afirma que quer investir 
em "conteúdo confiável de 
alta qualidade".

Lembramos que os usu-
ários terão até o dia 30 de 
junho para baixar os seus 
dados – o que inclui as per-
guntas realizadas, respos-
tas, imagens e listas. Não 
será possível baixar con-
teúdos de outras pessoas. 
Após essa data não estará 
disponível backup dos da-
dos.

Ficam para nós inter-
nautas as saudosas lem-
branças de um site que 
contribuiu para nosso 
conhecimento por tanto 
tempo e foi o causador de 
muitos memes que serão 
eternos. 

Yahoo Respostas extinto

AISHA RAQUEL ALI
Webdesigner, Assessoria em Social 

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

Quem não conhece a 
franquia favorita de jogos 
de FPS denominado COD? 
Call of Duty é uma série 
de guerra, ação e tiro, em 
primeira pessoa, publi-
cada desde sempre pela 
Activision. Hoje, o foco 
da matéria não é contar a 
história do jogo, e sim fa-
lar sobre o que vem acon-
tecendo dentro do game, 
postura da publicadora e 
situações da empresa. Va-
mos lá!

Tudo começou lá trás, 
em 2003, com o primei-
ro jogo chamando ape-
nas “Call of Duty”, com 
a temática da segunda 
guerra mundial, lançando 
primeiro para PC (Com-
putador) e tendo uma 
ótima recepção pelas crí-
ticas como a Metacritic, 
com nota 91 de 100 (uma 
ótima nota!).

Até o terceiro jogo da 
franquia Call of Duty 3, o 
jogo se manteve no mes-
mo ambiente temático, 
recebendo ainda aclama-
ções do público. Até en-
tão, o jogo decidiu ir para 
uma temática nova, para 
uma guerra mais moder-
na. Aí, veio o Call of Duty 
4: Modern Warfare. Creio 
eu, o melhor jogo da fran-
quia no quesito história, 
recebendo novamente 92 
de 100 pela Metacritic e 
ganhando prêmio de me-
lhor jogo do ano de 2007 
na DICE Awards. E não 
podemos mentir: esse 
jogo foi muito bom!

Depois de estourar 
tanto, Call of Duty se 
manteve em um auge em 
que apenas Battlefield, 
seu maior concorrente, 
poderia bater de frente, 
criando assim uma fanba-
se enorme. Depois de su-

cesso de “Modern Warfa-
re” e “Black Ops”. O jogo 
deu seu primeiro tiro no 
pé em 2013, com o Lan-
çamento de Call of Duty: 
Ghosts... O jogo prometeu 
tanto a seu publico que 
seria um jogo inesquecí-
vel, mas realmente nin-
guém esquece o quanto 
foi ruim o game. Eu, par-
ticularmente, tenho os 
meus prós com relação 
ao game (curti bastan-
te), mas não tiro a razão 
da galera que reclamava, 
pois era verdade.

Com esse sendo intitu-
lado o pior jogo do COD, 
a publicadora Activision 
ganhou muita pressão do 
público e, com tentativas 
enormes de reconquistar 
o pessoal depois dessa 
catástrofe, só foi fican-
do mais tensa a situação. 
Logo depois de “Ghosts”, 
vieram “Advanced War-
fare”, “Black Ops 3”, “Bla-

ck Ops 4”, “Infinity War-
fare”... Desastre atrás de 
desastre, até chegarmos 
a 2019.

Início de uma 
redenção?

E o que rolou em 2019? 
Podemos dizer que foi o 
maior reboot da história 
do Call of Duty. Não esta-
mos falando da remaste-
rização, e sim da franquia 
receber uma nova histó-
ria do zero, sendo assim 
o início de um universo 
compartilhado que sin-
ceramente abriu o “hype” 
de um mundo inteiro.

Em Call of Duty: Mo-
dern Warfare (2019), vol-
tamos para a guerra mo-
derna novamente? Sim, 
voltamos. E dessa vez o 
tiro foi nos concorrentes. 
Podemos dizer que foi 
uma obra prima, um jogo 
para o cenário atual com 
motor gráfico, qualidade, 
realismo bem surpreen-
dente e multiplayer.

O jogo pegou elemen-
tos que fãs da franquia 
abraçaram nos games 
anteriores, como os per-
sonagens e a história. Foi 
um pouco retrabalhado 
isso, mas podemos viver 
esses momentos de novo 
em uma visão diferente 
e de qualidade bem im-
pressionante. Esse foi o 
Call of Duty de 2019.

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

Foto: Divulgação/CODMW

Call of Duty: redenção? (parte1)

JONATHAN OLIVEIRA
Designer Gráfico, Fotografo e 
Diagramador do jornal DR1

jonathanoliveira@jornaldr1.com.br

E - S P O R T S . . .
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Em nossa primeira par-
te do artigo falamos sobre 
algumas das crises que 
sobrevivemos a partir de 
1929 até 1979 no chama-
do pós “milagre econô-
mico”, com o Brasil regis-
trando elevadas taxas de 
crescimento do PIB.

Mais uma etapa que se 
passa. Aí foi uma loucura: 
1980 Iraque invade Irã; 
1987 2ª feira negra, FMI 
para lá e para cá… do pon-
to de vista econômico, tí-
nhamos herdado os altos 
índices de endividamento 
dos períodos anteriores 
e enfrentávamos dificul-
dades para a rolagem da 
dívida. No início dos anos 
80 a ideia era cortar custos 
do governo e aumentar a 
arrecadação. A partir de 
1985 começamos a discor-
dar do FMI com a chega-
da do Sarney e propomos 
novas alternativas econô-
micas. A inflação chegou 
a patamares estrondosos. 
Ao final da década de 80 
nem o Brasil e nem o mun-
do eram mais os mesmos. 
A guerra fria estava no 
fim e o modelo neoliberal 
tomou conta no processo 
de globalização econômi-
ca. E também, passamos 
por tudo isso…com altos 
e baixos. Sobrevivemos. 
Crises da década de 1990: 
1992 Japonesa, 1994 crise 
cambial mexicana, 1997 
asiática, 1998 Russa, 1999 
crise cambial brasileira. E 
olha nós novamente aqui: 
firmes!

A partir de 2000 quan-
do muitos achavam que o 
mundo iria acabar e que 
o bug do milênio destrui-
ria tudo, tivemos ainda a 
crise das pontocom em 

2000, o onze de setembro 
2001, Crise da Argenti-
na 2001/2002, Crise do 
subprime em 2008 e crise 
da Europa em 2010. Como 
estamos? Continuamos 
almoçando, jantando, as-
sistindo novelas, viajando 
e comprando a prazo rs… 
talvez agora a viagem pos-
sa ser local. Mas continua-
mos viajando.

E sobre a crise de 2015? 
Queridos, está provocando 
inevitavelmente um forte 
ajuste na cotação do dó-
lar e outras moedas fortes 
como o euro, queira o go-
verno ou não. Quem já foi 
ao banco pedir emprésti-
mo recentemente? Como 
foi? Fácil? Estamos com 
restrição ao crédito e a 
danada da inflação voltou. 
Mas para quem já viveu 
inflação de aproximada-
mente 2.400% aa, estamos 
bem, não? Além disso, a 
crise é momento de opor-
tunidades: Há os que cho-
ram e os que vendem len-
ço. Prefiro acreditar que 
buscamos fazer parte do 
segundo time.
Qual a dica? Pense no que 
realmente quer. Pois tudo 

o que fazemos, busca-
mos e almejamos; todo o 
desgaste de acordar cedo 

e dormir tarde; tudo é para 
ser FELIZ.

Depois disso delineado, 
faça as contas, siga seus 
princípios. Reduza o grau 
de endividamento. Mas 
mesmo assim, se permita 
a gastos que estão dentro 
de suas crenças. Se você 
gosta de uma vida saudá-
vel, melhor cortar gastos 
com restaurantes, pode in-
vestir naquela bike se for 
substituir a ida ao traba-
lho de carro (e gastos com 
estacionamentos, manu-
tenção e gasolina) por ela. 
É um ideal… e vale a pena. 
Seja mais frugal e menos 
consumista. Pense no que 
motiva.

Seja criativo: se não dá 
para ir a Paris, vá fazer um 
picnic noturno no Ibira-
puera… leve um vinho. Sa-
boreie o momento como se 
fosse o último. Seja leve… 
Não busque felicidade em 
coisas que morrem ou aca-
bam. A felicidade deve ser 
plena. E não é preciso estar 
com um carro do ano para 
ser feliz. Essa é a verdade. 
Tenha vários patrões: Se 
dinheiro é algo importante 
para a realização de seus 
sonhos, tenha claro que 
só você poderá aumentar 
essa fonte de renda. Não é 
o momento para sair bri-
gando no trabalho sentin-
do-se injustiçado. Se não 
está feliz: Pare. Pense. Aja. 
Se for o caso, inicie as tra-
tativas para seu próximo 
ciclo. Prepare-se. E ma-
ximize o que você já faz. 
Pinte, costure, faça vendas 
diretas, preste serviços. Se 
movimente... Pensem nis-
so!

Aproveitem o dia!
Bjocas carinhosas

As crises que nos motivam? (Parte 2)
Selecionados diversas 

vagas de emprego e es-
tágio abertas no Rio de 
Janeiro e direcionadas 
para pessoas de diferen-
tes níveis de escolarida-
de. Também tem dica de 
cursos para quem quer se 
preparar para o mercado 
de trabalho. Confira: 

Comunidade Católica
A Comunidade Católi-

ca Gerando Vidas anun-
ciou vagas esta semana 
para: analista de com-
pras, conferente, auxiliar 
de limpeza, supervisor 
de loja, técnico em enfer-
magem, auxiliar de ser-
viços gerais, controlador 
de acesso, empregada 
doméstica, assistente de 
e-commerce, lavador de 
carros etc. Os formulários 
para inscrição estão nas 
páginas da Comunidade 
no Facebook e Youtube.

Maxxi Atacado
A Maxxi Atacado, do 

Grupo BIG, está com 60 
vagas para a unidade de 
Volta Redonda para au-
xiliar de perecíveis, fiscal 
de prevenções e perdas, 
caixa e repositor. As ins-
crições são até 10 de maio 
no site: https://jobs.ke-
noby.com/grupobig

Estágio
O CIEE está com 1.761 

oportunidades de estágio 
(ensino médio e superior) 
em áreas como: adminis-
tração, arquitetura, co-
municação, 
direito, en-
fe r m a g e m , 
engenharia, 
i n fo r m á t i -
ca, medicina 
veterinária, 
odontologia 
etc. A Funda-
ção Mudes 

oferece 300 vagas (su-
perior, médio e técnico) 
para marketing, ciências 
contábeis, análise de sis-
temas, design, logística, 
matemática etc. Inscri-
ções no site: www.mudes.
org.br.

Cursos
Com o objetivo de via-

bilizar geração de renda 
para as mulheres, a Ocyan 
e Firjan SESI abriram 60 
vagas para minicurso 
digital de empreende-
dorismo feminino. Inte-
ressados devem realizar 
inscrição até 14 de maio. 
Mais informações no site 
https://www.ocyan-sa.
com/pt-br/nossa-gente.

Posto do Sine reaberto
O posto do Sine no 

Centro do Rio, que estava 
fechado desde março do 
ano passado por causa da 
pandemia, foi reaberto. 
Localizada no prédio do 
Ministério da Economia 
(Av. Presidente Antônio 
Carlos, 251), a unidade 
oferece serviços de inter-
mediação de mão de obra, 
solicitação de seguro-de-
semprego e orientação 
sobre Carteira de Traba-
lho Digital. São realizados 
cerca de 80 atendimentos 
diários, de 10h às 16h. 

Dúvidas e sugestões?
Entre em contato pelo 

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

Foto: Divulgação

M E U  E M P R E G O . . .
Confira vagas de emprego e 

estágio no Rio e dicas de cursos

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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Geralmente, as Metró-
poles possuem prédios 
que, outrora, foram emi-
nentemente residenciais 
e que hoje estão extintos 
pelas evoluções comer-
ciais. Todavia, podemos 
imaginar as incríveis pos-
sibilidades miradas por 
seus grandes vitrais, dos 
feitos e efeitos de grandes 
eventos sociais. Das revo-
luções, dos carnavais, das 
visitas ilustres cortando 
as avenidas centrais. Tan-
tas histórias guardadas 
nas lembranças destas 
asas que são as duas abas 
da janela... Ventilando 
o cotidiano e as nuvens 
mascadas por um arco-í-
ris à fronte do céu depois 
da tempestade. 

Quantos músicos, po-
etas, escritores e sonha-
dores caminharam sobre 
as pedras portuguesas já 
polidas por passos. Feito 
um imã, o sol despertava 
com o som vindo dos tran-
seuntes à espera da con-
dução, sem embaraços. 
E aos gritos, um peque-
no jornaleiro, por alguns 
tostões, ressoava entre 
as enormes fachadas e 
marquises as notícias e 
curiosidades sociais e dos 
barões. Os parapeitos tro-
cavam olhares no silen-
cio dos arranha-céus. Um 

novo mundo acontecia em 
todo o amanhecer e entar-
decer, os dias eram corri-
queiros recheados de cor. 
O tempo passou... Passou... 
Das ilustres visitas, magi-
camente se transforma-
ram em estátuas de bron-
ze, espalhadas ao longo do 
Paço. As noites continua-
ram vivas, ao som da atu-
alidade de aço. Da beleza 
arquitetônica, por sorte 
ou esquecimento, sobre-
viveram algumas. Destas, 
citam histórias da cidade 
em meio aos poucos que 
restaram, coroam as ruas 
frias com suas marcas re-
gistradas.  

Vestígios no gradil que 
circunda o parque, a casa, 
o monumento em praça 
nos entrelaçam num ins-
tante de curiosidade: aqui 
e ali, reminiscência de 
uma cidade...

Me chame pelo seu 
nome virou um fenôme-
no com uma narrativa ao 
mesmo tempo delicada 
e intensa sobre primeira 
paixão e desejo. Livro que 
inspirou o filme dirigido 
por Luca Guadagnino, 
aclamado nos festivais e 
um dos principais candi-
datos ao Oscar de 2018.

Sendo um dos bestsel-
lers da NYTimes, olivro 
acompanha a história de 
Elio, um garoto de de-
zessete anos que passa 
os verões em um verda-
deiro paraíso na costa 
italiana, parada certa de 
amigos, vizinhos, artistas 
e intelectuais de todos os 
lugares. Filho de um im-
portante professor uni-
versitário, o jovem está 
bastante acostumado à 
rotina de, a cada verão, 
hospedar por seis sema-
nas na villa da família 

um novo escritor que, 
em troca da boa acolhida, 
ajuda seu pai com corres-
pondências e papeladas. 
Uma cobiçada residên-
cia literária que já atraiu 
muitos nomes, mas ne-
nhum deles como Oliver.

Elio imediatamente, e 
sem perceber, se encanta 
pelo americano de vinte 
e quatro anos, espontâ-

neo e atraente, que apro-
veita a temporada para 
trabalhar em seu ma-
nuscrito sobre Heráclito 
e, sobretudo, desfrutar 
do verão mediterrâneo. 
Da antipatia impaciente 
que parece atravessar o 
convívio inicial dos dois 
surge uma paixão que só 
aumenta à medida que o 
instável e desconhecido 
terreno que os separa 
vai sendo vencido. Uma 
experiência inesquecível, 
que os marcará para o 
resto da vida.

Com rara sensibilida-
de, André Aciman explo-
ra as vulnerabilidades de 
amar alguém, e as barrei-
ras que levantamos quan-
do conhecemos alguém 
novo, nos questionando 
se no fim das contas, são 
as pessoas que deixamos 
para trás que nos mar-
cam permanentemente.

Cláudio é estudante de 
Direito e por isso, no seu 
prédio, muitas pessoas o 
procuram para tirar dúvi-
das. Margarida, a empre-
gada da sua vizinha, não 
quer mais trabalhar com a 
senhora Júlia. Não está sa-
tisfeita com o trabalho, mas 
não quer pedir demissão. 
Quer que a patroa a demita. 
Por conta disso, procurou 
orientação com Cláudio so-
bre como deveria agir.

Margarida disse:
- Houveram muitas si-

tuações constrangedoras! 
Dona Júlia fala alto comigo 
na frente de todo mundo! 
Não quero ficar mais!! Que-
ro que ela me mande embo-
ra!!

- Houveram, não. 

- Eu estou dizendo que 
houveram. Você está duvi-
dando de mim?

- Não! Sim, eu acredito. 
Estou apenas dizendo que 

não está correto dizer  hou-
veram. O correto é dizer 
houve.

- Ah, houve ou houveram, 
dá no mesmo! O que faço?

- Converse com ela! - dis-
se Cláudio. Diga o que você 
não gosta. Vocês vão chegar 
a um acordo, tenho certeza!

Direto ao ponto
Errado: Houveram situa-

ções constrangedoras.
Correto: Houve situações 

constrangedoras.
Devemos usar sempre 

HOUVE nunca HOUVERAM. 
O verbo haver é impessoal, 
ou seja, não possui sujei-
to e, por isso, não deve ser 
flexionado para o plural. 
Isso acontece quando ele é 
usado nos sentidos de exis-
tir, acontecer ou de tempo 
decorrido. Significa, então, 
que a flexão do verbo HA-
VER no pretérito perfeito 
plural (“houveram”) não 
existe na nossa língua.

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.

Me chame pelo seu nome

Foto: Reprodução/Amazon
Foto: Henrique Bas

Houve 
X 

Houveram

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.

REMINISCÊNCIA

Busto de Vera Janacópulos na 
Praça Paris, Glória, RJ
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Um projeto piloto da 
Fundação Parques e Jar-
dins (FPJ), vinculada à Se-
cretaria do Meio Ambiente 
do Rio de Janeiro, propõe 
instalar composteiras de 
resíduos orgânicos nos 
parques municipais urba-
nos da cidade. O Campo 
de Santana, no Centro, foi 
o primeiro local a ter uma 
instalação na capital. A 
proposta do projeto é pro-
duzir adubo de boa quali-
dade para uso no próprio 
espaço e para atender as 
ações de plantio urbano na 
cidade.

A compostagem é um 
processo biológico que 
consiste em dar novas fi-
nalidades aos resíduos or-
gânicos que iriam ser des-
cartados, sejam eles ela de 
origem urbana, doméstica, 
industrial, agrícola ou flo-
restal, e pode ser conside-
rada como um tipo de re-
ciclagem do lixo orgânico. 

Nesse processo, orga-
nismos (como fungos e 
bactérias) transformam 
restos de alimentos, entre 
outros materiais, em hú-

mus (um material muito 
rico em nutrientes e fér-
til), contribuindo para a 
preservação do meio am-
biente além de auxiliar 
em processos agrícolas e 
na recuperação do solo. A 
composteira torna-se, por-
tanto, um rico ecossistema 
higiênico que ajuda a re-
duzir seu lixo e emissões 
de gases do efeito estufa.

A composteira do Cam-
po de Santana foi inaugu-
rada durante as celebra-
ções do Dia da Terra, em 
22 de abril, ocasião em 
que a FPJ também realizou 
plantios simbólicos nas 
5 Áreas de Planejamen-
tro (APs). Com cerca de 
30 metros cúbicos, ela foi 
adaptada em uma estru-
tura de concreto que nos 
últimos anos estava sendo 
utilizada para depósito de 
lixo no local.

A bióloga Laura Cor-
dioli, responsável pelo 
projeto, em parceria com 
a também bióloga Taya-
na Galvão, explica que o 
espaço foi divido em três 
partes correspondentes às 

três fases necessárias para 
o processo completo da 
compostagem. 

A primeira parte é a 
área que recebe a matéria 
orgânica que vai entrar 
em decomposição como 
folhas secas, podas de ár-
vores e poda de grama. Já 
a segunda parte é quan-
do o material se encontra 
em fase de decomposição 
mais avançada, por meio 
de bactérias, fungos e ani-
mais invertebrados tão im-
portantes para a produção 
de húmus de qualidade. 
E a terceira parte é quan-
do a compostagem já está 

pronta para ser utilizada 
como forma de adubo rico 
em nutrientes.

A primeira composteira 
entregue faz parte de um 
projeto piloto da FPJ que 
tem como objetivo a im-
plantação de outros recur-
sos semelhantes nos de-
mais parques urbanos da 
cidade. "O ideal seria que 
todos os parques tivessem 
a sua própria composteira 
para a diminuição dos re-
síduos orgânicos que vão 
diretamente para os ater-
ros sanitários. E também 
para a produção de adubo 
de qualidade que poderá 

ser utilizado no próprio 
parque, tornando o solo 
daquele espaço ainda mais 
vivo", destaca Laura Cor-
dioli.

A especialista observa 
ainda que o material orgâ-
nico produzido no Campo 
de Santana, e futuramen-
te nos demais parques do 
Rio, também poderá ser 
utilizado nos plantios ur-
banos em praças e em lo-
gradouros públicos, assim 
como poderá ser distribu-
ído à população interessa-
da.

Foto: Divulgação/Prefeitura

Projeto propõe instalar composteiras de resíduos orgânicos em parques

T I R I N H A S . . . ESTÊVÃO RIBEIRO

M E I O  A M B I E N T E . . .

Campo de Santana, no Centro da cidade do Rio de Janeiro, foi o primeiro espaço urbano a receber instalação

Campo de Santana foi o 1º 
parque a receber composteira
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Conforto ou controle?
Ao mesmo tempo, ain-

da há uma subestimação 
geral do nível de inter-
rupção - no sentido posi-
tivo - que essa tecnologia 
causará na China a longo 
prazo. Não estou falando 
aqui sobre controle; es-
tou falando de conforto. 
As pessoas de fora da Chi-
na muitas vezes não têm 
a menor ideia de como a 
vida será mais fácil para o 
chinês médio como resul-
tado dessas descobertas 
técnicas. Na China, você 
já pode literalmente pa-
gar com um sorriso no 
Mcdonalds e KFC. 

Você também pode 
abrir uma conta no ban-
co com a cara, bem como 
fazer o check-in no hotel, 
embarcar no voo, entrar 
em um escritório seguro, 
pagar a passagem do es-
tacionamento, sacar di-
nheiro no caixa eletrôni-
co ou até mesmo solicitar 
mais papel higiênico em 
conveniências públicas. 
Tudo o que você precisa 
fazer é olhar para a tela 
e sorrir. E assim que o 
5G ficar totalmente ope-
racional, esses tipos de 
aplicativos serão lança-
dos comercialmente em 
todo o país. Seu rosto se 
tornará seu novo passa-
porte, substituindo a ne-
cessidade de carteiras e 
pedaços de papel. Desse 
modo, o conceito chinês 
de mianzi, segundo o qual 
todo homem ou mulher 
chinesa é cons-
t a n t e m e n t e 
capaz de per-
der ou ganhar 
prestígio, rece-
be uma forma 
muito concreta 
e prática de im-
plementação. 

Além do mais, essa 
interrupção 'facial-lift' 
habilitará dezenas de ou-
tros novos aplicativos em 
áreas como carros autô-
nomos, finanças, mídia 
social e saúde. Com todas 
essas evoluções em cur-
so, é certo que em 2025 
a China estará anos-luz 
à frente do Ocidente em 
termos de integração do 
reconhecimento biomé-
trico na vida social e co-
mercial. Este é um déficit 
que a Europa e a Améri-
ca nunca serão capazes 
de compensar. Para os 
jovens turistas chineses, 
incapazes de entender 
por que precisam de pas-
saporte, dinheiro e passa-
gens de trem para viajar, 
o Ocidente parecerá cada 
vez mais um museu de 
tecnologias ultrapassa-
das.

Trecho do livro: O 
Novo Normal da China. 

Contato e informações 
sobre as palestras de 

Pascal Coppens: +55(84) 
999833497

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

PASCAL COPPENS
Autor, palestrante, sinologista

e empreendedor

Foto: Pixabay

A pandemia da Co-
vid-19 fez o mundo dos 
negócios e das franquias 
se adaptar rapidamente 
às transformações impos-
tas pelo distanciamento. 
Por isso, o ano de 2021 
tem sido visto com muita 
cautela por empresários 
e especialistas. O cenário 
é desafiador e há muita 
expectativa sobre como 
os segmentos devem 
performar para manter 
o sucesso dos negócios. 
Para debater esse con-
texto e tratar de assuntos 
do mercado que pode-
rão ajudar no processo 
de expansão das marcas, 
a Associação Brasileira 
de Franchising seccional 
Rio de Janeiro (ABF Rio) 
promove no próximo dia 
20 de maio, às 10h, o 
Café com Franquia Virtu-
al com o tema" Expansão 
de redes de franquias em 
tempos de pandemia - 
Prospecção e Repasses". 

Fatores como o avanço 
do processo de vacinação 
da população, como tam-
bém da agenda das re-
formas em discussão no 
Congresso Nacional, a im-
plantação das medidas de 
ajuste fiscal e o estímulo 
e a facilitação do acesso 
ao crédito para as micro e 
pequenas empresas ofe-
recem uma perspectiva 
mais positiva para este 
ano, segundo a ABF.

O evento acontece 
através da ferramenta 
Zoom, sendo transmitido 
para os interessados via 
canal do YouTube ABF 
Rio. O encontro contará 

com os especialistas Ro-
gério Gama, diretor de 
Relações Institucionais 
da ABF Rio; Jorge Ma-
riano, head de Expansão 
do Grupo Halipar; Mario 
Goldberg, diretor Comer-
cial e de Expansão da 
Taco, e Eduardo Scalise 
Felix, gerente de Expan-
são da Chilli Beans.

Segundo a diretora de 
Cursos e Eventos, Maria 
Beatriz Schwartz, a esco-
lha dos palestrastes des-
te evento e dos próximos 
visa a inovar e integrar os 
associados. O objetivo é, 
ainda, abordar cada vez 
mais assuntos de quali-
dade e aplicáveis ao dia 
a dia das marcas. "Nos 
adaptamos às exigências 
impostas pela pandemia 
e agora nossos eventos se 
tornaram globais. A cada 
evento vamos trazer re-
des de visibilidade nacio-
nal, integrando todas as 
regiões para um network 
de qualidade, com temas 
atuais e pertinentes ao 
dia a dia das redes", diz a 
executiva.

Para o presidente da 
ABF Rio, Beto Filho, as 
palestras irão mostrar as 
grandes mudanças que 
estão ocorrendo no va-

rejo, como as redes estão 
se reinventando para ex-
pandir e manter o fatu-
ramento e o sucesso nos 
negócios. "O franchising 
não é uma ilha. Estamos 
sentindo desde o ano 
passado os impactos, 
mas com o trabalho em 
rede isto está sendo mi-
nimizado. Esse bate-papo 
com grandes nomes do 
mercado será muito im-
portante para que nossos 
empreendedores possam 
rever suas estratégias e 
aperfeiçoá-las", afirma o 
presidente.

A Associação Brasilei-
ra de Franchising seccio-
nal Rio de Janeiro (ABF 
Rio) é uma entidade juri-
dicamente independente 
e com diretoria própria, 
ligada à ABF Nacional. A 
associação reúne fran-
queadores, franqueados, 
advogados, consultores 
e demais fornecedores e 
stakeholders e se dedica 
a aperfeiçoar o sistema 
de franquias por meio da 
capacitação de pessoas 
em diversos cursos, do 
estímulo à inovação, da 
disseminação das melho-
res práticas e divulgação 
dos resultados do setor.

I D E I A S  &  N E G Ó C I O S . . .

Café virtual com especialistas debate 
cenário econômico e expansão de franquias
Evento da ABF Rio busca orientar empreendedores sobre estratégias 
durante a pandemia

Foto: Pixabay
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Cinco passos para manter a qualidade da 
pele no outono A nova indústria de cos-

méticos capilares, revo-
lução de nível mundial, é 
feita no Brasil. Será que es-
tamos prontos para produ-
tos capilares tão tecnológi-
cos que podem substituir 
uma geração de produtos 
consumidos há décadas?

É verdade que as quí-
micas são cada vez mais 
comuns nos salões, eleva a 
autoestima, traduz a iden-
tidade e revela o quão livre 
é a mulher do século 21. 
Sem restrição de idade ou 
classe, as transformações 
capilares seduzem e alcan-
çam cada vez mais consu-
midores, a maioria ainda 
mulheres.

Colorir, descolorir, ali-
sar e cachear são técnicas 
usadas em salões de bair-
ros residenciais, grandes 
shoppings ou endereços 
mais refinados. E cada vez 
mais os profissionais sen-
tem necessidade de unir 
expertise com produtos 
eficientes, para agradar 
clientes cada vez mais exi-
gentes.

As mulheres apaixona-
das por química transfor-
madora capilar dificilmen-
te abrem mão de utilizá-la, 
mesmo que implique em 
danificar, às vezes severa-
mente, o cabelo. Por isso, o 
grande desafio é entregar 
um resultado satisfatório 
no que concerne a dois tó-
picos: beleza e saúde capi-
lar.

Há alguns anos, num 
workshop de um profissio-
nal referência na área, ouvi 
a frase: “Mi-
nhas clientes 
querem ser 
loiras plati-
nadas e en-
trego isso a 
elas, mesmo 
que seja pre-
ciso destruir 
o cabelo". É 

isso que queremos? Lu-
ciano Rodrigues do Couto, 
diretor de marketing da 
London Cosméticos, diz 
categoricamente que não! 
Para mudar esse cenário, 
a empresa, que vem revo-
lucionando a arte de em-
belezar e tratar o cabelo, 
traz cosméticos capazes de 
realizar a verdadeira rege-
neração do fio. Algo antes 
nunca visto.

Ao lado dos sócios Má-
rio Lago e Nélio Ramos, 
Luciano sempre trabalhou 
para vender “verdades” 
acerca do mercado cosmé-
tico capilar. Isso esbarra 
em muitos conceitos ul-
trapassados e difíceis de 
serem removidos, mas, aos 
poucos, através da educa-
ção que a própria London 
promove, vem ganhando 
adeptos entusiasmados 
por esse processo de al-
quimia transformadora.

E é sobre esse tema en-
volvente que iremos tratar 
nas próximas edições. Algo 
que irá mudar a forma de 
cuidar dos cabelos.

S A Ú D E  C A P I L A R . . .

HELAINY ARAUJO DEVOS
Consultora de produtos capilares

@saudecapilarvip, 
@helainydearaujodevos

A Nova Revolução na Cosmética Capilar

Foto: Divulgação

Entenda quais são os 
cuidados necessários 
para manter a pele saudá-
vel durante períodos mais 
frios e secos. Atentar-se 
ao tipo de pele influen-
cia muito na escolha do 
tratamento dermatológi-
co, mas fatores externos 
como o clima, também 
impactam diretamente 
no aspecto da pele.

Com a chegada do ou-
tono, estação marcada 
por períodos mais frios, 
secos e nublados, a pele 
tende a ficar mais resse-
cada e, por isso, a primei-
ra dica é não exagerar na 
limpeza. O ideal é lavá-la 
no máximo duas vezes ao 
dia.

Hidratar a pele tam-
bém é fundamental para 
evitar o ressecamento 
mas, para preservar a hi-
dratação, algumas pro-
teínas e substâncias são 
indispensáveis. Segundo 
a dermatologista Dra. 
Maria Fernanda Tembra 
(CRM 107569-SP), "Exis-
tem três componentes na 
pele que preservam sua 
hidratação: as proteínas 
de colágeno e elastina 
e o ácido hialurônico. O 

colágeno e a elastina são 
responsáveis por manter 
a firmeza e elasticidade 
da pele, enquanto o ácido 
hialurônico mantém a

hidratação, a partir da 
preservação da água na 
pele".

O envelhecimento na-
tural ou os fatores exter-
nos como o clima e ra-
diações podem fazer com 
que esses componentes 
da pele se alterem, dei-
xando seu aspecto mais 
áspero, seco, envelhecido, 
resultando no apareci-
mento de rugas e pioran-
do as linhas de expressão.

O terceiro passo é não 
esquecer de utilizar pro-
tetor solar. Faça frio ou 
faça sol, o protetor solar é 
indispensável, pois além 
dos raios solares, o con-
tato com o infravermelho 
e com a luz azul também 
são prejudiciais. De acor-
do com a Euromonitor In-
ternational, em uma pes-
quisa realizada em 2020, 
durante o isolamento so-
cial, o constante uso de 
dispositivos eletrônicos 
acendeu uma grande pre-
ocupação com a luz azul. 
Cerca de 36% dos brasi-

leiros afirmaram ter in-
teresse em produtos que 
ofereçam proteção não só 
contra raios UV, mas tam-
bém contra essa luz.

Dra. Maria Fernanda 
explica que "A luz azul 
não só prejudica a saúde 
da pele e a ocular, mas 
também o sono. O conta-
to com essa ‘poluição di-
gital’ pode inclusive cau-
sar manchas na pele".

Evitar banhos quentes 
também pode ajudar a 
cuidar da pele no outono. 
Sim, é difícil não tomar 
um banho quente em dias 
frios, mas deve haver um 
equilíbrio. A água quente 
propicia a perda de água, 
contribuindo para um as-
pecto mais ressecado da 
pele.

A hidratação também 
é uma etapa fundamen-
tal, e para quem busca 
resultados duradouros 
e ainda mais eficazes no 
que tange à hidratação, 
os tratamentos estéticos 
com aplicação de ácido 
hialurônico na derme 
profunda ou plano sub-
cutâneo superficial po-
dem ser uma opção mais 
certeira.

B E L E Z A . . .

Foto: iStock
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EUA anunciam apoio a suspensão 

de patentes de vacinas contra 
Covid-19

O Estados Unidos 
anunciou nesta sema-
na apoio do governo do 
país a uma suspensão 
da proteção de patentes 
para as vacinas contra a 
Covid-19, com o objetivo 
de acelerar a produção e 
a distribuição de imuni-
zantes em todo o mundo. 
Trata-se de uma mudança 
bastante significativa de 
posição do país em rela-
ção ao assunto, divulgada 
agora que as doses para 
os cidadãos americanos 
já estão asseguradas. 

As patentes protegem 
a propriedade intelectual 
de um determinado pro-
duto, para evitar cópias. 
No caso da indústria far-
macêutica, quando um 
medicamento é desen-
volvido, a empresa res-
ponsável patenteia sua 
descoberta para que nin-
guém mais possa fabricá-
-la sem sua autorização.

Anteriormente, o Es-
tados Unidos se posicio-
nava totalmente contra a 
quebra das patentes, ao 
lado do Reino Unido, Su-
íça e nações europeias, 
mas a crise mundial ge-
rada pela pandemia fez o 
país mudar de opinião.

'Trata-se de uma cri-
se sanitária mundial e as 
circunstâncias extraordi-
nárias da pandemia exi-
gem medidas extraordi-
nárias', disse a 
representante 
comercial dos 
Estados Uni-
dos, Katheri-
ne Tai, em um 
comunicado. 
Ela ainda des-
tacou que, no 

país, embora os direitos 
de propriedade intelec-
tual para as empresas 
sejam importantes, Wa-
shington "apoia a isenção 
destas proteções para as 
vacinas para a Covid-19".

A ideia da quebra da 
patente das vacinas con-
tra a Covid-19 tinha sido 
apresentada pela África 
do Sul e Índia e é apoiada 
por dezenas de países em 
desenvolvimento, exceto 
o Brasil, que se posicio-
nou contra a suspensão 
no caso das vacinas anti-
covid.

"Iremos participar 
ativamente de negocia-
ções necessárias com a 
Organização Mundial do 
Comércio para que isso 
aconteça", afirmou ainda 
o comunicado. "Essas ne-
gociações levarão tempo, 
considerando a natureza 
consensual da instituição 
e a complexidade dos as-
suntos envolvidos", alerta 
Tai.

A representante des-
tacou que o objetivo é ga-
rantir o maior número de 
vacinas seguras e eficien-
tes para mais pessoas no 
menor período de tempo 
possível, e agora que as 
doses para norte-ame-
ricanos já estão assegu-
radas, os esforços serão 
ampliados para auxiliar a 
expansão e distribuição.

Foto: Reuters/Dado Ruvic/ABr

Foto: Pixabay

O tema imigração aqui 
nos EUA traz muitas dis-
cussões e desacordas 
entre os dois grandes 
partidos americanos: 
Democratas e Republica-
nos e também dentro da 
própria população norte 
americana.

Eu como imigrante 
posso dizer que a moeda 
tem duas faces e existem 
conceitos bem distorci-
dos acerca do termo. Se 
por um lado há a grande 
discussão em torno dos 
problemas que muitos 
imigrantes trazem: crimi-
nalidade, tráfico de dro-
gas e humanos, dentre 
outros, além de muitos 
deles estarem em con-
dições financeiras bas-
tante deficitárias e, com 
isso, podendo vir a ser 
um “peso” para o Gover-
no, por outro lado temos 
um perfil de imigrantes 
tremendamente qualifi-
cados profissional e aca-
demicamente que trazem 
consigo um grande bene-
fício com todo seu conhe-
cimento e expertise, agre-
gando assim muito valor 
a economia e as empresas 
americanas.

Na administração an-
terior houve um grande 
incentivo a discriminação 
aos imigrantes, em algu-
mas vezes já testemunhei 
gritos de americanos nas 
ruas mandando alguns 
perfis tipicamente imi-
grantes saírem do país, 
além de todas as medidas 
e ordens executivas esta-
belecidas que dificulta-
ram a obtenção de vistos, 
a entrada e permanên-
cia de muitos imigrantes 

oriundos de qualquer 
país. Inclusive a entrada 
e aplicação de vistos para 
brasileiros também foi 
muito atingida.

Hoje, com o novo pre-
sidente Joe Biden, vê-se 
uma tendência bem mais 
favorável aos imigrantes. 
Inclusive, logo no início 
do seu mandato, o presi-
dente enviou ao Congres-
so uma proposta de refor-
ma da imigração descrita 
como "a mais progressis-
ta da história" do país. A 
proposta, chamada de 
“Lei da Cidadania” ain-
da precisa passar pela 
aprovação da Câmara dos 
Representantes e contar 
com 60 votos favoráveis 
dos 100 Senadores para 
efetivamente ser posta 
em prática. Seu objetivo é 
regularizar a situação de 
imigração de mais de 10 

milhões de indocumen-
tados no país e com isso 
trazer imenso alívio para 
essas pessoas que sofrem 
muito com as limitações 
impostas por sua condi-
ção ilegal.

A Lei da Cidadania 
propõe que aqueles sem 
status legal que morem 
nos Estados Unidos des-
de antes de 1º de janeiro 
de 2021 possam fazer o 
pedido da permissão de 
residência temporária 
que após 5 anos, pode se 
tornar residência perma-
nente (o conhecido Green 
Card). E em três anos ini-
ciar o processo de natura-
lização como americanos, 
se este for seu desejo.

Todavia, ainda há um 
grande caminho a ser 
percorrido e a medida 
promete gerar muitas e 
longas discussões. Vá-
rios parlamentares da 
oposição já se manifes-
taram contra a proposta, 
promessa de geração de 
muitos debates acalora-
dos por vir. E nós, como 
imigrantes e principal-
mente profissionais que 
trabalham na área de imi-
gração, estamos acom-
panhando com bastante 
atenção e esperança esse 
novo capítulo da história 
da imigração aqui na ter-
ra do Tio Sam.

Imigração nos EUA: as problemáticas 
acerca do tema

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 Rússia foi o país a 
registrar a 1ª vacina para 
animais contra Covid-19 
e, inclusive, já começou 
a produção: o primeiro 
lote foi disponibilizado 
com 17 mil doses. A Car-
nivac-Cov foi registrada 
em março, depois que a 
agência reguladora agrí-
cola do país informou 
que testes detectaram an-
ticorpos em cães, gatos, 
raposas e visons.

O imunizante é de ví-
rus inativado, consegue 
proteger espécies vulne-
ráveis e, segundo o regu-
lador russo, é capaz até de 
impedir mutações virais.  
De acordo com a Reuters, 
o primeiro lote foi forne-
cido em várias regiões do 
país, mas as autoridades 
russas dizem que vários 
países já demonstraram 
interesse.

Os ensaios clínicos co-
meçaram em outubro. "Os 
resultados dos estudos 
nos permitem concluir 
que a vacina é inofensiva 
e que é altamente imuno-
gênica, pois os anticorpos 
para o coronavírus foram 
desenvolvidos em 100% 
dos casos", afirmou Kons-
tantin Savenkov, vice-
-chefe da agência regula-
dora russa.

Transmissão entre 
animais preocupa

Apesar de ainda terem 
que ser realizados mais 
estudos, a OMS já ma-
nifestou a preocupação 
com o risco de transmis-
são do vírus de humanos 
para os animais. A Rússia, 
por exemplo, já registrou 
casos em gatos.

Houve confirmação de 
casos também em lon-
tras-indianas (Aonyx ci-
nereus) do Aquário da 
Geórgia, na cidade de 
Atlanta, nos Estados Uni-
dos, em abril. Segundo 
a instituição, os animais 
apresentaram sintomas 
respiratórios leves, como 
espirros, coriza, letargia e 
tosse.

A Dinamarca, por sua 
vez, abateu todos os 17 
milhões de visons de 
seus criadouros no ano 
passado, depois de con-
cluir que uma linhagem 
do vírus havia passado 
de humanos para visons 
e que linhagens do vírus 
que sofreram mutações 
apareceram por sua vez 
em pessoas. Os visons 
são animais semelhantes 
a doninhas criados em 
fazendas para fabricação 
de casacos e outras peças 
de vestuário.

Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/ABrFoto: Pixabay

Rússia produz 1º lote de 
vacina contra Covid-19 para 

animais

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

Começo fazendo um 
comparativo, questionan-
do pontos bíblicos que in-
fluenciam a sociedade até 
hoje de formas equivoca-
das. Pontos como: Jesus 
era pobre? Judeu pobre? 
Jesus se casou? Por qual 
motivo mostraria ser san-
to o casamento se ele não 
o praticaria? Como não 
teria filhos sendo descen-
dente de uma promessa 
eterna de descendência, 
desde Arfaxade, Ninrode, 
Ur, Hare, Terá e Abraão, 
Nacor e Haran, etc?

Sabem por que ele nas-
ceu em uma manjedoura? 
Os pais dele voltavam da 
Síria, obrigados, assim 
como todos, a retornar às 
suas casas para contagem 
populacional do Censor, o 
IBGE da época. Síria era 
um local comparado a 
Paris hoje. Alguém vai a 
Paris sem ter condições? 
Porém, uma vez em Paris, 
Europa em geral, hoje, 
temos acesso a transpor-
tes de massa ferroviários, 
que desafogam trânsito 
e preservam a vida nas 
ruas. Como podem as de-
nominações institucio-
nais valorizarem tanto a 
pobreza, sendo elas tão 
ricas? Valorizam o que 
querem, para obterem o 
que interessa. 

Sobre essa análise 
que venho fazer, exata-
mente da mesma forma, 
questionar o transporte 
que nos serve hoje, que 
é aceito da mesma for-
ma que foram aceitos os 
transportes de José e Ma-
ria na volta obrigatória 
para casa em função da 
contagem mencionada. 
As denominações alegam 
serem desprovidos de re-
cursos, por estarem so-

bre um burrico, cada um.
Lembrando que o bur-

ro era o transporte mais 
caro da época, pois era 
único que atingia gran-
des distâncias, com pou-
quíssimo custo. Também 
era o único que andava 
nos terrenos dos outros, 
e aonde outros não iam. 
Subiam montanhas, ter-
renos onde cavalos, ca-
melos etc não subiam. 
Portanto, estariam José e 
Maria, na verdade, em um 
carro de luxo, cada um, na 
época.

Esta alusão, compa-
rando a nossa atual malha 
rodoviária, nos mostra 
que a sociedade perma-
nece no engano, que tem 
sido péssimo, maléfico, 
pois polui, engarrafa, des-
trói e, pior, tem matado 
muito. Quase todos os 
acidentes são causados 
por ônibus e 
caminhões.

A socie-
dade preci-
sa entender 
que 80% dos 
a c i d e n t e s 
em estradas 
a c o n t e c e m 
com ônibus 
e caminhões. 

Transporte de massa tem 
que ser em via exclusiva, 
preferencialmente, ferro-
via e, melhor ainda, se for 
monorail, monotrilho. 

As indústrias de ôni-
bus e caminhões querem 
que a sociedade acredite 
serem a melhor forma as 
rodovias. Da mesma for-
ma que ensinam serem 
pobrezinhos os protago-
nistas bíblicos, também 
escondem da sociedade 
a real solução para trans-
porte de massa e de car-
ga por todo país, assim 
como outros países. Tudo 
em prol da preservação 
das hegemonias rodoviá-
rias e seus faturamentos. 
Quem paga essa conta 
são as famílias, os profis-
sionais que são extermi-
nados nas ruas e estradas 
do país, prejudicando o 
futuro nacional de forma 
absurda.

Devemos exigir, o que 
já havia começado a ser 
feito antes de 2016: os 
monotrilhos, VLT, me-
trô, tens, trilhos aéreos 
e subaquáticos, mas que 
sejam trilhos, não rodo-
viários. Não lutarmos por 
essa evolução nos man-
tém em caixas de ferro 
putrefatas, degenerati-
vas, que mais vale o an-
tigo, digno, nobre e bom 
burrico. Hoje, burrico é 
quem aceita subjugo e 
nada faz.

Transportes descortinados

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

B I C H O S  E  C I A . . .
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“Há 15 anos, fui víti-

ma de racismo. Fiquei 
abatida, mas decidi em-
poderar, trabalhar jovens 
negros em comunidades 
carentes para enfren-
tar o racismo estrutural 
do nosso dia a dia. Foi 
aí que a ONG surgiu”. É 
assim que Paula Tanga, 
presidente da Afrotribo, 
descreve o objetivo da 
organização sem fins lu-
crativos que atua na valo-
rização da autoestima de 
negros de comunidades 
do Leste fluminense.

A ONG leva educação e 
cultura a crianças, adul-
tos e idosos – gente es-
quecida pelo poder públi-
co – de municípios como 
São Gonçalo, Niterói, Ita-
boraí e Maricá. Somente 
crianças, são 150 atendi-
das atualmente. Nos es-
paços conseguidos pela 
ONG junto a prefeituras, 
eles têm aulas de reforço 
escolar, música, dança, 
grafite, leitura, línguas, 
entre outros, administra-
das por professores vo-
luntários. Eles também 
fazem cursos de modelo e 
participam de desfiles de 
moda.

Por causa da pande-
mia, as crianças foram 
divididas em dois gru-
pos, que assistem às au-
las em turnos opostos. 
“São crianças bem caren-

tes. Tem criança que está 
aprendendo a ler e escre-
ver aqui. Se não fosse a 
ONG, estariam largadas”, 
diz Paula. Os pais tam-
bém são beneficiados. 
“Temos curso de trança 
e iniciamos também cur-
so de drenagem linfática 
para auxiliar a renda de-
les, já que quase não con-
seguem trabalhar”.

Salas de leitura
A ONG possui também 

salas de leitura, com di-
versos livros. Uma delas, 

em São Gonçalo, onde 
fica a sede da ONG, leva 
o nome da atriz Ruth de 
Souza, que morreu em 
2019. “Escrevi um livro 
e participei da última 
Bienal do Livro, concor-
rendo a salas de leitura. 
E ganhamos oito salas. A 
gente sobrevive aqui sem 
apoio nenhum. A prefei-
tura cedeu o espaço, mas 
só isso. Tudo que está 
aqui é de doação”.

E o hábito da leitura 
incentiva o da escrita: as 
crianças estão escreven-
do um livro, a ser lança-
do em breve. “É o ‘Livro 
de Favela’, em que falam 
como estão na pandemia, 
falam da ONG e como as 
atividades estão trans-
formando suas vida”, diz 
a presidente. Há tam-
bém na ONG uma “sala 
de meio ambiente”, onde 
as crianças trabalham 
com hortas, reciclagem e 
aprendem sobre plantas 

medicinais.
Premiação e 

reconhecimento
Paula também teve a 

ideia de criar uma pre-
miação para enaltecer 
negros fazedores de arte. 
Em janeiro de 2020, re-
alizou pela primeira vez 
o Prêmio Ubuntu de Cul-

tura Negra – a palavra 
Ubuntu, de origem bantu, 
significa “humanidade”. 
“Eu estava assistindo ao 
Oscar e eu não me sen-
ti representada. Foi aí 
que me inspirei e decidi 
criar o Prêmio Ubuntu, 
onde homenageamos os 
negros com medalha. En-
chemos o Teatro Carlos 
Gomes com 4 mil pessoas 
e foi surpreendente”, lem-
bra.

Em 2021, por causa 
da pandemia, a premia-
ção não foi realizada, mas 
Paula diz que espera fa-
zer o próximo evento em 
2022. E planos é o que 
não falta: “Quero fazer 
mais salas para cursos, 
montar uma orquestra 
com as crianças e tam-
bém abrir um cinema po-
pular. Queremos avançar 
porque a gente sabe que 
a vida delas mudou”. 

Doações
A ONG precisa de do-

ações e os interessados 
em contribuir podem 
entrar em contato pelo 
Instagram (@ongafrotri-
bo), e-mail (afrotribosg@
gmail.com) ou telefone: 
(21) 98123-6793.

Foto: Alan Alves

ONG leva educação e cultura a jovens 
carentes e atua na valorização da 

autoestima de negros
ONG leva educação e cultura a jovens carentes e atua na valorização 

da autoestima de negros

Paula Tanga é a presidente da ONG

Sala de leitura leva 
nome de Ruth de Souza
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O QUE PODE VIR POR AI . . .

Na sociedade anglo-
-saxã, em especial, há 
um respeito e cultivo 
pela possibilidade do 
pensamento alternati-
vo ou pensamento em 
maior perspectiva – co-
lateral thinking (broader 
thinking). Por exemplo, 
quando o Reino Unido 
saiu da Europa, apesar da 
propaganda da Rede Glo-
bo e algumas organiza-
ções jornalísticas, aqui e 
em outros países, houve, 
no Reino Unido e na Eu-
ropa, um movimento de 
saudação à medida.

Infelizmente, esse pon-
to de vista não chegou 
aqui por força dos meios 
de comunicação. Alguns 
textos produzidos, nessa 
perspectiva, salientavam 
a possibilidade do Reino 
Unido voltar a tornar-se 
uma sociedade indus-
trial e não meramente 
uma sociedade baseada 
numa economia de ser-
viços (como o Brasil está 
se tornando). A recente 
revisão de defesa em que 
o Governo encomendou 
diversos navios para a 
Marinha Real e o desen-
volvimento de novos ar-
mamentos aponta para 
isso.

Ainda, na Espanha, na 
Itália e na França, o uso de 
remédios não recomen-
dados no Brasil para o 
combate à Covid também 
é disseminado. E o 
que isso aponta? No 
Brasil, há uma dou-
trinação pelo poli-
ticamente correto 
e pela tentativa de 
imposição de uma 
forma de pensar, 
em desrespeito por 

visões alternativas!
Por exemplo, apesar 

dos problemas de nos-
sa economia por causa 
da recente pandemia, há 
como enxergarmos uma 
luz no fim do túnel se 
pudermos nos dedicar a 
pensar e encontrar meios 
alternativos tecnológicos 
e dos meios de produção. 
Assim, a digitalização, 
por exemplo, é uma ine-
quívoca possibilidade de 
avançar na educação por 
meio da criação de aulas 
em hologramas, bibliote-
cas digitais e da redução 
do valor das mensalida-
des.

Em que pese todas 
as dificuldades criadas, 
a nova pandemia zerou 
várias disparidades an-
teriormente existentes e 
nosso país, se enfrentar 
os novos desafios com co-
ragem e inovação, poderá 
sair muito melhor do que 
antes. Desafios existem 
para serem enfrentados e 
vencidos!

SÉRGIO VIEIRA
Engenheiro e Jornalista

MTb 38648RJ
sergio.vieira@jornaldr1.com.br

IGNÁCIO DE HOLANDA
Advogando na área de direito 

administrativo e estudante de historia
ignacioaragaoadv3@gmail.com

E N T R E  C O L U N A S . . .
Diferença entre Robótica, Inteligência 

Artificial e Automação
Do respeito ao pensamento 

alternativo
A Robótica envolve a 

construção de robôs, a In-
teligência Artificial envol-
ve inteligência de progra-
mação e a Automação é a 
execução automática de 
tarefas sem intervenção 
humana.

Os robôs virtuais, ou 
bots, são softwares pro-
gramados para operar 
pela internet pequenas 
tarefas repetitivas. Os 
chatbots, são programa-
dos para interagir em 
conversas com os huma-
nos, nas empresas são 
também chamados bots. 
É um programa de com-
putador que simula um 
ser humano na conver-
sação com as pessoas. O 
objetivo é responder as 
perguntas de forma que 
as pessoas tenham a im-
pressão de estar conver-
sando com outra pessoa e 
não com um programa de 
computador. Após o envio 
de perguntas, o programa 
fornece uma resposta pla-
giando o comportamento 
humano. 

É uma ferramenta para 
conversar com o cliente 
por meio de aplicativos 
de mensagens, sites e ou-
tras plataformas digitais. 
Ele pode responder por 
diretrizes pré-programa-
das ou inteligência artifi-
cial. Ou seja, os bots são 
nada mais do que robôs 
virtuais programados 
para exercer determina-
das funções com mais 
eficiência, seja por meio 
de voz ou texto. Basica-
mente, eles automatizam 
processos, realizam inú-
meras tarefas em um cur-
to período de tempo e até 
atendem às dúvidas de 

clientes sem grandes difi-
culdades.

Os robôs modernos 
são máquinas que estão 
em constante desenvolvi-
mento e podem aprender 
sozinho com seus erros. 
Ter uma inteligência ar-
tificial operando nesses 
serviços significa respos-
tas imediatas, precisas e 
uma operação regular 24 
horas por dia. 

Pode parecer estra-
nho, mas é bem provável 
que você já tenha conver-
sado com um robô pela 
internet. Os chamados 
chatbots, simuladores de 
atendentes em sites e re-
des sociais, são bastante 
populares em uma série 
de funções. Esses progra-
mas são utilizados prin-
cipalmente como subs-
titutos no atendimento 
ao consumidor, tirando 
dúvidas, resolvendo pen-
dências e dando infor-

mações gerais sobre um 
assunto. 

Podemos encontrar a 
inteligência artificial em 
Assistentes virtuais, Me-
dicina, Segurança, Trans-
porte, Alimentação, En-
tretenimento, Mercado 
de trabalho ou em casa 
inteligente.

O Engenheiro de Ro-
bôs desenvolve tecnolo-
gias para os mais diver-
sos ramos de indústrias 
e serviços. O curso de 
Engenharia de Robôs é 
uma novidade no Brasil 
e trata-se de uma opção 
para os estudantes que 
desejam ter uma forma-
ção mais sólida na área 
de robótica.

Esse sistema pode va-
riar entre os 5 mil reais a 
mais de 80 mil reais com 
uma manutenção mensal 
de 2 mil a 17 mil reais 
dependendo daquilo que 
esse sistema faz.

Apesar da analogia de 
que tempo é dinheiro, o 
desenvolvimento da sua 
solução poderá ser feito 
via linguagem de progra-
mação (códigos), ou no 
Builder na plataforma 
Take Blip, você mesmo 
pode criar um chatbot 
grátis. Mas cuidado você 
pode cair numa cilada, 
veja na próxima edição 
deste jornal.

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay
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S E R R A . . .

A Reserva Biológica 
do Tinguá tem sua histó-
ria diretamente ligada ao 
processo de crescimento 
da Baixada Fluminense e 
da própria cidade do Rio 
de Janeiro, incluindo os 
mananciais denomina-
dos Serra Velha, Boa Es-
perança e Bacurubu, que 
até hoje contribuem para 
o abastecimento de água 
para boa parte da Baixa-
da Fluminense.

As nascentes desses 
mananciais nas antigas 
fazendas da Conceição, 
Tabuleiro e Provedor, 
bem conservados, moti-
varam o primeiro ato de 
proteção do lugar, assina-
do pelo Imperador D. Pe-
dro II, em 1883.. Ele de-
cretou que todas as áreas 
ocupadas pelas referidas 
fazendas seriam conside-
radas, a partir de então, 
florestas protetoras. A 
primeira foi incorporada 
a União por meio de ado-
ção feita por Francisco 
Pinto Duarte, o Barão de 
Tinguá e as outras duas 

adquiridas por desapro-
priação.

Encravada na Serra do 
Mar, no Sudeste Brasilei-
ro, a Reserva Biológica 
do Tinguá vem cumprin-
do papel fundamental ao 
longo de nossa história. 
Sua área territorial com-
preende 26 mil hectares 
de Mata Atlântica, fazen-
do limites com os muni-
cípios de Nova Iguaçú ( 
onde fica a sede adminis-
trativa da reserva), Du-
que de Caxias, Petrópo-
lis, Engenheiro Paulo de 
Frontin e Miguel Pereira. 
Considerada como im-
portante bacia produtora 
de água potável, desde os 
tempos do Império. Foi 
em 1880 que o impera-
dor D.Pedro II inaugurou 
a rede de captação que 
levou água das nascen-
tes do Rio d'Ouro, Xerém 
e Tinguá até a capital Rio 
de Janeiro, que padecia 
de ima enorme seca. Fa-
çanha que teve como res-
ponsável e Engenheiro 
Paulo de Frontin.

Anos após a queda 
da Monarquia em 1941, 
criou-se a primeira uni-
dade de proteção am-
biental. O Governo Ge-
túlio Vargas decretou a 
Serra do Tinguá, como 
Floresta Protetora da 
União. Por Decreto Fede-
ral nº 97780, de 1989, foi 
considerada Reserva Bio-
lógica Federal do Tinguá. 
Santana das Palmeiras foi 
uma próspera freguesia 
que existiu às margens da 
Estrada do Comércio na 
Serra do Tinguá e, que foi 
abandonada no final do 
século XIX.

Em 1822, terminou a 
construção da Estrada 
do Comércio   que forne-
ceu um novo caminho do 
porto do Rio de janeiro 
ate Minas Gerais e Goiás. 
O trajeto começava, na 
então freguesia de Nossa 
Senhora da Piedade do 
Iguaçu (hoje, município 
de Nova Iguaçu, cortava 
a atual Reserva Biológica 
Federal do Tinguá, subin-
do a serra passava pelos 
arraiais da Estiva (hoje, 
município de Miguel Pe-
reira, Arcadia), Vera Cruz 
e chegava no porto de 
Uba (atual Andrade Pinto 
Distrito de Vassouras, nas 
margens do rio Paraíba 
do Sul,  de onde se podia 

continuar para Minas Ge-
rais e Goiás.

A Reserva Biológica 
Federal do Tinguá foi, 
graças ao seu potencial 
hídrico, declarada Patri-
mônio da Humanidade 
na categoria de Reserva 
da Biosfera pelas Nações 
Unidas, via Unesco. O 
Relevo é acidentado e o 
Maciço do Tinguá chega 
a 1600 metros de altura. 
Uma das áreas remanes-
centes de Mata Atlântica 
mais representativas do 
Estado. A Reserva tem 
rios, cachoeiras, corre-
deiras e piscinas natu-
rais, além de ruínas dos 
séculos XVIII e XIX. É um 
importante laboratório 
natural para o desenvol-
vimento de pesquisas so-
bre a biodiversidade da 
Serra do Mar que é uma 
das áreas mais ricas em 
diversidade biológica. A 
Reserva e considerada, 
também, de extrema im-
portância para a conser-
vação de mamíferos, aves, 
répteis, anfíbios, além da 
flora e dos recursos abi-
óticos (água, solo, paisa-
gem, etc).

Entre as espécies ame-
açadas e protegidas , estão 
o gavião-pomba, muri-
qui-do-sul, gato maracajá, 
morcego-vermelho, onça-

-parda, águia cinzenta, 
etc. Há, ainda, a presença 
de carnívoros tais como 
cachorro-do-mato, guaxi-
nim, aracambé, Irara, ja-
guatirica gato-do-mato e 
jaguarundi; e de primatas 
como os saguis, bugio e 
macacos-prego. A madei-
ra tapinhoã, a bromélia e 
o mineral tinguaito, endê-
micos na região, também 
comprovam a exuberân-
cia e a riqueza da biodi-
versidade do lugar. Na 
Reserva foi descoberto o 
menor anfíbio do mundo, 
o sapo-pulga, pelo pes-
quisador da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro 
Eugênio Izecksohn.

Como toda Reserva 
Biológica não tem visita-
ção pública. Ela é aberta 
apenas para pesquisado-
res e projetos de forma-
ção e educação ambien-
tal. Infelizmente, parte 
das ameaças à Reserva 
Biológica Federal do Tin-
guá  são ações ilegais de 
caçadores que matam 
animais silvestres para 
vender suas carnes. Além 
deles, existem palmitei-
ros, ladrões de areia, pas-
sarinheiros e carvoeiros 
que contribuem para a 
destruição da flora e fau-
na locais.

Mata do Tinguá: santuário natural num cenário de riqueza

VITOR CHIMENTO
Biólogo e jornalista

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

Fotos: Divulgação
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O Governo do Rio de 
Janeiro está em dívida 
com o Turismo. Com a 
pandemia da Covid-19, 
o turismo em todas as 
partes do mundo foram 
prejudicados, incluindo a 
Cidade Maravilhosa, um 
dos principais destinos 
para gente de todo plane-
ta. E sabendo disso, quem 
vive disso vem aguardan-
do alguma ajuda estadu-
al. Contudo, um alento 
pode ter chegado. Em au-
diência da Comissão de 
Turismo da Assembleia 
Legislativa,que ocorreu 
na última sexta-feira, a 
presidente Alana Passos 
cobrou resposta efetiva 
sobre a regulamentação 
da lei 8858/20, sanciona-
da desde junho de 2020. 
Desta maneira, a Secre-
taria da Casa Civil, garan-
tiu que vai enviar à Alerj, 
em até 10 dias úteis, as 
ações para garantir uma 
renda mínima aos guias 
de turismo do estado. 
Uma nova audiência está 
marcada para o dia 17 de 
maio, para fazer valer o 
auxílio.

“Esse pleito é legítimo 
e o que posso dizer, neste 
momento, é que nós va-
mos buscar uma solução 
urgente e imediata”, afir-
mou Fábio Serrano, sub-
secretário da pasta do Rio 
de Janeiro.

A reu-
nião para 
debater o 
auxílio con-
tou com 
mais de 
800 inte-
grantes do 
setor que 
aguardam 

por essa verba. Com a 
nova audiência marcada 
para ainda este mês, a de-
putada Alana Passos con-
firmou o compromisso 
que a comissão terá com 
esse problema e garan-
te que vai angariar ajuda 
para os trabalhadores do 
setor.

“Não adianta o Legisla-
tivo cumprir o seu papel 
e o Poder Executivo não 
dar efetividade à lei. Pre-
cisamos chegar a um en-
tendimento sobre isso da 
forma mais rápida possí-
vel. Pedir mais dias, após 
um ano de espera a quem 
está passando necessida-
de, é muito. É mais tem-
po de fome e contas que 
não esperam”, enfatizou a 
presidente da comissão.

Para os envolvidos, a 
falta de iniciativa do Go-
verno estadual pode ter 
sido decisiva para a não 
distribuição da verba aos 
profissionais que neces-
sitam deste auxílio. Na 
reunião destacou-se que 
R$ 166 milhões do Fun-
do de Combate à Pobreza 
ficaram sem uso, que po-
deriam ser repassados.

A cúpula acredita que 
nesta reunião derradeira 
no dia 17 será confirma-
da a forma de distribui-
ção da verba a ser desti-
nada aos profissionais do 
turismo.

T U R I S M O . . .
Guias de Turismo aguardam 

um ano por auxílio prometido

O Mirante da Rocinha, 
que possui uma das vis-
tas mais incríveis do Rio 
de Janeiro, entrou para 
o Guia Oficial e Roteiro 
Turístico e Cultural da 
cidade e, agora, divide 
o mesmo status de lo-
cais tradicionais, como o 
Cristo Redentor, Pão de 
Açúcar e Arcos da Lapa. 
A iniciativa, segundo a 
Secretaria de Turismo 
municipal (Setur), visa 
fomentar o turismo na 
região, gerando trabalho 
e aquecendo a economia 
do local. 

Do mirante, a vista 
é deslumbrante: é pos-
sível observar o Cristo 
Redentor, o Pão de Açú-
car, a Lagoa Rodrigo de 
Freitas e alguns bairros 
da zona sul do Rio de Ja-
neiro. Quem for ao ponto 
também pode, ao mesmo 
tempo, degustar uma gas-
tronomia contemporânea 
com assinatura de chef e 
um bom drinque no bar e 
restaurante montado no 
local. 

O Mirante foi projeta-
do com dois andares: o 
térreo com um deck com 
mesas e um bar, de onde é 
possível ter acesso à vista, 

enquanto que, no segun-
do andar, fica um ponto 
de observação mais alto, 
com uma escada de aces-
so ao nível da rua.

A chegada do polo tu-
rístico está redesenhan-
do o cenário de lazer da 
comunidade, já que os 
empresários, criados na 
Rocinha, iniciaram a re-
forma da Praça Vila Cru-
zada e do campo de fu-
tebol, ambos ao lado do 
Mirante. Além disso, a 
tradicional Feira de Arte-
sanato, que acontece logo 
acima, ganha barracas fi-
xas – um velho desejo dos 
artesãos – e banquinhos 
para os visitantes.

A Rocinha é uma co-
munidade localizada na 
Zona Sul do município 
do Rio de Janeiro, e des-
taca-se por ser a maior 
da América Latina. A co-

munidade teve origem na 
divisão em chácaras da 
antiga Fazenda Quebra-
-cangalha, produtora de 
café e passou a ser consi-
derada um bairro, sendo 
delimitado pela Lei Nº 
1 995 de 18 de junho de 
1993, com alterações nos 
limites da Gávea, Vidigal e 
São Conrado.

A proposta de incluir o 
mirante entre os pontos 
oficiais foi fruto da apro-
vação do Projeto de Lei 
(PL) nº 1710/2020, de 
autoria do vereador Thia-
go K. Ribeiro. “Estamos 
muito felizes com esta 
conquista, nos dá mais 
força e empenho à conti-
nuar lutando em busca da 
nossa meta: Fazer apai-
xonar o maior número 
de pessoas por nossa co-
munidade, Rocinha”, co-
memorou o vereador nas 
redes sociais.

Como chegar?
O ponto de observação 

privilegiado (e gratuito) 
tem cesso pela Estrada da 
Gávea, na localidade 199. 
O Mirante fica a oito mi-
nutos do Shopping da Gá-
vea, com fácil acesso pela 
Zona Sul por meio de ôni-
bus, vans e táxis, que dei-
xam o público em frente.

Fotos: Rafael Gomes/Mirante da Rocinha/Divulgação

Foto: Divulgação/RioTur

Mirante da Rocinha no Guia Oficial de 
Roteiro Turístico e Cultural

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 . . .

Agora com mesmo status de pontos tradicionais, local possui vista 
privilegiada da cidade
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O Flamengo pratica-
mente assegurou sua 
vaga nas oitavas de finais 
da Copa Libertadores. Jo-
gando em Quito, no Equa-
dor,  superou a altitude 
e bateu a LDU por 3 a 2, 
com dois gols de Gabigol, 
e disparou na ponta do 
grupo. Bruno Henrique, 
com categoria, marcou o 
outro gol do Fla. A LDU 
marcou com Martínez 
Borja e Amarilla. Com o 
resultado, o Flamengo 
chegou aos nove pontos 
em três partidas, quatro a 
mais que a própria equi-
pe equatoriana, que é a 
segunda colocada. O Vé-
lez (ARG) soma três e o La 
Calera (CHI), apenas um.

A partida ainda mar-
cou um recorde para Ga-
briel. Com os dois gols as-
sinalados, ele chegou a 16 
gols pelo clube na compe-
tição continental, mesmo 
número feito pelo maior 
ídolo da história rubro-
-negra, Zico. Em 2019, ele 
foi artilheiro e respon-
sável pelo título, com 10 
gols assinalados, sendo 
dois na final. Nesta edi-
ção, Gabriel já balançou 
as redes em cinco opor-
tunidades, dividindo a ar-
tilharia com Barrera, do 
Atlético Nacional (COL).

Já o Fluminense con-
seguiu um bom resultado 
fora de casa e se manteve 

invicto na competição. Jo-
gando no Equador - por 
causa dos protestos na 
Colômbia - contra o Ju-
nior de Barranquilla, o 
Tricolor saiu perdendo 
com gol de Miguel Borja, 
mas Kayky empatou, con-
firmando o resultado por 
1 a 1. Agora, o Flu soma 
cinco pontos em três jo-

gos, liderando o grupo ao 
lado do River Plate (ARG). 

Depois de dois jogos 
fora de casa, o Fluminen-
se agora volta a jogar no 
Rio, diante do Santa Fé. O 
Tricolor também está nas 
semifinais do Carioca, 
onde encara a Portugue-
sa.

O Manchester City 
fez valer o seu favori-
tismo diante do PSG, de 
Neymar, e vai decidir a 
Liga dos Campeões pela 
primeira vez em sua his-
tória. Após vencer o pri-
meiro jogo em Paris, por 
2 a 1, a equipe inglesa 
voltou a derrotar os fran-
ceses, desta vez por 2 a 0, 
com dois gols do argelino 
Mahrez. Neymar, por sua 
vez, teve atuação discreta 
e acabou criticando pe-
los principais jornais da 
França, após nova derro-
ta.

O rival da equipe co-
mandada por Josep Guar-

diola - que fará sua 3ª fi-
nal de Liga dos Campeões 
na carreira - é o também 
inglês, Chelsea, o grande 
azarão da competição. 
Após empatar por 1 a 1 
em Madri, os Blues fize-
ram valer o fator cam-
po e derrotaram o Real 
Madrid, da Espanha,, em 
Londres, por 2 a 0, com 
gols do alemão Timo 
Werner e Mason Mount.

Diferentemente do 
Manchester City, o Chel-
sea vai disputar sua ter-
ceira final de Liga dos 
Campeões. Em 2008 foi 
vice-campeão e campeão 
em 2012
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Gabriel iguala Zico e Flamengo fica próximo da 

classificação; Flu empata

City e Chelsea decidem a liga 
dos campeões

O privilégio de Rogério Ceni de ter 
dois dos melhores centroavantes do 

Brasil em seu elenco
Por Guilherme Abrahão         

Faça um levantamento 
rápido de grandes clubes 
do Brasil e do mundo e 
encontre quantos pos-
suem dois dos melhores 
- senão os DOIS melhores 
- centroavantes do Brasil 
em seu elenco. Na minha 
pesquisa, encontrei pou-
ca coisa. Apenas para se 
resumir ao nosso país, o 
Flamengo é o único que 
possui essa opção de dois 
jogadores que poderiam 
muito bem se revezar 
como centroavantes tam-
bém na Seleção Brasilei-
ra: Gabigol e Pedro. Sorte 
de Rogério Ceni treinador 
rubro-negro. Azar dos ri-
vais. A dupla está cada vez 
mais entrosada com o gol.  
O caso não envolve ape-
nas títulos. Afinal, a má-
quina de levantar taças 
do Flamengo está há dois 
anos vivendo momen-
tos mágicos, que pas-
sam muito pelos pés de 
seus centroavantes, mas 
também tem a ajuda de 
outros grandes nomes 
como Bruno Henrique, 
Arrascaeta, Gerson, Ro-
drigo Caio, Diego, William 
Arão… A questão é: quem 
se pode dar esse privilé-
gio que o Flamengo se dá. 
Entre os elencos mais 
caros do Brasil, nem Pal-
meiras, nem 
São Paulo, 
nem Atléti-
co-MG, nem 
Grêmio pos-
suem dois 
jogadores da 
mesma posi-
ção - e uma 
posição de-
cisiva - com 
tanto talen-

to e faro de gols. Pedro, 
que chegou na tempora-
da passada, já marcou 30 
gols em 61 partidas, uma 
assustadora média de 0,5 
gols/jogo. Chegou na Sele-
ção Brasileira nos tempos 
de Fluminense ainda. Mas 
tem que estar novamente. 
O que mais deixa os rivais 
preocupados é seu “adver-
sário” pela posição. Falar 
de Flamengo atualmente 
é falar de Gabigol. Jogador 
mais decisivo do elenco, 
com participação direta 
em todas as conquistas. 
Seus números também 
são avassaladores: são 77 
gols em 110 jogos, com 
uma média de 0,7 gols/
jogo, quase um por par-
tida, sendo o maior ar-
tilheiro do século com 
a camisa rubro-negra. 
Procure pelo planeta afora 
para ver quem possui dois 
jogadores que disputam a 
mesma posição com nú-
meros tão altos. Realmen-
te ser treinador do Fla-
mengo, na situação atual, 
é ter esses privilégios. Que 
pelo caminho que a dupla 
anda, independentemen-
te de quem seja titular ou 
reserva, Tite, treinador da 
Seleção, pode e deve ter. 
Não seria absurdo ver os 
dois juntos com a camisa 
amarelinha.
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Flamengo Fluminense Botafogo Vasco

X Nova Iguaçu 
Taça Rio (09/05)

X V. Redonda 
Carioca (08/05)

X Portuguesa 
Carioca (09/05)

X Madureira 
Taça Rio (09/05)

X V. Nova (GO) 
Série B (25/05)

X La Calera (CHI) 
Libertadores (11/05)

X Santa Fé (COL) 
Libertadores (12/05)

X V. Operário (PR) 
Série B (25/05)


