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MPRJ abre força-tarefa 
para apurar mortes

CPI da Covid: 
muita confusão, 
sem conclusão

Ana Carolina Valério:
A Lei de Proteção de Dados

Vacinação para todas os 
adultosA CPI 

DA 
CLOROQUINA

PÁGINAS 14 E 15

Foto: Aisha Raquel/Jornal DR1Foto: Rovena Rosa/ABrFoto: Divulgação/Governo do Rio

FAÇA O QUE EU MANDO, MAS NÃO FAÇA O 
QUE EU FAÇO

Após aglomerações e festinha do governador, foi a vez de Paes contrariar as próprias restrições ao ser flagrado 
em roda de samba em bar; nacionalmente, Bolsonaro também dá mau exemplo
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Em virtude da pandemia,      
estamos circulando 
apenas em versão 
digital. Nosso objetivo é 
restabelecer o mais 
breve possivel a nossa 
versão impressa,
oferecemos um
jornalismo imparcial, com-
prometido com a verdade 
e a imparcialidade da 
notícia.
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N O S S A  I D E I A  É . . .

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

Tem coisas que só 
acontecem mesmo no 
Brasil. E o principal pólo 
geralmente de bizarrices 
- para ser generoso nos 
elogios - sempre acaba 
sendo o Rio de Janeiro. 
Como pode prefeitos, go-
vernadores, senadores, 
deputados e vereadores 
tratarem a população 
com tanto descaso. E com 
Eduardo Paes não foi di-
ferente. Primeiro ele apa-
receu em uma festa e ne-
gou que fosse ele no meio 
da pandemia. Agora não 

tem mais como negar: ele 
está dançando, curtindo, 
aglomerando, em um bar. 
São os mesmos que man-
dam o comércio fechar. 
Que não pagam o auxílio 
aos trabalhadores que 
necessitam. Impedem as 
pessoas de trabalhar, mas 
vão se divertir. "Faça o 
que eu digo, mas não faça 
o que eu faço?" Esse é o 
lema de quem governa o 
Brasil. De quem adminis-
tra o Rio de Janeiro. 

Incrível como a vida da 
população é tratada no 

Brasil. Como todos que 
estão no poder parecem 
que não se importam em 
ajudar e sim em olhar 
para o próprio umbigo. 
Isso porque Eduardo Paes 
disse que queria ajudar a 
erradicar a pandemia e 
ajudar o trabalhador e 
o comerciante. Ele pode 
se aglomerar. Já está no 
poder. Quem precisa, in-
felizmente, tem que ven-
der o almoço para pagar 
o jantar, pois seus com 
estabelecimentos estão 
restritos. Uma lástima.

Governantes mandam ficar em casa e aproveitam o isolamento

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

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

1) Home office, teletra-
balho ou trabalho remoto?

A legislação não dife-
rencia. A CLT passou ter 
em seus termos a moda-
lidade de "teletrabalho": 
"prestação de serviços 
preponderantemente fora 
das dependências do em-
pregador, com a utilização 
de tecnologias de infor-
mação e de comunicação". 
Home office e trabalho re-
moto tratam daquilo que a 
lei convencionou chamar 
de teletrabalho.

2) A empresa me colo-
cou em home office e disse 
que não vou marcar ponto. 
Pode?

Pela reforma trabalhis-
ta, sim. Ao criar o teletra-
balho, o Congresso e o go-
verno Temer incluíram a 
modalidade entre aquelas 
que a lei considera como 
exceção para a obrigação 
que o empregador tem 
de garantir o controle de 
ponto. Isso, mesmo se a 
própria tecnologia que 
permite o trabalho remo-
to também permite o con-

trole de ponto remoto. Foi 
uma forma de dificultar a 
cobrança de horas extras.

3) Eu ia entrar de férias, 
mas a empresa adiou. É le-
gal?

Pela CLT, a data das fé-
rias é prerrogativa do em-
pregador. É na prática do 
cotidiano das relações de 
trabalho que as chefias 
acertam com as equipes 
o planejamento coletivo 
de férias. Mas, além disso, 
pela MP 927, para traba-
lhadores de funções es-
senciais (como jornalis-
tas), férias já marcadas ou 
licenças não remuneradas 
podem ser suspensas.

4) Ia tirar férias no fim 
do ano e meu empregador 
antecipou.

Antecipação pode ser 
feita por imposição uni-
lateral do empregador. E 
por "acordo" individual, 
podem ser antecipadas, 
inclusive, férias futuras de 
novos períodos aquisitivos 
– e depois o trabalhador 
poderá ficar um longo pe-
ríodo sem férias.

Foi confirmado nos últi-
mos dias que haverá reajus-
te na passagem de alguns 
transportes públicos do 
Rio de Janeiro. Entre eles, 
o Metrô Rio. As passagens 
vão subir de R$ 5 para R$ 
5,80, um aumento de 18% 
para pessoas que recebem 
Às vezes apenas um salário 
mínimo  e precisam desse 
meio de transporte todos 

os dias. Com o efeito de 
comparação, dependendo 
da distância, os aplicativos 
como Uber e 99 Taxis po-
dem sair até mais barato. 
Um absurdo sem preceden-
tes e uma falta de respeito 
com o trabalhador. Já não 
basta a diminuição da frota, 
aumentando aglomerações, 
agora são valores absurdos, 
para expor sua saúde, segu-

rança e piorar ainda a situ-
ação financeira dos cariocas 
que não está bem. E se o 
Metrô Rio chegou a este va-
lor absurdo, o que falar das 
Barcas, que estão custando 
R$ 6,50? Quem manda no 
transporte precário público 
do Rio deve estar achando 
que os cariocas são milioná-
rios. Nem com muita paci-
ência é possível aceitar isso.

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

O absurdo do aumento de valores do transporte público
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A ação policial que 
deixou 28 mortos no Ja-
carezinho, na Zona Oeste 
do Rio, será investigada 
por uma força-tarefa ca-

pitaneada pelo Ministério 
Público do Rio de Janeiro. 
O órgão abriu sindicân-
cia para entender o que 
levou a morte de tantas 

pessoas, em 
números re-
cordes de ope-
rações deste 
tipo. Além 
disso, vale 
ressaltar, que 
desde agosto 
de 2020, este 
tipo de ação 
policial não é 
permitida pelo 
STF. 

“Foi feita 
uma investiga-
ção, levada ao 

promotor do caso através 
de distribuição interna 
[no MP], ele fez o exame, 
fez os pedidos de prisão 
e o juiz autorizou. Esse 

processo segue. A outra 
situação está relacionada 
à ação policial", afirmou o 
procurador geral de Justi-
ça do Rio, Luciano Mattos.

A comissão vai ser 
presidida pelo promotor 
de Justiça, André Cardo-
so. Ele disse que foram 
realizadas 27 autópsias, 
mas que ainda aguarda 
os laudos periciais para 
analisar cada um dos do-
cumentos. 

A ideia da força tarefa 
é entender os seguintes 
fatores: denúncias de exe-
cuções e abuso policial; 
apurar a morte do policial 
André Frias e tentativa de 
homicídio contra outros 

cinco agentes; duas tenta-
tivas de homicídio a pas-
sageiros do metrô e even-
tual fraude processual na 
remoção de cadáveres.

Além disso, Luciano 
Mattos revelou que duas 
investigações deverão 
correr em paralelo: a que 
envolve a denúncia do MP 
contra os 21 suspeitos 
identificados no Jacarezi-
nho, e outra aberta para 
apurar as mortes ocorri-
das durante a operação.

Testemunhas ouvidas 
desde semana pasasda, 
dão conta que houve abu-
so dos policiais que parti-
ciparam da operação.

MPRJ abre força-tarefa para investigar mortes no Jacarezinho

As duas primeiras 
unidades do Espaço Ma-
ternidade, projeto conce-
bido pelo Ministério da 
Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos para 
incentivar o aleitamento 
materno e promover saú-
de e bem-estar de mães 
trabalhadoras e de seus 
bebês, foram inauguradas 
no campus de laborató-
rios do Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualida-
de e Tecnologia (Inme-
tro) em Xerém, Duque 
de Caxias, na 
Baixada Flu-
minense.

O Espaço 
Maternidade 
conta com 
e s t r u t u r a 
própria para 
a m a m e n t a -
ção e retirada 
de leite ma-
terno para 
c o n s u m o 
posterior das 

crianças. Para a adequa-
ção do local, foram in-
vestidos R$ 40 mil pela 
Secretaria Nacional de 
Políticas para Mulheres 
com a aquisição de pol-
tronas de amamentação, 
cadeira de alimentação, 
cômoda com trocador de 
fraldas, geladeira, entre 
outros itens.

Segundo a ministra 
da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos, 
Damares Alves, o Espaço 
Maternidade é uma práti-

ca que a pasta quer levar 
para todos os órgãos da 
esfera federal. Ela desta-
cou ser muito importante 
que as empresas tenham 
um espaço para que a 
mãe amamente seu bebê.

“Aí tem gente dizendo 
'mas precisa mesmo dis-
so?'. Precisa, gente. Claro 
que precisa. Todos nós 
um dia mamamos no pei-
to da mãe. Que bom que 
a mãe estava lá para nós”, 
disse a ministra.

Jorge Picciani, ex-depu-
tado estadual do Rio de Ja-
neiro, morreu na sexta-feira 
(14). Ele tratava de um cân-
cer no Hospital Vila Nova 
Star, em São Paulo, e tinha 
66 anos. O falecimento foi 
confirmado pela Alerj, que  
divulgou nota lamentando 
a perda e informou que irá 
decretar luto de três dias.  

“A Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Rio de 
Janeiro lamenta profunda-
mente a morte do ex-de-
putado e ex-presidente da 
Casa, Jorge Picciani. A Casa 
foi informada oficialmente 
do falecimento no início da 
manhã de hoje pela família 
de Picciani, que presidiu a 
Alerj por três mandatos. O 
presidente da Casa, André 
Ceciliano, ofereceu as ins-
talações do Salão Getúlio 

Vargas para o velório, que 
deve acontecer no início da 
noite desta sexta-feira”, diz 
nota da Assembleia Legis-
lativa.

Em 2017, foi preso numa 
das fases da Lava-Jato. Foi 
acusado de comandar um 
esquema de distribuição 
de propinas na Assembleia. 
Conseguiu, no entanto, ser 
solto logo depois.

Jorge Picciani deixa a es-
posa, Hortência, e cinco fi-
lhos. Entre eles, os também 
políticos Leonardo Piccia-
ni, que foi deputado fede-
ral e ministro do Esporte 
de Michel Temer, e Rafael 
Picciani, que exerceu man-
datos de deputado estadu-
al, tendo sido secretário de 
Transportes da prefeitura 
do Rio de Janeiro e de Habi-
tação do Estado.

Foto: Tânia Rego/Agência Brasil

Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

Rio inaugura primeiras unidades do 
Espaço Maternidade

Morre aos 66 anos ex-presidente da Alerj, 
Jorge Picciani

Foto: Reprodução/Globo News

Rio inaugurou projeto de maternidade 
para mães do município Rio inaugura 
maternidades escola

Jorge Picciani lutava contra o 
câncer

MPRJ vai investigar as mortes 
no Jacarezinho com força tarefa
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De repente, todo mun-
do virou médico e cien-
tista. São os ministros de 
"capa preta" dando ulti-
matos absurdos e incons-
titucionais a ANVISA ao 
autorizarem os estados, 
os municípios e o Distrito 
Federal a importar e dis-
tribuir vacinas contra a 
Covid-19 que foram regis-
tradas por autoridades sa-
nitárias estrangeiras e li-
beradas para distribuição 
comercial nos respectivos 
países, caso a Agência Na-
cional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) não observe 
o prazo de 72 horas para a 
expedição da autorização.

A grande imprensa es-
crita e televisiva, que se 
posiciona contrária ao go-
verno federal, tem os seus 
repórteres durante 24 ho-
ras por dia, há 360 dias, 
com o mesmo discurso: "O 
tratamento precoce não 
tem comprovação cientí-
fica". Os políticos oposi-
cionistas, também com o 
mesmo discurso inventa-
ram, com o apoio dos 11 
da "capa preta", a CPI da 
Covid.

Com a convicção de que 
o povo brasileiro não tem 
memória, a tal Comissão 
Parlamentar de Inquéri-
to (CPI) é presidida pelo 
senador Omar Aziz (PSD-
-AM), envolvido em cor-
rupção em investigação do 
Ministério Público Federal 
sobre desvios de mais de 
R$ 260 milhões em recur-
sos da saúde no Estado 
do Amazonas. O senador 
está com bens bloquea-
dos, passaporte retido em 
razão dessas investigações 
promovidas na operação 
"Maus Caminhos", consi-
derada por muitos o maior 
escândalo de corrupção 

do Amazonas. A esposa 
do senador e seus irmãos 
chegaram a ser presos.

A CPI ainda tem como 
relator a "velha raposa" 
Renan Calheiros, outro 
corrupto envolvido em vá-
rios escândalos da "Lava 
Jato", que recentemente 
teve arquivadas as apu-
rações da Lava Jato pelos 
onze políticos do partido 
STF, mesmo sendo alvo de 
quase trinta apurações, 
ainda com investigações 
em curso.

A "raposa velha" tem 
seu nome vinculado a 
suspeitas de desvios na 
Transpetro, subsidiária da 
Petrobras, e a recebimen-
to de propina em troca 
de sua atuação legislativa 
para atender interesses de 
empreiteiras. A Segunda 
Turma do Supremo rece-
beu em dezembro de 2019 
parte da denúncia da PGR 
contra o parlamentar, sob 
a acusação de crimes de 
corrupção passiva e lava-
gem de dinheiro. Parece 
piada, mas esse é o relator 
que pediu a prisão pre-
ventiva do ex-secretário 
de Comunicação da Presi-
dência da República Fabio 
Wajngarten, sob a suposta 
alegação de que o depoen-
te mentiu durante seu de-
poimento à comissão.

A postura desses se-

nhores de conduta corrup-
ta não tem precedentes. Se 
comportam como se fos-
sem cidadãos de condu-
ta ilibada e, com a maior 
"cara de pau", estão pre-
sidindo e relatando uma 
CPI que tinha tudo para 
dar certo e apurar tudo 
que envolve as ações de 
combate a pandemia cau-
sada pela Covid-19, princi-
palmente com relação aos 
prefeitos e governadores, 
incluindo os governos do 
Amazonas, Alagoas e Pará, 
que receberam milhares 
de recursos financeiros do 
governo federal, cujo des-
tino desses recursos está 
sendo apurados pela PF.

A postura daqueles que 
são contrários ao governo 
federal demonizaram o 
tratamento precoce pelo 
uso da Hidroxicloroquina, 
Azitromicina e Ivermec-
tina no combate a pande-
mia. Se é certo que esse 
coquetel de remédios não 
tem comprovação cientí-
fica na cura da Covid-19, 
também não está com-
provado que eles, no tra-
tamento precoce, tenham 
efeitos maléficos aos con-
taminados. O que se sabe é 
que muitos contaminados 
que se trataram precoce-
mente com esse coquetel 
de remédios se curaram.

Pelo sim ou pelo não, 
o fato é que não devemos 
descartar qualquer me-
dicamento que possa ser 
utilizado contra essa pan-
demia que vem levando a 
óbito milhares de brasilei-
ros. O que não dá é para 
ficar em casa e só ir ao 
hospital se estiver sentido 
falta de ar e sem paladar, 
como foi a orientação do 
então ministro Luiz Henri-
que Mandetta. Lembram?

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

A CPI da Cloroquina

CARLOS AUGUSTO
(CARLÃO)

Sindicalista, advogado e jornalista
MTb 38577RJ

Pagamentos com cartões 
crescem 17% no Brasil

Da Redação com Agência  
Brasil

As transações por car-
tões (crédito e débito) 
registraram um aumento 
de 17,3% nos valores mo-
vimentados no primeiro 
trimestre deste ano em 
comparação com 2020. 
Segundo a Associação 
Brasileira das Empresas 
de Cartões de Crédito e 
Serviços (Abecs), os pa-
gamentos totalizaram R$ 
558,3 bilhões nos primei-
ros três meses do ano.

Os cartões de crédi-
to responderam por R$ 
335,9 bilhões desse vo-
lume, registrando um 
crescimento de 12,8% no 
período. Os cartões de dé-
bito foram responsáveis 
por uma movimentação 
de R$ 204,4 bilhões, uma 
alta de 19,7% no primeiro 
trimestre na comparação 
com o mesmo período do 
ano passado. Enquanto 
os cartões pré-pagos ti-
veram a maior expansão 
percentual (150,3%) e 
foram o meio usado para 
fazer R$ 18 bilhões em 
pagamentos.

Em quantidade de 
transações, os cartões 
foram utilizados para re-
alizar 6,5 bilhões de pa-
gamentos nos primeiros 
três meses de 2021, um 
aumento de 11,8% em 
comparação ao primeiro 
trimestre do ano 
passado.

Segundo o pre-
sidente da Abecs, 
Pedro Coutinho, 
os dados mos-
tram que houve 
um aumento do 
valor médio gas-

to em cada transação, 
com o aumento do uso de 
cartões para compras em 
estabelecimentos de se-
tores como supermerca-
dos e bens duráveis.

O período de pande-
mia do novo coronavírus 
também se refletiu em 
um crescimento de 35,6% 
nas compras não presen-
ciais, que chegaram a R$ 
120 bilhões no período 
de janeiro a março deste 
ano. As compras remotas 
representam ainda 35% 
de todas as transações 
feitas por cartões de cré-
dito. No primeiro trimes-
tre de 2020 esse índice 
era de 29%.

O uso do cartão como 
método de financiamen-
to registrou uma redução 
no período, com queda 
de 17,3% nas transações 
com crédito rotativo e 
aumento de 12,3% nos 
pagamentos sem juros. A 
inadimplência ficou em 
4,2% em março. O índice 
de pagadores em atraso 
era de 6,6% no mesmo 
mês do ano passado. A 
Abecs estima que o setor 
de cartões poderá crescer 
19% neste ano, com a ex-
pectativa de uma recupe-
ração econômica a partir 
do segundo semestre do 
ano.  Acredita-se que o 
auxílio emergencial tam-
bém deverá melhorar a 
situação da economia. “

Foto: Marcelo Casal/Agência Brasil
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STF vota se Censo deve ser 

feito ainda em 2021
Após o Censo 2021 ser 

suspenso pelo Governo 
Federal, por falta de or-
çamento, o ministro do 
Supremo Tribunal Fede-
ral, Marco Aurélio Mello, 
entrou com uma liminar 
exigindo que a averigua-
ção populacional anual 
seja feita ainda em 2021. 
E nesta semana, o pró-
prio STF começou a vota-
ção virtual para saber se 
deve ser realizada neste 
ano ou apenas em 2022.  
E o ministro Gilmar Men-
des abriu divergência 
no julgamento sobre a 
realização, votando, na 
quarta-feira (12), para a 
pesquisa ir a campo ape-
nas em 2022. Em sua ava-
liação acredita que este é 
o “prazo razoável” para 
realizar.

Na decisão, Gilmar 
apontou que o próprio 
Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE), responsável pelo 
Censo, informou que os 
atrasos na fase de pre-
paração já não permitem 
iniciar a coleta de dados 
nos próximos meses. O 
ministro também reco-
nheceu as dificuldades 
em alterar o orçamento 
aprovado para este ano 
para incluir os gastos 
com a pesquisa.

" C u i d a -
-se de solu-
ção que, em 
suma, além 
de evitar as 
dificuldades 
inerentes ao 
recrutamen-
to de mais 
de 200 mil 
agentes cen-
sitários e ao 

treinamento dos super-
visores e recenseadores 
durante um período de 
agravamento da pande-
mia causada pelo Sars-
CoV-2, é capaz de trilhar 
caminho que preserva 
as bases da democracia 
representativa, especial-
mente a liberdade de atu-
ação das instâncias polí-
ticas", diz um trecho do 
voto.

A votação seguirá em 
andamento nesta semana 
para definir se confirma 
ou não a liminar de Marco 
Aurélio que, em uma ação 
movida pelo governador 
do Maranhão, Flávio Dino 
(PCdoB), mandou o go-
verno federal realizar o 
Censo ainda em 2021. 

Por enquanto, apenas 
Gilmar Mendes e Marco 
Aurélio Mello incluíram 
seus votos virtuais. O go-
verno e o presidente Jair 
Bolsonaro seguem con-
firmando que não have-
rá verba suficiente para 
este estudo e que tudo 
deve normalizar a partir 
do próximo ano. O Censo 
é importante par ao páis, 
mas vale ressaltar que os 
recursos governamen-
tais, neste momento, pre-
cisam estar voltadas para 
o combate a pandemia e 
para salvar vidas.

Foto: Reprodução

Ministro do STF, Marco Aurélio, ordenou que 
tenha o Censo 2021, cortado pelo Governo pro 
falta de orçamento

Da Agência Brasil              

A reitora da Universi-
dade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), Denise Pi-
res de Carvalho, disse que 
a redução nos recursos 
da instituição pode invia-
bilizar seu funcionamen-
to. Segundo ela, houve 
redução orçamentária de 
cerca de 20% em relação 
a 2020.

A reitora também des-
tacou que foram bloque-
ados recentemente cerca 
de 14% das verbas para 
as despesas discricioná-
rias que são usadas para 
bancar custeio (água, luz, 
limpeza, segurança, etc) e 
investimento (infraestru-
tura física).

“Esses bloqueios e es-
ses cortes inviabilizam 
o funcionamento dessas 
instituições de Estado”, 
disse Denise. “O desen-
volvimento socioeconô-
mico depende das nossas 
instituições. Não pode-
mos mantê-las abertas, o 
que pode gerar um apa-
gão na educação superior 
de qualidade, na ciência e 
tecnologia. Estamos aqui 
fazendo um apelo em de-
fesa de todas as institui-
ções federais de ensino 
superior para que nosso 
orçamento seja recom-
posto pelo menos aos pa-
tamares de 2020”.

A reitora lembrou que 
as aulas continuam em 
ambiente remoto devido 
à pandemia de covid-19, 
mas ressaltou que os la-
boratórios de pesquisa e 
hospitais universitários 
não pararam de funcio-
nar.

“Os hospitais não pa-

raram, muito pelo con-
trário, abriram leitos es-
pecíficos para covid-19. 
Na UFRJ, temos mais de 
150 novos leitos destina-
dos aos pacientes de co-
vid-19. Como manter lei-
tos abertos, como manter 
laboratórios funcionan-
do, como realizar o sonho 
da vacina brasileira [para 
a covid-19] sem que con-
sigamos pagar a nossa 
conta de luz, de água, e o 
que é mais grave, os con-
tratos de limpeza e se-
gurança dos nossos pré-
dios?”

Segundo o pró-reitor 
de Planejamento, Desen-
volvimento e Finanças, 
Eduardo Raupp, o orça-
mento discricionário vem 
encolhendo desde 2012, 
quando alcançou R$ 733 
milhões. Em 2020, o or-
çamento para as despe-
sas discricionárias foi de 
R$ 386 milhões.

Para 2021, o orçamen-
to aprovado foi de R$ 
299 milhões. Deste total, 
146,9 milhões foram libe-
rados, sendo que R$ 65,2 
milhões já foram utiliza-
dos, restando R$ 81,7 mi-
lhões. Segundo a UFRJ, os 
R$ 152,2 milhões restan-
tes estão indisponíveis 
aguardando suplementa-
ção do Congresso Nacio-

nal. Desse montante, o 
governo federal bloqueou 
R$ 41,1 milhões, infor-
mou Raupp.

“A UFRJ tem um custo 
médio de R$ 30 milhões 
por mês. É um orçamen-
to que comporta cerca 
de dois meses, no máxi-
mo três meses de funcio-
namento. Significa que 
podemos honrar nossos 
contratos na situação 
atual até julho”, disse o 
pró-reitor. “Dependemos 
dessa aprovação do Con-
gresso e do desbloqueio. 
Se tudo isso acontecer, 
ainda é insuficiente. Nos-
sa previsão orçamentária 
seria de R$ 383 milhões”.

Segundo a universi-
dade, entre as atividades 
que podem ser afetadas 
estão a pesquisa de duas 
vacinas contra a covid-19 
em fase de testes pré-
-clínicos, testagem para 
o novo coronavírus, re-
dução de leitos hospita-
lares e de atendimentos 
nos hospitais da UFRJ, 
limpeza, segurança, ma-
nutenção dos prédios, 
bolsas acadêmicas, insu-
mos para pesquisas, pa-
gamento de energia elé-
trica e água, projetos de 
combate a incêndio, entre 
outras.

Foto: Reprodução

Redução no orçamento pode impedir UFRJ 
de funcionar, diz reitora

E D U C A Ç Ã O . . .
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Covid-19 pode apresentar sintomas 
diferentes em crianças

Após prioridades, Rio 
divulga calendário anual de 

vacinas

S A Ú D E . . .

Um estudo desenvolvi-
do por pesquisadores da 
Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Pau-
lo (FM-USP) e do Instituto 
Adolfo Lutz constatou que 
crianças e adolescentes, 
quando infectadas com 
a Covid-19, podem apre-
sentar sintomas clínicos 
diferentes dos tradicio-
nais. Ou seja, eles podem 
ter sintomas distintos dos 
habitualmente causados 
pela doença respiratória 
aguda, como febre, tosse 
e desconforto respirató-
rio, que são consequência 
das lesões severas gera-
das pelo SARS-CoV-2 nos 
alvéolos pulmonares.

De acordo com a pes-
quisa, crianças saudáveis, 
infectadas pela covid-19, 
podem apresentar lesões 
inflamatórias extrapul-
monares, como miocardi-
te no coração e colite, que 
é a inflamação do cólon 
intestinal. A forma atípi-
ca de covid-19 é chamada 
Síndrome Inflamatória 
Multissistêmica Pediátri-
ca (SIM-P).

Os resultados do es-
tudo, que teve o apoio 
da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (Fapesp), foram 

publicados em um artigo 
na revista EClinicalMe-
dicine, do grupo Lancet. 
Para fazer a pesquisa, os 
pesquisadores realizaram 
a autópsia de cinco crian-
ças que morreram em de-
corrência da covid-19 no 
estado de São Paulo, sen-
do um menino e quatro 
meninas, com idade entre 
7 meses e 15 anos.

“É importante que os 
pediatras atentem para 
essas possíveis manifes-
tações clínicas diferentes 
de covid-19 em crianças 
e adolescentes para que 
a infecção seja diagnos-
ticada e a SIM-P tratada 
mais rapidamente”, disse 
à Agência Fapesp a pes-
quisadora Marisa Dolhni-
koff, que é professora da 
FM-USP e coordenadora 
do projeto.

A pesquisa
De acordo com a Agên-

cia Fapesp, os pesquisa-
dores realizaram a autóp-
sia das cinco crianças que 
faleceram em decorrência 
da covid-19 e duas crian-
ças delas tinham doenças 
graves antes da infecção 
pelo SARS-CoV-2 – uma 
tinha câncer e outra uma 
síndrome genética con-
gênita – e as outras três 

eram saudáveis e desen-
volveram a Síndrome 
Inflamatória Multissistê-
mica Pediátrica (SIM-P). 
Uma delas apresentou in-
flamação cardíaca (mio-
cardite), outra inflamação 
intestinal (colite) e a ter-
ceira encefalopatia aguda, 
que desencadeou convul-
sões na vítma.

Segundo a pesquisa, a 
SIM-P nas crianças pode 
ocorrer alguns dias ou até 
mesmo semanas após a 
infecção pelo SARS-CoV-2. 
Até então, pensava-se que 
essa reação inflamatória 
exagerada acontecia in-
dependentemente de o 
vírus ainda estar presen-
te no organismo, como 
resultado de uma reação 
imune.

As constatações fei-
tas por meio do estudo 
desenvolvido pelos pes-
quisadores, no entanto, 
trazem evidências de que 
as manifestações da SIM-
-P são desencadeadas 
também pela ação dire-
ta do novo coronavírus 
nas células dos órgãos 
infectados. “Não estamos 
dizendo que o que está 
descrito até agora sobre 
a síndrome inflamatória 
multissistêmica pediátri-
ca está errado, mas acres-
centamos a constatação 
de que a própria lesão 
causada nos tecidos pelo 
vírus está relacionada e, 
muito provavelmente, é 
um componente impor-
tante para a indução des-
sa resposta inflamatória 
exagerada em crianças”, 
ressalta Dolhnikoff.

 Depois de parar o ca-
lendário de vacinação do 
Rio de Janeiro no mês de 
maio, até que completou 
60 anos, o Prefeito do Rio 
de Janeiro, Eduardo Paes, 
liberou as novas datas 
para a população de 59 
anos até 18 anos, onde 
prevê  que todos serão 
vacinados até o fim de 
outubro. Por enquanto, 
apenas profissionais da 
saúde e pessoas com co-
morbidades estavam sen-
do vacinados. Também a 
população com deficiên-
cias receberam suas do-
ses no mês de maio.

“Temos recebido de 
forma regular e em mais 
quantidade as vacinas, 
especialmente a Astraze-
neca. Isso nos permite ter 
mais previsibilidade na 
divulgação desse calen-
dário. Pretendemos, ao 
longo das próximas duas 
semanas, terminar a va-
cinação de todas as pes-
soas com comorbidade e 

pessoas com deficiência 
permanente (PCD)”, disse 
Paes.

A partir do dia 31 de 
maio, mulheres com 59 
anos  já retomaram a sua 
vez nos postos de vacina-
ção, seguidos por homens 
da mesma idade. Quem 
possui comorbidades e 
perdeu o prazo, ainda po-
derão se vacinar nos pos-
tos de saúde. A ideia é ter 
toda a população adulta 
já vacinada até o dia 23 
de outubro.

Além disso, a Prefeitu-
ra espera que nesse perí-
odo todos que possuem 
comorbidades já esta-
rãocom as duas doses da 
vacinação em dia, assim 
como quem também ini-
ciou as doses no início do 
ano. A Prefeitura calcula 
que a chama imunizaçao 
de rebanho já deve estar 
confirmada no final do 
ano, liberando assim que 
os cariocas consigam via-
jar ao redor do mundo.

Pesquisa da USP indica que pequenos podem desenvolver miocardite 
no coração e colite

Foto: Tânia Rêgo/ABr
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A G E N D A  D E  L I V E S . . .

César Rebouças, Marcela Amorim Pimenta e 
Débora Farago foram entrevistados da semana

O fotógrafo e jornalista César Rebouças, a advogada Marcela Amorim Pimenta 
e a psicóloga Débora Farago foram os entrevistados da semana nas lives do Jor-
nal DR1. As lives acontecem sempre as terças, quartas e quintas-feiras, às 15h, no 
Instagram @jornaldr1 e, depois, podem ser revistas no próprio Instagram ou nos 
canais do jornal no Youtube e Facebook.

César Rebouças
César Rebouças (@

cesar_reboucas) falou so-
bre a vida e o trabalho. Já 
são mais de 12 anos tra-
balhando com fotografia 
de eventos sociais em 
Brasília e outros estados. 
Atualmente, também é fo-
tógrafo oficial da coluna 
social do Jornal de Brasí-
lia. Na live, falou ainda so-
bre os desafios da carrei-
ra e ainda deu dicas para 
quem pretende seguir a 
mesma profissão.

Marcela Amorim
Marcela Pimenta (@

marcelaamorimpimenta.
adv) conversou com o jor-
nal e falou sobre o Direito 
do Trabalho. A paranaense 
especialista no ramo, con-
tou sobre os trabalhado-
res domésticos, abordou a 
reforma trabalhista e deu 
dicas para empregados e 
empregadores na hora de 
assinar um contrato. No 
bate-papo, Marcela des-
tacou pontos importantes 
da relação de trabalho.

Débora Farago
Débora Farago (@de-

borafgr), que tem mais de 
25 anos de experiência 
com psicologia, falou com 
a gente tudo sobre o cha-
mado transtorno bipolar, 
as suas causas, os sinto-
mas e como é realizado 
o tratamento. Na live, 
ela também falou sobre 
como a pandemia da Co-
vid-19 pode afetar a men-
te das pessoas e como 
pode agravar a situação 
de quem tem transtorno 
bipolar.

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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Com direção de 
Bruno Barreto, a 
série documental 
de 5 episódios “Es-
cravidão – Século 
XXI”, expõe a escra-
vidão contemporâ-
nea no Brasil. Mes-
mo depois de 130 
anos após a aboli-
ção da escravatura 
no país, novos ca-
sos são denuncia-
dos e descobertos 
constantemente 
em todo o territó-
rio nacional. 

“Escravidão – 

Século XXI” é dis-
tribuida em episó-
dios semanais com 
temas variados: 
Cultura da Escra-
vidão, Escravidão 
Rural, Dinâmica da 
Escravidão, Escra-
vidão Globalizada 
e Sexo e Escravi-
dão e conta com 
participações do 
ex-presidente Fer-
nando Henrique 
Cardoso, do diplo-
mata e ex-minis-
tro das Relações 
Exteriores Celso 

Amorim e do 
jornalista Leo-
nardo Sakamot. 
"Hoje, há escra-
vidão no mundo 
inteiro. Ela não 
está resumida a 
um grupo ou et-
nia específicos”, 
explica Bruno 
Barreto, dire-
tor. A série pode 
ser assistida na 
HBO/HBO GO.

Reflexões de um 
Liquidificador é um 
filme de comédia 
brasileira de 2010 
produzido pela Bras 
Filmes e Aurora Fil-
mes e dirigido por 
André Klotzel Mes-
mo diretor de Me-
mórias Póstumas e 
A Marvada Carne. 
Protagonizado pela 
premiada Ana Lúcia 
Torre e por Selton 
Mello, o longa conta 
a história de Elvira 
(Ana Lúcia Torre) 
uma dona de casa 
que passa por um 
momento agita-
do em sua vida. 
Onofre (Germano 
Haiut), seu mari-
do, desapareceu 
há alguns dias e 
Elvira resolve ir à 
polícia dar queixa 
do sumiço. A tra-
jetória do casal é 
narrada pelo li-
quidificador (Sel-
ton Mello) de Elvi-

ra, que ganhou vida 
quando, tempos 
atrás, Onofre trocou 
sua hélice por outra 
bem maior. 

C o n q u i s t a n d o 
críticas positivas 
dos especialistas do 
cinema brasileiro 
e um grande públi-
co em bilheteria, o 
filme traz reflexões 
em um tom sarcás-
tico sobre a vida e 
a humanidade. Com 
1h20 de duração, a 
produção está dis-
ponível na Netfix. 

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

H O R Ó S C O P O . . . . . . . . . . . . . . . . .
Horóscopo – 17/05 ao dia 23/05 - Os astros estão em constante 

mudança, movimentando diversas áreas de nossas vidas, financeira, 
amorosa, familiar, como também tem influenciado bastante em nosso 
comportamento. Caro leitor (a), esteja atento (a) a cada mudança que 
a vida tem a te proporcionar, aceitando-as de braços abertos, seja algo 
pequeno ou algo grandioso. Tudo está em suas mãos.
....................................................................................................

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

Programe compras, especialmente de itens muito caros, 
para antes de 29/05, quando Mercúrio ficará retrógrado. 

Produtos adquiridos nesse período, principalmente os tecnológicos, po-
dem dar problema e causar arrependimento. Vênus estará em um ângu-
lo de apoio a Plutão no setor do sucesso profissional.

ÁRIES - 21/03 a 20/04

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

Eclipse lunar durante a Lua cheia em Sagitário mexe com 
dinheiro. Provável que mude de emprego ou consiga no-

vos clientes. Porém, antes de pensar em expansão, faça revisão. Não co-
loque grandes quantias num único lugar, pode causar reviravoltas. Se 
alguém deve dinheiro, cobre; a pessoa pagará em breve.

TOURO - 21/04 a 20/05

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

Marte em Câncer aumentará suas despesas. Durará até 
11 de junho. Ao mesmo tempo, o depósito inesperado 

e pontual de dinheiro pode surgir. A grande notícia do mês é entrada de 
Júpiter no seu signo pela primeira vez em 12 anos. Você deve receber 
propostas e conseguir oportunidades inéditas na carreira.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

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

Maio pode se tornar seu mês favorito. Marte está no seu 
signo há um mês, um privilégio ter o astro para você, 

aumentando sua energia e determinação. Com Marte tão perto, provável 
que você não aceite respostas negativas e faça de tudo para convencer 
seu interlocutor a respeito do seu projeto ou plano.

CÂNCER - 21/06 a 21/07

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

Lua Nova em Touro. Muitas pessoas vão reconhecer seu ta-
lento e esforço. Urano está orbitando perto do Sol e da Lua, 

enquanto Marte envia raios brilhantes para o planeta. Essa combinação 
indica que você será surpreendida com novos desenvolvimentos na car-
reira. Você deve ocupar espaços de mais poder. 

LEÃO - 22/07 a 22/08

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

Júpiter, planeta dos presentes, entra em Peixes, seu se-
tor das parcerias, do casamento. Isso não acontece há 

12 anos, permanecerá assim apenas de 13 de maio a 28 de julho. Mesmo 
curto esse período vai mostrar o potencial que tem quando une suas 
forças a outras pessoas. Um multiplicador de potência. 

VIRGEM - 23/08 a 22/09

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

Sua carreira está em alta e o timing é perfeito para você 
procurar uma nova posição ou tomar a decisão de empre-

ender. Marte está ajudando você na parte mais prestigiosa do seu mapa, 
a de realizações. Esse é o momento de se jogar, conversar com pessoas 
influentes e comunicar claramente seus desejos. 

LIBRA - 23/09 a 22/10

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

Em maio, seu mapa envolve constantemente seu 
parceiro – pode ser profissional ou pessoal. Relações 

serão colocadas a teste e vão sofrer alterações. Isso quer dizer que você 
pode se casar ou abrir um escritório novo com um sócio, mas também 
pode se divorciar e encerrar um acordo de negócios de anos. 

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11

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

Júpiter entra em Peixes, área do mapa que envolve o 
lar. Provável que você inicie reformas necessárias, até 

que resolva se mudar. Período essencial para fazer seus planos, organizar 
um cronograma. Seus gastos só devem diminuir em junho. Tem vontade 
de começar uma rotina de exercícios? Essa é a hora.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12

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

 Maio traz a pausa do ritmo maluco de trabalho 
que rolou. Essa dedicação garantiu retorno finan-

ceiro, estimulada pela presença de Júpiter na sua casa de ganhos e re-
compensas. Ele deve fazer uma rápida saída para Peixes, a partir de 13 
de maio. Nesse período, evite assinar contratos, aceitar acordos.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 21/01

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

O mês sugere você se dedique a questões familiares. 
Apesar de já ter algumas coisas para resolver nessa se-

ara, estava difícil acomodar mais uma pendência na sua agenda. Agora, 
com a Lua nova em Touro, você finalmente poderá se organizar para 
fazer mudanças em casa, como reformas ou trocas de móveis.

AQUÁRIO - 22/01 a 19/02

O ano será grandioso para você, pisciana. Com Júpiter, 
planeta dos presentes, no seu signo, uma onda de sorte e 

realizações promete chegar. Aquelas piscianas nascidas entre os dias 20 e 
23 de fevereiro vão sentir os maiores benefícios, mas nenhuma pisciana 
vai se sentir deixada de fora pelo Universo.

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
- 400g de patinho mo-

ído
- 400g de trigo para 

kibe 
- 4 dentes de alho pica-

dos
- 1 cebola média picada
- ½ xícara de folhas de 

hortelã picadas
- ½ colher (sopa) de za-

atar 
- ½ colher (chá) de 

páprica
- 1 pitada de canela em 

pó
- Sal a gosto

- Azeite a gosto
Modo de fazer

Em uma vasilha, colo-
que o trigo de kibe e co-
loque água até cobri-lo. 
Deixe hidratando por 30 
minutos e, em seguida, 
escorra em uma peneira 
pressionando para tirar o 
excesso de água. Em um 

recipiente, coloque o tri-
go, a carne e o restante 
dos ingredientes e misture 
bem. Em um pirex untado, 
coloque essa massa, espa-
lhando uniformemente. 
Leve ao forno pré-aqueci-
do por, aproximadamente, 
30 minutos.

Foto: Divulgação

Foto: Reprodução/HBO Foto: Divulgação

Escravidão – Século XXI Reflexões de um 
Liquidificador

Kibe de forno
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Uma das maiores pre-
miações de profissionais 
do cinema e da televisão 
dentro e fora dos Estados 
Unidos não irá acontecer 
em 2022. A organizadora 
do Globo de Ouro, a As-
sociação de Imprensa Es-
trangeira de Hollywood 
(HFPA, em inglês), tem 
sido acusada de racismo, 
corrupção e assédio se-
xual. 

Diante das acusações, 
a emissora NBC anunciou, 
antes do cancelamento, 
que não transmitiria a 
cerimônia. “Continuamos 
acreditando que a HFPA 
está comprometida com 
uma reforma significati-
va. No entanto, uma mu-
dança dessa magnitude 
exige tempo e trabalho e 
acreditamos fortemen-

te que a HFPA precisa 
de tempo para fazê-la da 
maneira certa. Supondo 
que a organização execu-
te seu plano, temos espe-
rança de estar em posição 
de transmitir o programa 
em janeiro de 2023”, dis-
se a emissora em comu-
nicado.

Logo depois, a War-
nermedia, dona de estú-
dios como Warner Bros. 
e canais HBO, se juntou a 
Netflix e Amazon Studios 
retirando as submissões 
de suas produções e cor-
tando as relações com a 
HFPA.

Os problemas para 
o Globo de Ouro come-
çaram em Fevereiro de 
2021, após uma repor-
tagem publicada pela LA 
Times, revelando que não 

havia nenhum negro en-
tre os 87 membros da as-
sociação. 

Após o anúncio da 
emissora NBC, a atriz 
Scarlett Johansson se 
pronunciou sobre o as-
sunto, revelando situa-
ções sexistas e de assé-
dios sexuais pela HFPA e 
definiu o comitê como um 
organização que foi “legi-
timada por gente como 
Harvey Weinstein”,  dire-
tor acusado de inúmeros 
abusos sexuais

"Como uma atriz que 
promove um filme, es-
pera-se que a pessoa 
participe de coletivas de 
imprensa e também de 
shows de premiação. No 
passado, isso muitas ve-
zes significava enfrentar 
questões e comentários 

sexistas de certos mem-
bros da HFPA que beira-
vam o assédio sexual. É a 
razão exata pela qual eu, 
por muitos anos, me re-
cusei a participar de suas 
conferências", afirma a 
atriz.

A premiação também 
foi acusada de corrup-
ção. O Los Angeles Times 
revelou que, os votantes 

do comitê faziam parte 
de um esquema de troca 
de favores, no qual elei-
tores aceitavam viagens, 
estadias em hotéis cinco 
estrelas, jantares e outros 
presentes em troca de no-
meações à premiação. O 
Globo de Ouro ainda não 
se pronunciou sobre o as-
sunto.

C U L T U R A . . .

M Ú S I C A . . .

O Brit Awards de 2021 
foi realizado nesta se-
gunda-feira, 11 de maio, 
e teve Dua Lipa como a 
grande vencedora da pre-
miação. A cantora levou  
as duas maiores catego-
rias: Álbum Mastercard 
do Ano e Melhor Artista 
Solo Feminina. 

Normalmente realiza-
da em fevereiro, o evento 
foi adiado devido à pan-
demia COVID-19. A pre-
miação fez parte de um 
estudo do governo sobre 
como os eventos ao vivo 
devem funcionar após a 
pandemia. A cerimônia 
contou com quatro mil 
pessoas no local, sem 
precisar do uso de más-
cara ou seguir regras de 
distanciamento. 

O Brit Awards deste 
ano foi apresentado pelo 
comediante britânico 
Jack Whitehall, que apre-
senta a premiação desde 
2018, igualando o recor-
de estabelecido por Ja-
mes Corden, ao apresen-
tar a cerimônia em quatro 
anos consecutivos. 

A noite foi aberta com 
performance da banda 
Coldplay, e seguiu com 
apresentações de Olivia 
Rodrigo e The Weeknd. 
Um dos momentos im-
portantes foi a entrega 
do prêmio “Ícone Global” 
para Taylor Swift, por seu 
impacto e contribuição 
para a indústria da mú-
sica. Ela se tornou a pri-
meira artista feminina a 
receber o prêmio, que já 

foi entregue a Elton John, 
David Bowie e Robbie 
Williams. 

Confira lista completa 
dos vencedores no Brit 
Awards 2021:
• Melhor artista solo 

masculino: J Hus
• Melhor artista 

solo feminina: 
Dua Lipa

• Melhor Grupo 
Britânico: Litt-
le Mix

• Melhor Sin-
gle Britânico: 
'Watermelon 
Sugar' - Harry 
Styles

• Melhor artista 
revelação: Arlo 
Parks

Melhor artista 
solo feminina in-

ternacional: Billie Eilish
• Melhor artista solo 

masculino interna-
cional: The Weeknd

• Melhor Grupo Intena-
cional: Haim

• Ícone Global: Taylor 
Swift

• Álbum Mastercard do 

ano: 'Future Nostal-

gia' - Dua Lipa

• Estrela em ascensão 

(anunciada em março 

de 2021): Griff

Dua Lipa é a grande vencedora do Brit Awards 2021; confira os outros premiados

Globo de Ouro 2022 é cancelado após polêmicas

Foto: Divulgação

Foto: Reprodução

Prêmios do Globo de Ouro
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Desde 1950, a Visão 
Mundial atua em defesa 
dos direitos de crianças e 
adolescentes e pela pro-
teção de populações vul-
neráveis em todo o mun-
do. 

Uma organização cris-
tã de suporte ao desen-
volvimento, incidência 
política e resposta às si-
tuações de emergência 
em ações que permitam 
superar a pobreza e in-
justiça. Inspirados pela fé, 
trabalham para auxiliar a 
todas as pessoas sem dis-
tinção de credo, etnia ou 
gênero.

A World Vision, como a 
Visão Mundial é conheci-
da fora do Brasil, nasceu 
depois que o fundador, 
Bob Pierce, se deparou 
com uma criança aban-
donada na rua, nos anos 
1950. Na época, assim 
como é hoje, as guerras 
deslocavam refugiados 
que precisavam de ajuda. 
Ele decidiu que precisava 
fazer alguma coisa. Desde 
então, eles seguem to-
mando essa mesma deci-
são todos os dias.

A Visão Mundial é hoje 
a maior organização não-
-governamental cristã do 
planeta, com presença 
em mais de 100 países. 
Estão em milhões de ter-

ritórios, de pequenos po-
voados a grandes centros 
urbanos, trabalhando 
pela garantia da proteção 
e dos direitos de crianças 
e adolescentes.

Atuando no Brasil 
desde 1975, o foco é em 
crianças e adolescentes 
em situação de maior vul-
nerabilidade, no intuito 
de erradicar a violência 
e uma vida mais digna, 
em abundância, para os 
meninos e meninas. De-
senvolvem programas 
e projetos nas áreas de 
proteção, educação, in-
cidência política e emer-
gências. 

O projeto acredita 
que é possível viver em 
um mundo sem violên-
cia e onde a pobreza não 
comprometa e ameace 
o presente e o futuro de 
nossas crianças. Os esfor-
ços estão voltados para 
esse objetivo ao redor 
do mundo, trabalhando 
para diminuir o impacto 
da desigualdade e da ex-
clusão social, ajudando 
a construir e a garantir 
condições dignas e vida 
em abundância para me-
ninos e meninas.

Em nível local, eles atu-
am por meio de parceiros 
como organizações, as-
sociações, igrejas e gru-

pos que compartilham 
de valores pela proteção 
das crianças. Na incidên-
cia política, possuem di-
versos coletivos, redes 
e fóruns que buscam in-
fluenciar a promoção e 
desenvolvimento de po-
líticas públicas em defesa 
dos direitos da criança e 
do adolescente.

Eles contam com uma 
rede internacional de 
apoiadores e doadores 
parceiros para o suporte 
em programas, projetos 
e apadrinhamento de mi-
lhões de crianças e tam-
bém empregam práticas 
comprovadas e eficazes 
no desenvolvimento e as-
sistência para capacitar 
comunidades a se tor-
narem auto suficientes e 
sustentáveis.

Organizam e mobili-
zam pessoas para o mo-
nitoramento de políticas 
públicas de sua realida-
de e realizamos ações de 
acompanhamento e in-
cidência política para 
impactar novas leis e 
políticas públicas em de-
fesa dos mais vulneráveis. 
Também agregam ini-
ciativas e 
outras or-
ganizações 
humanitá-
rias para 
a transfe-
rência de 
recursos e 
de conhe-
c i m e n t o , 
com cur-
sos, for-
mações e 
e v e n t o s 
para as 
comunida-

des, voltados aos temas 
de direitos humanos, pro-
teção e erradicação da 
violência.

A proteção de
crianças e

adolescentes é a 
principal razão de 

existência da Visão 
Mundial

A Visão Mundial acre-
dita que o bem-estar de-
pende diretamente da 
garantia de ambientes se-
guros, livres de toda for-
ma de violência – física, 
psicológica e sexual. O ca-
minho que poderá nos le-
var a um mundo sem vio-
lências contra crianças e 
adolescentes é possível, 
e está sendo construído 
em parceria com escolas, 
igrejas, organizações da 
sociedade civil, famílias, 
governos e com as pró-
prias crianças.

O Brasil é hoje um 
dos países mais violen-
tos do mundo – está en-
tre os 10 mais violentos 
das Américas, segundo a 
Organização Mundial da 
Saúde. Essa violência re-
flete diretamente na falta 

de segurança de meninos 
e meninas, em especial 
nas periferias. Segundo 
o Unicef, todos os anos, 
mais de 11 mil adoles-
centes brasileiros são 
assassinados, e as princi-
pais vítimas são meninos 
pobres e negros. Não se 
pode deixar que essa si-
tuação permaneça. Por 
isso, as ações do projeto 
priorizam as populações 
mais vulneráveis. 

Resposta à 
emergência de 

Covid-19
Com a pandemia de 

COVID-19, desde março 
de 2020 a Visão Mundial 
no Brasil adaptou todos 
seus programas e iniciati-
vas para atender à emer-
gência, tendo como máxi-
ma prioridade a proteção 
de crianças e adolescen-
tes em todo o território 
nacional. 

Em apenas um ano, fo-
ram mais de 10 milhões 
de pessoas alcançadas 
direta e indiretamente. 
Dessas, mais de 500 mil 
foram crianças e adoles-
centes alcançados direta-
mente, em ações de res-
posta humanitária. Essa 
ação só foi possível gra-
ças ao movimento Juntos 
pelas Crianças contra a 
COVID-19 que, sob a lide-
rança da Visão Mundial, 
reúne 1.355 organiza-
ções e iniciativas, presen-
tes em 23 estados e 390 
municípios, para garan-
tir que nossas crianças e 
adolescentes tenham seu 
presente e seu futuro me-
nos comprometidos pela 
pandemia de COVID-19.

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

Visão Mundial: Projeto de apadrinhamento de crianças e adolescentes 
em situação de vulnerabilidade

Foto: Divulgação/ONG Visão Mundial
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Da Redação com Agência  
Brasil

Com ou sem a pan-
demia, uma tendência 
cresceu ainda mais por 
todo Brasil: o serviço de 
vendas online. Além da 
necessidade real de con-
tinuar trabalhando, os 
e-commerce entenderam 
que vender para seus 
clientes no conforto de 
suas casas se tornou uma 
prática mais rentável e ba-
rata. O crescimento signi-
ficativo de aplicativos que 
entregam comida é um 
dos maiores.

Uma breve olhada por 
qualquer janela é possí-
vel ver pelos menos 30 a 
50 entregadores, sejam 
de bicicletas ou de motos, 
entregando comida. Até 
os supermercados, segun-
do estudos divulgados re-
centemente, tiveram uma 
queda em suas vendas, 
já que a maioria das pes-
soas estão apostando na 
entrega delivery, econo-
mizando até o gás de casa, 
assim como evitando con-
tato com outras pessoas e 
aglomerações. 

E se esse serviço au-
mentou, o e-commerce 
também não ficou para 
trás. Grandes lojas, inclu-
sive, estão até encerrando 
expedientes físicos. Sete 
em cada dez micro, peque-
nas ou mé-
dias empre-
sas (73,4%) 
do país es-
tão fazendo 
vendas on-
line durante 
a pandemia 
do novo co-
ronavírus. 

Isso é o que revelou uma 
pesquisa feita pela Serasa 
Experian com 508 empre-
endedores, realizada no 
mês de fevereiro.

Desse total, 83,1% pre-
tendem manter a reali-
zação dos negócios pela 
internet mesmo quando a 
pandemia acabar. Dentre 
os canais mais utilizados 
para as vendas estão as re-
des sociais, principalmen-
te o WhatsApp (72%). Na 
pesquisa, os entrevista-
dos revelaram ainda que 
a venda online ajudou a 
atingir públicos diferen-
tes (51% das respostas 
mencionaram isso), criou 
mais exposição para o seu 
negócio (44,8%) e permi-
tiu atingir novas regiões 
(34,5%).

A pesquisa também 
mostrou que 24,8% dos 
empreendedores têm bus-
cado empréstimos e finan-
ciamentos para manter 
seus negócios.  Em muitos 
casos, empresas pegaram 
este empréstimo para au-
mentar seu investimento 
no comércio online. Em-
presas e pessoas que tra-
balham com e-commerce 
obtiveram um lucro bem 
maior devido a este cres-
cimento. O que antes seria 
uma tendência de muitos 
lugares que vendem on-
line - o frete grátis - tem 
diminuído drasticamente. 

Vendas online se 
estabilizaram na pandemia

Foto: Agência  Brasil

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

Vendas online se estabilizaram 
na pandemia

Se você precisou em-
preender por necessida-
de, por oportunidade ou 
porque estava mesmo 
de saco cheio do chefe e 
não faz a menor ideia de 
como gerir inicialmente o 
seu negócio, esse artigo é 
para você.

Erro 1: Muitos empre-
endedores acreditam ser 
suficiente ter somente 
uma conta jurídica ou so-
mente uma conta física. É 
preciso ter em mente que 
a conta jurídica deve ser 
separada para que você 
receba o pagamento dos 
seus clientes, ao mesmo 
passo em que a conta físi-
ca deverá ser destinada à 
sua movimentação mone-
tária de cunho pessoal. E 
se o seu medo for ter que 
precisar pagar pelas tari-
fas recorrentes de ambas, 
saiba que existem bancos 
digitais que não irão lhe 
cobrar tarifas em nenhu-
ma delas, incluindo a não 
cobrança da cesta de be-
nefícios. Uma dica: Ligue 
para o banco e solicite o 
cancelamento da sua ces-
ta de benefícios, para en-
tão aderir a cesta de ser-
viços essenciais. 

Erro 2: A maioria dos 
empreendedores pos-
suem uma ten-
dência a pensar 
que o dinheiro 
ganho com as 
vendas, devem 
ser destinados 
para o seu uso 
pessoal. Porém 
é preciso com-
preender que 
no momento 
em que você 
e m p r e e n d e , 
você passa a 

ser funcionário (a) da sua 
própria empresa. Saiba, 
grande parte do que você 
ganha deverá ser para 
empresa, pensando que 
todo o dinheiro é seu, 
você estará subtraindo de 
si próprio! Ou você não 
havia se comprometido 
em ser grande? Muitos 
não sabem, é preciso divi-
dir o faturamento mensal 
em 3 partes, quais sejam: 
Uma parte deverá ser de-
signada ao investimento 
do negócio, a outra parte 
para a reposição de in-
sumos utilizados para a 
fabricação do produto ou 
geração do serviço, quan-
do finalmente a terceira 
parte será o seu paga-
mento. 

Erro 3: Não possuir 
caixa e reserva de emer-

gência. Por isso, um dos 
aspectos mais relevantes, 
é definir o seu salário in-
dependente de quanto a 
sua empresa venha fatu-
rar mensalmente. O seu 
salário deverá permane-
cer exatamente como o 
inicialmente estipulado. 
Tudo o que sobrar no 
caixa sim, é da empre-
sa! Pois além de isso lhe 
proporcionar segurança 
para fazer a sua primei-
ra contratação, caso an-
seie crescer; você poderá 
contar com um dinheiro 
em caixa para conseguir 
suportar um ano em que 
você possivelmente pos-
sa vir a não ganhar uma 
cifra sequer com o seu 
negócio. Inclusive, muitas 
empresas quebraram na 
pandemia, pelo fato de a 
maioria dos empreende-
dores não terem aderido 
essa consciência.

Nesse sentido, se você 
mantiver o pensamento 
de que só precisará pen-
sar grande quando for 
grande, você nunca será. 
A grandeza precisa estar 
nas ações desde o início! 
Finalmente, qual desses 
erros você já cometeu ou 
está cometendo? Como 
pretende solucionar?

Os 3 erros fatais do pequeno
empreendedor

Foto: Pixabay

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

LUCIANA MARQUES
Profissional de Marketing e Escritora

luciana.marquesmkt@gmail.com
instagram: @lucianamc10_
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“A lei se destina a proteção de dados pessoais de forma geral”
Em bate-papo com o Jornal DR1, a doutora Ana Carolina Valério esmiúça a Lei Geral de Proteção de Dados e as 
sanções que ela vai implicar a partir de agosto

Em janeiro, os brasileiros foram 
surpreendidos com a notícia de um 
mega vazamento de dados de 223 mi-
lhões de pessoas. O número é maior 
do que a população do país, estimada 
em 212 milhões, porque inclui dados 
de falecidos. Informações expostas 
incluem CPF, nome, sexo e data de 
nascimento, além de uma tabela com 
dados de veículos e uma lista com 
CNPJs. Os dados foram publicados 
por um criminoso em um fórum on-
-line dedicado à comercialização de 
bases de dados. Se eu souber que tive 
meus dados vazados. O que devo fa-
zer?

Por isso, o Jornal DR1 traz uma 
entrevista com a advogada Ana Carolina Va-
lério, especialistas sobre a Lei Geral de Pro-
teção de Dados. Esta lei foi sancionada em 
2018, mas só passou a vigorar em 2020. As 
sanções que elas implicam, para quem não 
cumprir conforme especificado, serão apli-
cadas a partir de agosto deste ano. O motivo 
é fazer com que as empresas façam todas as 
adaptações necessárias para seguir à risca. 
Quer saber mais?Confira nesse bate-papo 
com a doutora Ana Carolina abaixo:

Jornal DR1: O que motivou, no Brasil, a 
criação dessa lei? Algo em específico ou sim-
plesmente porque é um contexto mundial?

Ana Carolina Valério: No Brasil já possuí-
amos algumas leis que contém artigos  que 
tratavam de proteção de dados, tais como 
Constituição Federal, Código Civil, Código 
de Defesa do Consumidor e o Marco Civil da 
Internet. Mas ainda não era normatizado em 
lei específica. Acrescido pelo fato de ser uma 
tendência e uma necessidade mundial.

JDR1: A lei não está ligada somente ao 
meio digital, não é?  

ACV: Exato. A lei se destina a proteção de 
dados pessoais de forma geral, não importa 
se o tratamento dos dados se dará no meio 
digital, físico, online ou offline. É necessário 
se adequar às determinações da Lei Geral de 

Proteção de Dados.
JDR1: Afeta todas as empresas?
ACV: Sim, afeta todas as empresas que 

tratam dados, ou seja, se a empresa precisa 
captar, coletar, arquivar, manipular, armaze-
nar dentre outros tratamentos de dados dos 
clientes, deve se adequar a LGPD indepen-
dente do tipo ou tamanho da empresa.   

JDR1: Quais tipos de dados são protegidos?
ACV:  São protegidos pela lei dados pes-

soais de indivíduos naturais identificados(-
nome, endereço, CPF...) ou identificáveis 
(geolocalização, IP de computador). Ou seja, 
dados de empresas ou animais não estão en-
quadrados na lei.

JDR1: Um elemento essencial da LGPD que 
é o ato de consentir. O consentimento do ci-
dadão é a base para que os dados possam ser 
tratados.  

ACV: É essencial ler com atenção os ter-
mos de consentimento. É nesse documento 
que constará quais dados estão sendo cole-
tados e para quais finalidades.

JDR1: Qual importância de se ler os termos 
de consentimento?

ACV: Constam também a autorização para 
o tratamento, ou seja, coletar, reproduzir, 
avaliar, classificar, transferir, modificar den-
tre outros tratamentos.

JDR1: O cidadão pode solicitar que 
dados sejam deletados, revogar um 
consentimento ou transferir dados 
para outro fornecedor de serviços?

ACV:  Sim, o titular (dono dos da-
dos) tem legalmente o direito de soli-
citar que seus dados sejam deletados 
de determinada empresa e seu banco 
de dados. Bem como, o titular pode 
ainda revogar o consentimento que 
inicialmente concordou em fornecer 
para a empresa. E ainda, solicitar a 
portabilidade de seus dados para 
outro fornecedor de serviços.Todas 
essas possibilidades estão expressa-
mente previstas na lei, cabendo pe-
nalidades para as empresas que não 

as atenderem.
JDR1: Se eu souber que tive meus dados 

vazados, o que devo fazer?
ACV:  Se possível, guardar a comprovação 

do vazamento dos dados, tais como prints, 
e-mails e fotografias. Registrar o Boletim de 
Ocorrência do vazamento e em seguida en-
viar email ao encarregado pela proteção de 
dados da empresa na qual ocorreu o vaza-
mento para solicitar mais esclarecimentos e 
medidas de mitigação de danos que possam 
ser causados. É possível também registrar o 
ocorrido na Autoridade Nacional de Prote-
ção de Dados. 

JDR1: Como ocorre a fiscalização do cum-
primento desta lei e o que acontece com quem 
a descumpre?

ACV: Formalmente a fiscalização, bem 
como a aplicação de penalidades será de 
atribuição da ANPD- Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados. Criado especificamente 
para essa finalidade. Fiscalizará por meio de 
auditorias, solicitando relatórios de impac-
tos e informações a respeito da adequação e 
das medidas tomadas pelas empresas para 
proteger os dados dos titulares. Há ainda a 
possibilidade de outras autoridades exerce-
rem essa função, como Ministério Público  e 
o Procon.  

E N T R E V I S T A . . . ANA CAROLINA VALÉRIO - ADVOGADA

Foto: Aisha Raquel/Jornal DR1
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B R A S I L E I R O  C O M  M U I T O  O R G U L H O . . .
Itamar Vieria Junior é destaque na 

literatura brasileira

Itamar Vieria Junior, 
é um escritor brasileiro 
ganhador do Prémio LeYa 
de 2018, do Prêmio Jabuti 
de 2020 e do Prêmio Oce-
anos de 2020. Nascido 
em Salvador,  o escritor 
passou a adolescência no 
estado de Pernambuco, 
e mais tarde na cidade 
de São Luís. Desde novo, 
Itamar já se dedicava à 
escrita com pequenas pe-
ças de teatro que ensaia-
va com colegas da escola, 
nos intervalos das aulas. 
Começou os estudos de 

geografia na graduação 
na Universidade Federal 
da Bahia, e foi o primeiro 
aluno receptor da Bolsa 
Milton Santos, dedicada 
para jovens negros de 
baixa renda. Formou-se 
em Geografia e se tor-
nou doutor em Estudos 
Étnicos e Africanos pela 
Universidade Federal da 
Bahia com estudo sobre 
a formação de comunida-
des quilombolas no inte-
rior do Nordeste brasilei-
ro.

Em 2012, iniciou sua 
carreira como escritor e 
escreveu o livro “Dias” e 
em 2017, publicou “A ora-
ção do carrasco”, que foi 
finalista no Prêmio Jabu-
ti (2018).  Em 17 de ou-
tubro de 2018, o Prémio 
LeYa foi entregue ao ro-
mance “Torto Arado”, es-
crito pelo mesmo. O júri 
contava com o poeta Ma-
nuel Alegre,que justificou 
a concessão por unani-
midade do prêmio “pela 
solidez da construção, o 

equilíbrio da narrativa e 
a forma como aborda o 
universo rural do Brasil, 
colocando ênfase nas fi-
guras femininas, na sua 
liberdade e na violência 
exercida sobre o corpo 
num contexto dominado 
pela sociedade patriarcal. 
Sendo um romance que 
parte de uma realidade 
concreta, em que situa-
ções de opressão quer 
social quer do homem em 
relação à mulher, a nar-
rativa encontra um pla-
no alegórico, sem entrar 
num estilo barroco, que 
ganha contornos univer-
sais. Destaca-se a quali-
dade literária de uma es-
crita em que se reconhece 
plenamente o escritor.”

A poeta angolana Ana 
Paula Tavares, membro 
do júri, realçou “a capaci-
dade do autor de manter 
o nível da narrativa” do 
livro vencedor, exaltando 
a sua “elegância poética 
que se mantém do prin-
cípio ao fim com perso-
nagens fortes femininas, 
ele consegue manter essa 
firmeza, esse recorte, 
essa violência, a violência 
exercida sobre as mulhe-
res e das mulheres, entre 
elas. Está muito bem vis-
to e escrito”, afirmou.

Itamar também é ser-
vidor público do INCRA, 
órgão estatal responsável 
pela condução da refor-
ma agrária no Brasil. In-
felizmente por isso, o ar-
tista já recebeu ameaças 
de mortes e outras vio-
lências por sua atuação 
para uma divisão mais 
equânime da terra e sua 
proximidade com povos 
quilombolas.

O pernambucano Gil-
berto, ex-participante da 
21ª edição do "Big Brother 
Brasil" revelou que assinou 
com a Rede Globo.

"Eu estou muito chique, 
Brasil! Já viram isso? Eu fui 
contratado pela TV Globo, 
com crachá e tudo! Queria 
muito contar. Eu estava me 
segurando porque sou fofo-
queiro, mas essa fofoca eu 
guardei! (risos). Eu estou 
regozijado demais", disse o 
ex-BBB na legenda da pos-
tagem feita no Instagram. 
Inclusive, a mãe, dona Ja-
cira, o aconselhou a pedir 
emprego na Globo, Boni-
nho respondeu: “A gente te 
dava”.

Apesar do contrato, o 
economista garantiu que 
a partir de setembro, dará 
seguimento aos estudos de 
seu pós-doutorado na Uni-
versidade da Califórnia em 
Davis, nos Estados Unidos.

A Câmara de Vereadores 
de Niterói aprovou, nesta 
quinta-feira (13), a troca de 
nome da Rua Coronel Mo-
reira César, em Icaraí, para 
Rua Ator Paulo Gustavo. 

O artista, nascido e cria-
do em Niterói, morreu no 
Rio de Janeiro no dia 4 de 
maio, aos 42 anos. A mu-
dança no nome foi apoiada 
por uma votação na inter-
net, no fim de semana. 

“Fiquei muito feliz com a 
aprovação, agora há pouco, 
na Câmara de Vereadores 
de Niterói, por 18 votos a 3, 
da mensagem que encami-
nhou propondo a mudança 
do nome da Rua Coronel 
Moreira César para Rua 
Ator Paulo Gus-
tavo. Com esta 
homenagem, Ni-
terói demonstra 
carinho, admi-
ração e respeito 
por este artista 
que, em toda a 
sua trajetória, 
enalteceu nossa 

cidade com sua genialidade 
e talento”, disse o prefeito 
de Niterói, Axel Grael.

Nenhum dos processos 
municipais relativos à alte-
ração do nome da rua, como 
alvarás, certidão de logra-
douro e averbação do novo 
nome, têm custos para mo-
radores ou lojistas. Grande 
parte das solicitações pode-
rá ser feita online. De acor-
do com a Associação dos 
Notários e Registradores do 
Estado do Rio de Janeiro, os 
cartórios não participam, 
em nenhum momento, da 
modificação do nome de 
rua e não haverá necessida-
de de troca ou substituição 
no cartório.

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

Foto: Reprodução/Twitter

Foto: Divulgação Fotos: Divulgação

Niterói muda nome de rua em 
homenagem a Paulo Gustavo

Gilberto é contratado pela TV 
Globo após BBB 21
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Seja com corrupção ou 
ações que contradizem as 
próprias regras impostas 
à população, autoridades 
têm dado mau exemplo 
durante a pandemia. No 
RJ, após o impeachment 
de Witzel por desvios na 
Saúde em meio ao caos da 
Covid-19 e as aglomera-
ções com eventos oficiais 
e até mesmo festa parti-
cular do agora governa-
dor Cláudio Castro, foi a 
vez do prefeito Eduardo 
Paes pisar na bola. Após 
sucessivos decretos proi-
bindo funcionamento do 
comércio, multas e inter-
dições a estabelecimentos 
e ambulantes, muitos com 
mercadorias apreendidas 
e alvos de abuso de poder 
por saírem de casa para 
não morrerem de fome, o 
gestor municipal foi fla-
grado sem máscara numa 
roda de samba dentro de 
um bar, dia 8 de maio.

Enquanto a cidade pas-
sava dos 286 mil casos de 
covid-19 e 24,7 mil mor-
tes, e grandes e pequenos 
comerciantes contavam 
(e seguem contando) pre-
juízos após as restrições, 
Paes cantava com um gru-
po musical para pesso-
as (muitas também sem 
máscara) no bar Armazém 
do Senado, no Centro. Um 

vídeo que mostra a perfor-
mance foi parar nas redes 
sociais e ele foi bastante 
criticado. O prefeito este-
ve no bar para participar 
de uma gravação a convite 
de um chef de cozinha.

Um dia antes, publicou 
um decreto flexibilizando 
algumas restrições na ca-
pital. Os bares passaram a 
não ter mais horário para 
fechar, mas as rodas de 
samba seguem proibidas. 
Depois da mancada, ele 
pediu desculpas. "Errei 
ao resolver me juntar aos 
músicos e cantar algumas 
músicas. Obviamente, ver 
o prefeito da cidade can-
tando em um bar, é um 
fato que por si só gera al-
guma aglomeração que é 

tudo que não se deve fazer 
nesse momento. O corona-
vírus é uma doença grave 
(estou vendo isso muito de 

perto) e estamos longe do 
fim da pandemia. Me des-
culpo por minha atitude e 
deixo bem claro aqui que 
não me inibirei em con-
tinuar estabelecendo as 
medidas necessárias para 
enfrentar essa doença. Os 
negacionistas de plantão 
que não se animem com 
meu erro”, escreveu ele no 
Twitter.

A nível nacional, o pre-
sidente Jair Bolsonaro 
também vem dando mau 
exemplo com aglomera-
ções em eventos. Num 
dos mais recentes, dia 9, 

fez um passeio de moto 
e cumprimentou cente-
nas de apoiadores, sem 
máscara e sem respeitar 

distanciamento social, em 
Brasília. Afirmou que a 
carreata foi pelo Dia das 
Mães e que espera fazer 
passeios semelhantes em 
São Paulo, Rio e Belo Ho-
rizonte.
Corrupção e aglomerações 

em eventos
No Rio, no último dia 30 

de abril, o agora ex-gover-
nador Wilson Witzel pa-
gou o pato por outro tipo 
de mau exemplo que pode 
ter custado vidas: a cor-
rupção. Acusado de crime 
de responsabilidade por 
envolvimento em fraudes 

na compra de equipamen-
tos e celebração de con-
tratos irregulares durante 
a pandemia, ficará cinco 
anos inelegível.

Enquanto o impeach-
ment se desenrolava, o 
vice dele, o então governa-
dor em exercício Cláudio 
Castro (agora governador 
em definitivo) também 
dava maus exemplos. Em 
abril, contrariou restri-
ções impostas por ele 
mesmo e ao fazer eventos 
oficiais com aglomera-
ções. 

No dia 5, inaugurou o 
reservatório da Cedae do 
Morro do Motocross, em 
Duque de Caxias. A ideia 
inicial era não chamar a 
imprensa para o evento, 
marcado por aglomera-
ção – Castro tirou fotos, 
cumprimentou e abra-
çou centenas de pessoas. 
Dois dias antes, também 
causou aglomeração na 
inauguração do Hospital 
Modular de Nova Iguaçu, 
entregue para atender ca-
sos de covid-19 após su-
cessivos adiamentos que 
somaram um ano de atra-
so. 

O engraçado é que as 
cerimônias puderam ser 
realizadas porque o pró-
prio Castro, à época, fez 
um ajuste nas restrições, 
um “jeitinho” para que 
eventos do tipo pudessem 
acontecer. Num decreto 
publicado no mesmo dia 
da inauguração em Nova 
Iguaçu, em edição extra do 
Diário Oficial, ele excluiu 
“inaugurações” e “cerimô-
nias oficiais” do grupo de 
atividades suspensas em 
função da pandemia. 

Cadê o exemplo das autoridades?
Governantes dão aulas de maus exemplos e de como contrariar restrições, muitas delas impostas por eles mesmos, 

enquanto população sofre com pandemia

CONTINUAÇÃO PÁGINA 15

Fotos: Reprodução
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Acabar com a pobreza 
em todas as suas formas, 
em todos os lugares, é o 
1º Objetivo para o De-
senvolvimento Sustentá-
vel da Organização das 
Nações Unidas. A ONU 
propôs aos seus países 
membros uma agenda de 
desenvolvimento susten-
tável para os próximos 15 
anos: a chamada "Agenda 
2030", que é composta 
por esses objetivos.

Em 2000, o mundo 
comprometeu-se em re-
duzir pela metade o nú-
mero de pessoas vivendo 
em extrema pobreza e 
alcançou ganhos notá-
veis no desenvolvimento 
humano. Até 2015, a po-
breza havia sido reduzi-
da significativamente, o 
acesso ao ensino básico 
e os resultados da saúde 
melhoraram, bem como 
foram realizados pro-
gressos na promoção da 
igualdade de gênero e no 
empoderamento das mu-
lheres e meninas. 

No entanto, a erradica-
ção da pobreza extrema 
continua a ser um desa-
fio, com mais de 700 mi-
lhões de pessoas vivendo, 
globalmente, com menos 
de US$ 1,90 (PPP) por 
dia e mais da metade da 
população global vivendo 
com menos de USS 8,00 
por dia.

Em um mundo con-
frontado pelos crescentes 
desafios para o desenvol-
vimento, a Agenda 2030 
reconhece que a erra-
dicação da pobreza, em 
todas as suas formas, é o 

maior desafio global para 
atingirmos o desenvolvi-
mento sustentável. Por 
isso, a grande prioridade 
do desenvolvimento sus-
tentável deve ser os mais 
pobres e vulneráveis: 
ninguém será deixado 
para trás!

Metas do Objetivo 1
- Criar marcos polí-

ticos sólidos, em níveis 
nacional, regional e inter-
nacional, com base em es-
tratégias de desenvolvi-
mento a favor dos pobres 
e sensíveis a gênero, para 
apoiar investimentos ace-
lerados nas ações de er-
radicação da pobreza;

- Garantir uma mobi-
lização significativa de 
recursos a partir de uma 
variedade de fontes, in-
clusive por meio do refor-
ço da cooperação para o 
desenvolvimento, de for-
ma a proporcionar meios 
adequados e previsíveis 
para que os países em de-
senvolvimento, em parti-
cular os países de menor 
desenvolvimento rela-
tivo, implementem pro-
gramas e políticas para 
acabar com a pobreza em 
todas as suas dimensões;

- Até 2030, construir a 

resiliência dos pobres e 
daqueles em situação de 
vulnerabilidade, e reduzir 
a exposição e vulnerabili-
dade destes a eventos ex-
tremos relacionados com 
o clima e outros choques 
e desastres econômicos, 
sociais e ambientais;

- Até 2030, garantir 
que todos os homens e 
mulheres, particular-
mente os pobres e vul-
neráveis, tenham direitos 
iguais aos recursos eco-
nômicos, bem como aces-
so a serviços básicos, pro-
priedade e controle sobre 
a terra e outras formas 
de propriedade, herança, 
recursos naturais, novas 
tecnologias apropriadas 
e serviços financeiros, in-
cluindo microfinanças; 

- Implementar, em ní-
vel nacional, medidas e 
sistemas de proteção so-
cial apropriados, para to-
dos, incluindo pisos, e até 
2030 atingir a cobertura 
substancial dos pobres e 
vulneráveis;

- Até 2030, reduzir 
pelo menos à metade a 
proporção de homens, 
mulheres e crianças, de 
todas as idades, que vi-
vem na pobreza, em to-
das as suas dimensões, de 
acordo com as definições 
nacionais;

- Até 2030, erradicar a 
pobreza extrema para to-
das as pessoas em todos 
os lugares, atualmente 
medida como pessoas vi-
vendo com menos de US$ 
1,25 por dia;

Vamos fazer a nossa 
parte! É possível!

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA 14

Em todo país, já são 
mais de 15,3 milhões de ca-
sos de Covid-19 e 426 mil 
óbitos. No estado do Rio, 
são 792 mil casos e 46 mil 
mortes, desde o início da 
pandemia. Além disso, as 
restrições que os próprios 
governantes muitas vezes 
não cumprem impactam 
a vida de muita gente. 

Um levantamento do 
Instituto Fecomércio de 
Pesquisas de Análises 
(IFec-RJ) com 711 empre-
sários da capital apontou 
que mais de 90% sofreram 
perdas e, destes, 89,4% di-
zem que os negócios não 
vão suportar novas pa-
ralisações, já que as con-
tas não param de chegar 
mesmo com as restrições.

Em 2020, o Rio fechou 

mais de 6 mil estabele-
cimentos com vínculos 
empregatícios (7% do 
total), segundo estado 
que mais fechou lojas no 
ano, segundo a Confe-
deração Nacional do Co-
mércio. O resultado disso 
é o agravamento do de-
semprego, que já atin-
ge 1,5 milhão de flumi-
nenses, segundo o IBGE. 

Enquanto os governan-
tes vão dando maus exem-
plos e sequer aderem 
às próprias imposições, 
numa espécie de “faça o 
que eu mando, mas não 
faça o que eu faço”, a po-
pulação segue à míngua, 
amargando a covid-19 
e suas consequências, 
o desemprego e a fome.

No decreto anterior, de 
25 de março, que definiu 
as regras do "superferia-
dão" de 10 dez dias, o go-
verno deixava claro que 
“inaugurações, lançamen-
tos e cerimônias oficiais” 
estavam vetados justa-
mente por serem classi-
ficados como “eventos de 
caráter social” que costu-
mam gerar aglomerações.

E a série de mancadas 
não parou por aí. Cas-
tro também comemorou, 
dia 29 de março, seus 42 

anos com uma festa em 
uma casa em Itaipava, 
em Petrópolis, na Região 
Serrana, com várias pes-
soas aglomeradas e sem 
máscara. Com o evento, 
contrariou a si mesmo e 
também a um decreto da 
Prefeitura local que, na 
ocasião, proibia aglomera-
ções do tipo em áreas pú-
blicas ou privadas. Castro 
apareceu depois nas redes 
sociais para também pe-
dir desculpas.

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 . . .

Erradicação da pobreza: 1º Objetivo para o Desenvolvimento 
Sustentável da ONU

Enquanto autoridades dão 
mau exemplo, o povo sofre

Foto: Reprodução

Pazuello será ouvido no dia 19
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A equipe de segurança 
da empresa Safety Dectec-
tives descobriu um golpe 
elaborado na Amazon que 
tem como objetivo fazer 
avaliações falsas em pro-
dutos, dando a eles maior 
destaque nas pesquisas 
com elogios e recomenda-
ções após um pagamento.

O processo é bastan-
te simples: um vendedor 
contrata o serviço de falsas 
análises e envia o produto 
para os participantes a par-
tir de uma compra comum 
na Amazon. O comprador, 
por sua vez, deixa um co-
mentário bastante elogioso 
e pede reembolso do item 
para receber o dinheiro 
de volta. Como pagamento 
pela participação, ele pode 
ficar com o que foi compra-
do e ainda receber um va-
lor adicional via PayPal.

A descoberta só foi pos-
sível após um vazamento 
de dados que expôs todos 
os participantes do gol-
pe - mais de 200 mil - em 
um arquivo de 7 GB de in-
formações que faz parte 
de um vazamento maior. 
Esses dados podem servir 
em investigações criminais 
ou até serem usados para 
a aplicação de outros gol-
pes virtuais, já que contêm 
endereços de email, núme-
ros de telefone e nomes de 
usuário.

Um levantamento con-
duzido pela empresa de 
análise de mercado Fakes-
pot constatou que, de 720 
milhões de 
reviews de 
p r o d u t o s 
v e n d i d o s 
pela Amazon 
entre março e 
setembro de 
2020, 42% – 
ou 302,4 mi-
lhões – são 

completamente falsos.
A Amazon sempre en-

frentou problemas com 
testemunhos falsos de con-
sumidores que dizem ter 
testado um produto, quan-
do na verdade não o fize-
ram. Hoje, o ato de publicar 
uma falsa análise de uma 
determinada oferta cons-
titui um mercado paralelo 
próprio. Um review falso 
pode levantar ou destruir a 
credibilidade de uma mar-
ca, e vem afetando diversas 
plataformas como acon-
tece no mercado de jogos 
eletrônicos.

A Amazon, por sua vez 
refutou os números publi-
cados e declarou: “Empre-
sas como a Fakespot ou a 
ReviewMeta, que dizem fa-
zer checagens de reviews, 
não podem determinar 
com precisão a autentici-
dade destas informações 
porque eles não têm aces-
so aos dados legítimos 
da Amazon. Eles não têm 
acesso aos consumidores, 
vendedores ou o histórico 
dos produtos”.

Amazon e o esquema de 
comentários falsos

AISHA RAQUEL ALI
Webdesigner, Assessoria em Social 

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

Para esta segunda par-
te, falarei sobre o que 
aconteceu em 2020 e o 
desfecho de quase tudo 
que ocorreu até agora, da 
maior ideia de jogos do 
mundo para o limbo do 
futuro esquecimento...

Warzone
Ainda com a temática 

e todo suporte de Modern 
Warfare (2019), e tendo 
a comoção e popularida-
de do modo de jogo Batt-
le Royale, Activision se 
sentiu no dever de entrar 
para esse cenário. Em 10 
de março de 2020 a em-
presa lançou o tão popu-
lar Battle Royale Call of 
Duty: WARZONE. Não da 
para negar que o jogo logo 
se tornou incrivelmente 
desejado por todo o publi-
co, não que seja algo tão 
inovador, porque existia o 
Battle Royale antes no Bla-
ck Ops 4 chamado de Bla-
ckout. “Mas como assim? 
Tem dois Battle Royale?” 
A resposta sem duvidas 
é sim. Só que a diferença 
que no Warzone foi total-
mente grátis e o Blackout 
você precisava comprar o 
jogo. Além disso, a Activi-
sion largou o game, pois 
só visava o lucro, deixan-
do de lado seus players.

Com um tiro certeiro, 
na semana do lançamento, 
foram mais de 10 milhões 
de downloads e após um 
ano do lançamento o jogo 

atingiu a marca de 50 mi-
lhões. Parece pouco? Mas 
não é. O jogo foi um suces-
so. Apresentou muitas coi-
sas divertidas, novidades, 
gameplays, dinheiro voan-
do alto, empresa lucrando, 
e não dava para negar que 
o Warzone chegou ao seu 
apogeu. Eu mesmo fui um 
dos hypados do jogo, que 
montei um computador 
para que pudesse rodar 
o game na tranquilidade. 
Com muita ansiedade ad-
quiri logo para iniciar a 
jogatina.

Mas a história aqui não 
é tudo flores, pois estamos 
falando de uma empresa 
gananciosa.
Do sucesso ao desespero

Particularmente não 
quero falar sobre as de-
senvolvedoras do game, 
pois não acredito que seja 
tudo culpa delas, mas exis-
te sim parte de desprepa-
ro da Raven, da Infinity 

Ward e hoje da Treyarch 
que foi uma nova empresa 
que se juntou ao Warzone.

Como disse, nem tudo 
são flores. Como qualquer 
jogo é normal ter glitches 
e bugs, algumas armas 
desbalanceadas, que todo 
mundo joga e se torna 
"meta" do jogo. Só que até 
a terceira temporada do 
game, as empresas traba-
lhavam bem diante disso, 
só que não sabemos o que 
aconteceu que o jogo se 
tornou tão imundo apre-
sentando bugs ridículos a 
cada atualização. No meu 
caso, presenciei crashs 
(jogo fechar sozinho), se-
ringa infinita (recupera-
ção de vida rápida), glit-
ches de juggernaut, armas 
totalmente poderosas... 

A cada temporada é 
uma novidade. E isso ir-
rita. Parece de uma forma 
proposital. Tudo indica 
que eles lançam o jogo 
sem ao menos testar. Re-
centemente, com o inicio 
de uma nova temporada, 
que mudaria a nova ima-
gem do Warzone, com a 
junção do Wazone de Mo-
dern Warfare com a his-
tória do Black Ops: Cold 
War. Teve uma pistola que 
tem um pente de 80 balas 
(?) e a arma era simples-
mente mais forte que uma 
bazuca. É algo que não da 
para entender.

Esse tipo de compor-
tamento vem afastan-
do muitos jogadores do 
game, mesmo com novi-
dades dentro do jogo, as 
pessoas tem receio do que 
pode vir pela frente, um 
novo bug, um novo glitch? 
Toda temporada o bug da 
seringa infinita volta para 
o jogo. A Pergunta fica, 
eles fazem isso de propo-
sito?

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

Foto: Reprodução/Battle.net

Foto: Reprodução/Twitter

Call of Duty: redenção? (parte2)

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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 Selecionados mais de 
2,3 mil vagas de emprego 
e estágio abertas no Rio 
de Janeiro para pessoas 
de diferentes níveis de 
escolaridade. Também 
tem dica de cursos para 
quem quer se preparar 
para o mercado de traba-
lho. Confira: 

Sine tem divulga 642 
vagas

O Sine está com 642 
oportunidades. Na Região 
Metropolitana, são 220 
vagas, sendo 115 para 
operador de telemarke-
ting. Na Região Serrana, 
há 159 vagas para cargos 
como técnico de suporte 
de TI, pedreiro, operador 
de caixa, entre outras. No 
Médio Paraíba, são 240 
vagas, 200 delas para 
operador de atendimen-
to receptivo. Já o Norte 
Fluminense tem 23 vagas 
para chefe de cozinha e 
taifeiro. 

Os candidatos devem 
ser cadastrados no Sine 
e realizar a consulta pre-
sencialmente em uma 
unidade ou pelos canais 
digitais empregabrasil.
mte.gov.br ou aplicati-
vo Sine Fácil. O cadastro 
também pode com o en-
vio do currículo para: va-
gas@trabalho.rj.gov.br.

Comunidade Católica
A Comunidade Católi-

ca Gerando Vidas anun-
ciou diversas vagas, sen-
do algumas 
para atuação 
em hospital, 
como auxi-
liar de ser-
viços gerais, 
r e c e p c i o -
nista, con-
trolador de 
acesso, ma-

queiro, técnico em enfer-
magem, técnico de coleta. 
Há ainda oportunidades 
em outras empresas para 
auxiliar de limpeza, esto-
quista, motorista B, en-
tregador, auxiliar admi-
nistrativo, telefonista etc. 
Os formulários para ins-
crição estão nas páginas 
da Comunidade no Face-
book e Youtube.

Estágio
O CIEE está com 1.751 

vagas em diferentes áre-
as: 1.057 oportunidades 
de estágio para o ensino 
superior e 694 de ensino 
médio. Os interessados 
devem acessar o site: ht-
tps://portal.ciee.org.br/. 
O CIEE também recruta 
pessoas com deficiência, 
e os candidatos devem 
mandar currículo para o 
e-mail: programapcd@
cieerj.org.br.

Cursos
O Polo Educacional 

Sesc está com inscrições 
abertas para 50 vagas em 
um curso de Artes Dra-
máticas, oferecido pela 
Escola de Artes Dramáti-
cas, aberta recentemente. 
Gratuito, o curso está com 
inscrições abertas até 31 
de maio. As aulas estão 
previstas para começar 
em agosto e a duração do 
curso é de dois anos. Os 
interessados devem aces-
sar o site: https://escola-
sesc.net/.

Foto: Reprodução

M E U  E M P R E G O . . .
Rio tem mais de 2,3 mil vagas de 

emprego e estágio

Israel Salmen e Lucas 
Marques, respectivamen-
te CEO e COO do Méliuz, 
a primeira startup a abrir 
capital na Bolsa de Valo-
res brasileira, em 2020, 
lançaram no último dia 
10 de maio um livro em 
que falam sobre os erros 
e os fracassos por trás da 
jornada do empreende-
dorismo.

O livro, intitulado "Em-
preender: a arte de se f*-
der todos os dias e não 
desistir", conquistou o 1º 
lugar entre os mais vendi-
dos da Amazon no Brasil,  
na pré-venda. O lucro dos 
autores com a venda da 
obra será revertido para 
a Endeavor, organização 
global sem fins lucrativos 
que busca multiplicar o 
poder de transformação 
de empreendedores.

Fundado em 2011, o 
Méliuz é uma empresa 
de tecnologia que ofere-
ce soluções digitais para 
conectar marcas e lojas a 
consumidores por meio 
do seu marketplace e da 
oferta de serviços finan-
ceiros. No primeiro tri-
mestre de 2021, abriu 2,4 
milhões de novas 
contas - em mé-
dia, 27 mil contas 
por dia corrido - e 
atingiu 16 milhões 
de usuários cadas-
trados, que podem 
receber benefícios 
como o cashback 
em cerca de 800 
lojas parceiras e ao 
usarem o Cartão de 
crédito Méliuz. Re-
centemente, a em-
presa anunciou a 

aquisição do Picodi.com, 
expandindo a operação 
para 44 países.

Na contramão de mui-
tas obras da categoria, 
que ressaltam grandes 
feitos e enfatizam con-
quistas de empreende-
dores e suas empresas, 
neste livro, Israel Salmen 
e Lucas Marques, resolve-
ram revelar os erros, fra-
cassos e aprendizados ao 
longo de suas jornadas.

"Nosso objetivo é com-
partilhar os erros que 
cometemos no início, 
não só para que outros 
empreendedores possam 
aprender com a nossa 
história - e ter insumos 
para tentar fazer diferen-
te -, mas, principalmente, 
para que eles não se sin-
tam solitários. No come-
ço, erramos muito (con-
tinuamos errando depois 
também) e, por ninguém 
contar que isso é normal, 
acabamos nos sentindo 
problemáticos e muitos 
desistem", explica Lucas.

Os autores abrem o li-
vro falando sobre o Pro-
jeto Guerra, que talvez 
tenha sido o maior fra-
casso da história do Mé-

liuz e que quase fez com 
que o sonho chegasse ao 
fim, em 2017. Eles con-
tam também sobre ou-
tras tantas situações que 
viveram e que fazem par-
te de empreender e que, 
muitas vezes, são motivos 
de erros e até de falên-
cia, como conflitos entre 
sócios, dificuldades em 
conseguir investimentos, 
problemas relacionados 
à cultura organizacional 
e como mantê-la em um 
time em crescimento.

Lucas e Israel trazem à 
tona as reais motivações e 
sentimentos por trás dos 
erros - segurança demais 
ou de menos, empolgação 
excessiva, medo de ser 
copiado, priorização er-
rada e tantos outros. "Re-
solvemos compartilhar 
nossas dores, sem filtro 
ou ego, para mostrar o 
quão desafiador é empre-
ender. É claro que exis-
tem momentos de orgu-
lho e de satisfação, mas, 
na maioria das vezes, an-
gústia, medo e desespero 
acabam dominando e é 
preciso estar ciente disso 
antes de começar a jorna-
da", ressalta Marques.

I D E I A S  &  N E G Ó C I O S . . .

Sócios lançam livro sobre erros e fracassos 
por trás da jornada do empreendedorismo

Na pré-venda, livro foi o mais vendido pela Amazon no Brasil

Foto: Divulgação
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O piano tem 88 teclas 
e é uma grande caixa de 
joias. É bem verdade que 
o violino tem sua alma. 
Mas, no caso do piano: o 
pianista.

Você já teve a oportuni-
dade de presenciar, em al-
guma vez de sua vida, um 
pianista em performan-
ce? – caso não, indico que 
coloque em sua lista, e o 
mundo, aos seus ouvidos, 
nunca mais será o mesmo. 

A leveza, a música que 
embala visceralmente os 
ouvidos, a pele... O pianis-
ta, de fato, em um ato de 
possessão, incorpora nas 
cordas, sua veia, seu espí-
rito, seu sangue. Antes de 
tudo, também, o que não 
é tátil da frágil consistên-
cia da existência. Desdo-
bra o som parecido com 
a infinita matemática do 
xadrez. Rompe todos os 
laços com o que se é ter-
reno, encabulando o acús-
tico, o etéreo espaço em 
nosso redor. 

Das marchas fúnebres 
aos Allegros, passando 
pelas Balladas, Adágios 
e Noturnos, tudo é ma-
gistral! As vibrações ul-
trapassam todo o sólido 
das paredes, do chão, do 
telhado... Transformando 
em dançarinos cada grão 
de semente, terra e poei-
ra.  Nada é mais absoluto 

que o som da criação Divi-
na, posto à prova nos dez 
dedos que salteiam sobre 
as teclas.

As cordas esticadas, 
tencionadas, fluidas do 
maciço corpóreo da união 
do interno e externo, ar-
rebata os pés, o ritmo da 
respiração, e o relógio, em 
uma pausa, suspende o 
tempo em seus ponteiros.  

E assim, o pianista, 
num extremo êxtase, dá 
vida ao inanimado som.

Escrito por Daniel 
Cole, o livro conta a histó-
ria do polêmico detetive 
William Fawkes, conheci-
do como Wolf, que acaba 
de voltar à ativa depois 
de meses em tratamento 
psicológico por conta de 
uma tentativa de agres-
são. Ansioso por um caso 
importante, ele acredita 
que está diante da gran-
de chance de sua carreira 
quando Emily Baxter, sua 
amiga e ex-parceira de 
trabalho, pede a sua aju-
da na investigação de um 
assassinato. O cadáver 
é composto por partes 
do corpo de seis pesso-
as, costuradas de forma 
a imitar um boneco de 
pano.

Enquanto Wolf ten-
ta identificar as vítimas, 
sua ex-mulher, a repórter 

Andrea Hall, recebe de 
uma fonte anônima foto-
grafias da cena do crime, 
além de uma lista com o 
nome de seis pessoas – e 
as datas em que o assas-
sino pretende matar cada 
uma delas para montar o 
próximo boneco. O últi-
mo nome na lista é o de 
Wolf.

Agora, para salvar a 
vida do amigo, Emily pre-
cisa lutar contra o tem-
po para descobrir o que 
conecta as vítimas antes 
que o criminoso ataque 
novamente. Ao mesmo 
tempo, a sentença de 
morte com data marca-
da desperta as memórias 
mais sombrias de Wolf, e 
o detetive teme que os as-
sassinatos tenham mais a 
ver com ele – e com seu 
passado – do que qual-
quer um possa imaginar.

Com protagonistas 
imperfeitos, carismáticos 
e únicos, aliados a um rit-
mo veloz e uma deliciosa 
pitada de humor negro, 
Boneco de pano é o que 
há de mais promissor na 
literatura policial con-
temporânea.

Jaqueline e Carolina con-
versavam na fila do banco. 
Jaqueline disse:

- Eu já tinha pagado esta 
conta pela internet e me co-
braram novamente.

Carolina respondeu: 
- Isso já aconteceu co-

migo. Mas, será que não é 
“tinha pago”, amiga? Você 
sempre me corrige e hoje eu 
vou corrigir você!!

- Que nada!! Tanto faz!! 
O importante é pagar, não 
acha?

- Sim, disse Carolina. Mas 
sempre tive esta dúvida. A 
Língua Portuguesa é muito 
difícil!

- Neste caso, Carol, as 
duas formas estão corretas. 
Você bem que tentou me 

corrigir mas ainda não foi 
desta vez!!

Direto ao ponto
Correto: Eu tinha PAGO a 

conta pela internet.

Correto: Eu tinha PAGA-
DO a conta pela internet.

Pagar é um verbo com 
dois particípios passados: 
um regular - pagado - e ou-
tro irregular - pago. Estas 
duas palavras existem na 
língua portuguesa e estão 
corretas. Pago e pagado são 
duas formas equivalentes 
do particípio do verbo pa-
gar, que é um verbo abun-
dante.

Quando usar pagado?
A forma regular pagado é 

utilizada preferencialmente 
na voz ativa com os verbos 
auxiliares ter ou haver: 

• Eu não sabia que ela 
não tinha pagado a conta.

Quando usar pago?
A forma irregular pago é 

utilizada preferencialmente 
na voz passiva com os ver-
bos auxiliares ser ou estar:

• Esse imposto já ti-
nha sido pago no ano passa-
do.

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.

Boneco de Pano

Foto: Reprodução/Amazon

Foto: Reprodução

Pago 
x 

Pagado

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.

O Pianista

Obra do artista plástico Gabor Geszti

mailto:redacao%40jornaldr1.com.br?subject=ANUNCIE%20AQUI
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Biólogos do Parque 
Estadual da Serra da Ti-
ririca (Peset), unidade 
de conservação adminis-
trada pelo Instituto Esta-
dual do Ambiente (Inea), 
realizou na Enseada do 
Bananal, em Niterói, a 
coleta e o plantio de 600 
sementes e duas mudas 
de Guarajuba (Terminalia 
acuminata), espécie que 
não havia sido encontra-
da nos últimos 73 anos.

A Guarajuba é uma ár-
vore de grande porte com 
troncos largos na base e 
mais finos na parte supe-
rior, e ocorre apenas no 

Estado do Rio de Janeiro, 
sendo assim uma espécie 
endêmica fluminense. A 
planta apresenta grande 
valor madeireiro, sendo 
considerada uma madei-
ra de lei. Conforme os bi-
ólogos, um dos motivos 
para o seu desapareci-
mento ao longo dos anos 
pode ter sido a sua utili-
zação desenfreada na fa-
bricação de embarcações 
e de móveis.

Em 2020, a equipe do 
Plano de Ação Nacional 
para Conservação da Flo-
ra Endêmica Ameaçada 
de Extinção do estado, no 

âmbito do Projeto Pró-
-Espécies – PAN Flora En-
dêmica, marcou duas ár-
vores matrizes no Costão 
de Itacoatiara. As equipes 
do projeto coordenado 
pela Secretaria de Estado 
do Ambiente e Susten-
tabilidade e técnicos do 
Parque Estadual da Serra 
da Tiririca coletaram 154 
sementes, que foram di-
recionadas para o Horto 
Florestal de Guaratiba, 
administrado pelo Inea.

“Até 2015, a planta era 
considerada extinta da 
natureza, pois sua últi-
ma aparição foi em 1942. 
Devido aos esforços de 
coleta desenvolvidos pela 
equipe da Secretaria de 
Estado do Ambiente e 
Sustentabilidade (Seas) e 
CNCFlora, do Jardim Bo-
tânico do Rio de Janeiro, 
foram encontrados 219 
indivíduos no estado”, ex-
plica a consultora coorde-
nadora do Plano de Ação 
Nacional para Conserva-
ção da Flora Endêmica 
(PAN) para a WWF-Brasil 

e Seas, Inara Batista.
Segundo o gestor do 

Parque Estadual da Ser-
ra da Tiririca, Leandro 
Silva, há mais ações de 
plantio como programa-
das para a unidade de 
conservação. “O plantio 
desta espécie no parque 
é de extrema importân-
cia para sua preservação 
e conservação, uma vez 
que se encontra ameaça-
da de extinção. Futura-
mente, quando a árvore 
atingir a maturidade, tra-
rá melhora ao microclima 
da região e servirá como 
abrigo de animais silves-
tres”, diz.

Parque Estadual da Serra 
da Tiririca

Criado em 1991, o Par-
que Estadual da Serra da 
Tiririca (Peset) é a pri-
meira unidade de conser-
vação do Estado do Rio 
de Janeiro que surgiu a 
partir da mobilização de 
movimentos ambientalis-
tas e comunitários. Com 
cerca de 3.500 hectares, 
está situado nos municí-
pios de Niterói e Maricá 
com trilhas e atrativos 
diversos. O Peset recebe 
visitantes durante todo 
o ano, sendo uma impor-
tante área conservada em 
perímetro urbano.

Foto: Divulgação/Governo do RJ

Biólogos plantam sementes de planta que ficou 73 anos sem ser vista

T I R I N H A S . . . ESTÊVÃO RIBEIRO

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

Duas mudas de Guarajuba, espécie exclusiva do RJ, também foram plantadas em Niterói
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A crise da confiança social
Nas últimas décadas, 

houve uma explosão eco-
nômica sem precedentes 
na China, de modo que 
as medidas necessárias 
para garantir bases eco-
nômicas sustentáveis ao 
crescimento saudável 
contínuo não mantive-
ram o ritmo. Toda eco-
nomia estável e próspera 
é baseada em confiança 
e confiança. Para isso, o 
conselho - tentadores do 
mundo confiam em sis-
temas jurídicos eficazes 
para manter o equilíbrio, 
sistemas financeiros efi-
cazes que calculam riscos 
e pais que ensinem aos 
filhos a diferença entre 
certo e errado. Na China, 
o sistema legal ainda está 
na infância, apesar das 
promessas de Xi Jinping 
de criar um estado gover-
nado pelo Estado de Di-
reito. Da mesma forma, os 
bancos sabem muito pou-
co sobre a credibilidade 
dos clientes e jovens pais 
estão cercados por inú-
meros exemplos de pes-
soas que simplesmente 
querem ficar ricas, mui-
tas vezes de maneira du-
vidosa. Se você emprestar 
dinheiro ou alugar um 
apartamento a alguém 
e essa pessoa não puder 
pagar, você certamente 
pode processar o inadim-
plente e, provavelmente, 
ganhe o caso. No entanto, 
a probabilidade ver o di-
nheiro que lhe é devido 
é pequena, pois é difícil 
provar que o devedor tem 
dinheiro suficiente. Em 
outras palavras, a Chi-
na enfrenta uma crise de 
confiança social.

No Ocidente, é possível 
obter um histórico de cré-
dito preciso para quase to-

dos os cidadãos do Banco 
Nacional ou de empresas 
privadas, como a Equifax. 
Quando voltei da China 
para a Bélgica e pedi ao 
meu banco um emprés-
timo para reformar mi-
nha casa, disseram-me: 
"Desculpe, você não tem 
crédito". Como passei a 
maior parte da vida pro-
fissional na China e fora 
pago lá, não tinha históri-
co de crédito recente. Isso 
me deu uma boa ideia do 
que muitos cidadãos vi-
venciam, porque muitos 
não têm uma classifica-
ção de crédito, ou mesmo 
guardam seu dinheiro em 
um banco. Há uma grande 
quantidade de dinheiro 
em circulação na China, 
grande parte pertencente 
a pessoas que são extre-
mamente dignas de cré-
dito, mas não conseguem 
obter empréstimos ban-
cários. Eu não pude. Este 
é o resultado inevitável 
de uma situação em que 
a economia e seus empre-
sários avançam com mais 
rapidez do que o quadro 
jurídico e fiscal do país.

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

Para não dizer que 
não falei das flores, paro-
diando Geraldo Vandré, 
falemos de mães. A mão 
que afaga, o sorriso que 
acalma, a palavra de con-
solo nas horas tristes e 
amargas, o cobertor que 
nos aquece nos dias frios 
de inverno, o colo seguro 
que nos acolhe nas tem-
pestades da vida. Não 
obstante, saibamos ser 
mais um jogo de marke-
ting ‘consumerinho’, o Dia 
das Mães é que ser cele-
brado como reverência 
constante, não anualmen-
te. Muitos países mantem 
a prática da celebração e 
o fazem em datas que não 
o 2º domingo do mês de 
maio, como nós, mas sim 
em datas diversas que 
vão de março a dezem-
bro. 

Sua origem surge na 
antiga Grécia e ocorria 
por toda Ásia menor, em 
homenagem a Deusa 
Rhea, tida como a Mãe 
de todos os Deuses, e se 
dava em festas em honra 
a Cibele, considerada a 
Magna Mater. No Império 
Romano, mesmo após a 
cristianização, foi manti-
da a tradição, sendo dedi-
cado a todas as mães o 4º 
domingo da Quaresma, 
honra a Maria, considera-
da mãe de Jesus. Todavia, 
somente no século VXII 
as igrejas passaram a 
adotar as comemorações 
que denominavam "O Do-
mingo das Mães.

Conta-se ainda que, no 
século XX, uma america-
na de nome Anna Maria 
Reeves Jarvis, ao perder 
a mãe, caíra em profunda 
repressão. Suas amigas 
solidarizando-se, orga-
nizaram um festejo ob-

jetivando homenagear 
a memória de sua mãe. 
Agradecida, sugeriu que 
tal homenagem, passasse 
a ser extensiva a mãe de 
todas, estivessem vivas 
ou não. Ana ainda fundou, 
em 1858, a Mothers Days 
Works Clube e o Mother's 
Friends Days. A data foi 
oficializada a partir de 
8 de maio de 1914, por 
injunção do presidente 
Thomas Woodrow Wil-
son. Em 1870, a escritora 
Julia Ward Howe publi-
cou o manifesto Mother' 
S Days Proclamation pela 
paz da Guerra de Seces-
são. 

No transcorrer dos 
anos, a data foi sendo 
adotada por outros tan-
tos países. Entre nós, 
brasileiros, a comemora-
ção teve início em Porto 
Alegre, em 1918, sendo 
oficializado o 2º domingo 
de maio, e seu reconheci-
mento oficial se deu por 
iniciativa do presidente 
Getúlio Vargas, em 1932, 
em atendi-
mento ao 
pleito formu-
lado por fe-
ministas. Por 
iniciativa do 
Arcebispo D.
Jayme de Bar-
ros Câmara, a 
Igreja Católica 

do Brasil assumiu a data 
em 1947, atribuindo-a ao 
mês de maio, preconiza-
do como o mês de Maria. 

A maternidade, dádiva 
divina concebida ao gêne-
ro feminino das espécies, 
é um dom, um sentimen-
to que distingue a mulher 
em sua propriedade. 

A Constituição de 
1988, da mesma sorte, 
trouxe em seu bojo an-
tigas reivindicações das 
mulheres feministas na-
cionais, apresentadas aos 
constituintes, através das 
articulações consagradas 
como "Lobby do Batton". 
Entre outras proposições, 
instituiu como Entida-
de Familiar o reconheci-
mento legal das famílias 
monoparentais, sejam 
aquelas comunidades fa-
miliares, formadas por 
qualquer dos pais e seus 
descendentes, extinguin-
do do seio social o es-
tigma da "mãe solteira", 
herdada dos primórdios 
do patriarcado medieval, 
disseminado pelos dog-
mas cristãos.

Hoje, no Brasil, consta-
ta-se que as famílias man-
tidas por mulheres mães 
correspondem a cerca de 
45% das monoparentais, 
onde a mamãe reina não 
mais como a "Rainha do 
Lar" e sim como "Mulher 
Maravilha". Independen-
te, mantenedora dos fi-
lhos e dona do seu nariz.

AGLAETE NUNES
Advogada, militante, escritora e 

cofundadora da OAB mulher

F A L A ,  M U L H E R . . .

Viva Maria!

Foto: Alga
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Ácido hialurônico: conheça os 
benefícios A cliente entra no sa-

lão com uma ideia de 
como quer a cor do seu 
novo cabelo: loiríssimo! 
O cabeleireiro, confian-
do em sua expertise, 
acredita que não haverá 
problema para realizar o 
procedimento e inicia o 
processo de aplicação da 
misturinha que irá clare-
ar os fios, com produtos 
que ele conhece e con-
fia. O cabelo apresentava 
boas condições, então, 
tudo correndo bem, não 
é? Seria assim, se o cabe-
lo, apesar de estar fican-
do loiro, estivesse des-
manchando!

Aí, nesse momento so-
litário e desesperador, a 
cliente é levada às pres-
sas ao lavatório, mas é 
nesse momento em que 
se percebe que o estrago 
é ainda maior! O cabelo 
continua a se desintegrar 
em suas mãos. Que triste-
za, que dor! Ele inicia um 
protocolo de recupera-
ção, na intenção de cessar 
aquela tragédia, pois é só 
o que ele pode fazer ago-
ra.

Ao final desse drama, 
a cor não chegou ao tom 
desejado e o cabelo fi-
cou aos pedaços. Mas o 
pior ainda estar por vir! 
O cabeleireiro sabe que 
a cliente – que colocará 
nele a culpa do insucesso 
– irá procurar outro salão 
e insistirá em refazer o 
procedimento de desco-
loração, sem aguardar o 
tempo necessário para a 
recuperação dos fios.

O que o cabeleireiro 
não tinha como saber, é 
que os hábitos atuais das 
mulheres, alteraram a es-
trutura dos fios de uma 
maneira que, as reações 

com os produtos quími-
cos cosméticos são as 
mais imprevisíveis, mes-
mo em cabelos virgens. 
Essa história acontece 
de forma recorrente em 
muitos salões espalha-
dos pelo planeta, não é 
um “privilégio brasileiro”, 
mas, a boa notícia é que a 
“solução é um privilégio 
dos cabeleireiros dom 
Brasil”, pois foi aqui, que 
um sistema revolucioná-
rio foi criado para impe-
dir que cenas como essas 
aconteçam!

Foi pensando NA DOR 
DO CABELEIREIRO que 
os especialistas da Lon-
don Cosméticos – empre-
sa genuinamente brasilei-
ra - criaram um protocolo 
denominado Fusion 3D, 
composto de apenas dois 
produtos sensacionais, 
que mudaram a forma 

de descolorir e colorir os 
cabelos, estejam eles em 
que condições estiverem! 
Mágica? Milagre? O acla-
mado cabeleireiro e di-
retor artístico da London 
Cosméticos, Nélio Ramos, 
afirma categoricamente 
que “não!".

A linha 3D Fusion, 
responsável por essa re-
volução no sistema de 
prevenção e regeneração 
(guarde essa palavra!) 
nos processos de desco-
loração, é resultado de 
anos de estudo, centenas 
de testes práticos e cons-
tante aperfeiçoamento 
da indústria cosmética 
capilar. Com o sistema 
3D Fusion o cabeleireiro 
poderá realizar qualquer 
procedimento químico 
nos cabelos de sua clien-
te, em especial a desco-
loração, respeitando a 
integridade dos fios e al-
cançando o resultado de-
sejado! Isso é tecnologia 
de ponta aplicada á cos-
mética capilar, e é nossa, 
do Brasil! A London Cos-
méticos é uma empresa 
nacional de pouco mais 
de 10 anos de existência 
que se encontra em todo 
país, mas que em breve 
irá conquistar o mundo! 
Aguardem!

S A Ú D E  C A P I L A R . . .

HELAINY ARAUJO DEVOS
Consultora de produtos capilares

@saudecapilarvip, 
@helainydearaujodevos

A Dor do Cabeleireiro

Foto: Divulgação

Foto: Reprodução

Quem é ligada nos cui-
dados com a pele, com 
certeza já ouviu falar do 
ácido hialurônico. Mas, 
afinal, por que ele é tão 
famoso quando se trata 
de produtos e rotina de 
skincare? Quais são os 
benefícios? Quem pode 
usar? Cibele Tamietti, 
dermatologista da Clínica 
Leger e membro da SBD 
(Sociedade Brasileira de 
Dermatologia) responder 
essas dúvidas sobre o in-
grediente queridinho do 
mercado da beleza.

 O que é o ácido 
hialurônico?

É uma molécula de 
glicosaminoglicano pre-
sente naturalmente no 
organismo humano. Mais 
de 50% do ácido hialurô-
nico do corpo está na pele 
e possui diversas funções 
como hidratação, repara-
ção e regeneração dos te-
cidos, preenchimento dos 
espaços entre as células 
e estimulantes da produ-
ção de colágeno. Com a 
idade e o envelhecimen-
to, sua concentração di-
minui. Por isto, pode ser 
reposto com tratamentos.

O que ele faz e como 
usá-lo?

Tem a capacidade de 
atrair e reter água preen-
chendo os espaços entre 
as células, com alto poder 
hidratante proporcionan-

do na pele maior elastici-
dade, vitalidade, maciez e 
firmeza, além de prevenir 
e minimizar rugas e li-
nhas de expressão. Para 
prevenir ou recuperar 
um pouco destes danos 
é possível repor o ácido 
hialurônico de três for-
mas: tópico (cremes, gel, 
sérum), oral (cápsulas) 
ou injetável. O injetável é 
um produto em forma de 
gel aplicado pelos médi-
cos diretamente na pele 
para preencher rugas e 
sulcos, promover susten-
tação, melhora do con-
torno facial e aumento de 
volume e corrigir cicatri-
zes atróficas. Seu uso de 
forma correta pode tam-
bém corrigir assimetrias 
e deixar o rosto mais har-
mônico.

Quem pode usar?
O ácido hialurônico 

tópico não tem contrain-
dicação e pode ser por 
todos os tipos de pele, a 
partir dos 25 anos de ida-
de, inclusive peles oleo-
sas. Só é necessário ficar 
atento ao tipo de veículo 
(creme, gel, sérum) ade-
quado para cada tipo de 
pele e idade. Já o ácido 
hialurônico oral e inje-
tável deve ter cautela no 
seu uso e uma correta e 
adequada indicação pelo 
seu dermatologista.

B E L E Z A . . .
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Semana passada es-
crevi sobre os diferentes 
tipos de imigrantes nos 
Estados Unidos. Para ilus-
trar que é possível vencer 
nas terras do Tio Sam 
também, hoje trouxe uma 
entrevista com Julio Hen-
rique de Macedo Alves, 
advogado brasileiro, na-
tural de Natal, Rio Grande 
do Norte, sobre sua jor-
nada como advogado no 
Brasil até sua experiên-
cia profissional em Nova 
York, Estados Unidos.

Olá, Julio. Conte um 
pouco sobre sua carreira 
antes de viajar para os 

Estados Unidos por favor.
Olá. Aos 22 anos me 

graduei em Direito pela 
Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte. Por 
anos atuei como advoga-
do no Brasil, adquirindo 
experiência e confiança 
profissional. Durante mi-
nha carreira, me associei 
a algumas associações 
profissionais, com foco 
no Direito Internacio-
nal, bem como fui autor 
de artigos jurídicos, um 
deles inclusive, é capítu-
lo de um livro de Direito 
Marítimo Internacional, e 
outro na área de discrimi-
nação genética, também 
com uma vertente inter-
nacional. 

O que você acha que o 
difere dos outros 

profissionais da sua área? 
O que torna sua carreira 

extraordinária?
Sempre pautei minhas 

metas de vida, tanto pro-
fissional como pessoal, 
em fazer mais do que era 
esperado de mim. Tenho 

uma sede por conheci-
mento muito grande, e 
tento fazer o máximo pos-
sível com o meu tempo. 
Por isso escrevo artigos 
jurídicos, participo de as-
sociações, faço trabalho 
voluntário, escrevo ficção 
como hobby. Acho que 
isso sempre acaba fican-
do evidente para aqueles 
que estão ao meu redor, 
essa minha dedicação ao 
que pratico, pois sempre 
apontam essa qualidade, 
o que beneficia em muito 
minha carreira. 

O que te levou aos 
Estados Unidos?

Tenho uma sede de co-
nhecimento muito gran-
de. Vejo pós-graduações 
como necessidade, e não 

um diferencial. Sempre 
pensei em fazer um mes-
trado em Nova York por 
conter algumas das me-
lhores Universidades ju-
rídicas do mundo. Sabia 
que a minha bagagem e 
realizações profissionais 
no Brasil me possibilita-
riam conseguir uma vaga 
nelas, até mesmo porque 
algumas requerem um 
tempo mínimo de expe-
riência profissional. Fi-
quei muito feliz quando 
me premiaram com uma 
bolsa de estudos por re-
alizações profissionais, 
em mais de uma univer-
sidade. Optei pela que eu 
mais me identificava.

O que você faz nos 
Estados Unidos? 
Sua experiência 

profissional no Brasil 
colaborou no que você 
pratica atualmente?
Ao me formar no mes-

trado, pude prestar o 
Exame de Ordem de NY e 
fui aprovado. Atualmente 
trabalho num escritório 
de renome, o fato de eu 
ser bilingue e a experiên-
cia profissional no Brasil 
foram essenciais.

M U N D O . . .
Diretor geral da OMS alerta 

para segundo ano de pandemia

Apesar do mundo in-
teiro já estar começando 
a se imunizar contra a 
pandemia da Covid-19, 
a Organização Mundial 
de Saúde segue fazendo 
alertas sobre a crise ins-
taurada pelo vírus. E não 
só isso. O diretor-geral da 
OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, afirmou 
que o segundo pode ser 
muito mais letal do que 
o primeiro, quando nin-
guém no mundo sabia do 
que se tratava o vírus.

“No ritmo que as coi-
sas vão, o segundo ano 
da pandemia será mui-
to mais mortal do que o 
primeiro", declarou em 
entrevista coletiva o dire-
tor-geral da OMS.

A pandemia da Co-
vid-19 matou pelo menos 
3,3 milhões de pessoas 
em todo o mundo des-
de o fim de dezembro de 
2019. O aparecimento de 
variantes e o progresso 
desigual das campanhas 
de vacinação são motivos 
de preocupação. A Índia, 
por exemplo, tem enfren-
tado mais dificuldades 
agora do que no início da 
pandemia. 

Por isso, Tedros pediu 
aos países que desistam 
de vacinar crianças e ado-
lescentes contra a Covid 
e doem as doses assim 
liberadas para o siste-

ma Covax. Com 
isso, elas seriam 
redistribuídas 
para os países 
desfavorecidos, 
impedindo que 
a mortalidade 
seja cada vez 
maior em indi-
víduos adultos.

PAÍSES EUROPEUS 
COMEÇAM A REABRIR
A Europa começou a 

afrouxar de vez algumas 
restrições que vinham 
sendo exigidas. A Grécia, 
por exemplo, suspendeu 
todas as restrições de cir-
culação, após sete meses 
de confinamento, para 
relançar uma esperada 
temporada de turismo. 
Agora, a única condição 
para viajar é estar vaci-
nado, ou apresentar teste 
negativo de covid. A Itália 
anunciou que suspende-
rá a quarentena de cinco 
dias para os turistas eu-
ropeus.  

A Inglaterra confirmou 
que vai reabrir museus, 
hotéis e estádios. Graças 
à queda acentuada do co-
ronavírus, após um longo 
confinamento e a vacina-
ções realizadas com agili-
dade.

Um surto da variante 
indiana no noroeste da 
Inglaterra e em Londres 
preocupa as autoridades. 
Foi lançada uma campa-
nha de detecção acelera-
da.

A França anunciou 
que os viajantes de qua-
tro novos países (Colôm-
bia, Bahrein, Costa Rica 
e Uruguai), em uma lista 
de 12, estariam sujeitos 
a uma quarentena de dez 
dias para entrar no país.

Foto: Reuters/Jeenah Mooh/ABr

Foto: Divulgação/OMS

Relatos de um advogado brasileiro em 
Nova York

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 segunda semana de 
audições da CPI da Pan-
demia seguiu com muitos 
depoimentos confusos e 
com nova rodada incon-
clusiva. Quem chamou 
atenção nos depoimentos 
foi o ex-secretário espe-
cial de Comunicação So-
cial Fábio Wajngarten. Em 
seu depoimento, ele dis-
se que “a  impressão que 
se tem é equivocada em 
dizer que o governo não 
comunicou com muita 
técnica e isenção e profis-
sionalismo",

Aos senadores, o ex-se-
cretário – que esteve no 
governo de abril de 2019 
até março deste ano – 
afirmou que sempre teve 
liberdade para estabele-
cer as estratégias de co-
municação do governo fe-
deral. "Ao menor sinal de 
interferência, eu teria ido 
embora", disse Wajngar-
ten, que é a quinta pessoa 
a prestar depoimento à 
CPI.

Seus depoimentos con-
traditórios gerou revolta 
no relator da Comissão 
Parlamentar, o senador 
Renan Calheiros. Ele pe-
diu a prisão de Fabio Wa-
jngarten, ex-secretário 
especial de Comunicação 
Social da Presidência da 
República. O senador acu-
sa Wajngarten de mentir 
à CPI, onde o depoimento 
é dado sob a obrigação de 
dizer a verdade.

Entretanto, o presi-
dente da comissão, o se-
nador Omar Aziz (PSD-
-AM) afirmou que não irá 
determinar a prisão do 
ex-secretário especial de 
Comunicação Social. Para 
ele, “é preciso ter muita 
cautela para que não pa-
reça que, aqui, nós somos 

um tribunal que já está 
ouvindo e condenando”.

Quem também foi ou-
vido nesta semana foi o 
gerente-geral da Pfizer na 
América Latina e ex-pre-
sidente da empresa no 
Brasil, Carlos Murillo. Ele 
afirmou que a farmacêu-
tica norte-americana fez 
várias ofertas de venda 
de vacina contra Covid-19 
ao governo brasileiro. As 
primeiras negociações, 
explicou, foram iniciadas 
em março de 2020, mas 
o contrato com a farma-
cêutica foi concretizado 
um ano depois, em 21 de 
março de 2021.  Pela pro-
posta – que contemplava 
30 milhões ou 70 milhões 
de doses do imunizan-
te – seriam distribuídas 
500 mil em 2020 e o res-
tante entre os quatro tri-
mestres deste ano. Já na 
segunda oferta, de 18 de 
agosto, o número de do-
ses ofertadas para 2020 
aumentou, sendo um to-
tal de 1,5 milhão e o res-
tante em 2021.

Em 26 de agosto, ficou 
negociado que seriam 3 
milhões para o primeiro 
trimestre, 14 milhões no 

segundo, 26,5 milhões 
no terceiro trimestre e 
25 milhões de vacinas no 
quarto. Após esse conta-
to da Pfizer, Murillo disse 
que o governo “não acei-
tou, tampouco rejeitou” a 
oferta feita pela empresa. 
Segundo ele, como a Pfi-
zer estava em processo de 
tratativas com o governo, 
a proposta tinha validade 
de 15 dias e não houve re-
torno por parte do gover-
no brasileiro.
AUDIÇÃO SUSPENSA COM 

FLAVIO 
BOLSONARO

Na última quarta-feira, 
o clima esquentou com o 
depoimento do senador 
Flavio Bolsonaro, filho 
do presidente Jair Bol-
sonaro. Apesar de não 
ser integrante da CPI da 
Pandemia, Flávio pediu a 
palavra e disparou contra 
Renan Calheiros.

“Imagina a situação: 
um cidadão honesto ser 
preso por um vagabundo 
como Renan Calheiros. 
Olha a desmoralização", 
atacou o senador pelo Rio 
de Janeiro.

Calheiros respondeu 
em seguida: "Vagabundo 

é você, que roubou di-
nheiro de pessoal no seu 
gabinete", afirmou Renan 
Calheiros. "Você que é", 
emendou.

Na sequência, Flávio 
Bolsonaro disse que Re-
nan quer "aparecer", usar 
a CPI como "palanque" e 
usou um palavrão: "Se f...".

Por fim, após tantos 
bate-bocas, o presidente 
da CPI, Omar Aziz, resol-
veu suspender e pediu 
mais respeito entre os 
parlamentares. Por fim, a 
audiência foi retomada e 
teve a entrada do ex-se-
cretário especial de Co-
municação Social Fábio 
Wajngarten.

BOLSONARO VOLTA A 
IRONIZAR A CPI

O presidente Jair Bol-
sonaro voltou a ironizar a 
CPI da Pandemia. Em con-
versa com apoiadores, ele 
lembrou da declaração 
do relator da Comissão, o 
senador Renan Calheiros, 
que afirmou, no início do 
mês, que o objetivo do co-
legiado não é investigar 
desvio de dinheiro públi-
co. Inicialmente, de fato, 
isso não estava no escopo 
da Comissão Parlamentar 

de Inquérito (CPI). O foco 
era investigar apenas as 
ações do governo federal 
no combate à pandemia. 

O Palácio do Planalto, 
então, articulou a base 
governista para impedir 
que o colegiado fosse ins-
talado. Mas o Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
determinou o início dos 
trabalhos e o governo co-
meçou a trabalhar para 
ampliar o escopo da in-
vestigação e incluir, tam-
bém, suspeitas de desvios 
de dinheiro público por 
parte de governadores e 
prefeitos.

“Vocês viram o Renan 
Calheiros essa semana? ‘A 
CPI não existe para inves-
tigar desvios de recursos’. 
Vou dar sugestão para de-
pois fazer a CPI do leite 
condensado”, afirmou o 
presidente.

Além disso, na inaugu-
ração das obras de trans-
posição do Rio São Fran-
cisco, no estado onde o 
filho de Renan Calheiro é 
o governador, o presiden-
te voltou a atacar o rela-
tor e repetiu os mesmos 
xingamentos de Flávio 
Bolsonaro sobre o relator.

“Se Jesus teve um trai-
dor, temos um vagabun-
do inquirindo pessoas de 
bem no país. É um crime 
o que vem acontecendo 
com essa CPI. Mas o que 
interessa são as boas 
ações”, disparou.

O atual ministro da 
saúde, Marcelo Queiroga, 
afirmou que está à dispo-
sição para falar mais uma 
vez na CPI. O atual minis-
tro da pasta já falou na 
primeira semana com os 
senadores.

Foto: Montagem/Jefferson Rudy/Agência Senado/Marcelo Camargo/ABr

Com depoimento de Wajngarten, CPI segue rodadas inconclusivas
Semana ficou marcada por xingamentos de Flavio Bolsonaro a Renan Calheiros e novas críticas do presidente Jair 
Bolsonaro à toda Comissão

Calheiros pediu a prisão de Wajngarten 
após depoimentos na CPI
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Toda mãe já nasce ce-
lebridade. Ela é o portal 
entre nossa vida e o cos-
mo, para quem acredita, 
Deus, Yahweh, Adonai. As 
mães, boas ou não, com-
petentes ou não, co-san-
guíneas ou não. Indepen-
dentemente, todos temos 
uma. Felicidade à todas 
as mães. Fui privilegiado 
com a minha.

Costumo dizer que ser 
pai ou mãe é uma ques-
tão de posicionamento, 
mais que "progenitar". 
Por possuir 5 filhos e 1 
neto, criei alguns pensa-
mentos sobre essa res-
ponsabilidade, que nem 
todos conseguem enten-
der a magnitude. Adotem 
seus filhos, mesmo que 
eles sejam "de sangue ", 
pois as maiores barbáries 
acontecem de seus pró-
prios tutores, aos seus 
pequeninos seres de luz. 
Sempre digo aos meus 
filhos: "O homem se di-
ferencia pela capacidade 
que tem de amar".

Responsabilidade que 
nos é concedida junto a 
frações do poder de Deus, 
força divina de semideu-
ses que somos, que nos 
gera uma sensação de 
poder sobre os peque-
nos e dependentes seres, 
porém com as limitações 

humanas, pois não somos 
Deus, apenas represen-
tantes dele na terra. Por 
isso, digo: "Ser pais (pai 
e mãe) é ser Deus nas vi-
das de nossos filhos, com 
limitações de um ser hu-
mano.

 Portanto, deveríamos 
usar nossa porção divina 
para edificar e fortalecer 
vidas, assim como está 
escrito: "Os Sacerdotes 
(os pais) têm a obrigação 
de passar a palavra do 
Senhor aos seus". Nossa 
parte humana para ser-
mos humildes e devo-
tos desses presentes de 
Deus. Não foi a toa que 
Jesus disse: "Deixe vir à 
mim os pequeninos, pois 
aqueles que forem con-
tra eles, jamais herdarão 
o reino dos céus". Vejam 

que quando Jesus disse 
"Tu podes tanto quanto 
eu e ainda fareis obras 
maiores que as minhas", 
ele nos empoderou, nos 
mostrou. Porém, grande 
maioria usa esse poder 
não para salvar, orientar, 
zelar, curar e gerar sub-
sídios para com as vidas 
dos seus, mas sim para 
subjugar seus filhos, des-
qualificá-los, desonrá-los. 

Muitos não guiam para 
que eles sejam fortes e 
independentes, mas deci-
dem por eles, subestimam 
e permitem que frustra-
ções passadas recaiam 
sobre eles, usando assim 
suas potências divinas de 
forma errada. Por isso, 
está escrito em Efesios 6: 
"Honra teu pai e tua mãe 
e os pais não provoqueis 
a ira em seus filhos, para 
que seja prolongada sua 
vida na terra".

Com muita dor, pas-
samos um Dia das Mães 
sem muitas mães, iro-
nicamente com o findar 
da vida e carreira ícone, 
em seu ápice, de forma 
precoce. Paulo Gustavo 
passou a ser a represen-
tação e voz de todos que 
não foram vistos e ouvi-
dos antes por estratégias 
genocidas. Todas as vi-
das são de extremo valor, 
apenas, o fato de estar em 
plena evidência, poten-
cializou sua tão desastro-
sa partida. tanto quanto 
os outros, sendo ele um 
registro público de uma 
programação homicida 
para estratégia lastimável 
de domínio.

Deus abençoe a todos, 
fortaleça sempre, mães e 
filhos, pais, famílias de to-
das as formas e formatos.

Foto: Pixabay

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

Mãe celebridade

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

Um estudo liderado 
pelo Instituto Oswaldo 
Cruz (IOC/Fiocruz) iden-
tificou anticorpos contra 
a Covid-19 em um gato 
e um cachorro de rua do 
Rio de Janeiro. Isso indi-
ca que os animais foram 
expostos ao Sars-CoV-2, 
desenvolvendo resposta 
imune contra o patógeno. 
A pesquisa, publicada na 
revista científica interna-
cional Plos One, foi reali-
zada pelos Laboratórios 
de Imunologia Viral, de 
Mosquitos Transmisso-
res de Hematozoários, de 
Morfologia e Morfogêne-
se Viral e de Vírus Respi-
ratórios e do Sarampo do 
IOC, em parceria com a 
Universidade Texas A&M, 
nos Estados Unidos, e a 
Clínica Veterinária Ani-
mal Help, no Rio de Janei-
ro.

Os cientistas analisa-
ram amostras de bichos 
levados a duas clínicas 
veterinárias entre junho 
e agosto de 2020. Ao 
todo, 96 animais foram 
examinados: bichos de 
estimação que viviam em 
casas com e sem registros 
de casos de Covid-19 e 
animais de rua.

A infecção de animais 
vem sendo registrada 
em diferentes partes do 
mundo, principalmente 
em bichos de 
estimação, mas 
estudos já apon-
taram sinais de 
infecção de ani-
mais de rua e em 
zoológicos.

“Os resulta-
dos atuais estão 
de acordo com 
as pesquisas 

anteriores que sugerem 
a transmissão humano-
-animal do Sars-CoV-2. 
Por essa razão, a inves-
tigação em populações 
animais, através de uma 
abordagem de Saúde Úni-
ca, é necessária e deve 
ser encorajada”, dizem os 
cientistas no artigo, res-
saltando que não existem 
evidências de transmis-
são da COVID-19 para os 
seres humanos a partir de 
cães e gatos. “Reforçamos 
que qualquer tentativa de 
abandonar ou maltratar 
os animais é condenável 
e não se justifica”, enfati-
zam.

Em outro estudo em 
que animais também fo-
ram analisados, os pes-
quisadores indicam a 
importância do distancia-
mento social de humanos 
infectados com seus ani-
mais de estimação, que 
podem ser infectados. Foi 
observado também que 
animais castrados são 
mais suscetíveis e que di-
vidir a cama com o tutor 
eleva o risco de infecção.

Os pesquisadores afir-
mam que cães e gatos 
raramente se infectam 
e dificilmente apresen-
tam doença, que, quando 
ocorre, normalmente tem 
um a evolução branda e 
de curta duração.

Foto: Reprodução

Rio: Cão e gato apresentam 
anticorpos contra Covid-19

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

Artificial e Automação (parte 2)
Em continuação a edi-

ção anterior, cuidado, você 
pode cair numa cilada, foi 
avisado antes neste jornal. 
Dá uma olhadinha lá.

Na internet os robôs 
são programas que pos-
tam coisas automatica-
mente. Portanto cuidado, 
usuários podem criar uma 
hashtag que está bomban-
do por meio de uma ação 
falsa, e não porque as pes-
soas estão comentando. 
No Twitter, um bot é um 
perfil automatizado que 
não é controlado direta-
mente por um humano 
e publica tweets, segue 
pessoas e curte ou retuíta 
tweets automaticamente. 
Geralmente, um bot não é 
transparente quanto à sua 
origem e a intenção é en-
ganar usuário.

Chatbots otimizam ta-
refas e realizam atendi-
mento ao consumidor são 
úteis, mas podem fazer 
você cair em uma cilada. 
Ao mesmo tempo em que 
é tão benéfica, a interação 
com robôs pode se trans-
formar em crimes elabo-
rados e perigosos, que vão 
desde o roubo de dados 
pessoais até golpes ban-
cários.

Um caso possível de 
crimes cibernéticos é se 
passar por um site e pe-
dir dados pessoais em 
um campo de login, o cri-
minoso faz a vítima acre-
ditar que o ajudante em 
questão pertence, por 
exemplo, a uma loja. Des-
se modo, clientes podem 
ceder informações sem 
resistência, o que pode 
resultar em golpes como 
roubo de identidade e até 
crimes financeiros, caso 
sejam fornecidos dados 

bancários.
O mesmo vale para 

aplicativos de relaciona-
mento: já foram detecta-
dos bots que se passam 
por usuários para, depois 
de algum tempo de con-
versas automatizadas, 
solicitar dinheiro ou in-
formações pessoais da ví-
tima. O dano pode não ser 
apenas econômico, mas 
também emocional, já que 
o outro lado acredita estar 
conversando com um ser 
humano realmente inte-
ressado.

Há, ainda, outras mo-
dalidades bastante curio-
sas de perigo em conver-
sas com bots. Em certos 
casos, o usuário não tem 
culpa e não pode fazer 
quase nada para evitar a 
ação criminosa. Robôs ter-
ceirizados ou criados por 
empresas para fazerem 
atendimento são vulnerá-
veis a ataques. Na metade 
de 2018, a Ticketmaster 
sofreu uma invasão segui-
da de vazamento de dados 
a partir de um chatbot 
posicionado na página de 
compra de ingressos: um 
grande risco, já que envol-
ve a troca de informações 
sensíveis de pagamento. 

Ou seja, você nem sem-
pre estará protegido de 
robôs mal-intencionados, 

mesmo em ambientes tec-
nicamente seguros. Lojas 
e fornecedoras de servi-
ços podem ter o chatbot 
comprometido com a in-
jeção de um malware em 
seu código, a implementa-
ção de um aplicativo falso 
ou pelo roubo de dados.

Apesar de tantos riscos 
existentes na relação com 
chatbots, isso não signifi-
ca que você deve ignorar 
todos os robôs que pu-
xarem assunto com você 
em sites e lojas. Seguindo 
dicas básicas, é possível 
ficar protegido desses ris-
cos.

Para começar, mante-
nha sempre uma proteção 
ativa no computador ou 
celular, como um antivírus 
ou um navegador focado 
em segurança. O chatbot 
de uso criminoso não é 
um malware propriamen-
te dito, mas o site em que 
ele se encontra pode ser 
considerado inseguro ou 
suspeito por esses me-
canismos de segurança, 
alertando sobre eventuais 
problemas.

Além disso, tome cui-
dado com as informações 
trocadas com um bot: evi-
te passar dados pessoais 
muito sensíveis nas con-
versas, incluindo informa-
ções bancárias e senhas. 
Em alguns casos, se você 
estiver desconfiado do as-
sistente digital, pode ser 
melhor resolver a situação 
por outro canal, como te-
lefone ou e-mail.

Por fim, faça compras 
online somente em am-
bientes controlados, em 
sites confiáveis e que não 
prometem promoções mi-
rabolantes e evitar possí-
veis prejuízos.

A crise da confiança social
A grande notícia da 

semana, a meu ver, foi o 
anúncio de apoio à que-
bra provisória das paten-
tes das vacinas contra o 
covid-19 pelo presiden-
te americano Joe Biden 
(5/5). Apesar de acredi-
tar na proteção de pro-
priedades intelectuais, o 
governo americano res-
salta ser o momento atual 
da pandemia uma situa-
ção de crise mundial, em 
que circunstâncias extra-
ordinárias pedem ações 
extraordinárias. 

Este apoio se esten-
de na OMC (Organização 
Mundial da Saúde), onde 
o governo americano en-
tra em negociação com 
seus países membros. Se 
tudo correr a contento, 
essa medida beneficiará, 
e muito, os países mais 
pobres e, portanto, mais 
afetados pela doença. 
Talvez, os farmacêuticos 
sejam os únicos a não ce-
lebrarem a notícia.

Na contramão do ce-
nário atual fica o Brasil, 
que se posicionou contra 
a quebra das patentes na 
última reunirão da OMC, 
tomando partido contrá-
rio aos países do BRICS, 
ainda durante a gestão do 
presidente americano an-
terior. 

Considerando a situa-
ção atual do Brasil diante 

da pandemia, com pro-
jeção de 500 mil mortes 
até final de junho, tal po-
sicionamento parece sem 
sentido. Isso nos deve fa-
zer questionar os rumos 
de nossa política: afinal, o 
que pode ser mais impor-
tante do que o bem-estar 
e a segurança de nossa 
população?

Mais ainda: o que pode 
ser mais importante do 
que o bem de todos em 
escala mundial? Não exis-
te solução individual. Não 
existe curar apenas uma 
parte do corpo e deixar 
as outras partes à deri-
va; logo estaremos todos 
doentes novamente. Se 
não conseguimos alcan-
çar essa verdade dentro 
de uma perspectiva ética, 
que, ao menos, possamos 
concebê-la a partir de 
uma visão prática e pru-
dencial. Essa é minha es-
perança.

MÔNICA DE FREITAS
Bacharel em Letras, professora de 

inglês e mestre em Filosofia 
(PR2-55697)

monikadefreitas@gmail.com

Foto: Tânia Rêgo/ABr

É T I C A  E  C I D A D A N I A . . .

EUA apoiam quebra de patente 
de vacinas contra Covid-19
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S E R R A . . .

O Jornal DR1 deixou, 
nesta edição, a região 
serrana para uma visita 
ao passado, na região da 
Zona da Mata Mineira. O 
roteiro do Caminho Novo 
que ligava Minas Gerais à 
cidade do Rio de Janeiro 
é um dos mais ricos da 
Estrada Real. Entre cida-
des históricas, pólos re-
gionais, fazendas e belas 
paisagens, esse caminho 
também guarda peque-
nas cidades de grande 

valor histórico, como São 
José das Três Ilhas.

São José está localiza-
do na região Sul do mu-
nicípio de Belmiro Bra-
ga, próximo da divisa do 
estado do Rio de Janeiro. 
Seu primeiro morador 
foi Antonio Bernardino 
de Barros, Barão de Três 
Ilhas, que adquiriu duas 
sesmarias do guarda-mor 
João Francisco de Souza. 
O Florescimento do vila-
rejo se deve a família de 

Antonio Bernardino, seu 
fundador, do seu irmão 
Gabriel José e ao desen-
volvimento das fazendas 
de café.

Devido a beleza de sua 
paisagem natural e ao 
aspecto extraordinário 
de suas fazendas antigas, 
São José das Três Ilhas 
guarda reminiscências da 
época dos barões do café, 
expressas na arquitetu-
ra colonial do seu centro 
histórico, que permane-
ce intacto, e na belíssima 
Matriz de São José.

A Igreja Matriz mere-
ce destaque por ter sido 
uma das grandes obras 
em cantaria na região. 
Foi erguida, com mão de 
obra escrava, entre 1877 
e 1878, e finalizada em 
1888, projetada por Quin-
tiliano Nery Ribeiro e exe-
cutada sob a coordenação 
do mestre português Ma-
noel Joaquim Rodrigues. 
Foi a maior edificação 
envolvendo trabalhos em 
pedra e cantaria em toda 
região da Zona da Mata 
Mineira.

O ofício de cantaria 
representa uma parte im-
portante do patrimônio 
artístico e arquitetônico 
local. São trabalhos reple-
tos de importância histó-

rica e de valores culturais, 
refletindo os caminhos 
da cidade e da região em 
seus diversos períodos 
de formação. Do mesmo 
modo, constituem "luga-
res de memória" que ne-
cessitam ser valorizados 
e preservados, nos quais 
é possível perceber ha-
bilidades e sabedorias 
depositadas em remotos 
ofícios.

São José das Três Ilhas 
é um distrito pequeno, 
com pouco mais de mil 

habitantes, acolhedor, 
agradável e ainda com 
pouca estrutura turís-
tica. Sua rua principal e 
seus casarões coloniais 
preservados formam um 
bonito conjunto arquite-
tônico, juntamente, com 
sua imponente igreja ma-
triz. 

Para se chegar, partin-
do do Rio de Janeiro, é só 
seguir a BR-040, sentido 
Juiz de Fora, até a saída 
802 e seguir pela MG-353 
até Belmiro Braga.

São José das Três Ilhas: uma jóia da imponência do ciclo do café

VITOR CHIMENTO
Biólogo e jornalista

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

Fotos: Divulgação
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“Todo Brasil é Turis-
mo”. Essa é a campanha 
que o G20+ criou para 
incentivar o turismo por 
todos os lugares do Bra-
sil e não só nas principais 
cidades que recebem este 
tipo de serviço. A ideia 
do grupo que reúne as 
principais entidades de 
Viagens e Turismo na-
cional (o G20+) é gerar 
mais empregos no setor 
em todas as regiões na-
cionais. A Confederação 
Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo, 
é uma das principais in-
centivadoras da ideia.

“A CNC tem um com-
promisso histórico com o 
turismo brasileiro e apóia 
esta campanha que vai 
mostrar ao Brasil a im-
portância do setor para 
a economia, com geração 
de emprego e renda em 
todo o País, desde as re-
giões mais remotas até os 
principais centros urba-
nos”, destaca o presiden-
te da CNC, José Roberto 
Tadros.

O turismo é um dos 
principais geradores em 
todo território nacio-
nal. O serviço movimen-
ta uma cadeia produtiva 
com mais de 50 segmen-
tos econômicos. Desde o 
início da pandemia, o se-
tor foi um 
dos mais 
prejudica-
dos pela 
pandemia 
e milhões 
de estabe-
lecimentos 
que traba-
lham na 
área fecha-

ram, assim como muitos 
profissionais ficaram de-
sempregados. Segundo a 
própria CNC, desde o iní-
cio da pandemia, o setor 
já teve perdas no fatura-
mento de R$ 312 bilhões 
e de quase 400 mil postos 
formais de trabalho.

A campanha criada 
pelo G20+, vai acoplar e 
envolver instituições li-
gadas ao setor de turismo 
ou conscientes da sua im-
portância para o desen-
volvimento brasileiro vão 
fazer postagens nas suas 
redes sociais, celebrando 
o Dia Nacional do Turis-
mo, comemorado no últi-
mo dia 8 de maio. A cam-
panha aborda os efeitos 
da paralisação do setor.  

O Cetur da CNC tam-
bém preparou um vídeo 
para comemorar o Dia 
Nacional do Turismo e 
nele convoca os brasi-
leiros para começarem 
a imaginar e planejar 
suas próximas viagens 
para um destino nacio-
nal. “Quando puder viajar 
em segurança, explore o 
mundo que existe no Bra-
sil. Assim você apoia um 
setor que gera emprego e 
renda, fomenta a econo-
mia e oferece diferentes 
possibilidades em cada 
destino”, confira.

T U R I S M O . . .
CNC cria campanha para 

incentivar turismo em todo Brasil

O Campo de Santana, 
reaberto para visitação 
do público após 10 meses 
fechado por causa da pan-
demia, é uma das maiores 
e mais bonitas áreas ver-
des do Centro do Rio. O 
espaço, boa opção para 
uma caminhada ao ar li-
vre ou outras atividades, 
teve seu horário de aces-
so ao público ampliado 
e passou a funcionar das 
6h às 17h, assim como os 
outros 37 parques da ci-
dade.

Localizado na Praça da 
República, o Campo de 
Santana possui 155 mil 
metros². Antes de reabrir, 
segundo a prefeitura, 
passou por uma operação 
de limpeza, ganhou nova 
iluminação e o reforço da 
equipe de segurança da 
Guarda Municipal. 

“É uma área de lazer 
histórica e que tem que 

ser aberta à população, 
especialmente nestes 
tempos de pandemia, em 
que as pessoas têm di-
ficuldades de utilizar os 
espaços públicos. É im-
portante que as pessoas 
tenham um espaço para 
fazer suas atividades físi-
cas, e agora, aqui, a gente 
atende à população do 
Centro”, disse o prefeito 
Eduardo Paes, quando o 
espaço foi reaberto, no 
início do ano.

Em 2020, antes da 
pandemia, a Fundação 
Parques e Jardins reinau-
gurou o lago principal do 
Campo de Santana. O es-
paço, que estava sem água 
há três anos por causa de 
infiltrações, ganhou re-
forma de reparo e imper-
meabilização.O lago ar-
tificial tem quase quatro 
mil metros quadrados de 
área e é o segundo maior 

do parque. Com capaci-
dade para dois milhões 
de litros de água, ele abri-
ga uma ilha artificial que 
serve de berçário para 
inúmeras garças. 

Outra atração do es-
paço é o lago do entorno 
da Gruta Rocaille, que 
depois de três anos sem 
água, voltou a ter patos, 
cisnes e peixes. O Campo 
abriga cerca de mil cotias, 
quatrocentos patos, sete 
pavões e diversas outras 
aves migratórias.

Funcionamento e 
protocolos

Na mesma resolução 
em que ampliou o ho-
rário de funcionamento 
dos parques da cidade, 
que passaram a abrir 
duas horas mais cedo, a 
Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente da Cidade 
(Smac) estabeleceu ainda 
novos parâmetros para o 
uso de parques em fun-
ção da pandemia. Segun-
do a Secretaria, a ideia é 
evitar aglomerações e in-
centivar atividades ao ar 
livre com todos os cuida-
dos necessários. 

O órgão informou que 
é aferida a temperatura 
de visitantes em locais 
fechados, e não será per-
mitida a entrada de quem 
estiver com temperatura 
acima de 37,8 graus. Es-
tão autorizados piqueni-
ques com até seis pesso-
as que morem no mesmo 
domicílio, respeitando o 
distanciamento de dois 
metros entre os grupos.

Foto: Beth Santos/Prefeitura do Rio

Foto: Edvaldo Reis/Prefeitura do Rio

Foto: Monique Renne/Melhores Destinos

Campo de Santana: uma das maiores 
áreas verdes do Centro do Rio

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 . . .

Local foi reaberto ao público após 10 meses fechado por causa da 
pandemia

Lago principal foi reinaugurado 
após 3 anos sem água

Localizado na Praça da 
República, Campo de Santana 
possui 155 mil metros²
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Finalistas do Campe-
onato Carioca, Flamengo 
e Fluminense seguem em 
boa vantagem na Copa Li-
bertadores e rumam para 
às oitavas de finais da 
competição. Jogando fora 
de casa, o Flamengo não 
teve uma grande apresen-
tação, mas mesmo assim 
buscou um bom empate 
no Chile, diante do Uni-
ón La Calera. Em partida 
marcada por erros defen-
sivos do Rubro-Negro, a 
equyipe chegou a estar 
perdendo por 2 a 0, mas 
empatou e deixou o Chile 
com um ponto e liderança 
do grupo com 10 soma-
dos em quatro jogos.

Os chilenos abriram 
vantagem por 2 a 0 ain-
da no primeiro tempo. 
Porém, em pênalti assi-
nalado, Gabriel Barbosa 
mais uma vez bateu com 
perfeição e diminui. No 
segundo tempo, o Fla foi 
totalmente ofensivo e no 
fim da partida empatou 
o jogo com William Arão, 
se redimindo, finalizando 
o marcador em 2 a 2. O 
próximo jogo do Flamen-
go é a LDU (EQU), no Ma-
racanã.

Já o Fluminense, jogan-
do em casa, mediu forças 
com o Santa Fé (COL) e 
conquistou uma impor-
tante vitória, chegando 
a oito pontos em quatro 

jogos disputados, três a 
mais que o segundo e ter-
ceiro colocado. Em uma 
partida dura, debaixo de 
muita chuva, o Tricolor 
carioca saiu perdendo 
com gol de González, no 
segundo tempo.

Porém, nem deu tem-
po para os colombianos 
celebrarem. 
Dois minutos 
depois, o ar-
tilheiro Fred 
igualou a par-
tida e se tor-
nou o tercei-
ro brasileiro 
com mais gols 

na história da Libertado-
res. O Flu chegou a virada 
com Caio Paulista, após 
belo passe de Casares, 
confirmando a boa vitó-
ria por 2 a 1. O Flu preci-
sa de um empate contra o 
Junior de Barranquila, na 
terça (18), para se classi-
ficar.

Os quatro grandes do 
Rio de Janeiro estarão en-
volvidos em decisões nes-
tes próximos dois finais 
de semana. Pelo segundo 
ano consecutivo, Flamen-
go e Fluminense vão de-
cidir o Campeonato Ca-
rioca. Atual bicampeão, 
o Fla tentará pela sexta 
vez em sua história con-
quistar o tricampeonato 
consecutivo. A última vez 
foi em 2007, 2008 e 2009, 
quando venceu o Botafo-
go nas três decisões. Já o 
Fluminense busca voltar 
a vencer o Carioca, título 
que não conquista des-
de 2012. As duas finais 

acontecem neste sábado 
(15) e no próximo (22), 
no Maracanã.

Eliminados na primei-
ra fase, Botafogo e Vasco 
jogam a Taça Rio de con-
solação. Isto porque, o 
tradicional segundo tur-
no do Rio se tornou uma 
espécie de Torneio do In-
terior, onde os quatro me-
lhores eliminados dispu-
tam o caneco e o prêmio 
de R$ 1 milhão. O Vasco 
eliminou o Madureira, 
enquanto o Botafogo eli-
minou o Nova Iguaçu. Por 
ter melhor campanha, o 
Cruz-maltino faz o segun-
do jogo em São Januário. 

E S P O R T E S . . .G I R O  E S P O R T I V O . . .
Flamengo empata fora de casa e Flu vence e 

segue na liderança

Fla-Flu decidem o Carioca; 
Vasco e Botafogo a Taça Rio

Taça Rio é o maior símbolo 
do que vivem atualmente 

Botafogo e Vasco
Por Guilherme Abrahão          

Não é um grande prê-
mio, na verdade nem pode 
ser considerado um troféu 
de consolação. Não para 
Botafogo e Vasco, que de-
cidem nos dois finais de 
semana a Taça Rio, que an-
tes dava vaga para a final  
e agora é um prêmio aos 
eliminados. E na verdade, 
era para ser um prêmio 
aos pequenos clubes do 
Estado. Pois quatro avan-
çam às semifinais do Ca-
rioca. E no cálculo inicial, 
os quatro grandes deve-
riam estar. Coincidência 
ou não, os que ficaram de 
fora foram os dois que vi-
vem um calvário em 2021 
e vão disputar a vaga na 
elite do Brasileiro, talvez 
com a chance de um tirar 
o outro da competição e, 
consequentemente, da Sé-
rie A em 2022.

Porém, essa Taça Rio 
não virou um torneio de 
consolação e sim uma 
decisão simbólica. Para 
mostrar quantos degraus 
abaixo hoje estão os dois 
gigantes cariocas. Se no 
Estadual a final deu o ób-
vio: Flamengo e Fluminen-
se, na Taça Rio parece ser 
uma decisão para colocar 
ainda mais abaixo todos os 
planos dos rivais. O troféu 
nada vai significar. Apenas 
os R$ 1 milhão que entram 
nos cofres do vencedor 
- ou que talvez sejam pe-
nhorados antes mesmo de 
chegar na conta corrente.

Por ora, o Vasco parece 
estar mais seguro e con-
fiante. Tem a vantagem 
na final. Segue na Copa do 
Brasil. Foi melhor no Ca-
rioca. O Botafogo só tem 

esses jogos de consolo. 
Depois foca suas atenções 
para as 38 rodadas da Sé-
rie B. Serão todos os jogos 
que o clube fará no ano. 
Faltam um total de 40 par-
tidas para o fim da tempo-
rada 2021. Para o Vasco, 
pelo menos 42, com os 
dois confrontos da Copa 
do Brasil diante do Boa-
vista.

A perspectiva não é tão 
boa, olhando para uma 
visão mais ampla. A obri-
gação ainda é imensa. Afi-
nal, apesar de tradicionais 
clubes na Série B, Vasco e 
Botafogo - ao lado do Cru-
zeiro - precisam utilizar o 
peso de suas camisas para 
retornar. Essa Taça Rio 
junto com a final do Cario-
ca é um exemplo da dife-
rença que hoje está em vi-
gor no Rio de Janeiro. Nem 
precisa citar o Flamengo, 
que está passos à frente de 
qualquer rival. Basta usar 
o Fluminense de exemplo.

Enquanto o Tricolor se-
gue no Carioca, tentando 
impedir o tricampeonato 
do Flamengo, e com chan-
ces na Copa Libertadores, 
Botafogo e Vasco lutam 
pela sobrevivência. Lutam 
por dias melhores. Lutam 
por apenas R$ 1 milhão. 
Dinheiro que antes vinha 
apenas para aumentar 
o orçamento, hoje entra 
como salvação. A situação 
é caótica. Flamengo e Flu-
minense assistem de ca-
marote a tristeza dos prin-
cipais rivais. Que essa Taça 
Rio seja um divisor de 
águas. Será bom para am-
bos. Será bom para o Rio. 
Será ótimo para o Brasil.

Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC
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