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Sumiço em Belford Roxo
começa a ser desvendado

Orlando Drummond: 
grande ator e dublador

Mais de 90 milhões de 
doses aplicadasA CPI DA 
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Morre prefeito de 
São Paulo, Bruno 
Covas, de câncer
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ROUBAR NA PANDEMIA É ASSASSINATO
CPI da Pandemia segue averigunado apenas o Governo Federal nao direciona foco para os estados e 

municípios; Semana foi marcada por depoimentos controversos de Eduardo Pazuello, ex-mintsro da saúde
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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 . . .

A CPI da Pandemia pre-
cisa também averiguar os 
problemas de desvios de 
verbas para a saúde, que 
causou em diversos es-
tados a morte de muitas 
pessoas por falta de cuida-
dos, de respiradores e até 
de leitos para internação. 
Não adianta nada a CPI da 
Pandemia focar apenas no 
presidente Jair Bolsonaro 
e esquecer todos os rou-
bos que aconteceram em 
todos os estados do Bra-
sil. No Rio de Janeiro, tira-
ram o governador Wilson 

Witzel, que deve ser alvo 
de toda e qualquer inves-
tigação que envolva a pan-
demia. Só o impeachment 
não é solução para ele. É 
preciso averiguar e bus-
car culpados por tantas 
mortes que poderiam ser 
evitadas.

Além disso, e a crise 
dos respiradores no Ama-
zonas? Lá aconteceu uma 
das maiores barbaridades 
já vistas neste período de 
pandemia e ainda vai ser 
averiguado? Será que o 
único culpado é só o Pre-

sidente da República? E 
a escolha dessa Comissão 
Parlamentar, será que foi 
totalmente idônea? Che-
ga de tanta politicagem. 
Nós queremos uma CPI 
que julgue os verdadeiros 
responsáveis por tanta 
desgraça e roubalheira. 
Que todos sejam punidos. 
Independente do cargo, 
estado ou município que 
estão. É preciso investigar 
todo mundo. Culpados 
existem por todo o Brasil. 
Basta investigar!

Essa CPI precisa ser ampla, geral e irrestrita. Chega de política!

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

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

1) Trabalhei para uma 
empresa até maio de 2020, 
fui demitido e não me paga-
ram todos os meus direitos. 
Qual o prazo para dar entra-
da do processo trabalhista, 
pedindo a diferença do que 
não me pagaram? (Daniela 
Sampaio, Madureira)

O prazo para o empre-
gado dar entrada na re-
clamação trabalhista é de 
2 anos após a rescisão do 
contrato de trabalho. É o 
que chamamos de pres-
crição bienal. Ou seja, se 
sua rescisão aconteceu em 
maio de 2020, sem prazo é 
até maio de 2022.

2) Estou com o paga-
mento da pensão atrasada. 
A mãe pode me impedir de 
visitar meus filhos? (Pedro 
Silva, Engenho Novo)

Não. Nos casos em que 
o pai está com a pensão 
atrasada, a medida a ser 
tomada pela mãe é acio-
nar a justiça para que o pai 
seja obrigado a regularizar 
a situação.

Se a mãe proibir a visi-
tação, corre o risco de ser 
condenada por alienação 
parental, ou ainda, em al-
guns casos a pagar multa 
por descumprimento de 
determinação judicial.  

3) Moro na Baixada Flu-
minense, mas trabalhava 
em São Gonçalo, fui demi-
tida e não recebi nada. Ao 
procurar um advogado para 
dar entrada no meu proces-
so trabalhista, fui informa-
da que o processo obriga-
toriamente tem que ser em 
São Gonçalo, ou seja, não 
pode ser na Justiça do Tra-
balho de onde moro. Isso 
está correto? (João Ferrei-
ra, Duque de Caxias)

Sim, está correto. De 
acordo com a CLT a com-
petência para ajuizar ação 
trabalhista é no local da 
prestação de serviço. Ou 
seja, se trabalhava em São 
Gonçalo, sua ação deverá 
ser proposta na Justiça do 
Trabalho de São Gonçalo.

Virou moda pelo Rio 
todos os furtos de cabos 
de cobre. Geralmente é 
feito por pessoas em si-
tuação de rua, já que a 
maioria desses fios são de 
cobre, o que vale uma boa 
grana no mercado negro. 
O problema é que essas 
instalações que são rou-
badas geralmente tratam-
-se de postes de energia o 
que prejudica uma popu-

lação toda,já que automa-
ticamente acaba faltando 
energia nas regiões lesa-
das pelo furto. A Supervia 
é uma das principais víti-
mas dos assaltantes e com 
isso atrapalha os horários 
de trens e, consequente-
mente, atrapalha o povo 
que precisa do transporte 
público para exercer suas 
funções diárias.

E o Governo já publi-

cou uma lei sobre medi-
das administrativas de 
prevenção e combate ao 
roubo, furto e receptação 
de cabos, fios metálicos, 
em janeiro deste ano, e 
mesmo assim nada ain-
da foi feito. Está cada vez 
mais difícil aguentar essa 
situação. E haja paciência 
para tanta marginalidade 
que prejudica os cidadãos 
de bem.

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

Está na hora de tomar um providência contra furtos no Rio
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Após quase cinco me-
ses de angústia, a Polícia 
do Rio de Janeiro pren-
deu 16 pessoas ligadas a 
uma quadrilha que possa 

estar envolvida no sumi-
ço dos meninos Fernan-
do Henrique, de 11 anos, 
Alexandre da Silva, de 10, 
e Lucas Matheus, de oito, 

que continuam 
desaparecidas 
desde o dia 27 
de dezembro do 
ano passado. Até 
esta semana, o 
caso ainda não 
possuía nenhu-
ma solução. De 
qualquer manei-
ra, o paradeiro 
dos garotos se-
gue um mistério 
até mesmo para 
o Ministério Pú-
blico do Rio de 

Janeiro (MPRJ). 
Mesmo com o início 

das investigações, as fa-
mílias dos envolvidos 
sempre reclamaram da 

demora da polícia cario-
ca em iniciar as buscas. 
Segundo testemunhas, foi 
quase uma semana entre 
o sumiço e o início das 
buscas e averiguações. A 
Defensoria Pública con-
sidera que essa é uma 
investigação difícil e fez 
recomendações para a 
polícia atuar com mais ra-
pidez em casos de crian-
ças desaparecidas.

No início de março, o 
MPRJ encontrou imagens 
de câmeras de segurança 
que mostravam os garo-
tos caminhando na rua 
Malopia, em um bairro vi-
zinho ao local onde mora-
vam. As câmeras que re-

gistraram os meninos já 
tinham sido apreendidas 
pela Delegacia de Homi-
cídios da Baixada Flumi-
nense durante as inves-
tigações. Mas os policiais 
da delegacia especializa-
da não encontraram no 
vídeo o momento que os 
meninos são filmados.

Nas buscas desta se-
mana, a polícia também 
encontrou um carro com 
marcas de sangue, que 
ainda não foi periciado. 
Porém, os responsáveis 
pela investigação acredi-
tam que o veículo é utili-
zado para levar “réus” ao 
“tribunal do tráfico”.

Polícia prende 16 possíveis envolvidos em sumiço de meninos

O fotógrafo Thiago 
Freitas de Souza, de 32 
anos, foi morto depois de 
reclamar com traficantes 
de drogas, na favela do 
Santo Cristo, na Região 
Metropolitana de Niterói. 
Segundo a esposa, Thiago 
saiu de casa para pedir a 
traficantes da favela que 
diminuíssem o barulho 
que faziam porque a filha 
do casal estava acordan-
do toda hora. O fato 
ocorreu por volta 
de 6h do último sá-
bado, quando a Po-
lícia foi acionada 
para atender uma 
ocorrência de um 
homem baleado.

Ainda segundo 
a esposa, Thiago 
foi pela segunda 
vez pedir para di-
minuir os baru-
lhos que estavam 
ao redor, quando 
foi baleado. A mor-
te dele foi confir-
mada por volta de 

7h55, já no Hospital Aze-
vedo Lima.

O corpo de Thiago foi 
sepultado na última se-
gunda-feira (17), no Ce-
mitério Arquiconfraria 
Nossa Senhora da Concei-
ção. O caso é investigado 
pela Polícia Civil, que já 
fez uma batida na região 
que vive em guerra de 
facções atualmente. Mui-
ta comoção e revolta mar-

caram o sepultamento de 
Thiago. 

Nas redes sociais do 
fotógrafo, amigos e fa-
miliares deixaram men-
sagens de pesar. “Sem 
palavras para descrever 
a tristeza e a revolta de 
como você partiu! Vá com 
Deus Freitas, que papai 
do céu te receba de bra-
ços abertos”, dizia uma 
das mensagens.

O prefeito do Rio de Ja-
neiro foi multado pela pró-
pria Prefeitura. Eduardo 
Paes recebeu uma multa de 
R$ 562, 62 após aparecer 
no início do mês sem más-
cara em uma roda de sam-
ba – proibido pelo próprio 
decreto – no Centro da ci-
dade. Segundo a Secretaria 
de Ordem Pública, o valor 
já foi até pago.

Paes fez uma apresen-
tação e cantou para as pes-
soas que estavam no bar 
Armazém do Senado, no úl-
timo dia 8, na Pedra do Sal, 
Centro do Rio. Ele esteve 
no local para participar de 
uma gravação com o chef 
Pedro de Artagão, dono de 
restaurantes no Rio. Em se-
guida, caminhou pelas ruas 
e parou na roda de samba 
para continuar a gravação.

Desde a última semana, 
está em vigor, até esta úl-
tima quinta-feira (20), ba-
res e restaurantes não têm 
mais horário para fechar, 
mas apresentações musi-
cais só estão permitidas até 
23h. Por ora, rodas de sam-
ba e boates seguem proi-
bidas. O uso de máscara é 
obrigatório.

“Errei e me desculpo. 
Recebi um convite há cerca 
de um mês do chefe Pedro 
Artagão para gravar um 
programa.", disse o prefeito 
em um trecho de sua nota 
oficial, após o incidente.

Mas a população do Rio 
de Janeiro  não te desulpa, 
Prefeito. Enquanto vem im-
pondo restrições para toda 
a população, inclusive fe-
chando praia, se prestar a 
isso. NÃO TEM DESCULPA!

Foto: Reprodução

Foto: Arquivo Pessoal

Fotógrafo é morto por traficantes em 
Niterói, após pedir silêncio

Paes é multado em R$ 562 após ficar 
sem máscara em bar no Rio

Foto: Montagem

Thiago foi morto após pedir silêncio 
para traficantes

Prefeito do Rio, Eduardo Paes, 
foi multado por estar no bar 
sem máscara

arotos estão desaparecidos há cinco 
meses em Belford Roxo
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A tão esperada in-
quisição do ex-ministro 
Pazuello vazou água. Es-
peravam os "guardiões" 
da honestidade e da mo-
ralidade, os senadores 
Renan Calheiros, Jader 
Barbalho e Omar Aziz, ar-
rancar no depoimento do 
Pazuello alguma situação 
que pudesse ser utilizada 
para pedirem a cabeça do 
Presidente Bolsonaro.

Como já era esperado, 
nada foi dito ou nada que 
pudessem incriminar as 
ações do governo fede-
ral no combate a pande-
mia. Por outro lado, esses 
mesmos "guardiões" es-
tão atuando fortemente 
para que a CPI não che-
gue aos estados e municí-
pios para apurar onde foi 
parar a dinheirama que 
foi remetida pelo governo 
federal para combater a 
pandemia da Covid-19.

Primeiramente, eles, 
os "guardiões", insistiram 
em culpar o governo e 
todos aqueles que defen-
dem o tratamento preco-
ce com o uso da Hidroxi-
cloroquina, Ivermectina e 
Azitromicina, na adminis-
tração de doses de forma 
profilática para a redução 
de mortalidade. Entre-
tanto, sabemos que esses 
medicamentos não são 
recomendados na fase 
avançada da doença.

Como até agora não 
foi comprovado nenhum 
tipo de negligência do 
governo federal, frustra-
dos, os integrantes da 
CPI contrária ao governo 
federal mudaram a es-
tratégica e tentaram (e 
ainda tentam) responsa-
bilizar o governo federal 

pelas centenas vítimas no 
Brasil e, sobretudo, pelas 
mortes ocorridas no Es-
tado do Amazonas.

O Senador Randolfe 
Rodrigues, desesperado 
por incriminar o ex-mi-
nistro Pazuello, chegou 
ao ridículo de questio-
nar a suposta ajuda do 
governo de Nicolás Ma-
duro, da Venezuela, que 
teria oferecido auxílio ao 
Brasil com a liberação 
de cilindros de oxigênio. 
Sabemos que a situação 
de fome, miséria, violên-
cia e óbitos tem sido re-
corrente no dia-a-dia do 
povo venezuelano. Sem 
sombra de dúvidas, a ati-
tude do Maduro foi uma 
provocação ao Brasil e, da 
mesma forma, a atitude 
do senador durante a in-
quisição do Pazuello.

Também sabemos, 

porque é público e notó-
rio, que o povo cubano 
está passando por uma 
situação muito delicada, e 
porque não dizer caótica, 
em relação à pandemia e 
à economia. Se há condi-
ções do governo venezue-
lano em promover ajuda 
a outros povos, com cer-
teza absoluta, deveria 
ajudar ao revolucionário 
povo cubano.

Essa CPI, assim como 
todas as outras, tende 
acabar em "pizza", en-
quanto esses "guardiões" 
da honestidade insisti-
rem em atuar politica-
mente, direcionando to-
das as baterias contra o 
governo federal.

Essa CPI, para não aca-
bar em "pizza", tem que 
investigar os Estados e 
Municípios, começando 
pelo Pará, Alagoas, Ama-
zonas, Bahia, Rio Grande 
do Sul e São Paulo. Tem 
que investigar e colocar 
no xilindró os governa-
dores e prefeitos corrup-
tos e assassinos que des-
viaram milhares de reais 
destinados ao combate 
da pandemia. Esses sim 
são os verdadeiros res-
ponsáveis por mais de 
450 mil mortes. Precisam 
ser investigados pela CPI!

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

A CPI da Cloroquina: The End

CARLOS AUGUSTO
(CARLÃO)

Sindicalista, advogado e jornalista
MTb 38577RJ

Setor atacadista do Brasil teve 
crescimento bom em 2020

Da Redação com Agência  
Brasil

O setor atacadista e 
distribuidor brasileiro 
registrou crescimen-
to nominal de 5,2% em 
2020, com faturamento 
de R$ 287,8 bilhões, a 
preço de varejo. Já o cres-
cimento real ficou em 
0,7% e garantiu ao setor 
a participação de 51,2% 
no mercado nacional, 
abrangendo mais de 50% 
do mercado pelo 16º ano 
consecutivo. Os dados são 
do Ranking Abad/Nielsen 
2021 – ano-base 2020, di-
vulgado pela Associação 
Brasileira de Atacadistas 
e Distribuidores (Abad).

Segundo os dados apu-
rados junto a 600 empre-
sas participantes da pes-
quisa, o faturamento no 
ano passado 2020 che-
gou a R$ 165 bilhões, com 
49,2% a preço de varejo. 

Quanto às modalida-
des, 73% (476) dos con-
sultados responderam 
que trabalham com o 
modelo distribuidor com 
entrega; 52% (337), com 
atacado generalista com 
entrega; 31% (203), com 
atacado de balcão; 11% 
(74), com atacado de ge-
neralista de autosserviço 
e 8% (50), com o modelo 
agente de serviços.

Quanto à área de atu-
ação, os 
atacadistas 
geralmente 
concentram 
a atividade 
em sua re-
gião de ori-
gem. Mais 
da metade 
das em-

presas (53%) atua em 
apenas um estado, mas 
responde por 19,8% (R$ 
32,7 bilhões) das vendas 
totais; 4%, em 10 ou mais 
estados, respondendo 
por 44,4% (R$ 73,2 bi-
lhões) das vendas totais. 
Apenas 1% dos atacadis-
tas tem atuação em todos 
os estados, mas responde 
por 39,6% (R$ 63,8 bi-
lhões) das vendas totais.

Os dados do ranking 
indicam ainda que a mo-
dalidade de atacadistas 
que mais cresceu em 
2020 foi a do autosservi-
ço (24,9%), influenciada 
pela abertura de lojas e 
pelo fato de estar aber-
to no momento da pan-
demia, enquanto outros 
tipos de comércio per-
maneceram fechados. O 
faturamento desse ramo 
chegou a R$ 64,7 bilhões, 
além de ser o que mais 
oferece postos de traba-
lho. 

A modalidade distri-
buidor cresceu  20,2%, 
com faturamento de R$ 
47,8 bilhões, enquanto o 
atacado generalista com 
entrega evoluiu 18,2%, 
atingindo R$ 46,2 bilhões. 
O atacado de balcão cres-
ceu 22,8%, chegando a R$ 
5,2 bilhões, e os agentes 
de serviços alcançaram 
R$ 1 bilhão, com cresci-
mento de 18,5%.

Foto: Tânia Rego/ABr

Foto: Marcelo Camargo/ABr

Setor atacadista do Brasil teve 
crescimento bom em 2020
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Polícia segue investigações 

sobre morte de MC Kevin
O cantor Kevin Nasci-

mento Bueno, o MC Ke-
vin, 23 anos, morreu no 
último domingo após cair 
da varanda do quinto an-
dar de um hotel na Barra 
da Tijuca, Zona Oeste do 
Rio. O caso ainda geral 
muita dúvidas, pois não 
se sabe se ele foi empur-
rado, se jogou ou escor-
regou do local. O que se 
sabe até agora, segundo 
testemunhas, é que Ke-
vin estava no quarto do 
amigo Victor Fontenelle 
ao lado da modelo Bianca 
Rodrigues, antes do aci-
dente.

A esposa de Kevin, De-
olane Bezerra estava no 
13º andar do hotel, no 
quarto do casal, aguar-
dando por informações 
de Kevin. No início da 
tarde, ele e o amigo Vic-
tor foram até a orla onde 
conheceram Bianca e se-
guiram para a suíte 502. 
Lá os três praticaram 
sexo e Kevin teria ficado 
assutado ao saber que 
sua esposa o procurara. 
Ali, ele se pendurou para 
descer à varanda abaixo, 
mas se desequilibrou, se-
gundo depoimentos das 
testemunhas. Ele faleceu 
no fim da noite, devido a 
trauma forte na cabeça, 
após a queda.

A polícia ainda vai ou-
vir mais depoimentos e 

está com celulares de to-
dos os que estava com o 
MC no hotel para saber 
mais sobre o suposto aci-
dente. No velório do can-
tor, realizado na última 
terça-feira, na quadra da 
Unidos de Vila Maria, em 
São Paulo, a esposa criti-
cou os amigos e os cha-
mou de “sanguesugas”. 
Segundo ele, os presentes 
deveriam ter retornado 
para São Paulo, depois 
do show realizado na Vila 
Valqueire, Zona Norte, do 
Rio. Kevin foi enterrado 
no Cemitério Parque dos 
Perdizes, na capital pau-
lista.

Na saída, o pai do 
cantor, Agnaldo Bueno, 
acompanhado da mãe 
Valquíria Nascimento, de-
sabafou sobre o filho.

“Ele só deixou coisas 
boas e alegria. Ele era um 
menino brincalhão, extro-
vertido e não imaginava 
que era tão querido. Veio 
uma multidão de gente se 
despedir dele”, afirmou o 
pai de Kevin à imprensa, 
ao deixar o local.

CONFUSÃO NA 
DELEGACIA

Após a confirmação 
da morte de Kevin, hou-
ve tumulto na delegacia 
envolvendo familiares do 
cantor e alguns amigos 
presentes. Entre eles, o 

padrasto de MC Ke-
vin, tentou agredir 
os rapazes que es-
tavam com ele no 
hotel, além de em-
purrar alguns jorna-
listas. Já Deolane, a 
esposa, também foi 
para cima dos ami-
gos, mas foi impedi-
da pelos policiais.

Morre em São Paulo prefeito Bruno Covas, 
de câncer

Morreu no último do-
mingo (16), o prefeito 
licenciado da cidade de 
São Paulo, Bruno Covas 
(PSDB), aos 41 anos. Ele 
lutava contra um câncer 
que surgiu entre o estô-
mago e o esôfago e se es-
palhou por outras partes 
do corpo. COvas, estava 
internado no Hospital 
Sírio-Libanes, na capital 
paulista, onde passou os 
últimos dias de sua vida. 
Com a morte do prefei-
to eleito, Ricardo Nunes 
(MDB), que era seu vice, e 
vinha em exercício desde 
o dia 2 de maio, quando 
saiu de licença. Após a 
morte, Nunes postou uma 
foto com Bruno.

“A dor toma conta, 
perder um amigo, um ir-
mão, que é referência de 
integridade, companhei-
rismo, generosidade, dói 
muito”, homenageou.

Bruno Covas é o pre-
feito eleito mais jovem 
da história de São Paulo. 
Neto dos ex-governador 
Mário Covas - que tam-
bém faleceu de câncer em 
2001 - Bruno assumiu a 
prefeitura quando João 
Doria saiu do cargo para 
concorrer a vaga em São 

Paulo para concorrer a 
vaga de governador. Des-
cobriu o câncer em 2019, 
mesmo assim concorreu à 
prefeitura, vencendo Gui-
lherme Boulos (PSOL), no 
segundo turno. 

Ele foi sepultado no 
Cemitério do Paquetá, em 
Santos, no litoral paulista, 
no mesmo lugar que seu 
avô. Antes do enterro, foi 
realizada uma cerimônia 
no Edifício Matarazzo, 
sede da prefeitura, reu-
nindo familiares e amigos 
próximos, por volta das 
13h. A cerimônia durou 
cerca de 50 minutos. De-
pois, o corpo de Bruno 
seguiu em cortejo em 
carro de bombeiros pelas 
ruas da capital até a Praça 
Oswaldo Cruz. Durante o 
trajeto, na Avenida Pau-
lista, o carro dos bombei-
ros foi cercado por sim-
patizantes que queriam 
se despedir e seguravam 
faixas e cartazes.

Em seguida, o cortejo 
com familiares e amigos 
próximos seguiu para 
Santos, até o Cemitério 
do Paquetá. Equipes da 
Guarda Civil Municipal 
de Santos montaram um 
cerco no entorno do ce-

mitério, para evitar aglo-
merações. O governador, 
João Doria, também es-
teve presente. Ele falou 
do amigo na saída do ve-
lório. Após o velório, o 
filho Tomás ajudou a car-
regar o caixão até o carro 
do Corpo de Bombeiros. 
Simpatizantes do prefei-
to aplaudiram a saída do 
corpo para o cortejo pelas 
principais ruas do Centro 
de São Paulo. 

"Aos 41 anos, ele se 
despediu de nós, mas dei-
xou um legado, um legado 
de alguém que, no plano 
humano, foi afetivo, hu-
mano, carinhoso, amoro-
so, sincero, compartilha-
dor, e dividiu com os seus 
amigos, seus familiares e 
com o seu filho seu espí-
rito sempre muito afetu-
oso, brincalhão e integra-
dor", comentou.
POLÊMICA NA PANDEMIA

Já doente, Bruno Covas 
se envolveu em uma po-
lêmica no final de janei-
ro, durante a pandemia 
da Covid-19. O prefeito, 
santista declarado, este-
ve com outras cinco mil 
pessoas na final da Copa 
Libertadores entre seu 
time Santos e o Palmei-
ras, no Rio de Janeiro, no 
Maracanã. Bruno estava 
acompanhado de seu fi-
lho Tomás e recebeu du-
ras críticas. Na ocasião, o 
então prefeito declarou 
que queria passar um mo-
mento de lazer com seu 
filho e aproveitar aquilo. 
O Santos, inclusive, seu 
clube de coração, postou 
homenagem póstuma ao 
prefeito, com uma foto 
dele ao lado de Tomás.

Foto: Governo de São Paulo

Foto: Arquivo pessoal

Bruno Covas faleceu aos 41 anos, em São Paulo
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Ministério da saúde confirma mais de 90 
milhões de doses distribuídas

Placas de rua com nome de 
Paulo Gustavo são instaladas

S A Ú D E . . .

Segundo dados divul-
gados pelo Ministério da 
Saúde, o Brasil já distri-
bui mais de 90 milhões de 
doses da vacina contra a 
Covid-19, por todo o ter-
ritório brasileiro. Segundo 
a pasta, no período entre 
quinta-feira da semana 
anterior (13) e esta quar-
ta-feira que passou (19), 
o total é de 13 milhões de 
doses de vacinas distribu-
ídas aos estados e municí-
pios. Destas doses, 8,3 mi-
lhões são da AstraZeneca; 
4 milhões, da CoronaVac 
e 647 mil,da Pfizer. Uma 
nova contagem será divul-
gada na próxima semana 
de forma oficial pelo Mi-
nistério.

De posse das vacinas, os 
estados são os responsá-
veis pela divisão e entrega 
dos lotes aos municípios.
De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, já foram en-
viadas doses para vacina-
ção de 15 dos 28 grupos 
prioritários estabelecidos 
pelo Plano Nacional de 
Operacionalização da Va-
cinação contra a Covid-19. 
Até agora, mais de 55.960. 
152 de doses foram aplica-
das, com 18 milhões total-
mente imunizados, segun-
do informações divulgadas 
oficialmente nesta sexta-

-feira (21).
O Brasil registra um to-

tal de 444.094 mortes pela 
doença desde o início da 
pandemia, com um total de 
14.330.118 recuperados, 
além da quantidade de va-
cinados, divulgadas acima. 
A ideia é estar até o fim do 
ano com toda a população 
adulta imunizada contra 
o vírus. No Rio de Janeiro, 
por exemplo, o prefeito 
Eduardo Paes divulgou na 
última semana que todos 
os adultos da cidade serão 
imunizados até outubro, 
seguindo o cronograma, 
pelo menos das primeiras 
doses.

PRODUÇÃO DE 
VACINAS

Os imunizantes pro-
duzidos no país, contudo, 
têm sofrido com a falta de 
ingrediente farmacêuti-
co ativo (IFA). O Instituto 
de Tecnologia em Imuno-
biológicos da Fundação 
Oswaldo Cruz (Bio-Man-
guinhos/Fiocruz) infor-
mou que deve receber nos 
próximos dias uma nova 
remessa de IFA para a pro-
dução de vacinas contra a 
covid-19. 

Os carregamentos do 
insumo são importados 
da China, onde são produ-

zidos pela Wuxi Biologics. 
Após a próxima entrega, 
está prevista para o dia 
29 deste mês a chegada de 
mais uma remessa. Com o 
desembarque dos dois car-
regamentos de IFA no Bra-
sil, a Fiocruz afirma que 
estará garantida a entrega 
de vacinas ao Programa 
Nacional de Imunizações 
nas três primeiras sema-
nas de junho. Já o Institu-
to Butantan informou que 
um carregamento de ma-
téria-prima para a Coro-
naVac chegará ao Brasil no 
próximo dia 26 de maio.

 A produção de vacinas 
contra a covid-19 no Bu-
tantan está paralisada  por 
falta de insumos. Segundo 
o instituto, está prevista a 
chegada de um lote com 4 
mil litros de IFA, suficien-
tes para a produção de 7 
milhões de doses da va-
cina contra covid-19. De 
acordo com a instituição, 
a falta de matéria-prima 
ocorreu por problemas 
burocráticos, provocados 
por declarações de mem-
bros do governo brasileiro 
sobre a China.

Mesmo com esse pro-
blema, o Brasil também 
negocia a compra de novas 
doses de vacinas, incluin-
do as da norte-america-

na Pfizer, que estavam 
acertadas desde agosto 
de 2020, porém acabou 
não se concretizando 
no período. Essa quan-
tidade, inclusive, é um 
dos principais temas 
abordados na CPI da 
Pandemia, que cobra 
explicações do governo 
federal sobre a demora 
na compra de imuni-
zantes, o que, para eles, 
atrasou a vacinação em 
todo Brasil.

A Prefeitura de Niterói 
instalou as 46 placas da 
Rua Ator Paulo Gustavo, 
em Icaraí. A via, uma das 
mais importantes da Zona 
Sul da cidade, deixou de 
levar o nome do coronel 
Moreira César e passou 
a homenagear o artista 
niteroiense que morreu 
vítima de Covid-19 aos 
42 anos.

A mudança no nome 
da rua foi aprovada por 
90% dos niteroienses 
em consulta pública com 
mais de 34 mil partici-
pantes e teve mensagem 
executiva do prefeito Axel 
Grael aprovada pela Câ-
mara. O projeto de lei so-
bre a alteração do nome 
foi sancionado no dia 13 
de maio. A cidade tam-
bém prepara um circuito 
cultural e uma estátua em 
homenagem ao artista no 
Campo de São Bento.

Nascido e criado em 
Niterói, Paulo Gustavo 
sempre exaltou a cidade 
e a usou como cenário em 
seus trabalhos. Belos lo-
cais como a Praia de Boa 
Viagem, o Campo de São 
Bento e Icaraí 
ganharam todo o 
País.

As placas se 
dividem em dois 
tipos. Um mode-
lo com o nome 
"Rua Ator Pau-

lo Gustavo", seguida pe-
las informações sobre o 
artista e o CEP da via. O 
outro tipo, que integra o 
Circuito Turístico Cultu-
ral Paulo Gustavo, tem o 
rosto do ator e uma das 
três frases: “Rir é um ato 
de resistência”, na esqui-
na da Rua Presidente Ba-
cker com Rua Ator Paulo 
Gustavo; “Ame na práti-
ca, na ação. Amar é ação, 
amar é arte”, na esquina 
da Rua Otávio Carneiro; e 
“O humor salva, transfor-
ma, alivia, cura, traz espe-
rança pra vida da gente”, 
na esquina da Rua Lopes 
Trovão.

O prefeito Axel Grael 
disse que, com esta ho-
menagem, Niterói de-
monstra respeito pelo 
artista, que enalteceu a 
cidade com sua genialida-
de e talento. “Niterói está 
homenageando, de várias 
formas, mais um de seus 
filhos. É muito justo que 
a cidade retribua e de-
monstre admiração pelo 
trabalho deste artista, 
que sempre retratou Ni-
terói com carinho”.

Foto: Tânia Rêgo/ABr

Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

Brasil já conta com mais 18 milhões 
totalmente imunizados
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A G E N D A  D E  L I V E S . . .

Valdeck Lima, Vanilson Branco, Karina 
Menascé e Elaine Torres participaram de lives
Valdeck Lima e Vanilson Branco, presidente e diretor do time de futebol amador 

Nacional Sport Clube, a cantora Karina Menascé e a advogada Elaine Torres foram 
os entrevistados da semana nas lives do Jornal DR1. As lives acontecem as terças, 
quartas e quintas, às 15h, no Instagram @jornaldr1 e, depois, podem ser revistas 
no próprio Instagram ou nos canais do jornal no Youtube e Facebook.

Valdeck Lima e Vanilson 
Branco

Valdeck e Vanilson fa-
laram do Nacional Sport 
Clube (@nacionalsport-
clube), fundado em 1987 e 
que muda a vida de diver-
sas crianças de Santa Cruz, 
no Rio. Um dos craques 
formados pelo projeto foi 
Thiago Silva, zagueiro do 
Chelsea e da Seleção Brasi-
leira. Eles também falaram 
sobre as dificuldades para 
manter o projeto de pé e 
sobre a busca por doações.

Karina Menascé
A vocalista da banda 

Allen Key, Karina Menas-
ce (@kamenasce), foi a 
convidada da nossa live na 
terça-feira e falou sobre os 
projetos e sobre os sonhos 
de sua banda. Karina co-
mentou das influência na 
música e deu dicas para 
quem ainda sonha entrar 
no mercado musical. Tam-
bém lembrou os efeitos da 
pandemia para quem tra-
balha com shows e neste 
mercado.

Elaine Torres
A advogada Elaine Tor-

res (@elainetorres_adv), 
que tem 25 anos de car-
reira, contou um pouco 
sobre sua trajetória pes-
soal e profissional. Ela 
falou da relação com a fa-
mília -- os irmãos e o filho 
também são formados em 
Direito --, sobre a imobili-
ária que mantém com os 
filhos e o marido e sobre 
os desafios na carreira. 
Para quem está iniciado, 
ela também deu dicas.

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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Por Fabiana Santoro
(supervisionada por 
Alan Alves)

Premiado no 
festival de Cannes,-
Terra Selvagem 
conta a história de 
Cory, um caçador 
de coiotes e preda-
dores traumatizado 
pela morte da filha 
adolescente, e que 
encontra um corpo 
congelado de uma 
menina em meio a 
neve e decide ini-
ciar uma investiga-
ção sobre o crime. 

Ao lado dele está 
uma agente novata 
do FBI, que desco-
nhece a região.

“Terra Selva-
gem é inspirado 
em diversos acon-
tecimentos. Há 20 
anos, eu estava na 
reserva acampando 
com alguns ami-
gos e meu irmão. 
Então uma garota, 
ela era a capitã do 
time de basquete, 
tinha conseguido 
uma bolsa para ir 
à faculdade, desa-
pareceu. Era uma 

grande guerrei-
ra. E ela simples-
mente desapa-
receu. Mas, por 
mais trágico que 
isso tenha sido, 
ninguém se sur-
preendeu porque 
é algo comum." 
revelou Taylor 
Sheridan. O filme 
está disponível 
no TelecinePlay.

Em homenagem 
ao 17 de maio, dia 
mundial de combate 
a LGBTFobia, a indi-
cação dessa semana 
é o documentário 
‘A morte e a vida de 
Marsha P. Johnson’, 
de David France. O 
filme mostra a vida 
de um dos nomes 
mais importantes 
nomes para a luta 
por direitos LGBT’s. 

O documentário 
aborda questões 
sociais e culturais. 
Enquanto enfrenta 
a maré de violência 
contra as mulhe-
res transgénero, 
a ativista Victoria 
Cruz investiga a 
morte suspeita da 
sua amiga Mar-
sha P. Johnson em 
1992 que foi as-
sassinada aos 46 
anos. Marsha era 
uma mulher trans-
gênero, ativista 
dos direitos de 
pessoas LGBTI+, 

fundadora do grupo 
Street Transvestites 
Action Revolutiona-
ries e teve um papel 
fundamental na Re-
volta de Stonewall 
- a primeira revolta 
de pessoas LGBTI+ 
contra a repressão 
policial e que deu 
origem à parada do 
Orgulho LGBT. 

O episódio é con-
siderado o pontapé 
inicial do movimen-
to LGBT contempo-
râneo. O documen-
tário está disponível 
na Netflix. 

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

H O R Ó S C O P O . . . . . . . . . . . . . . . . .
Horóscopo – 24/05 ao dia 30/05 - Nesta semana teremos um 

eclipse lunar durante a Lua cheia no dia 26, mexendo com diversos 
aspectos em nossas vidas, evidenciando principalmente a vida finan-
ceira e a vida amorosa de cada casa. Se dê a oportunidade de dar 
uma guinada nessas áreas da sua vida, lembrando sempre que toda e 
qualquer coisa que queira alcançar, o movimento deve partir de você.
....................................................................................................

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

Vênus em ângulo de apoio a Plutão no setor do sucesso 
profissional. Conjunção extremamente amigável com Sa-

turno, planeta da estabilidade. Marte vinculará a Urano, no seu setor 
salarial. Vantagem na aprovação de uma promoção. Se for pedir um au-
mento salarial, aguarde um ou dois dias depois dessa Lua.

ÁRIES - 21/03 a 20/04

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

Provável que mude de emprego ou consiga novos clien-
tes. Porém, antes de pensar em expansão, faça uma revi-

são. Alguém lhe deve dinheiro, cobre; a pessoa pagará em breve. Vênus, 
seu planeta regente, receberá um raio brilhante de Saturno no mesmo 
período, vinculando sucesso profissional à maior renda. 

TOURO - 21/04 a 20/05

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

Projetos estão exigindo muito de você, portanto, vai 
precisar descansar. Dedique-se à sua saúde. Vá fazer 

exames atrasados ou marque médicos que vem adiando. Também tente 
separar alguns horários para relaxar, não fazer nada. Marte em Câncer 
deve aumentar suas despesas. Isso vai durar até 11 de junho.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

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

Lua em Touro aguça o lado coletivo, deixando com von-
tade de retomar sua vida social. Ainda não é hora disso, 

encontre conforto nos amigos de outra maneira. A semana despertará 
sua criatividade. No dia 26, um eclipse lunar durante a Lua cheia em 
Sagitário avisa que uma fase importante está terminando.

CÂNCER - 21/06 a 21/07

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

Ouça quem confia e suas opiniões. Algumas conexões vão 
se fortalecer e farão com que você tome decisões importan-

tes – pode ser que escolha aumentar a família. Isso deve perto do eclipse 
lunar durante a Lua cheia em Sagitário, no dia 26. Júpiter está em Peixes 
até 28 de julho: sua renda vai aumentar.

LEÃO - 22/07 a 22/08

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

No dia 26, acontece um eclipse lunar durante a Lua 
cheia em Sagitário. Mudanças se desenrolarão em sua 

casa. Talvez você se mude ou resolva reformar. É possível que alguém da 
sua família precise de ajuda. Pode ser que você feche um projeto incrível 
e inédito e que se inscreva em um curso no exterior.

VIRGEM - 23/08 a 22/09

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

O eclipse lunar em 26 de maio trará propostas de parce-
rias. Só evite assinar contratos, porque Mercúrio ficará 

retrógrado no dia 29 e estará enfraquecido na data do eclipse. Levará 
a confusões posteriores relativas às letras miúdas e exige, muitas vezes, 
renegociações, adiando o começo do projeto.  

LIBRA - 23/09 a 22/10

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

No dia 26 de maio, um eclipse lunar na lua cheia 
indica que vai falar bastante sobre finanças e renda. 

Júpiter entra em Peixes pela primeira vez em 12 anos, e fica até 28 de ju-
lho, combinando perfeitamente e estimula o romance. Pode ser um dos 
melhores períodos para conhecer alguém, mesmo que online.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11

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

Essa semana lhe dará força para seguir com um pla-
no de mais saúde após o último ano – que teve pouco 

movimento e muito stress. Se você tem vontade de começar uma rotina 
de exercícios, essa é a hora. Siga um bom plano com um professor para 
evitar lesões. Momento favorável para conseguir novo emprego.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12

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

Momento importante para se dedicar ao relacio-
namento amoroso. Dedique- se a fazer atividades 

que os dois apreciam, como ver filmes, cozinhar. Há até algumas opções 
digitais, como participar de uma degustação de vinho. Conversem bas-
tante, isso levará a conclusões sobre o desejo de aumentar a família.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 21/01

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

Até 2/6 Vênus passeia por Gêmeos, casa do romance. 
Caso esteja planejando mudanças no visual, essa é a 

hora. Também é bom período para conhecer alguém (lembre-se, con-
tudo, que não é hora de correr riscos, então recorra ao ambiente virtual 
nesse começo de troca). O momento destaca também as amizades.

AQUÁRIO - 22/01 a 19/02

Você terá uma oportunidade de dar uma volta até uma 
cidade próxima. Não será uma viagem, já que não é o 

momento para isso e o risco ainda é grande, mas só dirigir até um lugar 
próximo e olhar cenários diferentes já causarão algum alívio. Momento 
de excelentes oportunidades para um romance acontecer.

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
- 4 ovos
- 1/2 xícara de azeite
- 1 xícara de leite
-100 g de parmesão ra-

lado
- 3 xícaras de polvilho 

doce
- Sal a gosto
- Orégano a gosto
- 1 colher (sopa) de fer-

mento em pó
- Linguiça calabresa as-

sada e picada

- Muçarela em cubos 
pequenos

- Tomate picado (sem 
semente)

Modo de preparo
Bata os ovos no liquidi-

ficador. Acrescente o leite, 
óleo, parmesão, sal, polvi-
lho doce e bata novamen-

te. Depois, em uma vasilha 
adicione a massa, junte a 
linguiça, muçarela, oréga-
no, o tomate e, por último, 
o fermento. Misture bem 
e despeje em uma forma 
untada e leve ao forno, 
previamente aquecido, 
por 30 minutos.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Terra Selvagem Marsha P. Johnson e o 
marco contra a LGBTFobia

Torta de pão 
de queijo 
recheada
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Por Fabiana Santoro           
(Supervisionada por Alan 
Alves)

A Sala de Leitura da 
Cidade das Artes retoma 
sua programação nesta 
terça (18) e conta com 
nova exposição, bate-pa-
pos, lançamentos de li-
vros e oficinas voltadas 
para as áreas de Arte e 
Conhecimento. O espaço 
continua fechado para 
grandes espetáculos, te-
atro, orquestras e musi-
cais.

Além de um ponto cul-
tural, a Cidade Das Artes 
também é um ponto de 
vacinação contra a Co-
vid-19. A vacinação acon-
tece no 2° andar da Cida-
de das Artes, no foyer da 

Grande Sala e a cada dia 
é destinada aos grupos 
prioritários indicados 
nos calendários oficiais 
de vacinação divulgados 
pela Secretaria Municipal 
de Saúde

A Fundação Cidade 
das Artes, por meio de 
seu programa de Arte e 
Educação, apresenta uma 
programação de ativida-
des literárias e artísticas 
destinadas às crianças e 
jovens das escolas, às fa-
mílias e aos participan-
tes individuais. Confira a 
Programação da Sala de 
Leitura:
EXPOSIÇÃO MULHERES E 

MÚSICA
Data: 18/05 – 28/05
Dias e Horários: terça 

a sexta de 10h às 17h

A exposição de Arte 
Colagem Mulheres e Mú-
sica, de Lili Rose, é inspi-
rada na memória de algu-
mas mulheres corajosas 
que se reinventaram, de-
safiaram, transgrediram, 
sobreviveram e tiveram 
momentos marcantes na 
história da música brasi-
leira.

MULHERES IN RIO
Neste evento, o públi-

co pode fazer doação de 
leite em pó ou Kit Higiene 
voltados para as comuni-
dades Mulheres da Pedra 
em Guaratiba  e Quilom-
bo do Camorim em Jaca-
repaguá

Data: 21/05 – 18/06
Dias e Horários: sex-

tas-feiras quinzenalmen-
te, de 15h às 17h

Temáticas:
21/05 – O Feminino 

Atemporal
04/06 – Terapias Al-

ternativas para Conexão 
e Felicitude

18/06 – Amor, Sexo e 
Idade

Mulheres In Rio reto-
ma as atividades presen-
ciais, respeitando todos 
os cuidados e recomen-
dações da OMS. A cada 
quinzena, das 15 às 17hs, 
uma Roda de Conversa, 

sempre trazendo na pro-
gramação mulheres que 
são referência ou poten-
ciais influenciadores no 
impacto social de seus 
projetos. Dia 21 de maio 
já estão confirmadíssi-
mas 3 mulheres incríveis 
para a Roda de Conversa 
Mulheres In Rio.

Para mais informações 
da programação basta 
acessar https://www.jor-
naldr1.com

C U L T U R A . . .

M Ú S I C A . . .

O último episódio da 
série documental “Sandy 
e Junior: A história”, vai ao 
ar pela Globo no dia 23. A 
emissora anunciou para 
o dia 30 a exibição do 
show “Nossa história” da 
turnê de Sandy e Junior. 
A apresentação de 2019, 
marcou o reencontro da 
dupla nos palcos em uma 
turnê que celebrou os 30 
anos de carreira dos ir-
mãos. O especial será o 
show feito no Allianz Par-
que, em São Paulo, e con-
ta com imagens de outros 
shows da turnê com a di-
reção de Raoni Carneiro. 
O repertório inclui suces-
sos como "Quando você 
passa (Turu Turu)", "As 
quatro estações", "A len-
da", e "Vamo pulá!", entre 

outros.
A série distribuída 

pelo GloboPlay conta a 
trajetória de sucesso da 
dupla Sandy & Junior, ofe-
recendo ao público uma 
viagem pela vida profis-
sional e pessoal dos ir-
mãos que se tornaram 
um marco da música bra-
sileira. Os sete episódios 
acompanham diversos 
momentos de sua carrei-
ra artística, desde a in-
fância até a recente turnê 
Nossa História. A partir 
de um vasto arquivo mu-
sical e de imagens inédi-
tas, a produção recons-
trói os mais de 30 anos 
da dupla, trazendo ainda 
depoimentos de familia-
res, fãs e grandes artistas 
- como Roberto Carlos e 

Ivete Sangalo
Sandy & Junior foram 

uma dupla vocal brasilei-
ra formada pelos irmãos 
Sandy e Junior Lima. In-
fluenciados por músicos 
na família, os irmãos ini-
ciaram sua trajetória pro-
fissional na música após 

uma aparição no progra-
ma Som Brasil, em 1989, 
onde cantaram "Maria 
Chiquinha". Sandy era 
a vocalista principal do 
duo, enquanto Junior era 
responsável pelos vocais 
de apoio, além de tocar 
instrumentos como gui-

tarra, violão e bateria.
Os irmãos são recor-

distas em vendas de dis-
cos no Brasil. Ao todo, 
são mais de 20 milhões 
de cópias vendidas entre 
CDs e DVDs, além de meio 
milhão de singles digitais. 

Show de Sandy & Junior da turnê "Nossa História" será exibido na TV

Cidade das Artes reabre as portas e tem programação até julho de 2021

Foto: Cesar Fonseca

Foto: Site Cidade das Artes
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Com a pandemia de co-
vid-19, os consumidores 
do Rio de Janeiro estão 
procurando fazer as com-
pras em supermercados 
apenas uma vez ao mês. É 
o que revela pesquisa fei-
ta pela Associação de Su-
permercados do Estado 
do Rio de Janeiro (Asserj) 
com 1.300 pessoas, entre 
o final de abril e início de 
maio, em estabelecimen-
tos das zonas norte e oes-
te da capital.

Entre os entrevista-
dos, 84% disseram que 
destinam um dia do mês 
para as compras e que o 
motivo principal era a 
pandemia. 10% respon-
deram dois dias e 6% que 
vão semanalmente ao su-
permercado.

O presidente da Asserj, 
Fábio Queiróz, disse que 
o percentual não surpre-
endeu e comprovou que 
os consumidores estão 
respeitando as normas de 
não aglomeração. Segun-
do Queiroz, o setor vem 
acompanhando o movi-
mento ao longo da pan-
demia, e a ida limitada 
aos supermercados é um 
efeito claro e direto da si-
tuação e das orientações 
dadas aos consumidores. 

No início da pandemia, 
o consumidor chegou a 
fazer uma corrida aos 
supermercados porque 
temia o desabastecimen-
to. Queiroz destacou que 
isso mudou na medida 
em que a Asserj garantiu 
a manutenção dos produ-
tos, monitorando toda a 
cadeia de consumo e tra-
balhando com estoques 
altíssimos.

“Se tivesse algum pro-

blema, ainda teríamos 
bastante estoque para 
consertar. A estratégia 
deu certo, e a população 
ajudou também. Quan-
do ela olhou as gôndolas 
abastecidas, freou esse 
movimento e a gente foi 
navegando até hoje. Pa-
íses muito mais desen-
volvidos sucumbiram à 
tarefa de abastecer o seu 
povo em menos tempo. 
Não é o nosso caso, em 
absoluto”, afirmou.

Conforme a pesqui-
sa, 60% dos entrevista-
dos fazem as compras 
sozinhos, 36% têm um 
acompanhante e 4% vão 
com mais de três pes-
soas. Queiróz elogiou a 
mudança nos hábitos do 
consumidor, que atendeu 
aos pedidos do setor, mas 
disse que ainda é preciso 
melhorar. “Agradeço a es-
ses 60% mas espero que 
possamos aumentar os 
números. O ideal, no mo-
mento, é fazer as compras 
sozinho”, reforçou.

Queiróz destacou que 
permanece a preferên-
cia do consumidor pela 
compra de produtos con-
gelados, produtos de hi-
giene e limpeza, sucos e 
bebidas. Para ele, é natu-

ral que produtos ligados à 
saúde, como os de limpe-
za, estejam entre os mais 
procurados.

Desde o início da pan-
demia, os supermercados 
reforçaram o sistema de 
compras online e delivery 
para atender à demanda. 
No entanto, 96% dos en-
trevistados na pesquisa 
disseram que preferem 
comprar presencialmen-
te e só 4% usam os canais 
digitais para isso.

Segundo o presidente 
da Asserj, a compra pre-
sencial é um hábito do 
consumidor, que, no en-
tanto, passou a procurar 
também as entregas e, 
por isso, as lojas tiveram 
que se equipar, destacan-
do uma área no depósito 
apenas para atender esse 
tipo de serviço e agilizar 
a chegada dos produtos 
aos consumidores. 

“Houve muita modifi-
cação no setor em relação 
ao delivery. Ficamos mais 
especializados, fizemos 
treinamentos mais cons-
tantes, principalmente 
no começo da pandemia, 
que foi uma loucura, mas 
o varejo responde rápido. 
Hoje a gente tem as entre-
gas em prazo razoável.”

Por Fabiana Santoro 
(Supervisionada por Alan 
Alves)

No último dia 17 de 
maio, foi celebrado o Dia 
Internacional de Com-
bate à LGBTfobia. A data 
marca a luta da comuni-
dade pelo direito à vida, 
educação,  trabalho e saú-
de.  

Há 30 anos, neste dia, 
em 1990, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
retirou a homossexuali-
dade da lista de distúr-
bios mentais da Classi-
ficação Internacional de 
Doenças (CID). A decisão 
reconheceu que a orien-
tação afetivo-sexual não 
pode ser considerada do-
ença, por se tratar de tra-
ço da personalidade do 
indivíduo. 

O Brasil ocupa o pri-
meiro lugar no ranking 
de países que mais vio-
lentam e matam LGBT+, 
esse dado mostra a ex-
trema vulnerabilidade 
da comunidade causada 
pela discriminação. 

LGBTfobia
Em segundo lugar nas 

denúncias de LGBTs ao 
Disque 100 estão os cri-
mes de discriminação – 
por conta do gênero e/ou 
sexualidade de um indi-
víduo. Ao longo dos anos 
de 2017 e 2018 a maior 
parte das denúncias fo-
ram referentes a casos 
de violência psicológica, 
ameaças e humilhações, 
seguidos por crimes de 
discriminação por gêne-
ro, orientação sexual e 
violência física como ho-
micídio, lesão corporal, 

entre outros.
O Brasil registra atu-

almente uma morte por 
homofobia a cada 23 ho-
ras. A ONG Grupo Gay da 
Bahia é uma das organi-
zações não governamen-
tais que promovem um 
esforço de fornecer dados 
sobre violências que aco-
metem a população LGBT 
no Brasil. Para mais infor-
mações acesse: http://
www.ggb.org.br

Conheça ONGs de apoio 
a LGBT´s:

ONG LGBT+ é uma pla-
taforma que tem como 
objetivo servir de elo en-
tre as pessoas e as ongs, 
se sentirem valorizadas 
e incluídas na socieda-
de, criando um espaço 
de identificação, empo-
deramento e acolhimen-
to para projetos, causas 
e pessoas LGBTQIAPD+ 
que precisam de ajuda. 
Basta acessar o site ht-
tps://sitelgbt.org/sobre-
nos/ que você pode en-
contrar diferentes ongs 
de apoio voltadas para a 
comunidade, além de po-
dcast, rádios e vídeos no 
youtube.

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

Conheça ongs que ajudam no 
combate à homofobia no Brasil

Com pandemia, consumidor carioca vai às 
compras apenas uma vez por mês

F I N A N Ç A S . . .

Foto: Manuela Barbosa

Foto: Tânia Rego/ABr
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O Brasil chega aos 14 
meses de quarentena, 
e o brasileiro teve que 
se reinventar e realizar 
uma série de adaptações 
no seu dia a dia, adotan-
do uma postura de mais 
cuidados com essa nova 
rotina imposta, tanto no 
âmbito mental como no 
físico. Pensando nisso, a 
Hibou - empresa de mo-
nitoramento de mercado 
e consumo - fez um estu-
do que revela como serão 
os hábitos e comporta-
mentos com a vacinação 
e o fim do isolamento.

"De forma geral, mui-
tos hábitos bacanas serão 
mantidos assim que tudo 
isso terminar. Estamos 
de fato vivendo de uma 
maneira diferente e, para 
uma boa parte dos bra-
sileiros, as compras pela 
internet continuará sen-
do muito utilizada. A saú-
de física e mental seguem 
com peso maior nas prio-
ridades do dia a dia, assim 
como a interação maior 
com a família e pessoas 
que amamos. Empatia e 
ajuda ao próximo devem 
se manter presentes.", 
explica Ligia Mello, sócia 
da Hibou, e res-
ponsável pela 
coordenação da 
Pesquisa.

O home office 
foi uma grande 
mudança com-
portamental no 
novo normal 
dos brasileiros, 
57,7% dos entre-
vistados traba-
lham em casa e 
64,8% deles deve 
manter o mesmo 
regime de traba-

lho no futuro. Uma parte 
de 81,1% fica grudado no 
celular o dia todo e, desse 
total, 72% pretende man-
ter o hábito.

Dos 80,6% que se di-
vertem com amigos no 
whatsapp, 97,8% con-
tinuará brincando nos 
grupos. Para eventos on-
line de lazer e negócios 
(56,2%), reuniões virtu-
ais (57,5%) e reuniões 
de família pela internet 
(39,3%), respectivamen-
te, o valor de continui-
dade dessas atividades é 
84,3%, 83,4%, 63,5%.

Muitos sentem falta 
de sair de casa aos finais 
de semana para passe-
ar e fazer compras. Dos 
72,4% que fazem com-
pras em redes de varejo 
online, 95,6% continua-
rão no mesmo processo, 
assim como os que con-
somem roupas e sapatos 
pela internet, dos 68,5% 
que possuem o hábito, 
90,9% devem seguir o 
mesmo estilo de compra. 
A grande mudança ficou 
com o mercado, já que 
aqui esse é um jeito total-
mente novo de fazer com-
pras e, dos 44,4% que já 

adotaram essa modalida-
de, 80,2% continuam da 
mesma forma com o fim 
da pandemia.

Saúde virou prioridade
A saúde física e mental 

tem um peso ainda maior 
quando toda a popula-
ção mundial encontra-
-se em isolamento social 
por mais de um ano. No 
Brasil, a pesquisa tam-
bém mostrou que, com 
índice de continuidade 
acima de 90%, no cená-
rio pós pandemia, ainda 
serão hábitos atividades 
como exercício físico ao 
ar livre (58,9%), tomar 
vitaminas diariamen-
te (58,3%), meditação 
(28,2%) e faxina resi-
dencial (91,6%). Dormir 
mais (74%) e usar álcool 
gel diariamente (96,4%), 
continuará firme no dia a 
dia para 82,9% e 88,5%, 
respectivamente.

Uma maioria de 98,5% 
utiliza máscara em locais 
públicos fechados, mas 
apenas 60,7% continuará 
usando com o fim da pan-
demia. Metade dos entre-
vistados praticam exer-
cícios em casa e 76,8% 
devem manter o costume.

Foto: Reprodução

Mais de 60% dos brasileiros 
pretendem seguir em home office

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

Home Office deve virar tendência, 
mesmo após pandemia

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

A atriz Eva Wilma mor-
reu, aos 87 anos, em de-
corrência de câncer no 
ovário. A informação foi 
confirmada pela equipe 
da artista para o UOL. 

"Comunicamos que a 
atriz Eva Wilma, 
faleceu às 22h08, 
no Hospital Isra-
elita Einsteins, 
em São Paulo, em 
função de um cân-
cer de ovário dis-
seminado, levan-
do a insuficiência 
respiratória. Nos-

sos profundos e sinceros 
sentimentos a todos os 
familiares, especialmente 
a John Herbert Buckup Jr 
e Vivien Buckup” diz nota 
divulgada pela assessoria 
de imprensa da atriz.

A equipe de Rita Lee 
informou nesta quinta-
-feira, pelo Instagram, 
que a cantora, de 73 anos, 
foi diagnosticada com um 
tumor primário no pul-
mão. Segun-
do o comu-
nicado, Rita 
descobriu a 
doença após 
fazer um che-
ck-up no Hos-
pital Israelita 
Albert Eins-
tein, em São 
Paulo. A can-
tora perdeu 
a mãe para 

o câncer, e tinha grande 
risco de desenvolver a 
doença. Rita Lee dará se-
quência ao tratamento de 
imuno e radioterapia nos 
próximos dias.

A modelo Naomi Cam-
pbell anunciou nesta ter-
ça-feira (18) que deu à 
luz à sua primeira filha. 
Naomi compartilhou uma 
foto nas redes sociais dos 
pés da filha recém nasci-

da. 
"Uma bênçãozinha 

linda me escolheu como 
mãe, muito honrada de ter 
esta alma gentil em minha 
vida, não há palavras para 

descrever o laço 
por toda vida que 
agora divido com 
você, meu anjo. Não 
existe amor maior", 
escreveu Campbell, 
de 50 anos, no Ins-
tagram.

Morre atriz Eva Wilma

Rita Lee é diagnosticada com tumor

Naomi Campbell é mãe

Foto: Reprodução /Instagram

Foto: Reprodução /Instagram

Foto: Reprodução /Instagram
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“O esporte tem poder para mudar a realidade dos jovens”
Fundador e diretor de time de futebol amador que revelou Thiago Silva falam de projeto com jovens carentes no RJ

Mudar a realidade de crianças e adoles-
centes através do futebol. Esse é o propósito 
do Nacional Sport Club, time amador funda-
do em 1987 em Santa Cruz, no Rio. Nos qua-
se 34 anos de história, muitos jovens tiveram 
suas vidas transformadas depois de passa-
rem pela equipe, entre eles nada mais nada 
menos que Thiago Silva, zagueiro do Chelsea 
e da Seleção Brasileira. Foi no Nacional que 
o craque e outros tantos jogadores deram os 
primeiros passos.

O clube, que trabalha atualmente com cer-
ca de 100 crianças e adolescentes divididos 
em várias categorias e que já soma mais de 
60 títulos, nasceu da paixão por futebol do 
baiano Valdeck Lima. Natural de Salvador, o 
atual presidente do Nacional fundou o clube 
após se mudar para o Rio depois da morte da 
mãe. Valdeck e o seu braço direito, o carioca 
Vanilson Branco, ex-atleta e atual diretor do 
clube, falaram com o Jornal DR1 sobre o tra-
balho que desenvolvem, as dificuldades para 
manter o projeto de pé e sobre a felicidade 
de ver tantas vidas modificadas pelo esporte.

JDR1 - Como surgiu a ideia de formar o clu-
be? 

Valdeck - Isso vem de um sonho de crian-
ça, lá em Salvador. Depois que me mudei, re-
solvi fazer o time em Santa Cruz. O primeiro 
nome do clube foi Replay. Depois, mudei o 
nome para Ponte Verde. Só que passou um 
tempo, meu irmão conseguiu um emprego 
para mim no Banco Nacional, na Presidente 
Vargas, e os gerentes, sabendo do meu time, 
me deram um uniforme e, em homenagem a 
eles, coloquei o nome de Nacional no time.

JDR1 – A camisa eleita a mais bonita da 
história do clube foi justamente essa cedida 
pelos gerentes, há 26 anos, não é?

Vanilson – Sim. Ela representa o início de 
tudo, e o único que tem ela até hoje sou eu. 
Essa camisa tem história, tem título. A gente, 
inclusive, tá planejando fazer uma retrô para 
presentear a galera da velha guarda. Acho 
que já vesti uns 40 uniformes desse time, 
mas igual essa aí não tem. Essa eu guardo e 
pretendo até enquadrar e pendurar na nossa 
sede.

JDR1 - Como é a realidade das crianças 
atendidas pelo projeto?

Valdeck - Muitos chegam na beira do cam-
po e dizem que não vão jogar, porque não 
jantaram ou não tomaram café. Isso me ma-
chuca. Muitos não têm casa, vivem em situa-
ção precária. Aí entra o meu lado paterno. In-
clusive já botei 17 adolescentes para morar 
na minha casa. Se um dia a gente faltar, va-
mos estar entregando muitas crianças para 
a maldade. A realidade delas não é fácil, só 
quem convive sabe.

JDR1 - Como tem sido as atividades agora 
na pandemia?

Valdeck - Eu sou treinador também e, toda 
quarta, quinta e sexta, fico de 6h até 22h com 
as crianças. Com esse vírus, a gente está tra-
balhando dividido. A gente evita aglomera-
ções, a gente exige máscara e álcool em gel.

JDR1 - Como o clube se mantém hoje?
Vanilson – A gente consegue captar recur-

sos com os próprios membros da diretoria, 
com os pais das crianças, familiares, amigos, 

que ajudam com valor mensal as vezes. Uns 
podem dar, outros não. A gente pede para que 
a comunidade possa ajudar, porque a gente 
quer dar oportunidades para as crianças. Eu 
sempre falo para eles que não tem como sa-
ber se a pessoa será um advogado, um pro-
fessor, se você não der oportunidades. Eu 
particularmente estou montando um projeto 
para a Lei de Incentivo ao Esporte, um pro-
jeto favorável de recursos, de despesas, pra 
ver se a gente consegue alavancar mais um 
pouco o projeto, ter uma sede maior, ter um 
campo melhor.

JDR1 - Como foi a passagem do Thiago Sil-
va pelo clube?

Valdeck - Tive o privilégio, em 2000, de 
trabalhar com ele, capitão da Seleção Brasi-
leira. Hoje, está no Chelsea, também já jogou 
no Milan. Um menino determinado, muito 
na dele, focado. Um cara que sempre tenho 
contato e ele sempre está perguntando o que 
o projeto está precisando: bola, colete, essas 
coisas. Ele sempre está nos ajudando. Ele 
sempre está incentivando as crianças, as ve-
zes manda áudio para elas.

JDR1 - O que o Nacional Sport Clube repre-
senta hoje para vocês?

Valdeck – Depois dos meus cinco filhos, 
a coisa que mais amo, tirando meus irmãos 
também, é o Nacional. É minha pele, minha 
razão de viver. Vou para a feira vender es-
trume, faço faxina, pinto casa, o que me cha-
mar, para ter dinheiro para o projeto. A gente 
empaca em situações financeiras, por falta 
de ajuda, mas continuamos lutando. Meu so-
nho é pode formar mais jogadores, porque o 
esporte tem poder para mudar a realidade 
dos jovens. Eu falo para todo mundo que, se 
eu um dia eu faltar, nunca deixem esse time 
morrer.

E N T R E V I S T A . . . VALDECK E VANILSON - DIRETORES DE FUTEBOL

Fotos: Reprodução/Instagram
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Os pais do pequeno Ga-
briel Fernandes, de 1 ano, 
diagnosticado com uma 
doença rara e progressiva 
chamada atrofia muscu-
lar espinhal (AME), anun-
ciaram na quarta-feira 
(19), por meio de uma 
live no Instagram, que 
conseguiram na Justiça 
os R$ 12 milhões para a 
compra do remédio para 
o tratamento da criança. 
O medicamento, produzi-
do no exterior e chamado 
de Zolgensma, é conheci-
do como o mais caro do 
mundo e e seu uso impe-
de a doença de avançar e 
de levar o paciente à mor-
te.

“A União fez o depósi-
to judicial e agora vamos 
chegar no Dia Z. O dia 
chegou, gente. É com mui-
ta alegria que a gente diz 
a vocês que o nosso dia 
chegou e que agora a gen-
te vai conseguir comprar 
o medicamento do nosso 
filho. E agradecer muito 
o apoio de vocês, porque, 
com certeza, sem a ajuda 
de vocês, a gente também 
não teria conseguido che-
gar a esse objetivo. Ago-
ra a gente vai conseguir 
transformar o futuro do 
nosso Gabriel”, anunciou 
a mãe da criança, Susane 
Fernandes, de 36 anos.

Além de Susane e o 

marido, Antonio Carlos, 
38, oradores de Vigário 
Geral, no Rio, os advo-
gados do casal, Maurício 
Faro e Daniel Lamarca, 
também participaram da 
live. Todos ficaram bas-
tante emocionados ao 
anunciar a notícia.

Os pais de Gabriel es-
tavam numa corrida con-
tra o tempo para conse-
guir o remédio, porque 
o medicamento só tem 
eficácia se administrado 
até os 2 anos de idade. O 
Zolgensma é aplicado em 
dose única e não é dispo-
nibilizado pelo SUS. Por 
causa do alto valor, Susa-
ne e Antonio entraram na 
Justiça para que a União 
pudesse fornecer o medi-
camento e ainda realiza-
ram diversas campanhas 
nas ruas e até uma vaqui-
nha na internet para arre-
cadar fundos.

A AME afeta aproxi-
madamente 1 a cada 10 
mil bebês no mundo. A 
doença é genética e cau-
sa a morte de células do 
sistema nervoso respon-
sáveis pelo movimento 
dos músculos. Sem o tra-
tamento, com o passar 
do tempo, o paciente não 
consegue, por exemplo, 
se movimentar, engolir 
alimentos ou mesmo res-
pirar sozinho.

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 . . .
Orlando Drummond: grande ator e 

dublador brasileiro

Orlando Drummond 
Cardoso é um ator, dubla-
dor, comediante e radia-
lista brasileiro, ficou co-
nhecido pelo personagem 
Seu Peru da Escolinha do 
Professor Raimundo  e 
também por dublar os 
personagens Scooby Doo, 
Alf (em Alf: O ETeimoso), 
Popeye, e Vingador (em 
Caverna do Dragão), en-
tre outros.

O dublador iniciou sua 
carreira no ano de 1942 
como contrarregra na ex-
tinta Rádio Tupi, logo de-
pois com auxílio de Paulo 
Gracindo, começou a atu-
ar em alguns filmes como 
Rei do Movimento (1954) 
e Angu de Caroço (1955) 
até chegar à carreira de 
dublador, que  exerce 
desde o início dos anos 
1950. Ganhou reconheci-
mento pelo personagem 
Seu Peru da Escolinha 
do Professor Raimun-
do, criada em 1952 na 
Rádio Mayrink Veiga. A 
escolinha do professor 

Raimundo Nonato levou 
para a sala de aula alguns 
dos maiores representan-
tes do humor no Brasil. O 
personagem Seu Peru era 
adepto de um visual su-
percolorido, com desta-
que para lenços e echar-
pes, assumidamente gay, 
vivia tentando conquistar 
o professor, a quem cha-
mava de teacher: “Use-
-me e abuse-me”, “Te dou 
o maior apoio” e “Peru é 
cultura, cheio de ternu-
ra!”. Mas quando ficava ir-
ritado, dizia: “Estou porrr 
aqui!”, passando a mão na 
testa.

Nas no-
velas, o ator 
fez sua pri-
meira parti-
cipação em 
Caça Talen-
tos, inter-
p r e t a n d o 
Zaratustra 
de 1996 a 
1998. Ele 
t a m b é m 
atuou no 

programa Zor-
ra Total entre 
1999 e 2013, 
i n te r p re t a n d o 
diversos perso-
nagens, entre 
eles o conhecido 
Seu Peru. Orlan-
do entrou para 
o Livro Guinness 
dos Recordes por 
dublar Scooby 
Doo por mais de 
35 anos. Entre-
tanto, na série, 
o ator dublou 
o personagem 
Scooby apenas 
na 1ª tempora-
da por causa de 
uma exigência da 

Warner, sendo substitu-
ído então por Reginaldo 
Primo. 

Em 2019, Drummond 
foi homenageado no 
Carnaval do Rio. O bloco 
"Diversão Brasileira” foi 
feito para homenagear 
os dubladores brasileiro. 
Em maio de 2019, aos 
99 anos, Orlando Drum-
mond participou da du-
blagem do comercial da 
Renault, que propôs um 
final alternativo do dese-
nho Caverna do Dragão. 
Ele dublou seu antigo 
personagem, o vilão Vin-
gador.

Fotos: Reprodução /Instagram

Foto: Arquivo Pessoal

Pais conseguem R$ 12 
milhões para remédio de 

filho com doença rara
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“Roubar na pandemia 
é assassinato!”. Foi assim 
que Déa Lúcia Amaral, 
mãe do humorista Pau-
lo Gustavo, encerrou seu 
emocionante depoimen-
to ao Fantástico, da Rede 
Globo, após a morte de 
seu filho por complica-
ções da Covid-19. Déa 
Lúcia e seu famoso filho, 
entraram para as esta-
tísticas das pessoas que 
morreram durante a pan-
demia no Brasil. Mas não 
é só isso. Foi aberta a CPI 
da Pandemia para inves-
tigar os possíveis erros 
do governo federal em 
relação a forma como o 
presidente Jair Bolsona-
ro lidou com a infestação 
da doença. Porém, lá se 
vão mais de duas sema-
nas de audiências e nada 
concreto. E menos ainda, 
investigar culpados por 
desvios de verbas que po-
dem ter sido os principais 
responsáveis por milha-
res das mortes ocorridas 
em todo o país.

Desde o início, a ideia 
dessa Comissão Parla-
mentar de Inquérito se 
voltou para um viés polí-
tico. Notoriamente, com 
apoio do Supremo Tribu-
nal Federal, os escolhidos 
para interrogar os envol-
vidos foram considera-
dos, por alguns, inclusive 

pelo presidente, como 
não idôneos. Casos como 
do relator Renan Calhei-
ros e do vice-presidente 
da CPI, Jader Barbalho. 
Isto porque, seus filhos, 
são governadores de Ala-
goas e do Pará, respeciva-
mente o que faz com que 
levante suspeitas sobre 
possíveis análises de des-
vios nesses estados, em 
relação à saúde. No Rio, 
por exemplo, Wilson Wit-
zel sofreu impeachment 
após desvios de verbas 
voltadas para respirado-
res. Estado este, que Pau-
lo Gustavo faleceu.

A ideia que não foi res-
peitada ainda é de uma 
CPI ampla, geral e irres-
trita. Isto é, não adianta 

apenas averiguar ques-
tões  que englobam o 
âmbito federal e esque-
cer das falhas que estão 
ocorrendo nos estados e 
municípios. O maior caso 
é do Amazonas. Estado 
que tem como represen-
tante na comissão o sena-
dor Omar Aziz. Inclusive, 
a questão que envolve foi 
abordada pelo ex-minis-
tro da saúde, o general 
Eduardo Pazuello. Ele ti-
nha o direito de não falar, 
concedido pelo minis-
tro do Supremo, Ricardo 
Lewandowski. Porém, 
preferiu se manifestar e 
negou qualquer falha do 
Governo Federal e acusou 
o governo do Estado, jun-
tamente com a empresa 
White Martins - fornece-
dora de oxigênio - como 
as responsáveis pelo pro-
blema.

“Então a empresa Whi-
te Martins, que é a grande 
fornecedora, somada à 
produção da Carbox, que 
é uma empresa menor, 
já vinha consumindo sua 
reserva estratégica e não 
fez essa posição de uma 

forma clara desde o iní-
cio. Começa aí a primeira 
posição de responsabi-
lidade”, destacou, con-
cluindo em seguida:

“O contraponto disso 
é o acompanhamento da 
Secretaria de Saúde, que 
se tives-
se acom-
panhado 
de per-
to, teria 
d e s c o -
b e r t o 
que es-
tava sen-
do con-
s u m i d a 
u m a 
reserva 
estratégica. Vejo aí duas 
responsabilidades muito 
claras"

Apesar de falas con-
fusas, Pazuello confirma 
que a pasta do Ministério 
da Saúde sempre foi pro-
ativa na questão e que em 
três dias conseguiu agili-
zar o processo de ajuda 
para o estado amazonino, 
período que ele afirma 
que ficou em negativo o 
Estado com fornecimen-

to. Informação pronta-
mente negada por Omar 
Aziz. No foco do ex-minis-
tro, a ideia de averiguar 
estados e municípios bate 
com o ideal legal de uma 
CPI ampla, geral e irres-
trita.
SENADOR SUGERE 

ACAREAÇÃO 
Outro assunto forte-

mente argumentado e 
que está entre os focos 
principais da CPI da Pan-
demia é entender a de-
mora do governo em con-
firmar a compra de doses 
da vacina norte-america-
na da Pfizer. Pazuello, em 
um de seus depoimentos, 
afirmou que “não houve 
consenso” entre as partes 
na hora de adquirir as 70 
milhões de doses que es-
tavam sendo negociadas, 
em agosto de 2020. Dessa 

maneira, Aziz pediu que 
Pazuello enviasse a do-
cumentação à CPI e reco-
mendou uma acareação 
entre ele e o representan-
te da Pfizer,

“Peço aos seus asses-
sores para que a gente 
possa ter acesso o mais 
rápido possível dos do-
cumentos que vossa ex-
celência encaminhou à 
Pfizer.

Em meio a contradições em depoimentos, CPI segue sem buscar 
principal foco

Comissão ouviu na última semana nomes como o ex-ministro Eduardo Pazuello, mas segue sem averiguar estados e municípios

CONTINUAÇÃO PÁGINA 15

Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Foto: Agência Senado

Eduardo Pazuello foi ouvido 
dois dias pela CPI da Covid

CPI se reúne novamente na 
próxima semana

Renan Calheiros e Jader Barbalho são 
considerados não parciais para julgar
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Fome zero e agricul-
tura sustentável são o 2º 
Objetivo para o Desen-
volvimento Sustentável 
da ONU. A meta é acabar 
com a fome, alcançar a 
segurança alimentar e 
melhoria da nutrição e 
promover a agricultura 
sustentável, até 2030. É 
fundamental não desper-
diçar comida, produzir 
mais com menos, adotar 
uma dieta mais saudável 
e sustentável e promover 
práticas agrícolas susten-
táveis, por meio do apoio 
à agricultura familiar, do 
acesso equitativo à terra, 
à tecnologia e ao merca-
do. Para isso, é preciso 
que países, instituições e 
as pessoas trabalhem em 
conjunto.

Para alcançar este ob-
jetivo, é necessário:

- Adotar medidas para 
garantir o funcionamento 
adequado dos mercados 
de commodities de ali-
mentos e seus derivados, 
e facilitar o acesso opor-
tuno à informação de 
mercado, inclusive sobre 
as reservas de alimentos, 
a fim de ajudar a limitar 
a volatilidade extrema 
dos preços dos alimen-
tos. Corrigir e prevenir as 
restrições ao comércio e 
distorções nos mercados 
agrícolas mundiais, in-
clusive por meio da elimi-
nação paralela de todas 
as formas de subsídios 
à exportação e todas as 
medidas de exportação 
com efeito equivalente, 
de acordo com o mandato 
da Rodada de Desenvolvi-
mento de Doha.

- Aumentar o investi-
mento, inclusive por meio 

do reforço da cooperação 
internacional, em infra-
estrutura rural, pesquisa 
e extensão de serviços 
agrícolas, desenvolvi-
mento de tecnologia, e os 
bancos de genes de plan-
tas e animais, de maneira 
a aumentar a capacidade 
de produção agrícola nos 
países em desenvolvi-
mento, em particular nos 
países de menor desen-
volvimento relativo.

- Até 2020, manter a 
diversidade genética de 
sementes, plantas cultiva-
das, animais de criação e 
domesticados e suas res-
pectivas espécies selva-
gens, inclusive por meio 
de bancos de sementes e 
plantas diversificados e 
adequadamente geridos 
em nível nacional, regio-
nal e internacional, e ga-
rantir o acesso e a reparti-
ção justa e equitativa dos 
benefícios decorrentes da 
utilização dos recursos 
genéticos e conhecimen-
tos tradicionais associa-
dos, conforme acordado 
internacionalmente.

- Até 2030, garantir 
sistemas sustentáveis de 
produção de alimentos 
e implementar práticas 
agrícolas robustas, que 
aumentem a produtivi-

dade e a produção, que 
ajudem a manter os ecos-
sistemas, que fortaleçam 
a capacidade de adapta-
ção às mudança do clima, 
às condições meteoro-
lógicas extremas, secas, 
inundações e outros de-
sastres, e que melhorem 
progressivamente a qua-
lidade da terra e do solo.

- Até 2030, dobrar a 
produtividade agrícola 
e a renda dos pequenos 
produtores de alimentos, 
particularmente das mu-
lheres, povos indígenas, 
agricultores familiares, 
pastores e pescadores, 
inclusive por meio de 
acesso seguro e igual à 
terra, outros recursos 
produtivos e insumos, 
conhecimento, serviços 
financeiros, mercados e 
oportunidades de agrega-
ção de valor e de empre-
go não-agrícola.

- Até 2030, acabar com 
todas as formas de des-
nutrição, inclusive pelo 
alcance até 2025 das me-
tas acordadas internacio-
nalmente sobre desnutri-
ção crônica e desnutrição 
em crianças menores de 
cinco anos de idade, e 
atender às necessidades 
nutricionais de meninas 
adolescentes, mulheres 
grávidas e lactantes e 
pessoas idosas.

- Até 2030, acabar com 
a fome e garantir o aces-
so de todas as pessoas, 
em particular os pobres e 
pessoas em situações vul-
neráveis, incluindo crian-
ças, a alimentos seguros, 
nutritivos e suficientes 
durante todo o ano. 

Vamos fazer a nossa 
parte! É possível!

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA 14

O ex-ministro das 
Relações Exteriores Er-
nesto Araújo também 
falou nesta semana ao 
colegiado. Ele respon-
deu perguntas sobre a 
condução da diploma-
cia brasileira durante a 
pandemia, com foco na 
relação do Brasil com a 
China e nas negociações 
para compras de vacinas.

O ex-ministro negou 
que tenha causado qual-
quer atrito com a China 
“antes ou durante a pan-
demia” e que isso tenha 
dificultado a aquisição 

de vacinas para o Brasil. 
“Não entendo nenhu-

ma declaração que eu te-
nha feito em nenhum mo-
mento como anti chinesa. 
Houve determinados mo-
mentos em que, como se 
sabe, por notas oficiais, o 
Itamaraty, tomei a deci-
são, nós nos queixamos 
de comportamentos da 
Embaixada da China ou do 
embaixador da China em 
Brasília, mas não houve 
nenhuma declaração que 
se possa qualificar como 
anti chinesa”, afirmou.

Ainda em suas decla-
rações, Pazuello garan-
tiu que nunca teve inter-
venção do presidente da 
República em relação à 
medicação e até mesmo 
sobre receitar hidroxi-
cloroquina. Inclusive, 
ele falou sobre o aplica-
tivo que surgiu que re-
ceitou o medicamento a 
pacientes com sintomas 
da Covid-19. Segundo o 
general, um hacker inva-
diu o sistema e começou 
a fazer essas sugestões 
para quem se consultava. 
A declaração de Pazuello 
foi tratada com ironia por 
Omar Aziz. O presiden-
te da CPI afirmou que “o 
hacker era tão bom que 
conseguiu colocar até 
matéria na TV Brasil”, 
emissora oficial do gover-
no brasileiro.

Após todas as decla-
rações, o relator da CPI, 
Renan Calheiros, afirmou 
que o general Eduardo 
Pazuello mentiu, pelo 
menos, 14 vezes em seus 
dois dias de depoimentos. 

“É a negação do nega-
cionismo. Deve ser uma 
nova cepa. Negar tudo o 
que está posto, que a so-
ciedade conhece, acom-
panha e se indigna, é tri-
pudiar da CPI, imaginar 
que palavras são jogadas 
ao vento. Precisamos que 
se respeite essa comis-
são”, ironizou.

Ironia mesmo é ver o 
senador Renan Calheiros, 
ue é acusado em alguns 
processos, inclusive de 
desvio de verba, tripudiar 
de algum dos ouvidos na 
CPI da Pandemia. 

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 . . .

2º Objetivo para o Desenvolvimento Sustentável 
da ONU

Ernesto Araújo garante 
relação com a China

Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Ernesto Araújo negou qualquer 
problema com a China
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O Google revelou na 
última terça-feira (18) 
todas as novidades do 
Android 12, que já está 
disponível no formato 
beta. Entre as principais 
novidades está a mudan-
ça no visual do sistema, 
que, inclusive, já havia 
sido alvo de vazamentos 
nos últimos dias. As atua-
lizações foram divulgadas 
durante o evento Google 
I/O 2021, que também 
revelou mudanças para 
os aplicativos do Works-
pace, para o Google Meet, 
Google Fotos e avanços 
na IA da empresa.

Para a surpresa, o An-
droid 12 conta com uma 
grande mudança em re-
lação à nova interface. 
Alguns ícones e widgets 
estão com design redese-
nhado, incluindo o player 
de mídia, indicador de cli-
ma, horário — que deve 
ganhar um relógio ana-
lógico na tela inicial — e 
o ajuste de brilho. Além 
disso, a tela de bloqueio 
colocará as notificações 
"empilhadas".

A nova linguagem cha-
mada Material You, criada 
pelas equipes de softwa-
re e design, garante um 
visual muito mais per-
sonalizado. Isso porque 
será possível criar sua 
própria paleta de cores 
para utilizar no sistema 
operacional. Para isso, a 
Inteligência Artificial de-
tecta quais são as cores 
predominantes das fotos 
e atualiza todos os ícones 
e widgets com os tons da 
imagem.

Além do novo visual, o 
sistema operacional ga-
nhou mais recursos para 
a proteção de privacidade 
do usuário. Com a atuali-

zação, a empresa prome-
te ser mais transparente 
na hora de mostrar quais 
funções cada aplicativo 
costuma acessar.

A novidade que lide-
ra este objetivo é o novo 
centro de controle total-
mente redesenhado do 
Android 12. Nele, será 
possível ver a hora exa-
ta e a duração em que os 
apps tiveram acesso às 
informações como a lo-
calização, câmera ou mi-
crofone do usuário. Além 
disso, o usuário poderá 
compartilhar apenas a lo-
calização próxima e não 
exata com os aplicativos 
do dispositivo.

Outras novidades:
• Será possível tirar 

capturas de tela (prints) 
de telas completas – o sis-
tema vai automaticamen-
te rolar uma janela para 
pegar todo o conteúdo;

• O Google prometeu 
melhorar a integração 
com lojas de aplicativos 

de outras empresas;
• Mais integração com 

Chrome OS, o sistema da 
empresa presente nos 
Chromebooks;

• O sistema também 
ganhou um controle re-
moto integrado para sis-
temas com Android TV, 
como as novas gerações 
do Chromecast e TVs;

• Os smartphones Pi-
xel, fabricados pelo pró-
prio Google, ganharão 
melhorias na câmera 
para representar com 
mais fidelidade fotos com 
pessoas negras.

• Google e Samsung se 
uniram para desenvolver 
novo sistema operacional 
para os relógios Galaxy.

Por enquanto, o Goo-
gle não deu novas infor-
mações quanto à dispo-
nibilidade, portanto, o 
antigo cronograma ainda 
deve valer. O período do 
Android Beta já está dis-
ponível para smartpho-
nes da linha Pixel e outros 
dispositivos. O formato fi-
nal é esperado para agos-
to e em setembro a sua 
estreia. Quanto aos dis-
positivos que receberão o 
sistema, somente futuros 
anúncios definirão essa 
lista. É importante ficar 
atento à movimentação 
de fabricantes parceiras 
do Google e ao tempo de 
suporte de cada aparelho 
para ter certeza de que o 
Android 12 chegará.

Google lança novo Android 12

AISHA RAQUEL ALI
Webdesigner, Assessoria em Social 

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

A saga por aqui não 
acabou. Finalizando as 
quedas e subidas do Call 
of Duty, não posso deixar 
de comentar sobre a jun-
ção de Modern Warfare 
(2019) e Black Ops: Cold 
War.

Iniciativas e a explosão
Com a ideia de uma 

história compartilha-
da em Modern Warfare 
(2019), a Activision teve 
a ideia de juntar não só 
uma franquia, mas diver-
sos títulos para o mesmo 
universo. E, para o ano de 
2020, foi lançado o Black 
Ops: Cold War, uma histó-
ria que se passa muito an-
tes de Modern Warfare, 
só que contando histórias 
diferentes, não seguindo 
a mesma lógica de cam-
panha.

Como o sucesso de 
Warzone estava em seu 
auge, a Activision desen-
volveu uma lore para que 
os dois jogos de 2019 e 
2020 fizessem uma jun-
ção, criando assim uma 
história única para o 
Battle Royale. 

Antes de iniciar 2021, 
a ideia da junção foi se 
tornando mais ampla le-
vando a um futuro um 
pouco mais interessante, 
com mistérios no jogo, 
com a ideia de expansões 
e, por fim, um novo mapa. 
O trabalho da Activision 
se tornou algo forte para 
as mídias, como as divul-
gações e campanhas pu-
blicitárias, obviamente 
trazendo de volta o senti-
mento bom para os joga-
dores.

Por fim, chegou o novo 
ano, finalmente a fusão 
dos dois recentes títulos 
do game e, depois de duas 
temporadas, o anuncio 

do novo mapa, com direi-
to a evento da explosão, 
que no caso era do atual 
mapa. Pelo desenrolar 
da história do Warzone, 
a cidade de Verdanks foi 
infestada por zumbis e 
assim, forçando a explo-
são após o evento, volta-
ria para a época de 1980, 
onde se passa o Black 
Ops: Cold War. 

E o que foi esse novo 
mapa? A maior decepção 
de um lançamento já re-
gistrada em todo o mun-
do. Simplesmente pega-
ram o antigo mapa e o 
transformaram nos anos 
80, ou seja, é o mesmo 
mapa.

Conclusão: a Activision 
não liga para o consumi-
dor, não se importa com o 
que você quer. Se tem al-
gum problema, vai espe-
rar o jogo ficar escasso de 
jogadores para poder re-
solver. Tudo gira em tor-
no de dinheiro para eles, 
pois eles têm condições 
para criar, ter novos con-
teúdos exclusivos, mas é 
a mesma história de sem-
pre.

Pela primeira vez, a 
Activision tinha tudo para 
ter sua redenção de volta, 
ser do topo, mas essas 
atitudes cansam e deixa a 
desejar.

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

Foto: Divulgação/Google

Call of Duty: redenção? (parte3)

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 
2,5 mil vagas de emprego 
e estágio abertas no Rio 
de Janeiro para diferen-
tes níveis de escolarida-
de. Também tem dica de 
cursos para quem quer se 
preparar para o mercado. 
Confira:

360 vagas no Sine
O Sine está com 360 va-

gas para diversas regiões. 
Na Região Metropolitana, 
são 199 oportunidades, 
sendo 100 para opera-
dor de telemarketing. Na 
Região Serrana, há 138 
vagas, entre elas 51 para 
técnico de suporte de TI. 
No Médio Paraíba, são 15 
vagas para cargos como 
técnico de enfermagem, 
motorista, auxiliar de lim-
peza etc. Já no Centro-Sul 
Fluminense, são 8 vagas 
para ajudante e auxiliar 
de cozinha, garçom etc. 
O candidato deve ser ca-
dastrado no Sine e reali-
zar a consulta presencial 
ou pelos canais digitais: 
empregabrasil.mte.gov.br 
ou aplicativo Sine Fácil. 
O cadastro também pode 
ser feito por envio do cur-
rículo para: vagas@tra-
balho.rj.gov.br.

Comunidade Católica
A Comunidade Católi-

ca Gerando Vidas anun-
ciou vagas para auxiliar 
de vendas, operador de 
loja, auxiliar de serviços 
gerais, aten-
dente, con-
trolador de 
acesso, ope-
rador de cai-
xa, auxiliar 
de loja, re-
cepcionista, 
cuidador de 
idoso etc. Os 
formulários 

para inscrição estão nas 
páginas da Comunidade 
no Facebook e Youtube.

Estágio
A Fundação Mudes 

oferece 254 vagas de es-
tágio com bolsas de até 
R$ 2 mil, para áreas como 
comunicação, adminis-
tração, marketing, ciência 
da computação, ciências 
contábeis, design etc. As 
inscrições são pelo site 
www.mudes.org.br. O 
CIEE oferece 1.838 vagas 
(729 para ensino médio 
e 1.109 para ensino su-
perior). As inscrições são 
pelo site www.ciee.org.br. 
Tem oportunidades tam-
bém na BR Distribuidora, 
que abriu 98 vagas (níveis 
médio e superior) nas 
áreas de varejo, marke-
ting, B2B, operações, lo-
gística etc. Inscrições no 
site https://brdistribui-
dora.gupy.io/

Cursos
A Secretaria Munici-

pal de Trabalho do Rio e 
o Instituto Crescer ofe-
recem 60 mil vagas em 
cursos de capacitação de 
educação financeira, cul-
tura digital, produtivida-
de, inglês etc. Inscrições 
no site: https://geraca-
ocrescer.org.br/web/. 
A plataforma é gratuita 
e fornece certificado de 
conclusão.

Foto: Divulgação

M E U  E M P R E G O . . .
RJ tem mais de 2,5 mil vagas de 

emprego e estágio

Fortalecer o futuro 
dos jovens do Rio de Ja-
neiro. Esse é o objetivo 
de um projeto desenvol-
vido para dar apoio a jo-
vens que queiram abrir 
ou aprimorar os próprios 
negócios. O programa Ju-
ventude Empreendedora 
é resultado de uma par-
ceria entre a Secretaria 
de Estado de Esporte, La-
zer e Juventude e o Conju-
ve (Conselho Nacional de 
Juventude) e busca bene-
ficiar pessoas entre 17 e 
29 anos em todo o estado.

Os jovens podem se 
inscrever até o dia 28 de 
maio em um curso de ca-
pacitação desenvolvido 
pelo projeto para criar 
do zero ou aprimorar os 
negócios. As inscrições 
podem ser realizadas de 
forma on-line pelo site do 
programa: https://www.
juventudeempreendedo-
ra.com.

Em virtude da pande-
mia da Covid-19, a ne-
cessidade desse tipo de 
atenção se tornou ainda 
mais urgente para jovens 
que estão iniciando seus 
empreendimentos. 

“Mesmo com a pande-
mia, que nos trouxe tan-
tas restrições, a Superin-
tendência da Juventude 
viabilizou essa parceria 
para que possamos dar 
suporte e apoio aos nos-
sos jovens que já vinham 
atuando em seu próprio 
negócio ou àqueles que, 
devido a esse momento 
de calamidade pública, 
precisaram buscar outras 
fontes de renda e entre 

elas, o empreendedoris-
mo”, explicou Leandro Al-
ves, secretário de Estado 
de Esporte, Lazer e Juven-
tude do Rio de Janeiro.

As aulas do curso se-
rão online e vão aconte-
cer de 24 a 28 de maio, 
das 19h às 22h, sendo as 
inscrições aceitas até o 
dia da última aula. 

O programa será di-
vidido em onze etapas, 
em que serão abordados 
temas como finanças, co-
municação online e offli-
ne, gestão de pessoas, en-
tre outros, e contará com 
a participação de moni-
tores preparados, além 
de metodologia exclusiva 
e um negócio por aluno. 
A iniciativa, segundo os 
organizadores, ainda irá 
sugerir dicas e oferecer 
guias práticos para auxi-
liar os jovens neste mo-
mento de crise. 

A pandemia, apesar da 
crise provocada no setor 
de saúde e na economia 
em todo mundo, impul-
sionou o empreendedo-
rismo. O Brasil registrou, 
em 2020, um recorde his-
tórico na abertura de no-

vas empresas e encerrou 
o ano com quase 20 mi-
lhões de negócios ativos. 

Segundo dados do go-
verno federal, o país criou 
3,4 mil novas empresas 
no ano passado, o que re-
presenta um crescimen-
to de 6% em relação a 
2019. O Mapa de Empre-
sas mostra que, ao longo 
de 2020, foram fechadas 
pouco mais de 1 milhão 
de empresas (queda de 
11,3% quando compara-
do a 2019). Com isso, o 
país teve um saldo posi-
tivo de 2,3 mil empresas 
abertas. 

 “Essa parceria vai 
possibilitar que muitos 
jovens que começaram 
seus negócios durante 
a pandemia consigam 
prosperar e superar a cri-
se, não perdendo as es-
peranças. Já aqueles que 
sonham em ser donos do 
seu próprio negócio, po-
derão começar de uma 
forma mais estruturada e 
contando com o apoio de 
diversos especialistas”, 
destaca Laís Hartmann, 
Superintendente de Ju-
ventude.

I D E I A S  &  N E G Ó C I O S . . .

Programa dá apoio a jovens para abrir ou 
aprimorar negócios no Rio

Inscrições para curso voltado para pessoas entre 17 e 29 anos podem 
ser feitas até 28 de maio

Foto: Divulgação

Curso para jovens ensina criar do 
zero ou aprimorar os negócios
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A professora Heloísa 
Helena tinha aplicado a úl-
tima avaliação do curso de 
Língua Portuguesa para es-
trangeiros. A avaliação era 
uma redação. Já havia cor-
rigido muitas naquela noite. 
Percebeu que os alunos, ao 
término do curso, estavam 
escrevendo muito bem em 
português. Cometiam pou-
cos erros e isto a deixava 
muito feliz. Já quase no fi-
nal da correção da última 
redação, deparou-se com a 
seguinte frase:

“...e para Antoine, minha 
amiga francesa, a turma 
preparou uma festa surpre-
sa na varanda da escola. Se-
não chover, a festa será um 

sucesso!”

Heloísa Helena entendeu 

que ambas as expressões, 

senão e se não, são seme-

lhantes em relação à pro-
núncia, mas são distintas 
na grafia e no sentido. Por-
tanto, é possível que sejam 
confundidas. Este pequeno 
engano não comprometeu a 
redação de Marcia e a apro-
vação foi imediata.

Direto ao ponto
Errado: Senão chover, a 

festa será um sucesso!
Correto: Se não chover, a 

festa será um sucesso!
Escrevemos “SE NÃO” 

separado quando puder-
mos substituir por “CASO 
NÃO ou QUANDO NÃO”.  Ex: 
Se não sairmos logo, pega-
remos muito trânsito.

Usamos a palavra SENÃO 
(tudo junto) quando signifi-
car DO CONTRÁRIO, A NÃO 
SER, PORÉM, DE OUTRO 
MODO. Ex: É preciso cuidar 
das plantas, senão elas não 
crescerão fortes.

Por alguns anos, um 
balconista trabalhou em 
uma loja de quadros. Du-
rante todo aquele tem-
po ele guardava um se-
gredo bem particular. O 
seu olhar ia além de um 
simples atendente ou em 
atender os clientes. Mas, 
sim, com sua sensibilida-
de e curiosidades foi além 
do mero trabalho.

O que ninguém imagi-
nava ou sabia era que ele 
havia descoberto uma for-
ma de viajar ao redor do 
mundo sem sair do lugar. 
E, não só através da ge-
ografia, mas também do 
tempo e do espaço.  Isto se 
deu através das fotos, dos 
objetos, dos detalhes para 
serem postos em um reli-
cário, quadros projetados 
por sua imaginação.

Na lousa que cobria 
o balcão, aprendeu mais 
que no quadro negro, já 
embaçado de giz da esco-
la quando este era ainda 
uma criança.  O balconis-
ta se tornou um viajante 
nas histórias de cada lem-
brança ali postas e passa-
das por suas mãos. Viajou 
por muitos países, etnias e 
culturas. Ele foi, portanto, 
do México ao Japão, das 
encantadoras paisagens 
europeias aos deslum-
brantes terraços da antiga 

capital brasileira. Rostos, 
encontros, alegrias e tris-
tezas... Coisas que mere-
cem um relicário. Aliás, 
além, muito além dessas, 
os amigos que acontece-
ram nesta viagem.

Dizem os mais antigos 
que sempre levamos um 
pouquinho de alguém e 
deixamos um pouco de 
nós. O inimaginável se 
tornou possível, passeou 
os olhos em nus de Ma-
tisse e nas linhas ébrias 
de Picasso. Fotografias 
aconteciam em registros 
dos fatos, atravessando de 
flores as lindas memórias 
das noivas. Hoje, parafra-
seando Carlos Drummond 
de Andrade, apenas res-
tou um retrato na parede. 
Lembranças de um tempo 
que não volta mais e sem 
saudades, apenas grati-
dão.

Escrito por Gillian 
Flynn, mesma escrito-
ra de Garota Exemplar e 
Objetos Cortantes, o li-
vro contra a história 
de Libby Day que ti-
nha apenas sete anos 
quando testemunhou 
o brutal assassina-
to da mãe e das duas 
irmãs na fazenda da 
família. O acusado do 
crime foi seu irmão 
mais velho, que aca-
bou condenado à pri-
são perpétua.

Desde aquele dia, 
Libby passou a viver 
sem rumo. Uma vida 
paralisada no tempo, 
sem amigos, família 
ou trabalho. Mas, vin-
te e quatro anos de-
pois, quando é procu-
rada por um grupo de 
pessoas convencidas 
da inocência de seu ir-
mão, Libby começa a 

se fazer as perguntas que 
até então nunca ousara 
formular. Será que a voz 
que ouviu naquela noite 

era mesmo a do irmão? 
Ben era considerado um 
desajustado na pequena 
cidade em que viviam, 

mas ele seria mesmo 
capaz de matar? Exis-
tiria algum segredo 
por trás daqueles as-
sassinatos?

Gillian Flynn in-
tercala a trajetória 
detetivesca de Libby 
com flashbacks dos 
acontecimentos do 
dia dos crimes com 
tanta habilidade que 
o leitor é levado a 
diferentes direções. 
Escrito com primor, 
Lugares escuros não 
só mostra como a me-
mória é passível de 
falhas, mas também 
evidencia as menti-
ras que uma criança 
pode contar a si mes-
ma para superar um 
trauma.

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.

Lugares Escuros

Foto: Divulgação

Foto: Arquivo Pessoal

Se não 
X

Senão

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 Balconista
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Um projeto propõe 
mudar a cara da Lagoa 
Rodrigo de Freitas, na 
Zona Sul no Rio de Janei-
ro, instalando um “cin-
turão verde” de árvores 
frutíferas no local, que é 
bastante frequentado por 
turistas e moradores da 
cidade que buscam pra-
ticar atividades físicas, 
passeios ou que estão 
procurando diversão em 
um ambiente encantador.

A segunda etapa de 
plantio do projeto Pomar 
da Lagoa, que vai formar 
um cinturão, teve início 
no dia 15 de maio. Na 
ocasião, foram plantadas 
36 mudas pela Fundação 

Parques e Jardins, em 
parceria com o coletivo 
Pomar da Lagoa e mora-
dores voluntários.

O canteiro da Avenida 
Borges de Medeiros ga-
nhou árvores de manga 
ubá, jambo, nêspera, gru-
mixama, guabiroba, gra-
viola, carambola, serigue-
la e abiu amarelo, entre 
outras. 

O mais legal é que a 
ação mobilizou gente de 
todas as idades, apoiado-
res do projeto, como ido-
sos, adultos e crianças. 
Cada família voluntária 
que resolveu participar 
da ação escolheu uma 
muda frutífera para plan-

tar.
“Em um momento de 

tantas perdas, que esta-
mos vivendo, plantar ár-
vores nos enche de vida 
e de esperança”, desta-
cou o voluntário Eduardo 
Mack, enquanto plantava 
uma muda de carambola, 
acompanhado da esposa 
Cristina e do filho Daniel.

Outra participação es-
pecial foi a da idosa Maria 
Wolfing, que tem 84 anos. 
Ela é uma das fundadoras 
da Associação de Mora-
dores do Jardim Botânico, 
que há 50 anos organizou 
uma vigília entre seus vi-
zinhos para proteger uma 
figueira na Rua Faro. Ela 
também fez questão de 
participar.

“É maravilhoso poder 
participar de movimen-
tos como esse e ver que 
o ideal de multiplicar o 
verde da cidade ainda 
permanece”, disse Maria, 
bastante emocionada.

De acordo com o pre-
sidente da Fundação 
Parques e Jardins, Fabia-

no Carnevale, as árvores 
plantadas no último dia 
15 fazem parte da segun-
da fase do projeto Pomar 
da Lagoa, que já recebeu 
anteriormente cerca de 
40 mudas frutíferas ao 
longo do canteiro da Ave-
nida Borges de Medeiros. 
Carnevale destacou ainda 
a parceria da FPJ com os 
coletivos de plantio urba-
no:

“É gratificante poder 
ver a sociedade envol-
vida nesse processo de 
recuperação da cidade. 
Soluções inovadoras e 
criativas, esse é o nosso 
caminho. Queremos fazer 

a cidade cada vez mais 
verde e a arborização ur-
bana é fundamental pra 
isso”, destacou.

O plantio de árvores 
frutíferas em centros 
urbanos é uma prática 
sustentável que vem sen-
do adotada em diferen-
tes capitais pelo mundo 
como Copenhagen, Oslo 
e Joanesburgo. Segundo 
um dos organizadores da 
ação no Rio, Heitor Weg-
mann, o objetivo desse 
tipo de plantio é conec-
tar as pessoas à natureza, 
possibilitando um conta-
to mais próximo com as 
espécies frutíferas.

Foto: Divulgação/Prefeitura do Rio

Foto: Hudson Pontes/Prefeitura do Rio

Lagoa Rodrigo de Freitas ganha “cinturão verde” de árvores frutíferas

T I R I N H A S . . . ESTÊVÃO RIBEIRO

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

Projeto Pomar da Lagoa já plantou mudas de manga, jambo, guabiroba, graviola, carambola, seriguela e outras

Árvores são plantadas no entorno 
da Lagoa Rodrigo de Freitas
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Pontos importantes sobre a China
Venho abordando vá-

rios temas sobre o siste-
ma econômico e social 
chinês. Diante de tantas 
informações, é importan-
te relembramos alguns 
tópicos:

O mundo está se tor-
nando bipolar. Os Estados 
Unidos não são mais a 
única superpotência mili-
tar. A China está se prepa-
rando para alcançar a pa-
ridade com a América até 
2030, graças à sua supe-
rioridade em telecomu-
nicações 5G, Computação 
Quântica e Inteligência 
Artificial. 

O modelo de liderança 
chinês parece se basear 
em um movimento ioiô 
de informações e ideias 
para cima e para baixo, 
de forma que as decisões 
sejam comunicadas de 
forma rápida e eficiente 
às administrações locais 
e, em última instância, 
ao povo chinês. A ques-
tão é se nosso modelo de 
pêndulo ocidental ainda é 
verdadeiramente demo-
crático, tendo em mente 
que a China socialista está 
criando progresso e pros-
peridade para o cidadão 
chinês médio em um rit-
mo muito mais rápido do 
que no Ocidente. 

China está se aproxi-
mando militarmente e a 
lacuna ainda grande com 
a superpotência América 
está diminuindo o tempo 
todo. A China está cons-
truindo uma nova 'Gran-
de Muralha' de alta tec-
nologia para se defender, 
mas agora também tem 
confiança para dar seus 
primeiros passos expan-
sionistas, usando o poder 
marítimo para proteger 
seus interesses no exte-

rior. 
China está assumin-

do seu lugar como líder 
mundial em tecnologia de 
reconhecimento facial e 
não é difícil imaginar que 
produtos chineses supe-
rinteligentes se tornarão 
o Novo Normal no Oci-
dente. Os consumidores 
chineses serão os novos 
criadores de tendências 
globais para a integração 
de aplicações biométricas 
na vida cotidiana.

O sistema de crédito 
social chinês foi criado 
como resposta à crise de 
confiança social na China. 
Enquanto o Ocidente vê 
isso como uma solução do 
'Big Brother', o cidadão 
chinês médio a vê como 
uma forma transparen-
te de 'carma' que criará 
equilíbrio em uma socie-
dade que, de outra forma, 
ameaça descarrilar. Em 
2049, o governo chinês 
espera usar esse siste-
ma de crédito social para 
atingir o mesmo nível de 
desenvolvimento econô-
mico, tecnológico e social 
da Europa Ocidental.

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

"Pra Isabel, a heroína 
que assinou a lei divina, 
negro cantou, comemo-
rou, o fim da sina"... "Será 
que já raiou a liberda-
de...?" Assim o povo can-
tou um dia na "Passarela 
do Samba". O abolicionis-
mo foi um movimento de-
senvolvido no século XIX, 
que visou à abolição da 
escravatura e do comér-
cio do tráfico transa-
tlântico, que negociava 
negros africanos para o 
trabalho escravo na Euro-
pa e nas Américas. A Grã 
Bretanha, aboliu esta prá-
tica em seu território por 
volta de 1830.

A guerra civil america-
na, ou Guerra de Seces-
são, resultou no fim da 
escravidão nos USA, onde 
a mão de obra escrava era 
empregada amplamente, 
ao Sul do país, como em 
Geórgia, Mississipi, es-
tados nos quais prevale-
ciam grandes plantações 
de algodão. Esta forma de 
apropriação de mão de 
obra vigeu no Brasil no 
período imperial.

Transportados nos 
porões dos navios e su-
jeitados a péssimas con-
dições, a grande maioria 
dos negros chegavam já 
mortos. 

Aqui, os sobreviventes 
eram negociados entre os 
nobres da corte, num co-
mércio desumano de mão 
de obra não remunerada. 
Em situação humilhante 
e deprimente de opres-
são e torturas, os negros 
eram usados nas planta-
ções de cana de açúcar, 
café, e como escravos do-
mésticos, sob o jugo das 
chibatas dos feitores, aos 
olhos dos capatazes.

A abolição da escravi-

dão no Brasil decorreu de 
uma intensa campanha 
popular, ao longo do sécu-
lo XIX, envolvendo adep-
tos, já nos primórdios da 
independência do Brasil, 
com adesão de persona-
lidades como José Boni-
fácio, Luís Gama, Joaquim 
Nabuco, entre outros.

A pressão do Reino 
Unido, com a Lei Feijó, 
proibindo o tráfico de es-
cravos para o Brasil, em 
1831, foi de importância 
fundamental para dar 
corporeidade a esta mo-
bilização, decorrendo na 
Lei Euzébio de Queiroz, 
que pôs fim definitivo a 
este tipo de tráfico. 

A Guerra do Paraguai 
influenciou nesta preten-
são, ensejando a Lei do 
Ventre Livre, em 1871, 
libertando os filhos de 
escravos ainda assim, aos 
8 anos de serviço, com 
indenização ou sem in-
denização aos 21 anos. A 
Lei dos Sexagenário, em 
1885, surge para libertar 
os maiores de 60 anos. A 
grande maioria sequer 
chegava a gozar de tal 
beneficio, as condições 
de vida e de trabalho não 
lhes permitia viver tanto.

Os escravos amoti-
navam-se, perseguidos 
pelos capitães, fugiam, 
formavam quilombos, 

organizaram-se, com-
pravam alforria. Surgiam 
Associações de simpati-
zantes, como a Confede-
ração Abolicionista, onde 
atuaram André Rebouças 
e José do Patrocínio. No 
Ceará, acontece o 1º Ato 
Abolicionista, em 1884. A 
camelia branca é adotada 
como símbolo do movi-
mento.

O Senador João Alfre-
do, pelo Partido Conser-
vador, apresenta o PL 
pela abolição à princesa 
regente. Isabel Cristi-
na Leopoldina Augusta 
Micaela Gabriela Rafae-
la Gonzaga de Bourbon 
Duas Cecilias e Bragan-
ca, herdeira de D. Pedro 
II e da Imperatriz Teresa 
Cristina de Bourbon das 
Duas Cecilias, casada com 
o frances Gastão de Or-
leans, o Conde D'eu, que 
era simpática à reforma 
agrária, mantinha em sua 
mesa sempre um ramo de 
camélias, demonstrando 
ser simpatizante à liber-
tação dos escravos. Em 
13 de maio de 1888, as-
sina a Lei Áurea, que, ora, 
perfaz 133 anos. E o povo 
brasileiro hoje segue "li-
vre do açoite na senzala", 
e a maioria"preso na mi-
séria da favela".

AGLAETE NUNES
Advogada, militante, escritora e 

cofundadora da OAB mulher

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

A Redentora
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Quem nunca deu aque-
la passada em frente ao 
espelho e não resistiu em 
“dar aquela limpadinha” 
nas sobrancelhas? O pro-
blema é que mexer nelas 
em casa, na maioria das 
vezes, pode deformar o 
formato natural.

A Carol Nery, proprie-
tária da Donna Bella, re-
ferência na área estética, 
principalmente quando 
o assunto são sobran-
celhas, explica que esse 
é um dos erros mais re-
correntes, perde-se pêlos 
importantes na estrutura 
afinando demais, arque-
ando em excesso e as ve-
zes comprometendo to-
talmente a estrutura das 
sobrancelhas.

Por isso, ela preparou 
algumas dicas para cui-
dar das sobrancelhas e 
deixá-las harmoniosas:

- O primeiro passo é 
assumir a estrutura na-
tural e simetria do rosto 
que naturalmente indica 
os pontos de marcações 
para um design bonito!

- Não use produtos 

manipulados sem reco-
mendação de um especia-
lista. A região das sobran-
celhas é extremamente 
sensível e está muito pró-
xima aos olhos.

O uso de produtos 
manipulados por conta, 
como tintura de cabelo, e 
às vezes até remédios de 
uso veterinário com in-
tuído de acelerar o cres-
cimento do pelo pode ter 
não só a estrutura das so-
brancelhas comprometi-
das, bem como atrapalhar 
ou perder o nascimento 
do pelo no local.

O ideal é buscar pro-
dutos com ativos naturais 
que hidratam a região 
proporcionando um cres-
cimento saudável e ma-
nutenção dos pêlos exis-
tentes no local.

Lembrando que usar 
sombra e lápis no local 
para camuflar a falha 
apenas atrapalha devido 
a obstrução dos folículos.

- Usar espelho de au-
mento na hora de retirar 
os pelos.

Existem lentes que 

ampliam até 6x a imagem 
natural do pelo, fazendo 
com que enxergue exata-
mente a extração do pelo.

O problema é que fica 
mais fácil exagerar na re-
tirada.

O ideal é retirá-los com 
um espelho de bolsa que 
reflita a imagem real do 
rosto.

- Realizar o procedi-
mento em casa

O uso da máscara de 
proteção se tornou um 
acessório obrigatório em 
tempos de pandemia, e as 
sobrancelhas ganharam 
mais evidência. Com isso, 
muitas pessoas voltaram 
a atenção a elas e acabam 
optando em retirar os pê-
los em casa, o que é um 
procedimento muito ar-
riscado.

O recomendado é bus-
car um profissional de 
sobrancelhas que tenha 
conhecimento para estu-
dar a simetria, disposição 
e angulação correta de 
cada rosto com o objeti-
vo de deixar o resultado 
mais harmonioso.

Erros mais comuns na hora de fazer as 
sobrancelhas em casa Alguns cabelos demo-

ram mais para secar do que 
outros. Em uma mesma 
cabeça, alguns fios secam 
mais rápido que outros, 
por que será? O processo 
de secagem natural pode 
levar até 24 horas, depen-
dendo do comprimento, 
espessura, textura e saúde 
dos fios.  

É comum que cabelos 
longos, cheios ou grossos 
levem mais tempo para 
secar do que os de compri-
mento médio e espessura 
mais fina, justamente pela 
quantidade e volume dos 
fios. Já os crespos encon-
tram certa dificuldade por 
causa do formato em cara-
col das madeixas, que re-
tém água próximo à raiz, o 
que deixa o couro cabelu-
do úmido por mais tempo. 

O clima também pode 
ser um fator que prolon-
ga ou diminui o tempo de 
secagem, enquanto o ar 
seco faz com que os fios se-
quem mais rapidamente, a 
umidade provoca o efeito 
contrário.

Mas, se a demora no 
tempo de secagem dos ca-
belos não se encaixa em 
nenhum destes casos, o 
problema provavelmente 
está relacionado a saúde 
dos fios, que podem estar 
porosos. A porosidade é 
determinada pela sobre-
posição das escamas da 
fibra capilar que regula a 
capacidade de absorção 
de hidratação e nutrien-
tes. Quanto mais abertas 
as escamas, 
mais poroso 
o cabelo fica, 
o que facilita 
a absorção de 
líquidos de 
forma rápida 
e intensa, e, 
consequen-
temente, faz 
com que a se-

cagem fique mais lenta.
O secador de cabelo cla-

ramente acelera o proces-
so de secagem. Porém, esta 
não é a maneira mais sau-
dável de secar as madei-
xas. Quem não abre mão 
do utensílio deve usá-lo 
com temperatura morna 
ou fria, com uma distância 
média de vinte centíme-
tros do fio, sem esquecer 
de passar o protetor tér-
mico.

Quem prefere deixar 
os fios secarem natural-
mente também pode ace-
lerar o processo usando 
uma toalha de microfibra 
absorvente para remover 
o excesso de água. Aperte 
os fios delicadamente, sem 
torcer ou esfregar, para 
não provocar quebra, se-
que da raiz para as pontas, 
sempre em movimentos 
contínuos para baixo. Não 
aplique leave-in em cabe-
los muito molhados, pois 
eles formam uma camada 
ao redor do fio, deixando-
-o selado, o que dificulta a 
secagem.

S A Ú D E  C A P I L A R . . .

HELAINY ARAUJO DEVOS
Consultora de produtos capilares

@saudecapilarvip, 
@helainydearaujodevos

CABELOS QUE DEMORAM A SECAR

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

B E L E Z A . . .
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Os Estados Unidos são 
conhecidos mundialmen-
te por serem uma das 
grandes potências capi-
talistas e modelo de país 
desenvolvido e organi-
zado. Justamente por ser 
uma nação poderosa que 
sempre se destaca no pa-
pel de líder mundial, inú-
meras questões não tão 
positivas acerca do país 
e de sua cultura não che-
gam ao conhecimento do 
grande público.

Ao longo dos anos, os 
americanos vêm se depa-
rando com os avanços ex-
ponenciais dos números 
de doenças mentais entre 
a população. Estima-se 
que, hoje, mais de 47 mi-
lhões de americanos, ou 
seja quase 1 em cada 5 
americanos, sofrem com 
algum tipo de doença 
mental, como por exem-
plo ansiedade, depressão, 
síndrome do pânico e ou-
tras. Outro dado alarman-
te indica que 9,7% dos jo-
vens americanos também 
sofrem com algum tipo 
de transtorno mental sé-
rio, de acordo com estu-
dos e dados estatísticos 
do órgão de Saúde Mental 
da América (MHA).

O problema é tão 
sério e preocupante 
e está tão enraizado 
em todas as classes 
sociais que inclusive 
celebridades como 
Oprah Winfrey, Lady 
Gaga e o príncipe 
britânico Harry se 
juntaram recente-
mente no lançamen-
to de um programa 
televisivo para tratar 
a questão, buscando 
orientar e esclare-

cer a população sobre as 
consequências e estigmas 
acerca do tema.

Logo cedo, os ameri-
canos saem de casa (em 
torno dos 16/17 anos de 
idade), vão para as uni-
versidades e são lançados 
no mercado de trabalho. 
Cria-se uma obrigação no 
jovem americano de ser 
independente e buscar 
status. Com isso, muitos 
deles não conseguem li-
dar sozinhos com as pres-
sões do dia a dia e vão se 
tornando adultos estres-
sados, ansiosos, depres-
sivos e que, muitas das 
vezes, acabam se anes-
tesiando ou viciando nas 
drogas.

Como imigrante vi-
vendo no país há mais 

de 5 anos, posso dizer 
que esse foi um detalhe 
que logo me saltou aos 
olhos e que também me 
surpreendeu muito. Não 
é à toa o grande número 
de pessoas viciadas em 
drogas (sejam elas lícitas 
ou ilícitas e álcool) nesse 
país. Boa parte dos ame-
ricanos tenta fugir dos 
problemas anestesiando-
-se com essas drogas, e 
o que mais surpreende é 
que, dentre eles, mais da 
metade está viciada nas 
chamadas drogas lícitas 
(analgésicos, xaropes e 
outros remédios vendi-
dos em farmácias).

Penso que um dos fa-
tores que pode contribuir 
com esse adoecimento 
mental e emocional dos 
americanos talvez seja 
o fato deles valorizarem 
mais o “ter” do que o 
“ser”, o consumo material 
em prejuízo do desen-
volvimento e aperfeiço-
amento do SER. Todavia, 
justamente por ser uma 
grande potência em tan-
tas outras questões, es-
pero que os americanos 
também possam solucio-
nar esse problema e im-
pedir o seu avanço.

M U N D O . . .
Após dias de confrontos, Israel e 
Hamas acertam trégua em Gaza

Após dias de confron-
tos, Israel e Hamas esta-
beleceram um acordo de 
cessar-fogo, a partir das 
2h de sexta-feira (21) 
no horário local, suspen-
dendo o conflito mais fe-
roz entre as duas partes 
em anos. Desde o início 
do confronto, em 10 de 
maio, autoridades de saú-
de de Gaza dizem que 232 
palestinos, entre eles 65 
crianças, foram mortos, e 
mais de 1.900 ficaram fe-
ridos em ataques aéreos. 
Israel diz ter matado pelo 
menos 160 combatentes 
em Gaza e diz que teve 12 
mortes em território na-
cional,  com centenas de 
feridos sendo atendidos 
após ataques de foguetes 
que causaram pânico e fi-
zeram pessoas correrem 
em busca de abrigos.

O primeiro-ministro 
de Israel, Benjamin Ne-
tanyahu, disse que seu 
gabinete de Segurança 
havia votado de maneira 
unânime a favor da tré-
gua proposta pelo Egi-
to. O presidente egípcio, 
Abdel Fattah al-Sisi, en-
viou duas delegações de 
segurança para os terri-
tórios israelense e pales-
tino para trabalhar em 
busca da suspensão do 
conflito. Minutos após o 
anúncio, no entanto, já na 

cont a gem 
regressiva 
para o ces-
sar-fogo, as 
duas partes 
ainda tro-
cavam ata-
ques, mas 
os confron-
tos foram 
suspensos 

no horário programado.
Em meio à crescente 

indignação global com o 
derramamento de san-
gue, o presidente dos 
EUA, Joe Biden, pediu 
na quarta (19) que Ne-
tanyahu buscasse uma 
maneira de desacelerar o 
conflito, enquanto Egito, 
Catar e a ONU arriscavam 
uma mediação.

Quase 450 edifícios 
de Gaza, densamente po-
voada, foram destruídos 
ou seriamente danifica-
dos, incluindo seis hos-
pitais e nove centros de 
atendimento de saúde 
primários. No dia 15, Is-
rael realizou um ataque 
e destruiu uma torre de 
12 andares em Gaza que 
abrigava os escritórios da 
Associated Press e de ou-
tros meios de comunica-
ção dos Estados Unidos, 
alegando que o prédio 
também foi usado pelo 
grupo militante islâmico 
Hamas. O prédio al-Jalaa 
na Cidade de Gaza, que 
também abrigava os es-
critórios da emissora Al 
Jazeera, do Catar, bem 
como outros escritórios e 
apartamentos, no entan-
to, tinha sido evacuado 
antes, depois que o pro-
prietário recebeu um avi-
so prévio do ataque.

Foto: Pixabay

Foto: Reuters/Ibraheem Abu Mustafa/ABr

O que o marketing americano não mostra
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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O anúncio feito pela 
prefeitura do Rio de vol-
tar a oferecer bônus sa-
larial a servidores que 
aplicarem mais multas 
eletrônicas de trânsito, 
como forma de alavancar 
a arrecadação municipal, 
tem gerado polêmica e é 
alvo de críticas por quem 
acredita na formação de 
uma “indústria de mul-
tas” na cidade.

A iniciativa integra o 
“Acordo de Resultados”, 
programa de meritocra-
cia que gratifica servido-
res pelo cumprimento de 
metas previamente esta-
belecidas. A iniciativa foi 
implantada também nas 
duas gestões anteriores 
de Eduardo Paes. A pre-
feitura diz que a medida 
começa este ano com as 
principais unidades arre-
cadadoras do município e 
deverá ser ampliada em 
2022. 

A medida acontece 
após um tombo na ar-
recadação com multas 
eletrônicas em 2020, em 
função de uma resolução 
do Denatran que suspen-
deu em todo o país (de 
fevereiro a novembro) o 
envio de notificações das 
multas, por causa da pan-
demia. No ano passa-
do, o município arre-
cadou R$32,9 milhões 
com multas de equipa-
mentos eletrônicos.

As unidades que en-
tram no programa este 
ano são as três princi-
pais unidades arre-
cadadoras, incluindo 
dívida ativa, multas de 
trânsito (geradas por 
sistema de fiscalização 
eletrônico), tributos 

(ISS, IPTU e ITBI) e re-
ceitas imobiliárias (como 
alienação de imóveis, 
concessões e tarifas). 

No caso do trânsito, a 
medida envolve três tipos 
de fiscalização: medição 
de excesso de velocidade, 
avanço de sinais e moni-
toramento de corredores 
de BRT e BRS. A meta da 
prefeitura é superar em 
até 65,28% a arrecadação 
com multas eletrônicas, 
em relação à prevista no 
orçamento de 2021 (R$ 
291,9 milhões contra os 
R$ 176,6 milhões previs-
tos).

Para isso, estuda-se au-
mentar o número de pon-
tos de fiscalização e até o 
jeton pago a servidores 
das Juntas Administrati-
vas de Recursos de Infra-
ções (Jaris), responsáveis 
por avaliar argumentos 
de motoristas que tentam 
reverter as penas. Nesse 
ponto, a iniciativa é ainda 
mais polêmica por causa 
de um possível conflito de 
interesses entre as par-
tes.

O secretário de Fazen-
da e Planejamento, Pedro 
Paulo Carvalho, nega que 
o projeto seja um instru-
mento arrecadatório e, 

com relação às metas do 
trânsito, diz que o mu-
nicípio apenas irá au-
mentar a fiscalização. "O 
Acordo de Resultados é 
uma ferramenta de ges-
tão e de motivação do tra-
balhador que moderniza 
a administração pública 
ao premiar efetividade, 
meritocracia, melhor 
prestação de serviço e re-
sultados. A retomada do 
acordo é mais uma me-
dida entre as muitas que 
estamos estabelecendo 
para reequilibrar as fi-
nanças, sem aumento de 
impostos, mas tornando 
o sistema de arrecadação 
mais eficiente", destacou.

A Comissão de Trân-
sito da OAB-RJ critica a 
medida e diz que a pre-
feitura, em vez de promo-
ver educação no trânsito, 
lesa os contribuintes. Diz 
ainda que não é compatí-
vel que o responsável por 
fiscalizar seja parte inte-
ressada na aplicação das 
penalidades. Vereadores 
da capital contrários à 
medida também já se mo-
bilizaram e apresentaram 
um projeto na Câmara 
para tentar derrubar a 
proposta.

Copacabana Palace é multado em R$ 
15 mil por festa para 500 pessoas

Evento teve shows de Gusttavo Lima, Mumuzinho, 
Ludmilla, Alexandre Pires e Dudu Nobre

Prefeitura é alvo de críticas após anunciar bônus a servidores que aplicarem 
mais penalidades

A prefeitura do Rio 
de Janeiro multou o Co-
pacabana Palace em 
R$15.466,81 por "infra-
ção sanitária gravíssima" 
devido à constatação de 
aglomeração em uma fes-
ta realizada no hotel na 
noite do último dia 14 de 
maio. O evento, para cer-
ca de 500 pessoas, con-
tou com a participação de 
vários artistas, entre eles 
Gusttavo Lima, Mumuzi-
nho, Ludmilla, Alexandre 
Pires e Dudu Nobre.

Além da multa, tam-
bém foi determinada a in-
terdição para realização 
de festas no hotel, que 
fica localizado na orla de 
Copacabana, na Zona Sul 
da Cidade, por um perío-
do de 10 dias.

No dia do evento, fis-
cais da Secretaria de 
Ordem Pública e da vi-
gilância sanitária foram 
enviados ao local e rea-
lizaram fiscalização no 
Copacabana Palace, mas 
informaram que não 
identificaram nenhuma 
infração durante a per-
manência dos agentes 
municipais.

No dia seguinte, no en-
tanto, por meio de nota, a 
Secretaria informou que, 
após análi-
se de ima-
gens divul-
gadas pela 
imprensa 
e pelas re-
des sociais, 
a vigilância 
s a n i t á r i a 
constatou 
desobedi-
ência às 
m e d i d a s 
d e t e r m i -

nadas por decreto muni-
cipal de enfrentamento à 
pandemia de Covid-19.

“Nas referidas ima-
gens, foi constatada aglo-
meração generalizada em 
frente à apresentação mu-
sical, caracterizando pis-
ta de dança. Os convida-
dos não usavam máscara 
facial e não respeitavam 
o distanciamento míni-
mo de 1,5 metro entre os 
participantes. Na entrada 
do estabelecimento, as 
imagens também eviden-
ciaram aglomeração em 
fila de espera e acesso 
desordenado ao local”, in-
formou a secretaria.

Também por meio de 
nota, o Copacabana Pa-
lace informou que cum-
priu todas as exigências 
do decreto. "O hotel re-
força para seus contra-
tantes externos que o 
comprometimento com 
as recomendações das 
autoridades é um pré-re-
quisito para que os even-
tos aconteçam. Adotamos 
um protocolo de preven-
ção e combate à Covid-19 
de acordo com as regras 
vigentes, de modo que 
a saúde e segurança de 
hóspedes, funcionários e 
clientes são nossa maior 
prioridade", diz o texto.

Foto: Fábio Pozzebom/ABr
Foto: Divulgação

Rio: multas de trânsito e a extorsão ao 
bolso do carioca
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Vejo, hoje, outra vez 
uma humanidade perdi-
da e rodando em círculo. 
Resultado da dissolvição 
social gerada para facili-
tar domínios sociais, pois 
uma sociedade é forma-
da por células familiares. 
Portanto, famílias sólidas 
geram sociedade sólida. 
Sociedade sólida não é 
dominável. Isso aconte-
ce de tempos em tempos 
para facilitar comando da 
terra.

É de suma importân-
cia que se entenda esses 
ciclos que geram igno-
rância e destruição, pois 
a mesma Síria de Xerxes, 
edificada, farta, próspera 
e feliz, onde, inclusive, a 
esposa de Xerxes, Ester, 
era sábia e uma das gran-
des referências de sabe-
doria, assim como Ana, 
mãe de Samuel, Maria 
Madalena, que poucos sa-
bem de sua magnitude, a 
sacerdotisa que batiza Je-
sus Judeu na sinagoga aos 
8 meses, devota de Deus 
e de todos, orava e estu-
dava por todos e outras 
que honram a passagem 
" A mulher sábia edifica 
sua casa. A tola gera es-
tultícia".

Nessa mesma região, 
com a gestão de Nabuco-
donosor, o mundo viveu 
um inferno. Mesmo Egi-
to de Akhenaton, sábio 
e libertário, que imple-
mentou uma visão mo-
noteísta, considerado um 
Yeshua (Jesus) egípcio, 
foi o mesmo Egito de Ra-
misés que persegue Moi-
sés.

Portanto, é de suma 
importância que se en-
tenda e busque máximo 

de informações, compre-
ensões para escolher lí-
deres e representantes, 
sabendo que o preceito 
"Amai a Deus sobre todas 
as coisas e uns aos outros 
como a ti mesmo" é um 
princípio sócio igualitá-
rio, que nos traz a refle-
xão de que devemos aten-
tarmo-nos a um mundo 
melhor a todos, não so-
mente a alguns. Acredito 
que não está sendo prati-
cado isso. Diferença entre 
acreditar em Deus e pra-
ticar Deus.

Mesmo que muitas 
vezes o interesse cole-
tivo vá de encontro ao 
de alguns indivíduos, 
pois convenhamos que 
não está escrito "Amai a 
Deus sobre todas as coi-
sas e depois aquele mais 
abastado ou favorecido 
esteticamente", porém 
muitos praticam equivo-
cadamente, dessa forma, 
usando nome de Deus em 
interesses próprios, de-
generando a família e a 
sociedade.

Não estamos falando 
de doutrinas ou crenças, 
mas de princípios e con-

sequências sobre buscas 
supérfluas, rasas ou au-
sências de buscas, que le-
vam a coletivas situações 
desastrosas.  

Como uma sociedade 
pode entender seu pre-
sente, se não conhece 
passado? Assistir ao atu-
al quadro social assusta-
dor, onde uma sociedade 
extremamente favoreci-
da pela esquerda, sócio 
igualitária, que passou 
a ser uma das 4 maiores 
economias, passa a pre-
sidir Brincs e Mercosul. 
Passa a ter autonomia em 
montagem de aeronaves, 
petróleo e em energia 
nuclear, gera direitos aos 
desfavorecidos, coloca 
pobre nas faculdades, 
com casa, carro, viagem 
de avião, proteção nacio-
nal e muito mais.

Um povo que derru-
ba tudo isso baseado 
em informações falsas 
de mídias destrutivas e 
desprovidas de informa-
ções reais e compromisso 
com país é resultado da 
degeneração sócio-polí-
tico-intelectual, coman-
dado, desde 64, por uma 
inquisição informativa, 
comandada pela Casa 
Branca, implementada 
em um processo de do-
mínio e subjugo. Proces-
so esse que degenerou e 
dissolveu famílias, a rela-
ção com Deus, pois vemos 
religiosos vendendo-se a 
capitalistas, assim como 
Acabe, Jezabel, Herodes, 
Judas e Dalila. Além de fa-
zerem apologia as armas, 
pilar da economia norte 
americana inglesa. Cúmu-
lo da contradição e fragi-
lidade cultural e moral.

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

Informação é poder

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

O Laboratório Muni-
cipal de Saúde Pública 
(Lasp) do Rio de Janeiro 
diagnosticou um caso de 
raiva animal na última 
semana, depois de 26 
anos. O caso foi encami-
nhado por um veteriná-
rio de Duque de Caxias, 
que prestou atendimento 
a um cão que morreu no 
dia 6 de maio. A cidade 
não registrava casos da 
doença em cães e gatos 
desde 1995.

De acordo com o Ivi-
sa-Rio, o animal teve 
contato direto com um 
morcego, transmissor da 
doença, no dia 26 de mar-
ço e não houve agressão à 
tutora do cachorro ou aos 
profissionais de saúde 
que o atenderam. Após o 
caso, uma vacinação an-
tirrábica foi iniciada nos 
bairros vizinhos ao muni-
cípio de Duque de Caxias. 
Foram imunizados ain-
da animais de Parada de 
Lucas, Vigário Geral e 
Jardim América, na zona 
norte do Rio.

O caso ascendeu o aler-
ta para os cuidados na 
prevenção à doença, que 
não tem cura e cuja letali-
dade é de quase 100%. A 
raiva pode ser transmiti-
da para humanos e a me-
lhor forma de combatê-la 
é a prevenção, explica a 
Daniela Baccarin, médi-
ca-veterinária 
e gerente de 
Produtos Pet 
da MSD Saúde 
Animal.

O princi-
pal meio de 
contaminação 
é através do 
contato com 

a saliva de um animal 
doente, ocasionado por 
meio de mordidas, arra-
nhaduras e lambeduras, 
que leva rapidamente 
à transmissão do vírus 
ao sistema nervoso cen-
tral do corpo, causando 
inflamação no encéfalo, 
encefalite e outros danos 
neurológicos fatais. Os 
primeiros sintomas no 
pet ou no humano são 
mal-estar, aumento da 
temperatura, anorexia, 
cefaleia, náuseas, dor de 
garganta, irritabilidade, 
inquietude e sensação de 
angústia.

"É muito importante 
que os tutores estejam 
atentos ao período de va-
cinar o animal. Algumas 
cidades, como São João 
de Meriti, já iniciaram a 
campanha, mas se não 
houver campanha na ci-
dade do tutor, é só procu-
rar uma clínica veteriná-
ria", alerta. 

Cães e gatos podem 
receber a primeira dose 
de vacina antirrábica a 
partir de 12 semanas de 
idade, com reforço anu-
al. "Mantendo o cachorro 
ou o felino vacinado, você 
está protegendo não só o 
animal, mas também to-
das as pessoas, evitando 
a disseminação da raiva 
na comunidade", diz Da-
niela.

Foto: Divulgação

Rio registra caso de raiva 
animal depois de 26 anos

B I C H O S  E  C I A . . .



P Á G I N A 25ANO V   NÚMERO 95   22 A 28 DE MAIO DE  2021. .
JO

R
N

A
L

P O N T O  D E  V I S T A . . .
As condições para o trabalhador/cidadão ter 

direito aos benefícios da Previdência
Para ter direito a uti-

lizar os serviços e os be-
nefícios da Previdência 
Social, o segurado precisa 
ser filiado à Previdência. 
A filiação à Previdên-
cia Social é obrigatória a 
todo o cidadão que traba-
lha e obtém renda através 
do seu trabalho, seja com 
vínculo empregatício ou 
não.

Para o segurado em-
pregado a filiação se dá 
no ato em que é contrata-
do por alguma empresa e 
a própria empresa realiza 
o procedimento de filia-
ção com a inscrição do 
segurado junto ao INSS.

Quando o segurado 
não é empregado de ne-
nhuma empresa e traba-
lha por conta própria, o 
segurado deve realizar 
sua filiação diretamen-
te nas agências do INSS, 
através do telefone 135 
ou pela internet no site 
do INSS.

Os cidadãos que não 
são trabalhadores tam-
bém podem se filiar à 
Previdência para ter di-
reito aos benefícios. Essa 
hipótese se aplica aos 
estudantes, desemprega-
dos e donas de casa, por 
exemplo. Nesse caso, são 
os denominados segura-
dos facultativos, pois sua 
filiação não é obrigatória. 
Para essa espécie de se-
gurado não são ofereci-
dos todos os benefícios e 
serviços da Previdência.

Além de se filiar, o se-
gurado deve realizar sua 
contribuição para ter di-
reito aos benefícios e ser-
viços e manter sua condi-
ção de segurado. 

O segurado emprega-

do contribui mensalmen-
te com percentual des-
contado de seu salário, 
cabendo à empresa efetu-
ar o repasse.

Para os segurados não 
empregados ou autôno-
mos, a quem a Previdên-
cia Social denomina como 
contribuintes individuais, 
as contribuições devem 
ser realizadas diretamen-
te pelos mesmos à Previ-
dência Social, através do 
carnê ou por guia obtida 
no site do INSS. Nesse 
caso, o valor da contri-
buição deve ser calculado 
pela renda mensal do se-
gurado até o limite máxi-
mo exigido pelo INSS dos 
segurados empregados. 
O valor máximo é anu-
almente informado pelo 
INSS.

Há também o caso em 
que o segurado contri-
buinte individual presta 

serviço a alguma empresa 
e emite o recibo de paga-
mento de autônomo. Nes-
te caso, a empresa retém 
do valor pago pelo servi-
ço a contribuição devida 
ao INSS pelo contribuinte 
individual e faz o repasse.

O segurado facultati-
vo realiza sua contribui-
ção apenas por carnê ou 
pela guia obtida no site 
do INSS. O valor da con-
tribuição mínima corres-
ponde a 20% do salário-
-mínimo.

Os contribuintes facul-
tativo e individual devem 
realizar sua contribuição 
até o dia 15 do mês se-
guinte ao da competên-
cia, por exemplo: o pa-
gamento sobre o mês de 
janeiro deve ser realizado 
até o dia 15 do mês de fe-
vereiro. O pagamento do 
segurado empregado é 
descontado de seu salá-
rio e repassado pelo em-
pregador.

A filiação à Previdên-
cia Social torna o cida-
dão segurado e a manu-
tenção dessa condição 
se dá com a contribuição 
mensalmente paga que é 
a exigência básica para a 
obtenção da maioria dos 
serviços prestados.

Foto: Marcello Casal Jr/ABr

RÔMULO LICIO DA SILVA
Advogado

Há tempos tem-se 
discutido como alguns 
termos e conceitos em 
ciência política parecem 
não mais aplicáveis à atu-
al geopolítica do mundo. 
Termos como ‘direita’ e 
‘esquerda’, por exemplo, 
fazem parte desse reper-
tório de conceitos que 
talvez tenham se tornado 
obsoletos na pós-moder-
nidade. Com a queda dos 
regimes comunistas e a 
recente ascensão de uma 
tendência ultraconserva-
dora na Europa e alguns 
países da América Latina, 
alguns teóricos da área 
questionam a relevância 
de tais noções, conside-
rando sua possível redefi-
nição no atual cenário.

Norberto Bobbio, em 
seu livro Direita e Es-
querda: razões e signifi-
cados de uma distinção 
política (1994), argu-
menta a favor da manu-
tenção da distinção de 
tais termos sem, contudo, 
considerá-los como ab-
solutos. Segundo Bobbio, 
a diferença, histórica e 
culturalmente construí-
da a partir da Revolução 
Francesa dentro de parâ-
metros de desigualdade 
e igualdade, liberdade e 
totalitarismo, ainda man-
tem sua função essencial-
mente antiética relevante 
dentro da dinâmica de 
forças que se instaura no 

jogo democrático. Ainda, 
de acordo com o autor, 
tais termos se aplicam 
de modo relativo na con-
figuração de forças em 
questão na arena política. 
Desse modo, por exem-
plo, dentro de um partido 
de esquerda, pode existir 
forças mais conservadora 
e outras mais progres-
sivas, as quais podem 
ser classificadas como 
de direita e de esquerda, 
respectivamente. O mes-
mo acontecendo como 
os partidos de direita ou 
mesmo com certos extre-
mistas, podendo ser de-
nominados extremistas 
de direita ou de esquerda.

Em vista disso, e con-
siderando a nova estru-
tura geopolítica do mun-
do atual, a leitura desse 
livro pode ser bastante 
esclarecedora. Ao menos, 
mesmo discordando com 
Bobbio, sua leitura pode 
nos trazer um sentido de 

pertencimento e 
de responsabi-
lidade social ao 
pensar tais con-
ceitos como cida-
dãos que somos, 
e sempre sere-
mos, dentro da 
seara política.

Foto: Reprodução

Direita e Esquerda em 
cheque

MÔNICA DE FREITAS
Bacharel em Letras, professora de 

inglês e mestre em Filosofia 
(PR2-55697)

monikadefreitas@gmail.com

L E T R A S  &  T A L . . .
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S E R R A . . .

As estações ferrovi-
árias tiveram um papel 
preponderante em todos 
os Estados. No século XIX, 
foram responsáveis pela 
dinamização das cidades, 
ou mesmo pela criação de 
núcleos urbanos, vindo a 
se tornar referência de 
locais importantes. A cri-
se do sistema ferroviário, 
na metade do século XX, 
deixou algumas localida-
des no abandono, prin-
cipalmente aquelas que 
dependiam quase que 
exclusivamente da econo-
mia promovida pela linha 
férrea.

Enquanto as antigas li-
nhas e ramais se mantive-
ram em operação, as edi-
ficações foram, bem ou 
mal, conservadas. Hoje, 
poucas foram restaura-
das para acolher novas 
atividades como centro 
cultural ou educacional 
ou pontos de serviços pú-
blicos.

A arquitetura ferrovi-
ária, a partir da segunda 
metade do século XIX, 
predominava, em sua to-
talidade, um gosto pelo 
neoclássico. No entanto, 
sua arquitetura pouco se 
beneficiaria dele - adotou 
uma linguagem estética 
que se caracterizava pelo 
emprego de diversos esti-
los arquitetônicos ou, até 
mesmo, a fusão de diver-
sos estilos em uma mes-
ma obra.

Além de ressaltar a 
importância da ferrovia 
como elemento de inte-
gração e desenvolvimen-
to do país, as diretrizes 
recomendavam a escolha 
por uma arquitetura sim-

ples, modesta, elegante e 
apropriada. As escolhas 
feitas pelos engenheiros, 
desse período, deram 
prioridade a funciona-
lidade dos edifícios, os 
interesses das ferrovias 
ditavam que espécie de 
equipamento ferroviário 
seria instalado em deter-
minado local. As constru-
ções poderiam variar de 
um simples abrigo utili-
zado em paradas breves, 
às estações de pequeno, 
médio e grande porte.

As estações terminais 
se localizaram nos pontos 
extremos da linha e pos-
suíam um programa mais 
complexo do que as esta-
ções de passagem, contu-
do existiam estações ao 
longo da linha que por se 
situarem em localidades 
estratégicas poderia ter 
um programa tão comple-
xo quanto de uma estação 
terminal, exemplo de De-
sengano, atual Juparanã, 

no município de Valença, 
que causou repercussão 
pela grandeza e beleza 
da obra e que contou, na 
época, com a presença 
da família real em sua 
inauguração. Utilizou-se 
técnicas de construção, 
materiais e padrões de 
arquitetura diferencia-
dos e considerados "no-
vos" para a época, que, 
em muitos casos foram 
importados de Outros pa-
íses, principalmente, do 
Continente Europeu.

A influência dos profis-

sionais estrangeiros fez 
com que novos materiais 
fossem importados. Fo-
ram trazidos os barrões 
de pinho de Riga, vigas e 
colunas de ferro (que fa-
cilitavam a construção de 
pisos e varandas), chapas 
para calhas e condutores, 
papeis de parede, azu-
lejos, telhas e ladrilhos, 
além de uma gama de 
materiais de instalações 
hidro-sanitárias.

As ferrovias traziam 
sobre os seus trilhos, no-
vos recursos de constru-
ção, mas, sobretudo uma 
nova maneira de cons-
truir. De fato, os edifícios 
das estações de estrada 
de ferro, fossem impor-
tados ou construídos no 
local, correspondiam 
sempre a novos modelos 
e apresentavam um aca-
bamento mais perfeito, 
que dependia do empre-
go de oficiais mecânicos 
com preparo sistemático. 

Novas soluções arqui-
tetônicas e construtivas 
eram assim difundidas 
pelo interior, influindo 
sob vários aspectos na ar-
quitetura.

O Estado do Rio abri-
gou as primeiras ferro-
vias brasileiras, que com 
o passar dos tempos, for-
mou-se uma vasta rede 
ferroviária que, até mea-
dos do século XIX, alcan-
çara grande parte dos 
Municípios e Distritos do 
Estado ligando-o a diver-
sos pontos do país.

Este acervo nos quais 
alguns exemplares me-
recem destaque quan-
to às metodologias de 
construção aplicadas, na 
grande maioria, ameaça-
do ou destruído, o que é 
uma perda irreparável 
para a memória flumi-
nense e brasileira. Nas 
últimas décadas, houve 
um abandono dessa rede, 
com a desativação de di-
versos ramais, a retirada 
de trilhos, a demolição 
de exemplares de gran-
de valor da arquitetura 
ferroviária, bem como de 
outros elementos. Diver-
sos imóveis encontram-
-se em precário estado de 
conservação ou passaram 
a ter outros usos.

A preservação deste 
patrimônio ferroviário é 
importante para a memó-
ria coletiva das cidades e 
do país. São testemunhos 
valiosos e silenciosos de 
um passado não tão dis-
tante, que servem para 
transmitir as futuras ge-
rações os episódios his-
tóricos que neles tiveram 
lugar.

Os caminhos de ferro

VITOR CHIMENTO
Biólogo e jornalista

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

Fotos: Divulgação
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O Brasil tem avançado 
no combate à violência 
contra a mulher. Do total 
de leis existentes proteti-
vas e garantidoras dos di-
reitos delas, mais de 10% 
foram aprovadas e já en-
traram em vigor só nos úl-
timos 2 anos!

A quantidade de leis 
que buscam resguardar 
direitos humanos mais bá-
sicos, como à vida, à digni-
dade da pessoa humana, 
à integridade física e mo-
ral, por exemplo, chamam 
atenção para o fato de que, 
sem tais dispositivos, pro-
vavelmente o número de 
vítimas e de violações a di-
reitos mínimos seria bem 
maior.

Em combate à violência 
de gênero e em benefício 
aos direitos exclusivos de 
mulheres, apenas para ci-
tar algumas mais recentes: 

Lei nº 13.798/2019, 
Lei nº 13.811/2019, 
Lei nº 13.827/2019, 
Lei nº 13.836/2019, 
Lei nº 13.871/2019, 
Lei nº 13.872/2019, 
Lei nº 13.880/2019, 
Lei nº 13.882/2019, 
Lei nº 13.894/2019, 
Lei nº 13.931/2019, 
Lei nº 13.980/2020, 
Lei nº 13.984/2020, 
Lei nº 14.022/2020, 
Lei nº 14.069/2020, 
Lei nº 14.132/2021, 
Lei nº 14.149/.2021, 
Lei nº 14.151/2021, 
Lei nº 14.152/2021.

Em 18/05/2021, o Pro-
jeto de Lei 1568/2019 
foi aprovado e seguiu 
para o Senado. Sua fi-
nalidade é alterar o De-
creto-Lei nº 2.848/1940 
(Código Penal), e as Leis 
nº 7.210/1984 (Lei de 
Execução Penal), e n.º 
8.072/1990 (Lei dos Cri-

mes Hediondos), para con-
siderar o feminicídio crime 
autônomo, aumentar a sua 
pena, tornar mais rígida 
a progressão de regime e 
vedar a concessão de saída 
temporária ao condenado.

A autora é a Deputada 
Federal Katia Sastre, sím-
bolo do verdadeiro empo-
deramento feminino pelo 
ato de bravura ao salvar 
da morte diversas pessoas, 
incluindo várias crianças, 
na frente de uma escola.

Na época, policial, pre-
sente numa comemora-
ção de “Dia das Mães”, foi 
vítima da tentativa de ho-
micídio por um criminoso 
que atacou responsáveis e 
suas crianças que estavam 
no local. A policial tentou 
prender o criminoso, que 
insistiu em atirar e tentou 
alvejá-la por duas vezes 
seguidas, porém, sem êxi-
to, pois a arma travou.

Katia conseguiu se de-
fender atirando no homem 
que tentou matá-la e aos 
outros cidadãos. Para im-
pedir uma tragédia e o 
assassinato de inúmeras 
famílias com crianças, bas-
tou uma mulher treinada 
e armada com vontade de 
fazer o bem. Katia repre-
senta muitas vozes. Faça a 
sua voz ser ouvida!

Mulher empoderada é mulher 
preparada

A Fundação Planetário 
do Rio reabriu as portas 
ao público no último dia 
15 de maio com muitas 
novidades, sendo algu-
mas que, literalmente, 
vieram do espaço. Pela 
primeira vez, o local rece-
berá um acervo original: 
um conjunto de meteori-
tos, entre eles o segundo 
maior do país – o Santa 
Luzia – cedido pelo Mu-
seu Nacional.

É uma grande oportu-
nidade para que cariocas 
e turistas que não conhe-
cem ainda o espaço pos-
sa visitá-lo, respeitando, 
claro, todas os protocolos 
de segurança. Inaugurada 
em 19 de novembro de 
1970, a Fundação Plane-
tário se dedica a difundir 
Astronomia e ciências 
afins e oferecer cultura e 
lazer de qualidade à po-
pulação carioca e aos de-
mais visitantes. O espaço 
fica localizado na Rua 
Vice-Governador Rubens 
Berardo, 100 – Gávea.

O Santa Luzia tem cer-
ca de duas toneladas e 
caiu no estado de Goiás 
cerca de 100 anos atrás. 
O meteorito foi uma das 
peças que resistiram ao 
incêndio ocorrido no Mu-
seu Nacional do Rio de Ja-
neiro, no ano de 2018. "O 
novo xodó do Planetário 
poderá ser visitado gra-
tuitamente todos os dias 
e será um motivo a mais 
para os nossos convida-
dos viverem a experiên-
cia Planetário", destacou 
o Presidente da Fundação 
Planetário do Rio, Gled-
son Machado. "É uma 
verdadeira oportunidade 

de o público tocar em um 
extraterrestre", brincou. 

Em sua reabertura, 
o Planetário inaugurou 
também outra atração 
para o público: a expo-
sição “A Astronomia na 
Arte Rupestre em Minas 
Gerais”, com fotos de Gus-
tavo Villa.

Há novidades ainda 
nas sessões de cúpu-
la, grandes atrações do 
equipamento cultural. 
O público pode conferir 
exibições com a presen-
ça de um dos astrônomos 
da Fundação ao vivo, me-
diando a sessão “O Céu do 
Rio de Janeiro”. Além das 
sessões ao vivo, o Plane-
tário exibe as sessões in-
fantis “Uma Aventura no 
Planetário” e “Brincando 
Entre Estrelas”. Segundo 
a prefeitura, tudo está ri-
gorosamente dentro dos 
protocolos sanitários re-
comendados para o en-
frentamento à Covid-19.

Para conferir a progra-
mação do espaço, basta 
acessar o site da Funda-
ção (planeta.rio). Na pá-
gina, também é possível 
fazer uma visita virtual a 
espaço.

Funcionamento e 
protocolos

O parque funciona de 
segunda a sexta, das 8h às 
17h. Aos sábados, as visi-
tações acontecem de 10h 
às 17h, e aos domingos 
de 13h30 às 17h. A entra-
da no parque é gratuita. 
Já as sessões funcionam 
aos sábados (de 10h às 
12h e das 13h30 às 17h), 
domingos (das 13h30 às 
17h). Os ingressos das 
sessões de cúpula (in-
cluindo visita ao Museu) 
custam R$ 30 (inteira) e 
R$ 15 (meia-entrada).

Entre os protocolos 
adotados como forma de 
evitar a proliferação da 
Covid-19, o espaço ado-
ta a limitação do número 
de ingressos disponibili-
zados e a venda das en-
tradas acontece somente 
pela internet. A utilização 
de máscara no espaço 
é obrigatória e todas as 
pessoas terão a tempera-
tura aferida na entrada 
através de termômetro 
digital. O local também 
disponibiliza álcool gel e 
sabonetes estão disponí-
veis para a higienização 
das mãos.

Foto: Alexandre Macieira/Prefeitura do Rio

Planetário do Rio reabre com novidades
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 . . .

Entre atrações no local está o meteorito Santa Luzia, de 2 toneladas, 
que resistiu ao incêndio do Museu Nacional

Local reabriu ao público com 
muitas novidades

A  V I D A  C O M O  E L A  É . . .

SABRINA CAMPOS
Advogada e Árbitra

jornaldr1responde@jornaldr1.com.br
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O Japão está se pre-
parando para oferecer 
vacinas contra covid-19 
a cerca de 2.500 atletas 
olímpicos e paralímpicos 
e equipes de apoio, usan-
do doses doadas aos Jo-
gos em meio à revolta pú-
blica com o ritmo lento da 
campanha de imunização 
do país.

Faltando menos de 
três meses para a Olimpí-
ada começar, o Japão está 
tendo dificuldade para 
conter uma disparada de 
casos do novo corona-
vírus, e a maioria da po-
pulação quer que ela seja 
cancelada ou adiada uma 
segunda vez. Só cerca de 
2,6% dos japoneses já fo-
ram vacinados.

Mas na semana passa-
da, a Pfizer e sua parceira 
alemã BioNTech disseram 
que doarão doses de sua 
vacina contra covid-19 
através do Comitê Olím-
pico Internacional (COI) 
para ajudar a imunizar 
atletas e suas delegações 
participantes dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos.

Autoridades do Comi-
tê Olímpico Japonês e do 
Comitê Paralímpico Japo-
nês disseram que no mo-
mento estão perguntando 
a cada federação atlética 
quantas pessoas querem 
ser vacinadas e quando 
isto deve acontecer.

Segundo uma repor-
tagem do jornal Yomiuri 
Shimbun, as vacinações 
podem começar já em ju-
nho, mas as autoridades 

disseram que a ocasião, 
assim como outros deta-
lhes, tais como quem dará 
as vacinas, ainda não está 
clara.

A cidade de Porto, em 
Portugal, será o palco da 
grande decisão da Liga 
dos Campeões da Europa, 
no sábado (29). E dois in-
gleses é quem estará pro-
tagonizando a decisão do 
maior torneio continen-
tal de clubes do planeta. 
Em campo, Manchester 
City e Chelsea lutam pelo 
mesmo objetivo,mas em 
situações diferentes. O 
City tenta conquistar pela 
primeira vez a competi-
ção, enquanto o Chelsea 
busca a segunda taça.

Além disso, o Man-
chester é debutante na 
decisão. Um dos maiores 

investimentos dos plane-
tas há anos, pela primei-
ra vez a equipe do Norte 
da Inglaterra consegue 
chegar à cobiçada final. 
Já o Chelsea foi vice-cam-
peão em 2008, após per-
der para o Manchester 
United, e conquistou a 
taça em 2012, diante do 
Bayern de Munique.

A decisão ainda conta-
rá com nomes brasileiros. 
Pelos Citizens, Ederson, 
Fernandinho e Gabriel 
Jesus. Já pelo lado dos 
Blues, Thiago Silva, Emer-
son Palmieri e Jorginho 
(os dois últimos naturali-
zados italianos). 
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Japão pretende vacinar atletas que vão disputar 

as Olimpíadas

Manchester City e Chelsea decidem 
a Liga dos Campeões

Mais equilibrados, 
Flamengo e Fluminense 

lutam por “Melhor do Rio”
Por Guilherme Abrahão     

Logicamente, no papel, 
não tem nem como não 
apontar o Flamengo como 
o grande favorito para o 
título Carioca neste final 
de semana. Porém, “clássi-
co é clássico e vice e ver-
sa”, como já disseram os 
grandes poetas. Por isso, 
mesmo sendo um Estadu-
al completamente esva-
ziado - e sem público - o 
Fluminense busca a gran-
de chance de desbancar o 
rival e ficar não com o títu-
lo carioca, mas sim com o 
troféu de “Melhor do Rio”.

O Tricolor começou 
vencendo nos bastidores. 
A Ferj com apoio do Fla-
mengo queriam transferir 
a partida para o estádio 
Mané Garrincha, em Bra-
sília, para conseguir 20 
mil torcedores no está-
dio, que seriam liberados 
pelo Governo do Distrito 
Federal. O Fluminense, 
que sempre foi de encon-
tro com as ideias rubro-
-negras na pandemia, foi 
contra e acabou vencendo 
essa queda de braço. Não 
cabe julgar quem está cer-
to e quem está errado. O 
que temos que analisar é 
apenas a parte esportiva 
do negócio. Com torci-
da, o Flamengo se torna 
forte. Sendo 
em Brasília, 
no Rio ou no 
Nordeste, o 
apoio da mas-
sa rubro-ne-
gra sempre 
foi um dos di-
ferenciais. O 
chamado 12º 
jogador. Mas 

não será dessa vez.
No campo, o Fluminen-

se já foi valente. Mesmo 
com o Flamengo melhor 
no primeiro jogo, arran-
cou um empate por 1 a 1, 
e agora tem condições de 
ser campeão com uma vi-
tória simples. Assim como 
o Fla. Novo empate a de-
cisão é nos pênaltis. Mas 
quem realmente é o favo-
rito? É impossível apontar. 
Mesmo com a legião for-
mada por Gerson, Diego, 
Everton Ribeiro, Arrasca-
eta, Pedro, Gabigol….No 
Flu, tem Fred, Nenê e os 
garotos que decidem.

No papel, o Flamengo 
vai ser sempre favorito 
contra qualquer time do 
Brasil. É sem dúvidas o 
melhor elenco. No campo, 
é preciso esperar. As duas 
equipes estão na Liberta-
dores e na Copa do Bra-
sil. Brigam pelo Troféu de 
Melhor do Rio. Quem vai 
ser campeão, saberemos 
nesse fim de semana. Mas 
o que verdadeiramente 
importa é que a rivalidade 
Fla-Flu está mais viva do 
que nunca. Pior para Bo-
tafogo e Vasco, que dispu-
tam o título de consolo na 
Taça Rio, com vantagem 
para o Cruz-maltino, que 
já venceu no Nilton San-
tos.

Foto: Divulgação/COB

Foto: Montagem/Divulgação/Flamengo e Fluminense
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Flamengo Fluminense Botafogo Vasco

X Vasco 
Taça Rio (23/05)

X Fluminense 
Carioca (22/05)

X Flamengo 
Carioca (22/05)

X Botafogo 
Taça Rio (23/05)

X Vila Nova (GO) 
Série B (28/05)

X Veléz Sarsfield(ARG) 
Libertadores (27/05)

X River Plate(ARG) 
Libertadores (25/05)

X Operário (PR) 
Série B (29/05)

Japão pretende vacinar todos 
os atletas


