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Falso médico vendia 
atestado para vacina
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BOLSONARO PROVOCA AGLOMERAÇÃO E DÁ DEMONSTRAÇÃO 
DE FORÇA POLÍTICA

Passeio de moto do presidente nas ruas do Rio reuniu milhares de apoiadores sem máscaras e gera polêmica
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Em virtude da pandemia,      
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apenas em versão 
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jornalismo imparcial, com-
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notícia.

GALERIA/PRÊMIOS

Prêmio 
Selo Ouro

Grau II
2020

Selo
Apoiador
Cultural

2020

Prêmio
Referência
Qualidade

Empresarial
2018

Prêmio
Destaque
Jornalismo

2020

Prêmio 
Excelência

em jornalismo
2018

Empresa
Referência
Nacional

2019

Prêmio
Jornalismo

Empreendedor
2018

Prêmio
Referência
Nacional

Ação Social
2019

Os artigos assinados são de responsabilidade dos autores e não refletem necessariamente a opinião deste jornal.

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 . . .

Não há como negar que 
a “motociata” promovida 
pelo presidente Jair Bolso-
naro, no último domingo 
(23), é uma demonstração 
do apoio que ele terá para 
tentar a reeleição nas pró-
ximas eleições no ano que 
vem. Mas também há de 
convir que mais uma vez o 
presidente saiu-se mal na 
hora de mostrar seu apoio 
e de agir de forma total-
mente negligente no meio 

da pandemia, que ainda 
não acabou e que segue 
matando milhares por dia 
no Brasil. Certamente, se 
quer receber o carinho e 
apoio do povo, Bolsona-
ro precisa fazer isso com 
ideias e com ações que en-
globam todo o povo bra-
sileiro e não apenas seus 
apoiadores. Movimentar 
uma multidão atrás dele 
com intuito de mostrar a 
quem não o apoia que ele 

está mais pronto do que 
nunca para as próximas 
eleições, é um desrespeito 
com o cidadão, seja elei-
tor do presidente ou não, 
que vem sofrendo nas 
filas dos hospitais e es-
tão perdendo entes para 
a Covid-19. Essa não era 
necessária. E nossa ideia 
é mostrar que erros desta 
forma podem ser prejudi-
ciais a toda uma nação.

Enquanto tudo é farra 
para o Prefeito Eduardo 
Paes, quem realmente 
precisa trabalhar segue 
sofrendo as consequên-
cias, não só da pandemia, 
como da coibição feita 
pela prefeitura, através 
da Guarda Municipal. É 
comum, seja no centro da 
cidade ou nos bairros da 
Zona Sul, beirando a praia, 
ver os subordinados do 
prefeito coibindo com to-

tal violência o trabalha-
dor informal. Isso mesmo, 
o chamado “rapa” segue 
passando e repreenden-
do os ambulantes que es-
tão com seu ganha pão, 
apresentando uma forma 
honesta de sobreviver. 
Obviamente, o combate à 
piratiaria deve ser feito, 
mas não com mercadores 
que vendem refrigerante, 
picolé entre outras coisas. 
Muitos, veem todo seu 

material apreendido pela 
GM, sem sequer ter uma 
forma de argumentar. Até 
porque, se tentar dialogar, 
com certeza vai apanhar e 
ainda receber voz de pri-
são. É um abuso de auto-
ridade que não dá mais 
para aguentar. Cena roti-
neira por todo o Rio. Está 
na hora de mudar de uma 
vez. Ninguém tem mais 
paciência para aturar essa 
situação!

Força de poder em momento desnecessário de Jair Bolsonaro

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

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

Seguro de vida tem ou 
não cobertura para pande-
mia?

Os contratos de seguro 
de vida têm uma cláusula 
que exclui a cobertura em 
situações de pandemia e 
epidemia. Só que essa cláu-
sula nunca foi analisada 
pelo judiciário brasileiro. 
Isso precisa ser resolvido 
agora, porque há segura-
doras que estão se apoian-
do nela para negar indeni-
zações. Apesar dos casos 
de descumprimento que 
chegam aos órgãos de de-
fesa do consumidor, muitas 
companhias resolveram ig-
norar a cláusula e pagar as 
indenizações.

Não tenho seguro-saúde. 
O que faço se não conseguir 
vaga na rede pública?

A Constituição assegura 
o direito de acesso integral 
e gratuito de todos aos sis-
temas de saúde. A orien-
tação é que o consumidor 
procure o Ministério Públi-
co e a Defensoria.

Dá tempo de adquirir se-
guro-saúde? Vale carência?

Ao contratar qualquer 

tipo de seguro, o consumi-
dor deve cumprir as carên-
cias contratuais. Na saúde, 
cada seguradora tem seus 
critérios para consultas, 
exames e internações. En-
tretanto, atendimentos de 
urgência e emergência e in-
ternações com recomenda-
ção médica devem ser reali-
zados em até 24h - mesmo 
que a pessoa esteja cum-
prindo período de carência. 
A operadora não pode recu-
sar o atendimento.

Se tiver problemas com 
alguma cobertura de segu-
ro, quem procurar?

É fundamental buscar 
agências reguladoras e Pro-
con. Esse último pede que 
os consumidores consul-
tem o órgão antes de assi-
nar contratos, de modo que 
seja feita orientação sobre 
cláusulas que as operado-
ras podem ou não inserir 
no documento. As cláusulas 
que limitem direitos devem 
estar expressas de forma 
clara e ostensiva no contra-
to, sob pena de invalidade, 
diz o Idec.

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

Prefeitura usa a força para impedir quem quer trabalhar
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Agentes da Delega-
cia de Defraudações da 
Polícia Civil do Rio pren-
deram dois suspeitos de 
vender atestados falsos 

de comorbidades para 
vacinas de Covid. Os dois 
estavam em Pilares, na 
Zona Norte da capital. Os 
suspeitos eram Sérgio 

Mendes Izidoro, dono 
de uma clínica em Pi-
lares, e Augusti Gue-
des de Carvalho FIlho, 
médico. No local, a po-
lícia apreendeu medi-
camentos e atestados 
para doenças como 
hipertensão arterial.

Segundo a polícia, 
na clínica foi consta-
tado que ambos ven-
diam o atestado falso 
por R$ 20. "No ates-
tado, o médico afirma 

que o paciente possuía 
comorbidade incluída no 
rol elencado pelo Minis-
tério da Saúde", explicou 
Daniela Rebelo, responsá-

vel pelas investigações. 
Os dois podem pegar 

até cinco anos de prisão 
pelos crimes. Calcula-se 
que eles possam ter pas-
sado centenas de ates-
tados pela cidade e que 
muitos utilizam para se 
vacinar. As pessoas que 
compraram os atetados 
também podem ser acu-
sadas de crimes, já que 
foram até a clínica e pa-
garam pelo documento 
falso.

O Rio de Janeiro segue 
o calendário, até o fim 
do mês, de prioridades 
de vacinação para quem 
possui comorbidades, 

comprovadas por laudos 
médicos. No final do mês, 
a cidade volta a vacinar 
toda a população adulta, 
juntamente com quem 
também tenha comorbi-
dade, mas tenha perdido 
os prazos.

Em todo país, estão 
sendo feitas análises de 
quem está utilizando 
atestado falso para “furar 
a fila” na vacinação. Inclu-
sive, o Conselho Regional 
de Medicina já comunicou 
que em caso de médicos 
entregando os atestados, 
o seu registro para atuar 
pode ser cassado, se com-
provada a fraude.

Polícia prende falso médico que vendia atestados para vacina

Profissionais da edu-
cação do ensino infantil 
ao superior, das redes pú-
blica e privada, podem se 
vacinar contra a covid-19 
na cidade do Rio de Janei-
ro. A Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) havia ini-
ciado a imunização desse 
grupo no dia 26 de abril, 
mas a aplicação das do-
ses foi suspensa no dia 7 
de maio, após o Supremo 
Tribunal Federal 
(STF) conceder 
uma liminar que 
questionou a ante-
cipação da vacina-
ção de categorias 
profissionais em 
relação ao Progra-
ma Nacional de 
Imunização (PNI).

Como o muni-
cípio informou ter 
reservadas as do-
ses para os grupos 
com comorbidade 
listadas no PNI, de 
pessoas com co-

morbidades e com defi-
ciência permanente, será 
possível prosseguir com a 
vacinação para os profis-
sionais de educação.

Foram incluídos nes-
te grupo todos os pro-
fissionais da educação. 
Além de professores, 
podem receber a imuni-
zação neste momento as 
merendeiras, diretores, 
secretários escolares, ad-
ministrativos e demais 

trabalhadores terceiriza-
dos que atuam nas uni-
dades escolares, como 
porteiros e faxineiras. É 
necessário apresentar 
um contracheque ou de-
claração comprovando 
o vínculo. Moradores de 
rua também começaram 
a ser vacinados, recente-
mente, segundo informa 
a Secretaria de Saúde da 
cidade.

A 36ª Vara Criminal 
do Rio de Janeiro decidiu 
manter ação penal contra 
oito dos 11 denunciados 
pelo incêndio no centro de 
treinamento do Flamen-
go, conhecido como Ninho 
do Urubu, em fevereiro de 
2019. O incêndio resultou 
na morte de dez jovens 
atletas da base do Flamen-
go. Outros três adolescen-
tes ficaram feridos.

O juiz Marcos Augusto 
Ramos Peixoto rejeitou a 
denúncia contra o ex-dire-
tor de base, Carlos Noval, 
e o engenheiro Luiz Felipe 
Pondé. O monitor Marcus 
Vinícius Medeiros foi absol-
vido da acusação de envol-
vimento no incêndio.

Os outros oito denuncia-
dos continuam como réus 
no processo, entre eles, o 

ex-presidente do Flamen-
go, Eduardo Bandeira de 
Mello, um ex-diretor e um 
engenheiro do clube. Eles 
vão responder por incêndio 
culposo qualificado pelos 
resultados de morte e lesão 
grave.

A Justiça considerou que 
o clube preferiu pagar mul-
tas recorrentes ao Poder 
Público em vez de procurar 
se adequar às exigências 
feitas pelo Corpo de Bom-
beiros.

O Flamengo fechou a 
indenização com 8 das 10 
famílias, além do pai de 
Rykelmo, uma das vítimas. 
A mãe de Rykelmo entrou 
na Justiça. A diretoria tam-
bém não conseguiu chegar 
a um entendimento com os 
familiares de Christian Es-
mério até agora.

Foto: Reprodução

Foto: Marcelo Camargo/ABr

Profissionais de educação podem se 
vacinar no Rio de Janeiro

Justiça mantém ação contra oito 
acusados de incêndio no Ninho

Foto: Tânia Rego/ABr

Profissionais da educação voltam a se 
vacinar no Rio

Dez atletas morreram no incêndio 
no Ninho do Urubu

Atestados falsos estavam sendo 
vendidos por R$ 20 para vacina
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A CPI da Covid, ou CPI 
da Cloroquina como está 
sendo também batizada, 
na verdade, é uma Comis-
são Parlamentar de In-
quérito que tem por obje-
tivo apresentar elementos 
que possibilite propor o 
impedimento do governo 
federal. Não há outra defi-
nição. Vejamos:

A maioria dos sena-
dores é da oposição, en-
tre eles Renan Calheiros, 
Omar Aziz e Randolfe 
Rodrigues. Renan e Aziz 
estão sendo investigados 
por corrupção. O próprio 
Renan, em entrevista re-
cente, disse que "acredi-
ta que o STF irá arquivar 
suas ações por falta de 
provas". O parlamentar 
é investigado em pelo 
menos 10 inquéritos na 
Corte. (Focus Jornal - 
25/05/21).

Já Aziz foi alvo de uma 
operação do Ministério 
Público Federal, chama-
da "Maus Caminhos", de-
flagrada em 2016, para 
investigar desvio de cer-
ca de R$ 260 milhões de 
verbas públicas da saú-
de por meio de contratos 
milionários firmados com 
o governo do Amazonas. 
Sua esposa, a deputada 
Nejmi Aziz, e os irmãos do 
senador já foram presos, 
em 2019, por acusação de 
desvio de verbas da saúde 
na maior operação da his-
tória da Polícia Federal no 
estado amazonense. Or-
ganizações da sociedade 
civil avaliam que ter Aziz 
na presidência da CPI é, 
no mínimo, amoral.

A CPI politizada
Dos 11 senadores que 

compõem a CPI, 7 são da 
oposição e 4 da situação. 

Isso explica a voracidade 
dos senadores oposicio-
nistas na acareação dos 
depoentes independen-
tes ou pró-governo. Como 
abutres, o relator Renan 
Calheiros e o presidente 
da CPI Omar Aziz impõem 
terror ostensivo sob os 
depoentes, inclusive com 
ameaças de prisão. Pare-
ce até as inquisições dos 
anos de chumbo da dita-
dura.

Fato é que esses senho-
res se fossem cobertos 
pelo manto da honestida-
de, da ética e da morali-
dade, tinham renunciado 
aos cargos que ocupam 
na comissão. É mais ou 
menos aquela máxima da 
"raposa tomando conta 
do galinheiro".

A CPI, com esse cenário 
e propósito, está fadado a 
terminar em "pizza", caso 
não mude de rumo nas 
investigações. Se o obje-
tivo é descobrir e punir 
aqueles que contribuíram 
por negligências ou por 
corrupção com mais de 
450 mil mortes, tem que 
avançar sobre Estados e 
Municípios, que recebe-
ram bilhões de reais para 
combater a pandemia e 
fizeram mal uso do erário. 
É aí que vamos encontrar 
os culpados pelas mortes.

A CPI tem que buscar 
o destino do dinheiro pú-
blico para achar os culpa-
dos, como por exemplo, 
no Amazonas, em que o 
governador comprou res-
piradores superfaturados 
numa adega de vinhos; no 
Pará, o governador com-
prou respiradores que 
não funcionaram; prefei-
tos aproveitando-se dos 
decretos públicos estão 
se locupletando e gastan-
do desnecessariamente 
o seu, o nosso  dinheiro; 
na Paraíba, o governador  
recebeu R$ 11 milhões e 
gastou R$ 7 milhões em 
propaganda; em São Pau-
lo, o governo comprou 
550 milhões de respirado-
res da China sem licitação 
a um custo de R$ 180 mi-
lhões cada; no Rio de Ja-
neiro, Wilson Witzel com-
prou R$ 185,5 milhões em 
respiradores, sem licita-
ção, que não foram entre-
gues; o governo de Santa 
Catarina que comprou 33 
milhões de respiradores 
que não foram entregues; 
o governo do Rio Grande 
do Norte que recebeu ver-
ba federal e não construiu 
nenhum hospital de cam-
panha; nos municípios 
onde guardas municipais 
estão atuando violenta-
mente na repressão aos 
trabalhadores ambulan-
tes; entre outros casos.

A CPI tem que parar de 
atuar politicamente. A dis-
cussão é técnica, quando o 
debate trata a questão do 
tratamento precoce e uso 
de remédios alternativos 
nos primeiros sintomas 
da doença e financeira, 
quando trata do uso do 
erário público no combate 
a pandemia.

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

A CPI da oposição

CARLOS AUGUSTO
(CARLÃO)

Sindicalista, advogado e jornalista
MTb 38577RJ

Salário mínimo pode aumentar 
em 2022 com correção, 

segundo Governo
A Secretaria de Polí-

tica Econômica (SPE) do 
Ministério da Economia 
informou na última sema-
na que elevou de 4,27% 
para 5,05% a estimativa 
de inflação de 2021 me-
dida pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
(INPC). Como efeito de 
informação, o  INPC é o 
índice usado pelo gover-
no para a correção anual 
do salário mínimo. Con-
firmando esse aumento, 
fará com que o reajus-
te do salário mínimo no 
próximo ano seja maior 
do que dos últimos anos.

Com base em 2021, o 
salário mínimo está em 
R$ 1.100. Em abril, o go-
verno divulgou a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
de 2022 em que prevê 
alta de 4,27% para o INPC 
neste ano, o que levaria a 
uma correção do mínimo 
para R$ 1.147 no ano que 
vem. Porém, se a nova 
previsão do governo, de 
alta de 5,05% no INPC 
neste ano, se confirmar, 
o salário mínimo subi-
ria para R$ 1.155,55 em 
2022. 

Em 2021, porém, o sa-
lário mínimo de R$ 1.100 
não repôs a inflação do 
ano passado. A correção 
aplicada pelo governo 
foi de 5,26%, mas a in-
flação me-
dida pelo 
INPC so-
mou 5,45% 
no ano pas-
sado. Para 
que não 
h o u v e s s e 
perda de 
poder de 

compra, o valor do salá-
rio mínimo deveria ter 
sido reajustado para R$ 
1.101,95 neste ano.

O valor para o salário 
mínimo de 2022 pode so-
frer novas alterações no 
decorrer deste ano, com 
base nas projeções de in-
flação para o ano de 2021 
(utilizadas como parâme-
tro para correção).

No projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(PLDO) enviado pelo go-
verno ao Congresso este 
ano, está prevista a cor-
reção do salário mínimo 
apenas pela inflação em 
2022, com base na es-
timativa do INPC deste 
ano. Se isso for cumpri-
do, não haverá "ganho 
real", isto é, o poder de 
compra de quem recebe 
salário mínimo perma-
necerá inalterado. Esse 
formato já foi adotado em 
2020 e 2021. A política 
de reajustes pela inflação 
e variação do Produto In-
terno Bruto (PIB) vigorou 
de 2011 a 2019, mas nem 
sempre o salário mínimo 
subiu acima da inflação.

De acordo com cálcu-
los do governo, a cada 
R$1 de aumento do sa-
lário mínimo cria-se 
uma despesa em 2020 
de aproximadamente R$ 
355 milhões.

Foto: Marcelo Casal Jr./ABr

Paulo Guedes é o 
Ministro da Economia



P Á G I N A 5ANO V   NÚMERO 96   29 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE  2021. .
JO

R
N

A
L

B R A S I L . . .
Laudo indica que morte de MC 
Kevin foi acidental, diz perícia

A morte de Kevin Nas-
cimento Bueno, de 23 
anos, foi considerada 
acidental, segundo laudo 
da perícia do Instituto 
de Criminalística Carlos 
Éboli (ICCE). O cantor 
faleceu no último dia 16, 
em um hotel na Zona Oes-
te do Rio de Janeiro, após 
cair da varanda do quinto 
andar. No laudo diz que o 
músico teria caído desta 
varanda, de uma altura 
de 15 metros. A perícia 
destaca que “não havia 
indícios de briga ou ações 
violentas” no quarto ana-
lisado.

A Polícia que investiga 
o caso ainda acredita que 
MC Kevin possa ter con-
fundido o tamanho das 
varandas na hora que fi-
cou pendurado no quarto 
502 com o intuito de des-
cer para o andar de baixo. 
O que ainda não está ex-
plicado, nem por nenhu-
ma das testemunhas, é 
o real motivo para que o 
cantor tenha tomado essa 
atitude. As principais 
testemunhas, a modelo 
e acompanhante de luxo 
Bianca Domingues e seu 
amigo MC VK, dizem que 
viram o cantor dar im-
pulso para trás antes da 
queda. Ambos estavam 
dentro do quarto.

O laudo reconstitui 
com deta-
lhes os últi-
mos segun-
dos de vida 
do funkei-
ro. A perícia 
c o n s e g u e 
traçar a tra-
jetória exa-
ta da queda 
do MC e os 

últimos esforços que ele 
fez para não cair. A perí-
cia também concluiu que 
Kevin caiu de pé, olhando 
para a fachada do prédio. 

Quando bateu no teto 
do bar da piscina, ele 
ainda tentou se segurar. 
O perito encontrou ali a 
marca de mão esquerda 
espalmada, com indícios 
de arraste. Na clarabóia, 
ficou marcada a mão de 
Kevin, que retratava um 
último esforço para não 
cair ainda mais. 

Apesar do esforço, 
Kevin não conseguiu se 
segurar, porque  a parte 
inferior da face, área da 
mandíbula, veio a atin-
gir a quina desta laje. O 
impacto deixou uma pe-
quena mancha de sangue 
e causou um grande feri-
mento na face, com fratu-
ra do osso nasal, maxilar 
e mandibular, e com uma 
ferida de três centímetros 
na língua. Kevin foi leva-
do ainda com vida para 
o Hospital Miguel Couto, 
mas não resistiu aos feri-
mentos.

Mesmo com os laudos 
da perícia, familiares do 
cantor, além de sua noiva, 
Deolane Bezerra, ainda 
esperam mais explica-
ções sobre a morte de MC 
Kevin.

João de Deus é condenado por mais um 
crime de abuso sexual

O Tribunal de Justi-
ça de Goiás condenou o 
médium João Teixeira de 
Faria, conhecido como 
João de Deus, em mais 
um crime de abuso se-
xual. Com essa nova con-
denação suas penas che-
gam a mais de 64 anos de 
prisão.  A condenação se 
refere ao abuso cometido 
contra uma paulista, que 
tinha 36 anos à época do 
crime, ocorrido em 2018, 
em Goiás.

A denúncia foi ofere-
cida em relação a fatos 
praticados em desfavor 
de dez vítimas que se 
apresentaram ao Ministé-
rio Público do Estado de 
Goiás. Contudo, em razão 
de não terem oferecido 
representação pelo crime 
no prazo de 6 meses após 
os abusos, o Juízo extin-
guiu a punibilidade de 
João Teixeira de Faria em 
relação às outras nove ví-
timas, sem analisar se os 
fatos ocorreram ou não, 
recebendo-se a denúncia 
tão somente em relação 
a uma vítima”, explicou o 
MP de Goiás.

De qualquer manei-
ra, o caso está correndo 
em segredo de justiça e a 
decisão é do juiz Renato 
Cesar Dorta Pinheiro. No 
processo referente aos 
estupros cometidos por 
João de Deus contra cinco 
mulheres, ele foi conde-
nado a 40 anos de reclu-
são.

Segundo o Tribunal de 
Justiça de Goiás (TJGO), 
o processo envolve uma 
denúncia feita ao Minis-
tério Público por uma das 
vítimas. As três penas im-
postas a João de Deus so-

mam 64 anos de prisão. 
Ele ainda responderá por 
dezenas de processos, se-
gundo o tribunal. No en-
tanto, o médium, que tem 
80 anos, cumpre prisão 
domiciliar em função de 
problemas de saúde.

Por meio de nota, a 
defesa de João de Deus 
detalhou que, segundo 
a sentença, a pena pode 
ser cumprida em regime 
aberto.

“A defesa irá recor-
rer da referida sentença 
reforçando a inocência 
de João de Deus, espe-
cialmente por conta da 
fragilidade das provas 
apresentadas no proces-
so e também reafirmar 
a dúvida razoável acerca 
da condição da vítima, 
que a despeito de alegar 
ter sido violada em sua 
intimidade sexual bus-
cou insistentemente es-
tar na presença daquele, 
que seria o seu agressor, 
por mais de uma vez, sem 
criar embaraços”, dizia 
uma parte do comunica-
do.

As acusações contra 
João de Deus começaram 
a vir a público em de-
zembro de 2018, quan-
do o programa Conversa 
com Bial, da TV Globo, 

divulgou as primeiras de-
núncias de abuso sexual 
contra mulheres que o 
procuravam em busca de 
ajuda espiritual na Casa 
Dom Inácio de Loyola, em 
Abadiania, no interior de 
Goiás.

João de Deus soma 
mais de 64 anos de reclu-
são e cumpre a pena em 
casa por conta da pande-
mia de Covid-19. O mé-
dium ficou pouco mais de 
um ano na prisão, de de-
zembro de 2018 a março 
de 2020. A defesa conse-
guiu a liberação por co-
morbidades, evitando a 
exposição ao vírus dentro 
da cadeia.

Além destes crimes, 
João de Deus responde 
por porte ilegal de arma, 
estupro de vulneráveis e 
fraude. Sua última conde-
nação, antes desta nova, 
havia sido há 40 anos 
de prisão, em janeiro de 
2020, por crimes sexuais 
contra cinco mulheres. 
Todas as sentenças estão 
em fase de recurso ain-
da, por qualquer uma das 
partes, inclusive das nove 
vítimas que tiveram o 
processo negado pelo Mi-
nistério Público de Goiás, 
recentemente.

Foto: ABr

Foto: Divulgação
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Pessoas que tiveram dengue são 
propensas a ter sintomas da covid-19

UFRJ faz vaquinha para 
recuperação de prédio 
atingido por incêndios

S A Ú D E . . .

Um estudo desenvol-
vido por pesquisadores 
brasileiros mostrou que 
pessoas que tiveram den-
gue, doença transmiti-
da pelo mosquito Aedes 
aegypti, têm mais pro-
pensão a desenvolverem 
sintomas da Covid-19, 
caso sejam contaminadas 
pela doença. A pesquisa, 
foi divulgada no último 
dia último dia 6 de maio 
e é baseada na análise de 
amostras sanguíneas de 
1.285 moradores da cida-
de de Mâncio Lima (AC), 
na região amazônica. 

O trabalho, que foi co-
ordenado pelo professor 
da Universidade de São 
Paulo (USP) Marcelo Ur-
bano Ferreira, e finan-
ciado pela Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Es-
tado de S. Paulo (Fapesp), 
foi publicado na revista 
Clinical Infectious Disea-
ses, da editora da Univer-
sidade de Oxford, no Rei-
no Unido.

Ferreira, que atua no 
Instituto de Ciências Bio-
médicas da USP, tem rea-
lizado estudos no muni-
cípio de Mâncio Lima há 
sete anos com o objetivo 
de combater a malária. 

Em 2018, deu início a um 
projeto que prevê a rea-
lização de inquéritos do-
miciliares a cada seis me-
ses, abrangendo 20% da 
população local. Durante 
as visitas, são aplicados 
questionários e coleta-
das amostras de sangue. 
No início de 2020, o pro-
jeto recebeu um aditivo 
da Fapesp para que parte 
dos esforços de pesquisa 
fosse direcionada ao mo-
nitoramento e à caracte-
rização do SARS-CoV-2 na 
região.

"Nossos resultados 
evidenciam que as popu-
lações mais expostas à 
dengue, talvez por fatores 
sociodemográficos, são 
justamente as que cor-
rem mais risco de adoe-
cer caso sejam infectadas 
pelo SARS-CoV-2. Este é 
um exemplo do que tem 
sido chamado de sinde-
mia [interação sinérgica 
entre duas doenças de 
modo que uma agrava os 
efeitos da outra]: por um 
lado, a covid-19 tem atra-
palhado os esforços de 
controle da dengue, por 
outro, esta arbovirose 
parece aumentar o risco 
para quem contrai o novo 

coronavírus", disse Fer-
reira à Agência Fapesp.

“Relatamos um risco 
aumentado de Covid-19 
clinicamente aparente 
entre as pessoas da região 
amazônica com infecção 
prévia por dengue, com 
importantes implicações 
para a saúde pública”, diz 
a conclusão da pesquisa 
publicada.

As amostras de san-
gue utilizadas no estudo 
foram coletadas em dois 
momentos e comparadas: 
em novembro de 2019 
e novembro de 2020. O 
material foi submetido a 
testes capazes de detec-
tar anticorpos contra os 
quatro sorotipos da den-
gue e também contra o 
novo coronavírus.

Os resultados mostra-
ram que 37% da popu-
lação avaliada já havia 
contraído dengue até no-
vembro de 2019 e 35% 
haviam sido infectados 
pelo novo coronavírus 
até novembro de 2020.

“Por meio de análises 
estatísticas, concluímos 
que a infecção prévia 
pelo vírus da dengue não 
altera o risco de um in-
divíduo ser contamina-
do pelo SARS-CoV-2. Por 
outro lado, ficou claro 
que quem teve dengue no 
passado apresentou mais 
chance de ter sintomas 
uma vez infectado pelo 
novo coronavírus”, disse 
à Agência Fapesp Vanes-
sa Nicolete, pesquisadora 
do Instituto de Ciências 
Biomédicas da USP, e uma 
das autoras do artigo.

Foto: Reuters/Paulo Whitaker/Abr

Conclusão é de um estudo feito por pesquisadores brasileiros com amostras 
sanguíneas de 1.285 pessoas

Estimativa de custos para recuperação do espaço e 
instalação de adaptações preventivas é R$ 19 mi

E D U C A Ç Ã O . . .

A Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro 
(UFRJ) informou que ini-
ciou uma campanha que 
busca atrair doações pri-
vadas para o Fundo de 
Apoio à recuperação do 
prédio Jorge Machado 
Moreira, uma edificação 
da instituição que sofre 
com problemas de ma-
nutenção e, desde 1957, 
já passou por dois incên-
dios, sendo o mais recen-
te deles no mês de abril. 

Os valores, conforme 
a UFRJ, serão utilizados 
para recuperação dos es-
paços físicos do prédio e 
aquisição de novos equi-
pamentos e mobiliário. A 
estimativa de custos para 
a recuperação dos espa-
ços atingidos pelos in-
cêndios está em torno de 
R$ 4 milhões, enquanto 
para a recuperação total 
do edifício, inclusive com 
adaptações preventivas 
contra novos sinistros, 
estaria próximo de R$ 15 
milhões, informou a insti-
tuição. 

Pessoas físicas ou ju-
rídicas privadas podem 
contribuir com o depósi-
to de qualquer va-
lor em uma conta 
específica que foi 
aberta com essa fi-
nalidade no Banco 
do Brasil. Segun-
do a instituição de 
ensino, um Comitê 
Gestor composto 
por membros da 
UFRJ e da Funda-
ção Coppetec foi 

criado para administrar 
os recursos, com total 
transparência para acom-
panhamento dos donati-
vos e suas aplicações.

Entre as obras previs-
tas para o prédio Jorge 
Machado Moreira estão 
incluídas a revisão geral 
da parte elétrica, inter-
venções para recupe-
ração dos pilares e das 
fachadas, impermeabili-
zação da cobertura dos 
blocos C e D, recuperação 
estrutural das áreas afe-
tadas pelos incêndios e a 
implantação do projeto 
de combate a incêndio e 
pânico.

Os interessados em 
contribuir com o Fundo 
de Apoio para a recupe-
ração do prédio Jorge Ma-
chado Moreira podem re-
alizar depósito em favor 
da Fundação Coppetec, na 
conta-corrente 55.735-
8, da agência 2234-9, do 
Banco do Brasil, remeten-
do o recibo do depósito 
para o site da transparên-
cia do Fundo de Apoio ou 
para o e-mail: doador.rei-
toria@coppetec.ufrj.br.

Último incêndio no prédio 
foi em abril desse ano
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A G E N D A  D E  L I V E S . . .

Débora Oliveira, Ivone Mascarenhas e Diuli 
Ferreira foram entrevistadas da semana

A procuradora do município de Fortaleza Débora Oliveira, a pintora Ivone Mas-
carenhas e a jornalista Diuli Janaina Ferreira foram as 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.

Débora Oliveira
Débora Oliveira (@de-

bora_oliveira_2908) falou 
sobre como está a vida 
em Portugal, para onde se 
mudou para realizar o so-
nho de fazer seu doutora-
do. Para isso, precisou se 
licenciar do cargo de pro-
curadora do município de 
Fortaleza. Bastante irre-
verente, ela falou sobre a 
sua trajetória de vida, so-
bre o período como pro-
fessora de Direito e sobre 
os desafios da carreira.

Ivone Mascarenhas
Ivone Mascarenhas fa-

lou da sua brilhante car-
reira como pintora. Ela 
iniciou como professora 
de Geografia, mas depois 
acabou largando o magis-
tério por questões pesso-
ais. Ela contou sobre como 
voltou para a pintura e dis-
se que já possui mais de 
mil obras espalhadas pelo 
mundo. A artista também 
revelou quem são suas 
inspirações e quem foi seu 
grande mestre.

Diuli Janaina Ferreira
Diuli Janaina Ferrei-

ra, editora da Revista 
Internacional Business 
Magazine, gerida pelo 
The Winner Institute (@
thewinnerawards), falou 
sobre a historia da revista, 
que completa 20 anos em 
2021 e que traz histórias 
de empreendedores de 
sucesso do Brasil e do ex-
terior, e também sobre as 
ações desenvolvidas pelo 
instituto para auxiliar em-
preendedores na pande-
mia.

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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Em Costa de 
Cuba, em 1839, de-
zenas de escravos 
negros se libertam 
das correntes e as-
sumem o comando 
do navio negreiro 
La Amistad. Eles 
sonham retornar 
para a África, mas 
desconhecem na-
vegação e se vêem 
obrigados a confiar 
em dois tripulantes 
sobreviventes, que 
os enganam e fa-
zem com que, após 
dois meses, sejam 
capturados por um 

navio americano, 
quando desorde-
nadamente nave-
gavam até a costa 
de Connecticut. Os 
africanos são ini-
cialmente julgados 
pelo assassinato da 
tripulação, mas o 
caso toma vulto e 
o presidente ame-
ricano Martin Van 
Buren (Nigel Haw-
thorn), que sonha 
ser reeleito, tenta 
a condenação dos 
escravos, pois agra-
daria aos estados 

do sul e também 
fortaleceria os 
laços com a Espa-
nha, pois a jovem 
Rainha Isabella 
II (Anna Paquin) 
alega que tanto os 
escravos quanto 
o navio são seus e 
devem ser devol-
vidos. 

O filme está 
disponível no 
NOW. 

A Lista de 
Schindler é um 
filme de drama 
histórico norte-
-americano de 
1993 dirigido e 
produzido por 
Steven Spielberg 
e escrito por Ste-
ven Zaillian. O 
filme é baseado 
no romance de 
1982,Schindler's 
Ark segue e Oskar 
Schindler (Liam 
Neeson), um em-
presário alemão 
dos Sudetos que, 
junto com sua 
esposa Emilie 
Schindle (Caroli-
ne Goodall) , sal-
vou mais de mil 
refugiados ju-
deus holandeses 
do Holocausto, 
principalmen-
te poloneses, 
empregando-os 

em suas fábricas 
durante a Segun-
da Guerra Mun-
dial. É estrelado 
por Liam Neeson 
como Schindler, 
Ben Kingsley 
como o contador 
judeu de Schin-
dler Itzhak Stern 
e Ralph Fiennes 
como o oficial da 
SS Amon Göth. 

A produção 
está disponível no 
Telecine.

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

H O R Ó S C O P O . . . . . . . . . . . . . . . . .
Horóscopo – 31/05 a 04/06 - Junho começa com as vibrações 

positivas de Marte e Netuno, que formam um belo trígono em signos 
do elemento Água, revelando que é hora de dar voz e vez para as emo-
ções, os instintos e agir em sintonia com a intuição. No dia 2 de junho, 
a Lua entra na fase Minguante e grandes surpresas chegam de Vênus, 
o planeta do dinheiro, do amor e da beleza.
....................................................................................................

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

Apoio do regente Marte para lidar com assuntos do lar. 
Seu poder de ação e persuasão aumenta nestes dias, você 

deve resolver muitas coisas com parentes, tomando a frente de interesses 
de casa. A vida profissional também estará abastecida de boas vibrações, 
não faltando ideias férteis e habilidades.

ÁRIES - 21/03 a 20/04

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

Se depender das estrelas, você entra no novo mês com o 
pé direito e pode na primeira semana de junho. Notícia 

que aguarda deve ser confirmada e uma ideia ou sonho pode virar rea-
lidade. Os assuntos profissionais e financeiros estarão protegidos e vejo 
que vitórias importantes devem rolar nestes dias.

TOURO - 21/04 a 20/05

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

Junho é o seu mês e você já começa esse novo ciclo com 
a corda toda, contando com as melhores energias e 

muitas promessas boas. Marte e Netuno fortalecem seu lado dinâmico e 
talentoso, incentivam a acelerar o passo e avisam que o momento é ideal 
para você realizar ambições materiais e profissionais.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

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

Marte e Netuno indicam um começo de junho repleto 
de estímulos, deixam seu comportamento mais anima-

do e revelam que você vai contar com inspiração e energia para ir atrás 
dos seus interesses. Novidades superpositivas podem surgir neste perío-
do e influenciar seus caminhos profissionais e financeiros.

CÂNCER - 21/06 a 21/07

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

Junho começa com tudo para ser um sucesso. Você conta-
rá com poderosa intuição, seja para farejar oportunidades, 

solucionar problemas ou descobrir caminhos mais prósperos para a sua 
vida. Vênus muda de cenário e sorri para Júpiter, indicando surpresas e 
transformações nos contatos e no lado amoroso. 

LEÃO - 22/07 a 22/08

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

Marte fecha parceria com Netuno e Vênus começa a bri-
lhar em um bom setor do seu mapa, restaurando suas 

forças, seu lado determinado e iluminando as suas esperanças. O pe-
ríodo será ideal para você atrair melhorias, resolver problemas, fazer 
acordos vantajosos e lapidar seus relacionamentos pessoais. 

VIRGEM - 23/08 a 22/09

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

Marte e Netuno mandam vibrações generosamente posi-
tivas para o seu trabalho e garantem sucesso absoluto em 

suas parcerias e iniciativas. Vai contar com apoio de pessoas influentes, 
chefes e até o (a) seu (sua) companheiro (a) pode dar uma ajuda oportu-
na para você consagrar uma conquista importante. 

LIBRA - 23/09 a 22/10

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

Sua força de vontade estará a toda na virada do mês 
graças aos bons fluidos de Marte, que com Netuno 

e indica um período de alta criatividade, sobretudo no trabalho. Seus 
ideais ganham ótimo impulso e você vai sentir muita satisfação se puder 
realizá-los, portanto, vá à luta com toda confiança. Em frente!

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11

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

O mês começa com ótimas energias e mudanças po-
sitivas em sua vida. Preocupações materiais, questões 

familiares e pendências devem se desenrolar rapidamente graças às vi-
brações positivas dos astros. Você terá apoio de parentes próximos para 
vencer desafios e ganhará bons e sábios conselhos de ajuda. 

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12

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

A semana passada foi difícil, mas um horizonte 
límpido e promissor surge em seu mapa astral 

neste período. Marte fecha parceria com Netuno, blinda interesses fa-
miliares, imprime um ritmo mais ágil em suas atividades, deixa as suas 
ideias criativas tinindo. Sol e Saturno mandam boas energias na saúde.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 21/01

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

Junho começa com boas vibrações na área profissio-
nal. Marte reforça sua agilidade  no serviço, deixa sua 

energia física e mental no auge e com Netuno, favorece as suas finanças. 
A partir do dia 2, Vênus muda de cenário logo e seguida se junta com 
Júpiter, revelando a sorte vai soprar em sua direção.

AQUÁRIO - 22/01 a 19/02

Junho traz boas novas nesta primeira semana. Além de 
circular no setor mais positivo do seu Horóscopo, Marte 

favorece seu regente Netuno e revela que você pode alcançar vitórias 
dignas de comemoração na vida amorosa e material. Vênus multiplica 
seu carisma e sua sorte nos assuntos de relacionamento.

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
- 3 berinjelas 
- 2 xícaras de molho de 

tomate
- 300g de muçarela 
- Queijo parmesão ra-

lado
Modo de preparo

Corte as berinjelas 
bem finas, no sentido do 
comprimento. Em uma 
frigideira antiaderente, 
grelhe as berinjelas dos 
dois lados e reserve. Em 

um refratário retangular, 
distribua uma camada 
fina de molho de tomate, 
fatias de berinjela, uma 
camada de molho, uma 
camada de muçarela e 
assim sucessivamente, 
terminando com a última 

camada de molho. Em se-
guida, polvilhe parmesão 
ralado e cubra o refratário 
com papel alumínio. Leve 
ao forno pré-aquecido por 
50 minutos e, nos últimos 
10 minutos, retire o papel 
alumínio para gratinar.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

AMISTAD A Lista de Schindler

Lasanha de 
berinjela com 

molho de tomate
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Morreu nesta quinta-
-feira (27), de covid-19 
no Rio de Janeiro, o sam-
bista Nelson Sargento, 
nome artístico de Nelson 
Mattos, aos 96 anos de 
idade. Presidente de hon-
ra da Escola de Samba 
Estação Primeira de Man-
gueira, Nelson Sargento 
foi internado no dia 20, 
no Instituto Nacional de 
Câncer José Alencar Go-
mes da Silva (Inca), com 
quadro de desidratação, 
anorexia e significativa 
queda do estado geral. Ao 
chegar no Inca, foi reali-
zado o teste de covid-19, 
que deu positivo para a 
doença, apesar de o sam-
bista ter tomado as duas 
doses da vacina Corona-
Vac em 31 de janeiro e 26 

de fevereiro deste ano. 
No sábado passado 

(22), ele foi transferido 
para a UTI, com piora do 
padrão ventilatório e hi-
pertensão, respirando 
com auxílio de máscara 
de oxigênio. Ontem, em 
nota, o Inca comunicou 
que o estado de saúde 
de Sargento era grave e 
inspirava cuidados. Hoje, 
também em nota, o Inca 
informou que “apesar de 
todos os esforços tera-
pêuticos utilizados, o óbi-
to ocorreu às 10h45 des-
sa quinta-feira (27)”.

O apelido Sargento de-
riva da mais alta gradua-
ção que o cidadão Nelson 
Mattos alcançou quando 
serviu ao Exército bra-
sileiro. Foi compositor, 

cantor, pesquisador da 
música popular brasilei-
ra, artista plástico, ator e 
escritor. Por ocasião dos 
seus 90 anos de idade, 
recebeu homenagem da 
Empresa Brasil de Comu-
nicação (EBC), que pre-
parou matéria especial 
com entrevistas e vídeos 
exclusivos sobre o 
artista.

Sargento compôs 
cerca de quatrocen-
tas músicas. Nascido 
em 25 de julho de 
1924, aos 12 anos de 
idade, saiu do Mor-
ro do Salgueiro para 
morar no Morro da 
Mangueira. Em 1955, 
em parceria com o 
famoso compositor 
da Mangueira, Al-

fredo Português, Nelson 
compôs o samba-enredo 
Primavera, também cha-
mado As quatro estações 
do ano, considerado um 
dos mais belos sambas-
-enredo do carnaval.

Sargento era matricu-
lado no Inca desde 2005, 
quando foi diagnosticado 

com câncer de próstata, 
tratado na ocasião.

A nora do sambista, 
Lívea Mattos, informou à 
Agência Brasil que a fa-
mília ainda não decidiu 
se haverá velório, nem 
se o corpo de Nelson Sar-
gento será sepultado ou 
cremado.

C U L T U R A . . .

M Ú S I C A . . .

Por Fabiana Santoro           

Em 1970, Tim Maia 
gravou um disco reunin-
do as versões dos seus 
maiores sucessos dos 
seus dois primeiros LPs 
porém, em espanhol. Car-
melo Maia, filho do can-
tor, encontrou o material 
em meio aos arquivos do 
artista e disponibilizou as 
músicas nos sistemas de 
streaming. 

Intitulado como Yo Te 
Amo, o álbum ganhou 
nome em homenagem 
ao cantor e compositor 
Genival Cassiano (1943 
– 2021), grande amigo 
de Tim Maia que faleceu 
em maio. Originalmente 
gravado em fita, o disco 
possui nove faixas: Padre 

Cícero,  Azul da Cor do 
Mar, Primavera e Eu Te 
Amo. Todas gravadas em 
espanhol.

"Hoje, finalmente o 
novo álbum com versões 
inéditas em espanhol 
chegará, após um longo 
tratamento com tempe-
ros de amor e carinho, 
dos Maia. Dedico este dis-
co ao amigo Cassiano", es-
creveu Carmelo Maia no 
dia 25 de maio em uma 
publicação no Instagram. 
Da Tijuca ao Estrelato: A 

história de Tim Maia
Nascido e criado no 

Bairro da Tijuca, zona 
norte do Rio de Janei-
ro, Sebastião Rodrigues 
Maia, conhecido pelo 
nome artístico de Tim 
Maia, iniciou a carreira 

tocando bateria no grupo 
Tijucanos do Ritmo.

Gravou seu primeiro 
álbum no ano de 1970, 
intitulado, Tim Maia, na 
Polydor, por indicação 
da banda Os Mutantes. 
Nesse disco, o artista ob-
teve sucesso com as fai-
xas "Azul da Cor do Mar", 
"Coroné Antônio Bento", 
e "Primavera" e "Eu Amo 
Você" (ambas de Cassiano 
e Silvio Rochael). 

Tim lançou em 1983 
o LP O Descobridor dos 
Sete Mares, que deu ori-
gem aos sucessos "O Des-
cobridor dos Sete Mares" 
e "Me dê Motivo". Além 
de cantor, o músico tam-
bém participou de filmes 
como o musical ‘Cida, a 
Gata Roqueira’, da Rede 

Globo, e a paródia ao 
conto de fadas ‘Cindere-
la’ inspirado no filme Os 
Irmãos Cara de Pau de 
1980. 

Infelizmente o grande 
músico acabou falecendo 
dia 15 de março por fa-
lência múltipla de órgãos. 
Tim Maia marcou a músi-
ca brasileira de maneira 

brilhante e até hoje é ho-
menageado por artistas 
e admiradores. Em 19 de 
junho de 2015, foi inau-
gurada uma estátua em 
sua homenagem na Tiju-
ca, bairro onde nasceu e 
cresceu.  A estátua é fei-
ta de bronze e mede 180 
centímetros, 12 a mais 
que o cantor tinha.

Álbum inédito de Tim Maia em espanhol é lançado 51 anos após gravação

Morre vítima de covid-19 o sambista Nelson Sargento

Foto: Divulgação

Foto: Site Cidade das Artes
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O Instituto Nacional de 
Seguro Social (INSS) co-
meça a pagar a primeira 
parcela do décimo tercei-
ro. Os depósitos ocorre-
rão até 8 de junho e es-
sas datas de pagamento 
valem para quem recebe 
aposentadorias, auxílios 
e pensões de até um salá-
rio-mínimo. O pagamento 
foi antecipado para maio 
por causa da pandemia 
de covid-19.

A segunda parcela do 
décimo terceiro será paga 
entre 24 de junho e 5 de 
julho. As datas são distri-
buídas conforme o dígito 
final do benefício, come-
çando nos segurados de 
final 1 e terminando nos 
segurados de final 0.

Quem recebe acima do 
mínimo seguir, o calendá-
rio é um pouco diferente, 
sendo a primeira parcela 
paga de 1º a 8 de junho; 
e a segunda, de 1º a 7 de 
julho.

Essa injeção de dinhei-
ro feita pelo Instituto Na-
cional do Seguro Social 
(INSS) é muito importan-
te nessa hora, para pro-
teger os aposentados e 
até aquecer a economia 
e, por isso, é preciso que 
os beneficiados saibam a 
melhor forma de utilizar 
essa quantia.

"Dinheiro extra, no ge-
ral, não deve ser utilizado 
para quitar dívidas, nes-
se momento essa ideia 
deve ser reforçada, tam-
bém é importante que 
não utilize esse dinheiro 
para fazer compras de 
supérfluos, mas sim ser 
planejado o uso poupado, 
destinando-o para atra-
vessar esse período difícil 

que passaremos", avalia o 
presidente da Associação 
Brasileira de Educadores 
Financeiros (ABEFIN), 
Reinaldo Domingos.

Para o especialista, o 
primeiro passo é fazer 
um diagnóstico financei-
ro, ou seja, anotar todos 
os gastos ao longo de um 
mês, separando-os em ca-
tegorias (como por exem-
plo vestuário e alimenta-
ção). Dessa forma, verá 
exatamente com o que 
está gastando cada cen-
tavo do dinheiro e onde 
está havendo excessos, 
para diminuí-los ou até 
cortá-los, se for o caso. 
Sabendo se é endividado, 
equilibrado ou investidor, 
é mais fácil descobrir o 
que fazer com o 13º.

Um importante alerta 
é que não ajuda o deses-
pero e de sair pagando dí-
vidas e contas, é um mo-
mento excepcional e para 
isso as decisões não po-
dem ser as mesmas que 
tomamos em outros pe-
ríodos. Até mesmo deixar 
de pagar algumas contas 
pode ser a solução nesse 
momento.

"Muitas contas podem 
ser postergadas, como 
está acontecendo em re-

lação à água e energia, 
outras devem ser re-
pensadas e ainda tem as 
que devem ser renego-
ciadas, como pode ocor-
rer no caso de aluguéis. 
Pontos como TV a Cabo, 
streaming, dentre outros 
devem ser eliminados, 
excessos também. preci-
samos rever nossa vida 
totalmente, por mais que 
seja por apenas três me-
ses. É preciso comprar 
apenas o estritamente 
necessário, nunca foi tão 
importante evitar des-
perdícios. Repensar cos-
tumes e vícios", explica 
o presidente da ABEFIN, 
complementando em se-
guida:

"Esse dinheiro é mui-
to importante, lembran-
do que o aposentado e 
pensionista não receberá 
mais no início do segun-
do semestre, como esta-
vam acostumados, assim 
é preciso uma reserva 
com esse dinheiro. Tenha 
a certeza de que com pla-
nejamento e organização, 
é possível se adequar. 
Uma importante orienta-
ção é que, por mais que 
possa parecer difícil, tudo 
vai passar", concluiu.

Foto: Bernardo Cordeiro/Prefeitura

Trinta jovens do Jaca-
rezinho, no Rio, recebe-
rão atendimento psicoló-
gico e acompanhamento 
da Secretaria Especial da 
Juventude Carioca (JU-
VRio), em parceria com 
a Casa do Menor São Mi-
guel Arcanjo. As duas 
instituições assinaram 
protocolo de intenções 
celebrando o acordo que 
prevê atendimento aos 
jovens afetados, direta 
ou indiretamente, pela 
operação policial que ter-
minou com 28 mortos na 
localidade, no dia 6 de 
maio. 

Além do atendimento 
psicológico presencial, 
os jovens vão receber ce-
lulares para que possam 
ser acompanhados tam-
bém de maneira virtual e 
ainda passarão por uma 
capacitação em saúde 
mental do UNICEF e do 
Movimento Saber Lidar 
(ASEC).

Segundo a prefeitura, 
o s jovens afetados dire-
tamente são aqueles que 
tiveram familiares mor-
tos e os afetados de forma 
indireta incluem os que 
residem no Jacarezinho e 
presenciam a violência de 
forma cotidiana. Fizeram 
parte da seleção dos jo-
vens o Laboratório de Da-
dos e Narrativas da Favela 
do Jacarezinho (LabJaca), 
os Centros de 
Referência de 
Assistência So-
cial (CRASS) e 
a Associação de 
Moradores.

Ao fechar a 
parceria, o se-
cretário da JU-
VRio, Salvino 

Oliveira, destacou que a 
ideia é um projeto pilo-
to que pode se expandir 
para outras regiões. 

"Essa parceria é uma 
resposta rápida da Pre-
feitura, por meio de uma 
união de secretarias, para 
as pessoas que sofreram 
naquele momento da 
ação. Queremos trazer 
ainda a importância do 
atendimento psicológico 
para além desse aconte-
cimento triste, a depres-
são já é a terceira maior 
causa de morte entre os 
jovens", destacou.

A Casa do Menor tam-
bém comemorou a parce-
ria na assinatura. Psicó-
loga da instituição, Diny 
Sousa é responsável por 
coordenar a equipe que 
vai atender os jovens e 
contou como será esse 
processo. 

"Um grupo de psicólo-
gos, que tem experiência 
na área de direitos huma-
nos e histórico de atuação 
em territórios de conflito, 
vai fazer o atendimento 
de maneira voluntária e 
emergencial pela situação 
de trauma que ocorreu. O 
acompanhamento pelo 
celular surgiu da necessi-
dade de um atendimento 
amplo, que vá além dos 
horários de atendimento 
presenciais", destacou.

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

Ação levará atendimento psicológico 
a jovens do Jacarezinho

Saiba como utilizar a primeira parte do 
13º salário, que começa a ser pago

F I N A N Ç A S . . .

Foto: Divulgação

Governo antecipou pagamento do 13º salário
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Da Redação com Agência  
Brasil

Mesmo com a vacina-
ção e com medidas que 
flexibilizam os comércios 
por todo o Brasil, a in-
tenção de consumo das 
famílias brasileiras foi 
reduzida no mês de maio, 
segundo Confederação 
Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
(CNC).  O estudo feito na 
última semana aponta 
que a Intenção de Consu-
mo das Famílias (ICF) re-
cuou 1,6% na passagem 
de abril para maio deste 
ano e chegou a 67,5 pon-
tos. Essa é a segunda que-
da consecutiva do indica-
dor, que atingiu o menor 
patamar desde agosto de 
2020 (66,2 pontos). Na 
maioria dos estados, foi 
notória a diminuição das 
vendas em quase todos 
os ramos.

Em relação a maio de 
2020, a queda chegou a 
17,3%. Esse é o 14º recuo 
do indicador neste tipo 
de comparação e o pior 
mês de maio da série his-
tórica, iniciada em 2010.

Na passagem de abril 
para maio, os sete com-
ponentes da ICF tiveram 
redução, com destaque 
para perspectiva profis-
sional (-4,4%) e momen-

to para a compra de bens 
duráveis (-3%).

Na comparação com 
maio, também houve que-
da nos sete componentes, 
sendo os maiores deles 
na renda atual (-23,5%) 
e no momento para bens 
duráveis (24,7%).

“De modo geral, ainda 
há muita desconfiança 
com relação à capacidade 
de recuperação econô-
mica até o fim do ano. O 
mercado de trabalho vem 
amparando a resiliên-
cia do brasileiro, incen-
tivando sua capacidade 
de consumo, mas mesmo 
as empresas encontram 
obstáculos. Até a imuni-
zação coletiva, não con-
seguiremos encerrar essa 
oscilação completamen-
te”, afirma o presidente 
da CNC, José Roberto Ta-
dros.

VENDAS ONLINES 
CRESCEM NA 

PANDEMIA
Mesmo com a queda na 

intenção de consumo, os 
empreendedores seguem 
se utilizando do mercado 
online para fazer lucros. 
A venda aumentou nesse 
setor, simplesmente pelo 
fato das pessoas evitarem 
sair de casa e aproveitar 
a comodidade de suas 

casas para 
fazer com-
pras. 

S e t e 
em cada 
dez micro, 
pequenas 
ou médias 
empresas 
( 7 3 , 4 % ) 
do país 

estão fazendo vendas on-
line durante a pandemia 
do novo coronavírus. Isso 
é o que revelou uma pes-
quisa feita pela Serasa 
Experian com 508 em-
preendedores, realizada 
no mês de fevereiro.  

Desse total, 83,1% 
pretendem manter a rea-
lização dos negócios pela 
internet mesmo quando a 
pandemia acabar.

Dentre os canais mais 
utilizados para as vendas 
estão as redes sociais, 
principalmente o What-
sApp (72%).

Na pesquisa, os entre-
vistados revelaram ainda 
que a venda online ajudou 
a atingir públicos diferen-
tes (51% das respostas 
mencionaram isso), criou 
mais exposição para o seu 
negócio (44,8%) e permi-
tiu atingir novas regiões 
(34,5%).

A pesquisa também 
mostrou que 24,8% dos 
empreendedores têm 
buscado empréstimos 
e financiamentos para 
manter seus negócios. 
Dentre as empresas que 
mais requisitaram em-
préstimos ou financia-
mentos estão as do setor 
de comércio (38,1%).

O Brasil é um dos líde-
res mundiais no mercado 
de consumo online. Inclu-
sive, em muitos países, 
as importações vindas 
para o país - em especial 
da China - o consumidor 
brasileiro aparece nas 
primeiras posições. Im-
portações dos Estados 
Unidos também estão 
muito bem ranqueadas, 
segundo números recen-
tes divulgados.

Intenção de consumo das famílias no 
Brasil recua em maio

C O M P O R T A M E N T O . . .T V  &  F A M O S O S . . .

Os cantores Caetano 
Veloso de 78 anos e Ro-
berto Carlos de 80 anos, 
receberam a segunda 
dose da vacina contra a 
Covid-19 nesta terça-fei-
ra (25). Os dois artistas 
foram vacinados em um 
posto de vacinação dri-
ve-thru no Rio de Janei-
ro. Chegaram dirigindo 
seu carro e gravou o mo-
mento da aplicação do 
imunizante. Em locais 
diferentes, os dois artis-
tas comemoram em suas 
redes sociais e comparti-
lharam vídeos ao lado da 
equipe médica. 

Vacinado em um 
um posto de saúde 
na Gávea, Caetano 
postou um vídeo 
em sua rede social 
ressaltando a im-
portância da vaci-
na. “Tomei a segun-
da dose! Vacinar-se 
sempre é o certo. 
Fique em casa se 
puder e se cuide!”, 
escreveu ele em um 
post no Instagram 
e complementou 
com as hashtags: 

Eu me Cuido, Va-
cina Para Todos e 
Viva o SUS.”

De boné, óculos 
de grau e máscara 
de proteção, Ro-
berto Carlos não 
conteve a alegria 
e também deixou 
uma mensagem 
em apoio a campa-
nha de vacinação: 
“Vacina sim, é isso 
aí! Todo mundo 
tem que vacinar, 
por favor”. 

De acordo com a Secre-
taria Municipal da Saú-
de,120 mil pessoas ainda 
não tomaram a segunda 
dose na data correta. O 
número corresponde a 
aproximadamente 6,3% 
dos habitantes que já to-
maram a injeção inicial. 
A Prefeitura do Rio reto-
mou o calendário de vaci-
nação da segunda dose da 
vacina contra Covid-19, 
para mais informações 
basta acessar o site ht-
tps://www.rio.rj.gov.br/
web/sms/vacinacao ou o 
Instagrama @saude_rio.

Caetano Veloso e Roberto 
Carlos tomam 2ª dose 

contra Covid-19

Foto: Marcelo Casal Jr./ABR

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Caetano Veloso tomando vacina

Roberto Carlos tomando vacina
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“Tenho sonho de cantar no Rock in Rio e seguir sendo feliz com o que faço”
Vocalista da banda Allen Key, Karina Menasce, fala dos sonhos em sua carreira no rock, influências e conta como começou na música, ainda com seis anos

Todo mundo acredita que o mundo da 
música é só dinheiro, sucesso e glamour. 
Mas dificilmente as pessoas entendem 
como é a estrada até chegar ao sucesso. E 
assim que Karina Menasce tenta explicar 
um pouco sua caminhada para viver de 
música no Brasil. vocalista da banda Allen 
Key, a jovem paulistana de 22 anos con-
tou em entrevista ao Jornal DR1 como foi 
galgando seu caminho até estar hoje com 
projetos grandes. E o sonho não é peque-
no. Ela sonha estar nos maiores festivais 
de rock do planeta, entre eles um em espe-
cial: o Rock in Rio, maior evento do Brasil.

“Quero um dia tocar no Rock in Rio. Em 
grandes eventos. Fazer turnê com minha 
banda e viajar muito por aí e conhecer 
muita coisa. Acho que a mesma coisa do 
grande sonho vem agora, que é ser feliz fa-
zendo o que gosto”, contou.

Mas para chegar até o lugar de desta-
que com a Allen Key, Karina precisou ou-
vir coisas desagradáveis. Ela conta que até 
um grande produtor - cujo nome não foi 
revelado - chegou a falar com ela de forma 
grosseira e ríspida, quando ela se aventu-
rou em um estúdio. Isso quando tinha apenas 
13 anos. Uma criança praticamente, tem que 
entender como é o mundo do show business 
e tudo o que tem que encarar para alcançar o 
topo da pirâmide.

Para isso, Karina se especializou. Hoje 
toca bateria, piano e guitarra, além do vocal. 
Piano, inclusive, foi sua primeira paixão na 
música. Vendo um teclado aos seis anos, que 
tinha luzes, ela se interessou e sua mãe logo 
a colocou em uma aula para aprender. E hoje, 
a própria Karina é professora do mesmo ins-
trumento que a colocou no mundo musical. 
Confira abaixo toda a conversa com Karina e 
entenda mais sobre seus projetos na carrei-
ra.

Jornal DR1: De onde surgiu a ideia de cria-
ção da banda?

Karina Menasce: A banda surgiu quando 
fui fazer um workshop e esse trabalho era 
com um grande produtor, que não vem ao 
caso quem é. Aí ele disse que tinha voz de fu-
mante de 30 anos, se não me engano tinha 
só 13 anos. Fiquei super ofendida, mas não 
desisti e criei uma banda para aprender. Foi 
exatamente assim

Jornal DR1: Como você começou na música?

KM: Comecei bem nova quando tinha uns 
5 ou 6 anos. Na minha casa tinha um tecla-
do que acendia luzes e achava um máximo 
.Lembro que meu pai colocou uma música 
automática e fingiu que tocava e achei aquilo 
sensacional e queria muito aprender. Então 
comecei a colocar as músicas no teclado e 
vi que era onde tinha que tocar. Ali aprendi 
as músicas, minha mãe viu e me colocou em 
aula de teclado.

Jornal DR1: Qual a grande inspiração musi-
cal de vocês?

KM: Tenho várias. Sou apaixonadas o 
Linkin Park, Chester Bennington, Lzzy Hale, 
do Halestorm, Christina Aguilera e 
Sara Brightman, Avril Lavigne

Jornal DR1: Em que a pandemia 
atrapalhou os planos da banda?

KM:  Ano passado era para ter 
lançado o álbum inteiro. Todo lan-
çamento desse ano era para ter 
sido em 2020. Com a pandemia fi-
camos sem saber o que fazer, nem 
quanto tempo demoraria, se a gen-
te ia morrer (risos). Tínhamos um 
planejamento anual de estreia no 
Carioca Club e no final das contas 
foi tudo por água abaixo. Tivemos 

que planejar tudo novamente, orem. Mas 
não foi tão ruim, a pandemia é horrível 
mas tivemos tempo para refletir.

Jornal DR1: Quais os próximos passos?
KM:  Temos um novo single que vai ser 

lançado e já gravamos um novo clipe. Esta-
mos muito animados e vem surpresa.

Jornal DR1: Qual o grande sonho, seja na 
música ou na vida pessoal?

KM:  Fazer o que amo e ser feliz assim. 
Tocar, cantar minhas músicas, ver alguém 
cantando e tocando minhas músicas, esse 
é o maior sonho. Quando isso acontecer de 
vez, acho que vou ter conquistado tudo na 
minha vida. Vivendo bem fazendo o que 
amo e ao lado da minha família.

Jornal DR1: Falando de você, qual a re-
alização pessoal que pretende conquistar 
ainda?

KM:  Quero um dia tocar no Rock in Rio. 
Em grandes eventos. Fazer turnê com mi-
nha banda e viajar muito por aí e conhe-
cer muita coisa. Acho que a mesma coisa 
do grande sonho vem agora, que é ser feliz 
fazendo o que gosto. E estar perto das pes-

soas que amo.
Jornal DR1: Qual conselho dá para quem 

quer entrar na música?
KM:  Corre! A música no Brasil é muito di-

fícil e complicada. Ninguém ajuda, ninguém 
quer saber de nada. se não toca certo estilo 
musical, ninguém te escuta, não te dá aten-
ção. É muito difícil mesmo viver de músi-
ca no brasil. E se quiser muito, tem que ser 
persistente e acreditar nos seus sonhos. É o 
grande conselho que posso dar para quem 
sonha com isso. Música é muito prazeroso, 
apesar de difícil, mas ninguém deve desistir 
dos seus sonhos.

E N T R E V I S T A . . . KARINA MENASCE - CANTORA

Fotos: Reprodução/Instagram
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B R A S I L E I R O  C O M  M U I T O  O R G U L H O . . .

O Brasil um pouco mais 
pobre

Nathalia Timberg: grande nome do teatro 
e da televisão

A atriz Nathalia Tim-
berg, um dos grandes 
nomes da dramaturgia 
do país com mais de 100 
trabalhos entre peças tea-
trais, novelas, minisséries 
e seriados no currículo, 
é a nossa brasileira com 
muito orgulho desta edi-
ção. Perto de completar 
92 anos, é uma das pou-
quíssimas veteranas que 
ainda detém um contrato 
de longo prazo na Rede 
Globo. Ela nasceu no Rio, 
em 5 de agosto de 1929. 
Sonhava em ser médica, 
mas formou-se em Belas 
Artes influenciada pelo 
gosto do pai pela pintura. 

Filha de pai holandês 
e de mãe belga, estudou 
Belas Artes na antiga Uni-
versidade do Brasil, hoje 
Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ). 
Reconhecida por sua vas-
ta carreira no teatro e na 
TV, foi no cinema, no en-
tanto, que teve a primeira 
experiência artística: aos 
6 anos, fez uma ponta na 
primeira filmagem – que 
se perdeu – de O Grito da 
Mocidade, de Raul Rou-
lien (1936).

O início foi no teatro 
infantil de Olavo de Bar-

ros. Em 1948, no Teatro 
Universitário, movimento 
estudantil carioca nasci-
do na Escola Nacional de 
Música. Pela atuação em A 
Dama da Madrugada, ga-
nhou como prêmio do go-
verno francês uma bolsa 
de estudos em Paris, onde 
estudou artes cênicas en-
tre 1951 e 1954.

A atriz voltou ao Brasil 
aos 25 anos. Sob a direção 
de Bibi Ferreira, estreou 
como profissional na peça 
Senhora dos Afogados, 
de Nelson Rodrigues, en-
cenada pela companhia 
no Theatro Municipal do 
Rio. Assumiu, em seguida, 
uma vaga no Teatro Bra-
sileiro de Comédia (TBC), 
em São Paulo, onde per-
maneceu até 1962, atu-
ando em peças como O 
Pagador de Promessas, de 
Dias Gomes, sob a direção 
de Flávio Rangel.

Em 1964, recebeu o 
primeiro dos muitos prê-
mios Molière de sua car-
reira pela atuação como 
a artista Beatrice Stella 
Campbell em Meu Queri-
do Mentiroso, de Jerome 
Kilty, dirigida por Antonio 
do Cabo. Voltaria a ga-
nhar o mesmo prêmio em 
1988, com a mesma peça, 

desta vez sob a direção de 
Wolf Maya.

A TV entrou na sua 
vida em 1956, quando ela 
já era uma consagrada 
atriz de teatro. A porta foi 
aberta com o Grande Tea-
tro Tupi. Ao ser contrata-
da pela Globo, em 1965, 
trabalhou no primeiro 
telejornal da emissora, o 
Tele Globo, onde apresen-
tava um quadro no qual 
lia crônicas. 

 No mesmo ano, já esta-
va escalada para a primei-
ra novela na emissora: Um 
Rosto de Mulher, de Daniel 
Más, em que contracenou 
com atores como Cláudio 
Marzo, Emiliano Queiroz 
e Marília Pêra.

Participou, ainda, de 
minisséries, seriados e 
especiais da Globo. Entre 
as minisséries, destacam-
-se Desejo (1990), de Glo-
ria Perez; JK (2006), de 
Maria Adelaide Amaral e 
Alcides Nogueira; e Que-
ridos Amigos (2008), de 
Maria Adelaide Amaral. 
Em 2011, viveu Vitória 
Drumond, uma empresá-
ria durona, porém justa, 
na novela Insensato Co-
ração, de Gilberto Braga. 
Em Amor à Vida (2013), a 
atriz deu voz à Bernarda, 
uma senhora que encon-
trou o amor na terceira 
idade, quando começou 
a namorar Lutero (Ary 
Fontoura). Em Babilônia 
(2015), Nathalia fez par 
romântico com Fernan-
da Montenegro. As duas 
deram vida à Estela e Te-
resa, respectivamente. Já 
em 2016, foi homenagea-
da pelo diretor Wolf Maya 
com a inauguração do Te-
atro Nathália Timberg, na 
Barra da Tijuca.

Em meados de maio 
último, morreu o diplo-
mata José Maria Villar de 
Queiroz. Villar de Quei-
ros, homem de cultura 
ímpar e profundamente 
agradável, foi um grande 
brasileiro que participou 
ativamente, por exem-
plo, da renegociação da 
dívida externa brasileira, 
quando ocupou diversos 
cargos na Europa e Amé-
rica do Norte.

Ainda, Villar de Quei-
roz teve participação im-
portantíssima no projeto 

de irrigação, no Nordes-
te, tendo como eixo o Rio 
São Francisco.

Villar de Queiroz, Cel-
so Furtado, meu pai são 
todos representantes 
nordestinos de uma gera-
ção ímpar, extremamente 
patriota e ignorante de 
desafios e adversidades, 
nos quais toda e qualquer 
dificuldade não era impe-
dimento para nada. Para 
além da saudade, fica o 
exemplo do homem e de 
uma geração habituada 
às adversidades e com 
destino para a mudança e 
a grandeza.

Que fique o exemplo à 
nova geração de que nin-
guém chega a lugar ne-
nhum se depreciando ou 
choramingando por ser 
isso ou não ter tido aqui-
lo. Foco, determinação 
e trabalho são as únicas 
saídas para o nosso País. 
Grande abraço em todos.

Foto: Reprodução /Instagram

IGNÁCIO DE HOLANDA
Advogando na área de direito 

administrativo e estudante de historia
ignacioaragaoadv3@gmail.com

O QUE PODE VIR POR AI . . .
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O passeio de moto re-
alizado pelo presidente 
Jair Bolsonaro por ruas 
do Rio de Janeiro gerou 
muita repercussão e ain-
da tem dado muito o que 
falar. Ao mesmo tempo 
em que foi alvo de duras 
críticas, por opositores 
e até mesmo por apoia-
dores, por causar grande 
aglomeração em meio à 
pandemia da Covid-19 
e por não usar máscara, 
ele demonstrou também 
uma grande força política 
pela quantidade de pes-
soas que o seguiram.

O passeio no Rio acon-
teceu no dia 23 de maio, 
organizado por apoiado-
res e divulgado nas re-
des sociais do presiden-
te. Do Parque Olímpico, 
na Barra da Tijuca, zona 
Oeste do Rio de Janeiro, 
Bolsonaro e os incontá-
veis motociclistas, muitos 
também sem máscara, se-
guiram até o Monumento 
dos Pracinhas, no Aterro 
do Flamengo, na Zona 
Sul. O trajeto foi de cerca 
de 60 quilômetros, com-
pletados pelo grupo em 
cerca de 1h30. No dia 9 
de maio, o presidente 
também realizou um pas-
seio de moto semelhante 
em Brasília.

No Rio, a segurança da 
motociata envolveu a Po-
lícia Rodoviária Federal 
e Polícia Militar. Ao longo 
do percurso, havia grupos 
de apoiadores reunidos à 
beira das ruas por onde a 
comitiva passou, além de 
apoiadores nos pontos 
de partida e de chegada. 
O presidente, inclusive, 
além de ignorar as reco-
mendações das autori-
dades de saúde, contra-

riou (mais uma vez) uma 
norma instituída por ele 
mesmo: a lei que que tor-
nou obrigatório o uso de 
máscaras em território 
nacional, sancionada por 
ele em julho do ano pas-
sado. 

A atitude repercutiu 
mal não só no meio polí-
tico: um grupo formado 
por artistas, intelectuais, 
humoristas, apresenta-
dores e cantores proto-
colou no dia 24, na Câ-
mara dos Deputados, um 
pedido de impeachment 
do presidente. Assinam o 
documento, por exemplo, 
o cantor Chico César, o 
ex-jogador Walter Casa-
grande, a apresentadora 
Xuxa Meneghel, o youtu-
ber Felipe Neto, o humo-
rista Fábio Porchat e o 
escritor Raduan Nassar, 
que elencam uma série 
de atos praticados por 
Bolsonaro durante a pan-
demia e dizem que o pre-
sidente cometeu crime de 
responsabilidade. Cabe 
ao presidente da Câma-
ra, Arthur Lira (PP-AL), 
decidir se aceita ou não o 

pedido.
Muito "interessante" 

a postura política desses 
artistas. Onde eles esta-
vam quando o governo 
do PT desviou milhares 
de recursos públicos da 
Petrobras, do BNDES, dos 
Correios, dos fundos de 
pensões, que poderiam 
ser sido destinados na 
construção de hospitais, 
por exemplo, e não na 
construção de estádios de 
futebol durante a copa do 
mundo, nas construções 
de grandes empreendi-
mentos em Cuba, Ango-
la, Argentina, Colombia, 
Equador, Guatemala,  Mo-
çambique, Panamá, Peru, 
República Dominicana,-
Venezuela, Nicaragua, 
Bolivia e Uruguai?

Apoio e força 
política

No dia da motociata, a 
hashtag #BolsoInRio fi-
cou entre as mais comen-
tadas no Twitter. Além 
disso, o mar de motoci-
clistas reunidos por Bol-
sonaro deixou muita gen-
te surpresa. Isso porque 

foi uma demonstração de 
força política que contra-
ria e põe em dúvida in-
clusive resultados apre-
sentados recentemente 
por pesquisas eleitorais 

realizadas visando a elei-
ção de 2022 que colocam 
o presidente em segundo 
lugar na briga pela reelei-
ção.

Depois da passeata, o 
presidente ainda discur-
sou para os apoiadores, 
próximo ao Monumento 
Nacional aos Mortos da 
Segunda Guerra Mundial, 
popularmente conheci-

do como Monumento aos 
Pracinhas. Ele lamentou 
as mortes ocorridas no 
Brasil e defendeu a liber-
dade e a democracia. “La-
mento cada morte, não 
importa a motivação da 
mesma. Mas nós temos 
que ser fortes, nós temos 
que enfrentar desafios, 
viver e sobreviver”, disse.

O presidente também 
aproveitou para criticar 
medidas de isolamento 
de estados e municípios e 
ressaltou que “o poder do 
povo brasileiro é maior 
do que o dos poderes 
Executivo, Legislativo e 
Judiciário”.

“Desde o começo eu 
disse que tínhamos dois 
problemas: o vírus e o 
desemprego, muitos go-
vernadores e prefeitos 

simplesmente ignoraram 
a grande maioria da po-
pulação brasileira e sem 
qualquer comprovação 
científica decretaram lo-
ckdowns, confinamentos 
e toque de recolher. Nós 
não tiramos o emprego 
de ninguém, muito pelo 
contrário, fizemos o pos-
sível para que eles fossem 
mantidos.

Aglomeração, desrespeito a protocolos e demonstração de
força política

Passeio de moto do presidente Jair Bolsonaro no Rio reuniu milhares de apoiadores, muitos deles sem máscaras, e gerou polêmica

CONTINUAÇÃO PÁGINA 15

Foto: Alan Santos/PR

Foto: Alan Santos/PR

Bolsonaro reuniu milhares de 
motociclistas no Rio

Multidão demostrou força política 
de Bolsonaro
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Com a missão de “asse-
gurar uma vida saudável 
e promover o bem-estar 
para todos, em todas as 
idades”, o ODS 3 – Saúde 
e Bem-Estar quer aju-
dar as pessoas a viverem 
mais tempo e em melho-
res condições. O objetivo 
é tão desafiador quanto 
complexo, já que aborda 
questões abrangentes e 
transversais: mais do que 
evitar doenças, a garantia 
de saúde implica em for-
necer uma alimentação 
equilibrada, prover assis-
tência médica adequada, 
erradicar a pobreza, esti-
mular a prática de exercí-
cios e assegurar ambien-
tes livres de poluição.

Quando falamos de 
saúde, não podemos dei-
xar de lado as doenças. 
Segundo a ONU, doenças 
crônicas são hoje as que 
mais afetam a população: 
63% de todas as mortes 
provêm de doenças não 
transmissíveis, como car-
diovasculares, câncer e 
diabetes. Ainda segundo 
a Organização Mundial 
da Saúde, doenças cardio-
vasculares são a causa nú-
mero 1 de mortes, sendo 
que três quartos dos in-
cidentes ocorrem em pa-
íses com menos recursos. 

Doenças sexualmente 
transmissíveis são outro 
alvo importante para o 
ODS 3, como a Aids. Mais 
de 36 milhões viviam com 
o vírus em 2017 e 940 
mil mortes foram ocasio-
nadas. E o número de pa-
cientes segue crescendo 
mesmo com o aumento 
de pacientes em trata-
mento – em 2013, o nú-
mero de afetados era de 

35 milhões.
Doenças transmiti-

das por mosquitos, como 
dengue, chikungunya, 
zika virus e malária tam-
bém merecem a atenção 
de governos, ainda mais 
em países tropicais como 
o Brasil. De campanhas 
de conscientização ao tra-
tamento adequado, políti-
cas públicas voltadas para 
a erradicação dos casos 
são essenciais para evi-
tar surtos e mortes. Cabe 
ainda ressaltar a impor-
tância das vacinas, em es-
pecial para crises como a 
do sarampo: desde 2000, 
por exemplo, a vacinação 
evitou quase 15,6 milhões 
de óbitos pela doença.

Segundo a ONU, a 
saúde no mundo é mais 
precária entre crianças 
e países de baixa renda: 
apenas metade das mu-
lheres vivendo em regi-
ões em desenvolvimento 
recebe a quantidade reco-
mendada de assistência 
médica; mais de cinco mi-
lhões de crianças morrem 
a cada ano, antes do quin-
to aniversário; em 2013, 
240 mil novas crianças 
estavam infectadas com 
HIV; adolescentes e jo-
vens mulheres enfrentam 
desigualdades de gênero, 

exclusão, discriminação 
e violência, o que as co-
loca em maior risco de 
contrair o HIV; a AIDS é 
a principal causa de mor-
te entre os adolescentes 
(10 a 19 anos) na África e 
a segunda causa de mor-
te mais comum entre os 
adolescentes do mundo; 
a tuberculose continua 
sendo a principal causa 
de morte entre as pes-
soas que vivem com HIV, 
representando cerca de 
uma em cada três vítimas.

No caso do Brasil, ape-
sar do direito à assistên-
cia médica e hospitalar 
ser garantida pelo SUS, 
há ainda muito trabalho a 
ser feito. Segundo a Secre-
taria de Atenção Primária 
à Saúde, do Ministério da 
Saúde, 25,47% da popu-
lação brasileira – mais de 
um quarto – não recebe 
atendimentos básicos de 
saúde (dados referentes à 
novembro de 2019).

Alguns dos indicadores 
utilizados relacionados 
com as metas estabeleci-
das pelo ODS 3: “Número 
de médicos”, “Número de 
leitos hospitalares”, “Ex-
petativa de vida nas cida-
des”, “Índice de suicídios”, 
“Índice de cobertura das 
vacinas obrigatórias”, 
“Mortalidade abaixo dos 
cincos anos”. É a partir 
destes resultados que se 
consegue realizar diag-
nósticos completos, en-
tendendo quais soluções 
podem ser utilizadas de 
acordo com a escala, a ur-
gência e o orçamento de 
cada município. Podemos 
e devemos fazer nossa 
parte. É possível!

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA 14

Acostumados a dar 
mal exemplo também na 
pandemia, com aglome-
rações e outros flagran-
tes, o prefeito Eduardo 
Paes e o governador 
Cláudio Castro evitaram 
falar sobre a motociata de 
Bolsonaro, mesmo com o 
evento tendo sido reali-
zado com a cidade ainda 
com risco alto de contá-
gio, conforme classifica-
ção do governo do esta-
do, e em desacordo com 
decretos vigentes no mu-
nicípio e no estado que 
determinam uso de más-
caras em locais públicos 
e veto a aglomerações. 

Paes, recentemen-
te multado pela própria 
prefeitura em R$ 562,42 
após ser flagrado numa 
roda de samba em um 
bar no Centro do Rio sem 
máscara, disse apenas 
que o povo é quem pre-
cisa avaliar se Bolsona-
ro deve ser multado. “O 
presidente é a principal 
autoridade do Brasil. Ele 

vai ser sempre bem-vin-
do no Rio de Janeiro, 
e nós não vamos ficar 
nesse joguinho de mul-
ta, né? O presidente tem 
essa responsabilidade, 
ele pode avaliar”, disse.

Já Cláudio Castro, que 
também causou aglo-
merações com eventos 
oficiais no mês passado 
e que, em março, come-
morou seus 42 anos com 
uma festinha particular 
com várias pessoas sem 
máscara em Petrópolis, 
sequer se manifestou. Um 
dia depois da motociata 
de Bolsonaro, inclusive, 
o deputado federal David 
Miranda (Psol-RJ) pro-
tocolou uma representa-
ção no Ministério Público 
Estadual (MPRJ) contra 
o governador para que 
ele seja investigado por 
improbidade adminis-
trativa “por ter causado 
danos ao erário público 
ao mobilizar cerca de mil 
policiais para o evento”.

 Estamos ainda em 
um momento difícil, mas 
se Deus quiser, logo ele 
passará. Temos que viver, 
temos que ter alegrias 
também, temos que ter 
ambições, temos que ter 
esperança. Nós faremos 
tudo para que a vontade 
popular seja realmente 
efetivada”, disse Bolsona-

ro.
Também acompanha-

ram o presidente políti-
cos e autoridades como 
o ministro da Infraestru-
tura, Tarcísio de Freitas, e 
o deputado federal Marco 
Feliciano (Republicanos-
-SP). O ex-ministro da 
Saúde Eduardo Pazuello 
também esteve presente.

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 . . .

ODS 3: Saúde e bem-estar

Prefeitura e governo do 
estado evitaram assunto

Foto: Fernando Frazão/ABr

Paes disse que povo deve avaliar se 
Bolsonaro deve ser multado
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O cenário de eSports 
não é ligado somente aos 
competitivos dos games, 
mas também ao entre-
tenimento deles. E nada 
mais poderia definir isso 
como o serviço de stream, 
ou, para melhor entender, 
lives. É importante tam-
bém ressaltar que não é 
apenas um conteúdo para 
fins de divertimento, mas 
também para trabalho, 
como uma bela ferramen-
ta para criação de conteú-
do. E hoje quero apresen-
tar para vocês a streamer 
moniquefps.

Monique Pádua Perei-
ra, tem 25 anos, mora em 
Ribeirão Preto, São Paulo, 
e é formada em Ciências 
Biológicas. Sua platafor-
ma de stream é a Twitch, 
jogando principalmente 
Call of Duty: Warzone. 
Monique sempre teve 
contato com os jogos des-
de pequena e, com a in-
fluência de sua mãe, teve 
grandes incentivos para 
ingressar no cenário.

Seus primeiros conta-
tos foram nos consoles: 
começou no Mega Drive 
e foi até o Xbox 360. Pos-
teriormente, migrou para 
o PC, onde começou 
a jogar online, como: 
CS:GO e Call of Duty: 
Black Ops 2. Hoje em 
dia, é focada no ce-
nário do Call of Duty, 
no qual faz stream e 
ainda gosta de acom-
panhar tudo o que 
acontece no mundo 
do Counter Strike, 
pois ela é uma torce-
dora nata dos times 
brasileiros desde que 
eles disputavam fora 
do Brasil.

Fiz umas pergun-
tinhas para a Moni-

que, para você conhecê-la 
mais um pouco.

Quando e por que 
começou a fazer stream?

Monique: Comecei a 
fazer stream em 2015. 
Inicialmente, as lives 
aconteceram porque al-
gumas pessoas que me 
conheciam dos servers 
de CoD BO2 me incenti-
varam a criar conteúdo 
pro Youtube, mas eu fa-
zia pouquíssimas vezes 
principalmente por conta 
da péssima internet que 
tinha em casa. Levar as 
lives como algo sério só 
foi acontecer no início da 
pandemia em março de 
2020.
O que você acha da plata-
forma em que trabalha? 

(monetização, suporte, 
jogos, benefícios...)
Monique: A Twitch é 

a melhor plataforma de 
stream, sem dúvidas. Já 
tive alguns problemas 
com relação ao suporte, 
mas no geral ela atende 
muito bem ao que se pro-
põe. O que mais gosto é 
que tem várias maneiras 
das pessoas te ajudarem 
financeiramente, atu-
almente eles adiciona-
ram pagamento por PIX 
que facilita muito pros 
viewers que querem con-
tribuir para live.  
Fora o game que você faz 
stream, qual o jogo que 

você mais gosta de 
assistir?

Monique: Eu gosto 
muito de assistir conteú-
dos de Dead By Daylight, 
principalmente pelo You-
tube. Não é o jogo de tiro 
que estou acostumada, 
mas é muito divertido. 
Se você pudesse jogar um 

jogo pelo resto da vida, 
qual seria? E por quê?
Monique: Provavel-

mente, Call of Duty Black 
Ops 2 no seu auge. O jogo 
foi muito importante pra 
mim em vários quesitos e 

me ajudou de muitas 
formas. Nele eu come-
cei a criar conteúdo e 
conheci meu namora-
do com quem estou 
há mais de 6 anos. Foi 
o jogo que me viciou 
e até hoje sou super 
apaixonada por ele.

Gostou de conhecer 
a moniquefps? Saiba 
que ela está sempre li-
gada na Twitch, e você 
pode acompanhá-la 
ao vivo e se divertir. 
É só acessar: https//
www.twitch.tv/moni-
quefps

A desconhecida marca 
chinesa Royole foi a pri-
meira empresa do mundo 
a apresentar um smar-
tphone com tela dobrável, 
o FlexPai, que foi lançado 
em 2018. Três anos depois, 
ela volta a ser pioneira na 
indústria, agora com outro 
formato de display. Desta 
vez, a fabricante revelou 
o primeiro painel micro-
-LED compatível com pa-
drões da indústria que é 
esticável.

Isso significa que ele é 
não apenas flexível, mas 
também capaz de assumir 
outras formas em três di-
mensões: a tela pode ser 
puxada, dobrada, torcida, 
amassada ou deformada 
de forma côncava e conve-
xa.

Segundo a Royole, isso 
abre uma série de possibi-
lidades para setores como 
o de dispositivos vestíveis 
(wearables), como na cria-
ção de tecidos inteligentes, 
até eletrônicos de formas 
menos convencionais e 
com telas, como aparelhos 
esféricos.

O painel esticável da 
Royole tem extensibili-
dade de 130% de acordo 
com níveis do mercado, o 
que significa uma angula-
ção de até 40º. A resolução 
do display é de 120 ppi e a 
transparência é vista como 
melhor do que materiais 
OLED similares.

Por enquanto, a tecno-
logia é apenas uma prova 
feita em laboratório e o 
p r o t ó t i p o 
não tem pre-
visão de ser 
transforma-
do em pro-
duto comer-
cial.

Há pouco 
tempo esta-
mos vendo 

grandes empresas como 
a Samsung apostando em 
telas dobráveis, como por 
exemplo, celulares que se 
transformam em tablet. 
Com toda essa novidade 
vem também o ônus de 
ter um produto caro, não 
sendo acessível a todas 
as classes e de certa for-
ma frágil, onde ouvimos 
diversas reclamações de 
displays dos tais aparelhos 
queimando, apenas pelo 
seu artifício de dobrar. 

É válido lembrar que 
em 2020 a empresa LG, es-
taria finalizando o formato 
de seu smartphone esti-
cável e estava com lança-
mento previsto para 2021, 
contudo, o que presencia-
mos até aqui foi à saída 
da gigante sul-coreana do 
mercado de smartphones 
e sua ideia “tomando for-
ma” em outra empresa.

O que sabemos é que 
o futuro da tecnologia é 
muito incerto e, em con-
trapartida, muito promis-
sor. Ideias novas nascem 
todos os dias, esperemos 
novidades.

Foto:  Arquivo Pessoal

Primeira tela 'esticável' do mundo

AISHA RAQUEL ALI
Webdesigner, Assessoria em Social 

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

T E C N O L O G I A . . .
Streamer: moniquefps

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 vagas de 
emprego abertas no Rio 
de Janeiro para diferen-
tes níveis de escolaridade 
e também dicas de cursos 
e de bolsas de estudo gra-
tuitas. Confira:

Sine tem 618 vagas
O Sine está com vagas 

para diversas regiões. 
Na Região Metropolita-
na, são 193 oportunida-
des, entre elas 115 para 
operador de telemarke-
ting. Na Região Serrana, 
há 162 vagas, sendo 51 
para técnico de suporte 
de TI. No Médio Paraíba, 
são oferecidas 260 vagas, 
200 delas para operador 
de atendimento recepti-
vo. Já no Centro-Sul Flu-
minense, são três vagas 
para auxiliar de cozinha e 
garçom.

Os candidatos preci-
sam estar cadastrados no 
Sine e realizar a consulta 
presencialmente em uma 
unidade da rede ou por 
meio dos canais digitais: 
empregabrasil.mte.gov.br 
ou aplicativo Sine Fácil. 
O cadastro também pode 
ser realizado pelo envio 
do currículo para o e-mail 
vagas@trabalho.rj.gov.br. 
Pelo mesmo canal é pos-
sível esclarecer dúvidas.

Comunidade Católica
A Comu-

nidade Cató-
lica Gerando 
Vidas anun-
ciou vagas 
para auxiliar 
de serviços 
gerais, aten-
dente de 
loja, auxiliar 
de higiene 

hospitalar, estoquista 
hospitalar, técnico em en-
fermagem, auxiliar de co-
zinha, faxineiro predial, 
vigia noturno, motorista 
B, auxiliar administrati-
vo, telemarketing, caixa, 
atendente de balcão, re-
cepcionista, fiscal de pre-
venção e perdas, entre 
outros. Os formulários 
para inscrição estão nas 
páginas da Comunidade 
no Facebook e Youtube.

Escola Sesc de Artes 
Dramáticas

A Escola Sesc de Artes 
Dramáticas oferece va-
gas para capacitação de 
atores e atrizes. Os inte-
ressados podem fazer as 
inscrições até o dia 31 de 
maio, pelo site: https://
escolasesc.net/esad/.

Bolsas de estudo
O Instituto Social para 

Motivar, Apoiar e Reco-
nhecer Talentos (Ismart) 
abriu processo seletivo 
para estudantes que este-
jam cursando atualmente 
o 7º ou 9º ano do ensino 
fundamental. São ofereci-
das mais de 1.200 vagas 
para bolsas. As inscrições 
gratuitas podem ser fei-
tas até o dia 17 de junho, 
no site: www.ismart.org.
br.

Foto: Agência Brasília/ABr

M E U  E M P R E G O . . .
RJ: confira vagas de emprego e 

dicas de cursos e bolsas de estu-
do gratuitas

P O N T O  D E  V I S T A . . .
As condições de manutenção e perda da 
qualidade de segurado da Previdência

Tratamos na matéria 
da edição anterior sobre 
as condições necessá-
rias para o trabalhador 
ter direito aos benefícios 
prestados pela Previ-
dência Social. Vimos que 
a primeira condição é a 
filiação à Previdência, 
o que o torna segurado. 
Relatamos que a manu-
tenção dessa condição se 
dá com as contribuições 
mensalmente realizadas, 
seja como empregado, 
seja como contribuinte 
individual ou facultativo. 
Porém, em alguns casos, 
o cidadão mantém sua 
condição de segurado 
mesmo sem contribuir e 
isso se dá em várias hipó-
teses:

A primeira hipótese é 
para quem está em gozo 
de algum tipo de bene-
fício, exceto auxílio aci-
dente, e não há limite de 
prazo. A segunda hipóte-
se é de até 12 meses, após 
o término de fruição dos 
benefícios por incapaci-
dade (auxílio por inca-
pacidade provisória ou 
aposentadoria por inca-
pacidade permanente), 
salário maternidade ou 
a cessação das contribui-
ções, seja como emprega-
do ou contribuinte indi-

vidual. O mesmo prazo é 
aplicável ao segurado que 
deixar de exercer ativida-
de remunerada abrangi-
da pela Previdência So-
cial, que estiver suspenso 
ou licenciado sem remu-
neração.

Registre-se que para o 
segurado desempregado 
que teve direito ao rece-
bimento do seguro-de-
semprego, o prazo de 12 
meses somente contará 
após o recebimento da 
última parcela do segu-
ro-desemprego. Se o se-
gurado tiver contribuído 
por 10 anos ininterrup-
tos, o prazo durante o 
qual manterá a qualidade 
de segurado sem realizar 
nenhuma contribuição 
será de 24 meses, poden-
do ser estendido para 36 
meses desde que esteja 
desempregado e compro-
ve essa condição com a 

inscrição no órgão da Su-
perintendência Regional 
do Trabalho.

A quarta hipótese é de 
3 meses após o término 
do licenciamento para 
o segurado incorporado 
às Forças Armadas para 
prestar serviço militar. 
Para o caso de segurado 
preso, o prazo é de 12 
meses após o livramen-
to, sendo esse o mesmo 
prazo após o término da 
internação compulsória, 
para o segurado acometi-
do de alguma doença que 
necessite de internação 
dessa forma. Para o segu-
rado facultativo o prazo é 
de 6 meses após a última 
contribuição realizada. 

Todo esse período 
em que o segurado não 
contribui e mantém sua 
condição de segurado, 
também é denominado 
como período de graça. 
Durante esse tempo o se-
gurado tem assegurado 
o direito aos benefícios e 
serviços da Previdência 
Social. Ultrapassado o pe-
ríodo para cada hipótese 
acima indicada, se o segu-
rado não voltar a contri-
buir perderá a qualidade 
de segurado e deixará de 
ter direito aos benefícios 
e serviços da Previdência 
Social.

Foto: Marcello Casal Jr/ABr

RÔMULO LICIO DA SILVA
Advogado
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Uma dúvida muito frequen-
te está relacionada ao uso das 
palavras onde e aonde. O ques-
tionamento surgiu em uma es-
cola. As professoras estavam 
discutindo sobre um bilhete 
enviado por uma mãe que di-
zia: “Não sei aonde Cátia colo-
cou a agenda. Desculpe”.

A professora Filipa pergun-
tou à Joana, professora de por-
tuguês:

- Está correto dizer aonde? 
Não seria onde? Sempre me 
confundo!

Joana respondeu:
- Por que você acha que 

está errado?
- Porque ela referiu-se a um 

local físico, argumentou Filipa.
- Mas as duas palavras re-

ferem-se a locais físicos, disse 
Joana.

- Esta é a razão. Não sei 
quando usar uma ou outra.

- Então vamos tentar aca-
bar com esta dúvida. Uma in-
dica movimento e a outra não. 

Aonde pede uma preposição, 
por causa da regência ver-
bal. Dica fácil: tente substituir 
onde por “em que.” Você não 
errará mais!

DIRETO AO PONTO
Errado: Não sei aonde colo-

quei a agenda.
Correto: Não sei onde (em 

que lugar) coloquei a agenda.
Dica: você só deve usar 

“aonde” para referenciar locais 
físicos e com verbos que pe-
dem a preposição “a” ou ver-
bos que indicam movimento. 
Também é bom substituir por 
outra expressão. Exemplos:

“Onde" pode ser substituí-
do por “em que”

“Aonde” pode ser substituí-
do por “a que” ou “ao qual”. 

A casa onde ele mora fica 
na rua do supermercado. “A 
casa em que ele mora fica na 
rua do supermercado”.

“O hotel aonde eu fui não ti-
nha internet”. “O hotel ao qual 
eu fui não tinha internet”.

O desembrulhar bio-
gráfico descende do pri-
mordial colo dos ante-
cedentes pais. Assim, 
começo, para explicar 
melhor: como nasce a bai-
larina. Era um sábado de 
Maio, quando o telefone 
tocou. Do outro lado da li-
nha era uma jovem senho-
ra que, por pouco tempo 
de amizade, começamos 
conversar sobre os arti-
gos que venho escrevendo 
para o Jornal DR1.

Quando, certa hora, 
ela me contou, resumi-
damente, sua trajetória e 
envolvimentos com a Arte 
de bailar. Sua história co-
meça, ainda durante sua 
gestação, cujos pais eram 
artistas e sensíveis às Ar-
tes: música, poesia, teatro, 
dança... E, é assim que a 
Srª Glória, ainda criança, 
e por incentivo e amor de 
seus pais, assistia a lindas 
apresentações de Ballet 
nos teatros Cariocas. Os 
olhinhos daquela criança 
brilhavam e eram atentos 
quando, a cortina subia, a 
luz se apagava sobre a pla-
teia... A cadeira acochada 
em veludo carmim, o pal-
co... Ah! A Arte era pura 
inspiração e poesia...   

Sua infância, repleta 
de música e dança, imer-
sa na expressão de seus 
olhos na mais intensa ad-
miração dos altares de seu 
coração, foi nutrida, sem 
imposições, a trilhar nes-
te vôo.  Assim, fez prova 
para a Esco-
la de Ballet 
do Teatro 
Municipal. 
Na ocasião, 
foi aplau-
dida de pé! 
A banca, 
desbanca-

da, encantada... Norteada, 
confirmam e afirmam, por 
unanimidade, suas quali-
dades. 

A hora de assistir ao 
“show da vida” através de 
outro ângulo começou: o 
palco. Agora, ela era a es-
pectadora das emoções, 
do mirar constante de 
seu público. A moça, que 
sonhara outras noites, os 
sonhos que à tinha, des-
cortinam para a realida-
de: Nasce assim, a baila-
rina que, durante muitos 
anos foi canal de inspira-
ção para outros e outras 
jovens. 

Hoje, casada com enge-
nheiro – que assumira o 
mundo das Artes Plásticas 
–, vive plena, ao lado do 
marido e filhos, músicos. 
Um exemplo de realiza-
ção de vida, onde a poesia 
dos movimentos corporal, 
movidos pelo som das Or-
questras, embeleza nos-
sos olhos e alma. “Temos 
a arte para não morrer de 
verdade” (Friedrich Niet-
zsche).

Conselho de classe 
apresenta o texto da 
peça de mesmo nome 
escrita por Jô Bilac e 
encenada pela Cia dos 
Atores. Vencedora de 
diversos prêmios im-
portantes como APTR, 
Cesgranrio e Shell, a 
peça trata com humor e 
profundidade de ques-
tões como a condição 
precária das escolas e 
as relações de poder na 
instituição de ensino. A 
abordagem realista do 
ambiente escolar gera 
um diálogo acerca das 
questões macro e micro-
políticas da educação. 

A Cia.dos Atores, for-
mada pelos atores Bel 
Garcia in memorian, 
Cesar Augusto, Gusta-
vo Gasparani, Marcelo 
Olinto, Marcelo Valle 
e Susana Ribeiro, tem  

mais de 30 anos de ativi-
dade ininterrupta e tor-
nou-se um dos grupos 
de maior tempo de tra-
balho no Rio de Janeiro. 
Já recebeu os principais 
prêmios do teatro brasi-
leiro. Em seu repertório, 
apresenta mais de uma 
dezena de produções, 
conquistando prestígio 

junto ao público e à crí-
tica.

Mantendo sempre o 
mesmo núcleo de ato-
res, este grupo carioca, 
além de ter representa-
do em festivais nacio-
nais e internacionais, foi 
responsável pela dire-
ção artística de dois te-
atros da rede municipal 
da prefeitura do Rio de 
Janeiro: Teatro Ziem-
binski e Espaço Cultural 
Sérgio Porto. A sede da 
Cia.dos Atores, localiza-
da na escadaria do Sela-
ron - Lapa foi inaugura-
da em 2006, e promoveu 
uma série de atividades: 
ensaios, treinamentos, 
mostras de dramaturgia 
contemporânea, apre-
sentações, oficinas gra-
tuitas e parcerias insti-
tucionais.

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.

Conselho de Classe

Foto: Divulgação

Foto: Reprodução

Onde 
x 

Aonde

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.

A Bailarina

Degas, bailarinas
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Um mutirão foi mon-
tado para dar nova cara a 
bairros da Zona Norte do 
Rio. Biólogos, voluntários 
e moradores, entre crian-
ças, jovens e adultos, se 
uniram e plantaram mais 
de 200 árvores na região, 
que atualmente concen-
tra 38% da população da 
cidade, mas que apresen-
ta os menores índices ar-
bóreos do município.

A iniciativa foi da Fun-
dação Parques e Jardins 
(FPJ) em parceria com 
voluntários dos coleti-
vos de plantio urbano. Os 

plantios aconteceram du-
rante a última semana e 
os bairros contemplados 
com as novas árvores fo-
ram Paciência, Realengo 
e Irajá. 

Na Paciência, o grupo 
realizou o plantio de 135 
mudas. Em Realengo fo-
ram 53 e em Irajá foram 
mais de 20 novas espé-
cies. De acordo com os 
organizadores do muti-
rão, a parceria da FPJ com 
os voluntários sempre 
começa uma semana an-
tes dos plantios. As equi-
pes percorrem os bairros 

para identificar 
os pontos de 
plantio, preparar 
os berços e con-
versar com mo-
radores e pro-
prietários sobre 
a importância 
da reposição de 
alguma espécie 
ou até mesmo de 
um novo plantio.

A FPJ é res-
ponsável pela 

arborização e produção 
de plantas ornamentais 
para os parques e praças 
municipais. É ela também 
quem dá autorização 
para podas ou remoção 
de árvores. Na Parques e 
Jardins também são ela-
borados os projetos de 
paisagismo para praças, 
parques e jardins urba-
nos e é feita a especifica-
ção das árvores e plantas 
mais adequadas para os 
diversos espaços públi-
cos da cidade.

De acordo com o pre-

sidente da Fundação, Fa-
biano Carnevale, a partir 
de junho, os mais de 500 
voluntários que fazem 
parte de aproximada-
mente 30 grupos de plan-
tio urbano irão receber 
uma capacitação ofere-
cida com o objetivo de 
qualificar ainda mais as 
atividades realizadas em 
conjunto.

Além da pouca cober-
tura vegetal, a Zona Norte 
tem uma topografia com 
muitas montanhas no 
entorno, o que também 
afeta a circulação de ar, 
assim como a proximida-
de com vias expressas e a 
circulação de um grande 
número de veículos. Es-
sas características, con-
forme os especialistas, 
contribuem para o au-
mento da temperatura na 
região. 

Irajá, na Zona Norte, 
foi o bairro considerado 
mais quente da cidade, 
segundo divulgou o Aler-

ta Rio no verão, por causa 
das poucas áreas verdes. 
Já Zona Sul e Centro são 
os lugares onde há mais 
verde.

Dados do Plano Dire-
tor de Arborização Urba-
na (PDAU) mostram que 
o Rio deveria ter quase 
o dobro de árvores que 
possui. O déficit é de 800 
mil, enquanto o núme-
ro de árvores existentes 
é calculado em cerca de 
um milhão. O PDAU prevê 
investimento de R$ 31,3 
milhões em cinco anos, 
sendo R$ 3,5 milhões no 
primeiro ano (conside-
rando valores de 2015, 
quando o plano foi elabo-
rado). Devido à situação 
financeira difícil do mu-
nicípio, a Fundação Par-
ques e Jardins diz que não 
será possível fazer todo o 
investimento este ano, 
mas diz que o programa 
já saiu do papel e orienta 
hoje as ações de arboriza-
ção.

Foto: Divulgação/Prefeitura

Biólogo, voluntários e moradores plantam mais de 200 árvores na Zona 
Norte do Rio

T I R I N H A S . . . ESTÊVÃO RIBEIRO

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

Região concentra 38% da população da cidade e apresenta os menores índices arbóreos do município
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Meios de comunicação
Entretenimento e mí-

dia são talvez os setores 
mais fascinantes na Chi-
na, até pela forma como 
interagem com o 'campo 
de tensão' que existe en-
tre governo, pessoas e 
empresas.

Lembre-se dos tempos 
em que os canais de mídia 
eram limitados e ficáva-
mos em casa para assistir 
aos nossos programas fa-
voritos na televisão. Era a 
época em que, na Bélgica, 
por exemplo, a oferta de 
entretenimento consistia 
em uma única emissora e 
alguns canais estrangei-
ros. Foi uma época em que 
os principais meios de 
comunicação foram com-
partimentados, organiza-
dos ao longo das linhas 
de fratura que existiam 
entre diferentes grupos 
políticos. Hoje, isso é im-
pensável. Em nossa socie-
dade secular, há agora, no 
mínimo, muitas opções 
de escolha, levando qua-
se inevitavelmente ao es-
tresse da escolha ou, pior 
ainda, à apatia da escolha 
e à inércia.

Na China, o conteú-
do da mídia ainda é es-
tritamente controlado 
pelo governo. Os maio-
res canais, como CCTV 
(a emissora de TV esta-
tal, People's Daily (prin-
cipal jornal do estado) 
e Xinhua News (agência 
oficial de notícias do es-
tado), têm ligações estrei-
tas com o Partido. Como 
resultado, há uma oferta 
uniforme na televisão, na 
mídia impressa e até nos 
cinemas. Até o início do 
século 21, isso ajudou a 

criar uma sociedade bas-
tante fechada, uma ima-
gem da China que ainda 
é perpetuada por muitos 
estrangeiros. No entan-
to, essa visão agora está 
irremediavelmente desa-
tualizada. Como este ca-
pítulo irá explicar, a face 
da nova mídia chinesa é 
muito diferente dos dias 
uniformes cinzentos do 
passado. 

O avanço tecnológico 
possibilitado pela inter-
net (a partir de 2005), 
mobilidade (a partir de 
2010) e mídia online (a 
partir de 2013) rompeu 
o monopólio anterior da 
CCTV para o fornecimen-
to de notícias e entreteni-
mento. No final de 2018, 
havia mais assinantes 
de streaming de vídeo 
do que assinantes de te-
levisão a cabo na China. 
Ao mesmo tempo, ainda 
existem regulamentações 
governamentais rígidas 
que limitam o acesso às 
ofertas de mídia do Oci-
dente.

Trecho do livro: O 
Novo Normal da China. 

Contato e informações 
sobre as palestras de 
Pascal Coppens: +55(84) 
999833497

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

PASCAL COPPENS
Autor, palestrante, sinologista

e empreendedor

Foto: Pixabay

O patriarcado medie-
val é a origem de tantos 
malefícios que tem sido 
legado ao gênero femi-
nino da espécie humana 
através dos séculos. Este 
sistema social arcaico, 
que consistia na centra-
lização do poder, da lide-
rança política, econômica 
e social na figura paterna, 
atribuindo-lhe a autori-
dade moral, privilégios, 
controle da propriedade, 
onde estava inserida a 
esposa, e toda prole, pre-
valecendo sobre todos e, 
tudo, serviçais, agrega-
dos, bens patrimoniais de 
uso, fungíveis ou não. Or-
ganização esta que suce-
deu a genocracia, onde o 
"manus" da mulher, nesta 
fase hiterista da história, 
prevalecia, porquanto, 
num regime poliândri-
co, onde as relações de 
conjunção carnal eram 
tribais, cabia somente a 
mulher apontar o pai bio-
lógico dos filhos.

O patriarcado surgiu 
na era mercantilista, ob-
jetivando preservar a 
inadulteração da prole, 
visando manter a heredi-
tariedade sanguínea e de 
bens no seio familiar. Dele 
herdamos a mitificação, 
desqualificação, a 
desconstrução da 
imagem produti-
va laboral da mu-
lher. Sobre ele foi 
alicerçada "a mís-
tica feminina", 
responsável pela 
exclusão da mu-
lher dos meios 
de produção, dos 
foros de decisão, 
que impulsionam 
os avanços e de-
safios históricos 
da sociedade.

Toda essa gama de 
incoerências tem acar-
retado o desrespeito à 
imagem da mulher, con-
correndo para a violência 
que as acomete, decor-
rendo na onda de miso-
ginia, e da feminofobia 
que tem redundado, na 
avalanche de feminicí-
dios com que temos nos 
deparado, a ilustrar as 
páginas dos jornais e re-
portadas na mídia deste 
nosso "fabuloso mun-
do" pós, ceifando vidas, 
criando órfãos, inviabili-
zando à constituição de 
um estádio de equilíbrio 
em tantos lares, o estágio 
embrionário da constitui-
ção do Estado.

Contra isso, tem se po-
sicionado o mundo femi-
nista, e nossos legislado-
res não têm se furtado a 
prestar sua contribuição, 

nesta época que a prima-
zia seria pugnar-se pela 
convivência pacífica en-
tre os povos e, sobretudo, 
entre os gêneros.

Neste sentido, pode-
mos destacar a seguinte 
legislação:

- Lei 11.340/2006 - Lei 
Maria da Penha - comina 
medidas protetivas a víti-
ma e restritivas ao agres-
sor;

- Lei 12.650/2012 - Lei 
Joana Maranhão - estabe-
lece prazo de prescrição, 
contra abuso sexual de 
crianças e adolescentes a 
partir de 18 anos;

- Lei 12.737/2012 - Lei 
Carolina Dieckman - tipi-
fica crimes de informá-
tica por apropriação de 
dados, imagem, informa-
ções privadas etc., não 
autorizadas;

- Lei 12.845/2013 
- garante atendimento 
emergencial, obrigatório, 
gratuito, multidisciplinar 
as vítimas de violência 
sexual;

- Lei 13.104/2015 - ti-
pifica o feminicídio, con-
tra atos que envolvam 
violência doméstica ou 
familiar, menosprezo ou 
descriminação a condi-
ção feminina.

AGLAETE NUNES
Advogada, militante, escritora e 

cofundadora da OAB mulher

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

Basta de Violência: Disque 180
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Quem é fã de cuidados 
com a pele provavelmen-
te já ouviu falar sobre o 
retinol. O ativo, que está 
dominando o mercado, 
se tornou um dos queri-
dinhos das amantes de 
skincare pela sua ação 
anti envelhecimento, pro-
movendo renovação celu-
lar e uma aparência mais 
suave para a pele.

A médica Ana Cecilia 
Corcini, especialista em 
estética na Clínica Leger, 
preparou um guia sobre 
os poderes e cuidados do 
uso do retinol na pele.

O que é Retinol?
"O Retinol é um ati-

vo derivado da vitamina 
A. Ele está presente em 
alguns alimentos como 
gema de ovo e óleos de 
peixe. É indicado há mui-
tos anos na área da es-
tética médica para o re-
juvenescimento da pele, 
tendo sua eficácia com-
provada em diversos tra-
balhos científicos", revela 
a Dra. Ana Cecilia.
Benefícios do Retinol

De acordo com a médi-
ca, seu principal benefício 
está associado ao estímu-
lo da produção de coláge-

no e elastina, que são pro-
teínas responsáveis pela 
resistência e elasticidade 
da pele. Também estimu-
la a produção do ácido 
hialurônico, fundamental 
para uma boa hidratação.
Para quem é indicado

Indicado para os pa-
cientes que apresentam 
flacidez cutânea e sinais 
de envelhecimento, como 
no caso das rugas e da 
desidratação tecidual, 
devido ao seu poder de 
estimular a renovação ce-
lular.

Como usar o retinol
De acordo com Ana 

Cecilia, a principal re-

comendação é seguir as 
orientações de um médi-
co especialista. "O Retinol 
pode ocasionar sensibili-
dade e irritação na pele 
por ser fotossensibilizan-
te, portanto, o seu uso 
precisa ser a noite. No dia 
seguinte, a pele deve ser 
bem higienizada, após 
proteger com filtro so-
lar com FPS mínimo 30", 
alerta a médica.

Dicas extras
• O Retinol pode cau-

sar desidratação e resse-
camento na pele. Por isso, 
é interessante fazer uso 
de fórmulas que conte-
nham ingredientes hidra-
tantes. Por exemplo, o re-
tinol combinado ao ácido 
hialurônico.

• "Outra dica é não 
exceder na quantidade 
recomendada, pois pode 
causar irritação à pele. 
E, claro, antes de iniciar 
qualquer tratamento con-
sulte sempre um médico 
especializado para lhe 
orientar na maneira cor-
reta de aplicar o produto. 
Lembre-se: a sua saúde 
e seu bem-estar sempre 
devem vir em primeiro 
lugar", ressalta Ana Ceci-
lia Corcini.

Tudo o que você precisa saber sobre Retinol
Nós já falamos sobre 

o revolucionário sistema 
3D Fusion que, segundo a 
London Cosméticos, cria-
dora da linha, dá ao cabe-
leireiro a “segurança para 
executar sua criatividade 
nas químicas de transfor-
mação”.

O primeiro produto 
dessa linha inovadora é o 
Fiber Regeneration. Como 
o próprio nome diz, ele 
promove a real regenera-
ção da haste capilar. 

Processos químicos 
alcalinos (descoloração 
coloração, alisamentos) e 
ácidos (escovas progres-
sivas), promovem a des-
naturação da fibra capilar, 
quebrando ligações estru-
turais do fio, causando a 
perda de elasticidade ide-
al, podendo deixar os fios 
de cabelo elásticos (pro-
cessos alcalinos) ou rígi-
dos (processos ácidos) 
ocasionando a quebra do 
cabelo em ambos os ca-
sos.

O Fiber Regeneration 
possui tecnologia SNA 
(Sistema de Nano Amino-
ácidos), que atua dentro 
do córtex (parte inter-
na do fio) e também na 
região cuticular (parte 
externa do fio), tratan-
do de dentro para fora e 
construindo uma cadeia 
de ligações isoelétricas. 
Essa cadeia é formada por 
uma associação de ami-
noácidos e lipídios que 
possuem afinidade com a 

fibra capilar, o que nunca 
foi alcançado antes! “Isso 
faz do Fiber Regeneration 
o produto de regeneração 
capilar mais tecnológico 
da atualidade”, é o que 
garante a marca London 
Cosméticos.

Fiber Regeneration 
não é mais um produto de 
reconstrução, nutrição ou 
hidratação capilar, ele vai 
além! Age promovendo 
a verdadeira e real rege-
neração da haste capilar, 
que continua preservada 
até ser novamente agre-
dida por um novo proces-
so químico, momento em 
que uma nova aplicação 
do produto devolve a inte-
gridade do cabelo.

Com o Fiber Regene-
ration o profissional tem 
a segurança que precisa 
para executar seus pro-
cessos químicos sem 
medo de causar danos ir-
reversíveis ao cabelo.

Estamos falando de um 
produto único, que permi-
te a verdadeira liberdade 

de transfor-
mação, sem 
medo de ou-
sar de experi-
mentar novos 
tons e nuan-
ces!

É ou não é 
o que todos 
estávamos es-
perando?

S A Ú D E  C A P I L A R . . .

HELAINY ARAUJO DEVOS
Consultora de produtos capilares

@saudecapilarvip, 
@helainydearaujodevos

A verdadeira regeneração do cabelo

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Shutterstock/divulgação

B E L E Z A . . .
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Viver e trabalhar nos 
EUA pode ser o sonho de 
muita gente. Mas você 
sabia que existem várias 
diferenças entre a legisla-
ção trabalhista brasileira 
e as leis do trabalho ame-
ricanas?

Os EUA são conheci-
dos por ser um dos pa-
íses com as regulações 
trabalhistas mais flexí-
veis comparando com 
outros países. A principal 
lei que regulamenta é a 
Fair Labor Standards Act 
(FSLA), de 1938, que es-
tabelece salário-mínimo, 
jornada de trabalho, ida-
de mínima para trabalhar, 
formas de emprego, entre 
outros detalhes.

A diferença da legis-
lação americana é que 
ela abre bem mais espa-
ço para negociações en-
tre patrão e empregado, 
além de os estados terem 
normas e impostos di-
ferenciados. O contrato 
feito entre as partes tem 
bastante valor e é nele 
que estarão questões re-
lativas a benefícios, direi-
tos e deveres.

Para começar, a base 
salarial é definida pelo 
valor da hora de trabalho 
e quando fazemos a nego-
ciação de salário com os 
empregadores geralmen-
te ela é feita com base no 
valor anual final. Atual-
mente o valor mínimo da 
hora de trabalho aqui nos 
EUA gira em torno de U$ 
7.25 (hoje em torno de R$ 
40). Entretanto, cada es-
tado opera um piso míni-
mo salarial. Por exemplo, 
aqui em Nova York, está 
em torno de U$ 15.00 (o 
custo de vida aqui em 
Nova York é alto e conse-
quente a média salarial 

também).
Outro ponto diferen-

te nas leis trabalhistas 
dos EUA é a forma de 
receber o pagamento. 
Existem duas formas: o 
nonexempt e o exempt. 
No nonexempt, o mais 
comum, o trabalhador 
será pago de acordo com 
a quantidade de horas 
trabalhadas. Geralmente, 
são semanais, mas cada 
empresa adota uma pe-
riodicidade.

Já no formato exempt, 
o salário é definido pre-
viamente e, no contrato, 
constará o salário anual 
que o empregado rece-
berá. Os pagamentos cos-
tumam acontecer duas 
vezes ao mês, sendo que, 
geralmente, o empregado 
não tem direito à hora ex-
tra nesses casos. É mais 
aplicável para pessoas 
com cargos de confiança 
e que ganham salários 

maiores.
Um fator bem diferen-

te do modelo trabalhista 
brasileiro diz respeito as 
férias. Você já deve ter es-
cutado falar que america-
no não tem férias, certo? 
A lei não trata das férias 
como um direito, mas há 
estados que obrigam as 
empresas a pagarem al-
guns dias de descanso 
para o empregado. Geral-
mente as empresas ofer-
tam de 5 a 15 dias de des-
canso pagos por ano.

E se você discorda do 
tratamento da lei brasi-
leira com relação a afas-
tamentos médicos injus-
tos,  aqui os afastamentos 
provocados por proble-
mas médicos tendem a 
ser pautados por uma lei 
federal. Justamente pelo 
fato de ser uma recomen-
dação, as organizações 
não são obrigadas a acei-
tar o atestado médico em 
questão. Por isso, o fun-
cionário deve ler com cui-
dado quais são as normas 
aplicadas pela empresa 
contratante no que diz 
respeito a essa questão. 

Em suma, há inúmeras 
diferenças entre as leis e 
direitos trabalhistas bra-
sileiros e americanos, e 
cada regulamento traz 
vantagens e desvanta-
gens, depende da ótica 
em que se olha.

M U N D O . . .
Robô enviado pela China

explora território de Marte
Batizado de Zhurong, robô tem seis instrumentos 
científicos, incluindo uma câmera de alta resolução

O robô Zhurong, da 
missão espacial da Chi-
na a Marte, desceu de 
sua plataforma de pouso 
e tocou o solo do Plane-
ta Vermelho, informou a 
Administração Espacial 
Nacional do país. Contro-
lado a distância, o robô 
desceu a rampa de sua 
cápsula no dia 22 de maio 
e entrou na superfície de 
Marte, tornando a China a 
primeira nação a orbitar, 
pousar e lançar um veí-
culo terrestre em sua pri-
meira missão no planeta 
vermelho.

Zhurong, batizado em 
homenagem ao mítico 
deus chinês do fogo, di-
rigiu pela superfície de 
Marte pela primeira vez 
às 10h40 no horário de 
Pequim (23h40 do dia 
21, no horário de Brasí-
lia), de acordo com relato 
oficial da mídia social chi-
nesa que acompanha as 
movimentações do rover.

A China se juntou aos 
Estados Unidos como as 
únicas nações a implan-
tar veículos terrestres em 
Marte. A antiga União So-
viética pousou uma nave 
em 1971, mas 
perdeu a comu-
nicação segun-
dos depois.

O Zhurong, 
que pesa 240 
kg e tem seis 
instrumentos 
científicos, in-
cluindo uma 
câmera de to-
pografia de alta 
resolução, es-
tudará a super-

fície do solo e a atmos-
fera do planeta vizinho. 
Alimentado por energia 
solar, Zhurong também 
irá procurar por sinais 
de vida antiga, incluindo 
qualquer água subter-
rânea e gelo, usando um 
radar de penetração no 
solo durante a missão ex-
ploratória que durará 90 
dias na superfície marcia-
na.

O rover irá se mover 
lentamente, com interva-
los. A expectativa é que 
em cada etapa cubra ape-
nas 10 metros em três 
dias, de acordo com o jor-
nal China Space News.

"O lento progresso do 
rover foi devido à com-
preensão limitada do am-
biente marciano, então 
este modo de trabalho re-
lativamente conservador 
foi projetado com caute-
la", disse Jia Yang, enge-
nheiro envolvido na mis-
são, ao China Space News.

Jia disse que não des-
cartaria um ritmo mais 
rápido no estágio poste-
rior da missão do rover, 
dependendo de sua situ-
ação operacional no mo-
mento.

Foto: Pixabay

Foto: CNSA/Handout via Reuters

Leis e direitos trabalhistas nos EUA
P A S S A  A Q U I  N O S  E U A . . .

SILVINA RIOS
Advogada brasileira, especialista em 

imigração para EUA.
srios@vivendonoseua.com.br
www.vivendonoseua.com.br
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Na primeira reunião 
da Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) da 
Pandemia dedicada exclu-
sivamente à votação de 
requerimentos, na última 
quarta-feira, os  parlamen-
tares aprovaram que os 
governadores terão que 
prestar depoimento ao co-
legiado. Ao todo, nove no-
mes - em exercício - serão 
convocados pela Comissão 
para esclarecer diversas 
questões que englobam a 
crise nos estados e muni-
cípios, principalmente na 
saúde, com a pandemia da 
Covid-19. Os governadores 
que foram citados pela Po-
lícia Federal em operações 
que apuram desvios em 
recursos serão ouvidos.

Na lista estão, os go-
vernadores Wilson Lima 
(Amazonas), Ibaneis Ro-
cha (Distrito Federal), 
Mauro Carlesse (Tocan-
tins), Carlos Moisés (Santa 
Catarina), Antonio Dena-
rium (Roraima), Waldez 
Góes (Amapá), Marcos Ro-
cha (Rondônia) e Wellin-
gton Dias (Piauí). Renan 
Filho, do Alagoas, filho do 
relator Renan Calheiros, 
por ora não está na lista 
dos que devem ser ouvi-
dos, mesmo com seu nome 
envolvidos em escândalos 
de corrupção, desde 2017. 
Por outro lado, o filho do 
de um dos integrantes da 
CPI, Jader Barbalho, o go-
vernador do Pará, Helder 
Barbalho, será convocado.

Além dos nove que hoje 
estão à frente dos estados, 
os parlamentares também 
aprovaram requerimento 
para que seja ouvido  o ex-
-governador do Rio de Ja-
neiro Wilson Witzel, inves-
tigado e afastado do cargo 
por suspeitas de integrar 
organização criminosa que 

praticou 
irregula-
r i d a d e s 
na área 
da saúde 
do estado 
e o da vi-
ce-gover-
n a d o r a 
de Santa 
Catarina, 
D a n i e l a 
Reinehr, 
que ficou 
no cargo 
de forma 
inter ina 
enquan-
to Moi-
sés sofria 
processo 
de impe-
achment, 
não apro-
vado.

Se confirmada a ideia 
de ter todos os governado-
res ouvidos pelo colegiado, 
a CPI da Pandemia foge da 
ideia de só averiguar falhas 
no governo federal e alcan-
ça a ideia de uma CPI am-
pla, geral e irrestrita. Isto 
é, ouvir todos os envolvi-
dos em desvios de ver-
bas públicas destinadas à 
saúde, que pode ter sido a 
principal responsável pelo 
alto índice de mortes pela 
Covid-19 no Brasil, além 
das questões da vacinação.

Contudo, a convocação 
ainda pode causar ruído na 
CPI. Os governadores cita-
dos decidiram apresentar 
ação conjunta ao Supre-
mo Tribunal Federal para 
suspender a convocação. 
O plano é apresentar nesta 
semana ao STF, uma Argui-
ção de Descumprimento 
de Preceito Fundamental 
(ADPF), que tem como fi-
nalidade combater atos 
que desrespeitam precei-
tos fundamentais da Cons-

tituição. A peça tem como 
intuito apontar a violação 
do artigo 50 da Constitui-
ção, que não prevê a con-
vocação do presidente da 
República para prestar de-
poimento na CPI. A ação, 
para ter validade, deve ser 
assinada pelos governado-
res e pelos procuradores-
-gerais de seus respectivos 
Estados. A maioria acredi-
ta que ser convidado a ir à 
CPI é diferente do que ser 
obrigado e por isso a ideia 
dessa ação conjunta.

Além deles, foi protoco-
lado pelo vice-presidente 
da CPI, Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP), que o pre-
sidente Jair Bolsonaro seja 
convocado para se expli-
car ao colegiado. Segundo 
o pedido, Randolfe diz que 
é preciso que Bolsonaro 
explique os "graves fatos" 
que contribuíram para 
mais de 450 mil mortes 
em decorrência da pande-
mia no Brasil. A aprecia-
ção do pedido foi negada 
pelo presidente da CPI, 
Omar Aziz (PSD-AM), que 

d e c i d i u 
retirar o 
requeri-
mento de 
pauta.
DIRETOR 
DO BU-
TANTÃ E 

SECRETÁ-
RIA DO 

MINISTÉ-
RIO DA 
SAÚDE 

SÃO OU-
VIDOS

A l é m 
de toda 
a revira-
volta que 
m a r c o u 
toda a 
s e m a n a 
da CPI 
da Pan-

demia, dois importantes 
nomes foram ouvidos pelo 
colegiado nesta última se-
mana: o diretor do Institu-
to Butantã,Dimas Covas, e 
a secretária de Gestão do 
Trabalho e da Educação 
do Ministério da Saúde, 
Mayra Pinheiro. Mayra foi 
a primeira a ser ouvida e 
falou muito sobre a cloro-
quina. 

Ela defendeu por diver-
sas vezes o uso da cloro-
quina e admitiu que o Mi-
nistério da Saúde orientou 
o uso do medicamento no 
combate ao coronavírus. A 
secretária defendeu a au-
tonomia médica e o “livre 
arbítrio” dos profissionais 
e de seus pacientes duran-
te os tratamentos. A posi-
ção da secretária foi criti-
cada por senadores.

Mayra Pinheiro, que é 
pediatra, fez críticas à OMS, 
dizendo que a organiza-
ção já fez recomendações 
“condenáveis” e “falhas”. 
Segundo ela, os países – e 
o Brasil – não são obriga-

dos a seguir as orientações 
da entidade. Em determi-
nado momento, Mayra foi 
chamada de mentirosa por 
Renan Calheiro e reagiu ao 
senador pedindo respeito.

Já Dimas Covas afir-
mou que o Brasil poderia 
ter sido o primeiro país 
do mundo a iniciar a vaci-
nação contra a doença se 
tivesse feito logo acordo 
para a compra de insumos 
e de vacinas com outros la-
boratórios. Vale ressaltar 
que o primeiro vacinado 
do planeta foi um inglês, 
no dia 8 de dezembro. O 
Brasil iniciou sua vacina-
ção apenas em janeiro des-
te ano.

“O mundo começou a 
vacinar no dia 8 de dezem-
bro. No final de dezembro, 
o mundo tinha aplicado 
mais de 4 milhões de do-
ses, e tínhamos no Butan-
tan 5,5 milhões, e mais 4 
milhões em processamen-
to. Sem contrato com o 
ministério. Nós podíamos 
ter começado antes? O 
Brasil poderia ter sido o 
primeiro país do mundo a 
iniciar a vacinação, se não 
fossem esses percalços, 
tanto contratuais como de 
regulamentação”, contou o 
diretor.

Essa opinião do Covas 
sobre a possibilidade de a 
imunização ter começado 
primeiro no Brasil gera dú-
vida, uma vez que outros 
países saíram na frente na 
produção de vacinas e, por 
consequência, seriam os 
primeiros a iniciar a imuni-
zação de suas populações. 
Além disso, como poderia 
o Brasil largar na frente se 
sequer possuía meios para 
produzir o chamado IFA 
(Ingrediente Farmacêutico 
Ativo), insumo básico para 
produção da vacina?

Foto: Montagem

CPI da Pandemia aprova convocação de nove governadores para 
explicações

Colegiado decide ouvir governadores citados pela Polícia Federal em operações; Convocados apresentarão ação conjunta

Os nove governadores convocados 
pela CPI, com Helder Barbalho, 
filho de Jader, em destaque
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Desde o começo da 
humanidade, existe a ne-
cessidade de dominá-la, 
para dominar o mundo, 
começando pela massa, 
tanto quanto necessida-
de de gerar alienação, ig-
norância para gerar sub-
serviência, dessa grande 
colônia chamada terra. 
Porém, esse processo 
começa na mente, isso é 
Gestalt. Assim, está pre-
visto nos preceitos de 
Sun Tzu: "Um guerreiro 
começa pela cabeça". Da 
mesma forma e mesma 
origem: "Se quiseres do-
minar o inimigo, domine 
a cabeça".

Entendam porque é 
tão importante obtermos 
conhecimento, estudar-
mos: "Busque a verdade, 
pois ela nos libertará". 
Repito sempre as sacras 
palavras, dos sacros pre-
ceitos. Mesmo sabendo 
do incômodo de muitos, 
porém são os mesmos 
que nada percebem nas 
lastimáveis repetições, de 
conceitos degenerativos, 
dos enlatados norte-a-
mericanos e telenovelas, 
que apenas mudam os 
cenários, mas trabalham 
em massacre conceitual 
destruidor, direcionado 
ao comércio de armas, 
drogas, promiscuidade, 
traição, farsas e mentiras. 
Isso ninguém se incomo-
da.

Começando pelo fato 
de extrema importân-
cia, que somos formados 
por três colunas: mente, 
corpo e espírito. Só esse 
princípio já nos obriga 
a alimentarmos todos 
esses pilares, de forma 
igual. Devemos buscar 
fartura material e saúde 

para provermos a maté-
ria e intelecto. Buscarmos 
Deus para alimentarmos 
espírito e conhecimen-
to, para alimentarmos a 
mente. Isso é alinhamen-
to.

Porém, existe uma ne-
cessidade de direcionar 
ensino suficiente para 
gerar uma produção qua-
lificada, mas não liber-
tadoras. Utilizam o ego 
e instrumentos escusos 
como televisão, rádios 
e revistas e até música, 
que deveriam ser como 
canais edificadores, se 
tornam armas poderosas 
de direcionamento e ma-
nipulação de massa. 

Vindo a ser fundamen-
tal obter conhecimento 
em livros, Bíblia, Torah, 
Druias, espíritas, histó-
ria etc., para entender as 
abordagens. Não se per-
mitir ser enganado, saber 
de fato a quem os dirigen-
tes servem qual papel de 
cada um na sociedade, 
qual valor das informa-
ções e não se vender a 
mentiras absurdas dege-
nerativas e jamais imitar 
ídolos falsos, como juris-
tas criminosos, bandidos 
sedutores do cinema, ato-

res prostituídos, políticos 
e militares criminosos co-
mandados por hegemo-
nias que se favorecem da 
péssima e baixa resistên-
cia de um povo abstido 
de informações, portanto 
absolutamente refém das 
diretrizes pré-estipula-
das aos subjugados.

A inquisição retirou 
estudo e Bíblia, que era 
só em latim, para que 
não fosse estudada por 
outros. Da mesma forma 
que criava escolas para 
elite, segregava a massa. 
Ao dominar a França, a 
primeira ação feita por 
Napoleão foi: separar a 
nobreza do clero e retirar 
História e Filosofia das 
escolas, dizendo: "Essas 
matérias são muito peri-
gosas" . 

Como um povo aceita 
se especializar em con-
juntura social baseado 
em telejornais e mídias 
inquisidoras, as quais 
eles não possuem subsí-
dios para discernimento? 
Um povo que aceita ouvir 
que a mídia é formadora 
de opinião, não tem opi-
nião, pois quem forma 
minha opinião sou eu. 
Aqueles que não o tem se 
submetem a manipulação 
de tiranos. Sempre digo: 
Só existem tiranos onde 
existem submissos.

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

Só existe tirano onde existe submisso

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

Quantas vezes você 
já precisou sair de carro 
com seu gato ou cão, mas 
ficou inseguro ou desis-
tiu porque seu pet sente 
medo ou fica agressivo só 
de ver a caixa de trans-
porte? Pensando nisso, a 
médica-veterinária Na-
tália Lopes elaborou 10 
dicas para transportar os 
animais sem estresse.

Para evitar as tensões 
que podem resultar em 
traumas ao bicho e ao tu-
tor, é preciso, por exem-
plo, prepara-lo e acostu-
má-lo com a caixa muito 
antes do passeio. Confira:

1) Nunca leve o pet 
solto no carro. Existem 
dispositivos de segurança 
que são imprescindíveis 
como as caixas;

2) Escolha uma caixa 
ou gaiola de transporte 
resistente. O ideal é que 
tenha abertura em cima 
e na frente. Se a parte de 
cima for totalmente re-
movível, permitirá que o 
gato seja examinado sem 
ter de sair da caixa.

3) Deixe a caixa de 
transporte fazer parte da 
casa, assim, seu pet pode-
rá vê-la e avaliá-la como 
parte da mobília e isso se 
tornará familiar para ele. 
No caso dos cães, a guia 
que será utilizada no tra-
jeto deve estar sempre à 
vista, assim ele também 

consegue fazer a mesma 
associação ao item;

4) Deixe a caixa o mais 
familiar e confortável 
possível com cobertores 
macios. Desta forma os 
gatos tendem a entender 
melhor que não vão pas-
sar apuros;

5) Horas antes de sair, 
convide o gatinho para 
entrar sozinho na caixa 
para acostumá-lo;

6) No deslocamento, 
evite sacudir a caixa, en-
costá-la na parede ou por-
tas ou colocá-la no chão 
abruptamente para não 
assustar o pet. Lembre-se 
que o campo de visão dele 
é limitado à porta da cai-
xa, e o ambiente externo 
confere odores desconhe-
cidos; 

7) Em viagens longas, 
não esqueça de levar água 
e o alimento;

8) Leve itens com odor 
familiar, como os brin-
quedos favoritos. O uso 
de feromônios sintéticos 
podem ajudar;

9) Em percursos mais 
longos, como viagens, 
faça pausas estratégicas 
para que o pet (especial-
mente os cães) possa uri-
nar e se distrair;

10) Entenda o efeito 
que sua ansiedade ou es-
tresse pode exercer sobre 
o pet. Converse em voz 

baixa e cal-
ma, prossiga 
no ritmo dele 
e use recom-
pensas que in-
centivem com-
portamentos 
desejados (ali-
mentos, brin-
quedos, cari-
nho).

Foto: Reprodução

Confira 10 dicas para transportar 
seu pet sem estresse

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

mailto:redacao%40jornaldr1.com.br?subject=
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        Network.  Ao pé 
da letra e em português 
significa rede de conta-
tos. Se refere aquela rede 
de amigos que tínhamos 
nas academias, confra-
rias, empresas, cursos, 
happy hours, eventos de 
negócios e até onde a sua 
presença e imaginação 
conseguissem estar.  

        Todavia, com os 
últimos acontecimentos 
o inevitável aconteceu; 
um tremendo divisor de 
águas no que tange aos re-
lacionamentos humanos 
foi inevitável, separando 
fisicamente a maioria das 
pessoas que dia após dia 
estavam reunidas. Nesse 
sentido, o mundo online 
e digital de forma pratica-
mente profética aos que 
já vislumbravam além do 
horizonte, finalmente ga-
nhou força. E para aque-
les que chamavam os 
profissionais de marke-
ting de conversinhas ou 
marqueteiros, preparem-
-se! Pois se você quiser 
aprender a sobreviver no 
“admirável” mundo novo, 
precisará também apren-
der com eles. E você não 
irá encontrar ninguém 
melhor do que Os “ca-
ras” para fazer isso. Por 
que? Porque Network de 
verdade, consiste em vi-
vência, alguns métodos 
e tantas estratégias que 
não caberiam nesse sin-
gelo artigo.

        Mas existe algo 
que diante mão eu posso 
lhe dizer, ou seja; mapeie 
onde estão as pessoas 
com quem você quer es-
truturar a sua network. 
No entanto, tenha em 
mente que 80% do su-

cesso se resume ao fato 
de você estar presente. 
Por isso, esteja presente 
nas redes sociais as quais 
você mais se identifica e 
siga pessoas as quais es-
tão relacionadas aos seus 
assuntos de interesse 
profissional, nesse aspec-
to, faça movimentos de 
existência, de verdadeira 
presença e contribuição, 
respeitando o conteúdo 
delas. Baseando-se nessa 
estratégia, dificilmente 
você estará se relaciona-
mento apenas com aque-
la pessoa, ao considerar 
que o seu comentário e 
a sua contribuição, es-
tará reverberantemente 
visível para os contatos 
relacionados a essa mes-
ma pessoa. E quando 
isso acontece, tudo pode 
acontecer, pois nunca se 
sabe se quem está lendo 
o seu comentário é aque-
la pessoa que tem o tal 

poder de decisão, naque-
le empreendimento que 
sempre fez o seu coração 
bater mais forte.

        Movimente o seu 
Linkedin, exponha os 
seus artigos, portfólio, 
contribua com os colegas 
de profissão quanto a in-
dicações e sugestões. Se 
a oportunidade resultar 
em uma conversa, rela-
cione afinidades, como 
interesses e até mesmo 
hobbies em comum. Pre-
pare-se continuamente 
de forma espiritual, emo-
cional, profissional e cul-
tural; para se relacionar, 
mas nunca se esqueça 
que a base da network é 
a comunicação. Segun-
do o publicitário Pyero 
Tavollazi, presidente do 
DTS Group; não existe 
possibilidade de criar 
bons relacionamentos, se 
você não criar um nível 
de comunicação muito 
valioso.

        Por todos esses 
aspectos, É possível per-
ceber que apesar de ser 
algo simples; trata-se de 
uma questão estratégi-
ca, onde o motivo pelo o 
qual se semeia é mais im-
portante que a semente 
semeada. Até a próxima, 
quando entre outros, fa-
larei sobre lugares inusi-
tados para fazer network!

Muito se tem discutido 
sobre o racismo sistêmi-
co ou estrutural - contra 
os negros em especial-, 
cuja compreensão se tor-
nou mais acessível atra-
vés da mídia com inúme-
ras reportagens e através 
dos protestos ocorridos 
após a morte de George 
Floyd em 2020. A partir 
de então, a discussão se 
faz em torno de como, no 
conjunto das relações so-
ciais, econômicas e insti-
tucionais, vigora a manu-
tenção de privilégios de 
uma classe étnica, supos-
tamente superior, sobre 
outra, gerando com isso 
desigualdades, precon-
ceitos, violência e exclu-
são social do grupo mar-
ginalizado. 

Para além desse enten-
dimento, há a necessida-
de de combater qualquer 
tipo de opressão social de 
uma etnia sobre outras, 
promovendo, entre ou-
tras coisas, a inclusão e a 
diversidade cultural. 

Tendo isso em vista, 
consideremos um inci-
dente (19/05) que ocor-
reu em Chicago (EUA), 
envolvendo a prefeita, 
eleita em 2018, Lori Li-
ghtfoot, mulher negra e 
assumidamente gay, que 
anunciou que concede-
ria entrevistas somente 
para jornalistas negros.  
Ela justificou sua decisão 
como um “estímulo para 
maior diversidade racial” 
na imprensa, ao consta-
tar a pouca diversidade 
racial presente em seu 
gabinete. 

Como isso foi recebido 
pela mídia? Parece que o 
incidente mostrou o ou-
tro lado da moeda: um 
racismo ao reverso. Isso, 
de modo algum, faz jus ao 
desenvolvimento moral 
que buscamos ao comba-
ter o racismo estrutural 
em primeiro lugar. Muito 
pelo contrário: apoiando 
tal atitude, estaríamos 
contribuindo para a ma-
nutenção da opressão de 
um segmento social sobre 
o outro. Como na dialética 
do senhor e do escravo de 
Hegel, em que dominador 
e dominado vão trocando 
seus papeis ao longo do 
processo histórico sem 
conseguir moldar para si 
mesmo uma autoconsci-
ência. Será isso que real-
mente desejamos?

Se queremos, de fato, 
mudar o status quo de 
nossa realidade social, 
acredito que isso não so-
mente deve acontecer da 
noite para dia, mas tam-
bém não deve ocorrer às 
custas do uso indevido do 
poder. Afinal, aquele que 
um dia foi oprimido não 
aprendeu nada além do 
que oprimir?

Foto: Pixabay

E agora? Como fica o network na 
pandemia? (parte 1)

O reverso da medalha

MÔNICA DE FREITAS
Bacharel em Letras, professora de 

inglês e mestre em Filosofia 
(PR2-55697)

monikadefreitas@gmail.com

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

LUCIANA MARQUES
Profissional de Marketing e Escritora

luciana.marquesmkt@gmail.com
instagram: @lucianamc10_

É T I C A  E  C I D A D A N I A . . .
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S E R R A . . .

A Reserva era área re-
conhecida como floresta 
protetora da União, pelo 
Império do Brasil. Em se-
guida, passou a ser con-
siderada horto florestal 
até, em 1977, se tornar 
Reserva Biológica. Abran-
ge, principalmente, o 
município de Petrópolis 
e o município de Miguel 
Pereira. É constituída de 
uma área geográfica deli-

mitada, dotada de atribu-
tos naturais excepcionais, 
inserida no bioma Mata 
Atlântica e possuindo em 
seus limites ecossistemas 
bastantes significativos. 
Ela tem cobertura vege-
tal formada, principal-
mente, por floresta om-
brófila densa montana e 
submontana (chamada 
também de floresta tro-
pical pluvial) e vegetação 

rupícola (vege-
tação das en-
costas e regi-
ões íngremes). 
As matas são 
compostas por 
vegetação se-
cundária nos 
estágios avan-
çados e médio 
de sucessão 
e com gran-
de presença 
de magníficos 
afloramentos 
rochosos.

A área que 
era destinada 
à produção de 
frutas e ma-
deira, no pas-

sado, não chega a 10% 
de seu tamanho original, 
sendo o restante de flo-
resta densa em excelente 
estado de conservação, 
refúgio seguro para inú-
meras espécies típicas da 
Mata Atlântica fluminen-
se. Seu relevo fortemente 
acidentado faz com que 
ela abrigue, também, rica 
vegetação rupícola, e nos 
topos das montanhas gra-
níticas que a compõem 
encontramos campos de 
altitude bem preservados 
e a bela e rara flor conhe-
cida como rabo-de-galo 
(Worsleya rayneri), espé-
cie endêmica da Serra das 
Araras.

Destacando-se verten-
tes rochosas íngremes, 
com declividade de 50% 
a 70% e com variações de 
altitude entre 910 a 1766 
metros (Pico do Couto). 
A Reserva Biológica de 
Araras tem como objeti-
vo, desde a sua criação, 
assegurar a preservação 
integral dos remanes-
centes de Mata Atlântica 
e demais atributos natu-
rais presentes no chama-
do Corredor da Serra do 
Mar; ampliar o potencial 
de  conservação da Re-
gião Serrana Fluminen-
se, assegurando a perpe-
tuidade dos benefícios 

a m b i e n t a i s 
relacionados 
a diversida-
de biológica; 
manter popu-
lações de ani-
mais e plantas 
nativas e ofe-
recer refúgio 
para espécies 
raras, vulnerá-
veis, endêmi-
cas e ameaça-
das de extinção 
da fauna e flo-
ra nativas; pre-
servas mon-
tanhas, rios e demais 
paisagens notáveis con-
tidas em seus limites; e 
assegurar a continuidade 
dos serviços ambientais.

Com seus 3.862 ha, 
a Reserva permite, ape-
nas, visitas com objetivos 
educacional e a realiza-
ção de pesquisas científi-
cas mediante prévia auto-
rização.

Para chegar até a re-
serva, existem três ma-
neiras: a estrada entre 
Araras e Vale das Videi-
ras, com 44 km de exten-

são, liga o município de 
Paty do Alferes à locali-
dade de Araras; a estrada 
Caminho do Ouro, ao sul 
da reserva, ligando Pe-
trópolis a Miguel Pereira 
em estrada de chão; e o 
trecho Rio-Petrópolis da 
Br-040 que corta o sudo-
este da reserva e o acesso 
se dá na saída do Km 65 
para Araras.

No entorno da Reserva 
possui trilhas que permi-
te contemplar este peda-
ço do paraíso, de nature-
za exuberante, ar puro e 
águas cristalinas.

Reserva Biológica de Araras: lugar mágico e perfeito para conexão e interação com a natureza

VITOR CHIMENTO
Biólogo e jornalista

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

Fotos: Divulgação
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Algumas empresas de 
turismo do Brasil estão 
montando pacotes para 
brasileiros irem até os 
Estados Unidos se vaci-
nar. Cidades como Nova 
Iorque estão vacinan-
do turistas e a ideia veio 
para ajudar no setor do 
turismo nacional, que 
vem sofrendo muito com 
a pandemia .Contudo, a 
entrada direta de brasi-
leiros nos EUA ainda não 
é permitida e para isso é 
preciso de 15 dias de qua-
rentena em lugares como 
México, Dubai, República 
Dominicana ou Ilhas Mal-
divas.

O aumento do número 
de brasileiros que viajam 
aos EUA para serem imu-
nizados foi tanto que a 
Be Happy, agência de via-
gens de luxo com sede em 
Moema, bairro de classe 
alta em São Paulo, criou 
destinos personalizados 
aos seus clientes. Os pa-
cotes custam em torno 
de R$ 50 mil para reali-
zar a viagem, passar pela 
quarentena e conseguir 
se vacinar na América do 
Norte.

“Tem passageiro que, 
ao invés de ficar 15 dias 
em um lugar só, prefere 
viajar a dois pontos di-
ferentes na costa do Mé-
xico, apro-
veita para 
p a s s e a r . 
Outros, pe-
dem apar-
tamento até 
com cozi-
nha porque 
não que-
rem sair do 

hotel nem para comer”, 
comenta Jacque Dallal, 
fundadora da Be Happy, 
em entrevista ao G1.

A cidade de Nova Ior-
que é uma das principais 
incentivadoras da chega-
da de turistas. Por isso, o 
prefeito da cidade, Bill de 
Blasio, comunicou no iní-
cio do mês que qualquer 
turista seria vacinado no 
centro da cidade. A ideia 
é trazer ainda mais turis-
tas para o país, que já está 
se encaminhando muito 
bem em relação à "vaci-
nação de manada”, que 
significa quase toda a po-
pulação totalmente imu-
nizada contra a Covid-19.

Os postos de vacina-
ção para turistas estão 
localizados em pontos 
conhecidos da cidade 
como a Times Square, o 
Central Park e a Ponte do 
Brooklyn, entre outros. 
Estima-se que centenas 
de brasileiros já passa-
ram por lá.

Para se vacinar é preci-
so mostrar um documen-
to de identificação com 
foto e estar dentro da fai-
xa etária permitida. Algu-
mas localidades nos EUA 
exigem que os interessa-
dos em serem vacinados 
apresentem comprovante 
de residência.

T U R I S M O . . .
Empresas de turismo montam 

pacote para brasileiros se 
vacinarem nos EUA

O Palacete do Museu 
Histórico da Cidade, no 
Rio, foi reaberto depois 
de 10 anos sem visitação. 
Localizado no Parque da 
Cidade, na Gávea, o anti-
go solar do início do sé-
culo XIX teve o interior e 
a fachada restaurados e a 
reabertura marca a reto-
mada gradual das ativi-
dades abertas ao público. 
O local abre de quinta a 
domingo, das 9h às 16h, 
e, por conta da pandemia, 
há controle do número 
de visitantes, restrito a 
grupos de 15 pessoas por 
vez.

A retomada é marca-
da por uma exposição de 
longa duração com 482 
peças do acervo do Mu-
seu (são 24 mil itens per-
tencentes à instituição, ao 
todo), desde estandartes 
do século XIX, aquarelas 
de Debret e gravuras de 
Thomas Ender até os pla-
nos para a abertura da 
Avenida Central e objetos 
do dia a dia dos morado-
res do Rio.

A sede principal e a ca-
pela foram restauradas e 
o Casarão adaptado para 
deficientes físicos com a 
inclusão de um elevador 
e rampas de acessibili-

dade. A obra custou R$ 4 
milhões.
Preciosidades e relíquias

Uma das relíquias do 
Palacete é uma arca onde 
ficava o dinheiro arreca-
dado pela tributação do 
vinho para a construção 
dos Arcos da Lapa. O ob-
jeto tinha três chaves, e 
cada uma ficava com uma 
personalidade política da 
época, no século XVIII. A 
arca só podia ser aberta 
quando os três se junta-
vam. A obra de constru-
ção dos Arcos durou cem 
anos.

Uma parte importante 
do acervo de raridades 
dispõe de peças doadas 
por ex-prefeitos do Rio, 
uma tradição. Pedro Er-
nesto e Pereira Passos, 
por exemplo, doaram 
mobiliário, louças de por-
celana e condecorações. 

Há ainda uma estátua 
em mármore de uma mu-
lher segurando o pandei-
ro (sem autoria), herdada 
do eclético Palácio Mon-
roe (antigo Senado Fede-
ral), demolido em 1976 
por decisão do então pre-
sidente Ernesto Geisel, 
e a escultura da cabeça 
do Cristo Redentor, fei-
ta pelo franco-polonês 

Paul Landowski nos anos 
1920, que inspirou o mo-
numento.

O Pavilhão de Expo-
sições Temporárias do 
Casarão (antiga casa de 
banhos da propriedade) 
também foi reaberto, de-
pois de pouco mais de um 
ano fechado. Inaugurado 
em 2016, o imóvel de esti-
lo colonial e três andares 
receberá, até maio do ano 
que vem, a mostra “Rio 
de Festas, a cidade como 
palco”, a partir da coleção 
do Museu Histórico da 
Cidade, que faz uma re-
flexão sobre o retorno às 
ruas pós-pandemia. Esta-
rão expostas 17 peças do 
acervo (bustos e placas) e 
mais de 60 reproduções, 
incluindo textos do escri-
tor, professor e historia-
dor Luiz Antonio Simas.

No complexo também 
tem uma capela, aberta 
à visitação aos sábados e 
domingos, e o Café Épico, 
com opções de lanche, 
cestas de piqueniques 
(nos fins de semana) e 
seis mesinhas com om-
brelone ao ar livre.

Fotos: Beth Santos/Prefeitura

Foto: Divulgação

Palacete do Museu Histórico da Cidade é 
reaberto após 10 anos

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 . . .

Por causa da pandemia, há controle do número de visitantes, restrito 
a grupos de 15 pessoas por vez

Palacete do Museu Histórico 
ficou 10 anos fechado
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Mais uma vez o Fla-
mengo fez valer seu fa-
voritismo e deixou o Ma-
racanã com um troféu. 
Diante do Fluminense, o 
Rubro-Negro venceu por 
3 a 1 e conquistou o tri-
campeonato consecutivo, 
o segundo troféu seguido 
no Tricolor. Em 2019, o 
vice-campeão foi o Vasco. 
É sexta vez que o Flamen-
go emplaca três conquis-
tas seguidas no Estadual.

O Flamengo teve uma 
atuação regular no pri-
meiro tempo, mas su-
perior ao Fluminense. 
Ainda na primeira etapa, 
Marcos Felipe cometeu 
pênalti convertido por 
Gabriel Barbosa. O mes-
mo Gabigol, dois minutos 
depois, aproveitou uma 
nova bobeada do goleiro 
tricolor para ampliar e 
ir para o intervalo com a 
vantagem de 2 a 0.

No início da etapa 
complementar, o Flumi-
nense foi quem teve um 
pênalti para cobrar. Fred 
acertou com precisão e 
colocou fogo na partida. 
O Flu tentou buscar o em-
pate, foi para cima, mas 
não chegou a igualdade 
que levava a partida para 
as penalidades.

No final da partida, 
João Gomes, que tinha 
entrado 40 segundos an-
tes, aproveitou rebote de 
Marcos Felipe para mar-

car o terceiro do Fla e dar 
números finais ao cam-
peão carioca. Com a con-
quista, o Flamengo chega 
ao 37º título estadual, 
abrindo ainda mais van-
tagem sobre o Fluminen-
se, que possui 31 canecos 
e é o segundo 
que mais vezes 
venceu.

As duas 
equipes voltam 
a campo nesta 
semana pela 
Copa Liberta-
dores e tam-

bém se preparam para a 
estreia no Brasileiro. Na 
terça-feira, o Flu encara o 
River Plate, na Argentina, 
e precisa vencer para não 
depender de nenhum re-
sultado para avançar às 
oitavas de final.

O Vasco foi o campeão 
da Taça Rio. Jogando em 
São Januário, e com van-
tagem do empate, o Cru-
z-maltino foi derrotado 
pelo Botafogo por 1 a 0 e 
teve que levantar o troféu 
na disputa por pênaltis, 
com atuação excepcional 
de Vanderlei.

Depois de vencer o pri-
meiro jogo no Nilton San-
tos por 1 a 0, o Vasco en-
trou em casa precisando 
apenas empatar. Mas Gil-
van tratou de acabar com 
a festa e garantir o triunfo 
pelo mesmo placar para o 
Glorioso.

Na disputa por pênal-
tis, brilhou a estrela do 
veterano goleiro Vander-

lei, contrato neste ano. 
Ele defendeu as três co-
branças do Botafogo, de 
Frizzo, Felipe Ferreira e 
Pedro Castro. Coube a An-
drey, Zeca e Gabriel Pec 
marcarem para o Vasco e 
confirmar o título e a pre-
miação de R$ 1 milhão 
pela conquista.
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Flamengo vence o Flu e é tricampeão carioca

Vanderlei é o herói e dá Taça Rio 
para o Vasco

Brasileirão começa com 
seis postulantes ao título, 

pelo menos
Por Guilherme Abrahão       

Foi tudo muito rápido. 
Mal acabou o Brasileiro 
de 2020 - em fevereiro - e 
já vai começar a edição de 
2021 do Nacional. E mais 
uma vez, o campeonato 
traz, em tese, as mesmas 
equipes brigando pelo 
título nacional. De qual-
quer forma, é verdade que 
o Brasileirão é um dos 
campeonatos mais equili-
brados do mundo, Afinal, 
pelo menos seis equipes 
entram nessa edição com 
totais condições de ficar 
com o caneco. 

Como é de praxe, o 
Flamengo, atual bicam-
peão, pode ser conside-
rado o grande nome da 
competição. Com o elenco 
mais recheado de estre-
las e mais caro do Brasil, 
o Rubro-Negro mais uma 
vez entra com o objetivo 
de buscar a taça e não só 
uma vaga na Libertado-
res. O mesmo vale para 
o Palmeiras. Atual cam-
peão da Copa do Brasil e 
Libertadores, os paulistas 
vivem um momento de 
queda, mas como sempre 
está com uma das melho-
res cotações para buscar 
a conquista. Reforçado - e 
muito - o Atlético-MG quer 
acabar com a seca que 
dura desde 1971 e voltar 

a ser campeão nacional. 
Com Cuca, Hulk, Vargas, 
Nacho, entre outros, o 
Galo desta vez tem como 
um dos principais focos 
ser campeão brasileiro. E 
entra forte nessa briga.

São Paulo, Grêmio e In-
ternacional, também mais 
uma vez, não podem ser 
descartados. Pelo contrá-
rio. Os dois tricolores con-
quistaram o Estadual em 
cima de rivais e vivem um 
bom momento na tempo-
rada. Figuras carimbadas 
entre os primeiros colo-
cados todos os anos, a du-
pla investiu também para 
o ano e contam com pro-
missores treinadores para 
conduzir a equipe ao título 
nacional: Hernán Crespo e 
Tiago Nunes, respectiva-
mente. Já o Inter, apesar 
do vice-campeonato gaú-
cho, também se reforçou 
pesado e trouxe Miguel 
Angel Ramirez como trei-
nador.

Numa linha mais abai-
xo que pode surpreender, 
times como Fluminense, 
Santos e Corinthians sem-
pre podem mostrar força. 
Olho vivo no Red Bull Bra-
gantino. Um dos clubes 
que mais gasta no Brasil, 
quer sonhar alto e quem 
sabe beliscar uma vaga 
na Libertadores. Outro 

que pode apa-
recer nesse 
caminho é o 
Athlético-PR 
e, quem sabe, 
o Bahia. Ago-
ra, é hora de 
curtir e apro-
veitar o Brasi-
leirão!
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Flamengo Fluminense Botafogo Vasco

X Vila Nova (GO) 
Série B (29/05)

X Palmeiras (SP) 
Brasileiro (30/05)

X São Paulo (SP) 
Brasileiro (29/05)

X Operario (PR)
Série B (29/05)

X Coritiba (PR) 
Série B (05/06)

X Coritiba (PR)
Copa do Brasil (10/06)

X Bragantino (SP) 
Copa do Brasil (02/06)

X Boavista (RJ) 
Copa do Brasil (01/06)

Flamengo venceu o Fluminense por 
3 a 1 e foi campeão carioca


