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O jornal DR1 marca em 
cinco anos a centésima 
edição, fiél às 
informações de interesse 
público com isenção e 
excelência
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Em virtude da pandemia,      
estamos circulando 
apenas em versão 
digital. Nosso objetivo é 
restabelecer o mais 
breve possivel a nossa 
versão impressa,
oferecemos um
jornalismo imparcial, com-
prometido com a verdade 
e a imparcialidade da 
notícia.
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N O S S A  I D E I A  É . . .

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

Chegamos à 100ª edi-
ção. Desde o seu início, em 
2016, o Jornal DR1 apre-
senta aos leitores uma 
diversificada pauta, com 
assuntos variados. Tudo 
isso escrito por nossos 
jornalistas e colunistas, 
sempre buscando a me-
lhor qualidade de textos 
e bom gosto na diagrama-
ção. A razão para o jornal 
ter essa diversificação é 
simples: atender às exi-
gências dos seus leitores, 

os de hoje e daqueles que 
estão por vir, cada vez 
mais exigentes quanto ao 
conteúdo do material, se 
tratando de um periódi-
co impresso e gratuito e 
também de um informa-
tivo online. Completamos 
5 anos de vida em 2021. 
São muitas páginas já es-
critas, muitas histórias. E 
nosso intuito é continuar 
com o mesmo objetivo 
de sempre: ser um veí-
culo que preza pela qua-

lidade, isenção e que leva 
informação atualizada e 
de qualidade aos leito-
res. Com o slogan “Com-
promisso com a verdade. 
Sua cidade, seu jornal”, 
seguiremos firmes com o 
propósito de ser um jor-
nal a serviço do cidadão 
e para ajudar a construir 
uma sociedade mais justa 
e fraterna. Obrigado e va-
mos em frente!

Tem algo acontecen-
do no Brasil que não tem 
sentido. As doses de va-
cinas estão chegando e 
sendo distribuídas de 
acordo com a demanda e 
do momento em que foi 
aberto. Contudo, em mui-
tos lugares, tem pessoas 
escolhendo qual tipo de 
vacina quer tomar. Como 
pode isso? O mundo pas-
sando por uma pandemia 
com poucas vistas e muita 

gente desdenhando e não 
entendendo qual a real 
necessidade de vacinar. 
No Brasil, muita gente 
parece tratar a pandemia 
como só mais um proble-
ma, sem entender a real 
gravidade da questão. 
Por isso, não é hora de 
ficar decidindo qual vaci-
na deve tomar. Se o órgão 
responsável, a Anvisa, 
aprovou, é preciso confiar 
e se imunizar contra essa 

doença que já matou qua-
se meio milhão de brasi-
leiros e outros milhões 
por todo o mundo. O ide-
al é seguir o calendário a 
rigor, sem furar fila e sem 
querer definir qual vaci-
na tomar. O Brasil está se 
esforçando para deixar 
todo o povo imune.. To-
dos precisam entender a 
necessidade da vacina. E 
haja paciência para quem 
quer arranjar problemas.

100 edições e compromisso com a verdade dos fatos e a excelência

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

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

Meu nome foi incluído 
sem aviso no SPC/Serasa, 
posso conseguir uma inde-
nização? (Fernando Santos 
– São Cristóvão/RJ)

Sim. A inclusão no SPC/
Serasa sem aviso prévio 
pode gerar indenização na 
Justiça. Antes de ter seu 
nome incluído em cadas-
tro restritivo de crédito o 
consumidor deve ser no-
tificado para que tenha a 
possibilidade de verificar 
se a dívida realmente exis-
te. E, caso positivo, precisa 
ter a possibilidade de efe-
tuar o pagamento antes de 
ter seu nome inserido no 
cadastro de entidades de 
proteção ao crédito. 

Comprei um serviço que 
originalmente era gratuito 
e depois de certo período 
veio a ser pago, o que fa-
zer? (Maria Silva  –  Niterói)

O artigo 37 do Código 
de Defesa do Consumidor 
prevê que uma publicida-
de é considerada enganosa 
quando induz o consumi-
dor ao erro, ou seja, quan-

do traz uma informação 
falsa capaz de dar uma 
idéia diferente da realida-
de do produto ou do ser-
viço ofertado. Nesse caso, 
pode tentar contato com 
o prestador do serviço, de 
preferência por escrito, 
solicitando providências. 
O artigo 35 do CDC dá ao 
consumidor lesado o di-
reito de obrigar a cum-
prir exatamente o que foi 
ofertado. Caso não consiga 
diretamente com o pres-
tador do serviço, procurar 
ajuda profissional de ad-
vogado ou órgão de defesa 
do consumidor.

O banco pode exigir a 
aquisição de outros produ-
tos ou serviços para manter 
uma conta? (João Sampaio 
–  Pilares)

Não. Essa prática é abu-
siva e proibida pelo Código 
de Defesa do Consumidor 
em seu artigo 39, conheci-
da como "Venda Casada", 
sendo combatida insisten-
temente pelos órgãos de 
defesa dos consumidores.

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

É preciso entender a necessidade de se vacinar
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O prefeito Eduardo 
Paes e o procurador-ge-
ral de Justiça do Estado, 
Luciano Mattos, assina-
ram na segunda (21) um 
termo de cooperação 
para agilizar o combate às 
ocupações e construções 
irregulares na cidade. 
Pelo acordo, o município 
e o Ministério Público se 
comprometem a trocar 
informações, processos, 
documentos, equipamen-
tos, entre outros mate-
riais, que possam facilitar 
as operações contra a de-
sordem urbana e a puni-
ção dos responsáveis pe-
los crimes.

"Desde o início da mi-
nha administração, vol-
tamos a agir com muita 
força contra a ocupação 
irregular do solo, em Áre-
as de Proteção Ambiental 
(APAs) e em áreas urba-
nas em que não há qual-
quer tipo de licenciamen-
to. Essa é uma indústria 
que, infelizmente, existe 

há muitos anos no Rio e 
que se consolidou a par-
tir do fortalecimento das 
milícias na nossa cidade. 
Neste acordo de coopera-
ção, a ideia é que a gente 
possa ter um fluxo de in-
formações”, disse Paes.

De acordo com o pre-
feito, de posse das infor-
mações passadas pelo 
município, o MP poderá 
investigar e punir civil e 
criminalmente os respon-
sáveis pelas construções 
irregulares. Já que a Pre-
feitura não tem compe-
tência para aplicar puni-
ções judiciais.

“A Prefeitura está à dis-

posição para impedir essa 
indústria de picaretas e 
vigaristas, que se utilizam 
da pobreza para se dar 
bem. Tenho a certeza que, 
com essa parceria, a gen-
te vai conseguir avançar 
muito no combate a esse 
tipo de crime, especial-
mente da indústria imobi-
liária miliciana que existe 
no Rio de Janeiro”, ressal-
tou o prefeito.

Entretanto, o prefei-
to ainda não apresentou 
uma alternativa para aco-
lher as famílias que ve-
nham ser removidas de 
suas residências.

N O T Í C I A S  D O  R I O . . .

Um dos mortos na Ope-
ração Exceptis, realizada 
pela Polícia Civil, no dia 
6 de maio, na comunida-
de do Jacarezinho, zona 

norte do Rio, foi ferido a 
pouca distância, como in-
dica o laudo de necropsia 
do Instituto Médico Legal 
(IML). De acordo com o 

documento, a 
entrada de um 
dos projéteis de 
arma de fogo, 
com que foi feri-
do, sugere que o 
disparo na linha 
média do corpo 
tenha ocorrido 
entre 60 cm e 70 
cm. O laudo assi-
nado pelo perito 
Alberto Jorge de 
Souza Carvalho 
indica que o ho-

mem de 30 anos teve he-
morragia interna, lesão no 
fígado e no rim.

A ação deixou 28 mor-
tos, entre eles o policial 

civil André Farias. Os 27 
corpos chegaram a ser 
levados para os hospitais 
municipais Salgado Filho, 
Souza Aguiar e Evandro 
Freire. Um outro homem 
foi ferido por seis dispa-
ros de arma de fogo. Os 
laudos indicam ainda que 
todos eram homens entre 
16 e 48 anos e que os feri-
mentos foram em diferen-
tes órgãos e até nas costas.

Os laudos da perícia 
feita no dia da Operação 
Exceptis incluem fotos 
de casas com marcas de 
sangue que sugerem o 
deslocamento de feridos 
e de ruas da comunidade 

com grande quantidade 
de cápsulas de projéteis 
de arma de fogo espalha-
das pelo chão e marcas 
nas paredes e vidros das 
janelas.

O MPRJ informou que 
as investigações condu-
zidas pelo grupo “pros-
seguem com avanços que 
não podem ser comenta-
dos no momento para não 
prejudicar a apuração das 
circunstâncias das mortes 
ocorridas na operação do 
Jacarezinho. As conclu-
sões serão apresentadas, 
apenas, ao final das inves-
tigações”.

Ação no Jacarezinho sob investigação do MPRJ

Uma nova linhagem do 
coronavírus, originária da 
B.1.1.28, foi detectada no 
município fluminense de 
Porto Real, divisa com o es-
tado de São Paulo. Nome-
ada como P.5, a linhagem 
tem a mesma estrutura da 
cepa original, porém sofre 
mutações no spike, como é 
conhecida a coroa do vírus 
que se liga à célula. A infor-
mação foi divulgada hoje 
(22) pela Secretaria de Es-
tado de Saúde (SES).

“Dezenove casos da mes-
ma variante já foram loca-
lizados no estado de São 
Paulo e, até o momento, não 
é possível afirmar que ela 
seja mais letal ou transmis-
sível”, informou a secreta-
ria, em nota.

A descoberta ocorreu 
graças ao monitoramento 
genômico da Rede Coro-

na-Ômica-RJ. O estudo faz 
parte de uma parceria entre 
Secretaria de Saúde, a Fun-
dação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Faperj), o Laboratório Na-
cional de Computação Cien-
tífica (LNCC), o Laboratório 
de Virologia Molecular da 
Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), o La-
boratório Central Noel Nu-
tels, da Fiocruz, a Secretaria 
Municipal de Saúde do Rio 
de Janeiro e Fundação Getú-
lio Vargas (FGV).

Os dados do monitora-
mento mostram ainda que a 
linhagem P.1 (Brasil) conti-
nua sendo a mais frequente 
no estado. Além disso, re-
gistrou uma baixa frequên-
cia da VOC B.1.1.7 (Reino 
Unido) e o declínio da P.2, 
desde novembro do ano 
passado.

Foto: Ricardo Cassiano/Prefeitura do Rio

Rio assina termo para combater 
construções irregulares

Nova variante do coronavírus é 
identificada no estado do Rio

Foto: Reuters/ABr

Foto: Foto: Reuters/ABr

Jacarezinho teve 27 mortos 
em operação, em maio

Uma nova linhagem do coronavírus 
foi detectada no Rio

Eduardo Paes ao lado do procurador-geral 
Luciano Mattos



P Á G I N A 4 ANO V   NÚMERO 100   26 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE  2021. .

JO
R

N
A

L

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

Senado discute reajustes dos 
preços dos planos de saúde

Da Redação com Agência  
Brasil

A Comissão de Trans-
parência, Governança, 
Fiscalização, Controle e 
Defesa do Consumidor 
(CFTC) do Senado Fede-
ral promoveu uma audi-
ência pública para dis-
cutir a situação da saúde 
suplementar no Brasil e 
desafios à melhoria da 
prestação dos serviços 
privados neste campo no 
país.

Representantes da 
Agência Nacional de Saú-
de Suplementar (ANS) 
informaram que há 669 
operadoras e 17.692 pla-
nos, com 48,1 milhões 
beneficiários. Destes, 
93% são regulamentados 
e 6,8% não regulamen-
tados; 68% são coletivos 
empresariais, 19% são 
individuais familiares, 
13% coletivos por ade-
são; 95% com cobertura 
ambulatorial e hospitalar 
e 4% ambulatorial.

Dos 18 mil planos dis-
poníveis para contrata-
ção, 53% são empresa-
riais, 22% são individuais 
e 25% são por adesão. 
Ainda conforme a ANS, 
de 2010 a 2021, a quan-
tidade de planos em 2021 
está quase no mesmo pa-
tamar de 2010. Os planos 

sofrem variações nos va-
lores tanto pela mudança 
de faixa etária quanto pe-
los reajustes anuais.

O presidente da Asso-
ciação Brasileira de Audi-
tores em Saúde (AUDIF), 
Alexander Jorge Saliba, 
criticou a atuação da ANS, 
argumentando que ela le-
vou a uma concentração 
de mercado. Antes da 
criação da agência, conti-
nuou, havia mais de 4 mil 
seguros-saúde, enquanto 
hoje o número está em 
617. Esse cenário, decla-
rou, vai levar a um núme-
ro maior de beneficiários 
presos a um número me-
nor, o que é ruim para o 
consumidor.

Sobre os reajustes de 
preços, Saliba avaliou que 
há um problema de como 
compatibilizar a utiliza-
ção com o pagamento. 
“Os valores que hoje são 
reajustados são muito 
altos porque as operado-
ras precisam melhorar o 
seu ganho para pagar o 
que está sendo utilizado. 
Só que neste meio, temos 
problema das adminis-
tradoras de benefício que 
ficam com 15% dos valo-
res dos contratos que não 
têm função nenhuma, são 
intermediários. Isso pre-
cisaria ser revisto”, defen-
deu.
Foto: Roque de Sá/Agência Senado

A Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) tem como 
objetivo encontrar meios de 
incriminar o Presidente da 
República com o firme pro-
pósito de pedir seu impedi-
mento. Está cada vez mais 
claro que esse é o objetivo. 
Analisando os depoimen-
tos e a postura dos sena-
dores que compõem a CPI 
cuja maioria faz oposição ao 
atual governo, está nítido e 
cristalino a intenção de pro-
duzir provas que justifique 
o impedimento. A hipocri-
sia é tamanha que, quando 
é feita acareação de pessoas 
com afinidade ao presiden-
te, estes são tratados com 
desdém, mas quando se tra-
ta daqueles com afinidades 
opositoras, são tratados com 
dignidade e urbanidade.

Aliás, essa situação não é 
"privilégio" da CPI. Isso tam-
bém ocorre com as decisões 
dos ministros do STF. Quan-
do se trata de investigar o 
governo federal, os minis-
tros, sem exceção, são vora-
zes em suas decisões com o 
mesmo propósito, criar situ-
ações que possibilitem pe-
dir a cabeça do presidente. 
Podemos ter como exemplo 
dessa postura a recente de-
cisão do STF que concedeu 
liminar aos governadores 
corruptos para não compa-
recerem a CPI, ou seja, uma 
decisão com o firme propó-
sito de proteger, como sem-
pre, os malfeitores, aqueles 
que de fato são culpados 
pelas 500 mil mortes quan-
do desviaram milhares de 
recursos públicos da saúde.

Toda essa orquestração 
capitaneada pelos oposito-
res ao governo federal, que 
envolve a CPI, o STF e o STJ, 
em suas decisões, não dei-
xa a menor dúvida quanto a 
esse objetivo. Pois vejamos: 
STF blinda os governadores 
corruptos; a Revista Veja, 
edição 2739, traduz fiel-
mente os objetivos dos opo-
sitores ao publicar na coluna 

RADAR o seguinte: "Lula vê 
na CPI um caminho para o 
impeachment de Bolsona-
ro. Se as condições forem 
criadas, o PT tem de se em-
penhar para tirar Bolsonaro 
antes das eleições, diz o pe-
tista a aliados".

Em recente decisão, o juiz 
federal da 10ª Vara Federal 
do Distrito Federal decidiu 
absolver o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, o 
ex-ministro Gilberto Carva-
lho e outros cinco acusados 
em um processo por corrup-
ção relacionado à operação 
Zelotes. De acordo com o Mi-
nistério Público, a acusação 
era de que Lula teria editado 
uma medida provisória para 
favorecer empresas do se-
tor automotivo em troca de 
recebimento de propina no 
montante de R$ 6 milhões.

Na verdade, o que todos 
da oposição querem é man-
ter privilégios, pois sabem 
que se o atual presidente 
for reeleito muitos perderão 
essa condição. Aliás, por fa-
lar em privilégios, enquanto 
milhares de brasileiros es-
tão vivendo abaixo da linha 
da miséria, nossos parla-
mentares e juízes não têm o 
que reclamar, pois vejamos: 
cada deputado desfruta de 
25 assessores, e no Sena-
do não é diferente. Nosso 
parlamento tem mais de 28 
mil funcionários. É o parla-
mento mais caro do mundo. 
Cada deputado recebe R$ 
11.200,00 por mês em des-

pesas com a saúde, enquan-
to o povão morre nas filas 
dos hospitais. Nosso sistema 
de justiça não fica para trás: 
é o mais caro do mundo, que 
consome 1.8% do PIB.

A mesma revista VEJA, 
edição 2739, em sua colu-
na "Geral Perfil" aborda a 
performance do Dr. Roberto 
Kalil, cardiologista do Collor, 
Lula, Dilma e Temer, que 
bancam seus tratamentos 
vips com nosso dinheiro, en-
quanto isso as doenças car-
diovasculares causam cerca 
de 300 mil óbitos por ano no 
Brasil. Desse montante, 80 
% são por falta de recursos 
para o tratamento e as pés-
simas condições hospitala-
res dos hospitais públicos 
sucateados.
O super Poder Judiciário

A estrutura do judiciá-
rio é de dar inveja a outros 
países do primeiro mundo. 
São 450 mil funcionários, 
com despesa de cerca de R$ 
49.9 bilhões em 2019, o que 
significa R$ 134.2 milhões 
por dia, ou R$ 5.5 milhões 
por hora, ou R$ 93.2 mil 
por minuto, ou R$ 1.500 a 
cada segundo, consumidos 
por 91 instituições, com 5 
tribunais superiores, assim 
distribuídos: TST consome 
R$ 1.3 bilhão, com 2.1 mil 
funcionários; TSE consome 
R$ 632.9 milhões, com 2.2 
mil funcionários; STF conso-
me 698.9 milhões, com 2 mil 
funcionários; STM consome 
R$ 347.6 milhões com 700 
funcionários; STJ consome 
R$ 1.6 bilhões com 4.8 mil 
funcionários.

Esses também  fazem 
parte do grupo da elite bra-
sileira que tem motivos de 
sobra para derrubar o presi-
dente Bolsonaro, afinal tem 
muito dinheiro e privilégios 
em jogo. Esse é no nosso 
Brasil!!! A elite que defende 
arduamente seus privilégios 
que é sustentado com a mi-
serabilidade de 70% da po-
pulação.

A CPI do impedimento

CARLOS AUGUSTO
(CARLÃO)

Sindicalista, advogado e jornalista
MTb 38577RJ
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B R A S I L . . .
Bolsonaro propõe eliminar máscara para 

quem já está imunizado

O Presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro, 
segue defendendo a ideia 
do uso não obrigatório de 
máscaras para quem já 
está totalmente imuniza-
do contra a Covid-19. Bol-
sonaro garantiu em uma 
live na última semana, 
que o uso de máscara, em 
determinados momentos, 
pode até ser prejudicial e 
defendeu a ideia de que o 
melhor imunizante possí-
vel contra a pandemia é já 
ter contraído o vírus e já 
estar totalmente recupe-
rado.

Em transmissão ao 
vivo em sua rede social, 
Bolsonaro aparece se 
aproximando de um ho-
mem que lhe entrega uma 
máscara de presente.

“Eu não uso, mas tudo 
bem”, disse Bolsonaro ao 
receber o item de prote-
ção do apoiador. “Eu tive 
a melhor vacina, foi o ví-
rus”, seguiu o presiden-
te. “Sem efeito colateral”, 
afirmou.

Já na transmissão ao 
vivo, o presidente comen-
tou o assunto sobre a não 
utilização da máscara e 
sobre já estar imunizado 
por ter contraído o vírus.

“Quem já foi infecta-

do e quem tomou vacina 
não precisa usar másca-
ra. Quem vai decidir é ele 
[ministro Queiroga], dar 
um parecer. Se bem que 
quem decide na ponta 
da linha é o governador 
e prefeito, eu não apito 
nada. É ou não é? Segundo 
o Supremo, quem manda 
são eles. Nada como você 
estar em paz com a sua 
consciência", disse.

O presidente ainda 
confirmou o seu parecer 
contra a medida de co-
mabte à Covid-19.

“Falam tanto em más-
cara. O tempo todo essa 
mídia pobre falando: “o 
presidente sem máscara”. 
Não encheu o saco ainda, 
não? Isso é uma ficção. 
Quando é que nós vamos 
ter gente com coragem, 
que eu não sou especia-
lista no assunto, para 
falar que a proteção da 
máscara é um percentual 
pequeno? A máscara fun-
ciona para o médico, que 
está operando uma más-
cara específica. A nossa 
aqui, praticamente zero”, 
disse Bolsonaro.

Pelo mundo, alguns 
países já excluíram o uso 
obrigatório do acessório 
para quem já está total-

mente imunizado. 
A China foi a pio-
neira e liberou o 
uso desde agosto 
de 2020. Outros 
locais como Itália, 
Espanha, Estados 
Unidos, Alemanha, 
Butão, Austrália, 
Nova Zelândia e Is-
rael.

Desde que o 
Supremo Tribunal 
Federal (STF) deci-
diu, no ano passa-

do, que estados e municí-
pios têm direito de tomar 
medidas para conter a 
pandemia, Bolsonaro ale-
ga que o governo federal 
foi proibido de liderar 
ações contra a Covid.

Ministros do STF vêm 
explicando que o argu-
mento do presidente não 
tem fundamento. 

E que a decisão da Cor-
te determina que a União 
é a responsável por coor-
denar as ações. Na época 
da decisão do STF, Bolso-
naro queria derrubar me-
didas de uso de máscara 
e de isolamento social, 
impostas por estados e 
municípios.

Alguns especialistas 
consideram que o fim da 
medida pode ser preci-
pitado. O epidemiologis-
ta norte-americano Eric 
Feigl-Ding, em entrevista 
à CNN norte-americana 
afirmou que ainda não é 
o momento ideal para a 
decisão.

 “A recomendação do 
CDC é precipitada por-
que pessoas vacinadas 
podem transmitir e ainda 
carregar o vírus”, comen-
tou o médico.

Foto: Reprodução/Youtube

Jair Bolsonaro é contra 
o uso de máscaras

Investigado, Ricardo Salles 
pede demissão do ministério

O ministro do Meio 
Ambiente, Ricardo Salles, 
pediu demissão do cargo 
nesta quarta-feira (23). 
No lugar de Salles, o pre-
sidente nomeou Joaquim 
Álvaro Pereira Leite, que 
até então ocupava o cargo 
de secretário da Amazô-
nia e Serviços Ambientais 
do ministério.

Após a publicação de 
sua exoneração, Ricardo 
Salles fez um pronuncia-
mento à imprensa, no 
Palácio do Planalto, para 
explicar os motivos de 
sua saída. Segundo ele, 
está ocorrendo no país 
um processo de “crimi-
nalização” de opiniões 
divergentes sobre a ques-
tão ambiental e, por isso, 
ele estava abrindo espaço 
para maior diálogo.

“Eu entendo que o 
Brasil, ao longo desse ano 
e no ano que vem, na in-
serção internacional e 
também na agenda nacio-
nal, precisa ter uma união 
muito forte de interesses, 
de anseios e de esforços. 
E para que isso se faça 
da maneira mais serena 
possível, eu apresentei 
ao senhor presidente o 
meu pedido de exonera-
ção, que foi atendido e 
eu serei substituído pelo 
secretário Joaquim Álva-
ro Pereira Leite, que tam-
bém tem muita experiên-

cia e conhece todos esses 
assuntos”, afirmou.

Salles também fez um 
balanço de seus dois anos 
e meio de gestão, desta-
cando que buscou cum-
prir a orientação do pre-
sidente em equilibrar o 
desenvolvimento econô-
mico com o meio ambien-
te, com respeito ao setor 
privado, ao agronegócio e 
aos empresários.

Ele é investigado em 
dois inquéritos no  TF. No 
mês passado, por decisão 
do ministro Alexandre de 
Moraes, do STF, Salles foi 
alvo de mandados de bus-
ca e apreensão e teve seus 
sigilos bancário e fiscal 
quebrados, no âmbito da 
Operação Akuanduba, de-
flagrada pela Polícia Fe-
deral (PF). O órgão apura 
crimes de corrupção, ad-
vocacia administrativa, 
prevaricação e facilitação 
de contrabando, pratica-
dos por agentes públicos 
e empresários.

A suspeita é da exis-
tência de um esquema 
internacional de expor-
tação ilegal de madeira. 
Além do agora ex-minis-
tro, outras 17 pessoas são 
investigadas. Na época, o 
STF também determinou 
o afastamento de Eduar-
do Bim do cargo de presi-
dente do Ibama.

Foto: José Cruz/ABr

Exoneração de Ricardo Salles foi 
publicada no Diário Oficial da União
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Brasil recebe quase 5 milhões de doses 
da vacina da Janssen

Rio começa a vacinar lactantes 
contra covid-19 na segunda-feira

S A Ú D E . . .

O Brasil recebeu nesta 
semana 4,8 milhões de 
doses da vacina da Jans-
sen contra a Covid-19. O 
imunizante é aplicado em 
dose única e já começou a 
ser distribuído aos esta-
dos. A vacina está aprova-
da pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) para uso emer-
gencial e é produzida 
pela farmacêutica John-
son&Johnson.

O último lote entregue 
ao Brasil, com 3 milhões 
de doses da vacina do-
adas pelo governo nor-
te-americano, desem-
barcaram no Aeroporto 
Internacional de Viraco-
pos, em Campinas (SP), 
na de sexta-feira (25). O 
lote é avaliado em R$ 145 
milhões. O ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, 
acompanhou a chegada 
dos imunizantes, ao lado 
do embaixador dos Es-
tados Unidos no Brasil, 
Todd Chapman.

O Brasil já tinha recebi-
do anteriormente outros 
dois lotes. Na quinta-fei-
ra (24), 300 mil unida-
des da vacina chegaram 
ao Brasil. O imunizante 
foi desembarcado no Ae-

roporto Internacional de 
Guarulhos, em São Paulo. 
E na terça-feira (22), 1,5 
milhão de doses foram 
recebidas pelo Ministé-
rio da Saúde, na primeira 
leva.

Os dois primeiros lo-
tes recebidos são de um 
contrato da Janssen, que 
deve entregar um total 
de 38 milhões de doses. 
A previsão inicial era de 
que os imunizantes fos-
sem entregues a partir de 
outubro deste ano para 
o Programa Nacional de 
Imunizações, do Ministé-
rio da Saúde, mas o gover-
no brasileiro conseguiu 
antecipar as entregas.

A definição da distri-
buição é realizada sema-
nalmente em reuniões 
com Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde 
e Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de 
Saúde.

“Essa vacina tem a 
vantagem de ser dose 
única e, com isso, conse-
guimos avançar no nosso 
programa de imunização. 
A certeza é a de que até 
setembro teremos imu-
nizado toda a população 
acima de 18 anos. É a es-

perança de colocar fim ao 
caráter pandêmico dessa 
doença”, disse o ministro, 
que presenciou a chegada 
das vacinas.

“Essas vacinas fazem 
parte do esforço que es-
tamos realizando para 
garantir a imunização da 
população brasileira. Até 
setembro, 160 milhões de 
brasileiros devem rece-
ber uma dose de esperan-
ça no braço”, completou.

Vacina no Rio
O Rio de Janeiro rece-

beu, na quinta-feira (24), 
o primeiro lote da vaci-
na da Janssen, comprada 
pelo Ministério da Saúde: 
132.450 doses. Segundo 
a Secretaria de Estado de 
Saúde, todas as cidades 
do estado começam a re-
ceber as doses no sába-
do (26) junto com outros 
imunizantes, como da Pfi-
zer e Coronavac.

O imunizante da Jans-
sen apresentou eficácia 
de 66% para os casos 
moderados a graves, e de 
85% para os casos gra-
ves. A eficácia mínima 
recomendada pela Orga-
nização Mundial da Saú-
de (OMS) e pela Anvisa é 
de 50%. A Janssen pode 
ser armazenada por pelo 
menos 3 meses, em tem-
peraturas de 2°C a 8°C, 
equivalente a geladeiras 
normais. Em temperatu-
ras de -20°C ela fica es-
tável por 2 anos. O imu-
nizante usa a tecnologia 
de vetor viral e funcionou 
contra a variante da Áfri-
ca do Sul, a mais conta-
giosa.

O município do Rio 
começará a vacinar lac-
tantes contra a covid-19 
na segunda (28). Para 
receber a primeira dose, 
é necessário que a mãe 
apresente recomendação 
do profissional de saúde 
que acompanha a criança 
e ateste que a mãe ainda 
está amamentando e que 
tem indicação para ser 
imunizada.

De acordo com o se-
cretário Municipal de 
Saúde, Daniel Soranz, não 
há restrição de idade da 
criança. Desde que ainda 
esteja sendo amamenta-
da, a mãe poderá receber 
a vacina. “Pode ser qual-
quer tempo, desde que 
tenha a comprovação de 
que de fato é lactante, que 
ainda esteja amamentan-
do. Quem faz a compro-
vação é o profissional de 
saúde que acompanha 
a criança nos primeiros 
anos de vida. Pode ser o 
médico da família, uma 
enfermeira, qualquer 
profissional de saúde que 
esteja acompanhando 
essa criança”, destacou.

Restrições
A Prefeitura também 

anunciou que prorrogou 
até 12 de julho as medi-
das de restrição contra a 
Covid-19. O prefeito Edu-
ardo Paes disse que a ci-
dade continua sob risco 
alto. 

Permanecem suspen-
sos funcionamento de 
boates, danceterias e sa-
lões de dança; festas que 
necessitem de autoriza-
ção transitória, em áreas 
públicas e particulares. 
Nos bares e restaurantes, 
a distância entre mesas 
deve ser de 1,5 m; e sho-
ppings, museus, cinemas 
e teatros devem obser-
var a lotação máxima, so-
mente com público sen-
tado, de 40% em locais 
fechados e 60% em locais 
abertos.

A prefeitura disse que 
há uma tendência de que-
da no número de casos 
registrados nas últimas 
quatro semanas e que, 
há sete semanas, há uma 
queda nas mortes. Mas há 
uma preocupação com o 
surgimento de novas va-
riantes, que esta semana 
registrou 17 casos, sendo 
15 de moradores do Rio.

Imunizante tem dose única e já começou a ser distribuído aos 
estados

Prefeitura também anunciou prorrogação 
de medidas restritivas até 12 de julho

Foto: Divulgação/Ministério da Saúde

Foto: Marcelo Piu/Prefeitura do Rio
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A G E N D A  D E  L I V E S . . .
Ignacio de Holanda Cavalcanti, Alberto Rodrigues 

e Diego Lisboa foram entrevistados da semana
O advogado Ignacio de Holanda Cavalcanti, ativista sociocultural Alberto Rodri-

gues e o profissional de marketing digital Diego Lisboa foram os entrevistados da 
semana nas lives do Jornal DR1. As lives acontecem sempre às terças, quartas e 
quintas-feiras, às 15h, no Instagram @jornaldr1 e, depois, podem ser revistas no 
próprio Instagram ou nos canais oficiais do Youtube e Facebook do jornal.

Ignacio de Holanda 
Cavalcanti

Ignacio de Holanda Ca-
valcanti (@ignaciodeho-
landacavalcanti) falou um 
pouco sobre a sua vida, so-
bre a carreira e a atuação na 
área de Direito Administra-
tivo e também sobre a pai-
xão que tem pelo Jiu-Jitsu. 
Comentou sobre as mudan-
ças ocorridas ao longo dos 
anos na sua área, falou so-
bre suas perspectivas para 
o futuro e deu dicas para 
quem também quer seguir 
na mesma carreira.

Alberto Rodrigues
O ativista sociocultural 

Alberto Rodrigues (@al-
bertoflisgo) falou um pou-
co sobre a vida e sobre a 
sua trajetória ligada à arte 
e à cultura. Maranhense, 
ele mora há mais de 30 
anos no município de São 
Gonçalo, no Rio de Janei-
ro, onde coordena o pro-
jeto Acesso Cultural, que 
tem como objetivo gerar 
visibilidade e oportuni-
dade para artistas de dife-
rentes ramos de atuação.

Diego Lisboa
Diego Lisboa (@odiego-

lisboa) falou sobre a atu-
ação com o marketing. O 
jovem de 25 anos, natural 
de Belo Horizonte, viu a 
pandemia prejudicar o tra-
balho como barbeiro, mas 
conseguiu dar a volta por 
cima com o marketing di-
gital, área na qual faz muito 
sucesso. Inclusive, está lan-
çando cursos para quem 
também quer se dar bem 
com isso e, na live, deu vá-
rias dicas importantes.

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

mailto:contato%40jornaldr1.com.br?subject=
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Los Angeles, mar-
ço de 1928. Christine 
Collins (Angelina Jo-
lie), uma mãe solteira, 
se despede de Walter 
(Gattlin Griffith), seu 
filho de 9 anos, e par-
te rumo ao trabalho. 
Ao retornar descobre 
que Walter desapa-
receu, o que faz com 
que inicie uma bus-
ca exaustiva. Cinco 
meses depois a polí-
cia traz uma criança, 
dizendo ser Walter. 

Atordoada pela emo-
ção da situação, além 
da presença de poli-
ciais e jornalistas que 
desejam tirar provei-
to da repercussão do 
caso, Christine aceita 
a criança. Porém, no 
íntimo, ela sabe que 
ele não é Walter e, 
com isso, pressiona 
as autoridades para 
que continuem as 
buscas por ele. O fil-
me está disponível na 
Amazon Prime.

Por Fabiana  Santoro
(Supervisionada por 
Alan Alves)

Earl Stone (Clint 
Eastwood) é um 
veterano de guer-
ra que abdicou da 
família para se de-
dicar à profissão 
de horticultor. Em 
meio a um processo 
de busca por reden-

ção, ele é forçado a 
servir de mula para 
um perigoso car-
tel mexicano e se 
vê num momento 
crucial de sua vida. 
Tudo piora quando 
Earl entra na mira 
do agente Colin Ba-
tes (Bradley Coo-
per).  O filme está 
disponível no Tele-
cinePlay.

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

H O R Ó S C O P O . . . . . . . . . . . . . . . . .
Horóscopo – 25/06 a 01/07 - Nesta semana iremos presenciar 

grandes mudanças na área do trabalho e do amor, em quases todas as 
casas do zodíaco. Lembre-se, no final, não importa o que as pessoas 
fazem ao seu redor, tentando te prejudicar ou ajudar, você só alcan-
çará algo quando você mesmo lutar por seus objetivos, freando seus 
impulsos e agindo com inteligência. Acredite em você.
....................................................................................................

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

Melhora no espírito e um sentimento de equilíbrio emo-
cional que os ajuda a se organizarem melhor para realizar 

as atividades do dia a dia. Bom ânimo e alegria irão invadir a sua vida 
a partir desta semana. Suas aspirações devem ser consistentes com as 
possibilidades que se apresentam neste momento.

ÁRIES - 21/03 a 20/04

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

Nem sempre a vida privada tem que ser exposta, procure 
saber a quem comenta seus problemas, nem sempre so-

mos respeitados na dimensão que precisamos. Nesta semana um tanto 
dura, procure aplicar seus pensamentos no manejo que ganham com o 
dinheiro. Esta semana pode mexer com a sua ansiedade, cuidado.

TOURO - 21/04 a 20/05

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

Você terá grande desejo de ser reconhecido em suas ati-
vidades, mostrando enfim sua luz intelectual. Pergun-

tas ou dúvidas no relacionamento que farão você sentir que deve mudar 
as atitudes negativas com seus parceiros. Você começará a aprender a 
separar as coisas e colocá-las onde merecem. Progresso.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

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

Semana repleta de novidades na área do trabalho. Notí-
cias de que está à espera há muito tempo podem surgir 

por esses dias. Mudanças serão propostas para aliviar o peso das respon-
sabilidades. Lembre-se: Elevação espiritual consistente na paz interior. 
Momento de grande inspiração surgirá. Aproveite.

CÂNCER - 21/06 a 21/07

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

Leoninos procuram consolidar projetos ou empreendi-
mentos na área do trabalho. Se houver sócios, converse 

bem e feche acordos comerciais. Amar trará alívio emocional. Exercite 
o diálogo e se permita olhar para o futuro e fazer planos a longo prazo 
com seu parceiro. Seu lado líder estará em evidência.

LEÃO - 22/07 a 22/08

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

Semana propícia para resolver questões de papéis em 
atraso ou sem resposta. Você terá que insistir muito com 

os procedimentos, não fique nervoso (a), a solução virá. As férias men-
tais são necessárias, mesmo que durem minutos. Com a mente podemos 
realizar tudo. Aproxime-se dos seus amigos. Permita-se.

VIRGEM - 23/08 a 22/09

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

Vocês buscam o equilíbrio e evitam discutir com os ami-
gos, a paixão de Libra costuma fazer com que o erro venha 

das palavras derramadas, difíceis de apagar, esquecer. Semana intensa 
também no campo profissional. A convicção é testada. Mudança na rota 
de planos nesta área adiante. Seja cauteloso (a).

LIBRA - 23/09 a 22/10

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

Os escorpianos prestam atenção especial no am-
biente de trabalho, pode haver mudanças que os 

beneficiem. As histórias no plano sentimental podem ser repetidas, não 
se esqueça dos seus sofrimentos, aplique a experiência para alcançar as 
melhorias merecidas. Permita-se amar com profundidade e alegria.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11

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

Sagitariano, estabeleça diálogos com aqueles que 
trabalham com você para alcançar as melhorias que 

você sente que merece. Perguntar, falar, se impor nos dá maior segu-
rança interna. Semana propícia para gerar mudanças. Não negue coisas 
ou oportunidades que podem mudar o seu caminho. Permita-se, ouse.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12

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

Capricornianos estarão com o espírito um tanto 
perturbado. Considere que esse é um momento 

passageiro e que você precisa saber como equilibrar suas energias para 
cada dia. Seu relacionamento será seu apoio, talvez você esteja se exigin-
do demais. Evite discussões desnecessárias. Não se desgaste a toa.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 21/01

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

Aquarianos darão seu conhecimento natural e cria-
tividade na área do trabalho e negócios essa semana. 

Conquistas e incentivos especiais virão. Deixe para trás o ciúme impul-
sivo que só mancha e turva, gerando desgastes sem volta nos laços. Faça 
planos em casa que o (a) faça relaxar um pouco. Desacelere.

AQUÁRIO - 22/01 a 19/02

Piscianos estarão intuitivos, o que trará diversos benefí-
cios quando o assunto é trabalho. Suas propostas ou co-

mentários serão levados em consideração para avançar e canalizar situ-
ações. Quem sabe não está chegando o momento de um relacionamento 
sério?! Acredite em si mesmo, trabalhe isso em você.

PEIXES - 20/02 a 20/03

# F I C A  A  D I C A . . .

Foto:  Divulgação

Foto:  Divulgação

A TrocaA Mula

C O M E R  B E M . . . FERNANDA HADDOCK LOBO @fernandahlobo

Ingredientes
─ 6 bananas-prata 

bem maduras
─ 1 xícara de ameixas 

secas sem caroço
─ 4 ovos
─ 2 xícaras de farina 

de aveia
─ 1/2 xícara de óleo de 

coco
─ 1/2 xícara de leite de 

sua preferência
─ Canela em pó a gosto
─ Cravo em pó a gosto

─ 1 xícara de açúcar 
mascavo (opcional)

─ 1 colher (sopa) de 
fermento

Modo de preparo
Bote no liquidificador 

os ovos, óleo de coco, ba-
nanas, leite, ameixas, ca-
nela, cravo e açúcar. Em 

uma vasilha coloque a 
aveia e acrescente a mis-
tura do liquidificar. E, por 
último, o fermento. Em 
seguida, coloque em uma 
forma untada e leve ao 
forno pré-aquecido por, 
aproximadamente, 30 
minutos.

Foto: Divulgação

Bolo de banana 
com ameixa 

funcional



P Á G I N A 9ANO V   NÚMERO 100   26 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE  2021. .
JO

R
N

A
L

A Academia Brasileira 
de Belas Artes (ABBA) 
está com um novo Espa-
ço de Arte e Cultura, lo-
calizado na Rua Capitão 
Barbosa, n.º 568, Lj B, em 
Cocotá, na Ilha do Gover-
nador, e também acaba 
de inaugurar seu primei-
ro Salão Virtual, com um 
catálogo virtual elabora-
do pela acadêmica Flory 
Menezes.

No Espaço de Arte e 
Cultura, são oferecidos 
cursos de pintura em tela, 
em madeira, com a téc-
nica Bauernmalerie, em 
porcelana, aulas de cerâ-
mica e bijuteria em cerâ-
mica, de locução, de de-
senho artístico e oficinas 
para crianças e adultos.O 
espaço funciona com tur-
mas de até 5 alunos, de 
quarta à sexta-feira, de 

9h às 16h, e aos sábados, 
de 9h às 12h, atendendo 
aos protocolos contra a 
Covid-19. Aos sábados, a 
cada 15 dias, são realiza-
dos workshop gratuitos 
com as crianças, ao ar li-
vre.

A ABBA, entidade de 
73 anos sem fins lucra-
tivos que abriga artistas 
de renome nacional e 
internacional, informou 
que o espaço também 
está aberto para eventos 
como lançamento de li-
vros e exposições para 
novos talentos artísticos.

“A Academia está a ple-
nos pulmões. Nesta épo-
ca de confinamento que 
convivemos com tantas 
perdas e tristezas, a Aca-
demia se reinventa. Com 

a pandemia, precisamos 
entregar a sede aluga-
da em Copacabana, mas 
recebemos um genero-
so oferecimento de uma 
acadêmica Honoris Cau-
sa, Sylvia Roriz, que nos 
cedeu uma loja na Ilha 
do Governador, em 
Cocotá. Com esse 
gesto grandioso, 
permitiu que a aca-
demia continuasse 
seu trajeto”, afir-
mou Vera Gonzalez, 
presidente da Aca-
demia.

Já a mostra vir-
tual lançada pela 
ABBA reúne 40 
artistas, acadê-
micos, atuantes, e 
apresenta estilos 
diversificados na 

perspectiva de inclusão 
das atividades da Acade-
mia no universo virtual. 
A mostra pode ser confe-
rida no site https://blog-
dearte.art/ ou na Gale-
ria-Atelier Flory Menezes 
(https://galeria-atelier-
florymenezes.com/).

Fotos: Divulgação

C U L T U R A . . .

M Ú S I C A . . .

Os produtores João 
Luiz Azevedo e Rodrigo 
Mosquito orgulhosamen-
te apresentam o show 
“Gonzaguinha: 30 anos 
de saudade”, com Rogério 
Silvestre e banda no Im-
perator. 

O ator cantor Rogério 
Silvestre fará uma única 
apresentação do show 
Gonzaguinha: 30 anos de 
saudade no Imperator – 
Centro Cultural João No-

gueira (Rua Diaz da Cruz, 
170 - Méier), no dia 02 
de julho/2021 (sexta fei-
ra) 20h, com ingressos ao 
preço de R$ 60,00 e R$ 
30,00 (meia para estu-
dantes, jovens até 21 anos 
e acima de 60 anos). Nes-
se show, criado especial-
mente para celebrar os 30 
anos da morte do cantor e 
compositor Gonzaguinha, 
será exibido em uma Li-
veShow transmitida ao 

vivo pela página do Tea-
tro Rival Refit, justamente 
na data que completou 30 
anos do acidente auto-
mobilístico que vitimou o 
nosso homenageado. 

Os versos de Gonza-
guinha nunca foram tão 
atuais como nos dias de 
hoje. Em tempos bicudos 
como esse que estamos 
vivendo, quem nunca 
pensou em gritar os ver-
sos da canção “É? A gente 
não tem cara de panaca, 
a gente não tem jeito de 
babaca, a gente não está, 
com a bunda exposta na 
janela, pra passar a mão 
nela” 

Rogério Silvestre apre-
senta no show “Gonzagui-
nha: 30 anos de saudade”, 
ao lado de integrantes da 

banda do musical “Gonza-
guinha: O Eterno Apren-
diz” trazendo novas his-
tórias e algumas canções 
que não estão no roteiro 
original do musical.  

Gonzaguinha: 30 anos 
de saudade, mostra um 
pouco da história de um 
dos maiores composito-
res e intérpretes brasilei-
ros onde o ator Rogério 
Silvestre dá vida ao per-
sonagem cen-
tral, o próprio 
Gonzaguinha, 
p a s s e a n d o 
por momen-
tos marcan-
tes da vida do 
cantor e com-
positor ca-
rioca; como 
a infância no 

Morro de São Carlos (RJ), 
os primeiros passos na 
carreira artística, os em-
bates com a ditadura mili-
tar e a relação conflituosa 
com o pai, o rei do Baião, 
Gonzagão. Clássicos como 
“Sangrando”, “Guerrei-
ro Menino”, “Eu Apenas 
Queria Que Você Soubes-
se”, estão no roteiro des-
se Tributo a esse grande 
compositor.

Musical Gonzaguinha: 30 anos de saudade

Academia Brasileira de Belas Artes tem novo Espaço de Arte e cria 1º Salão Virtual

Foto:  Divulgação

Foto:  Divulgação
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O consumo em res-
taurantes, bares, lancho-
netes e padarias do Rio 
de Janeiro teve queda de 
38,9% em abril, enquan-
to a média nacional foi 
de -33,2%, é o que apon-
tam os índices divulga-
dos pela Fipe (Fundação 
Instituto de Pesquisas 
Econômicas), em par-
ceria com a Alelo, ban-
deira especializada em 
benefícios, incentivos e 
gestão de despesas cor-
porativas. Além disso, os 
dados, calculados a par-
tir da comparação com o 
mesmo período de 2019, 
mostram que os super-
mercados também estão 
sofrendo com as medidas 
de restrição, registrando 
redução de 13,5% no va-
lor gasto.

Os Índices de Consumo 
em Restaurantes (ICR) 
mostram ainda retração 
de 55,1% na quantidade 
de vendas, impacto ainda 
maior que o observado no 
mês anterior (-50,1%). 
Somado a isso, o núme-
ro de estabelecimentos 
comerciais que efetiva-
ram transações também 
foi inferior ao observado 
no mesmo mês de 2019 

(-5%).
"Após um ano de lan-

çamento do Índice Fipe 
e Alelo, percebemos que 
houve melhora nas ven-
das dos restaurantes do 
Rio de Janeiro que chega-
ram a registrar uma que-
da de 67,4% no volume 
de transações, em abril 
do ano passado, quando 
comparado ao mesmo pe-
ríodo de 2019", destaca 
Cesário Nakamura, presi-
dente da Alelo. "De qual-
quer forma, os números 
mostram que o segmento 
ainda sofre com as fortes 
restrições, alcançando 
os piores resultados dos 
índices desde junho de 
2020 (-60,4%)", pontua.

Adotando como parâ-
metro o valor gasto em 
restaurantes, é possível 
evidenciar que as re-
giões mais impactadas 
em abril foram: Nordes-
te (-34,8%) e Sudeste 
(-34,1%), ao passo que as 
menos afetadas foram as 
regiões Norte (-31,3%), 
Centro Oeste (-30,6%) e 
Sul (-27,4%).

Em relação aos Índices 
de Consumo em Super-
mercados (ICS), os dados 
de abril indicam que o 

segmento en-
cerrou o perío-
do com queda 
de 24,6% na 
quantidade de 
vendas, tendo 
como base o 
mesmo perío-
do de 2019. O 
número de es-
tabelecimentos 
que realizaram 
pelo menos 
uma venda 
também caiu 
(-0,3%).

Vale destacar que os 
Índices de Consumo em 
Supermercados (ICS) 
acompanham as transa-
ções realizadas em esta-
belecimentos como su-
permercados, quitandas, 
mercearias, hortifrútis, 
sacolões, entre outros; e 
os Índices de Consumo 
em Restaurantes (ICR) 
apontam a evolução do 
consumo de refeições 
prontas em estabeleci-
mentos como restauran-
tes, bares, lanchonetes, 
padarias, além de servi-
ços de entrega (delivery) 
e retirada em balcão/para 
viagem (pick-up). Ambos 
são calculados com base 
nas operações realizadas 
a partir da utilização dos 
cartões Alelo Alimenta-
ção e Alelo Refeição, em 
todo território nacional. 
Além disso, é importante 
assinalar que a escolha 
do ano de 2019 para o 
cálculo dos impactos do 
consumo se dá pelo fato 
de que esse ano foi a úl-
tima referência completa 
de um período dentro da 
normalidade da atividade 
econômica, que ocorreu 
antes da pandemia.

Restaurantes enfrentam período mais 
difícil desde junho de 2020

Foto: Reprodução

Famoso Amarelinho da Cinelândia 
quase fechou as portas

Um personagem mar-
cante em grandes ações 
de resgate e salvamento 
do Corpo de Bombeiros 
do Estado do Rio ganhou 
o merecido descanso 
após 10 anos de trabalho 
dentro e fora dos quar-
téis. O cão Lost, da raça 
Pastor-belga Malinois, de 
11 anos, ajudou socorris-
tas em ações no Morro da 
Babilônia e Muzema, no 
Rio; Piratininga, em Ni-
terói; e Brumadinho, em 
Minas Gerais. 

"A primeira operação 
que fiz com o Lost, em 
2018, foi muito marcante 
para mim. Foi um mor-
ro que desabou em Pira-
tininga, afetando cinco 
casas. O Lost respondeu 
muito rápido ao estímu-
lo, ajudando o Corpo de 
Bombeiros a resgatar 16 
vítimas deste desastre. Ele 
também esteve em Bru-
madinho, naquela opera-
ção de grande proporção 
em que os cães ficaram 
responsáveis por resgatar 
90% das vítimas", disse o 
primeiro-tenente William 
José Pellerano.

O cão está agora em 
repouso ao lado da sua 
veterinária, a primeira-
-tenente Fabiana Franco. 
"Conheci o Lost em 2018. 
Ao longo do tempo, nos-
sa relação foi se fortale-
cendo e virou um caso 

de amor na tragédia de 
Brumadinho. Quando ele 
estava prestes a se apo-
sentar, surgiu a pergunta 
de quem iria ser o tutor 
do Lost, e eu, na mesma 
hora, me prontifiquei a 
adotá-lo. Mudei a minha 
vida e fui para uma casa 
maior para poder recebê-
-lo da melhor forma pos-
sível", disse.

Canil em Magé tem 17 
animais

O canil dos bombeiros 
fica no 2º Grupamento de 
Socorro Florestal e Meio 
Ambiente, em Magé, Bai-
xada Fluminense, desde 
2016. Hoje, o local possui 
17 cães, das raças Labra-
dor, Pastor-belga Malinois 
e Bloodhound. Os animais 
começam a atuar, em mé-
dia, a partir de um ano e 
meio e costumam se apo-
sentar com oito anos. Se-
gundo a corporação, três 
cães possuem uma certi-
ficação internacional que 
assegura que o animal 
está apto para trabalhar 
em qualquer local no país.

Cão herói do Corpo de 
Bombeiros ganha 

aposentadoria após 10 anos

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

Fotos: Divulgação/Governo do RJ

I D E I A S  &  N E G Ó C I O S . . .
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Homens que se dedi-
cam mais aos cuidados 
familiares têm menor 
risco de cometer suicídio 
quando se veem diante 
de um cenário de desem-
prego ou instabilidade 
econômica. É o que con-
clui um estudo publicado 
em maio na revista médi-
ca Social Psychiatry and 
Psychiatric Epidemiolo-
gy.

A pesquisa avaliou a 
relação entre as taxas de 
suicídio, desemprego e 
relações familiares na po-
pulação masculina de 20 
países-membros da Or-
ganização para a Coope-
ração e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), in-
cluindo Estados Unidos, 
Espanha, Japão, Reino 
Unido e Áustria.

O levantamento mul-
tinacional aponta que, ao 
contrário do que predi-
zem a maior parte das te-
orias que tentam explicar 
por que as taxas globais 
de suícidio são maiores 
entre a população mascu-
lina, as adversidades eco-
nômicas e a consequente 
ameaça ao papel de “pro-
vedor” – historicamente 
atribuído aos homens 
– não são capazes de ex-
plicar totalmente a vul-
nerabilidade desse grupo 
ao ato de tirar a própria 

vida.
Os resultados foram 

obtidos a partir de uma 
investigação multidisci-
plinar dos dados de assis-
tência familiar reunidos 
pelo Banco de Dados de 
Famílias da OCDE, que 
contém informações so-
bre 70 indicadores dividi-
dos em quatro categorias 
principais, incluindo a es-
trutura das famílias dos 
países-membros e sua 
posição no mercado de 
trabalho.

Participaram do ma-
peamento cinco pesqui-
sadores de diferentes 
áreas do conhecimento: 
Ying-Yeh Chen, do Depar-
tamento de Saúde Pública 
da Universidade Nacional 
Yangming Jiaotong, em 
Taiwan; Silvia Sara Canet-
to, do Departamento de 
Psicologia da Universida-
de Estadual do Colorado, 
nos Estados Unidos; Qin-
gsong Chang, da Escola de 
Sociologia e Antropologia 
da Universi-
dade Xiamen, 
na China; ZiYi 
Cai e Paul S. 
F. Yip, ambos 
da Faculdade 
de Ciências 
Sociais da 
Universida-
de de Hong 
Kong.

De acordo com a aná-
lise, nos países onde os 
homens relataram ter 
maior envolvimento com 
os cuidados à família, ta-
xas de desemprego mais 
altas não foram associa-
das a índices mais eleva-
dos de suicídio. O oposto, 
no entanto, foi observado 
onde esse grupo alegou 
participar menos dos cui-
dados familiares: índices 
de desemprego mais al-
tos foram relacionados a 
taxas superiores de suicí-
dio, independentemente 
do Índice de Desenvolvi-
mento Humano (IDH) da 
nação.

Para os pesquisadores, 
esses dados sugerem que 
o maior envolvimento 
dos homens nas ativida-
des familiares pode atuar 
como um fator protetor 
contra o suicídio, particu-
larmente em circunstân-
cias financeiras menos 
favoráveis. “O trabalho 
de cuidar da família seria 
uma forma de o homem 
diversificar suas fontes de 
sentido e propósito, bem 
como seu capital social e 
redes [de socialização]”, 
avalia, em comunicado, 
Silvia Sara Canetto, psicó-
loga conhecida por suas 
pesquisas sobre padrões 
e significados do suicídio 
em diferentes culturas.

Homens de casa são menos propensos a 
cometer suicídio, diz estudo

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

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

O cantor Daniel anun-
ciou que vai ser pai pela 
terceira vez. O sertanejo 
é casado com Aline há 11 
anos e já são pais de Lara, 
de 11 anos, e Luiza, de 9 

anos. "Obrigado a Deus 
por estar nos proporcio-
nando viver tudo isso e 
poder partilhar com to-
dos vocês", escreveu no 
Instagram.

A ex-participante do 
BBB 21 Camilla de Lucas 
vem recebendo críticas 
nas suas redes sociais 
por causa do cabelo. Ela 
usou o Twitter para falar 

sobre o assunto e pediu 
para que as pessoas se 
informem mais sobre o 
"lace" que utiliza. Outros 
ex-BBB 's a apoiaram pu-
blicamente.

A atriz Mabel Calzola-
ri, de 21 anos, morreu de-
pois de descobrir uma in-
flamação na coluna. Mãe 
de um filho de quase dois 
anos, Mabel lutou duran-

te anos contra a aracnoi-
dite torácica, uma doença 
rara que afeta a medula 
espinhal. Ela fez partici-
pação na novela Malha-
ção da TV Globo.

Daniel vai ser pai pela terceira vez

Camilla de Lucas criticada 
por cabelo

Morre Mabel Calzolari

Foto: Reprodução/Globo

Foto: Arquivo Pessoal

Foto: Divulgação

Pai cuidando do filho recém-nascido
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Por Fabiana Santoro                                            
(Supervisionada por Alan Alves)

Todo e qualquer fazer artístico pode ser 
resumido pela imagem de uma tela em bran-
co, prestes a ser pintada livremente por al-
guém. Na obra, o artista distribui formas e 
cores de forma a materializar o conceito de-
sejado. No entanto, a banda carioca Aquino 
e a Orquestra Invisível foi além: usou como 
tela Os Prédios Cinzas e Brancos da Av. Ma-
racanã, localização que dá nome ao seu colo-
rido disco de estreia. São camadas de verde, 
azul, vermelho, marrom, rosa, violeta e mais, 
sob diferentes estéticas e temas que enrique-
cem o material.

Os integrantes João Soto (vocais, baixo e 
teclado), João Vazquez (vocais e guitarra) e 
Leandro Bessa (vocais e bateria), todos mo-
radores da Zona Norte da capital fluminense, 
não estão naturalmente inseridos no contex-
to de praias, turismo e curtição pela qual co-
nhecemos a Zona Sul da cidade. Eles deixam 
isso claro no disco não apenas através do tí-
tulo, já que citam também outras paisagens 
urbanas mais reconhecidas pelo concreto do 
que pela areia, como o bairro do Grajaú ou 
até mesmo a movimentada Avenida Brasil. 
Mas,

como bons artistas, eles coloriram com 
boa música os edifícios monocromáticos que 
ditaram sua visão durante anos.

O Jornal DR1 entrevistou os integrantes 
da banda para saber mais sobre a carreira 
artística e seu álbum de estreia “Os Prédios 
Cinzas e Brancos da Av. Maracanã”.

JDR1 - De onde surgiu o nome da banda? 
Foi pensado em conjunto? 

Leandro - O nome da banda surgiu como 
uma brincadeira. Trocamos várias vezes. Ti-
ramos vários nomes de quadros ou dos dis-

cos do quarto do Soto. 
João - Primeiramente botamos Aquino, 

em homenagem ao renomado pintor minei-
ro Angelo de Aquino, depois estudando os 
acordes para as músicas, brincamos que pre-
cisávamos de uma Orquestra Invisível. E daí 
criamos o nome. 

O guitarrista João Vazquez conheceu o 
baixista João Soto em 2017, ainda antes do 
início

do Ensino Médio da dupla, quando Soto 
tinha uma banda de escola. Não tardaram a 
identificar semelhanças em seus objetivos 
musicais e logo começaram a compor juntos. 
A formação da Aquino e a Orquestra Invisí-
vel, no entanto, só se concretizou em 2019, 
quando o baterista Leandro Bessa entrou e 
o grupo começou a gravar em estúdio. Jun-
tos, aprenderam técnicas de composição, co-
meçaram a consumir cada vez mais músicas 
brasileiras e deram origem às canções que 
dão forma ao aguardado disco de estreia “Os 
Prédios Cinzas e Brancos da Av. Maracanã”.

JDR1 - Os prédios Cinzas e Brancos da Av. 
Maracanã”, é o nome do primeiro álbum de 
vocês, de onde surgiu a inspiração para o 
nome e capa?

João -  Eu moro na avenida maracanã e 
estávamos pensando em nome para o álbum 

na época. Lembro de passar por lá e pensar 
“prédios cinzas e brancos”, corri para casa e 
avisei aos garotos sobre a ideia do nome. Eu 
não gosto de álbum com nome curto, queria 
algo grande. 

Antes de lançar seu álbum, a banda lançou 
eps com singles que também estiveram pre-
sentes no disco.

JDR1 - O ep de vocês, ‘João’ possui músi-
cas bastantes sentimentais. Existe uma histó-
ria por trás delas? 

Soto - Foi inspirado em um dos integran-
tes da banda. Essa música é de 2018, nós tí-
nhamos acabado de conhecer o João. Ele es-
tava passando por uns problemas pessoais, 
e eu escrevi a música como um desabafo e 
acabamos lançando porque as pessoas gos-
tavam muito. 

JDR1 - Qual vocês acreditam que é a maior 
dificuldade para um artista no cenário brasi-
leiro? 

João - Não é fácil. Eu achei que seria mais 
tranquilo. Estamos em um momento bom. 
Estamos vivendo um momento de muita mú-
sica e principalmente independente. 

Leandro - Acredito que o lado bom é o lado 
ruim. O lado bom é ver muita gente fazendo 
música e o lado ruim é a produção em casa. A 
música em casa muitas vezes pode baratear 
a produção, e você acaba se cobrando mais 
por ficar insatisfeito fazendo algo sozinho e 
acaba se frustrando por não alcançar o ob-
jetivo. Nós conseguimos colher mais frutos 
quando é um trabalho coletivo.

A banda irá lançar uma música inédita no 
dia 2 de julho. O single será o ponto final do 
disco e estará disponível em todas as plata-
formas digitais. Para saber mais da entrevis-
ta e outras perguntas basta acessar o site do 
JornalDR1.com.br na segunda-feira e assistir 
o encontro completo. 

“Conseguimos colher mais frutos quando é um trabalho coletivo”
A Banda Aquino e a Orquestra Invisível conversou com o Jornal DR1 sobre futuro musical e o álbum de estreia

E N T R E V I S T A . . . BANDA AQUINO E A ORQUESTRA INVISÍVEL

Fotos: Divulgação
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A ONU divulgou na 
última semana que a es-
cassez de água e a seca 
devem causar estragos 
em uma escala que riva-
lizará com a pandemia de 
Covid-19, e que os riscos 
aumentam rapidamente 
à medida que as tempe-
raturas globais se elevam. 
"A seca está prestes a se 
tornar a próxima pande-
mia, e não existe vacina 
para curá-la", disse Mami 
Mizutori, representante 
especial da ONU para re-
dução de risco de desas-
tres.

As secas já desencade-
aram perdas econômicas 
de pelo menos 124 bi-
lhões de dólares e atin-
giram mais de 1,5 bilhão 
de pessoas entre 1998 e 
2017, segundo relatório 
da Organização divulgado 
há uma semana. O aque-
cimento global intensifica 
secas no sul da Europa 
e no oeste da África, e o 
número de vítimas deve 
"crescer dramaticamen-
te", a menos que o mundo 
aja, disse Mizutori.

Cerca de 130 países 
podem enfrentar um ris-
co maior de seca no sé-
culo, segundo projeção 

de emissões altas citada 
pela ONU. Outros 23 pa-
íses sofrerão escassez de 
água por causa do cresci-
mento populacional, e 38 
nações serão afetadas por 
ambos, disse.

A seca, assim como 
um vírus, tende a durar 
muito tempo, ter um al-
cance geográfico amplo e 
causar danos em cadeia, 
disse Mizutori. "Ela pode 
afetar indiretamente paí-
ses que não estão passan-
do por uma seca através 
da insegurança alimentar 
e do aumento dos preços 
de alimentos", explicou.

A ONU antevê secas 
mais frequentes e severas 
na África, Américas Cen-
tral e do Sul, no centro da 
Ásia, sul da Austrália, sul 
da Europa, México e EUA.

Ibrahim Thiaw, se-
cretário-executivo da 
Convenção das Nações 
Unidas para o Combate 
à Desertificação, disse à 
Thomson Reuters Foun-
dation que a deterioração 
do solo, causada em parte 
pela má administração de 
terras, deixou o mundo 
perto de um "ponto sem 
retorno".

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 . . .
Marta: A Rainha do futebol brasileiro e mundial

Quando o assunto for 
futebol, seja masculino 
ou faminino, na cabeça 
dos brasileiro o nome de 
Marta já vem no momen-
to. A Rainha do futebol é 
o maior nome da moda-
lidade e traz alegria aos 
brasileiros fanáticos pelo 
esporte mais popular 
do planeta. Marta não é 
só craque na bola, como 
também é craque na vida. 
A Rainha tem voz ativa em 
assuntos que envolvem o 
fora de campo e garante 
a luta pela igualdade. Ho-
mosexual assumida - ela é 
noiva da também jogado-
ra de futebol Toni Deion 
Pressley - Marta também 
busca mais espaço para 
mulheres no esporte, em 
especial no Brasil para 
encerrar a cultura ma-
chista que paira na socie-
dade atual (Às vezes até 
mundial, quando assunto 
é futebol), que é um es-
porte para homens e não 
para mulheres. Ela já pro-
vou totalmente ao contrá-
rio.

Aos 35 anos, Marta 
nasceu em Dois Riachos, 
em Alagoas, e iniciou sua 
carreira por lá mesmo. 
Foi atuando pelo Centro 
Sportivo Alagoano (CSA) 
que Marta deu seus pri-
meiros passos na carreira 
que iria consagrar-lhe. De 
lá, seguiu para jogar no 
Rio de Janeiro com a ca-
misa do Vasco da Gama, 
profissionalizando-se aos 
14 anos. Ainda retornou 
ao futebol do Nordes-
te para jogar pelo Santa 
Cruz, de Pernambuco, até 
chegar ao primeiro auge 
da carreira, atuando no 
futebol sueco. Ela defen-
deu o Umeå IK, da Suécia. 

Por este clube, tornou-se 
muito mais conhecida na 
Europa e foi se destacan-
do cada vez mais, até ser 
considerada a melhor jo-
gadora do mundo.

Atuando por lá, Mar-
ta conquistou a bola de 
ouro quatro vezes con-
secutivas, nos anos de 
2006, 2007, 2008 e 2009. 
Pela Seleção Brasileira 
coleciona grandes feitos 
também. Atualmente, é a 
maior artilheira da histó-
ria com 118 gols marca-
dos. Ela possui mais gols 
entre homens e mulheres 
para se juntar a todas as 
seleções. Em Copas do 
Mundo, Marta também 
já anotou 17 gols, sendo 
também a maior artilhei-
ra dos mundiais, tanto 
na soma entre masculino 
e feminino. Na carreira, 
com a camisa do Brasil,  
ela coleciona a medalha 
de ouro nos jogos pan-a-
mericanos, além dos vi-
ce-campeonatos da Copa 
do Mundo e do Sul-AMe-
ricano e a duas medalhas 
de prata nas Olimpíadas. 
Neste ano, vai para a dis-
puta de mais uma me-
dalha nas Olimpíadas de 
Tóquio, que segundo ela, 

deve ser sua última com 
a camisa da Seleção Bra-
sileira.

Depois de conquistar 
quatro vezes o prêmio de 
melhor do mundo, Marta 
voltou a ter essa honra 
em 2018, atuando pelo 
Orlando Pride, dos Esta-
dos Unidos, acumulando 
cinco bolas de ouro e se 
tornando também a re-
cordista no quesito, no 
futebol feminino. Se con-
tarmos com o masculi-
no, Marta está empatada 
com Cristiano Ronaldo, 
de Portugal, com cinco 
premiações e atrás ape-
nas de Lionel Messi, da 
Argentina, que já faturou 
seis vezes o prêmio de 
melhor jogador do mun-
do. Ela é a única brasilei-
ra a conquistar esse feito, 
pelas mulheres.

Os últimos clubes no 
Brasil que Marta desfilou 
seu talento pelos grama-
dos foi o Santos.Em toda 
sua carreira, além dos 
já citados, Marta ainda 
jogou pelo Rosengard e 
Tyreso, ambos da Suécia, 
além dos norte-america-
nos Western New York 
Flash, FC Gold Pride e Los 
Angeles Sol.  

Foto: Pixabay

Foto: Reuters

Marta possui cinco bolas de ouro 
de melhor jogadora do mundo

M U N D O . . .
ONU alerta que seca pode 
ser "a próxima pandemia"

Entidade aponta secas já atingiram mais de 
1,5 bilhão de pessoas entre 1998 e 2017 e 

que situação pode piorar
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O Jornal DR1, que des-
de o seu surgimento, há 
cinco aos, tem o propó-
sito de levar informação 
confiável e de qualidade 
aos cariocas, chegou à sua 
100ª edição. Já são muitas 
notícias e histórias divul-
gadas em nossas páginas 
sobre os mais diversos 
assuntos (Notícias do Rio, 
Economia, Política, Saúde, 
Educação, Esportes, Cultu-
ra, Entretenimento, orien-
tações jurídicas, além do 
conteúdo sempre bacana 
e diversificado dos nossos 
colunistas), e você, leitor, 
já faz parte disso tudo e é 
nosso parceiro nessa ca-
minhada.

Desde que a primeira 
edição foi às bancas, em 
15 de dezembro de 2016, 
a gente mantém o foco de 

ser um jornal de referên-
cia, com informações atua-
lizadas para deixar os nos-
sos leitores a par do que de 
mais importante acontece. 
Com o slogan “Compro-
misso com a verdade. Sua 
cidade, seu jornal”, cum-
primos com muito rigor o 
objetivo que destacamos 
na nossa edição número 
1: estar a “serviço do cida-
dão” e “perto do público, 
com histórias que, além 
de informar, possam emo-
cionar, formar e ajudar a 
construir uma sociedade 
mais justa e fraterna”. 

O jornal, que passou 
por uma reformulação 
em 2021, deixando de ser 
Jornal Diário do Rio, pas-
sando a se chamar Jornal 
DR1, a ter 28 páginas e a 
ser publicado semanal-

mente, nasceu de um so-
nho de infância da nossa 
diretora-geral, a advogada 
Ana Cristina Campelo de 
Lemos Santos. “Meu avó 
tinha uma máquina de da-
tilografia, ele escrevia e 
pendurava as páginas para 
secar. Depois, costurava as 
páginas e mandava os me-
ninos saírem na rua pra 
entregar para as pessoas. 
Era um jornal, feito nos 
moldes da época. E um dia 
eu falei que também teria 
um jornal”, destaca. 

“Eu passei a ter esse 
jornal, que tem distribui-
ção gratuita, como se-
gunda atividade minha 
e estou curtindo muito. 
Então, de vez em quando, 
sai de cena a Ana Cristina 
advogada e entra em cena 
a Ana Cristina diretora do 
jornal. E a coisa vai cami-
nhando e está indo muito 
bem”, completou. Além do 
nosso site (jornaldr1.com.
br), que é atualizado dia-
riamente, estamos presen-
tes e atuando maciçamen-
te em todas as principais 
redes sociais (Instagram, 
Facebook, Twitter, YouTu-

be e Linkedin), que juntas 
agregam mais de 107 mil 
seguidores.

Compromisso com 
a verdade dos fatos

O jornal sempre abor-
da assuntos relevantes e 
de interesse público. Na 
edição de número 1, por 
exemplo, nosso destaque 
foi a terceirização da mão 
de obra no Brasil, recurso 
que passou a ser muito usa-
do por empresários para 
economizar no pagamento 
de encargos trabalhistas 
e que, por consequência, 
trouxe muito prejuízo aos 
trabalhadores. 

Na ocasião, em dezem-
bro de 2016, governo, 
classe política, patrões e 
empregados discutiam e 
disputavam as mudanças 
na legislação, que passaria 
a permitir a contratação 
indireta de pessoal para 
todas as atividades em to-
dos os setores produtivos 
ou de serviços, inclusive 
atividade-fim.

Na edição 25 do jor-
nal, lançada em setembro 
de 2018, destaque para 
as eleições que batiam 

à porta para escolha do 
presidente da república, 
deputados, senadores e 
governadores. Além de 
listar os candidatos que 
disputariam a preferência 
dos eleitores, destacamos 
a importância do voto na 
consolidação da cidadania.

A polêmica em torno da 
Medida Provisória (MP) 
905, divulgada em 11 de 
novembro de 2019, foi o 
destaque da edição 50, 
depois da aprovação da 
também polêmica refor-
ma da previdência. A me-
dida passaria a flexibilizar 
leis trabalhistas, como o 
trabalho aos domingos e 
feriados, a taxação do se-
guro-desemprego, redu-
ção do FGTS, da multa por 
demissão sem justa causa, 
a diminuição do adicional 
de periculosidade, entre 
outros. Com a MP, o gover-
no e sua equipe econômi-
ca tratavam de fazer uma 
nova reforma trabalhista, 
só que desta vez de forma 
fatiada.

Já na edição 75, divulga-
da em novembro de 2020, 
falamos sobre o desafio 
que o novo prefeito do Rio 
de Janeiro iria ter para re-
cuperar a cidade. Na oca-
sião, dois candidatos dis-
putavam a preferência dos 
eleitores no segundo tur-
no: Eduardo Paes e Mar-
celo Crivela. Abordamos 
as promessas de cada um 
para solucionar os proble-
mas que há anos assolam a 
cidade para que os nossos 
leitores pudessem fazer a 
melhor escolha – dias de-
pois, Paes conseguiria se 
eleger com a maioria dos 
votos.

100 edições e 5 anos levando informação de 
qualidade aos cariocas

Jornal DR1 mantém foco de ser veículo de referência, abordando assuntos de interesse público com isenção e excelência

CONTINUAÇÃO PÁGINA 15

Fotos: Jornal DR1
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CONTINUAÇÃO DA PÁGINA 14
S E U S  D I R E I T O S . . .

Assegurar o acesso 
confiável, sustentável e a 
preço acessível à energia 
para todos. Esse é o 7º 
dos 17 Objetivos para o 
Desenvolvimento Susten-
tável da ONU, aprovados 
em setembro de 2015 e 
que integram a Agenda 
2030. 

Os líderes mundiais 
que seguem a agenda 
prometeram acabar com 
a pobreza, reduzir a de-
sigualdade e combater as 
mudanças climática até 
lá. Dito isso, o ODS 7 visa 
mobilizar os países para 
atingir três principais ob-
jetivos: garantir acesso 
universal a serviços ener-
géticos modernos; dupli-
car a taxa de melhoria da 
eficiência energética; e 
dobrar a participação de 
energias renováveis na 
matriz energética global.

Garantir o acesso à 
energia e a um preço jus-
to significa investir em 
fontes de energia limpa, 
como solar, eólica e tér-
mica. Adotar padrões de 
custos sustentáveis para 
uma vasta gama de tecno-
logia também pode redu-
zir o consumo global de 
energia em 14%. Entre 
1990 e 2010, o número 
de pessoas com acesso 
à eletricidade aumentou 
em 1,7 bilhões. Ainda as-
sim, uma em cada cinco 
pessoas não tem acesso à 
eletricidade.

Os esforços para in-
centivar a energia limpa 
resultaram na geração de 
mais de 20% da energia 
global por fontes reno-
váveis desde 2011, mas 
como a demanda por 
energia barata aumenta 
com o crescimento po-
pulacional, é necessário 

aumentar a produção 
de energia renovável no 
mundo. 

A expansão da infraes-
trutura e a atualização da 
tecnologia para o forneci-
mento de energia limpa 
em todos os países em 
desenvolvimento é um 
objetivo crucial que pode 
estimular o crescimento e 
ajudar o meio ambiente.

Cerca de 840 milhões 
de pessoas em todo o 
mundo (mais de 10% da 
população mundial) vi-
vem sem eletricidade e 
um bilhão se conecta a re-
des elétricas pouco confi-
áveis e instáveis. Atual-
mente quase 3 bilhões 
de pessoas na Ásia e no 
sul do Saara ainda cozi-
nham com combustíveis 
poluentes (lenha, carvão 
vegetal, esterco ou carvão 
mineral), o que repre-
senta 40 % da população 
mundial.

A falta de acesso a uma 
energia segura e sus-
tentável provoca graves 
problemas para os seres 
humanos e o meio am-
biente. A ONU indica que 
ocorrem quatro milhões 
de mortes prematuras 
como consequência da 
poluição do ar devido à 
queima de biomassa para 
cozinhar e gerar calor. Da 

mesma forma, a energia 
representa 60% de todas 
as emissões mundiais de 
gases de efeito estufa, 
principal fator responsá-
vel pelas mudanças cli-
máticas.

Enfrentar essa situa-
ção se converteu em um 
objetivo primordial e por 
isso os líderes mundiais 
se comprometeram:

- Até 2030, expandir a 
infraestrutura e moder-
nizar a tecnologia para o 
fornecimento de serviços 
de energia modernos e 
sustentáveis para todos 
nos países em desenvol-
vimento, particularmente 
nos países de menor de-
senvolvimento relativo, 
nos pequenos Estados 
insulares em desenvol-
vimento e nos países em 
desenvolvimento sem li-
toral, de acordo com seus 
respectivos programas de 
apoio;

- Até 2030, reforçar a 
cooperação internacional 
para facilitar o acesso a 
pesquisa e tecnologias de 
energia limpa, incluindo 
energias renováveis, efi-
ciência energética e tec-
nologias de combustíveis 
fósseis avançadas e mais 
limpas, e promover o in-
vestimento em infraes-
trutura de energia e em 
tecnologias de energia 
limpa;

- Até 2030, dobrar a 
taxa global de melhoria 
da eficiência energética; 
aumentar a participação 
de energias renováveis na 
matriz energética global; 
assegurar o acesso uni-
versal e a preços acessí-
veis a serviços de energia. 

Podemos e devemos 
fazer a nossa parte. É pos-
sível!

Prêmios coroam qualidade
Sempre atualizado e prezando pela qualidade, o jor-

nal já recebeu vários prêmios, em diversas categorias, 
que coroam o trabalho de excelência realizado desde seu 
surgimento. Que outras centenas de edições do Jornal 
DR1 venham pela frente, sempre com boas notícias.

Alguns dos prêmios conquistados
• Instituto Cultural da Fraternidade Universal 

(ICFU) – Prêmio Excelência em Jornalismo, segmento: 
Jornalismo Informativo (São Paulo, 2017)

• Instituto Cultural da Fraternidade Universal 
(ICFU) – Prêmio Jornalismo Empreendedor (São Paulo, 
2018)

• Agência Nacional de Cultura, Empreendedorismo 
e Comunicação (ANCEC) – Prêmio Referência Nacional 
e Qualidade Empresarial 2018 e 2019 (São Paulo)

• Instituto Cultural da Fraternidade Universal 
(ICFU) – Prêmio Destaque Jornalístico, segmento: Qua-
lidade em Matérias Jornalísticas (São Paulo, 2018)

• Agência Nacional de Cultura, Empreendedorismo 
e Comunicação (ANCEC) – Prêmio Referência Nacional 
Ação Social 2019 e 2020 (Brasília)

• Agência Nacional de Cultura, Empreendedorismo 
e Comunicação (ANCEC) – Medalha Cruz da Referência 
Nacional na Sociedade, Comunicação e Cultura (Rio de 
Janeiro, 2019)

• Instituto Cultural da Fraternidade Universal 
(ICFU) – Prêmio Performance de Excelência, segmento: 
Jornalismo (São Paulo, 2019)

• Instituto Cultural da Fraternidade Universal 
(ICFU) – Prêmio Destaque Jornalístico 2020, segmento: 
Jornalismo Informativo (São Paulo).

• Agência Nacional de Cultura, Empreendedorismo 
e Comunicação (ANCEC) – Selo Apoiador Cultural 2020.

• Instituto Nacional da Qualidade Social (INQS) – 
Prêmio Master Águia Americana 2020, segmento: Notí-
cias e Entretenimento (São Paulo, 2020)

• International Quality Company (IQC) – Prêmio 
Quality Brasil 2020, segmento: Canal de Notícias (São 
Paulo, 2020)

• Federação das Academias de Letras e Artes do Es-
tado de São Paulo (FALASP) – Medalha Presidente Café 
Filho (São Paulo, 2020)

• Agência Nacional de Cultura, Empreendedorismo 
e Comunicação (ANCEC) – Prêmio Referência Nacional 
e Qualidade Empresarial, categoria ouro (São Paulo, 
2020)

ANA CRISTINA CAMPELO
Advogada e jornalista

MTb 38578RJ
anacristina.campelo@jornaldr1.com.br

ODS 7: Energia acessível e limpa
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Na edição 96 do Jornal 
DR1, trouxe para vocês co-
nhecerem uma streamer, 
saber um pouco de como 
começou e como é trabalhar 
nisso. É bom sempre ressal-
tar sobre o eSports: ele não é 
somente o lado competitivo, 
mas tem também o entreteni-
mento dos jogos e criação de 
conteúdo sobre deles. Bom, 
para essa edição trouxe uma 
figuraça da Twitch: com vo-
cês, a streamer Angellolinha!

Angel Paiva tem 26 anos, 
mora na capital do Rio de Ja-
neiro, já terminou os estudos 
e já fez curso para bombeiro 
civil. Ela também é da plata-
forma Twitch e seu principal 
jogo é o Call of Duty: War-
zone. Lolinha sempre amou 
jogar, cresceu jogando vídeo 
game e era uma das poucas 
meninas de sua idade que sa-
biam sobre os jogos. Em sua 
época, não era comum ver 
meninas jogando, logo rece-
bia comentários negativos, 
mas nunca ligou para essas 
criticas.

Angel chegou a participar 
de alguns torneios famosos 
como: Twitch Rivals, Juxt Ga-
ming, SBT All Stars, Be Crazy, 
entre outros. Ela demons-
tra ser muito grata por onde 
chegou, um sonho realizado 
e um grande exemplo para as 
gamers.

Mesmo jogando somente 
Call of Duty, também é gran-
de fã do cenário de Dota 2, 
onde chegou a jogar um pou-
quinho, mas não se adaptou. 
No entanto, ama assistir aos 
campeonatos. E a Angel des-
taca sobre o cenário femini-
no, como vê crescendo e a di-
ficuldade de ser uma mulher 
streamer, sofrer assédios, 
ouvir boicotes, ameaças e ou-
tras coisas que levaram a ter 
medo de fazer lives. 

Seu marido foi um grande 
apoiador e medidor de sua 
carreira, fazendo com que ela 
não sofresse tanto por conta 
dessa covardia que existe no 
cenário, evitando assim que 
ela pudesse se abater por 
esses tipos de ofensas. Em 

campeonatos, ela conta com 
dois amigos, como forma de 
mostrar que ambos podem 
se ajudar e se incluírem nes-
se meio com intuito da comu-
nidade crescer.

Fiz umas perguntinhas 
para a Angel, para podermos 
conhecê-la melhor.

Quando e por que começou 
a fazer stream?

Angel: Depois de casada, 
em agosto de 2019, meu ma-
rido falou que seria uma boa 
ideia eu fazer lives, já que 
amo jogar e conversar. Fiquei 
com vergonha e achava que 
não tinha nada a ver comi-
go, mesmo sendo youtuber. 
Achei bem diferente entre 
gravar vídeos e fazer uma 
transmissão ao vivo. Bom, 
meu marido estava, e estou 
aqui até hoje. Não é fácil, mas 
tem que ter persistência. Co-
mecei com o computador que 
já tinha e comprei uma web-
cam. Com o tempo, fui melho-
rando meu setup. Comecei 

entre 15h a 19h de live por 
dia, sem descanso. Em torno 
de 6 meses, consegui minha 
parceria e foi muito grati-
ficante. Iniciei as lives com 
Fortnite e depois fui para o 
Call of Duty, pois Fortnite não 
era um jogo que gostava tan-
to. No COD, entrei em vários 
campeonatos grandes e pude 
jogar ao lado de pro players e 
até mesmo ao lado de jogado-
res de futebol. Foi inesquecí-
vel. Na Twitch Rivals, conse-
gui ser a mulher com maior 
pontuação, que isso significa 
muito para mim, pois ali con-
segui mostrar para todos que 
toda garota tem potencial. 
Me senti realizada por repre-
sentar as mulheres.

O que você acha da pla-
taforma com que trabalha? 
(monetização, suporte, jogos, 
benefícios...)

Angel: Gosto bastante 
da plataforma, mas poderia 
melhorar muito. O streamer 
ganha muito pouco e muitos 
trabalham muito, investem 
bastante para pouco lucro. 
Curto a plataforma no geral, é 
simples e fácil de mexer. O su-
porte da Twitch, muitas das 
vezes, recebemos respostas 
automáticas, deixando a gen-
te por um lado sem nenhuma 
resposta direta.

Fora o game que você faz 
stream, qual o jogo que você 
mais gosta de assistir?

Angel: Dota 2. Amo as-
sistir um dotinha. É um jogo 
que eu acho bem difícil e não 
é qualquer um que consegue 
se destacar nele, e isso é o 
que me prende.

Angel, o mundo está aca-
bando, você tem uma opção 
para sobreviver que é entrar 
em um jogo e viver dentro da 
realidade dele. Qual jogo es-
colheria e por quê?

Angel: Escolheria o Mario 
Kart, onde eu viveria altas 
aventuras e me divertiria 
nesse mundo. Iria fugir to-
talmente dos jogos de tiros e 
guerras.

Quer conhecê-la ao vivo? 
só acessar: www.twitch.tv/
angelolinha.

Foto: Pixabay

Antes de qualquer coi-
sa, preciso que você en-
tenda o que é o Tupã. O 
Tupã é um supercompu-
tador modelo XT6 da Cray, 
adquirido com recursos 
do Ministério da Ciência 
e Tecnologia e da Funda-
ção de Amparo à Pesqui-
sa do Estado de São Paulo 
no ano de 2010. Instalado 
na sede do INPE (Institu-
to Nacional de Ciências 
Espaciais) em Cachoeira 
Paulista (SP), o supercom-
putador foi o mais potente 
da América do Sul e um 
dos 500 mais potentes do 
mundo, sendo responsável 
por prever o tempo, emitir 
alertas climáticos, coletar 
e monitorar dados para 
pesquisas e desenvolvi-
mento científico.

Além de atender ao 
Centro de Previsão de 
Tempo e Estudos Climá-
ticos e ao Centro de Ciên-
cia do Sistema Terrestre 
durante dez anos, o Tupã 
foi utilizado por grupos 
de pesquisa, instituições e 
universidades nacionais e 
internacionais. Seus dados 
também abastecem o Ope-
rador Nacional do Serviço 
Elétrico (ONS), que coor-
dena a geração e a trans-
missão de energia elétrica 
em todo o país.

Ano passado, o INPE 
chegou a prever a troca do 
Tupã por dois supercom-
putadores de menor porte 
- que possuem uma capa-

cidade de processamento 
muito menor, mas também 
gastam menos energia. 
Ainda assim, não houve 
verba suficiente para reali-
zar a substituição.

Segundo o Instituto, 
o desligamento — o pri-
meiro da história — está 
previsto para agosto. Nes-
te ano, o Inpe recebeu o 
menor orçamento vindo 
do Governo Federal, tota-
lizando R$ 44,7 milhões. 
No total, eram previstos 
o encaminhamento de R$ 
76 milhões de verba. Para 
efeito de comparação, só o 
supercomputador conso-
me R$ 5 milhões por ano 
de energia elétrica.

Seu desligamento inter-
romperá pesquisas em an-
damento e o fornecimento 
de dados meteorológicos 
- o que pode dificultar, por 
exemplo, o monitoramen-
to de queimadas no Bra-
sil, assim como estiagens 
e mudanças climáticas no 
país. Esperemos por mais 
notícias.

Supercomputador Tupã será 
desligado

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: Angellolinha

JONATHAN OLIVEIRA
Designer Gráfico, Fotografo e 
Diagramador do jornal DR1

jonathanoliveira@jornaldr1.com.br

E - S P O R T S . . .

Foto: Reprodução

Foto: Arquivo Pessoal



P Á G I N A 17ANO V   NÚMERO 100   26 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE  2021. .
JO

R
N

A
L

Nos últimos artigos 
a respeito do assunto, 
identificamos pontos im-
portantes sobre como a 
mudança que o mundo 
sofreu em termos digitais, 
lugares inusitados para 
se fazer network, bem 
como estratégias para ir 
rumo ao próximo nível no 
que tange a essa questão, 
nos últimos tempos. 

        E sim! Algumas 
questões mudaram, po-
rém outras continuam 
iguais. Todavia, tudo con-
tinua sendo uma questão 
de estratégia, principal-
mente no início. E algo 
que a maioria das pesso-
as costumam ignorar na 
hora de conhecer pessoas 
ou simplesmente conver-
sar mesmo com as quais 
já se conhece; é ser mais 
interessante do que ser 
interessado. Você perce-
be a diferença? Grande 
parte das pessoas quando 
encontram aquele amigo 
ou aquele contato o qual 
quer investir, tem o forte 
impulso de falar apenas 
sobre si mesmo (a). Es-
sas pessoas não fazem 
perguntas e nem tentam 
colaborar com o que o 
outro está lhe expondo e 
por isso não se destacam 
e são apenas mais um (a) 

que passou pelo dia da 
outra pessoa. 

        Segundo Dale Car-
negie em seu livro: Como 
fazer amigos e influenciar 
pessoas, ele explica que 
alcançamos bons resul-
tados quando mostramos 
real interesse pela vida 
das pessoas com as quais 
nos relacionamos, quan-
do lembramos o nome 
delas, quando encoraja-
mos as pessoas a falarem 
sobre elas ao invés de 
sair falando apenas so-
bre si mesmo e quando 
entendemos quais são 
os maiores interesses da 
outra pessoa; buscando 
assim maneiras de inte-
ragir dentro desse con-
texto. Segundo Dale, é 
importante fazemos com 
que todos ao nosso redor 
se sintam importantes e 

únicos. Dale, ainda dis-
corre em seu livro sobre o 
poder de mostrar-se vul-
nerável em determinadas 
situações para se conec-
tar com as pessoas, pois 
isso nos humaniza! Deixe 
as pessoas mais à vonta-
de para falar sobre suas 
próprias ideias! Confor-
me mencionado no artigo 
anterior, a comunicação 
precisa de forte atenção 
quando o assunto é ne-
twork, por isso, uma das 
dicas é ajustar a sua co-
municação mediante ao 
ambiente em que você irá 
estar.. Jesus fazia isso! No 
entanto, uma dica para 
você que não dispõe de 
meios acessíveis, para 
falar ou conhecer aquele 
contato, uma dica é: Gal-
gue de pessoa em pessoa, 
de amigo a conhecido, até 
que você consiga estar 
perto “Daquele” contato. 
Essa dica é importante 
principalmente para que 
você não “queime cartu-
cho”, ou seja, não perca 
a oportunidade por sim-
plesmente falar logo “de 
cara” com a pessoa. En-
tretanto, vale dizer que 
nada disso acontece antes 
de uma simples técnica 
chamada rapport. Sugiro 

que pesquise 
sobre! 

Sobretudo, e 
antes de qual-
quer técnica 
ou estratégia, 
sugiro que en-
tenda o idioma 
do coração das 
pessoas, pois 
de certo, esse é 
o primeiro lu-
gar onde você 
deve falar!

entre 15h a 19h de live por 
dia, sem descanso. Em torno 
de 6 meses, consegui minha 
parceria e foi muito grati-
ficante. Iniciei as lives com 
Fortnite e depois fui para o 
Call of Duty, pois Fortnite não 
era um jogo que gostava tan-
to. No COD, entrei em vários 
campeonatos grandes e pude 
jogar ao lado de pro players e 
até mesmo ao lado de jogado-
res de futebol. Foi inesquecí-
vel. Na Twitch Rivals, conse-
gui ser a mulher com maior 
pontuação, que isso significa 
muito para mim, pois ali con-
segui mostrar para todos que 
toda garota tem potencial. 
Me senti realizada por repre-
sentar as mulheres.

O que você acha da pla-
taforma com que trabalha? 
(monetização, suporte, jogos, 
benefícios...)

Angel: Gosto bastante 
da plataforma, mas poderia 
melhorar muito. O streamer 
ganha muito pouco e muitos 
trabalham muito, investem 
bastante para pouco lucro. 
Curto a plataforma no geral, é 
simples e fácil de mexer. O su-
porte da Twitch, muitas das 
vezes, recebemos respostas 
automáticas, deixando a gen-
te por um lado sem nenhuma 
resposta direta.

Fora o game que você faz 
stream, qual o jogo que você 
mais gosta de assistir?

Angel: Dota 2. Amo as-
sistir um dotinha. É um jogo 
que eu acho bem difícil e não 
é qualquer um que consegue 
se destacar nele, e isso é o 
que me prende.

Angel, o mundo está aca-
bando, você tem uma opção 
para sobreviver que é entrar 
em um jogo e viver dentro da 
realidade dele. Qual jogo es-
colheria e por quê?

Angel: Escolheria o Mario 
Kart, onde eu viveria altas 
aventuras e me divertiria 
nesse mundo. Iria fugir to-
talmente dos jogos de tiros e 
guerras.

Quer conhecê-la ao vivo? 
só acessar: www.twitch.tv/
angelolinha.

Foto: Pixabay

Selecionamos mais de 
3 mil vagas de emprego e 
estágio abertas em várias 
regiões do Rio, para dife-
rentes níveis de escolari-
dade.

Sine tem 502 vagas
O Sine está com 502 

vagas. Na Região Metro-
politana, são 342, sendo 
45 para auxiliar de linha 
de produção. Na Região 
Serrana, há 150 vagas, 
entre elas 51 para técni-
co de suporte de TI e 20 
para agente administra-
tivo. No Médio Paraíba, 
são 10 oportunidades 
para auxiliar de limpeza, 
eletricista, eletrotécnico, 
mecânico, motorista e 
outros.

Os candidatos preci-
sam ser cadastrados no 
Sine e realizar consulta 
presencialmente ou pe-
los canais digitais: em-
pregabrasil.mte.gov.br 
ou aplicativo Sine Fácil. 
O cadastro também pode 
ser realizado pelo envio 
de currículo para o e-mail 
vagas@trabalho.rj.gov.br.

Comunidade Católica
A Comunidade Católica 

Gerando Vidas anunciou 
vagas para cozinheiro, as-
sistente de compras, as-
sistente ao cliente, auxi-
liar de estoque, atendente 
de loja, copeiro, auxiliar 
de limpeza, controlador 

de acesso e apoio, as-
sistente administrativo, 
auxiliar de atendimento, 
jovem aprendiz, reposi-
tor de mercadorias, repo-
sitor de horti fruti, entre 
outros. Os formulários 
para inscrição estão nas 
páginas da Comunidade 
no Facebook e Youtube.

Manutenção e serviços 
offshore

A Ocyan abriu 500 va-
gas para contratação na 
área de manutenção e 
serviços offshore. A em-
presa busca caldeirei-
ro(a), montador(a) de 
andaime, soldador(a), 
pintor(a), eletricista, es-
calador(a), supervisor(a) 
e inspetor(a) etc. Os inte-
ressados devem efetuar 
o cadastro até 9 de julho, 
pelo site: https://www.
ocyan-sa.com/pt-br/nos-
sa-gente.

Estágio
A Fundação Mudes ofe-

rece 236 vagas de estágio 
(níveis superior, médio e 
técnico). O valor da bol-
sa-auxílio pode chegar a 
R$ 1,9 mil. Para se can-
didatar, basta acessar o 
site https://www.mudes.
org.br/. Já o CIEE Rio tem 
1.824 vagas (ensino su-
perior e médio). A lista de 
vagas está disponível no 
site: https://portal.ciee.
org.br/.

M E U  E M P R E G O . . .
Rio: confira mais de 3 mil 

vagas de emprego e estágio

Foto: Divulgação

E agora? Como fica o Network na 
pandemia? (parte 3)

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

LUCIANA MARQUES
Profissional de Marketing e Escritora

luciana.marquesmkt@gmail.com
instagram: @lucianamc10_
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Um diretor de uma 
determinada empresa 
fez um pronunciamento 
recentemente. Reunidos 
no pátio, todos estavam 
atentos às suas palavras. 

Em determinado mo-
mento, o diretor diz:

- Os colaboradores 
precisam acreditar nas 
minhas atitudes até por-
que entre eu e vocês, não 
há segredos.

Na mesma hora, a sua 
secretária engoliu em 
seco. Escreveu em um 
cartaz e levantou:

“Entre eu, não, entre 
mim...”

Mas não adiantou. O 
diretor voltou a dizer:

- Entre eu e vocês é 
preciso haver confiança!

A secretária, que ha-
via auxiliado no discurso, 
olhou para a sua colega, 
suspirou e disse bem bai-
xinho:

- Eu corrigi esta par-
te!! Mas acho que ele nem 
olhou...

Direto ao ponto: 
Errado: Entre eu e você 

é preciso haver confian-
ça!

Correto: Entre mim e 
você é preciso haver con-
fiança!

O correto é “Entre mim 
e você”, pois após a pre-
posição usa-se pronome 
pessoal do caso oblíquo... 
Da mesma forma será 
com as demais preposi-
ções: para mim e você, 
para mim e ti, sobre mim 
e ele, entre mim e ela, 
contra mim, por mim etc.

Uma doença fatal as-
sola o Brasil e o trans-
forma em uma terra 
pós-apocalíptica: sem 
governo, sem leis e sem 
esperanças. Os sobre-
viventes tentam cruzar 
o país em busca de um 
porto seguro.

Primeiro, o uso de no-
vos agrotóxicos sem os 
devidos testes. Depois, 
a reação inesperada 
com as larvas que eles 
deveriam dizimar. Não 
se sabe quem foi o pri-
meiro infectado, apenas 
que o surto começou no 
Mato Grosso do Sul. São 
os chamados corpos se-
cos: espectros humanos 
que não possuem mais 
atividade cerebral. Mas 
seus corpos ainda fun-
cionam e anseiam por 

sangue.
Seis meses depois, 

há poucos sobreviven-
tes. Um jovem aparen-
temente imune à doen-
ça está sendo estudado 
por uma equipe médica 
e precisa ser protegido 
a qualquer custo; uma 
dona de casa vive em 
uma fazenda no interior 

do Brasil e se encontra 
sozinha precisando rea-
gir para sair de seu iso-
lamento; uma criança 
vê a mãe tentar de tudo 
para salvar a família e 
fugir do contágio; uma 
engenheira de alimentos 
percebe que seus conhe-
cimentos técnicos talvez 
não sejam suficientes 
para explicar o terror 
que assola o país. Jun-
tos, eles vão narrar suas 
jornadas, em busca do 
último refúgio ao sul do 
país. Escrito em conjun-
to por quatro autores, 
Corpos secos não é só 
um thriller, nem um ro-
mance-catástrofe. É uma 
narrativa sobre os limi-
tes da maldade humana, 
e as chances de reden-
ção em meio ao caos.

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.

Corpos Secos

Foto: Divulgação

Entre eu 
x 

Entre mim

C A N T I N H O  D A  P O E S I A . . .

A máquina de costura 
sempre esteve presente 
em nossas vidas, seja por 
passagem em uma visita 
à casa de um parente ou 
amigo, até mesmo em nos-
sa própria casa.  Quem um 
dia pôde brincar com seus 
mecanismos, no balanço 
do pedal e de criativida-
de, na roldana, um volante 
preso à antiga correia já 
puída de atritos?

As costureiras, mal 
sabiam, elas eram Mou-
ras - aquelas da Mitolo-
gia Grega -, as que teciam 
os destinos dos deuses e 
do mortais. Nossas avós, 
mães e tias, de certa for-
ma, eram nossas Mouras! 
Teciam nossas vidas... Das 
primeiras roupinhas à 
nossa infância completa: 
sapatinhos, agasalhos, ca-
misas, cobertores... Todas 
as cores, elas sabiam. O 
nome de cada fio, de cada 
tecido, também. Era a tex-
tura da vida!

A caixa de costura, as 
agulhas, as tesouras... E 
aquele óleo, que lubrifi-
cavam o maquinário- ser-
vindo até para outros fins 
domésticos!  O tecido sor-
ria em cortes e retalhos, 
com a transformação. O 
maquinário cantava noite 
à dentro, por aqueles pés, 
costurando e tecendo es-
trelas no céu, reparando 
o volume das nuvens. Pu-
xavam as tiras de pano no 
meio da bagunça do cesto- 
um ato de paciência!

Santas as mãos das cos-
tureiras, dos olhos atentos 
e cansados! Abençoados 

sejam seus abraços, ro-
gando por quem sentem 
frio. E com seu poder e 
amor, ponto a ponto vis-
lumbrava aquecê-los! 
Costureira, fiandeira, vai 
tecendo longos caminhos, 
ligando destinos em for-
ma de presentes. E não te 
esqueço no laço do cadar-
ço ao nó da gravata. Une 
os fios distantes, descobre 
novas tranças, inventa ou-
tras danças. Desata os nós 
mais difíceis, desatadora! 
Desfaz os balaios da in-
sônia com as histórias de 
carretéis. Tias, Mães, Avós, 
tecelãs, costureiras e fian-
deiras.

Na ponta de agulha 
pontilham o caminho. 
Na ponta da linha tecem 
contos aquecidos. Bo-
tões, pérolas, missangas 
e vidrilhos se rendem ao 
carinho de seus destinos. 
Que nunca falte fio, linha, 
corda e cordão. Que nun-
ca deixe de ornar e espan-
tar o frio. Que nada possa 
fazer parar seus sonhos, 
seus traços e sua infini-
tude de criação estagnar. 
Santas costureiras, cuidai 
de nós, com seus nós! Nos-
sas reverências.

HENRIQUE BAS
Graduando em artes visuais, artesão 
e apreciador da história e de grandes 

poetas.
d.h.basteiro@gmail.com

Reverenciando as Costureiras
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O Estado do Rio de Ja-
neiro atingiu na última 
semana uma marca im-
portante na preservação 
e conservação da Mata 
Atlântica: 100 Reservas 
Particulares do Patrimô-
nio Natural (RPPNs) re-
conhecidas pelo Institu-
to Estadual do Ambiente 
(Inea), órgão vinculado 
à Secretaria de Estado 
do Ambiente e Susten-
tabilidade. As unidades 
de conservação de pro-
teção integral criadas 
em propriedade privada 
no território fluminense 
correspondem a mais de 
8.400 hectares de flores-

ta protegidos, segundo o 
governo.

O Inea alcançou a mar-
ca de 100 RPPNs por 
meio do reconhecimen-
to de mais duas reservas 
deste tipo no município 
de Varre-Sai, no Noroes-
te fluminense. A 99ª é a 
RPPN Pelegrini, que con-
ta com área de 3,8 hecta-
res, e que integra o Sítio 
Santo Antônio. Já a 100ª é 
a RPPN Velho Moinho, de 
4,5 hectares. 

Estratégicas para a 
conservação da Mata 
Atlântica, cujas ativida-
des permitidas são edu-
cação ambiental, turismo 

e pesquisa científica, as 
RPPNs são criadas volun-
tariamente por iniciativa 
de seus proprietários e 
averbadas junto ao Regis-
tro Geral de Imóveis. O re-
conhecimento de reserva 
é perpétuo e acompanha 
a vida da propriedade.

O governo informou 
que os avanços na con-
servação de terras priva-
das no Rio de Janeiro vêm 
ocorrendo no âmbito do 
Programa Estadual de 
Apoio às RPPNs, instituí-
do em 2007, que oferece 
suporte técnico e orien-
tação aos proprietários 
interessados.

"Esses paraísos pre-
servados estão avançan-
do pelo Estado do Rio 
graças ao empenho do 
instituto em engajar os 
proprietários de terras 
na preservação da Mata 
Atlântica e difundir a im-
portância de multiplicar 
esse tipo de unidade de 
conservação em prol da 
biodiversidade", disse o 
presidente do Inea, Phili-

pe Camepello.
Reservas pelo Brasil
Em todo Brasil, há 

mais de 1.600 RPPNs que 
preservam mais de 800 
mil hectares de áreas na-
turais, conforme dados 
do Painel da Confedera-
ção Nacional de RPPNs. 
A maioria delas está na 
Mata Atlântica. Nova Fri-
burgo, na Região Serrana 
do Rio, é recordista em 
número de RPPNs reco-
nhecidas pelo Inea: são 
17 reservas, que totali-
zam 496,04 hectares de 
área de Mata Atlântica 
protegidas.

Os municípios de Silva 
Jardim, na Baixada Lito-

rânea; Varre-Sai, no No-
roeste Fluminense; Santa 
Maria Madalena, no Nor-
te Fluminense, e Teresó-
polis, na Região Serrana, 
são os outros que abri-
gam um expressivo nú-
mero de RPPNs. 

Silva Jardim conta com 
10 reservas que somam 
133,9 hectares de área 
protegida; Varre-Sai, com 
oito reservas que somam 
125,6 hectares; Santa Ma-
ria Madalena, com sete 
reservas, abrangendo 
127,7 hectares; e Teresó-
polis, com sete reservas 
que englobam 117,94 
hectares de Mata Atlân-
tica.

Fotos: Divulgação

Rio de Janeiro atinge marca de 100 Reservas Particulares do Patrimônio Natural

T I R I N H A S . . . ESTÊVÃO RIBEIRO

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

Unidades de conservação no território fluminense correspondem a mais de 8.400 hectares de floresta protegidos

Já são mais de 8.400 hectares de 
floresta protegidos no estado
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A gente continua fa-
lando nesta edição do 
benefício de auxílio por 
incapacidade temporá-
ria, nova denominação do 
auxílio-doença, prestado 
pela Previdência Social. 
Têm direito a ele os se-
gurados que são acometi-
dos de algum tipo de do-
ença ou sofrem acidentes 
de qualquer natureza ou 
causa que lhe incapaci-
tam para o seu trabalho 
ou de exercer sua ativida-
de laborativa habitual.

O segurado cuja inca-
pacidade tenha sido gera-
da por doença do traba-
lho ou profissional ou por 
acidente de trabalho terá 
direito à estabilidade no 
emprego nos doze meses 
seguintes ao término do 
auxílio-doença acidentá-
rio.

O segurado que exer-
cer apenas uma ativida-
de poderá ter o benefício 
cancelado caso retorne à 
atividade no gozo do au-
xílio-doença.

Se o segurado exercer 
mais de uma atividade e 
estiver incapacitado para 
apenas uma delas o bene-
fício será concedido ape-
nas à atividade para qual 
está incapacitado, deven-
do o segurado continuar 

desempenhando normal-
mente a atividade para a 
qual não há incapacidade. 
No entanto, se nas várias 
atividades o segurado ti-
ver a mesma profissão a 
incapacidade abrangerá 
todas.

Se a incapacidade for 
constatada como defi-
nitiva para apenas uma 
atividade, o benefício de 
auxílio-doença será man-
tido indefinidamente e 
não será transformado 
em aposentadoria por 
invalidez enquanto a in-
capacidade não atingir as 
demais atividades.

O valor do benefício 
corresponderá à média 
aritmética dos 12 últimos 
salários-de-contribuição, 
se não houver 12 contri-
buições a média aritméti-
ca simples dos salário-de-
-contribuição existentes, 
não sendo inferior a um 
salário-mínimo nacional.

Para o segurado em-
pregado a empresa fará 
a comunicação e agenda-
mento da Perícia médica, 
para os demais segurados 
o agendamento deve ser 
realizado pelo próprio ou 
procurador pelo telefone 
135 ou pelo site do INSS.

Quando o segurado em 
gozo do auxílio-doença 
não puder se recuperar 
para o exercício de sua 
atividade habitual, será 
submetido a processo de 
reabilitação profissional 
para o exercício de outra 
atividade, custeado pelo 
INSS. O auxílio-doença 
será mantido enquanto 
o segurado estiver parti-
cipando da reabilitação e 
até que seja dado como 
habilitado para o exercí-
cio de nova atividade. Se 
o segurado abandonar o 
serviço de reabilitação o 
benefício será cessado. 

Se a incapacidade for 
considerada definitiva ou 
não recuperável, o auxí-
lio-doença será transfor-
mado em aposentadoria 
por invalidez.

Em toda e qualquer hi-
pótese o auxílio-doença 
será concedido apenas 
ao segurado que se sub-
meter à perícia médica e 
ter a causa de sua incapa-
cidade reconhecida pelo 
médico perito.

É muito importante 
que o segurado compare-
ça à Perícia Médica no dia 
e horário agendado de 
posse de seu documento 
de identificação e da car-
teira de trabalho, além de 
todos os laudos médicos 
e de exames para a veri-
ficação pelo perito do que 
motiva sua incapacidade.

Olha pro céu meu 
amor. Veja como ele está 
lindo... Olha "praquele" 
balão multicor... Pula fo-
gueira, iaiá. Pula a foguei-
ra, ioiô...

O mês de junho já foi 
muito decantado e an-
siosamente esperado. 
Não só pelas meninas 
a depositar esperanças 
em Santo Antônio, hoje, 
muito mais aflitas com 
outras demandas que não 
o casamento, mas, sobre-
tudo, preocupadas com a 
violência de gênero que 
atinge e tinge nossa so-
ciedade.

Os festejos juninos, 
voltados a Santo Antônio, 
São João, São Pedro, eram 
ansiosamente aguarda-
dos por todo ano, e enga-
lanados pelas quermes-
ses, notadamente, nos 
muitos recantos, e rin-
cões, de poucas oportuni-
dades para sair da cons-
tante rotina.

Ruas inteiras, enfeita-
das em bandeirinhas, a 
purificar o local da festa. 
Barraquinhas de maçã 
do amor, tiro ao alvo, bi-
lhetes da sorte, canjica, 
petiscos em cuja química 
é exibida a abundância 
e fartura aferida nas co-
lheitas, amealhadas com 
a ajuda dos santos, já não 
são tão habituais, mor-
mente, nestes tempos de 
cólera e Covid-19. E os 
meninos saiam a arranjar 
namoradas, onde as futu-
ras consortes poderiam 
estar dentre aquelas, 
do vai e vem entre cada 
quiosque.

As festas juninas, em-
bora sejam de origem 
francesa, chegaram ao 
Brasil, com a colonização 

portuguesa. Daí, as ex-
pressões ouvidas, do "pu-
xador, na dança das qua-
drilhas: - avancê; anarriê; 
tour...

O vestuário, a buscar 
satirizar os bailes das 
cortes, onde as mocinhas 
apresentavam-se em suas 
vestes rendadas, e os se-
nhores, em seus trajes so-
ciais para os casamentos 
nas famílias patriarcais 
nucleares, forjados em 
tratativas anteriores a 
própria puberdade, me-
diados por interesses di-
tados na hereditariedade.

As fogueiras, a serem 
montadas e acesas para 
agradecer a safra, de 
acordo com cada prote-
tor: Quadrada para Sto. 
Antonio de Pádua; Re-
donda, dedicada a São 
João Evangelista; Tridi-
mensional, voltada a São 
Pedro. Cada um no seu 
dia, 13, 24 e 29 de junho, 
respectivamente.

Fogos de artifícios e 
foguetes a espocar para 
agradecer e, comemorar 
os pedidos atendidos. Ba-
lões soltos a indicar o iní-
cio dos festejos, hoje es-
tão proibidos, conforme 
determinação da Lei esta-
dual-SP n. 16.987/2.018 
e pela Lei n.9.605/98, 
que dispõe sobre Crimes 
Ambientais.

AGLAETE NUNES
Advogada, militante, escritora e 

cofundadora da OAB mulher

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

Noites de junho

Foto: Reprodução

P O N T O  D E  V I S T A . . .
Dos benefícios de Auxílio por 

Incapacidade Temporária (parte 2)

RÔMULO LICIO DA SILVA
Advogado
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O frio engorda? A pele 
resseca? Não é raro que 
o inverno seja associado 
a mudanças negativas no 
corpo e que os benefícios 
e vantagens das tempera-
turas mais amenas sejam 
esquecidos ou ignorados. 
Se, por um lado, é natural 
sentir mais fome nos dias 
frios, por outro, o corpo 
apresenta espontanea-
mente um maior gasto 
energético, o que acaba 
levando muitas pessoas a 
adotarem hábitos equivo-
cados. Para manter o cor-
po e a saúde em dia neste 
inverno, confira uma lista 
de mitos e verdades da 
estação segundo especia-
listas: 

É comum sentir mais 
fome nos dias frios: Ver-
dade. Você certamente já 
se perguntou por que a 
gula parece vir com tudo 
no inverno. "Em tem-
peraturas baixas, nosso 
metabolismo tem como 
tendência ficar mais ace-
lerado. Com isso, é gerado 
mais calor na tentativa de 
aquecer o nosso corpo e, 
por consequência, o gas-

to calórico é maior, assim 
como a necessidade de se 
ingerir mais calorias. No 
frio, a sensação de prazer 
é muito maior quando in-
gerimos alimentos quen-
tes. E, normalmente, eles 
são mais calóricos. Mas, 
é preciso cuidado por-
que costuma-se praticar 
menos exercícios físicos 
e é possível que se ganhe 
quilos a mais na balança", 
alerta Nívea Bordin Cha-
cur, nutróloga da Clínica 
Leger. 

Se exercitar no inver-
no ajuda a emagrecer: 
Verdade. É normal bater 
aquela preguiça só de 
pensar em sair da cama 
nos dias mais frios, mas 
para quem quer emagre-
cer, essa pode ser a época 
ideal para dar início ao 
projeto verão. Isso por-
que no inverno o meta-
bolismo do corpo acelera, 
pela necessidade de pro-
duzir mais calor, ativando 
mecanismos naturais que 
promovem a queima de 
gorduras. "Para impulsio-
nar ainda mais essa ten-
dência do corpo a gastar 

calorias, vale manter a ro-
tina de exercícios sempre 
em dia. O ideal é praticar 
alguma atividade física 
diária por pelo menos 40 
minutos", completa Ní-
vea. 

É a melhor época para 
fazer cirurgia plástica e 
tratamentos estéticos: 
Verdade. Você sabia que é 
neste período que as clí-
nicas de cirurgia plástica 
e estética apresentam um 
aumento de cerca de 40% 
no movimento? E isso 
tem explicação. De acor-
do com a dermatologista 
Gina Matzenbacher, que 
também atua na Clínica 
Leger, a tendência é que 
as pessoas passem mais 
tempo em casa e se ex-
ponham menos ao sol, o 
que torna o pós-operató-
rio muito mais agradável. 
"A preocupação não está 
com a em si, mas sim no 
pós-operatório. As cirur-
gias nos seios e abdômen, 
por exemplo, exigem o 
uso da cinta durante dias 
ou até mesmo meses, o 
que pode incomodar nos 
dias quentes de verão.

Especialistas falam dos benefícios e 
desvantagens do frio para a beleza e a saúde

S A Ú D E  C A P I L A R . . .

Foto: Reprodução

B E L E Z A . . .

Quando o assunto é ca-
belo, sempre tem alguém 
que conhece alguma ver-
dade inegável” quem vem 
sendo passado de mãe 
para filha há gerações! Não 
é? 

Vou te contar 5 menti-
ras sobre cabelos, que ain-
da fazem a cabeça de mui-
tas pessoas!

1. “Cortar as pontas 
faz o cabelo crescer”. Não! 
O cabelo tem “vida” ape-
nas dentro do couro cabe-
ludo. A parte que emerge 
já é uma haste sem vida, 
e cortá-la não irá alterar o 
crescimento. O que acon-
tece é que, ao cortar as 
pontas danificadas, que já 
começaram a partir, o fio 
segue crescendo inteiro, 
sem chance de continuar 
partindo. Entenderam? 

2. “É possível reparar 
pontas que já foram que-
bradas”. Não! Justamente 
pelo fato do fio do cabelo 
ser tecido morto, ele é in-
capaz de se regenerar. 

3. “O cabelo pode 
voltar à cor natural após 
uma tintura ou descolora-
ção”. Não é mais possível. 
Ao usar uma tintura per-
manente, semipermanen-
te ou uma descoloração, 
elas têm ativos oxidantes 
que penetram no fio e re-
movem a melanina (que 
dá a cor ao cabelo), e in-
troduzem pigmento. Uma 
química de transformação 
não é reversível.

4. “A progressiva 
pode ser removida do ca-

belo”. Outro mito bastante 
difundido. A progressiva é 
uma química de transfor-
mação que desfaz ligações 
estruturais, não sendo 
possível o retorno do cabe-
lo ao estado natural. Sham-
poo não retira progressiva. 
Caso a parte alisada passe 
a ter a aparência “menos 
lisa”, ocorre pelo fato da 
química não ter sido feita 
da forma mais correta, ou 
o produto usado ter perdi-
do parte do petrolato exis-
tente na fórmula, que sai 
com as lavagens. 

5. “Os cabelos se 
acostumam com os produ-
tos”. Cabelo, por ser tecido 
morto, não se habitua ou 
cansa dos produtos usados 
de forma frequente. Quan-
do temos essa sensação, é 
que a necessidade do ca-
belo mudou. Por exemplo, 
um cabelo poroso pede 
produtos mais acidifican-
tes, mas quando já está 
com aparência mais sedo-
sa, os produtos antes usa-
dos não são mais necessá-
rios ao cabelo, que passa a 

precisar de outros 
ativos.

É certo que exis-
tem outros mitos 
sobre cabelos que 
muitos repetem 
como verdades, 
mas esses são os 
mais recorrentes.

HELAINY ARAUJO DEVOS
Técnica em Ciências Capilares

@saudecapilarvip, oi@Saudecapilar.VIP
www.saudecapilar.vip

5 mentiras que te contaram 
sobre cabelos

Foto: Divulgação
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Após a maioria da po-
pulação americana estar 
vacinada e estados come-
morarem a volta ao novo 
normal, os EUA agora en-
frentam a ameaça de um 
outro problema: o aumen-
to da inflação.

Conforme a pandemia 
vai diminuindo nos EUA, a 
procura por bens e servi-
ços também vai se recupe-
rando e, para surpresa de 
muitos, mais rapidamen-
te do que a oferta desses 
mesmos bens e serviços. E 
a regra é simples no mer-
cado: quando a demanda 
supera a oferta, os preços 
aumentam.

Mais americanos estão 
comprando em lojas, co-
mendo em restaurantes 
e planejando férias. Eles 
estão gastando parte das 
economias que acumula-
ram durante a pandemia, 
incluindo dinheiro recebi-
do de cheques de estímulo 
do governo.

Entretanto, a oferta não 
está de volta na mesma 
proporção ou 
necessidade. 
A pandemia 
pausou as ca-
deias de abas-
tecimento de 
muitos itens, 
i n c l u i n d o 
chips de com-
putador, tinta, 
madeira ser-
rada e inúme-

ros utensí-
lios como 
roupas e 
s a p a t o s . 
Ta m b é m 
interrom-
peu os 
hábitos de 
trabalho, e 
nem todos 
podem - 

ou querem - retornar ime-
diatamente aos seus anti-
gos empregos.

Existem algumas ra-
zões para acreditar que a 
diferença entre a deman-
da e a oferta possa levar 
mais tempo do que o ini-
cialmente previsto por es-
pecialistas.

Se por um lado, o da 
procura, os americanos 
têm dinheiro para gastar, 
em parte devido a aos es-
tímulos que o governo 
injetou na economia. Por 
outro lado, o americano 
conta com uma história 
plausível sobre porque a 
inflação não vai durar. Este 
é o cenário que a maioria 
dos funcionários do novo 
presidente americano Bi-
den considera mais prová-
vel.

Um dos motivos apon-
tados para essa descrença 
dos funcionários do Go-
verno Biden em relação 
aos alertas pessimistas so-
bre a inflação é que os eco-

nomistas superestimaram 
os riscos de inflação no sé-
culo 21. Aparentemente as 
várias características da 
moderna economia ame-
ricana parecem conter a 
inflação. Sendo a compe-
tição global uma delas, e 
também o fim dos estímu-
los federais que também 
servirá para reduzir o po-
der de compra de parte da 
população e consequente-
mente a procura por bens 
e serviços.

Espera-se que esse oti-
mismo do Governo Biden 
possa ser visto na práti-
ca, pois hoje o que vemos 
são preços de inúmeros 
produtos e serviços su-
bindo exponencialmente e 
já sentimos afetar no bol-
so. Apenas para citar um 
exemplo prático, preços 
das corridas de Uber subi-
ram absurdamente.

T o d a v i a , 
vamos acre-
ditar que esse 
otimismo do 
Governo se 
realize e a eco-
nomia ame-
ricana volte 
fortalecida e 
e q u i l i b r a d a 
após essa ter-
rível pande-
mia.

Fotos: Pixabay

Nem só de comemoração vivem os EUA após atingir 
maioria da população vacinada contra a Covid-19

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

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

Os novos heróis chineses
Embora a China atual-

mente não tenha os me-
lhores atletas dos esportes 
mais populares do mundo, 
como futebol, basquete e 
críquete, eles estão muito 
à frente da concorrência 
no mundo virtual dos jo-
gos. O esporte eletrônico 
na China se desenvolveu 
com notável velocidade 
e agora é praticado em 
grande escala. O Tencent 
e o Alibaba organizam 
competições de jogos em 
estádios de futebol que 
se esgotam em minutos e 
transmite ao vivo online 
para milhões de fãs que 
não conseguem um in-
gresso. Na China, os jogos 
são mais do que uma ten-
dência; é a mãe de todas 
as tendências - para gran-
de aborrecimento do go-
verno, que vê o jogo como 
uma influência corruptora 
sobre o espírito dos jo-
vens. Com isso em mente, 
Pequim decidiu em 2018 
revisar todas as licenças 
de jogos, uma decisão que 
imediatamente colocou as 
ações da Tencent em que-
da livre. No entanto, o go-
verno já parece ter muda-
do de ideia, uma vez que a 
quantidade de renda per-
dida e empregos perdidos 
é potencialmente enorme. 
Na verdade, o nível de de-
pendência do jogo na Chi-
na é tão grande que nem 
mesmo o Partido tem mui-
ta chance de ser capaz de 
reverter o que efetivamen-
te se tornou uma obsessão 
nacional. Então, como essa 
obsessão se originou?

A China foi o primeiro 
país a reconhecer o vício 
em internet como uma 
doença e a abrir clínicas 
de reabilitação para li-
dar com ele. As raízes do 

problema podem ser en-
contradas na realidade de 
que a sociedade chinesa é 
extremamente competiti-
va. A importância de 're-
presentar' é incutida nas 
crianças desde tenra ida-
de e os pais dão-lhes um 
'bom' exemplo trabalhan-
do muito e por muito tem-
po para melhorar as coisas 
para suas famílias. Nessas 
circunstâncias, muitas 
crianças ficam ansiosas 
porque não são capazes de 
corresponder às grandes 
expectativas que têm. Para 
essas crianças, a internet 
costuma ser uma forma de 
fuga, um lugar onde nos 
jogos elas podem se tornar 
os heróis que não são ca-
pazes de ser na vida real. 
Além do mais, o advento 
do smartphone significou 
que essa forma viciante de 
escapismo agora está dis-
ponível em qualquer lugar 
e a qualquer hora. Tama-
nha é a importância da 
internet em geral e dos jo-
gos em particular na vida 
chinesa que os melhores 
jogadores online adquiri-
ram uma espécie de status 
de estrela pop.

Trecho do livro: O Novo 
Normal da China.

Contato e informações 
sobre as palestras de Pas-
cal Coppens: +55(84) 
999833497

PASCAL COPPENS
Autor, palestrante, sinologista

e empreendedor
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Para quem sonha em 
ver uma CPI da Pande-
mia, ampla, geral e irres-
trita, está cada vez mais 
difícil. Principalmente se 
depender da boa vonta-
de do Supremo Tribunal 
Federal (STF). Na última 
segunda-feira, a ministra 
Rosa Weber decidiu sus-
pender as convocações 
de governadores deter-
minadas pela Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Pandemia.  Em 
votação, após decisão da 
ministra, a maioria deci-
diu manter a suspensão 
da convocação dos gover-
nadores.

Segundo ela, a decisão 
foi motivada por um re-
curso protocolado pelos 
governadores para evitar 
os depoimentos. Segun-
do a ministra, os chefes 
do Executivo local devem 
prestar contas perante as 
assembleias legislativas 
ou ao Tribunal de Contas 
da União (TCU), jamais 
perante o Congresso Na-
cional. 

"Tenho por suficiente-
mente evidenciado, pelo 
menos em juízo prelimi-
nar, fundado em cognição 
sumária inerente aos pro-
nunciamentos judiciais 
cautelares, que a convo-
cação de governadores 
de estado pelo órgão de 
investigação parlamentar 
do Senado Federal (CPI 
da Pandemia), excedeu 
os limites constitucionais 
inerentes à atividade in-
vestigatória do Poder Le-
gislativo”, decidiu.

Mais uma vez, é notó-
rio que a Comissão Par-
lamentar tem trabalhado 
de forma diferente quan-
do se trata de ideias a 
favor do presidente Jair 
Bolsonaro. Ao impedir 

que governadores e pre-
feitos sejam ouvidos, sim-
plesmente mantém o foco 
na pandemia e em acusar 
apenas o Governo Fede-
ral, ainda sem provas. O 
que se nota nas sessões 
do colegiado é que quem 
é a favor do presidente é 
tratado com desdém e em 
certos pontos até mesmo 
com radicalização, por 
parte da comissão. 

Em suma, a CPI co-
meçou a perder o foco 
e até mesmo força. Ela 
já passou por diversos 
aspectos, sem qualquer 
explicação até agora. Pri-
meiramente foi a cloro-
quina, depois gabinete 
paralelo, agora máscara 
e não querem chamar os 
prefeitos e governadores. 
Se quer apurar Covid e 
culpados, é mais do que 
necessário olhar para os 
que utilizaram a verba 
pública de forma errada, 
como o caso do Amazo-
nas, governado por WIl-
son Lima, um dos cabeças 
do que protocolou o re-
curso no STF para não ter 
que se ouvido de forma 
obrigatória.

 Na decisão de Weber, 
os governadores podem 

ser convidados, como foi 
Wilson Witzel para depor, 
mesmo com uma liminar 
que não necessitava.Essa 
mesma liminar concedi-
da ao ex-governador, cas-
sado no Rio de Janeiro, foi 
que deu o poder para ele 
responder apenas o que 
lhe interessasse, fazendo 
com que abandonasse o 
plenário no momento em 
que se insistiu acuado. 
Em sem depoimento ao 
colegiado, Witzel apenas 
alertou que faltou comu-
nicação com o governo 
federal na questão dos 
respiradores e das verbas 
públicas, o que causou 
seu afastamento e em se-
guida seu impeachment 
votado.

Relator divulga lista de 
investigados

Uma lista com 14 no-
mes foi apresentada pelo 
relator da Comissão Par-
lamentar de Inquérito 
(CPI) da Pandemia do 
Senado, Renan Calheiros 
(MDB-AL). Inicialmente 
tratadas como testemu-
nhas, agora, elas passam 
a ser investigadas. Na re-
lação estão o ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, 
os ex-ministros Eduardo 

Pazuello (Saúde) e Ernes-
to Araújo (das Relações 
Exteriores) e o ex-secre-
tário de Comunicação 
Social da Presidência da 
República Fabio Wajngar-
ten.

Calheiros avaliou que 
a CPI tem feito sua parte. 
Segundo ele, os critérios 
para tornar essas pesso-
as investigadas é o fato 
"de elas já terem pres-
tado depoimento à CPI". 
No entendimento do rela-
tor, a mudança é positiva 
para a segurança jurídica 
do próprio investigado. "A 
partir da declaração des-
sa condição, ele passa a 
ter acesso a informações 
e acesso às provas e indí-
cios que estão sendo jun-
tados na investigação", 
afirmou.

Na prática, a mudança 

permite que os citados 
constam na lista de in-
diciados pela comissão, 
ao fim dos depoimentos, 
quando uma denúncia 
deverá ser feita ao Minis-
tério Público. Na condi-
ção de investigados, a CPI 
poderá também aprovar 
quebra de sigilos e ope-
rações de busca e apreen-
são em endereços ligados 
a eles. 

Os nomes divulgados 
são: Marcelo Queiroga 
(ministro da Saúde); Edu-
ardo Pazuello (ex-minis-
tro da Saúde); Ernesto 
Araújo (ex-ministro de 
Relações Exteriores); Fá-
bio Wajngarten (ex-se-
cretário de Comunicação 
Social); Mayra Pinheiro 
(secretária de Gestão do 
Trabalho do Ministério da 
Saúde);Nise Yamaguchi 
(médica);Paolo Zanotto 
(médico); Carlos Wizard 
(empresário); Arthur 
Weintraub (ex-assessor 
especial da Presidência 
da República); Francieli 
Fantinato (coordenadora 
do Programa Nacional de 
Imunização); Marcellus 
Campelo (ex-secretário 
de Saúde do Amazonas); 
Elcio Franco (ex-secre-
tário executivo do Mi-
nistério da Saúde); Elio 
Angotti Neto (secretário 
do Ministério da Saúde) 
e Luciano Dias Azevedo 
(médico).

CPI da Pandemia: Rosa Weber suspende convocação de governadores

Foto: Divulgação/Governo

Foto: Marcos Oliveira/ Agência Senado

Após participação de Witzel, ministra do STF garante  decisão motivada por um recurso protocolado pelos governadores
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Recentemente, levan-
tamento, feito pelo eco-
nomista Daniel Duque, 
do Ibre/FGV (Instituto 
Brasileiro de Economia, 
da Fundação Getúlio Var-
gas), apontou que o Brasil 
aparece na segunda pior 
posição do ranking de in-
felicidade mundial, atrás 
apenas da Turquia.

Embora o nível de sa-
tisfação medido pelo ín-
dice se relacione sobretu-
do a fatores econômicos, 
como taxa de inflação e 
desemprego, instabilida-
de política, saúde, bem-
-estar físico e emocional, 
segurança pessoal são fa-
tores que têm impactado 
a percepção das pessoas 
acerca da felicidade, colo-
cando o assunto na ordem 
do dia.

Fato incontestável é 
que uma das maiores 
questões da humanidade 
diz respeito à busca pela 
felicidade. Já no século 
XVII, o jesuíta e escritor 
espanhol Balthazar Gra-
cian dizia que "todos os 
mortais estão em busca 
da felicidade, um sinal de 
que nenhum deles é feliz”.

Já n século 469 a.C., 
Sócrates dizia que a feli-
cidade não se relacionava 
apenas à satisfação dos 
desejos e necessidades do 
corpo, mas, principalmen-
te, da alma. Para o filóso-
fo, a felicidade era o bem 
da alma que só podia ser 
atingido por meio de uma 
conduta virtuosa e justa.

Aristóteles, outro im-
portante filósofo da An-
tiguidade Clássica, con-
cordava que o alcance 
da eudaimonia derivaria 
também da virtude. Mas, 

para ele, a maior virtude 
de nossa “alma racional” 
seria o exercício do pen-
samento, o qual aproxi-
maria o ser humano à di-
vindade.

Na Idade Média perce-
bemos uma aproximação 
entre a ideia de felicidade 
e salvação da alma - temas 
correntes na filosofia de 
pensadores cristãos como 
Agostinho de Hipona e To-
más de Aquino.

Chegando ao século 
XIX, auge da Revolução 
Industrial, a solidez das 
certezas, em parte advin-
da da fé cristã vinda do 
Medievo, se desfazia. A 
revolução tecnológica e 
industrial criava o novo 
homem, a nova socieda-
de, o novo modus vivendi. 
Em meio ao vertiginoso 
crescimento das cidades 
dava-se o esgarçamento 
dos laços, as mudanças 
nas relações de trabalho, 
as ambiguidades trazi-
das pelo saber científico. 
Seria o homem moderno 
o primeiro a relacionar 
as incertezas de uma era 
turbulenta à incapacidade 
de sentir-se plenamente 
feliz?

O que não podemos 

negar, tratando-se de uma 
ilusão ou não, é que a pro-
messa de felicidade tem 
se tornado o carro-chefe 
da sociedade contempo-
rânea. Para Slavoj Zizek, 
isso se dá porque a felici-
dade tornou-se um produ-
to dos valores capitalistas 
que prometem implicita-
mente a satisfação através 
do consumo e do sucesso 
material.

O grande problema é 
que, paradoxalmente, a 
própria lógica capitalis-
ta impossibilita que to-
dos tenham igual sucesso 
material, pois para um 
ganhar, outro precisaria 
perder.  O resultado dis-
so é que na medida em 
que a realidade se choca 
com o número incontável 
de promessas de sucesso 
oferecidas pelo capita-
lismo, dá-se o mal-estar, 
fruto da frustração por 
não alcançá-las. Assim, 
o capitalismo ao mesmo 
tempo que vem utilizando 
sistematicamente o ideal 
de felicidade para sua ma-
nutenção, tornou-se um 
dos maiores causadores 
de mal-estar da contem-
poraneidade.

Ao fim e ao cabo, a fe-
licidade, como nos lembra 
Freud, pai da psicanálise, 
trata-se de uma experi-
ência de prazer episódica. 
No entanto, o que per-
cebemos é que em meio 
às múltiplas incertezas 
trazidas pela pandemia, 
às constantes ameaças 
socioambientais, à ins-
tabilidade política e eco-
nômica, à volatilidade do 
mundo virtual, esse sen-
timento tem se tornado 
ainda mais evanescente.

Todos os mortais estão em busca da 
felicidade, sinal de que nenhum é feliz

H I S T Ó R I A  E  P O L Í T I C A . . .

CAROLINA RODRIGUES 
RIBEIRO

Graduada em história pela Univer-
sidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro (UNIRIO) e Pós-graduada em 
Ciência Política pela Universidade 

Candido Mendes

O governo federal in-
formou na última semana 
que uma parceria firma-
da entre o Ministério da 
Educação (MEC) e a Co-
missão de Valores Imobi-
liários (CVM) qualificará 
cerca de 500 mil profes-
sores da rede pública do 
país em educação finan-
ceira. A meta é beneficiar 
cerca de 25 milhões de 
alunos.

Segundo o MEC, os cur-
sos terão início no mês 
de julho e farão parte do 
currículo continuado de 
formação de professores 
da rede básica, tanto em 
escolas públicas quan-
to particulares de todo o 
país.

Os cursos de formação 
- que terão duração de 40 
horas-aula - serão feitos 
na modalidade ensino a 
distância (EaD) e visam a 
auxiliar educadores a in-
centivar práticas de saú-
de financeira e empreen-
dedorismo nos jovens.

De acordo com dados 
divulgados pelo Ministé-
rio da Educação, o Brasil 
tem atualmente 2,3 mi-
lhões de professores nos 
ensinos básico e funda-

mental. E a estimativa do 
ministério é atingir, pelo 
menos, 25% desses pro-
fissionais com a capaci-
tação em educação finan-
ceira.

O órgão informou ain-
da que os conhecimentos 
sobre educação financei-
ra, no entanto, não farão 
parte de uma nova disci-
plina a ser implementada 
na grade, e serão incor-
porados à grade curricu-
lar já existente de forma 
complementar ao ensino 
das matérias já adotadas 
nas instituições de ensi-
no.

Segundo nota publica-
da pela Comissão de Valo-
res Imobiliários (CVM), a 
responsabilidade pela in-
fraestrutura de aprendi-
zagem do curso ficará por 
conta da entidade, que 
desenvolverá uma plata-
forma digital de ensino 
para os docentes. Já ao 
Ministério da Educação 
ficará responsável por 
engajar os professores e 
divulgar a plataforma en-
tre eles, além de articular 
a inclusão do conheci-
mento nas escolas.

Foto: Studio Formatura/Galois

Professores receberão capacitação 
para ensinar educação financeira
Governo federal informou que parceria vai viabilizar 

capacitação de 500 mil docentes da rede pública

E D U C A Ç Ã O . . .
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Não é novidade saber 
que a parte da população 
social e economicamen-
te desfavorável é aquela 
que mais se torna vulne-
rável às intempéries da 
vida. Isso não poderia ser 
diferente dentro do ce-
nário brasileiro atual da 
pandemia. Desde medi-
das de testagem e de seu 
acesso, até o uso de más-
caras tecnicamente mais 
adequadas, e o acesso 
privilegiado às vacinas, 
tudo seguiu um protocolo 
econômico, mas não de-
mocrático. Mais uma vez: 
aqueles que podem pa-
gar são mais bem assisti-
dos. Consequentemente, 
a parcela da população 
mais pobres sofreu mais 
(e continua a sofrer) com 
a pandemia.

Diante de tal realidade, 
vale questionar a função 
do estado e do poder, de 
um lado, e a liberdade e 
a subjetividade, de outro. 
Democraticamente, todo 
cidadão constitui um su-
jeito de direitos e de res-
ponsabilidades morais, o 
qual, teoricamente, tem a 
liberdade de analisar cri-
ticamente as condições 
presentes e identificar 
práticas e modo de pen-
samento que se mostram 
disfuncionais para a po-
pulação. Infelizmente, a 
parte da população mais 
atingida sofre também, 
com exceções, o peso da 
desinformação, e muito 
frequentemente, de uma 
educação formal defici-
tária. Deve-se considerar 
também a complexidade 
das relações de poder, as 
quais estão em constan-

te mudança dentro e en-
tre grupos, indivíduos e 
instituições, o que torna 
difícil ver, por exemplo, 
os efeitos da disfuncio-
nalidade do estado como 
sujeito jurídico com obri-
gações com seus cidadãos 
como um todo.  Enquanto 
isso, o mercado continua 
ditando a política. Assim, 
interesses individuais de 
um grupo são mascara-
dos como interesses pú-
blicos, um tipo de merca-
do político que segue as 
leis de oferta e demanda, 
entre os o segmento polí-
tico e o privado, em uma 
troca de favores, apoios, 
financiamentos e privilé-
gios. Nesse jogo, a classe 
economicamente depau-
perada não tem qualquer 
chance.

Certamente, no estado 
democrático, o poder não 
é exercido com coerção 
ou violência, impedindo 
ou forçando algo, no en-
tanto, ele ainda pode ser 
executado de outras for-
mas. Uma delas está na 
formação de estados de 
dominação: quando não 
respondemos à violência 
do estabelecimento de 
relações assimétricas de 
poder. 

A pandemia do Covid e as 
desigualdades sociais

MÔNICA DE FREITAS
Bacharel em Letras, professora de 

inglês e mestre em Filosofia 
(PR2-55697)

monikadefreitas@gmail.com

É T I C A  E  C I D A D A N I A . . .

O Navio de Pesquisa 
Hidroceanográfico Vital 
de Oliveira é da Marinha 
do Brasil e recebeu o nú-
mero de costado H-39. É 
equipado para pesquisas 
oceanográficas em Geolo-
gia e Biologia. Destaca-se 
pelo grande número de 
equipamentos científicos 
a bordo. O nome é uma ho-
menagem ao capitão-de-
-fragata Manoel Antonio 
Vital de Oliveira, patrono 
da hidrografia brasileira.

É um navio moderno, 
com o propósito de servir 
como Plataforma Maríti-
ma, Laboratório Oceânico 
e Laboratório Multiuso, 
fazendo o monitoramen-
to e caracterização física, 
química, biológica, geoló-
gica e ambiental de áreas 
oceânicas, para a explora-
ção de recursos naturais, 
nos recursos minerais, 
óleo e gás, ampliando a 
presença brasileira no 
Atlântico Sul e Equatorial.

A embarcação assegu-
ra avanços em estudos 
em áreas oceânicas e na 
proteção das riquezas 
das jurisdições marítimas 
brasileira. Pode ser utili-
zado em diversos setores, 
como pesca, meteorolo-
gia, exploração de recur-
sos minerais e preserva-
ção do meio ambiente.

Foram instalados a 
bordo 5 laboratórios, sen-
do 2 molhados e 3 secos, 
com 28 equipamentos 
científicos, dentre eles: O 
Ecobatímetro monofeixe 
EA 600: é um aparelho 
utilizado para sondagem, 
de frequência sônica ou 
ultrassônica. O tempo que 
o som leva entre a sua 
emissão e a sua recepção, 
combinado a velocidade 

do som na água, determi-
na a profundidade entre a 
superfície da água e o lei-
to do canal. O Ecobatíme-
tros multifeixe EM122 e 
EM710: este tipo permite 
que sejam obtidas profun-
didades sobre uma faixa 
especifica. O Perfilador de 
subfundo SBP120 (2,5 a 
7,0 Khz): é utilizado para 
identificar e caracterizar 
camadas de sedimento ou 
rocha abaixo do fundo do 
mar. O Sonar de Varredu-
ra Lateral (SVL) 5000 v2: 
trata-se de um sonar re-
bocado próximo ao fundo 
marinho, que transmite 
pulso sonoros de alta fre-
quência, utilizado na bus-
ca de objetos afundados, 
localizar naufrágios, dutos 
submarinos, minas etc. O 
U-CTD (Underway-Con-
ductivity, Temperature, 
Depth recorder): realiza 
a medição do CTD (con-
dutividade, temperatura 
e profundi-
dade) com 
o navio em 
movimento 
em até 20 
nós. O MVP 
( M o v i n g 
Vessel Pro-
filer): coleta 
dados oce-
anográficos 
p r e c i s o s 

sem a necessidade parar 
o navio. O TV-Grab é utili-
zado para coleta de sedi-
mentos do leito marinho, 
sobretudo para águas 
profundas. O Piston Co-
rer: amostrador pontual 
de material geológico no 
subsolo marinho. Impor-
tante para projetos de dra-
gagem, estudos de sedi-
mentologia e geoquímica, 
estabelecimento de rotas 
para cabos e dutos sub-
marinos. A Estação Me-
teorológica Automática: 
mede, processa e arma-
zena dados meteorológi-
cos como vento, umidade, 
temperatura do ponto de 
orvalho, teto de nuvens, e 
outros.

O navio é fruto do acor-
do de cooperação firmado 
entre os ministérios da 
Defesa (MD) e da Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação 
(MCTI), a Marinha do Bra-
sil (MB) e as empresas Pe-
trobras e Vale.

“O navio impulsiona 
nosso poder de dissua-
são porque trabalha com 
oceanografia física que 
mede a temperatura da 
superfície do mar, quali-
dade e suas propriedades, 
facilitando, por exemplo, 
missões com submari-
nos”, acrescentou Jaques 
Wagner, Ex-ministro da 
Defesa.

O Navio Hidroceanográfico Brasileiro

Foto: Reprodução
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A Aldeia de Arcozelo 
está localizada no muni-
cípio de Paty do Alferes, 
no Estado do Rio de Ja-
neiro. Era a sede da histó-
rica fazenda Freguesia, de 
propriedade de Manoel 
Francisco Xavier e de sua 
esposa, a Baronesa de So-
ledade, onde, no ano de 
1838, se deu a maior re-
volta de escravos ocorri-
da no Vale do Paraíba do 
Sul.

O Tenente-coronel Gil 
Francisco Xavier herdou 
a Fazenda Freguesia. En-
dividado pelo jogo, cedeu 
ou vendeu a fazenda para 

o médico português Joa-
quim Teixeira de Castro, 
que mudou o seu nome 
para Fazenda Arcozelo 
(nome da quinta da fa-
mília, em Portugal, Fre-
guesia de São Miguel de 
Arcozelo).

A partir de 1930, o ex-
celente clima da região 
passou a ser nacional-
mente conhecido pela 
propaganda feita pelo 
médico infectologista Mi-
guel da Silva Pereira. A fa-
zenda histórica foi, então, 
transformada em hotel.

Finalmente, a fazenda 
foi loteada e a parte com 

as edificações tornou-
-se propriedade de João 
Pinheiro Filho, que, em 
1958, com aprovação de 
seus filhos, a doou ao Em-
baixador Paschoal Carlos 
Magno.

Secretário Geral do 
Conselho Nacional. Pre-
sidente de diversas insti-
tuições culturais por todo 
país. Paschoal Carlos 
Magno, filho de italianos, 
nascido no Catete, bairro 
da cidade do Rio de Janei-
ro, em 13 de janeiro de 
1906. Um idealista que 
dedicou toda sua vida à 
mocidade estudantil do 
Brasil e ao teatro. Fun-
dador do Teatro do Estu-
dante do Brasil, uma de 
suas maiores criações. 
De onde saíram artistas 
como Sergio Cardoso, 
Sergio Brito, Maria Pom-
peu, entre outros. Fun-
dou, em 1965, aquele que 
seria o seu maior projeto: 
Aldeia de Arcozelo re-
gistrada como Fundação 
João Pinheiro Filho, des-
tinada a ser um centro de 
repouso para artistas e 
colégio de artes.

O complexo cultural 
incluía o anfiteatro Itália 
Fausta, com 1.200 luga-
res, o Teatro Renato Via-
na, com 400 lugares, uma 
sala de música Padre José 

Mauricio (para 150 ou-
vintes); os espaços para 
as artes plásticas, Galeria 
Pancetti e Galeria Bernar-
delli; uma sala de vídeo, 
Alberto Cavalcanti (com 
80 lugares); biblioteca, 
coreto, além do edifício 
colonial, com 54 quartos, 
salões e varanda. Exi-
gindo dedicação e uma 
considerável soma de di-
nheiro. O que fez com que 
Paschoal colocasse sua 
vida e seus bens no pro-
jeto. O piano de cauda, de 
sua casa em Santa Teresa, 
foi vendido para a cons-
trução da piscina, e, como 
outros de seus bens tive-
ram o mesmo destino. A 
venda para manutenção 
de um sonho.

Em 1971, com altos e 
baixos, sofrendo e ven-
cendo crises políticas, 
financeiras e jurídicas, a 
Aldeia foi sede do VI Fes-
tival Nacional de Teatro 
de Estudante com parti-
cipação de 32 grupos rea-
lizando espetáculos ao ar 
livre e no Renato Viana. 
Sediou, também, inúme-
ros festivais, seminários e 
congressos de teatro, cir-
co, dança, ópera, cinema 
educação, artes plásticas, 
música e arte indígena.

Em 1978, Paschoal 
Carlos Magno vende a 
casa de Santa Teresa para 
pagar dívidas acumula-
das. No ano seguinte, en-
dividado, ameaçou atear 
fogo na Aldeia . O Brasil 
inteiro enviou notas de 1 
cruzeiro para salvar um 
importante e espetacular 
espaço cultural.

A Aldeia de Arcozelo 
ou Centro Cultural Carlos 
Magno foi considerado o 
maior centro Cultural da 
America Latina em área, 
que após a morte de Pas-
choal, em 1980, teve sua 
decadência acelerada. Os 
herdeiros do embaixador 
chegaram a um enten-
dimento e entregaram a 
aldeia à Sec. do Ministé-

rio da Educação e Cultura 
(MEC).

Hoje, a Aldeia de Ar-
cozelo pertence a Funart 
e foi interditada, base-
ada em laudo técnico 
que apontou o perigo do 
imóvel desabar. Entre os 
problemas estão paredes 
com rachaduras, infiltra-
ção, janelas quebradas 
e parte do telhado com 
riscos de ruir. Criada há 
cinco décadas, o local se 
transformou em um es-
paço em ruínas.

Aldeia de Arcozelo: um plano de sonho e esperança

VITOR CHIMENTO
Biólogo e jornalista

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

Fotos: Divulgação
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Pesquisa realizada 
pelo Zarpo, agência onli-
ne de viagens focada nos 
melhores hotéis e resorts 
do Brasil, revela que 89% 
dos viajantes declararam 
sentir segurança para 
viajar ainda neste ano, e 
mais de 50% se sentem 
seguros para viajar nos 
próximos três meses. Um 
dos motivos sinalizados 
pelos viajantes foi o tra-
balho feito pelos hotéis 
e resorts, que adotaram 
medidas efetivas de segu-
rança e higiene.

"Do check-in ao che-
ck-out, diversos protoco-
los estão sendo seguidos 
e atualizados conforme 
as mudanças no cenário 
pandêmico, visando a 
segurança de hóspedes e 
funcionários", afirma Da-
niel Topper, CEO do Zar-
po.

Entre as mudanças 
mais comuns nos hotéis e 
resorts, estão treinamen-
tos de funcionários sobre 
os novos procedimentos, 
adaptações na infraes-
trutura e na programação 
para evitar aglomerações, 
funcionamento com capa-
cidade de ocupação me-
nor, mudanças na manei-
ra de servir as refeições, 
instalação de dispensers 
de álcool em gel e novas 

rotinas de limpeza nas 
áreas comuns e privadas.

Quanto aos destinos, 
93% afirmam querer 
viajar em território na-
cional, enquanto apenas 
7% têm intenção de via-
jar para fora do Brasil. 
Entre as regiões mais ci-
tadas pelas pessoas que 
desejam viajar pelo país, 
estão Nordeste (52,3%), 
Sudeste (25,6%) e Sul 
(15%). "Os lugares que 
ganharam destaque na 
preferência dos viajantes 
foram Porto Seguro, Por-
to de Galinhas, interior 
de São Paulo e Gramado, 
destinos turísticos já co-
nhecidos e muito estima-
dos pelos brasileiros", re-
vela Topper.
Calendário de vacinação 

aumenta expectativa
Viajar se mantém no 

topo da lista dos brasilei-
ros, uma das principais 
expectativas para depois 
dos longos períodos de 
distanciamento social. 
Existe uma demanda re-
primida desde quando 
a pandemia começou. A 
intenção de fazer as ma-
las e 'zarpar' ficou ainda 
mais evidente com a nova 
atualização do calendário 
de vacinação contra a Co-
vid-19.

Antes mesmo da cons-
trução do forte, a Ilha da 
Laje – localizada na Baía 
de Guanabara, a três 
quilômetros da Urca – 
foi mais um dos lugares 
onde franceses tentaram 
estabelecer uma base 
para a França Antártica, 
em 1555. O que eles não 
esperavam era encontrar 
tantas adversidades: as 
condições atmosféricas 
e a proximidade do mar 
fizeram com que a pri-
meira ressaca desalojas-
se e desarticulasse toda a 
bateria ali instalada, com 
canhões sendo arrasta-
dos por água abaixo – o 
que contribuiu para que 
deixassem o local. Devido 
a esse fato, eles passaram 
a chamá-la de Ratier ou 
Ratoeira.

Em 1836 serviu de 

prisão ao líder revolucio-
nário Farroupilha Bento 
Gonçalves e a Pedro Bo-
ticário. Em 15 de março 
de 1837, ambos tentaram 
uma fuga, mas Pedro Bo-
ticário, por ser muito gor-
do, não conseguiu passar 
por uma janela. Em soli-
dariedade, Bento Gonçal-
ves também desistiu da 
fuga, sendo ambos trans-
feridos, logo após, para 
outras prisões.

De sobre as suas pe-
dras, o então tenente 
Antônio Carlos de Mariz 
e Barros corajosamente 
conseguiu evitar o nau-
frágio de uma barca fran-
cesa, o que lhe valeu rece-
ber do governo daquele 
país, a Legião de Honra.

No início do século 
XVIII, a mando dos portu-
gueses, o Forte da Laje foi 

erguido na ilha. No local, 
também estiveram deti-
dos vários personagens 
da História do Brasil, 
como o estadista José Bo-
nifácio, o político Cipria-
no Barata e o poeta Olavo 
Bilac.

Em 1903 foram insta-
ladas uma torre com dois 
canhões de 240mm, ou-
tra com dois canhões de 
150mm, e duas com dois 
canhões de 75mm, além 
de instalação e monta-
gem de parte elétrica. Em 
1953, o forte passou a 
ser chamado de Almiran-
te Tamandaré, uma ho-
menagem à Marinha de 
Guerra. Atualmente, seus 
bens materiais estão sob 
a responsabilidade da 
Fortaleza de São João. Um 
projeto para a construção 
de um complexo de lazer 
e entretenimento no local 
está em curso. A previsão 
de inauguração é até os 
Jogos Olímpicos de 2016.

Curiosidades
Laje é uma pequena 

ilha, que mede cerca de 
100 metros em sua maior 
dimensão. O nome Laje 
é decorrente de ser uma 
ilha de pedra, com forma 
semelhante à um platô de 
rocha sobre o mar.

Foto:  Divulgação

Foto:  Divulgação

Foto: Divulgação/Gramado

Cerca de 90% declaram 
sentir segurança para viajar

Forte Tamandaré da Laje
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 . . .

Gramado (RS), no inverno, 
vai receber muitos turistas
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A Copa do Brasil sor-
teou na última terça-feira 
(22) os  confrontos das 
fases de oitavas de final 
da competição. E nela 
estarão presentes três 
clubes cariocas: Flamen-
go, Fluminense e Vasco. 
O Botafogo foi eliminado 
na segunda fase da com-
petição para o ABC, do 
Rio Grande do Norte. Na 
fase anterior, a terceira, o 
Vasco eliminou outro ca-
rioca: o Boavista.

E o sorteio foi, em te-
oria, generoso com Fla-
mengo e Fluminense. O 
Rubro-Negro depois de 
eliminar o Coritiba pela 
terceira fase com duas vi-
tórias, agora vai encarar 
o ABC, o mesmo time que 
tirou o Glorioso. O ABC 
eliminou na fase anterior 
outro time da primeira 
divisão, a Chapecoense. 
Atualmente os potiguares 
estão na Série C do Brasi-
leiro. O Fla joga a primei-
ra em casa.

O Fluminense também 
ganhou um respiro e vai 
encarar o Criciúma, que 
também está na Terceira 
Divisão. O Tricolor pas-
sou pelo Red Bull Bra-
gantino na terceira fase e 
agora tem esse confronto 
diante dos catarinenses. 
O rival, inclusive, já foi 
campeão da competição, 
em 1991, igual ao Flumi-

nense que foi vencedor 
em 2007.

Já o Vasco terá um ri-
val mais complicado pelo 
caminho: o São Paulo. A 
equipe paulista, apesar 
de nunca ter vencido a 
Copa do Brasil, os paulis-
tas vem de título estadual 
neste ano. A equipe conta 
com nomes 
como Daniel 
Alves, Éder 
e Benítez. O 
primeiro con-
fronto acon-
tece na capi-
tal paulista 
e a volta em 

São Januário.
Além dos cariocas es-

tão na competição ain-
da Grêmio, Atlético-MG, 
Athlético-PR e Santos, 
equipes que já faturaram 
a Copa do Brasil. O atual 
campeão, o Palmeiras, foi 
eliminado pelo CRB na 
fase anterior.

Um dos grandes des-
taques do Flamengo nas 
campanhas vitoriosas 
desde 2019, o meia Ger-
son fez na última quar-
ta-feira seu último jogo 
com a camisa do clube. O 
Camisa 8da Gávea acertou 
sua transfeRências para 
o Olympique de Marseil-
le, da França, e o Rubro-
-Negro vai receber cerca 
de R$ 154 milhões pela 
transação. ELe ainda vai 
disputar as Olimpíadas de 
|Tóquio, no próximo mês, 
pela Seleção Brasileira.

“A gente nunca pensa 

em se despedir. Uma das 
coisas mais difíceis que 
tem no mundo é se despe-
dir de pessoas, de coisas 
que você ama. Quando se 
despede de um amigo, de 
um familiar…”, disse às 
lágrimas após a vitória 
diante do Fortaleza, no 
Maracanã.

Com a camisa do Fla-
mengo, Gerson conquis-
tou os Brasileiros de 2019 
e 2020, a Copa Liberta-
dores de 2019, a Recopa 
Sulamerica de 2020, a Su-
percopa do Brasil

E S P O R T E S . . .G I R O  E S P O R T I V O . . .

Destaque do Flamengo, 
Gerson se despede do clube

Copa do Brasil sorteia adversários dos 
times cariocas

CBF quer comprar briga 
com clubes por causa das 

Olimpíadas
No confronto do Fla-

mengo diante do Fortaleza, 
Pedro deixou o gramado 
extremamente irritado e 
foi questionado por Rogé-
rio Ceni na entrevista co-
letiva. Apesar das críticas 
do treinador, ele tocou em 
um ponto que pode ser o 
agente causador da crise 
do atacante com o clube: a 
convocação para a seleção 
olímpica. O Fla tinha pro-
messa que nenhum jogador 
seu seria convocado, pro-
messa não cumprida pela 
entidade.

E se a CBF queria pro-
blema, ela conseguiu. Pe-
dro é jovem e tem o desejo 
de defender a seleção nas 
Olimpíadas em Tóquio nes-
te mês de julho. Externou 
sua vontade que foi pronta-
mente negada pela direto-
ria rubro-negra. Daí come-
ça o entrevero. Indignado 
com o fato de ficar fora por 
determinação do clube, o 
atacante pode estar com o 
psicológico abalado. O pró-
prio Rogério achou essa 
ideia válida e promete re-
solver internamente. Mes-
mo assim, o treinador caiu 
na armadilha da CBF e fa-
lou publicamente que não 
gostou da situação.

O Flamengo já havia 
pedido a pausa do Campe-
onato Brasileiro devido às 
convocações para a Copa 
América e não conseguiu. 

Perdeu atletas para diver-
sas seleções, com a qual 
não havia argumentação. 
Com a entidade nacional 
deveria ter, mas parece que 
não quer. A briga está ins-
taurada entre Flamengo e 
CBF. E outros clubes podem 
seguir o mesmo caminho. 
Alguns são omissos, como o 
São Paulo, que liberou Da-
niel Alves, de 37 anos, para 
esse torneio. Porém, a enti-
dade está irritando o fute-
bol brasileiro. E essa briga 
pode não ser nada saudável 
para ninguém.

A CBF abriu fogo e o 
Flamengo devolveu. Nesta 
queda de braço, por ora, 
o Fla parece estar sendo 
derrotado. Não conta com 
o apoio de Pedro. Ele não 
quer ser liberado. Nitida-
mente ele quer jogar pela 
Seleção. O Rubro-Negro 
ainda não tem ideia de 
como vai ficar. Mas uma 
coisa é certa: vai continuar 
batendo o pé.

Foto: Divulgação/CBF

Foto: Reprodução/CBF
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Flamengo Fluminense Botafogo Vasco

X Vitória/BA 
Série B (30/06)

X Cuiabá/MT
Brasileiro(01/07)

X Athlético/PR 
Brasileiro (30/06)

X Goiás/GO
Série B (30/06)

X Avaí/SC
Série B (03/07)

X Fluminense/RJ
Brasileiro(04/07)

X Flamengo 
Brasileiro (04/07)

X Confiança/SE
Série B (03/07)

GUILHERME ABRAHÃO
Jornalista

MTb 34608/RJ
guilherme.abrahao@jornaldr1.com.br

Clubes se unem de forma correta 
para romper com a CBF

As chaves da Copa do Brasil estão definidas


