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Prédio cai e mata
pai e filha de 2 anos

Silvio Santos: o maior 
comunicador da TV

Nise Yamaguchi depõe na 
CPI da PandemiaA CPI, o 

Congresso e o 
STF... Vergonha 

Nacional!!!

Copa America: 
país vira sede e 
gera polêmica
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MANIFESTAÇÃO DA OPOSIÇÃO COM AGLOMERAÇÃO

Milhares de pessoas foram às ruas em todo o País em ato contra Bolsonaro, mas 
acabaram cometendo o mesmo erro: Aglomeração!
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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 . . .

Em plena uma das 
maiores pandemias da 
história do mundo em 
andamento, com mais de 
460 mil mortos no Brasil, 
a única coisa que se ob-
serva pelo país afora é a 
guerra política. Está pola-
rizada e declarada: contra 
Bolsonaro e a favor. E des-
sa forma, os mesmo que 
criticaram o presidente 
da aglomeração da sua 
chamada “motociata” na 
última semana, repetem o 

gesto. Uma semana depois 
de Bolsonaro mover mi-
lhares e mostrar força po-
lítica, quem é a sua oposi-
ção faz uma passeata com 
a ideia de criticar as atitu-
des do governo. Aglome-
rando da mesma forma. E 
a pandemia não interessa 
mais. Nesse momento ele 
só serve como campanha 
política. Uma vergonha o 
que está acontecendo no 
Brasil. É preciso enten-
der que o momento que 

estamos vivendo hoje, 
requer a unidade de to-
dos para combater a Co-
vid-19. Nosso inimigo co-
mum hoje é a pandemia. 
Não adianta ficar rachado. 
Mas é o que move o Brasil. 
Uma guerra política que 
só prejudica a população 
em geral. Nossa ideia é 
mostrar que é hora de to-
dos estarem lado a lado 
pelo bem maior: a vida. 
Combater a pandemia é a 
nossa obrigação.

Realmente o Rio de 
Janeiro está virando um 
abrigo a céu aberto. E 
você não consegue ver 
apoio partindo de quem 
manda na cidade em lu-
gar algum. Os abrigos 
para moradores de rua 
- os poucos que existem 
na cidade - estão prati-
camente abandonados às 
traças. As políticas sociais 
para diminuir a miséria 
também segue largada e o 
assunto só é falado pelos 

governantes em tempos 
de eleição. A pandemia 
só fez piorar um cenário 
caótico que já se dese-
nhava no Rio de Janeiro: a 
pobreza aumenta a cada 
dia que passa. E quem 
passa por bairros nobres 
da Cidade Maravilhosa, é 
possível avistar famílias 
dormindo debaixo de via-
dutos e pedindo dinheiro 
no sinal. A política para 
auxílio e até mesmo para 
inserir essas pessoas no 

mercado de trabalho está 
abandonada. E ninguém 
aguenta mais ver tanta 
pobreza e tanto descaso. 
E a falta de ajuda vinda 
da Prefeitura. A paciência 
de quem paga impostos 
já se esgotou. E esse ab-
surdo que envolve a ci-
dade parece que não vai 
chegar ao fim tão cedo. 
Só promessa em época de 
eleição...

Brasil vive um momento em que todos deveriam estar unidos

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

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

1) O que é a guarda 
compartilhada? (Diego 
Aguiar, Campo Grande)

Trata-se da modali-
dade de guarda em que 
ambos os pais têm di-
reitos, deveres e obriga-
ções iguais. E dividem de 
forma parecida o tempo 
de convivência. A crian-
ça continua tendo a casa 
em que vive, e outra que 
frequenta assiduamente. 
Desde 2014 é considera-
da a divisão padrão para 
os pais que não moram 
na mesma casa.

2) Estou desemprega-
do, tenho que pagar pen-
são mesmo assim? (Ale-
xandre Alves, Madureira)

Sim, o fato de estar de-
sempregado não o isenta 
de pagar pensão. A pen-
são assegura as necessi-
dades mínimas para os 
filhos. No caso de o res-
ponsável estar desem-

pregado, o valor da pen-
são pode ser revisto por 
um juiz, que dependendo 
da situação, determina-
rá uma porcentagem do 
salário mínimo para o 
responsável pela pensão 
pagar.

3) Estou com o paga-
mento da pensão atrasa-
da. A mãe pode me impe-
dir de visitar meus filhos? 
(João Guilherme, Engenho 
Novo)

Não. Nos casos em que 
o pai está com a pensão 
atrasada, a medida a ser 
tomada pela mãe é acio-
nar a justiça para que o 
pai seja obrigado a re-
gularizar a situação. Se a 
mãe proibir a visitação, 
corre o risco de ser con-
denada por alienação 
parental, ou ainda, em al-
guns casos, a pagar multa 
por descumprimento de 
determinação judicial.

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

A falta de auxílio da Prefeitura aumenta a população de rua
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Um prédio desabou na 
madrugada de quinta-fei-
ra (3) na comunidade de 
Rio das Pedras, na zona 
oeste da cidade do Rio de 

Janeiro, e pai e filha aca-
baram falecendo. As víti-
mas são Natan Gomes, de 
30 anos, e sua filha Maitê, 
de 3 anos. Uma mulher 

identificada como 
Kiara Abreu também 
foi resgatada com 
vida dos escombros e 
encaminhada ao Hos-
pital Municipal Miguel 
Couto. Cerca de uma 
hora depois, os bom-
beiros informaram 
sobre o resgate do 
corpo da criança que 
morreu, uma menina, 
que era filha de Kiara 
e Natan, seu marido.

Segundo a Secre-
taria Municipal de Assis-
tência Social, outras três 
pessoas foram resgatadas 
com vida do local. Elas 
foram encaminhadas ao 

Hospital Municipal Lou-
renço Jorge.  No primeiro 
andar do prédio funcio-
nava uma lan house, que 
seria administrada por 
Natan. Ele morava com 
a mulher e a filha em um 
pavimento superior. Ain-
da não há informação se 
as outras três vítimas que 
foram resgatadas com 
vida pertenciam à mesma 
família.

O desabamento, que 
também deixou outras 
pessoas feridas, ocorreu 
na Avenida da Areinha, 
próximo à Rua das Uvas, 
entre 3h e 3h20, segun-
do relato de moradores.   

Ao chegarem ao local, 
os bombeiros também 
tiveram que combater 
chamas que atingiam os 
destroços. Não há infor-
mações sobre o que cau-
sou o colapso da estrutu-
ra e nem se o prédio era 
regular. O desabamento 
atingiu três edificações 
que ficam em frente ao 
prédio e uma que fica ao 
lado dele. Os imóveis vizi-
nhos, segundo os bombei-
ros, correm risco também 
de desabar. O prédio foi 
construído pela milícia 
local.

Prédio desaba em Rio das Pedras e pai filha morrem

O ex-governador Luiz 
Fernando Pezão foi con-
denado a 98 anos de pri-
são, por corrupção. A sen-
tença foi pelo juiz titular 
da 7ª Vara Federal Crimi-
nal, Marcelo Bretas. Os 
crimes atribuídos a Pezão 
dizem respeito às opera-
ções Calicute, Eficiência e 
Boca de Lobos, todas des-
dobramentos da Lava Jato 
no Rio.

Bretas considerou, em 
sua sentença, que Pezão, 
ex-vice-governador de 
Sérgio Cabral, deu conti-
nuidade aos crimes, após 
assumir o governo do es-
tado.

“A presente ação penal 
é decorrente das revela-
ções feitas por Carlos Mi-
randa em seu acordo de 
colaboração premiada ho-
mologado pelo STF, bem 
como desdobramento das 
ações penais Operação 
Calicute, Operação Efici-
ência e Operação Boca de 
Lobo, levadas a cabo pelo 

MPF e PFl e que deu pros-
seguimento ao desbara-
tamento da organização 
criminosa comandada por 
Sérgio Cabral, ex-governa-
dor do estado do Rio de Ja-
neiro, demonstrando que 
o também ex-governador 
Luiz Fernando de Souza 
(Pezão), fazia parte da re-
ferida organização crimi-
nosa. Conforme apurado 
ao assumir como chefe do 
Executivo estadual, con-
tinuou a praticar crimes 
de corrupção, desvio de 
recursos públicos e lava-

gem de ativos no estado 
do Rio”, escreveu Bretas.

Segundo Bretas, com a 
documentação obtida na 
Operação Boca de Lobo, 
com prova testemunhal, 
documental, depoimentos 
de colaboradores, dados 
bancários, telefônicos, 
fiscais, entre outros, veri-
ficou-se que Pezão, além 
de integrar a organização 
criminosa liderada por 
Cabral, foi seu sucessor 
nas práticas ilícitas ao co-
mandar o estado.

Na última 
q u a r t a - f e i r a 
(2), a estudante 
de enfermagem 
i d e n t i f i c a d a 
como Vitorya 
Melissa Mota, 
de 22 anos, 
morreu após 
ser esfaqueada 
dentro do Pla-
za Shopping, no 
Centro de Ni-
terói, na Região 
Metropolitana do Rio. O 
suspeito do assassinato foi 
o colega de classe no cur-
so, identificado como Ma-
theus dos Santos da Silva.  
Ele foi preso em flagrante 
e levado para a 76ªDP. A 
polícia informou que a pe-
rícia foi realizada no local. 
O motivo do crime ainda 
não foi esclarecido. O Sho-
pping informou que os se-
guranças particulares do 
local foi quem localizou e 
entregou o suspeito.

Na parte da tarde, en-
quanto Vitórya estava no 
shopping, Matheus a abor-
dou e desferiu golpes com 

uma faca sobre a jovem. 
Após o ato, Matheus ten-
tou se esconder em uma 
farmácia dentro do sho-
pping, segundo relataram 
algumas testemunhas do 
caso. A prisão de Matheus 
foi filmada por diversas 
pessoas, que estavam re-
voltadas com a situação. 
Nas imagens divulgadas 
nas redes sociais, pode-se 
ouvir alguns indignados.

Já Vitórya recebeu os 
primeiros socorros ainda 
no local e foi encaminhada 
para o Hospital Estadual 
Azevedo Lima (Heal). A 
direção do hospital infor-
mou o seu falecimento.

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Ex-governador Pezão é condenado a 98 
anos de prisão por corrupção

Mulher morre esfaqueada em 
shopping de Niterói

Foto: Reprodução

Foto: Arquivo Pessoal

Prédio de quatroa andares desabou 
no Rio das Pedras

Vitorya Melissa, de 
22 anos, foi morta à 
facadas em Niterói

Luiz Fernando Pezão é condenado a 
98 anos de prisão
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Na CPI da Cloroquina, 
uma vergonha nacional. 
Nos deparamos e somos 
obrigados a conviver com 
uma nefasta e, por que 
não dizer, uma violenta 
inversão de valores no 
que se refere a ética e a 
moralidade.

Os mecanismos das 
instituições governamen-
tais, Congresso Nacional 
(Câmara e Senado), Poder 
Judiciário (STF) e os de-
mais poderes Estaduais e 
Municipais, estão gover-
nando para os corruptos 
e corruptores, que im-
plementam uma sangria 
dos cofres públicos em 
detrimentos da Saúde da 
população, principalmen-
te da população carente, 
que necessita de hospitais 
públicos para se socorre-
rem. Afinal, muito embora 
exista corrupção nas clí-
nicas e hospitais privados, 
não se comparam com a 
saúde pública.

Temos de um lado a 
sociedade, organizada ou 
desorganizada, clamando 
por JUSTIÇA!, clamando 
por moralidade, por ética 
e pelo fim da corrupção 
com todos os corruptos 
presos e seus bens confis-
cados. Com forte apoio às 
operações da "Lava Jato", 
a sociedade tem manda-
do recado aos represen-
tantes no Congresso e no 
Judiciário. Entretanto, ou 
eles ainda não ouviram 
as vozes da rua ou estão 
ignorando solenemente, 
pois, afinal, já consegui-
ram o que queriam. Estão 
lá encastelados numa "re-
doma de ouro", com altos 
salários, medicina da mais 
alta qualidade e sem ônus, 
refeições também da mais 
alta qualidade, carro e 

combustível sem limites, 
viagens aéreas para todo 
lugar do mundo sem cus-
to e muita grana para vi-
ver 300 anos.

O que podemos espe-
rar dessa "casta" que con-
some milhões de dólares 
dos nossos bolsos? Óbvio 
que não podemos esperar 
nada. Por isso, nos depa-
ramos com uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) que tem como inqui-
sidores Omar Aziz - um 
dos maiores corruptos do 
Estado da Amazônia -, Re-
nan Calheiros - com uma 
ficha tão suja que dispen-
sa comentários - e mais 
alguns outros que não há 
necessidade de apontá-
-los.

Temos um Supremo 
Tribunal Federal com 
11 ministros, alguns dos 
quais também sendo in-
vestigados por estarem 
envolvidos em corrupção, 
em particular Dias Tófolli 
(que votou contra a dela-
ção premiada de Sérgio 
Cabral), Enrique Ricardo 
Lewandowski (que man-
teve os direitos políticos 
da ex-presidente Dilma), 
Marco Aurélio Mendes de 
Farias Mello (que libertou 
dezenas de criminosos da 
mais alta periculosidade). 
Gilmar Ferreira Mendes (o 

libertador de corruptos), 
Alexandre de Morais (que 
jogou no lixo nossa Cons-
tituição Federal, solta cor-
ruptos e manda prender 
cidadãos de bem).

A situação criada com 
a inversão de valores está 
muito bem representada 
no discurso do o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da 
Silva, que elogiou em seu 
perfil no Twitter o traba-
lho dos senadores Omar 
Aziz, Renan Calheiros, 
Otto Alencar, Randolfe Ro-
drigues, Humberto Costa 
e Rogério Carvalho, na CPI 
(Comissão Parlamentar 
de Inquérito) da Covid no 
Senado.

Lula disse que os con-
gressistas estão fazendo 
um "trabalho de muita 
responsabilidade". Ele 
afirma que "todo mundo 
que foi falar pelo governo 
mentiu" e pede à CPI mais 
um depoimento dessas 
pessoas.  Ele ainda afir-
mou que o governo Bolso-
naro é "responsável pelas 
mortes que ocorreram no 
Brasil em consequência 
da covid-19". O petista 
reivindica a vacina e o au-
xílio emergencial para di-
minuir as consequências 
causadas pelo coronaví-
rus.

Como a memória do 
ex-presidente Lula tam-
bém é curta, ele esqueceu 
de dizer que durante os 
governos Lula e Dilma, a 
herança deixada foi de 50 
milhões  vivendo abaixo 
da linha da miséria e 15 
milhões de desemprega-
dos. E que só está solto 
porque, dos 11 "Deuses 
do Olimpo", 7 foram no-
meados por ele.

Que País é esse? Preci-
sa ser estudo pela NASA.

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

A CPI, o Congresso e o STF... Vergonha Nacional!!!

CARLOS AUGUSTO
(CARLÃO)

Sindicalista, advogado e jornalista
MTb 38577RJ

Ministro da Economia diz que 
PIB aponta crescimento forte

Da Redação com Agência  
Brasil

O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, disse 
hoje (1º), em Brasília, que 
o resultado do Produto In-
terno Bruto (PIB) no pri-
meiro trimestre de 2021 
aponta para um cresci-
mento forte da economia 
este ano. Segundo o Ins-
tituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), 
houve crescimento de 
1,2%, na comparação com 
os últimos três meses do 
ano passado. O PIB é a 
soma de todas as riquezas 
produzidas no país.

Em valores correntes, o 
PIB chegou a R$ 2,048 tri-
lhões. Os dados são do Sis-
tema de Contas Nacionais 
Trimestrais, divulgados 
pelo IBGE.

“A economia veio forte. 
Quero manifestar que a 
economia cresceu no tri-
mestre 1,2% na margem 
e 1% em relação ao pri-
meiro trimestre do ano 
passado, só no trimestre. 
O que sinaliza um cresci-
mento bastante forte da 
economia esse ano”, afir-
mou Paulo Guedes, du-
rante audiência pública 
na Comissão de Educação 
da Câmara dos Deputados 
para tratar de cortes orça-
mentários das universida-
des públicas.

S e g u n d o 
o ministro, o 
resultado do 
PIB no pri-
meiro trimes-
tre é melhor 
do que o es-
perado pelo 
governo para 
este período 

do ano. Ontem (31), o mi-
nistro apontou a possibili-
dade de o PIB crescer até 
5% neste ano.

“Como a economia caiu 
muito fortemente na pan-
demia do ano passado e, 
esse ano, a própria am-
pliação da vacinação, o 
avanço dos protocolos e 
o aprendizado de como se 
proteger durante a pande-
mia estão protegendo um 
pouco mais a economia. 
É possível que estejamos 
crescendo a taxas bem 
maiores”, argumentou.

Guedes acrescentou 
que o resultado também 
trouxe uma maior arreca-
dação para o governo. O 
ministro disse que, com 
esse aumento, vai ser pos-
sível realizar a liberação 
de recursos contingencia-
dos [bloqueados] do orça-
mento.

“A arrecadação está 
vindo forte e, na medida 
em que essa arrecadação 
veio, o que a gente fez: a 
gente tinha bloqueado R$ 
9 bi”, disse o ministro, res-
saltando que o Ministério 
da Economia só bloqueou 
os recursos, mas não é 
responsável pelas rubri-
cas contingenciadas. “Ago-
ra vamos desbloquear R$ 
4,5 bilhões. Desses, cerca 
de R$ 1 bilhão deve ir para 
o Ministério da Educação”, 
disse o ministro.

Foto: Edu Andrade/Ascom/ME
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B R A S I L . . .
Bolsonaro nomeia Pazuello para 

Secretaria de Assuntos Estratégicos
Sofrendo pressão do 

exército e envolvido em 
averiguações na CPI da 
Pandemia, o ex-ministro 
da Saúde, o general na ati-
va Eduardo Pazuello, foi 
nomeado na última ter-
ça-feira (1), para o cargo 
de  Secretário de Estudos 
Estratégicos da Secre-
taria Especial de Assun-
tos Estratégicos (SAE), 
órgão que é vinculado à 
Presidência. O nome de 
Pazuello apareceu no Di-
ário Oficial no dia da con-
firmação da nomeação.

Atualmente, a SAE é 
comandada pelo almiran-
te Flávio Rocha.  A nome-
ação foi assinada pelo mi-
nistro da Casa Civil, Luiz 
Eduardo Ramos. Segundo 
consta no diário, Pazuello 
deverá receber um salá-
rio de R$ 16.944,90 para 
exercer a função, já que é 
cargo de confiança. Além 
disso, como ele está na 
ativa como general, ainda 
terá o complemento de 
renda da função que exer-
ce no exército brasileiro.

Na época em que foi 
confirmada a saída de 
Eduardo Pazuello do Mi-
nistério da Saúde - demi-
tido por Jair Bolsonaro - o 
general já havia recebido 
a sinalização de que po-
deria assumir outro cargo 
de confiança no Governo 
Federal. Contudo, houve 

resistência na câmara e 
no senado e Pazuello aca-
bou seguindo no exército, 
sendo transferido de Ma-
naus para Brasília. 

No último mês, foi ofe-
recida ao militar a Secre-
taria Especial de Moder-
nização do Estado, ligada 
à Secretaria-Geral da Pre-
sidência, que foi nega-
do por Pazuello, por não 
achar que seria um bom 
cargo naquele momento. 
Ele já foi ouvido na CPi e 
descartou qualquer ne-
gligência do governo e 
do Ministério em relação 
a crise instaurada pela 
pandemia da Covid-19.

Depois dos depoimen-
tos, Pazuello foi visto na 
“motociata” realizada 
pelo presidente Jair Bol-
sonaro no Rio de Janeiro. 
Na ocasião, o ex-ministro 
subiu ao palanque e dis-
cursou ao lado de Bol-
sonaro, o que motivou a 
abertura de um proce-
dimento disciplinar no 
Exército, já que militares 
da ativa são proibidos de 
se manifestarem politi-
camente em público. A 
defesa apresentou a tese 
que não teve ato político 
na situação, confirmado 
pelo próprio presidente. 
Pazuello ainda será julga-
do pelo exército se deve 
ser punido.

Após ser vetada na Argentina, Brasil 
aceita convite para sediar Copa América
Uma nova crise surgiu 

no meio da pandemia no 
Brasil. Após a Colômbia 
- por causa de protestos 
- e a Argentina por cau-
sa do aumento de casos 
da Covid-19 se negarem 
a sediar a Copa Améri-
ca, o Brasil surgiu como 
candidato e prontamente 
aceitou a oferta da Con-
mebol. Entretanto, a de-
cisão do Governo Fede-
ral tem gerado polêmica 
entre os governadores, a 
população e até mesmo 
os jogadores da Seleção 
Brasileira. O torneio está 
marcado para ter início 
no dia 13 de junho, mas 
está cercado por incerte-
zas.

Em plena CPI da Pande-
mia, o assunto foi citado. 
A principal reclamação 
dos envolvidos é a rapi-
dez com que o presidente 
Jair Bolsonaro respondeu 
a oferta da Conmebol e da 
Confederação Brasileira 
de Futebol, para se tornar 
a sede do torneio - repe-
tindo o que já aconteceu 
em 2019. O vice-presi-
dente da Comissão, Ran-
dolfe Rodrigues, afirmou 
que o presidente da CBF, 
Bruno Caboclo, pode vir a 
ser convocado para pres-
tar esclarecimentos mais 
à frente. Já o vice-presi-
dente do país, General 
Hamilton Mourão, con-
firmou que existe o risco 
da realização do torneio 
do Brasil, porém segundo 
a análise do governo jun-
tamente com os organiza-
dores, está “mais seguro” 
do que em outras sedes.

“Vamos dizer o seguin-
te, que é menos... Não é 
que seja mais seguro, é 

menos risco. Não é mais. 
É menos. O risco conti-
nua”, declarou, não vendo 
problema na realização 
sem a presença de públi-
co, desde que divida bem 
as sedes.

Depois de receber 
negativa de vários esta-
dos, entre eles São Pau-
lo, Bahia e Rio Grande do 
Sul para receber a com-
petição, ficou estabeleci-
do que as sedes da Copa 
América serão em Brasí-
lia, com o jogo inaugural 
lá, Goiânia, Mato Grosso 
e Rio de Janeiro, com a 
grande decisão sendo re-
alizada no Maracanã. Dis-
cute-se ainda a ideia de 
ter público na final. Por 
ora a ideia foi refutada. O 
presidente Jair Bolsona-
ro, inclusive, afirmou que 
teve mais cidades se can-
didatando a receber os 
jogos da competição sul-
-americana. Há a expec-
tativa que ao menos uma 
das quatro cidades utilize 
mais de um estádio.

“Escolhemos as se-
des em comum acordo, 
obviamente, com os go-
vernadores. Agora, já ti-
vemos quatro governado-
res: aqui de Brasília, Rio 
de Janeiro, Mato Grosso 
e Goiás. E mais um ago-

ra, que chegou um pou-
co atrasado, também se 
prontificando a sediar a 
Copa América”, disse o 
presidente.

Está marcada para esta 
semana ainda, antes do 
início da competição no 
domingo, que os jogado-
res da Seleção terão uma 
reunião sobre a logística 
da competição. Apesar de 
nada ter sido confirmado 
oficialmente, especula-se 
que alguns atletas, lidera-
dos por Neymar, estariam 
dispostos a pedir a retira-
da da equipe da compe-
tição. O próprio técnico, 
Tite, foi misterioso na 
hora de confirmar, mas 
não garantiu que o Brasil 
vai jogar seus jogos, mes-
mo com a pressão da CBF 
para a realização do tor-
neio.

“Temos uma opinião 
muito clara e fomos leal-
mente, numa sequência 
cronológica, externando 
ao presidente qual a nos-
sa opinião.. Na sequência, 
solicitaram uma conversa 
direta ao presidente. Foi 
uma conversa muito cla-
ra, direta. A partir daí, a 
posição dos atletas tam-
bém ficou clara”, comen-
tou o treinador.

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Foto: Reprodução
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O governo brasileiro 
conseguiu antecipar com 
a farmacêutica Janssen a 
entrega de 3 milhões de 
doses da vacina contra a 
Covid agora para junho, 
informou, na sexta-feira 
(4), o ministro da Saú-
de, Marcelo Queiroga. O 
Brasil firmou um acordo 
com a farmacêutica de 
38 milhões de doses. As 
primeiras remessas, no 
entanto, estavam previs-
tas para chegar somente 
a partir dos 
p r ó x i m o s 
meses.

Ao contrá-
rio da maio-
ria das vaci-
nas que vem 
sendo aplica-
das no Brasil 
e outros paí-

ses do mundo, a vacina da 
Janssen requer a aplica-
ção só de uma dose. "Es-
tamos organizando com 
o Conass e Conasens a 
estratégia de distribuição 
dessa vacina. A principal 
característica dessa vaci-
na é que ela é dose única, 
então, sendo dose única, 
são 3 milhões de brasilei-
ros a mais imunizados de 
forma completa contra a 
Covid-19", destacou o mi-
nistro.

Governo do RJ inaugura ambulatório para 
tratamento de sequelas da Covid-19

S A Ú D E . . .

O Governo do Estado 
do Rio de Janeiro inau-
gurou nesta semana um 
ambulatório multidisci-
plinar destinado ao tra-
tamento das sequelas 
causadas pela Covid-19, 
no Hospital Universitário 
Pedro Ernesto (Hupe), 
vinculado à Universidade 
do Estado (Uerj). A ex-
pectativa é atender, por 
semana, 300 pacientes 
encaminhados pelos sis-
temas de regulação esta-
dual e municipal.

"Essa unidade vai re-
ceber pessoas que sofrem 
com sintomas da Co-
vid-19. Estamos diante de 
mais um desafio de Saúde 
Pública, que é o tratamen-
to dessas pessoas impac-
tadas com sequelas. Por 
isso, com uma atitude de 
vanguarda, inauguro esse 
espaço com o objetivo de 
atender melhor a popula-
ção. Estamos aprendendo 
com a pandemia e ade-
quando os serviços", afir-
mou o governador do Rio, 
Cláudio Castro.

 O governo informou 
que a equipe clínica res-
ponsável pelos atendi-
mentos inclui médicos 
especialistas – como 

cardiologistas, neuro-
logistas, nefrologistas e 
clínicos -, além de enfer-
meiros, fisioterapeutas, 
nutricionistas e psicólo-
gos. 

No local, ainda segun-
do informações divulga-
das pelo governo esta-
dual, todos os pacientes 
passarão por uma tria-
gem da enfermagem, con-
sulta com clínico geral, 
avaliação de fisioterapia 
(motora e respiratória) e 
conversa com assistente 
social. Após o primeiro 
atendimento, os pacien-
tes serão encaminhados, 
se necessário, para as 
consultas com especialis-
tas.

Para Dr. Serginho, se-
cretário de Ciência, Tec-
nologia e Inovação, a 
unidade poderá servir 
de referência para outros 
locais. "O objetivo dessa 
inauguração é atender a 
população e também que 
o Estado do Rio possa se 
tornar referência no tra-
tamento pós-Covid. Es-
tamos sendo pioneiros 
e queremos continuar 
avançando no enfrenta-
mento ao coronavírus", 
afirmou.

Síndrome 
pós-Covid
S e g u n d o 

o diretor do 
Hupe, Ronal-
do Damião, são 
considerados 
com a síndrome 
pós-Covid-19 os 
pacientes que, 
mesmo após 
três meses da 
fase aguda da 

doença, continuam com 
sintomas respiratórios ou 
problemas de ansiedade 
e depressão.

"A ideia é que este 
ambulatório multidisci-
plinar seja integrado de 
forma permanente à ro-
tina de atendimento do 
hospital. Todos os profis-
sionais envolvidos já têm 
experiência no enfrenta-
mento da doença. A OMS 
(Organização Mundial da 
Saúde) estima que 10% 
dos pacientes que contra-
em o vírus desenvolvem a 
síndrome. Em todo o Bra-
sil, seriam mais de 1,6 mi-
lhão de pessoas. No Rio, 
85 mil pessoas devem ter 
sequelas da doença", ex-
plicou.

O Hospital Pedro Er-
nesto desenvolve, des-
de 2020, um trabalho de 
acompanhamento dos 
pacientes no pós-Covid 
em uma ala de enferma-
ria. Os pacientes recebem 
cuidados de uma equipe 
multidisciplinar, com mé-
dicos, enfermeiros, fisio-
terapeutas, fonoaudiólo-
gos e assistentes sociais, 
além de suporte psicoló-
gico.

Foto: Divulgação/Governo do RJ

Foto: Reuters/Eric Seals/ABr

Ambulatório fica no no Hospital 
Universitário Pedro Ernesto

Covid-19: prefeitura do Rio 
antecipa calendário de vacinação

Entrega de 3 milhões de doses da 
Janssen é antecipada para junho

A Prefeitura do Rio de 
Janeiro decidiu antecipar 
o calendário de vacinação 
contra a Covid-19 para o 
público em geral. Com a 
mudança, na segunda-fei-
ra (07), serão vacinadas 
as pessoas de 57 anos, 
sendo que as mulheres 
são imunizadas no perío-
do da manhã e os homens 
na parte da tarde. 

A vacinação avançará 
na semana, de forma es-
calonada na idade, até o 
sábado (12), quando se-
rão vacinadas as pessoas 
que têm 54 anos ou mais. 
“Podendo, vamos sempre 
avançar! Preparem seus 
braços!”, publicou o pre-
feito Eduardo Paes, em 
suas redes sociais.

Expectativa é atender, por semana, 300 pacientes encaminhados 
pelos sistemas de regulação estadual e municipal
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A G E N D A  D E  L I V E S . . .

Celeste Viana, Zélia Fernandes e Julius Matos 
foram entrevistados da semana

A presidente da Associação dos Funcionários Aposentados e Pensionistas do 
BANESPA no Rio (Afaban-Rio), Celeste Viana, a escritora Zélia Fernandes e o an-
giologista e cirurgião vascular Julius Matos foram entrevistados nas lives do Jornal 
DR1. As lives acontecem terças, quartas e quintas, às 15h, no Instagram @jornaldr1 
e, depois, podem ser revistas no Instagram ou no Youtube e Facebook do jornal.

Celeste Viana
Celeste Viana (@men-

doncamariaceleste), baia-
na de coração carioca, fa-
lou sobre a vida, a carreira 
e a atuação frente à Afa-
ban-Rio, que completa 21 
anos em 2021. Ela falou 
sobre a luta de aposen-
tados e pensionistas por 
direitos em ações que du-
ram anos na Justiça contra 
o banco onde trabalharam 
e também sobre como está 
sendo o trabalho agora na 
pandemia.

Zélia Fernandes
Zélia Fernandes, que 

além de escritora é tam-
bém pedagoga, editora e 
presidente da ZMF Edi-
tora (@zmfeditora), nos 
contou um pouco sobre o 
seu trabalho, a sua carrei-
ra e ainda sobre o projeto 
que desenvolve com crian-
ças. Ela falou ainda sobre 
suas obras e sobre como 
os seus livros têm alcan-
çado centenas de leitores 
no Brasil e até mesmo em 
países do exterior.

Julius Matos
Julius Matos (@julius-

md2) falou sobre as doen-
ças que acometem o siste-
ma circulatório, os vasos 
sanguíneos e vasos linfá-
ticos, como varizes, aneu-
rismas e obstruções arte-
riais. Muitos desses casos, 
inclusive, foram agravados 
durante a pandemia da Co-
vid-19. Ele falou sobre os 
cuidados a serem tomados 
para evitar os problemas e 
sobre como deve ser feito o 
tratamento.

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

mailto:redacao%40jornaldr1.com.br?subject=Anuncia%20aqui%21


P Á G I N A 8 ANO V   NÚMERO 97   04 A 10 DE JUNHO DE  2021. .

JO
R

N
A

L

O filme "Sel-
ma: Uma Luta pela 
Igualdade" traz um 
retrato da condi-
ção dos negros dos 
EUA há 50 anos. O 
longa conta a his-
tória da luta de 
Martin Luther King 
Jr. para garantir o 
direito de voto dos 
afrodescendentes, 
uma campanha 
que culminou na 
marcha épica de 
Selma a Montgo-
mery, Alabama, e 
que estimulou a 

opinião pública e 
convenceu o pre-
sidente Johnson 
a implementar a 
Lei dos Direitos de 
Voto, em 65.

Dirigida por 
Ava DuVernay, a 
produção foi am-
plamente elogiada 
pela veracidade do 
enredo e persona-
gens, um retrato 
não romantizado 
do preconceito. O 
filme teve estreou 
em dezembro de 
2014 e ganhou 

como melhor 
música original 
no Oscar. Martin 
Luther King Jr. é 
uma das muitas 
personalidades 
lembradas em 
20 de novembro, 
Dia da Consciên-
cia Negra no Bra-
sil. Por seus atos, 
foi condecorado 
com o Nobel da 
Paz em 1964.

"Estrelas Além 
do Tempo" conta a 
trajetória de trans-
formação e inova-
ção de três negras 
que, na época da 
Guerra Fria, ajuda-
ram os EUA a levar 
o homem ao espa-
ço. As três mate-
máticas, Katherine 
Johnson (Taraji P. 
Henson), Dorothy 
Vaughn (Octavia 
Spencer) e Mary 
Jackson (Janelle 
Monáe), tentam 
se autoafirmar 
na NASA, ainda 
muito racista 
e sexista. Co-
nhecidas como 
“computadores 
humanos”, foram 
as responsáveis 
pelos cálculos 
que levaram o 
astronauta John 
Glenn a orbitar 
em redor da Ter-
ra, em 62. 

O tema central 
do filme é a que-
bra de barreiras 
contra o machis-
mo e o preconcei-
to racial. Baseado 
numa história real, 
dirigido por Theo-
dore Melfi, o longa 
foi indicado a três 
Oscars, incluindo 
o de Melhor Filme. 
Apesar de não ter 
levado nenhuma 
estatueta, a tra-
ma foi aplaudida e 
exaltada por críti-
ca e público.

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

H O R Ó S C O P O . . . . . . . . . . . . . . . . .
Horóscopo – 05/06 a 09/06 - Neste mês temos Vênus entrando em 

Câncer, Marte chegando a Leão, e mais uma vez ocorre o aspecto exa-
to da temida quadratura entre Saturno e Urano. Momento de reflexão 
no cenário amoroso e no trabalho. Aproveite esse tempo para colocar 
os “pingos nos is” e aproveite a oportunidade que a vida está lhe dan-
do para mudar a sua trajetória, agindo de maneira correta.
....................................................................................................

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

Até dia 27, Vênus favorece reformas domésticas e reorga-
nização da casa. Este mês, marte passa a estimular a sexu-

alidade ariana. Só segure a onda que não é hora de festividades e aven-
turas. Há risco real de erros graves de julgamento da sua parte para com 
terceiros, policie-se, limpe seus pensamentos.

ÁRIES - 21/03 a 20/04

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

Se você tem Sol ou Ascendente em Touro tenha cuidado 
com seu dinheiro. Não é hora de fazer investimentos de 

risco. Evite qualquer ideia de que possa parecer de dinheiro fácil e, se 
possível, evite comprar e vender coisas importantes, pelo menos até o 
dia 22 (que é quando termina Mercúrio retrógrado).

TOURO - 21/04 a 20/05

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

Se você nasceu em junho, lembre-se de ver qual é o sig-
no que rege o ano que começa no dia do seu aniversário 

aqui no mapa da Revolução Solar. Como Mercúrio está retrógrado até 
o dia 22, os riscos de mal entendidos estão super altos (atenção para o 
dia 9).

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

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

Vênus vai entrar justamente no Signo de Câncer e isso é 
especialmente bom para você: nas relações afetivas, ju-

nho vem com possibilidades significativas - seja para quem está e para 
quem não está em um relacionamento. O poder de sedução fica em alta 
e este é um bom mês para trabalhar a aparência.

CÂNCER - 21/06 a 21/07

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

Junho é um dos meses mais importantes para quem é de 
Leão por conta dos movimentos do planeta Marte. Como 

isso acontece em dois anos e meio, aproximadamente, se trata de um ci-
clo planetário especial. Nessa fase, obstáculos que pareciam impossíveis 
passam a ser superáveis. Você que ganhará força extra.

LEÃO - 22/07 a 22/08

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

Com a entrada do planeta Júpiter em Peixes, quem é de 
Virgem pode ter um mês com ótimas aberturas sociais. 

Isso se reflete em novas possibilidades afetivas e excelentes contatos com 
pessoas importantes. É importante olhar com atenção aos contatos que 
surgirem, principalmente nesta semana, aproveite.

VIRGEM - 23/08 a 22/09

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

Com Mercúrio retrógrado, vale fazer uma profunda revi-
são espiritual e filosófica, questionar convicções e certezas. 

Isso é ótimo para novas formas de ver o mundo e de entender sua exis-
tência. Os dias desta semana tendem a serem os mais poderosos nesse 
sentido. Viagens são totalmente desaconselhadas.

LIBRA - 23/09 a 22/10

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

Junho pode ser um mês esquisito para você. Aquela 
sensação de insatisfação constante pode ficar forte. 

Junho também pode ser um mês excelente para investigações psicológi-
cas, análise e terapias por conta de Mercúrio retrógrado. O trânsito de 
Marte pode intensificar seu lado competitivo no trabalho. 

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11

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

Para sagitarianos (as), junho tende a ser o mês das in-
finitas discussões de relacionamento que não levam 

a lugar algum. Se você não tomar cuidado, pode esgotar a paciência das 
pessoas com a tendência a querer conversar sobre algo que já foi conver-
sado mil vezes. Tente respeitar os limites dos outros.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12

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

Quem é de Capricórnio precisa tomar cuidado 
com brigas conjugais ou com sócios. O dia 5 é 

especialmente perigoso. No que diz respeito à saúde, é desaconselhável 
fazer procedimentos, a não ser que sejam urgentes e inevitáveis. A capa-
cidade de realizar mudanças ou executar novos projetos estará em alta.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 21/01

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

Junho está bem favorável para quem é de Aquário, 
principalmente para ganhar dinheiro e mexer com fi-

nanças. Convém mexer isso até o dia 20, pois a partir daí Júpiter entra 
em estado retrógrado, e as coisas podem ficar temporariamente confu-
sas. Risco de conflitos com a pessoa amada ou com sócios.

AQUÁRIO - 22/01 a 19/02

Com a entrada (ainda que temporária) de Júpiter no Sig-
no de Peixes, vivenciará um mês de esperanças e boas 

perspectivas. O entusiasmo pode sofrer alguns revezes quando Júpiter 
fica retrógrado, mas não é nada demais. O trígono Vênus-Júpiter será 
bastante favorável aos romances e para a relação com os filhos.

PEIXES - 20/02 a 20/03

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

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

Ingredientes da polenta
- 250g de polenta instan-

tânea
- 800ml de água
- 2 dentes de alho pica-

dos
- 2 colheres (sopa) de 

manteiga
- 50g de parmesão rala-

do
- Sal a gosto
- Pimenta do reino a gos-

to
- Ervas desidratadas a 

gosto (opcional)
- Azeite 
- Parmesão ralado para 

salpicão
Modo de 
preparo

Doure o 
alho na man-
teiga, acres-
cente a água 
e a polenta 
instantânea e 
mexa bem com 
um fouet para 
não empelotar. Cozinhe em 
fogo baixo por 10 minutos, 
mexendo. Depois, em uma 
travessa untada, disponha 
a polenta e cubra com um 
filme plástico. Deixe esfriar 
e leve à geladeira por 1h. 
Corte em quadrados, faça 
um buraquinho raso no 
meio. Passe azeite nos qua-

dradinhos e salpique o par-
mesão. Em uma assadeira, 
disponha os quadradinhos 
e leve ao forno para assar 
por aproximadamente 40 
minutos. Na metade do tem-
po, vire-as para dourar por 
igual. Deixe esfriar e recheie 
com o que desejar. Esse foi 
recheado com shimeji.

Foto: Divulgação

Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Selma: Uma Luta pela Igualdade Estrelas Além do Tempo

Petisco de
polenta
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O samba e a cultu-
ra perderam na última 
semana o compositor e 
intérprete de samba-en-
redo Dominguinhos do 
Estácio. Ele tinha 79 anos 
e morreu em Niterói, na 
Região Metropolitana do 
Rio, no dia 31 de maio, 
após sofrer uma hemor-
ragia cerebral.

O artista estava inter-
nado desde o dia 11 de 
maio no Hospital Esta-
dual Azevedo Lima, onde 
passou por uma cirurgia 
de emergência. No últi-
mo dia 20, ele precisou 
ser intubado. O intérpre-
te iria completar 80 anos 
em agosto.

Domingos da Costa 
Ferreira nasceu no Rio no 
dia 4 de agosto de 1941 

e começou a carreira no 
carnaval no fim dos anos 
60 como cantor e com-
positor na escola Unidos 
de São Carlos, que, a par-
tir de 1983, passou a se 
chamar Estácio de Sá. O 
nome Dominguinhos do 
Estácio é uma referência 
ao bairro onde o intér-
prete nasceu.

O sambista passou por 
outras escolas, como a 
Imperatriz Leopoldinen-
se, na qual interpretou o 
samba vencedor do car-
naval de 1989, Liberdade, 
Liberdade, Abra as Asas 
Sobre Nós. Pela Unidos 
do Viradouro, venceu o 
carnaval de 1997 inter-
pretando o samba-enre-
do Trevas! Luz! A Explo-
são do Universo. Ao longo 

da carreira, também gra-
vou nove discos.

Além dos títulos no 
carnaval carioca, Domin-
guinhos também foi a voz 
da vinheta do Carnaval 
Globeleza, em 1993. Num 
acordo feito com a Liga 
Independente das escolas 
de Samba (Liesa) e a TV 
Globo, o intérprete da es-
cola campeã do desfile do 
ano anterior era convida-
do para gravar a vinheta 
do carnaval seguinte.

Em 2020, ele sofreu 
um infarto depois do des-
file da Viradouro e foi do 
Sambódromo direto para 
o hospital. "Domingui-
nhos foi o intérprete ofi-
cial e emocionou milhões 
de corações. Sua voz in-
confundível e seu carisma 

cativaram nossa comuni-
dade, criando uma rela-
ção única e especial, que 
ficará para sempre na his-
tória do samba e da Vira-
douro", disse a escola, por 
meio de nota.

Outros nomes do sam-
ba também lamen-
taram o óbito. "Ele é 
uma referência para 
mim. Aprendi a can-
tar, a conduzir sam-
bas, com ele. Ele nos 
ensinou que a respi-
ração também é mú-
sica", disse o intér-
prete da Grande Rio, 
Evandro Malandro. 
"Uma das vozes mais 
bonitas e elegantes 
que já vi passar pela 
Marquês de Sapucaí. 
Uma grande referên-

cia para todos nós, can-
tores. Vai deixar muitas 
saudades. Vai com Deus", 
afirmou o intérprete da 
Mangueira, Marquinho 
Art'Samba. Domingui-
nhos deixa cinco filhos.

Foto: Reprodução/Redes sociais

C U L T U R A . . .

M Ú S I C A . . .

Todo o acervo da vida 
e obra do poeta e diplo-
mata Vinicius de Moraes 
(1913-1980), que se en-
contra no Arquivo-Museu 
de Literatura Brasileira, 
da Fundação Casa de Rui 
Barbosa, poderá ser aces-
sado de forma virtual e 
gratuita no site http://
acervo.viniciusdemoraes.
com.br.

Desde 1992, o acervo 
está aberto para consul-
ta pública presencial na 
instituição, mas só agora 
a VM Cultural, empresa 
criada pelos filhos de Vi-
nicius para fazer a gestão 
de sua obra e dos direi-
tos autorais, digitalizou 
as informações, visando 
não só a preservar os do-
cumentos, mas também a 

democratizar seu conteú-
do para pesquisadores e 
o público em geral.

Até o final da década 
de 80, o acervo estava na 
casa da família do poeta, 
na Gávea, bairro da zona 
sul carioca, onde foi cui-
dado por suas irmãs Ly-
gia e Laetitia de Moraes. 
São 6 mil registros en-
volvendo mais de 11 mil 
documentos originais, 
entre manuscritos e dati-
lografados, que totalizam 
quase 35 mil imagens di-
gitalizadas.

Em 1987, o acervo aca-
bou doado ao Arquivo-
-Museu da Fundação Casa 
de Rui Barbosa, localiza-
do em Botafogo, na zona 
sul do Rio de Janeiro. Ele 
inclui poemas, textos em 

prosa, letras de música, 
peças teatrais, roteiros de 
filmes, discursos, notas e 
cartas, agora disponíveis 
para consulta online.

O projeto de digitali-
zação foi idealizado pela 
neta do poeta, Julia Mora-
es, sob a coordenação téc-
nica do designer Marcus 
Moraes, sobrinho-neto de 
Vinicius. Em entrevista 
à Agência Brasil, Marcus 
disse que o projeto, como 
qualquer outro de ciência 
da informação, tem dois 
eixos, que são preservar e 
disponibilizar a informa-
ção. “Tem dois objetivos 
principais: a preservação 
dos documentos; quando 
você digitaliza, faz uma 
cópia digital, e você, que 
só tinha acesso presen-

cial à Casa de Rui”.
Marcus Moraes expli-

cou que, em comparação 
com outros, o acervo de 
Vinicius “é bem parrudo, 
bem grande”. Observou 
que como ele contém ma-
terial de terceiros, alguns 
manuscritos se acham em 
processo de autorização, 
porque “são conteúdos 
de outras pessoas. Quan-

do foi doado o material, 
tinha coisas que não eram 
somente de Vinicius e es-
tão sendo autorizadas. 
A maioria das pessoas 
contactadas está autori-
zando, mas outros ainda 
passam por esse proces-
so. Estamos fazendo tudo 
com o processo jurídico 
correto”, afirmou. 

Público terá acesso a acervo digitalizado de Vinicius de Moraes

O adeus ao compositor e intérprete de samba Dominguinhos do Estácio

Foto: Divulgação
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De canal complemen-
tar a foco de vendas, o 
delivery se fortaleceu 
muito no Franchising 
brasileiro com a pande-
mia, e não apenas na área 
de alimentação. Além das 
experiências pessoais, 
diferentes pesquisas in-
dicam este movimento. 
Um estudo da Associação 
Nacional de Restaurantes 
(ANR), em parceria com 
a Galunion Consultoria, 
mostra que a penetração 
do delivery e take away 
(retirada no restaurante) 
chegou a 78% entre os 
bares e restaurantes bra-
sileiros. Em novembro de 
2020, a expectativa era 
que o delivery represen-
tasse quase 40% das ven-
das anuais. Uma pesquisa 
da Associação Brasileira 
de Franchising (ABF), 
também em parceria com 
a Galunion, apontou que o 
faturamento de franquias 
de alimentação com de-
livery praticamente do-
brou durante a pandemia. 
Outra pesquisa, dessa vez 
da Galunion com a Quali-
best, revelou que mais de 
40% dos consumidores 
pretendiam aumentar os 
pedidos de comida pron-
ta em casa durante a qua-
rentena.

Para detalhar melhor 

a visão dos consumido-
res sobre o serviço de 
delivery, a AlmoçoGrá-
tis, empresa que auxilia 
bares e restaurantes a 
aumentarem faturamen-
to por meio da análise 
de comportamento dos 
consumidores, efetuou 
uma pesquisa em par-
ceria com a Galunion 
Consultoria. Segundo o 
levantamento, a execu-
ção perfeita começa pelo 
produto: 60% dos consu-
midores entendem que 
o produto na entrega do 
delivery deve ser igual ou 
bem aproximado do que 
é oferecido na experiên-
cia de salão, com alguma 
permissão, no entanto, 
para diferenças em re-
lação à aparência. Outro 
fator que os restaurantes 
precisam levar em conta 
é que a execução perfei-
ta vai muito além do ali-

mento. A pontualidade, 
a entrega e a embalagem 
são quesitos analisados 
pelos consumidores.

"A pesquisa mostra 
que, atualmente, 45 mi-
nutos é o tempo máximo 
aceitável para não perder 
um cliente em razão do 
tempo indicado, mas di-
versos estabelecimentos 
estão focados em reduzir 
o tempo de entrega para 
25 minutos, o que indica 
também ser uma tendên-
cia para um futuro próxi-
mo. Lembrando sempre 
que um atraso de 20 mi-
nutos gera uma queda de 
33% no encantamento 
e pode prejudicar a nota 
média da empresa", ava-
lia a CEO da Galunion, Si-
mone Galante.

Algumas marcas já es-
tão mais avançadas nesta 
questão. A partir de acor-
dos com parceiros e for-
necedores, a marca Água 
Doce, por exemplo, criou 
uma opção de venda di-
reta de bebidas de seu 
estoque. Chamado de de-
livery de bebidas, o siste-
ma representou, em mé-
dia, 40% do faturamento 
das unidades. Além disso, 
o delivery como um todo 
registrou um crescimento 
de 200% em vendas.

Delivery avança e se consolida em
alimentação e outros segmentos 

F I N A N Ç A S . . .

Foto: Divulgação

Foto: Marcelo Casal/ABr

Crescimento de entregadores 
delivery abriu novos empregos

Maria, que não era a 
“Rainha Louca”, mas uma 
rainha dentre nós mulhe-
res. E, como muitas de nós, 
foi chamada “louca” por-
que era uma mulher que 
não permitia ser contro-
lada. A indomável Maria 
Mercês Campos foi uma 
mulher como milhares de 
outras antes, agora e ama-
nhã. Nordestina arretada, 
migrou de Pernambuco 
para o Rio com a família 
em busca de melhores 
condições de trabalho. 
Largou tudo, sem medo, 
sem receio, só com espe-
rança e fé.

Os filhos nasceram na 
cidade maravilhosa, onde 
Maria se estabeleceu. Mu-
lher simples, com imensa 
vontade de viver. Mulher 
forte, de fibra, de garra, 
com toda a disposição 
para vencer o mundo. O 
esposo seguiu para a futu-
ra Brasília, oportunidade 
de trabalho para construir 
a nova capital. Enviou di-
nheiro por muitos meses 
para Maria e as crianças, 
até que um dia não enviou 
mais. Ninguém conseguiu 
mais contato com Geral-
do. Até hoje não se sabe 
se morreu ou se constituiu 
nova família.

Maria, no Rio, traba-
lhava dois turnos diretos 
numa fábrica. Precisava 
sustentar os filhos, queria 
o melhor para eles. Discri-
minada na época, quando 
o marido se tornou au-
sente, sofreu preconceito, 
assédio moral, assédio se-
xual, o desrespeito dos in-
tolerantes à mulher pobre, 
operária, que criava os 
filhos sozinha, e, não, não 
precisava de homem para 
ser, fazer, acontecer.

Maria era, principal-
mente, livre. Obstinada, 
determinada, batalhado-

ra, senhora de si, dona da 
própria vontade. E o mun-
do não lhe perdoou por 
isto. Os turnos extras na 
fábrica a desgastaram, não 
dormia, a insônia, o “bur-
nout”, a ansiedade de que 
nada podia faltar em casa. 
A filha mais velha forra-
va os sapatos gastos com 
jornal. Nunca se envergo-
nhou da mãe, que lhe ser-
viu de exemplo.

Maria sofrida, conhe-
ceu a depressão e alcoolis-
mo. Incompreendida, num 
tempo em que “psicólogo 
era coisa de maluco”, Ma-
ria foi “louca”. Louca por 
dizer o que pensava, por 
encarar a realidade de 
frente e de cabeça erguida. 
Louca por ser feliz e não 
vítima.

Maria Mercês Campos 
é homenageada com o 
“Projeto Maria”, do Insti-
tuto Lutando Pela Vida, 
que visa o bem-estar da 
pessoa idosa, o combate 
e tratamento humanizado 
às doenças degenerativas, 
a dignidade na preserva-
ção e proteção do psico-
emocional, os cuidados e 
prevenção à saúde física 
e mental. Maria guerreira 
deixou gritos que ecoam 
do século passado aos dias 
atuais. Sua voz ainda é le-
gado. Faça a sua voz ser 
ouvida!

A indomável
A  V I D A  C O M O  E L A  É . . .

SABRINA CAMPOS
Advogada e Árbitra

jornaldr1responde@jornaldr1.com.br
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Um estudo realizado 
na Itália, mostrou que 
mexer no celular pode 
ser um ciclo vicioso, de 
acordo com as pessoas 
que estão ao redor. Isto 
é, a pesquisa aponta que 
quando uma pessoa mexe 
no celular, quem está ao 
seu lado, automatica-
mente acaba mexendo, da 
mesma forma que acon-
tece quando alguém bo-
ceja. 

O "poder contagioso” 
do bocejo, por exemplo, é 
atribuído ao efeito cama-
leão. Acredita-se que tal 
fenômeno ocorre porque, 
de maneira inconscien-
te, o ser humano acaba 
copiando gestos de seus 
pares com o intuito de se 
adequar ao espaço onde 
está.

O estudo foi publica-
do na Revista Journal of 
Ethology, ele foi realiza-
do com o seguinte modus 
operandi, em diferentes 
espaços, um dos pesqui-
sadores lançava o "gati-
lho" (mexer no celular) 
e o comportamento das 
pessoas ao seu redor era 
observado durante um 
intervalo de 30 segundos. 
Foram testados dois tipos 
de gatilho: olhar para a 
tela do celular e simples-

mente pegar o celular na 
mão, batendo os dedos 
nele sem olhar direta-
mente para a tela.  

A pesquisa aponta que 
50% das pessoas que 
participaram do teste, 
copiaram os gestos, haja 
vista  o gatilho envolvia 
verificar visualmente o 
aparelho. Agir dessa ma-
neira teve efeito 28 vezes 
maior sobre as pessoas 
do que simplesmente ma-
nipular o telefone. 

Não foram percebidas 
variações significativas 
nas respostas comporta-
mentais de acordo com 
idade, gênero e a relação 
interpessoal dos indiví-
duos observados com os 
pesquisadores.

 "A maioria das pessoas 
se contagia pelo compor-
tamento dos outros com o 
celular sem nem mesmo 
perceber", disse Elisabet-
ta Palagi, especialista em 
comportamento social da 
Universidade de Pisa, à 
revista New Scientist. 

O teste foi realizado 
em locais como salas de 
espera, ambientes de tra-
balho, restaurantes e até 
nas casas dos pesquisa-
dores. Curiosamente, o 
efeito camaleão relacio-
nado ao celular ocorreu 

muito menos em momen-
tos que envolviam comi-
da.

A pesquisa sugere que 
quando as pessoas co-
mem acompanhadas elas 
tendem a reproduzir ou-
tros elementos compor-
tamentais, como postura 
e expressões do rosto. 

"O baixo mimetismo 
observado na presença 
de comida pode ser mais 
pronunciado conside-
rando que a nossa amos-
tra vem da Itália, onde a 
cultura da comida está 
historicamente e intrin-
secamente conectada à 
agregação social e à con-
vivência".  

Esse estudo foi realiza-
do entre maio e setembro 
de 2020. Segundo o The 
Guardian, os pesquisado-
res ainda não sabem dizer 
se a resposta das pessoas 
ao gatilho do celular foi 
influenciada de alguma 
maneira pela pandemia e 
pelo isolamento social.

Outros estudos tam-
bém apontam que o celu-
lar se tornou um proble-
ma para muitas pessoas. 
Segundo uma pesquisa 
feita nos Estados Unidos, 
cerca de 78% da popula-
ção local - e mundial - não 
ficam sem o aparelho, 
mesmo que seja dentro 
de casa e não com fim de 
conversar ou trabalhar. 
Além disso, o aumento 
substancial de pesso-
as que trabalham via o 
aplicativo de mensagens, 
WhatsApp, também cres-
ce a cada ano. A idade 
que as pessoas começam 
a usar o celular caiu de 18 
anos para 12, em média.

Mexer no celular gera ciclo vicioso igual 
bocejo, 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

Celular virou um vício mundial nas últimas décadas

Uma das principais au-
toras de novelas da Glo-
bo, Elizabeth Jhin vai dei-
xar a emissora após 30 
anos, segundo publicou a 
colunista Patrícia Kogut, 
no Globo. Ela confirmou 
que o ciclo na emissora 
chegou ao fim e que vai 
em busca de 
novos projetos

Jhin foi au-
tora de gran-
des sucessos 
que aborda-
vam a temá-
tica espírita 

em seus trabalhos, quase 
sempre exibidos no horá-
rio das 18h. Ela é autora 
de novelas como "Espelho 
da Vida" (2018), "Além do 
Tempo" (2015), "Escri-
to nas Estrelas" (2010) e 
"Eterna Magia" (2007).

A cantora Iza está de 
volta às paradas de suces-
so com seu novo clipe in-
titulado "Gheto". A músi-
ca fala sobre os percalços 
que a artista passou até 
atingir o estrelato e mos-
tra uma grande repre-
sentatividade, 
um dos focos 
de Iza em seus 
singles.

"Estou fe-
liz demais por 
ter gravado 
esse clipe. Ele 
é muito impor-
tante para mim 

porque quero mostrar re-
almente tudo o que tem 
de mais bonito de onde 
vim",  comentou. O clipe 
também traz uma surpre-
sa: Dona Isabel, mãe de 
Iza, é a mulher que sobe 
as escadas da igreja.

A irmã do ator e hu-
morista Paulo Gustavo, 
Juliana Amaral, postou 
uma mensagem para ho-
menageá-lo. No último 
dia 4 completou um mês 
da morte de Paulo, por 
complicações devido à 

Covid-19. Em seu texto, 
Juliana relembrou da di-
ficuldade de não ter mais 
seu grande companheiro 
lado a lado. Paulo faleceu 
aos 42 anos, no Rio de Ja-
neiro.

“Um mês sem o amor 
da minha vida. Sem 
o meu melhor amigo 
e melhor irmão que 
Deus poderia me dar. 
A saudade dói de-
mais. Só sei que está 
(sic) muito difícil 
aceitar a sua partida.”

Elizabeth Jhin deixa a Globo

Iza lança novo clipe

Homenagem a Paulo Gustavo

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação/Globo

Foto: Arquivo Pessoal
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 “Aprendi a encurtar caminhos e a tomar boas decisões na minha carreira”
Marcus Menna retoma a carreira gravando sucessos com nomes como Marcos & Belutti e Paula Fernandes e fala sobre projetos na carreira 

Um dos maiores sucessos do anos 2000, 
o cantor Marcus Menna, de 44 anos, ex-vo-
calista da banda LS Jack, está retomando sua 
carreira e espera que muito sucesso venha 
nessa nova caminhada. Mesmo na pandemia, 
o artista aproveitou para desenvolver e lan-
çar músicas com grandes nomes do cenário 
nacional. Entre eles, o sucesso ao lado de 
Marcos & Belutti, chamado “Quem Você é” 
- que foi ao ar no dia 5 de março -  e agora 
um novo trabalho com uma das grandes vo-
zes do Brasil: Paula Fernandes. O novo single 
chama-se “Amor em Excesso”, e será lançado 
pelo selo Bazuca, o mesmo do primeiro com 
a dupla sertaneja. O novo sucesso já pode ser 
acompanhado em todas as plataformas.

Após se recuperar de um acidente, Marcus 
está preparado para essa nova caminhada e 
contou ao Jornal DR1 alguns de seus planos e 
seus aprendizados que se seguiram durante 
todo o sucesso que fez na música.

“Nunca pensei em parar. A música é o sen-
tido da minha vida. A música me deu tudo e 
eu ainda tenho muito para dar à ela”, comen-
tou o cantor.

O novo single, segundo ele, presenteia a 
todos com aquilo que ele sabe fazer de me-
lhor: música de qualidade. Além disso, a voz 
impactante de Paula Fernandes é um dife-
rencial para o novo sucesso. O clipe foi gra-
vado em Angra dos Reis.

Marcus é formado em música pelo Con-
servatório Brasileiro de Música, o cantor foi 
líder e fundador da banda LS Jack nos anos 
2000, onde emplacou inúmeros hits nacio-
nais como “Carla” e "Sem radar”, vendendo 
milhões de CDs. Sua carreira teve uma breve 
pausa após passar por uma interferência ci-
rúrgica, que acabou o deixando dois meses 
em coma, devido a gravidade da situação. As-
sunto já superado pelo cantor e por sua famí-
lia, assim como o fim da banda. 

Ao todo, já são 30 anos de carreira e mais 
de cem canções gravadas. Menna garante que 
“sua pegada” ainda é o rock, mesmo tendo 
gravado com nomes conhecidos no cenário 
nacional pela música sertaneja.  E ele garante 
que essa parceria ficou mais próxima do seu 
estilo do que de qualquer outro.

Para os novos trabalhos, Menna se mostra 
totalmente pronto e preparado para os desa-
fios que vão vir pela frente no meio musical. 
Mas sem esquecer das coisas boas que lhe 

fazem sorrir todos os dias.
“Meu grande projeto pessoal hoje é viver 

meu casamento, seguir na criação das mi-
nhas filhas e, sobretudo, viver a vida e ser 
feliz”, afirmou o cantor casado com Renata 
Menna, que hoje assessora a carreira do ar-
tista.

Confira o bate-papo de Marcus Menna, e 
seus planos na grande retomada de carreira, 
abaixo.

Jornal DR1: Após um período longe dos pal-
cos, como está encarando esse retorno?

Marcus Menna: Estou muito empolgado. 
Trabalho com o que mais amo e isso me en-
che de energia.

Jornal DR1: Como está se virando nessa 
pandemia? 

MM: Tenho procurado traba-
lhar no meu projeto e isso já toma 
a maior parte do tempo. Tenho me 
cuidado bastante e lamento muito 
pelas vidas perdidas.

Jornal DR1: O que pode falar do 
novo projeto musical?

MM: Lançamos um dueto com 
Marcos & Belutti e agora vamos 
lançar essa canção com a Paula 
Fernandes. Posso adiantar que até 
o final do ano vamos lançar mais 
2 feats com  artistas gigantes. 

Aguardem que vem coisa boa por aí.
Jornal DR1:  Qual a diferença do Marcos 

que estourou no Brasil para o de hoje?
MM: A experiência com certeza é o que 

mais acrescentou na minha vida nesse perí-
odo todo. É sempre bom se desenvolver des-
sa maneira, através do que a experiência te 
oferece.

Jornal DR1: Qual foram os grandes aprendi-
zados na carreira?

MM: A sequência de shows, gravações e 
eventos nos permite aprender muitas coisas 
sobre a profissão. Foram muitas “ horas de 
voo" … Aprendemos a encurtar caminhos e a 
tomar boas decisões. 

Jornal DR1: Como foi essa escolha em fazer 
música com pessoas de todos os gêneros? 

MM: Pensamos em grandes artistas, sem 
classificá-los por gêneros. Tanto Marcos & 
Belutti como Paula Fernandes são artistas 
com pegada muito pop… encaixaram perfei-
tamente comigo. Prefiro sempre inovar, ten-
tar algo inusitado . 

Jornal DR1:  Nesse ponto, como é a escolha 
das pessoas que vão fazer música com você?

MM: Como disse, procuro olhar a qualida-
de artística e a possibilidade de podermos 
surpreender. 

Jornal DR1: Além dos projetos profissio-
nais, quais são os projetos pessoais?

MM: Meu grande projeto pessoal hoje é 
viver meu casamento, seguir na criação das 
minhas filhas e , sobretudo, viver a vida e ser 
feliz

Jornal DR1:  Qual conselho daria para quem 
quer começar na música?

MM: Invista na sua verdade, acredite sem-
pre, tenha foco e trabalhe para que as coisas 
aconteçam. No mais, nunca deixe de sonhar.

E N T R E V I S T A . . . MARCOS MENNA - CANTOR

Fotos: Divulgação
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B R A S I L E I R O  C O M  M U I T O  O R G U L H O . . .
SIlvio Santos: o maior comunicador da TV 

Brasileira

Ao falar da televisão 
brasileira, com certeza 
existe um nome que se 
mistura quase que auto-
maticamente com a his-
tória da TV no país. Esse 
nome é de Silvio Santos, 
com certeza - senão o 
maior - um dos maiores 
comunicadores da his-
tória da televisão brasi-
leira. O apresentador e 
proprietário do Sistema 
Brasileiro de Televisão 
(SBT), completou em de-
zembro 90 anos e segue 
ainda alegrando as noites 
de domingo de domingo 
de uma grande parte da 
população. 

Silvio Santos, nascido 
Senor Abravanel, nasceu 
em 1930, na Lapa, no Rio 
de Janeiro. Começou a 
vida como vendedor am-
bulante para ajudar na 
renda familiar e fazendo 
bico em rádios da Cidade 
Maravilhosa. Filho de pai 
grego e mãe turca, Silvio 
chegou a servir o exérci-
to em 1948 como para-
quedista. Ele venceu um 
programa de calouros na 
TV-Rio e logo já passou 
para a televisão ganhando 
oportunidade , adaptando 
o formato dos shows, es-

petáculos e sorteios que 
fazia no circo. Seu pri-
meiro programa, Vamos 
Brincar de Forca, estreou 
em 1962 e era transmiti-
do pela TV Paulista canal 
5 de São Paulo à noite, 
tendo obtido um imenso 
sucesso. Em 1964, passou 
a comandar seu programa 
aos domingos, das 12 às 
14 horas. 

Paralelamente, Silvio 
Santos adquiriu o Carnê 
do Baú e começou a fazer 
fortuna com isso. Logo em 
seguida, dando audiência, 
ele seguiu pagando o ho-
rário na TV Globo, quando 
ela foi incorporada com a 
TV Paulista. Porém com a 
reforma da grade da emis-
sora nos anos 70, Silvio 
Santos abriu o Canal 11, 
no Rio de Janeiro, dando 
início a sua nova emprei-
tada no cenário nacional.

A partir dali, o nome 
do entretenimento pas-
sou a transmitir seus pro-
gramas simultaneamente 
na Tupi e na TVS. Depois 
da falência da Rede Tupi, 
o Programa Silvio Santos, 
em São Paulo, foi transfe-
rido para a TV Record. Du-
rante a década de 80, che-
gando a ser dono de 50%. 

Em seguida, criou o SBT. 
A rede se expandiu rapi-
damente através de afi-
liações, mas o Programa 
Silvio Santos continuava 
sendo transmitido simul-
taneamente pela Record.

Silvio Santos já tentou 
entrar na vida política, 
quando em 1988 esboçou 
aparecer como candidato 
à prefeitura de São Paulo, 
projeto que acabou fican-
do de lado. Em 1989, se 
filiou a um partido para 
concorrer à presidência 
do Brasil. Mesmo lide-
rando as pesquisas, Sil-
vio teve sua candidatura 
impugnada. Isto porque o 
PMB havia realizado ape-
nas quatro convenções, 
contrariando o valor esti-
pulado pela lei na época, 
de nove convenções, im-
pedindo Silvio de concor-
rer e deixando a ideia de 
lado.

Atualmente é dono do 
Grupo Silvio Santos, que é 
formado por 34 empresas, 
entre as mais conhecidas, 
a Liderança Capitaliza-
ção, o Hotel Jequitimar, a 
Jequiti Cosméticos, e em-
preendimentos agropecu-
ários e imobiliários como 
a Sisan.

Foto: Reprodução/SBT

Enem 2021 está marcado 
para 21 e 28 de novembro

Foto: Marcello Casal Jr/ABr

Somente a versão digital vai ofertar mais de 
100 mil vagas, segundo informou o governo

E D U C A Ç Ã O . . .

O Governo Federal 
confirmou que o Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) de 2021 será 
realizado nos dias 21 e 28 
de novembro. A informa-
ção foi divulgada pelo mi-
nistro da Educação, Mil-
ton Ribeiro. Pelo Twitter, 
ele ainda informou que as 
versões impressa e digital 
do exame serão aplicadas 
na mesma data.

A inscrição para a 
prova, segundo o minis-
tro, ocorrerá entre 30 de 
junho e 14 de julho. Ele 
ainda destacou que os 
editais com as principais 
informações sobre a pro-
va serão publicados no 
Diário Oficial da União.

"Conforme eu já havia 
anunciado dias atrás, o 
Enem 2021 acontecerá e 
será aplicado neste ano. 
As provas serão aplicadas 
nos dias 21 e 28 de no-
vembro, para as versões 
impressa e digital. É isso 
mesmo! A mesma prova, 
nas mesmas datas, para 
as duas modalidades", 
postou o ministro na rede 
social.

O Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep) também divulgou 

que a versão digital do 
Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) des-
te ano ofertará 101.100 
vagas e terá novos re-
cursos disponíveis como 
prova ampliada, prova 
superampliada, prova 
com contraste e locais de 
prova com acessibilidade 
para pessoas com defi-
ciência. Ainda de acordo 
com o Inep, a participa-
ção dos “treineiros” na 
versão impressa está ga-
rantida.

O governo informou 
que tanto o Inep quan-
to o consórcio aplicador 
das provas estão monito-
rando os locais de reali-
zação do exame a fim de 
garantir o cumprimento 
das medidas sanitárias 
de prevenção contra a 
covid-19, como o dis-
tanciamento social. Os 
aplicadores estudam o 
aumento do número de 
municípios onde o exame 
é realizado.

O Enem é o maior exa-
me para ingresso no en-
sino superior do país. As 
notas do Enem podem 
ser usadas para partici-
par de programas como 
o Sistema de Seleção Uni-
ficada (Sisu), o Programa 
Universidade para Todos 
(ProUni) e o Fundo de Fi-
nanciamento Estudantil 
(Fies). Na última edição, 
5,7 milhões de candida-
tos estavam confirma-
dos para fazer a prova do 
Enem, mas a abstenção 
foi recorde: mais da me-
tade (55,3%) não compa-
receu.
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Após criticar dura-
mente a conduta do pre-
sidente Jair Bolsonaro 
(sem partido), que tem 
feito nos últimos dias 
passeios de moto e ou-
tros eventos com várias 
pessoas pelo país, mes-
mo com a orientação das 
autoridades de Saúde de 
manter o distanciamen-
to social para evitar a 
Covid-19, a oposição se 
mobilizou em protesto e 
acabou indo às ruas fazer 
o que antes havia conde-
nado: aglomerar. 

Mais de 200 cidades, 
em todos os estados e no 
Distrito Federal, registra-
ram manifestações con-
tra o governo Bolsonaro, 
no dia 29 de maio. Ao lon-
go de todo o dia, diversos 
grupos se reuniram para 
passeatas e fizeram inú-
meras reivindicações. Foi 
a primeira vez, desde o 
início da pandemia, em 
março de 2020, que um 
número significativo de 
manifestantes contrários 
à atual gestão tomou as 
ruas, rompendo um lon-
go período marcado por 
atos políticos realizados 
apenas por simpatizan-
tes do governo e, com as 
aglomerações, quebran-
do um discurso sanitaria-
mente correto. 

Movimentos sociais, 
estudantis e sindicais, 
além de partidos de es-
querda, agrupados em 
um fórum batizado de 
campanha nacional Fora, 
Bolsonaro, estiveram por 
trás das manifestações. 
Nos atos, os grupos de-
fenderam o pagamen-
to de R$ 600 de auxílio 
emergencial, verbas para 
universidades públicas e 
ampliação da vacinação 
contra a covid-19. Tam-
bém houve protestos 
contra a privatização de 
estatais e a reforma ad-
ministrativa e a favor do 
impeachment do presi-
dente.

Na capital fluminense, 

os manifestantes se reu-
niram em frente ao mo-
numento de Zumbi dos 
Palmares, na Praça Mauá, 
centro da cidade. Depois, 
eles ocuparam três das 
quatro pistas da Avenida 
Presidente Vargas e cami-
nharam pela via em dire-
ção à Candelária. Depois, 
os manifestantes entra-
ram pela Avenida Passos, 
passaram pela Praça Ti-
radentes e Rua da Carioca 
e voltaram a se concen-
trar no Largo da Carioca. 

Durante todo o ato, 
a maioria dos manifes-
tantes utilizava másca-
ras, mas a distância de 
segurança necessária à 
prevenção do coronaví-
rus não foi respeitada e 
ocorreram aglomerações. 
Situação também regis-
trada em outros cantos 
do país. Em Recife, houve 
confusão entre policiais e 
manifestantes e dois ho-
mens perderam a visão 
após serem atingidos por 
balas de borracha dispa-
rados pela polícia. O go-
vernador de Pernambuco 
disse que não partiu dele 

a ordem para reprimir 
manifestantes e, três dias 
depois da ação, o coman-
dante da Polícia Militar 
do estado pediu exonera-
ção do cargo.

Em São Paulo, os mani-
festantes se concentram 
na Avenida Paulista. No 
local, organizadores fize-
ram distribuição de más-
caras e pediram respeito 
ao distanciamento social, 
o que não 
a c o n t e -
ceu. Já em 
B ra s í l ia , 
a concen-
tração foi 
em frente 
ao Museu 
da Repú-
blica e se-
guiu para 
a Espla-
nada dos 
Ministérios. Em frente ao 
Congresso Nacional, os 
manifestantes gritaram 
palavras de ordem e exi-
biram faixas e cartazes. A 
Polícia Militar não divul-
gou o número de partici-
pantes do ato.

Aglomerações: diver-

gências no discurso e 
erro comum

Os atos da oposição fo-
ram organizados em res-
posta às manifestações 
lideradas por Bolsonaro 
nos últimos dias, sobre-
tudo à realizada no Rio 
de Janeiro no dia 23 de 
maio, que teve muita re-
percussão. Na ocasião, o 
presidente e centenas de 
apoiadores fizeram um 
passeio de moto do Par-
que Olímpico, na Barra da 
Tijuca, zona Oeste do Rio, 
até o Monumento dos 
Pracinhas, no Aterro do 
Flamengo, na Zona Sul.

Ao mesmo tempo em 
que foi alvo de duras crí-
ticas, por opositores e 
até mesmo por apoiado-
res, por causar grande 
aglomeração em meio à 
pandemia e por não usar 
máscara, assim como a 
maioria dos motociclis-
tas, Bolsonaro demons-
trou também uma grande 
força política pela quanti-
dade de pessoas que o se-

guiram. No dia 9 de maio, 
o presidente também rea-
lizou um passeio de moto 
semelhante em Brasília.

A oposição, que tam-
bém demonstrou força, 
tem se dedicado quase 
que exclusivamente,

Em resposta a Bolsonaro, oposição também vai às ruas e gera 
aglomeração

Protestos reuniram centenas de pessoas no RJ e outros estados e fez oposição quebrar discurso sanitariamente correto

CONTINUAÇÃO PÁGINA 15

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução/TV Globo

Foto: Rawfilming/Acervo pessoal

Manifestantes fizeram 
ato contra Bolsonaro e 
a favor da vacina

Ato reuniu milhares de 
pessoas em Brasília

Em SP, grupo tomou a 
Avenida Paulista
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Assegurar a educação 
inclusiva, equitativa e de 
qualidade e promover 
oportunidades de apren-
dizagem para todos. Esse 
é o 4º dos 17 Objetivos 
Para o Desenvolvimento 
Sustentável da ONU. 

De acordo com a or-
ganização, a matrícula na 
educação primária em pa-
íses em desenvolvimento 
chegou ao índice de 91%, 
mas 57 milhões de crian-
ças permanecem fora 
da escola. No Brasil, se-
gundo dados de 2017 do 
IBGE, cerca de 50 milhões 
(25,4% da população) vi-
vem na linha de pobreza. 

Isso significa que há 
um grande trabalho de 
inclusão por meio da edu-
cação para ser realizado. 
Os Objetivos estabelecem 
que, até 2030:

- Seja garantido que a 
todas as meninas e meni-
nos completem o ensino 
primário e secundário, 
que conduza a resultados 
de aprendizagem rele-
vantes e eficazes; 

- Que todos tenham 
acesso a desenvolvimento 
de qualidade na primeira 
infância, cuidados e edu-
cação pré-escolar;

- Seja assegurada 
igualdade de acesso para 
todos à educação técnica, 
profissional e superior de 
qualidade, a preços aces-
síveis;

- Seja aumentado subs-
tancialmente o número 
de jovens e adultos que 
tenham habilidades re-
levantes, inclusive com-
petências técnicas e pro-
fissionais, para emprego, 
trabalho decente e em-
preendedorismo; 

- Sejam eliminadas as 
disparidades de gênero 

na educação e garantir a 
igualdade de acesso a to-
dos os níveis de educação 
e formação profissional 
para os mais vulneráveis, 
incluindo as pessoas com 
deficiência, indígenas e as 
crianças em situação de 
vulnerabilidade;

- Seja garantido que 
todos adquiram conhe-
cimentos e habilidades 
necessárias para promo-
ver o desenvolvimento 
sustentável, inclusive por 
meio da educação para o 
desenvolvimento susten-
tável e estilos de vida sus-
tentáveis, direitos huma-
nos, igualdade de gênero, 
promoção de uma cultura 
de paz e não-violência, 
cidadania global, e valori-
zação da diversidade cul-
tural e da contribuição da 
cultura para o desenvolvi-
mento sustentável.

- Seja substancialmen-
te ampliado globalmente 
o número de bolsas de 
estudo disponíveis para 
os países em desenvolvi-
mento, em particular, os 
países de menor desen-
volvimento;

- Seja substancial-
mente aumentado o con-
tingente de professores 
qualificados, inclusive 
por meio da cooperação 
internacional;

O mundo conquistou 

a igualdade na educação 
primária entre meninas 
e meninos, mas poucos 
países alcançaram essa 
meta em todos os níveis 
de educação. A Educação 
é o processo constante de 
criação do conhecimen-
to e de busca da trans-
formação-reinvenção da 
realidade pela ação-refle-
xão humana, segundo o 
educador e filósofo Paulo 
Freire. Considerado o te-
órico da educação brasi-
leira mais respeitado em 
nosso meio acadêmico, 
ele sugere que a educação 
pode ocorrer em contex-
tos formais ou informais e 
qualquer experiência que 
tenha um efeito formativo 
na maneira como se pen-
sa, sente ou age pode ser 
considerada educacional.

De acordo com a Lei n° 
9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, a educação 
abrange os processos for-
mativos que se desenvol-
vem na vida familiar, na 
convivência humana, no 
trabalho, nas instituições 
de ensino e pesquisa, nos 
movimentos sociais e or-
ganizações da sociedade 
civil e nas manifestações 
culturais.

Os Objetivos de De-
senvolvimento Sustentá-
vel são um apelo global 
à ação para acabar com 
a pobreza, proteger o 
meio ambiente e o clima 
e garantir que as pesso-
as, em todos os lugares, 
possam desfrutar de paz 
e de prosperidade. Estes 
são os objetivos para os 
quais as Nações Unidas 
estão contribuindo a fim 
de que possamos atingir 
a Agenda 2030 no Brasil. 
Podemos e devemos fazer 
a nossa parte. É possível!

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA 14

É prudente que, numa 
democracia, tenhamos 
movimentos de apoio ao 
governo e também de 
oposição, por parte de 
quem discorda da forma 
como a gestão da coi-
sa pública é feita, mas o 
momento em que vive-
mos, em que a pande-
mia ainda ceifa a vida de 
centenas de pessoas dia-
riamente, não deve ser 
de disputas políticas en-
tre grupos opostos que, 
para demonstrar força, 
vão às ruas se aglome-
rar. O momento, ao con-
trário, requer a união de 
todos para combater esse 
mal chamado Covid-19. 

O Brasil mantém uma 
média alta de quase 2 

mil mortes diárias cau-
sadas pela Covid-19. 
Desde o início da pande-
mia, o país já registrou 
mais de 16,6 milhões 
de casos da doença e 
mais de 465 mil mortes.

Adiantar a disputa 
eleitoral, que só acontece-
rá no final de 2022, não é 
prudente neste momento. 
Ir para as ruas, com mo-
tos, faixas ou cartazes, só 
vai complicar ainda mais 
a situação caótica e dar 
ainda mais brecha para 
o vírus se espalhar. Nes-
te momento, a sociedade 
como um todo precisa 
esquecer as desavenças 
políticas e se voltar para 
combater o mau, o inimi-
go comum: a pandemia.

desde o início da pande-
mia, a criticar o presiden-
te Bolsonaro pelas aglo-
merações em passeatas e 
eventos oficiais, mas nos 
atos do dia 29, acabou pa-
gando a língua e fazendo 
a mesma coisa, mesmo 
com a prévia orientação 
dada aos manifestantes 
de fazer uso de máscara 
e manter distanciamento. 
As críticas ao movimento 
nas ruas promovido pela 
esquerda, no entanto, não 
foram tão duras como as 
que recaem sobre os atos 
em prol do governo pela 
maioria dos veículos de 

imprensa. 
Apesar da cobertura 

desigual pelos meios de 
comunicação noticiosos, 
que evidentemente con-
denam mais um lado que 
o outro, é importante 
destacar que as aglome-
rações, tanto da direita 
quanto da esquerda, que 
parecem ter inaugurado 
uma gincana sobre quem 
junta mais gente, aconte-
cem num momento ex-
tremamente inoportuno, 
em que apenas quem sai 
ganhando nessa disputa é 
o vírus.

ANA CRISTINA CAMPELO
Advogada e jornalista

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

S E U S  D I R E I T O S . . .

ODS 4: Educação de qualidade

Momento requer a união de 
todos

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Bolsonaro fez passeios 
em Brasília e no Rio
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Twitch é um serviço 
de streaming de vídeo ao 
vivo mais popular foca-
do em videogames e es-
portes eletrônicos. Tudo 
começou em 2007 quan-
do a plataforma ainda se 
chamava Justin.tv, criada 
por Justin Kan e Emmett 
Shear, e tinha várias ca-
tegorias divididas. O site 
acabou se tornando po-
pular pelo destaque em 
sua categoria de jogos e 
não demorou muito para 
que esse gênero pudesse 
se desvincular da Justin e 
se tornar Twitch.tv.

A plataforma hoje é a 
que mais cresce no mun-
do, batendo de frente com 
outras como Facebook 
Gaming e NimoTV. E é ine-
gável o quanto a platafor-
ma é bem acessível, tem 
suporte no Brasil e seu 
pagamento é totalmente 
em dólar. Você consegue 
receber doações, moedas 
de interação, se inscrever 
para ajudar os “Afiliados” 
e “Parceiros”, bits que é 
uma moeda que funciona 
como doação para ganhar 
destaques nas lives para o 
streamer e outros meios.

A questão aqui não é 
falar das maravilhas que 
é essa plataforma, mas 
também do fato de que 
ela bateu o dedo na quina 
de algum armário e, sim-
plesmente, mostrou ser 
completamente inconve-
niente com o público.

Tudo começou com a 
ideia de tornar a plata-
forma mais “família”, com 
menos discursos de ódio, 
menos pirataria, sem pre-
conceitos - isso ela fez até 
bem. Só que nada é um 
mar de flores. Começou 
a ter uma sequência de 
banimentos, muitos deles 

questionáveis e sem sen-
tido. 

Acredito que o caso 
mais popular e como-
vente que a comunidade 
do eSports presenciou 
foi da streamer Taynah 
“Tayhuhu”, que tomou 
ban por tempo indeter-
minado pelo simples mo-
tivo de pedir comida por 
um aplicativo e, quando a 
entrega chegou e ela saiu 
para recebê-la, sua filha 
de apenas 3 anos acabou 
invadindo a live e intera-
gindo no chat. 

Conforme as diretrizes 
da plataforma, criança 
não pode interagir, real-
mente, mas não foi inten-
ção da Tayhuhu. 

Além de toda a revolta 
pelo que aconteceu com 
a streamer, outro caso 
chamou a atenção: outra 
streamer mostrou as par-
tes intimas na live, pro-
positalmente, e recebeu 
apenas uma suspensão 
três dias. Quer dizer: apa-
recer uma criança sem 
intenção é muito pior 
que mostrar as genitálias 
para todo mundo. Com 
certeza é um motivo de 
muita revolta.

Pornografia?
E para podermos con-

cluir se a twitch real-

mente prefere conteúdo 
adulto do que conteúdo 
criativo, vamos falar so-
bre o que está rolando 
hoje.

Twitch acabou de lan-
çar a categoria um pouco 
(por assim dizer) quente. 
Com o gênero chamado 
“Pools, Hot Tubs, and Be-
aches”, em que as pessoas 
tomam banho de piscina 
e se sensualizam em fren-
te à câmera, claramente 
ficou sendo uma catego-
ria com número maior de 
mulheres usando e, por 
outro lado, o número de 
pessoas intencionais tam-
bém aumentou. Não é um 
conteúdo explicito, mas 
faz a gente questionar 
por que isso é permitido 
e outras coisas tão bobas 
levam ao banimento. 

Outro caso recente foi 
do youtuber Maicon Küs-
ter. Ele fez uma live com 
uma prótese de peito de 
silicone com decote, igual 
ao que muitas streamers 
fazem, mas somente ele 
acabou sofrendo um ba-
nimento de tempo inde-
terminado, enquanto as 
outras meninas que fi-
zeram o mesmo tipo de 
conteúdo não sofreram 
nenhuma punição. Dei-
xando claro: não há ne-
nhum problema de mu-
lheres usarem decotes, 
mas por que somente as 
mulheres podem usar o 
decote e as outras pesso-
as não?

Isso nos leva a ques-
tionar sobre a intenção 
da plataforma: se ela está 
sendo machista, transfó-
bica ou querendo se tor-
nar um site de conteúdo 
adulto para homens hé-
teros. E você, o que acha 
sobre?

A Organização das Na-
ções Unidas (ONU) publi-
cou um relatório detalhan-
do o primeiro ataque a um 
humano efetuado por um 
robô autônomo. O caso 
evolvendo um drone de 
ataque, fabricado pela em-
presa turca STM, ocorreu 
em março de 2020, duran-
te um confronto da Segun-
da Guerra Civil da Líbia.

Mesmo sem a confir-
mação de vítimas, o even-
to também pode ser o 
primeiro registro de uma 
morte causada por um 
robô autônomo, conforme 
sugere o relatório da ONU. 
Pertencente ao Conselho 
de Segurança da entidade, 
o Painel de Peritos na Líbia 
afirmou no relatório: "os 
sistemas de armas autôno-
mas letais foram progra-
mados para atacar alvos 
sem exigir conectividade 
de dados entre o operador 
e a munição — uma verda-
deira capacidade de 'atirar, 
esquecer e encontrar'".

O Kargu-2 foi desenvol-
vido para utilizar aprendi-
zado de máquina e proces-
samento de imagens em 
tempo real para selecionar 
e atacar alvos, especial-
mente quando em com-
bate assimétrico ou em 
operações antiterrorismo. 
Além de poder ser opera-
do manualmente, o drone 
também pode funcionar 
de maneira autônoma e 
ser conectado a um "en-
xame", tornando-se ainda 
mais letal.

Os dados 
do relatório 
apontaram 
que o mode-
lo de drone 
foi "alta-
mente efeti-
vo" quando 
utilizado em 
conjunto de 

ataques mais convencio-
nais com outros tipos de 
Veículos Aéreos Não Tri-
pulados, os VANTs. 

Zachary Kallenborn, 
pesquisador do Consórcio 
Nacional para o Estudo do 
Terrorismo e Respostas ao 
Terrorismo (EUA), afirma 
que o evento pode ser um 
marco "assustador" nos 
modelos de conflito ar-
mado ao redor do mundo, 
associando robôs autôno-
mos à execução de seres 
humanos utilizando inteli-
gência artificial.

Contudo, membros da 
ONU sugerem que este ni-
cho de armamentos ain-
da não apresenta grandes 
preocupações por causa 
das limitações atuais da 
tecnologia e, dispensando 
regulamentações mais se-
veras.

O caso é tão irreal que 
nos faz pensar se não esta-
mos em um filme de ficção 
científica. O quão longe a 
tecnologia no geral e, mais 
a fundo, a inteligência ar-
tificial está indo? Espere-
mos por mais.

Revolta das máquinas?

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 . . .
Twitch só para maiores (?)

JONATHAN OLIVEIRA
Designer Gráfico, Fotografo e 
Diagramador do jornal DR1

jonathanoliveira@jornaldr1.com.br

E - S P O R T S . . .

Foto: Divulgação/STM
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Selecionados vagas de 
emprego e estágio aber-
tas no RJ, para diferentes 
níveis de escolaridade, e 
dicas de cursos. Confira:

Sine tem 656 vagas
O Sine está com 656 

vagas, entre elas 10 opor-
tunidades para aposen-
tados de até 65 anos. 
Também são oferecidas, 
na Região Metropolitana, 
262 oportunidades para 
caixa, pintor, técnico de 
nutrição etc. Na Região 
Serrana, são 167 vagas 
para gerente administra-
tivo, mecânico, engenhei-
ro de trânsito, entre ou-
tras. Já no Médio Paraíba, 
há 217 oportunidades, 
sendo 200 para operador 
de atendimento recepti-
vo.

O candidato deve ser 
cadastrado no Sine e 
realizar a consulta pre-
sencialmente em uma 
unidade ou pelos canais 
digitais: empregabrasil.
mte.gov.br ou aplicati-
vo Sine Fácil. O cadastro 
também pode ser realiza-
do por envio do currículo 
para: vagas@trabalho.rj.
gov.br. Pelo mesmo canal 
é possível tirar dúvidas.

Comunidade Católica
A Comunidade Católi-

ca Gerando Vidas anun-
ciou vagas para atenden-
te de lanchonete, técnico 
de enferma-
gem, auxiliar 
de limpeza 
h o s p i t a l a r, 
controlador 
de acesso, 
m a q u e i r o , 
auxiliar de al-
moxarifado, 
auxiliar de 

atendimento, recepcio-
nista hospitalar, copeiro, 
cozinheiro, auxiliar de 
cozinha, atendente de 
loja, auxiliar de produção, 
vigia noturno, faxineiro 
predial, taifeiro, saloneiro 
etc. Os formulários para 
inscrição estão nas pági-
nas da Comunidade no 
Facebook e Youtube.

Estágio
A Fundação Mudes 

está com 240 vagas de es-
tágio, nos níveis superior, 
médio e técnico. Tem va-
gas em áreas como admi-
nistração, comunicação 
social, ciência da compu-
tação, letras, direito, pe-
dagogia e design. O valor 
da bolsa-auxílio é de até 
R$ 1,8 mil. As inscrições 
são feitas pelo site: ht-
tps://www.mudes.org.br.

Cursos
A Faetec abriu dois 

editais para ingresso em 
cursos de qualificação 
profissional (curta du-
ração) e técnico de ní-
vel médio. Estão abertas 
inscrições para cerca de 
1,2 mil vagas novas e re-
manescentes na ação de 
Bolsa Formação do Pro-
grama Novos Caminhos. 
Interessados devem se 
cadastrar no site: www.
faetec.rj.gov.br. O prazo 
para se candidatar termi-
na às 14h de 9 de junho.

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

estágio abertas e dicas de 
cursos gratuitos

P O N T O  D E  V I S T A . . .
Os serviços prestados pela Previdência 

Social
Nas duas últimas edi-

ções, abordamos as con-
dições necessárias para 
o trabalhador ter direito 
aos serviços e benefícios 
prestados pela Previdên-
cia Social. Tratamos da 
filiação a Previdência, da 
contribuição e suas for-
mas, da manutenção da 
qualidade de segurado, 
inclusive no período que 
em que o trabalhador fica 
sem contribuir.

Hoje abordaremos os 
serviços prestados pela 
Previdência Social, que 
são o serviço social e a re-
abilitação profissional.

O serviço social consis-
te em esclarecer aos be-
neficiários seus direitos 
e o modo de exercê-los, 
inclusive auxiliando na 
solução dos problemas 
que surgem no relacio-
namento com a Previdên-
cia Social. Para viabilizar 
o efetivo atendimento 
dos usuários, o Decreto 
3.048/1999, estabeleceu 
a possibilidade de inter-
venção técnica, assistên-
cia de natureza jurídica, 
ajuda material, recursos 
sociais, intercâmbio com 
empresas e pesquisa so-
cial, inclusive mediante 
celebração de convênios, 

acordos e contratos.
Na prática, o que ve-

mos com maior eficácia é 
o atendimento prestado 
pelos Assistentes Sociais, 
sobretudo nas agências 
da Previdência Social das 
cidades fora das regiões 
metropolitanas. Os se-
gurados e usuários que 
buscam benefícios por 
incapacidade e assisten-
ciais têm direito a aten-
dimento prioritário. Os 
convênios, em regra, são 
firmados com as grandes 
empresas e possibilitam 
o atendimento dos segu-
rados diretamente nas 
empresas, sem que te-
nham que se deslocar até 
às agências do INSS.

A reabilitação profis-
sional, se destina a rea-
bilitar e readaptar profis-
sionalmente o segurado 
incapacitado parcial ou 

totalmente para o traba-
lho, visando a participa-
ção no mercado de traba-
lho. A reabilitação detém 
caráter obrigatório e é 
estabelecida, geralmen-
te, por encaminhamento 
pela perícia médica que, 
em geral, ocorre no exa-
me dos benefícios por in-
capacidade.

Na reabilitação os pro-
fissionais de várias áreas 
avaliam o potencial labo-
rativo do segurado, visan-
do verificar a capacidade 
de retorno ao mercado 
de trabalho. A partir des-
sa avaliação, orientam o 
segurado na escolha de 
uma nova função a ser 
exercida. O INSS firma 
convênios com órgãos 
públicos e privados nos 
quais os segurados parti-
ciparão de cursos, pales-
tras etc. com a finalida-
de de prepará-los para a 
nova função.

O INSS também faz a 
ponte entre o segurado e 
o empregador para que o 
segurado empregado re-
abilitado seja realocado 
na empresa em setor de 
acordo com sua readap-
tação e com as limitações 
físicas que possuir. Além 

disso, também 
busca reinserir 
o segurado de-
sempregado no 
mercado de tra-
balho através 
das parcerias e 
convênios firma-
dos com várias 
instituições, não 
sendo, contudo, 
obrigado a con-
seguir emprego 
ao reabilitado.

Foto: Reprodução

Foto: Divulgação/Governo do RJ

RÔMULO LICIO DA SILVA
Advogado
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Certo dia, enquanto 
aguardava a minha hora 
na sala de espera do den-
tista, engatei uma prosa 
com um rapaz, estudante 
de engenharia, que está 
estagiando em uma em-
presa de contenção de 
encostas. 

Perguntei se não seria 
interessante haver uma 
campanha de sensibiliza-
ção e conscientização em 
relação ao desmatamento 
incontrolável nas nossas 
encostas. Da janela do 
meu apartamento pre-
sencio, diariamente, a in-
vasão da mata do Alto da 

Boa Vista.
Ele me disse:
- O risco é eminente. 

As pessoas precisam se 

conscientizar sobre este 
perigo! A campanha seria 
uma ótima ideia!

Não consegui me con-
ter. Disse:

- É... O risco é iminente. 
Iminente! 

No que ele respondeu.:
- Foi o que eu disse!
- É... IMINENTE!!!

Direto ao ponto
Errado: O risco de des-

lizamento é eminente.
Correto: O risco de des-

lizamento é iminente.
A palavra EMINENTE 

é um adjetivo que signi-
fica alguém ou alguma 
coisa excelente, notável, 
sublime, que se destaca 
dos outros. A palavra IMI-
NENTE é um adjetivo que 
significa algo que está 
prestes a acontecer

O mar toca em todos 
os pontos do mundo, na 
unidade esférica de todos 
nós. Filósofos, escritores, 
observadores, apaixo-
nados, sonhadores... Ho-
mens, mulheres, crianças 
e avós.  Quantos já fizeram 
o navegar sobre ele, tra-
çando a linha da história? 
Fugir da guerra, fazer uma 
viagem, desbravar o des-
conhecido... Descobrindo 
“terra à vista” de novas 
culturas.

Reflexos súbitos por 
lâminas ao longo da cris-
ta cristalina das ondas, o 
brilho do sol ou da lua. Se 
pudessem falar... Ah! Mas, 
elas e os Astros falam!  
Não é o passado, o futu-
ro. É o presente, o aqui e 
o agora. Ali, submersos 
galeões, garrafões flutu-
antes de mensagens, pei-
xes, sereias do imaginário, 
deuses e até mesmo, antes 
de tudo: a primeira vida 
acontece no mar.

Na era da globalização, 
precisamos mais desse 
mar. O nosso ouro não 
está naufragado; nosso 
ouro é a vida existente e 
proveniente de todo dele. 
Os negativistas insistem 
em “desamá-lo”, prolife-
rando seus ódios tempes-
tuosos no revolto de seus 
corações. Dizimam nossa 
fonte de vida e contempla-
ção. Porém o mar flui...

Respeitemos nossos 
ancestrais, nossas crenças 
que não são neles deposi-
tadas, mas que deles vêm 
o todo. Assim como os na-
vegantes costumam dizer: 
uma lembrança “vale mais 
a fé do que o pau da bar-
ca”. Amemos!

Peçamos bênçãos à 
imensidão, mesmo na 
delimitada visão no hori-

zonte, fora das limitações 
dos olhos. Pois, dentro do 
coração já sabemos que é, 
além do encontro tênue 
da nascente em terra e 
do desague em mar, que 
acontece o milagre.

Das coisas que moram 
nestas aguas estão os sor-
risos do verão, a beleza da 
ressaca, a bruma apressa-
da por chegar em terra. O 
lusco ofusco distante que 
se esguia até as pontas 
das orlas. Os desconexos 
não existem. E a noite é 
tão clara como o dia. No 
mar, o céu não é céu e o 
mar não é mar. Tudo é co-
munhão.

O compositor Synval 
Silva (1911-1994) utili-
zou-se de uma metáfora 
ao escrever a música “Co-
ração”, imortalizada por 
Carmem Miranda (1909-
1955). Diz o poema:

“Coração, governador 
da embarcação do amor, 
coração, meu companhei-
ro na alegria e na dor. A 
felicidade procurada cor-
re, e a esperança é sem-
pre a última que morre. 
Coração que não descansa 
noite e dia, sempre aguar-
dando uma alegria, espe-
rando no mar desta vida, 
embarcação à procura, de 
um porto feliz de salva-
ção”.

Estamos no mês em 
que se celebra o Dia 
Mundial do Meio Am-
biente (5 de junho) e por 
isso trazemos dicas de 
livros infantis que con-
tribuem para discussões 
e reflexões sobre o tema 
em casa ou na escola. O 
Brasil é um dos países 
com maior biodiversida-
de, com vários biomas e 
espécies de fauna e flora, 
e falar de preservação 
ambiental desde cedo é 
fundamental para tor-
nar as próximas gera-
ções mais conscientes 
e responsáveis.

Um Passeio na 
Floresta Amazônica 
(Laurie Krebs), por 
exemplo, conta a his-
tória de três crianças 
curiosas que pas-
seiam na Amazônia e 
descobrem as mara-

vilhas da maior flores-
ta tropical do planeta. 
Plantando As Árvores 
do Quênia (Claire A. Ni-
vola) narra a história da 
1ª africana a receber o 
Nobel da Paz, a ambien-
talista Wangari Maathai.

Bichos Da Terra Dos 
Bichos - Africanos e Bi-
chos De Um Lugar Magi-
co - Australianos (Lalau 
e Laurabeatriz) trazem 
bichos para todo gosto, 
de várias formas, cores e 
tamanhos, apresentados 

em divertidos poemas e 
belas ilustrações. A Bru-
xa Da Montanha (Gloria 
Cecilia Diaz) conta a his-
tória de uma bruxa que 
derruba árvores para 
construir uma pista de 
pouso para aterrissar 
com sua vassoura, mas 
sem pensar no impacto 
que isso terá na nature-
za e na vida de outros 
habitantes do lugar.

Já o livro Papai Este-
ve Na Floresta (Gusti) é 
um diário divertido com 

impressões de uma 
criança a partir dos 
relatos de viagem de 
seu pai na Amazônia 
Equatoriana, onde 
vive a harpia (ave 
que devora macacos) 
e onde tudo é bem 
diferente do que o 
garoto da cidade está 
acostumado a ver.

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.

Livros infantis sobre meio ambiente

Foto: Reprodução

Eminente 
X 

Iminente

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

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

poetas.

O Mar
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Localizado dentro do 
Bosque da Barra, no Rio 
de Janeiro, o Horto Mu-
nicipal Carlos Toledo Riz-
zini produz até cinco mil 
mudas por mês, muitas 
de espécies raras da res-
tinga da Mata Atlântica, 
como o Melocactus viola-
ceus, e a palmeira Euter-
pe edulis.

Segundo a prefeitura, 
inovações implementa-
das no local vão melhorar 
as produções. Isso por-
que foi instalado um novo 
sistema de irrigação au-
tomático, numa área de 
740 metros quadrados, 
que economiza até 50% 
de água. Foram feitas 

também obras na infraes-
trutura, permitindo que o 
horto se transforme em 
um centro de educação 
ambiental. 

O secretário Eduardo 
Cavaliere visitou o Rizzi-
ni fez uma visita ao local, 
no Dia da Mata Atlântica 
(27/05), acompanhado 
de alunos do 5° ano da 
Escola Municipal Profes-
sora Didia Machado For-
tes.

Cavaliere destacou que 
o sistema de irrigação im-
plicará redução de perdas 
de produção. “Em alguns 
casos tínhamos perdas de 
até 40% de cactos. A nova 
estufa vai reduzir drasti-

camente essas perdas. Na 
Década da Restauração 
da ONU, temos o compro-
misso em fortalecer nos-
sas florestas e restingas”, 
afirmou.

Raphael Lima, subpre-
feito da Barra, disse que 
o foco ambiental da Pre-
feitura na região é a re-
cuperação de áreas im-
portantes para garantir 
a resiliência. “O Rizzini é 
um horto super impor-
tante da cidade, com es-
pécies raras. A região da 
Barra, Recreio e Vargens 
precisa de uma política 
consistente de restaura-
ção. É o que estamos for-
talecendo”, destacou.

O Horto Carlos Toledo 
Rizzini, assim batizado 
em homenagem ao bo-
tânico morador da Bar-
ra da Tijuca que estudou 
plantas de restinga, foi 
inaugurado em 1997, es-
pecializado na produção 
de mudas de espécies de 
restinga, mantido numa 
área de 7 mil metros qua-
drados no Parque Natural 

Municipal do Bosque da 
Barra.

Ele tem um laborató-
rio de sementes, equipa-
do com estufas e câmaras 
de germinação, onde são 
realizados estudos, como 
testes de germinação sob 
condições controladas, 
e produzidas as mudas 
para o plantio em áreas 
degradadas, possibilitan-
do a restauração do ecos-
sistema. Ele produz anu-
almente 150 espécies, 
sendo 25 consideradas 
ameaçadas de extinção. 

O espaço é conside-
rado uma referência na 
produção de mudas de 
espécies de restinga, e 
tem sido a base do pro-
grama de recuperação da 

vegetação das praias ca-
riocas, desenvolvido pela 
Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente.

É lá que estão sendo 
cultivadas as sementes 
recuperadas de guaraju-
ba, uma espécie nativa 
brasileira que era con-
siderada extinta desde 
1932. Ela foi redescober-
ta em 2005 em Guaratiba. 
Desde então novas mudas 
da espécie são produzi-
das nos viveiros do Horto 
da Barra.

Visitação
As solicitações para 

visitação devem ser enca-
minhadas para o e-mail: 
centrodeeducacaoam-
bientalrj@gmail.com.

Foto: Divulgação/Prefeitura

Foto: André Santos/Prefeitura do Rio

Horto no Bosque da Barra produz até cinco mil mudas por mês

T I R I N H A S . . . ESTÊVÃO RIBEIRO

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

Local ganhou novo sistema de irrigação que economiza até 50% de água
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Jocasta, filha de Meno-
cenes, mulher de Laio, o 
rei de Tebas, com quem 
teve um filho, Édipo. Con-
forme a previsão do orá-
culo, Édipo, representava 
um perigo para a vida de 
Laio, seu pai. Por temer 
tal previsão, Laio o entre-
gou a um pastor para que 
o executasse. Mas este o 
salvou, e Edipo, foi acolhi-
do pelo rei de Corinto.

Já adulto, Edipo, ao 
consultar um oráculo, 
este sem revelar sua fi-
liação, repete a mesma 
profecia, antes revelada 
a seu pai. Buscando fugir 
da profecia, Edipo parte 
para Corinto. No cami-
nho, encontra Laio e o 
mata sem saber que este, 
era seu pai.

Creonte, irmão de Jo-
casta, sucede Laio, e as-
sumindo o trono oferece 
uma recompensa a quem 
decifrasse o dito da pro-
fecia, este enigma sem-
pre colocado pela esfinge, 
uma Quimera, híbrida, 
com cabeça e, tronco de 
mulher, asas de águia e 
patas de leão, impondo 
sempre o enigma aos via-
jantes, que devora todos, 
por não lhe darem res-
postas.

Derrotada por Édipo, a 
Esfinge lançou-se à mor-
te no mar. Creonte, havia 
prometido o trono de Te-
bas e, a mão de Jocasta, 
aquele que libertasse a 
sua cidade, do terror da 
Esfinge. Assim, Edipo as-
sumiu o trono e desposou 
Jocasta, sem saber que 
era sua própria mãe.Des-
ta união, nasceram qua-
tro filhos, Antígona, Ismê-
nia, Eteocles, e Polenice.

Algum tempo depois, 
uma peste, recaiu sobre 

a cidade. Edipo, consul-
tando um novo oráculo, 
descobre que o homem 
que havia matado, era seu 
pai, e que a mulher que 
desposara, era a sua mãe. 
Indignado com tal desco-
berta, Edipo, revoltado, 
punindo-se pela cegueira 
que o impediu de ter re-
conhecido a própria mãe, 
fura os próprios olhos. 
Por sua vez, Jocasta dian-
te de tal situação, buscan-
do também punir-se, tira 
a própria vida enforcan-
do-se.

Descoberto o incesto, 
Creonte retoma o trono, 
que havia cedido a Édipo. 
Este, é expulso de Tebas, 
pelos filhos, partindo, e 
sua filha Antígona o se-
gue. Edipo, morre no exí-
lio em Colono, e Antígona, 
regressando a Tebas, é re-

jeitada pelos irmãos, que 
a enterram viva, numa 
caverna subterrânea, sob 
pedras. 

Este é o tema da Tra-
gédia Grega, escrita mui-
tos séculos atrás, por 
Sófocles, filósofo drama-
turgo da época. É um típi-
co exemplo, de uma famí-
lia disfuncional, enredada 
por conflitos provocados, 
por uma previsão tóxica, 
que a desestrutura, con-
taminando todos seus 
membros, que se desiqui-
libram, desarmonizando, 
comprometendo toda 
seu alicerce, redundando 
numa tragédia.

A família é a base da 
sociedade (art.226- CFB). 
Cuide sempre para que 
sua família, não se tor-
ne disfuncional. Rejeite 
interferências externas, 
que possam contami-
ná-la. Procure mantê-la 
sob o véu do afeto, cari-
nho, cuidado, empatia, 
respeito, fraternidade, 
privilegiando o diálogo 
maternal, paternal, entre 
seus coabitantes, consan-
guíneos ou não, para uma 
convivência saudável e, 
pacífica no recôndito do 
lar.

Controle social
O investimento em IA 

no setor de mídia chinês 
deve aumentar dramati-
camente na próxima dé-
cada porque o governo 
chinês está convencido 
de que a sociedade exi-
girá mais 'direção'. A IA 
é vista como a melhor 
forma de fortalecer os 
processos necessários de 
censura e controle. Cada 
dólar investido em Inteli-
gência Artificial no setor 
de mídia, portanto, tem 
uma função dupla: o 'em-
purrão' da propaganda e 
o 'puxão' da informação 
para uma comunicação 
mais eficiente. 

Ao contrário do que 
muitos observadores no 
Ocidente acreditam, há 
um debate social em an-
damento na China sobre 
os limites e a eficácia 
do controle estatal e al-
gumas perguntas estão 
sendo feitas sobre o novo 
sistema de crédito social 
(Smart Security). Mas es-
sas não são as questões 
mais candentes da atuali-
dade. Por quê? Porque as 
ações do governo estão 
amplamente de acordo 
com a ideia confucionista 
da importância do con-
trole social e, como coro-
lário, de uma rede de se-
gurança social. Em outras 
palavras, os planos do 
governo não são nenhu-
ma novidade na socieda-
de chinesa, simplesmente 
uma atualização possibi-
litada pelo aprimoramen-
to da tecnologia. 

O aumento das liber-
dades econômicas agora 
desfrutadas pela maioria 
dos cidadãos chineses 
pode às vezes parecer um 
contraste marcante com o 

aumento da "interferên-
cia" do governo chinês. 
Este é um dos paradoxos 
da China mais difícil de 
ser compreendido por 
quem está de fora. Sem 
querer minimizar o pro-
blema, talvez você possa 
compará-lo melhor com 
o debate sobre se uma 
criança tem probabilida-
de de ter um futuro me-
lhor se tiver pais severos 
ou indulgentes. 

Na prática, a cria-
ção e a educação dos jo-
vens costumam ser uma 
questão de 'incentivo' e 
'castigo'. Nesse sentido, 
proporcionar um futuro 
melhor garantindo uma 
sociedade mais bem es-
truturada também pode 
ser visto como uma for-
ma de liberdade. Afinal, 
não é isso o que todo pai 
deseja para seu filho: um 
futuro melhor?

Trecho do livro: O 
Novo Normal da China. 

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

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

PASCAL COPPENS
Autor, palestrante, sinologista

e empreendedor
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AGLAETE NUNES
Advogada, militante, escritora e 

cofundadora da OAB mulher

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

Famílias disfuncionais
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Atentar-se ao tipo de 
pele influencia muito na 
escolha do tratamento 
dermatológico, mas fato-
res externos, como o cli-
ma, por exemplo, também 
impactam diretamente 
no aspecto da pele. No 
outono, estação marcada 
por períodos mais frios, 
secos e nublados, a pele 
tende a ficar mais resse-
cada e, por isso, derma-
tologista Maria Fernanda 
Tembra dá algumas dicas 
para manter a qualidade 
da pele neste período. 

A delas é não exage-
rar na limpeza. O ideal, 
conforme a especialista, 
é lavar a pele no máxi-
mo duas vezes ao dia. 
Hidratar a pele também 
é fundamental para evi-
tar o ressecamento mas, 
para preservar a hidra-
tação, algumas proteínas 
e substâncias são indis-
pensáveis. "Existem três 
componentes na pele que 
preservam sua hidrata-
ção: as proteínas de colá-
geno e elastina e o ácido 
hialurônico. O colágeno e 
a elastina são responsá-
veis por manter a firmeza 
e elasticidade da pele, en-

quanto o ácido hialurôni-
co mantém a hidratação, 
a partir da preservação 
da água na pele", diz.

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

O terceiro passo é não 
esquecer de utilizar pro-
tetor solar. Faça frio ou 
faça sol, o protetor solar é 
indispensável, pois além 
dos raios solares, o con-
tato com o infravermelho 
e com a luz azul, prove-
niente de de dispositivos 
eletrônicos, também são 
prejudiciais.

De acordo com a Eu-
romonitor International, 
em uma pesquisa reali-
zada em 2020, durante o 
isolamento social, o cons-
tante uso de dispositivos 
eletrônicos acendeu uma 
grande preocupação com 
a luz azul. Cerca de 36% 
dos brasileiros afirma-
ram ter interesse em pro-

dutos que ofereçam pro-
teção não só contra raios 
UV, mas também contra 
essa luz.

 "A luz azul não só pre-
judica a saúde da pele e 
a ocular, mas também o 
sono. O contato com essa 
'poluição digital' pode in-
clusive causar manchas 
na pele", destaca a der-
matologista Maria Fer-
nanda Tembra.

Outra dica é evitar ba-
nhos quentes, mas isso é 
um grande desafio para 
muita gente, sobretudo 
porque é difícil não tomar 
um banho quente em dias 
frios, mas a especialista 
orienta que deve haver 
sempre um equilíbrio. 
Isso porque a água quen-
te propicia a perda de 
água, contribuindo para 
um aspecto mais resseca-
do da pele. 

A hidratação também 
é uma etapa fundamen-
tal, conforme a dermato-
logista. E para quem bus-
ca resultados duradouros 
e ainda mais eficazes no 
que tange à hidratação, 
os tratamentos estéticos 
com aplicação de ácido 
hialurônico na derme 
profunda ou plano sub-
cutâneo superficial po-
dem ser uma opção mais 
certeira. Só que é impor-
tante lembrar que, como 
cada pele tem suas pró-
prias individualidades, é 
importante consultar um 
profissional da saúde ha-
bilitado para indicar qual 
o melhor plano de trata-
mento a ser realizado.

Cinco passos para manter a qualidade da 
pele no outono

Especialista fala sobre como ficar com a pele saudável durante períodos 
mais frios e secos

O mercado de cosméti-
cos mundial apresenta um 
crescimento expressivo há, 
pelo menos, duas décadas, 
e o Brasil ocupa 4ª posição 
entre os maiores consumi-
dores de beleza, perdendo 
apenas para EUA, China e 
Japão.

Sabendo deste poten-
cial, e em razão de sua 
trajetória de sucesso na 
indústria cosmética capi-
lar, o empresário de ori-
gem nórdica Rodrigo Ras-
mussen, ao lado de Mara 
Rasmussen, fundaram a 
Rasmussen Professional, 
empresa goiana que nas-
ceu com o desafio de pro-
mover uma revolução no 
ramo dos cosméticos de 
nível profissional!

Mas será que estamos 
prontos para produtos ca-
pilares tão tecnológicos 
que podem substituir toda 
uma geração de produtos 
já tão conhecidos e consu-
midos há décadas? Pron-
tos ou não, vamos enten-
der um pouco dessa nova 
abordagem de produtos 
tecnológicos e veganos, 
capazes de promover uma 
transformação capilar com 
resultado de cor e saúde 
capilar ao mesmo tempo.

Alta tecnologia e vega-
nismo juntos em produtos 
profissionais? Sim, é pos-
sível! Rodrigo Rasmussen 

inovou ao lançar um pro-
duto de proteção e rege-
neração capilar de efeito 
imediato, para entregar 
loiros saudáveis e deslum-
brantes! O sonho de todo 
cabeleireiro!

E cada vez mais, os pro-
fissionais de beleza vêm 
sentindo necessidade de 
unir expertise à produtos 
eficientes, para atingir o 
resultado esperado pelas 
clientes, cada vez mais exi-
gentes. O grande desafio 
dos profissionais de bele-
za é entregar um resultado 
satisfatório no que concer-
ne a 2 tópicos:  beleza e 
saúde capilar.

Assim, a Rasmussen, 
que vem revolucionando a 
arte de embelezar e tratar 
o cabelo, traz cosméticos 
capazes de realizar a ver-
dadeira regeneração do 
fio, e com um único produ-
to! Algo antes nunca visto! 
Isso esbarra em muitos 
conceitos ultrapassados 
difíceis de serem removi-
dos, mas que, aos poucos, 
vem ganhando adeptos 
entusiasmados dessa nova 
forma de entregar um ca-
belo quimicamente trans-
formado, e mais saudável 
do que antes!

Mas que produto é 
esse? É sobre isso que ire-
mos tratar nas próximas 
edições. Algo que irá mu-
dar o modo de descolorir e 
regenerar os cabelos!

S A Ú D E  C A P I L A R . . .

HELAINY ARAUJO DEVOS
Consultora de produtos capilares

@saudecapilarvip, 
@helainydearaujodevos

Produto brasileiro com identidade nórdica!

Foto: Pixabay

Foto: Divulgação

B E L E Z A . . .
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Os EUA abrigam uma 
quantidade enorme de 
turistas, lançam moda 
que acaba sendo seguida 
mundo afora e possuem 
um estilo de vida singular 
quando comparado aos 
demais países. Justamente 
pela grande variedade de 
turistas oriundos de todo 
lugar do planeta, o país 
acaba tendo uma diversi-
dade cultural plural e mui-
to rica.

Sendo assim, o povo 
americano possui inúme-
ras curiosidades e parti-
cularidades interessantes. 
Aqui, exemplifico algu-
mas:

1) Uma grande dife-
rença entre a cultura bra-
sileira e a cultura ameri-
cana é a maneira como 
eles se cumprimentam. 
Aqui não se sai beijando 
e abraçando pessoas que 
você acabou de conhecer 
ou tem pouca intimidade. 
Usa-se um simples aperto 
de mão, isso fora do pe-
ríodo de pandemia claro, 
porque agora nem isso.

2) Embora não co-
nhecido dessa forma, os 
americanos são tão pon-
tuais quanto os britânicos. 
Os encontros e reuniões 
(mesmo informais) come-
çam no horário marcado.

3) Em quase todos 
os estados americanos 
não é permitido o consu-
mo de bebidas alcoólicas 
nas ruas, nem mesmo nas 
praias (quanta saudade 
dos ambulantes brasilei-
ros). Também ao entrar 
em bares, as identidades 
são solicitadas para com-
provar que as pessoas são 
maiores de 21 anos.

4) Outro fato super 
curioso é que os prédios 
de 13 andares em diante, 
não tem o 13º andar, eles 

pulam para o 14º pois os 
americanos são super su-
persticiosos e não gostam 
do número 13.

5) Nos restaurantes 
e táxis, a gorjeta (tip em 
inglês) é obrigatória. Não 
dar gorjeta é considera-
do meio fora de educação 
aqui. 

6) Não há urnas ele-
trônicas nos EUA. Aqui se 
usa cédulas de papel e o 
voto não é obrigatório.

7) Algo que me cha-
mou muito a atenção foi 
o fato de os americanos 
usarem seus chinelos uns 
2 dedos maiores que seus 
pés. Sabe quando o chine-
lo fica sobrando atrás? É 
assim que eles os usam, 
sem contar a mania do uso 
de chinelo tipo Rider com 
meia (essa não consigo me 
acostumar!).

8) Para quem gos-
ta de refrigerantes (aqui 
chamados “soda”, inde-

pendente o tipo e marca) 
na maiorias das lanchone-
tes e fast foods você tem 
direito a refil, ou seja, você 
pode encher seu copo 
quantas vezes você quiser 
até sair da lanchonete.

9) Como os america-
nos geralmente não tem 
uma refeição substan-
cial como nós brasileiros 
com nosso arroz, feijão e 
mistura na hora do almo-
ço, eles costumam comer 
sanduíches e refeições rá-
pidas pois aqui não se tem 
1 hora de intervalo para 
almoçar, com isso janta-se 
cedo em torno das 05h ou 
06h da tarde, e aí sim uma 
refeição mais rica e subs-
tancial.

10) Para completar 
minha lista, o número de 
feriados aqui é extrema-
mente reduzido e geral-
mente não há emendas. 
Algumas datas comemora-
tivas como o Dia dos Pais 
(aqui em 20/junho), Dia 
do Trabalhador (aqui 1ª 
segunda-feira de setem-
bro) e o Dia dos Namora-
dos (14/fevereiro) são em 
datas diferentes do Brasil.

E aqui expus apenas 
algumas poucas curiosi-
dades sobre esse país e 
cultura tão ricos. Conti-
nuo sempre aprendendo 
e espero que você leitor 
também tenha descoberto 
algo novo e interessante 
com esse artigo.

M U N D O . . .
China relata 1º caso humano 

de gripe aviária H10N3
A China informou nes-

ta semana a descoberta, 
no país, do primeiro con-
tágio humano no mundo 
da linhagem H10N3 do 
vírus da gripe aviária. O 
infectado foi um homem 
de 41 anos de Jiangsu, 
província no leste da Chi-
na, segundo divulgou a 
Comissão Nacional de 
Saúde chinesa (NHC). 

O governo chinês, no 
entanto, diz que a possi-
bilidade de propagação 
entre as pessoas é con-
siderada baixa. "O risco 
de uma propagação em 
grande escala é extrema-
mente baixo", afirmou o 
NHC.

A entidade não deu de-
talhes de como o homem 
se infectou. A Comissão 
disse que o homem diag-
nosticado com a doença 
foi hospitalizado no dia 
28 de abril, após desen-
volver febre e outros sin-
tomas, e a confirmação 
de que ele estava com o 
vírus H10N3, após análi-
ses laboratoriais, foi em 
28 de maio, disse a NHC 
em um comunicado.

Conforme a Comissão, 
o paciente está estável e 
pronto para ter alta do 
hospital. A China ainda 
divulgou que, após a con-
firmação do caso, reali-
zou o acompanhamento 
médico de pessoas que ti-

veram contato próximos 
com o paciente, mas que 
nenhum outro caso foi re-
gistrado.

O H10N3 é um subti-
po do vírus Influenza A, 
também conhecido como 
vírus da gripe aviária. É 
uma linhagem patogêni-
ca baixa (relativamente 
menos forte) do vírus em 
aves, e o risco de ela se 
disseminar em larga es-
cala é de fato muito baixo, 
acrescentou a NHC.

O coordenador labora-
torial regional do Centro 
de Emergência para Do-
enças Animais Transfron-
teiriças do Escritório Re-
gional da FAO (braço da 
ONU para a Alimentação 
e a Agricultura) para a 
Ásia e o Pacífico Filip Cla-
es disse que a linhagem 
"não é um vírus muito co-
mum".

Cerca de 160 exempla-
res do vírus foram rela-
tados em 40 anos, entre 
1978 e 2018, a maioria 
em pássaros selvagens ou 
aves aquáticas da Ásia e 
de algumas partes limita-
das da América do Norte, 
segundo Claes. Até então, 
nenhum caso foi detecta-
do em frangos.

Já foram detectadas 
várias cepas de gripe avi-
ária em animais na Chi-
na. A última epidemia de 
gripe aviária no maior 

país do mundo 
foi em 2016 e 
2017, com o ví-
rus H7N9, que 
c o n t a m i n o u 
1.668 pesso-
as e causou a 
morte de 616 
desde 2013, 
segundo a FAO.

Foto: iStock

Foto: ABr

Fatos curiosos sobre os EUA
P A S S A  A Q U I  N O S  E U A . . .

SILVINA RIOS
Advogada brasileira, especialista em 

imigração para EUA.
srios@vivendonoseua.com.br
www.vivendonoseua.com.br

Várias cepas de gripe aviária 
já foram descobertas na China
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A médica oncologista e 
imunologista Nise Yama-
gushi negou ter  sido uma 
das responsáveis por ten-
tar alterar a bula da clo-
roquina para que o uso do 
medicamento fosse reco-
mendado para infectados 
pelo novo coronavírus. Em 
depoimento à Comissão 
Parlamentar de Inquéri-
to (CPI) da Pandemia do 
Senado, os parlamentares 
lembraram a fala do pre-
sidente da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária 
( Anvisa), Antônio Barra 
Torres, à comissão de que 
em uma reunião na Casa 
Civil uma minuta com esse 
fim teria sido apresentada.

Perguntada se foi ela 
quem preparou o docu-
mento, a imunologista res-
pondeu não. "De forma al-
guma, não. Devo dizer para 
o senhor o seguinte: não 
fiz nenhuma minuta, inclu-
sive, não conhecia esse pa-
pel", declarou. Nise confir-
mou que houve a reunião 
com Barra Torres e o então 
ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, e dis-
se que, ao final do encon-
tro, foi chamada para falar 
sobre a mudança da bula. 

“Essa minuta não falava 
de bula, falava da possibi-
lidade de haver uma dis-
ponibilização de medica-
mentos", disse a médica. A 
reunião com esse objetivo 
também foi citada à comis-
são por Mandetta.

A médica também ne-
gou fazer parte de uma 
espécie de “gabinete pa-
ralelo” de aconselhamento 
sobre medidas de combate 
à pandemia.

A imunologista foi con-
vidada para falar à CPI por 
sua defesa ao tratamen-
to precoce de pacientes 
da Covid-19 com uso de 

cloroquina, medicamento 
sem comprovação de efi-
cácia contra coronavírus. 
No depoimento, ela afir-
mou que “é uma colabora-
dora eventual de qualquer 
governo”. 

Segundo Nise Yama-
gushi, atualmente, sua par-
ticipação se dá de forma " 
técnica" e específica, quan-
do convidada.

Sobre as consequências 
da “demora” na compra de 
vacinas contra a Covid-19, 
Nise avaliou que é o "atra-
so que existe no início do 
tratamento" que tem "de-
terminado tantos mortos". 
"Não só isso, mas neste 
momento temos também 
problema de diagnóstico", 
afirmou.

O relator da CPI, se-
nador Renan Calheiros 
(MDB-AL), exibiu um ví-
deo em que a médica fala-
va que não era necessário 
que as pessoas tomassem 
vacina "aleatoriamente" e 
que a vacina não é “a úni-
ca saída”, ao comparar os 
imunizantes ao tratamen-
to precoce contra a Co-
vid-19 em relação ao seu 
grau de importância.

Nise ainda confirmou 
que o Brasil não vacinou 
pessoas aleatoriamente. 
“Vacinas aleatórias e in-
discriminadas têm que 
ser revistas. O Ministério 
da Saúde seguiu regras 
para vacinar. Não saíram 
vacinando todo mundo ao 
mesmo tempo”.

Especificamente sobre 
o uso da cloroquina, ela 
garantiu que “houve uma 
conspiração política” con-
tra o uso da medicação. 

“Houve múltiplas ações 
contra o tratamento pre-
coce no Brasil. Várias pro-
curadorias entraram com 
ações contra prefeituras 
que queriam fazer o trata-
mento precoce”, lembrou. 
“Houve a perseguição até 
de médicos que estavam 
prescrevendo os medica-
mentos, excluindo a auto-
nomia ou a soberania do 
médico.”

Vale lembrar que a on-
cologista foi convidada e 
não convocada. Na prática, 
a médica não seria obriga-
da a comparecer à CPI nem 
a falar a verdade. Apesar 
disso, ela prestou o com-
promisso de dizer a verda-

de no início da sessão.
Luana Araújo também é 

ouvida
A médica infectologista 

Luana Araújo afirmou em 
depoimento à CPI da Pan-
demia, no Senado, que des-
conhece o motivo de não 
ter sido efetivada na Secre-
taria de Enfrentamento à 
Covid 19, do Ministério da 
Saúde. Questionada se sua 
posição pública contrária 
ao uso da cloroquina no 
tratamento de pacientes 
com a doença teria sido 
a razão, ela também não 
soube responder.

Luana Araújo havia sido 
convidada pelo ministro 
da pasta, Marcelo Queiro-

ga, mas não chegou a ser 
nomeada. Ela, que é con-
sultora em saúde pública 
garantiu que só aceitou o 
convite com a condição de 
ter a autonomia e respeito 
à ciência, o que ela disse 
que lhe foi negado.

A médica ressaltou a 
importância do fortaleci-
mento da saúde básica no 
enfrentamento dos casos 
da doença e a importância 
do SUS nessa jornada. E 
defendeu uma mensagem 
única como forma de es-
clarecer e trazer confiança 
à população a respeito do 
que precisa ser feito.

Perguntada sobre o uso 
da cloroquina no chamado 
“tratamento precoce” da 
Covid 19, ela apontou que 
o medicamento não é de-
monizado, mas que hoje é 
considerado inadequado 
pela comunidade científica 
internacional.

Luana completou que a 
vacinação e o uso de medi-
das sanitárias preventivas 
são de extrema importân-
cia no enfrentamento à 
pandemia.

Quando questionada 
sobre “imunidade de reba-
nho”, Luana Araújo apon-
tou que ela só poderia ser 
atingida com a vacinação 
em massa, já que o vírus da 
covid-19 sofria mutações.

Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Foto: Agência Brasil

Nise Yamaguchi nega que tenha sugerido troca na bula da cloroquina
Em depoimento à CPI da Pandemia, médica oncologista garante que não conhecia documento apresentado por presidente da Anvisa, Barra Torres

P O L Í T I C A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nise Yamaguchi falou 
nesta semana na CPI
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O Governo do Rio de 
Janeiro está lançando o 
primeiro concurso de 
fotografia para animais, 
intitulado "Estado Ami-
go dos Animais", com 
objetivo de conscientizar 
as pessoas sobre a im-
portância da adoção de 
animais abandonados e 
também ajudar institui-
ções de acolhimento. O 
concurso é realizado pelo 
Instagram. 

Os três primeiros colo-
cados vão ganhar um tro-
féu, mas o prêmio prin-
cipal será escolher uma 
instituição beneficente de 
acolhimento e tratamento 
de animais para receber 
500, 300 e 200 quilos de 
ração. As fotos podem ser 
tiradas por câmeras ou 
celulares. 

O concurso será coor-
denado pelo Lions Clube 
Cidade Maravilhosa, cujo 
representante presidirá 
uma comissão julgadora, 
composta por nove pes-
soas, responsável pela 
seleção dos vencedores. 
As fotos devem ser pos-
tadas sem manipulação e 
fotógrafos profissionais 
não podem participar. 
As imagens poderão ser 
enviadas até o dia 1º de 
julho, e o resultado será 
divulgado no dia 10.

“Começamos a nos mo-
vimentar juntando tam-

pas de garrafas PET com 
o objetivo de doar para 
ONGs, para que fossem 
trocadas por castração. 
Agora vamos participar 
desta iniciativa, cuja pre-
miação será muito impor-
tante para as instituições 
escolhidas pelos vence-
dores. Principalmente 
neste momento de pan-
demia em que há muitos 
animais abandonados nas 
ruas”,  afirma a presiden-
te do Lions Clube Cidade 
Maravilhosa, Maria Luiza 
Gomes.

Como participar do 
concurso?

Os interessados de-
verão obrigatoriamente 
seguir as páginas @agri-
culturarj e @riosolidario, 
publicar no Instagram 
uma foto criativa de seu 
cão e/ou gato e usar a 
hashtag #RJPET. Também 
é preciso marcar @agri-
culturarj, @riosolidario 
e a localização na foto. O 
perfil deve ser público. O 
concurso é aberto a qual-
quer pessoa acima de 18 
anos, moradora do Rio. 
Cada interessado poderá 
enviar apenas uma foto 
de cada um de seus ani-
mais. As fotos deverão ser 
tiradas no Rio de Janeiro. 
Todo participante deverá 
indicar uma instituição 
de acolhimento para re-
ceber a premiação.

Governo do RJ lança concurso 
de fotografia para animais

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

Foto: Divulgação

A Uber segue atuan-
do em três frentes para 
promover a vacinação no 
Brasil. E para materia-
lizar esse apoio, a Uber 
fechou um acordo para 
doar viagens à Prefeitu-
ra do Rio de Janeiro para 
apoiar a vacinação contra 
a Covid-19. A empresa 
vai fornecer R$ 400 mil 
em códigos promocio-
nais para apoiar o des-
locamento de servidores 
públicos da Secretaria 
Municipal de Saúde. Cada 
código promocional dará 
viagens gratuitas para 
deslocamentos e serão 
usados exclusivamente 
pelas equipes de Saúde 
da Família para a vacina-
ção em domicílio de pes-
soas acamadas. O código 
precisa ser adicionado no 
aplicativo da Uber antes 
das viagens.

"A importância do in-
centivo dessa parceria 
vem ao encontro da ne-
cessidade de vacinação 
das pessoas acamadas 
e com dificuldade de lo-
comoção, mantendo a 
proteção para essas pes-
soas e suas famílias com 
a mesma qualidade e 
agilidade da assistência 
na imunização realiza-
da nas nossas unidades", 
comenta a subsecretária 
de Promoção, Atenção 
Primária e Vigilância da 
SMS, Ana Luiza Caldas,

Além do Rio, a Uber 
também firmou parce-
rias com as prefeituras de 
Maceió, Belo Horizonte 
e Natal, os governos do 
Espírito Santo, da Para-
íba, e de Pernambuco. A 
empresa também apoia 
o movimento Unidos pela 

Vacina, por meio do qual 
hoje apoia a vacinação 
em seis cidades no Ceará. 
A empresa ainda segue 
em conversas com outras 
capitais a fim de apoiar 
a vacinação de profissio-
nais de saúde e outros 
grupos prioritários con-
tra a Covid-19.

"Queremos garantir 
que a mobilidade não 
seja mais um obstáculo 
para quem quer se vaci-
nar", diz a diretora-geral 
da Uber no Brasil, Claudia 
Woods. "Por isso, além de 
apoiar os governos e pre-
feituras, estamos também 
apoiando a Central Única 
das Favelas (Cufa) para 
permitir que as pessoas 
mais vulneráveis tenham 
uma opção de mobilidade 
para chegar aos locais de 
vacinação. Neste momen-
to, nossa parceria com 
eles é para identificar 
idosos que estejam nos 
grupos prioritários para 
que possamos oferecer as 
viagens".

Para Celso Athayde, 
fundador e coordenador 
geral da Cufa, "as fave-
las são um espaço que 
foi negligenciado, onde 
as pessoas estão por ali 
por falta de alternativa, e 

onde tudo já é mais difícil 
mesmo em tempos nor-
mais - que dirá em uma 
época desafiadora como a 
que vivemos. Por isso, são 
fundamentais iniciativas 
como essa da Uber, que 
buscam facilitar o acesso 
à vacina do morador da 
favela que está nos gru-
pos de risco".

A Uber também apoiou 
o Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde 
(Conass) para promover 
informação de qualida-
de sobre as vacinas e os 
programas de vacinação 
para toda a comunidade 
de mais de 22 milhões 
de usuários e 1 milhão 
de parceiros do aplica-
tivo. Todos receberam, 
por meio do app da Uber, 
pílulas de informação e 
dicas produzidas pelo Co-
nass sobre as vacinas.

Esse pacote de medi-
das faz parte do compro-
misso anunciado pelo 
CEO da Uber, Dara Khos-
rowshahi, de fornecer em 
todo o mundo 10 milhões 
de viagens gratuitas ou 
com descontos para aju-
dar a assegurar que a 
mobilidade não seja uma 
barreira para se tomar a 
vacina

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

Uber anuncia medidas para apoiar vacinação 
no Rio de Janeiro

Foto: Divulgação/Uber

Uber vai ajudar na vacinação no 
Rio de Janeiro com descontos
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Quantas vezes nos per-
guntamos se realmente 
vivemos uma vida autên-
tica e plena? Somos cria-
dos e educados de acordo 
com certas ideias e con-
ceitos, os quais, na maior 
parte dos casos, nos são 
impostos pela sociedade. 
Alguns filósofos, como 
Jean Jacques Rousseau 
(1712-1778), acreditam 
que nascemos puros, mo-
ralmente neutros e livres, 
mas que a civilização cor-
rompe nossa boa nature-
za. Controvérsias ̀ a parte, 
é fato que, por vezes, nos 
alienamos de nossa ver-
dadeira natureza, valores 
e crenças ̀ à custa de viver 
uma existência em fun-
ção da expectativa de ou-
tras, tornando-nos, desse 
modo, escravos do olhar 
do outro.

Don Miguel Ruiz, mé-
dico mexicano e autor de 
Os quatro compromissos, 
nos oferece a sabedoria 
tolteca de seus ancestrais 
para nos fazer refletir so-
bre tais questões. Depois 
de recuperar de um grave 
acidente de carro e de ter 
vivido uma experiencia 
de quase morte, o autor 
decide mudar sua pers-
pectiva de vida e mergu-
lha no estudo da filosofia 
tolteca -originária dos 
povos pré-colombianos 
mesoamericanos que vi-
veram na parte central 
do México entre X e XII 
– para daí escrever um 
livro de ajuda que traz 
em seu conteúdo um co-
nhecimento simples na 
sua apreensão geral e, 
no entanto, complexo e 
desafiador na sua aplica-

ção em nossa vida diária. 
Ele propõe mudar alguns 
hábitos adquiridos de 
comportamentos, `as ve-
zes destrutivos, os quais 
não somente estão pro-
fundamente enraizados 
em nossa consciente, mas 
também são fontes de 
angústias e ansiedades 
por não representarem 
nossas verdadeiras cren-
ças e valores. Para tanto, 
Don Miguel “prescreve” 
quatro compromissos, 
os quais devemos adotar 
como diretrizes e prática 
se desejamos realmente 
mudar qualitativamente 
nossas vidas: ser impecá-
vel com sua palavra, não 
levar nada para o plano 
pessoal, não tirar con-
clusões e dar sempre o 
melhor de si em todas as 
situações.

Independentemente 
da religião professada - 
ou não professada abso-
lutamente- pelo leitor, o 
livro pode ser de grande 
ajuda para aquele que 
busca uma leitura sim-
ples, mas, ao mesmo tem-
po, enriquecedora sobre 
código de conduta para 
quaisquer sistemas de 
crença. Recomendo-o for-
temente. 

Quatro compromissos para a 
Liberdade pessoal

MÔNICA DE FREITAS
Bacharel em Letras, professora de 

inglês e mestre em Filosofia 
(PR2-55697)

monikadefreitas@gmail.com

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

A Confederação Brasi-
leira de Empresas Junio-
res (Brasil Júnior), que 
representa o Movimento 
Empresa Júnior (MEJ) 
em todo o país, informou 
que vai lançar o projeto 
intitulado “Salve Um Ne-
gócio”, que tem o objetivo 
de alavancar pequenos 
negócios em todo terri-
tório nacional. A propos-
ta é prestar consultoria a 
pequenas empresas, seg-
mento que foi impactado 
pela crise decorrente da 
pandemia da Covid-19. 

Em 2020, a iniciativa 
envolveu 400 pequenas 
empresas e rendeu R$ 
95 mil em investimentos 
direto. A meta este ano é 
beneficiar cerca de 800 
empresas e gerar R $ 200 
mil em aporte. O Movi-
mento Empresa Júnior é 
um empreendimento que 
não tem fins lucrativos, 
mas no qual todos saem 
ganhando. A sua organi-
zação é feita por estudan-
tes de graduação e sua 
orientação, por professo-
res. Através da vivência 
empresarial durante a 
graduação, o MEJ foca no 
aperfeiçoamento de ha-
bilidades como liderança, 

comunicação e trabalho 
em equipe.

A proposta surgiu na 
França em 1967, na Es-
cola Superior de Ciências 
Econômicas e Comerciais, 
a partir da necessidade 
dos alunos de, além da 
teoria, conhecer as fer-
ramentas utilizadas no 
mercado de trabalho. 
Uma associação de estu-
dantes que colocaria em 
prática os conhecimentos 
acadêmicos com clientes 
do mercado foi fundada e 
a ideia se espalhou entre 
diversas universidades.

Para Gabrielly Silva 
Musso, coordenadora do 
Salve Um Negócio e estu-
dante de administração 
na Universidade Federal 
do Espírito Santo (Ufes), 
o projeto tem duplo im-
pacto, fazendo a diferença 
para o empreendedor e 
para os empresários ju-
niores que têm a vivência 
empresarial e aprendem 
na prática. 

“Acredito muito no po-
tencial do projeto, princi-
palmente pelo seu duplo 
impacto, fazendo a dife-
rença para quem precisa, 
tanto para o empreende-
dor que consegue enten-

der as oportunidades de 
crescimento do negócio, 
como para os empresá-
rios juniores que estão 
tendo vivência empresa-
rial e aprendendo na prá-
tica”, afirma.
Como funciona o Salve um 

negócio
O suporte acontece por 

meio de uma metodologia 
desenvolvida pela Brasil 
Júnior com auxílio de par-
ceiros e mantenedores, 
que são empresas que 
investem e que tornam 
esse projeto viável. Neste 
ciclo, os focos das men-
torias serão com temas 
sobre contingenciamento 
de custos e oportunida-
des de crescimento. Todo 
o processo acontecerá de 
forma online.

Os pequenos empre-
endedores que se interes-
sarem receber o projeto 
gratuito, devem entrar em 
contato com empresas ju-
niores do seu estado, que 
realizem o serviço dese-
jado. A empresa que de-
sejar fazer doação, como 
forma de contribuir para 
com o projeto, podem uti-
lizar o link: http://grifa.
me/campanha/salve-um- 
negocio.

O Movimento Empresa 
Júnior (MEJ), que conta 
com a representação da 
Confederação Brasilei-
ra de Empresas Juniores 
(Brasil Júnior), conta, atu-
almente, com 1.300 em-
presas juniores no país, 
reunindo quase 30 mil 
empresários juniores. Em 
2020, o faturamento glo-
bal do segmento chegou a 
R$ 49 milhões.

I D E I A S  &  N E G Ó C I O S . . .

Projeto “Salve Um Negócio” prestará 
consultoria a pequenas empresas

Ação, idealizada pelo Movimento Empresa Júnior, visa alavancar 
pequenos negócios em meio à pandemia

Foto: Pixabay
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S E R R A . . .

A evolução histórica 
de Miguel Pereira foi liga-
da à de Vassouras, de Paty 
do Alferes e, também, a 
expansão da cultura ca-
feeira no Vale Fluminen-
se do Rio Paraíba do Sul. 
A ocupação de sua área 
teve origem nas explora-
ções de descendentes eu-
ropeus, que tinham como 
ideal transpor a Serra do 
Mar. Tais explorações se-
guiam com a abertura fei-
ta por Garcia Rodrigues 
Paes, do Caminho Novo 
do Tinguá, entre Rio de 
Janeiro e as Minas Gerais.

Os tropeiros que su-
biam o Rio das Mortes em 
direção a Sacra Família 

do Tinguá fixavam ponto 
em uma pequena Várzea. 
Inicialmente conhecido 
como Barreiros, depois 
passando a se chamar Es-
tiva e, hoje, Miguel Perei-
ra. Local onde, no século 
XVII, surgiram algumas 
pequenas lavouras que 
produziam açúcar e gê-
neros alimentícios.

Em razão da expansão 
das lavouras de café, na 
época, motivada pela mão 
de obra escrava e que, por 
conseguinte, trouxeram o 
desenvolvimento da re-
gião, a então Freguesia 
foi elevada ao posto de 
Vila Nossa Senhora da 
Conceição do Alferes, em 

1820. Em 1837 a sede da 
Vila foi transferida para 
a Vila de Vassouras que, 
em 1857, foi denominada 
e sede do município que 
administrava as terras 
atuais de Miguel Pereira.

Com a construção da 
Capela de Sto. Antônio 
da Estiva, em 1898, os 
colonos começam erguer 
suas casas, formando um 
núcleo urbano que incen-
tivou e trouxe novos mo-
radores para a região.

A abolição da escrava-
tura e a perda das plan-
tações de café, devido a 
exploração inadequada 
da terra, trouxeram para 
a região um declínio eco-
nômico que logo teve seu 
desenvolvimento impul-
sionado com a constru-
ção do ramal auxiliar da 
Estrada de Ferro Melho-
ramentos (incorporada à 
Estrada de Ferro Central 
do Brasil, em 1903), que, 
partindo de Japeri, atin-
gia a cidade de Paraíba do 
Sul. 

Eixo ferroviário que 
estimulou o nascimento 
de povoados que, em sua 
maioria, abrigavam tra-
balhadores da ferrovia. 
Este foi o caso de Gover-
nador Portela, distrito de 
Miguel Pereira, onde par-
te das áreas urbanas era 

de propriedade da Rede 
Ferroviária Federal, que 
construiu toda uma vila 
residencial destinada aos 
ferroviários. Esta carac-
terística foi responsável 
pelo desenvolvimento da 
sede distrital que ocorre-
ria antes da Estiva, atual 
Miguel Pereira.

A urbanização das áre-
as adjacentes teria lugar a 
partir da década de 1930, 
quando a qualidade do 
clima da região foi pro-
pagada pelo professor e 
médico Miguel Pereira, 
que, mais tarde, daria seu 
nome a cidade.

O acesso original pela 
ferrovia seria substituí-
do, em 1950, por uma ro-
dovia cuja pavimentação 
posterior representou 
um grande estímulo ao 
desenvolvimento urbano 
e turístico da área. Em 
1955, os dois primeiros 
distritos foram desmem-
brados de Vassouras, a 
fim de formar o muni-
cípio de Miguel Pereira, 
que conquistou, com isso, 
sua emancipação. No ano 
seguinte, em 1956, o Dis-
trito de Conrado passou 
também a ser anexado a 
Miguel Pe-
reira.

Conside-
rada uma 
cidade ser-
rana (670 
m de alti-
tude), no 
Centro Sul 
Fluminen-
se, no Maci-
ço da Serra 
do Couto, 
em área de 
Mata Atlân-
tica, tem 
clima tropi-

cal de altitude e distante 
115 km da cidade do Rio. 
O turismo é caracterizado 
como sendo cultural e de 
eventos. 

Entre os pontos turís-
ticos se destacam: o Ca-
minho do Imperador (1ª 
ligação direta entre Rio 
e as Minas Gerais, atra-
vessa Petrópolis, Paty do 
Alferes e Miguel Pereira e 
tem como destaque, além 
da paisagem exuberante 
da Mata Atlântica, a gruta 
do Quilombo de Manoel 
Congo); Viaduto Paulo de 
Frontin (construído na 
Bélgica e inaugurado em 
1889, única ponte metá-
lica do mundo em curva, 
situado sobre o rio San-
tana, no distrito de Vera 
Cruz); Fazenda de N. Se-
nhora da Piedade de Vera 
Cruz, hoje fazenda Santa 
Cecilia; Fazenda Igapira; 
antiga Igreja de Sto. An-
tônio da Estiva; Museu 
Francisco Alves (dedica-
do ao cantor e antigo mo-
rador da cidade); Lago de 
Javari; Museu do Trem; 
Gruta dos escravos; FE-
NART (Feira Nacional de 
Artesanato), que ocorre 
todo ano em outubro.

Miguel Pereira: sua história e seus encantos

VITOR CHIMENTO
Biólogo e jornalista

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

Fotos: Divulgação
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A partir desta segun-
da-feira (7), a Espanha 
vai voltar a liberar a en-
trada de turistas no país, 
que já estejam vacinados, 
independente da proce-
dência. Com isso, turis-
tas brasileiros, inclusive, 
que já estejam totalmen-
te imunizados poderão 
entrar no país europeu. 
A Espanha é um dos pri-
meiros grandes destinos 
que vai liberar a entrada 
de brasileiros. Na maio-
ria dos países europeus, 
passageiros oriundos do 
Brasil só entram com PCR 
negativo, além de ter que 
passar por quarentena, 
seja no próprio destino 
ou em outro lugar que te-
nha entrada autorizada.

O anúncio da reaber-
tura para turistas foi feito 
pelo primeiro-ministro 
Pedro Sánchez, na última 
sexta-feira. Segundo ele, a 
ideia é voltar a incentivar 
o turismo no país, que é 
umas das principais fon-
tes de rendas em grandes 
cidades, como a capital 
Madri e Barcelona.

"Todas as pessoas va-
cinadas e suas famílias 
também são bem-vindas 
em nosso país".

Espanha é o segundo 
principal destino turís-
tico do mundo e espera 
atrair cerca de 45 milhões 
de turistas es-
trangeiros nes-
te ano (metade 
do que recebeu 
em 2019, antes 
da pandemia). 
O governo es-
panhol tam-
bém retirou 

restrições às chegadas do 
Japão. Viajantes de oito 
países, como Austrália, 
China e Israel, já estão au-
torizados a entrar no ter-
ritório para viagens não 
essenciais.

O chefe do governo 
espanhol disse também 
confirmou a liberação 
de entrada de britânicos 
"sem restrições e sem 
exigências sanitárias". 

Eles representavam o 
maior número de turis-
tas estrangeiros antes da 
pandemia (foram 18 mi-
lhões em 2019) e atual-
mente só podem ingres-
sar na Espanha em casos 
de urgência. Como efeito 
de comparação, o retor-
no de britânicos às praias 
espanholas é importante 
para a economia do país, 
pois o turismo represen-
tava 14% do PIB pré-pan-
demia.

Enquanto a Espanha 
libera, os outros países 
ainda estudam a melhor 
forma de liberar a entra-
da dos brasileiros. Por 
ora, quem tomou a Coro-
navac, a vacina do labo-
ratório chines SinoVac, 
ainda não é regularizada 
pelos órgãos de saúde da 
Europa e segue a discus-
são se quem se vacinou 
com esse imunizante será 
aceito. 

T U R I S M O . . .
Espanha começa a liberar 

entrada de turistas vacinados 
nesta semana

O chafariz da Praça Ge-
neral Tibúrcio, na Urca, 
que estava desativado 
desde 2017, foi reinau-
gurado pela prefeitura e 
pode ser apreciado por 
cariocas e turistas. Insta-
lada na década de 1940, 
a peça foi projetada pelo 
arquiteto e paisagista 
Azevedo Neto, responsá-
vel pela criação de áre-
as de lazer importantes 
como o Jardim de Alah 
e as praças Antero de 
Quental, Cardeal Arcover-
de e General Osório.

Na reforma do chafariz, 
a Gerência de Monumen-
tos e Chafarizes, vincula-
da à Secretaria Municipal 
de Conservação, contou 
com uma equipe especia-
lizada na manutenção de 
componentes hidráulicos 
e elétricos. 

Conforme a prefeitu-
ra, foram feitos os ser-
viços de recuperação da 
casa de máquinas e de 
seu tampão, bem como a 
troca da tela de proteção; 
reconstrução de todo o 

comando elétrico; insta-
lação e adequação da tu-
bulação do jorro de água; 
conserto das bombas 
hidráulicas; pintura da 
borda do lago e limpeza 
do fundo; recuperação de 
tentos e calçadas. Para as 
melhorias feitas na praça, 
como a revitalização da 
iluminação do chafariz 
e de seu entorno, a Con-
servação teve o apoio da 
Comlurb e da RioLuz.

A secretária Anna Lau-
ra Secco destacou a im-

portância de zelar pelos 
monumentos e chafarizes 
que fazem parte da paisa-
gem municipal. “Conser-
vação é feita de grandes 
ações que melhoram a 
vida na cidade e garan-
tem um bom transcorrer 
do dia a dia dos cariocas. 
Mas também é feita dos 
pequenos cuidados e da-
queles detalhes que tra-
zem mais beleza à nossa 
rotina diária”, destacou.

“Nossa missão é atuar 
de forma efetiva e eficien-
te nas ações de manu-
tenção, sem esquecer de 
olhar para as belezas – 
sejam elas naturais ou em 
forma de monumentos e 
chafarizes – que tornam 
o nosso Rio de Janeiro tão 
especial”, completou a se-
cretária.

Funcionamento
O chafariz da Praça 

General Tibúrcio segue a 
programação de funcio-
namento dos demais cha-
farizes da cidade: é ligado 
três vezes ao dia, das 8h 
às 10h, das 12h às 14h e 
das 16h às 18h.

Fotos: Divulgação/Prefeitura

Foto: Divulgação/Madri

Chafariz da Urca é reinaugurado após 4 
anos

O  R I O  Q U E  O  C A R I O C A  N Ã O  C O N H E C E . . .

Instalada na década de 1940, peça foi projetada pelo arquiteto e paisa-
gista Azevedo Neto

Chafariz é ligado 
três vezes ao dia

Peça estava desativada 
desde 2017
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Foi sorteada na terça-
-feira (1), em Assunção, 
no Paraguai, os confron-
tos das oitavas de finais 
da Copa Libertadores e 
Flamengo e Fluminense 
pegaram adversários, na 
teoria, um pouco mais 
simples. A dupla pode-
ria medir forças com 
São Paulo, Boca Juniors 
(ARG), River Plate (ARG) 
e Vélez Sarsfield (ARG), 
mas acabaram se safan-
do, por ora, de rivais mais 
complicados.

O Flamengo já foi sor-
teado logo para o primei-
ro confronto da chave e 
vai encarar o Defensa y 
Justicia, da Argentina, que 
se classificou em segun-
do lugar no Grupo A, que 
era a chave do Palmeiras, 
atual campeão da compe-
tição. O Defensa, inclusi-
ve, é o atual campeão da 
Copa Sul-Americana e da 
Recopa Sul-Americana.

O Fluminense, por sua 
vez, conseguiu a primeira 
colocação do grupo e vai 
encarar o Cerro Porteño, 
do Paraguai. O clube pa-
raguaio também foi o se-
gundo colocado no Grupo 
H, chave que foi liderada 
pelo Atlético-MG.

Com o chaveamento 
para as fases seguintes 
já definidos, Flamengo e 
Fluminense podem medir 

forças nas semifinais do 
torneio, caso avancem até 
lá. Nas quartas de finais, o 
Rubro-Negro enfrentaria 
o vencedor do confron-
to entre Internacional e 
Olímpia (PAR), enquan-
to o Flu teria pela frente 
o vitorioso no 
jogo entre Vé-
lez Sarsfield 
(ARG) e Barce-
lona (EQU).

Os duelos 
das oitavas de 
final aconte-
cerão em ju-
lho: os jogos 
de ida estão 

marcados para a semana 
do dia 14, e os de volta, 
para a semana do dia 21. 
As duas equipes decidem 
em casa. Atlético-MG, Pal-
meiras e São Paulo estão 
do outro lado do chavea-
mento.

O Vasco conseguiu um 
bom resultado na tercei-
ra fase da Copa do Brasil. 
Diante do Boavista, em 
Saquarema, o Cruz-malti-
no saiu com o triunfo por 
1 a 0 e agora joga por um 
empate para confirmar a 
classificação para as oita-
vas de finais do torneio. O 
argentino recém-contra-
tado, Martín Sarrafiore, 
foi quem marcou o gol da 
vitória ainda no primeiro 
tempo. Qualquer derrota 
pela contagem mínima 
leva a decisão para os pê-
naltis. Empate e qualquer 
vitória confirma a vaga 

para o Vasco.
Já o Fluminense teve 

uma pedreira pela frente, 
o Red Bull Bragantino, no 
Maracanã e mesmo assim 
não se intimidou. A equi-
pe fez valer o fator campo 
e venceu o rival por 2 a 0, 
com gols de Fred e Abel 
Hernández. No jogo de 
volta, em Bragança (SP), o 
Tricolor pode até perder 
por um gol que confirma 
a vaga na próxima fase. 
Vale lembrar que quem 
avançar para as oitavas 
de finais da Copa do Bra-
sil garante uma premia-
ção de R$ 2,7 milhões.

E S P O R T E S . . .G I R O  E S P O R T I V O . . .
Flamengo e Fluminense podem se encarar nas 

semi da Libertadores

Vasco e Fluminense estreiam 
com vitória na Copa do Brasil

Premiação milionária da 
Copa do Brasil praticamente 

afasta ‘zebras’ do título
Por Guilherme Abrahão        

A Copa do Brasil sem-
pre foi o torneio do fute-
bol brasileiro que mais 
trouxe zebras até o título. 
Basta lembrar conquistas 
de clubes como Santo An-
dré, Paulista de Jundiaí - 
que hoje está na 4ª divisão 
do estadual - até mesmo 
o Criciúma e o Juventu-
de. Porém, antigamente, e 
com gol qualificado, clu-
bes de menor expressão 
tinham mais condições de 
chegar à conquista e auto-
maticamente uma vaga na 
Copa Libertadores. Entre-
tanto, a nova ordem do fu-
tebol afastou essas zebras 
e além disso, a premia-
ção milionária colocou os 
principais clubes do Brasil 
em rota para conquistar o 
torneio.

Basta ver os campeões 
dos últimos anos. Talvez 
o mais inesperado tenha 
sido o Athlético-PR, cam-
peão em 2019. Contudo, 
o Furacão já vive um mo-
mento em que ele compete 
com os gigantes do Brasil. 
O clube paranaense, inclu-
sive, antes da conquista, 
levou o título da Copa Sul-
-Americana. Além disso, já 
foi campeão brasileiro em 
2001. Por isso, qualquer 
conquista atualmente que 
o Athlético venha a chegar 
não pode ser considerada 
um azarão.

Se for aceito o Athlético 
como zebra, não se pode 
dizer o mesmo de Pal-
meiras, Cruzeiro, Grêmio, 
Corinthians, Flamengo, 
Santos, Vasco, Fluminen-
se...Os campeões após a 
última zebra de todas, que 
foi o Paulista. Certo, que 

apesar do clichê que diz 
que o “futebol é uma caixi-
nha de surpresas”, a Copa 
do Brasil mudou. Virou 
cobiçado pelos grandes e 
ainda mais desde 2017, 
quando o Cruzeiro fatu-
rou a bolada de cerca de 
R$ 67 milhões em premia-
ções pela conquista. Este 
ano, o torneio vai chegar 
até R$ 72 milhões, valores 
que poderiam mudar um 
clube médio de patamar. 
Mas com esses números 
em disputa, dificilmente 
os grandes vão abrir mão 
dessa taça.

Além disso, a entrada 
dos principais clubes - os 
que estão na Copa Liberta-
dores - já na terceira fase 
mudam também o que os 
pequenos podem aspirar. 
A ideia é chegar o mais 
longe possível e quem 
sabe ganhar uma alta pre-
miação fase por fase. Nada 
é impossível, porém a cada 
ano que passa e com a di-
ferença discrepante entre 
o orçamento de cada equi-
pe, a tendência é que os 
gigantes do Brasil sigam 
vencendo ano após ano.

A Copa do Brasil dei-
xou de ser mais um título. 
A competição virou uma 
verdadeira mina de ouro. 
O que motiva ainda mais 
quem tem dinheiro a ficar 
mais rico. E quem não tem 
a celebrar qualquer classi-
ficação de fase. A vaga na 
Libertadores, no fundo, é 
apenas um bônus extra. 
Afinal, para os clubes, o 
que é melhor: a vaga direta 
ou mais de R$ 70 milhões 
para dentro do cofres? É 
um exercício fácil de lógica 
e raciocínio.

Foto: Reprodução/Conmebol
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Flamengo Fluminense Botafogo Vasco

X Coritiba/PR 
Série B (05/06)

X Coritiba/PR
Copa do Brasil (10/6)

X Cuiabá/MT
Brasileiro (06/06)

X Ponte Preta/SP
Série B (06/06)

X Remo/PA 
Série B (13/06)

X América/MG
Brasileiro(13/6)

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

X Boavista/RJ  
Copa do Brasil (09/06)


