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AUSÊNCIA DO PODER PÚBLICO É IGUAL A TRAGÉDIA

Falta de fiscalização da prefeitura não coibe obras irregulares que geram mortes 
pelo Rio. Prefeito garante que vai derrubar todos os prédios sem autorização
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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.

GALERIA/PRÊMIOS

Prêmio 
Selo Ouro

Grau II
2020

Selo
Apoiador
Cultural

2020

Prêmio
Referência
Qualidade

Empresarial
2018

Prêmio
Destaque
Jornalismo

2020

Prêmio 
Excelência

em jornalismo
2018

Empresa
Referência
Nacional

2019

Prêmio
Jornalismo

Empreendedor
2018

Prêmio
Referência
Nacional

Ação Social
2019

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

N O S S A  I D E I A  É . . .

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

É sempre assim. É 
preciso acontecer uma 
tragédia para você ver 
prefeito, governador, ve-
readores, deputados se 
manifestaram e ver que 
tem muita coisa negligen-
ciada no Rio de Janeiro. A 
nossa ideia é mostrar ao 
público que mais uma vez 
a falta de zelo por quem 
governa o município - e 
o estado - causaram um 
desastre que destruiu 
uma família em Rio das 

Pedras. E a queda do edi-
fício, sem entrar no méri-
to de quem o construiu, é 
culpa de quem governa. 
Por deixar e não fiscalizar 
esse tipo de construção. 
Por não ajudar na hora 
de construir casas popu-
lares dando acesso à po-
pulação de baixa renda 
de ter uma casa também. 
É sempre assim que vem 
acontecendo. Por isso, 
nosso material quer abrir 
o olho da população e dos 

governantes para verem 
o que está acontecendo 
ao redor do Rio. Não foi 
a primeira construção a 
cair, porque estava irre-
gular e sem fiscalização. 
E ao que tudo indica não 
será a última. Está na 
hora de mudanças, com o 
poder público  deixando 
de ser negligentes, assu-
mindo suas responsabi-
lidades, evitando assim 
novas tragédias.

O risco que o entrega-
dor de delivery sofre no 
Rio de Janeiro é imenso. 
Basta olhar pela janela 
de sua casa, que você vai 
ver a quantidade de en-
tregadores de bicicletas 
dividindo as ruas com 
carros, motos, ônibus, ca-
minhões...Arriscando a 
vida pelo seu ganha pão e 
sem qualquer auxílio, seja 
das empresas, do muni-
cípio, de quem pode aju-
dar como os bancos que 

alugam essas bicicletas, 
quando deveriam liberá-
-las gratuitamente, visto 
que os entregadores fa-
zem propaganda gratuita. 
Infelizmente, quem traba-
lha para esses aplicativos 
de entrega precisa dar seu 
jeito para ganhar dinhei-
ro e não correr riscos. As 
próprias ciclovias apare-
cem em poucos lugares 
do Rio de Janeiro. Na Zona 
Sul até é possível ver, por-
que é para turista ver. Mas 

mesmo assim só perto 
das praias. De resto, zero 
estrutura. E na Zona Nor-
te e Zona Oeste, o risco é 
ainda maior. Está cada vez 
mais triste ver pessoas se 
sacrificando por que não 
possuem auxílio. Está na 
hora de rever isso e tratar 
com mais dignidade quem 
tanto faz pelo comércio da 
cidade. E haja paciência 
até as coisas mudarem. 
Ninguém aguenta mais 
esse descaso.

De tanto a prefeitura negligenciar, acontecem tantas tragédias

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

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

Qual valor vou receber 
de uma pensão pós-morte 
do meu marido, que era 
aposentado?

JDR 1 - O valor mensal 
da pensão será de 100% 
do valor da aposentado-
ria que o segurado rece-
bia na data do óbito.

Me divorciei há pouco 
tempo e meu ex-marido 
tem a custódia dos nos-
sos dois filhos. Ele disse 
que devo que devo pagar 
pensão das crianças para 
ele. Isso está correto? A 
pensão não é responsabi-
lidade do pai?

JDR1 - Sim, está corre-
to. A pensão alimentícia 
pode ser paga tanto pela 
mãe ou pelo pai. Ela é de-
ver do genitor que não 
detém a custódia física 
dos filhos e, geralmente, 
varia de 10% a 33% de 
seus ganhos líquidos. 

Minha ex-namorada 

está grávida e disse que 
ela já tem o direito a re-
ceber pensão alimentícia 
para a criança, mesmo 
antes de a criança nas-
cer. Ela alega que, como 
está desempregada, usa-
rá esse valor para custe-
ar os exames e os gastos 
com acompanhamentos da 
gravidez. Isso é verdade? 
Realmente existe essa 
pensão alimentícia antes 
mesmo da criança nascer?

JDR1 - Sim, é verdade. 
Chamamos esse tipo de 
pensão de alimentos gra-
vídicos, que prevê que o 
pai da criança contribua 
com uma pensão mensal 
para ajudar a gestante a 
custear o pagamento de 
exames rotineiros, ali-
mentação e medicação. 
Tem como objetivo o de-
senvolvimento sustentá-
vel do bebê.

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

Falta de auxílio para os trabalhadores informais de delivery
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A Prefeitura prorrogou 
até o dia 28 de junho todas 
as medidas restritivas em 
vigor no município para 
conter a propagação da 

Covid-19. A prorrogação 
está no Decreto 48.974 no 
Diário Oficial do Municí-
pio e foi anunciada duran-
te a apresentação do bo-

letim epidemiológico 
semanal.

Permanece suspen-
so o funcionamento de 
boates, danceterias e 
salões de dança, assim 
como a realização de 
festas que necessitem 
de autorização transi-
tória, em áreas públi-
cas e particulares. As 
academias de ginásti-
ca, bares, lanchonetes, 
restaurantes, shoppin-
gs, centros comerciais, 

galerias de lojas, museus, 
bibliotecas, cinemas, tea-
tros, casa de festas, recre-
ação infantil, parque de 
diversões e espaços turís-

ticos devem atender as re-
gras de ocupação máxima 
e distanciamento mínimo.

Boletim epidemiológico 
Os dados do boletim 

epidemiológico indicam 
que os atendimentos na 
rede de urgência e emer-
gência permanecem es-
táveis nas últimas sema-
nas, com leve queda nos 
últimos dias. O número de 
casos confirmados por dia 
teve uma leve queda e os 
óbitos estão com uma ten-
dência de redução, após 
o aumento verificado no 
mês de abril.

As internações por fai-
xa etária apontam para 

uma diminuição entre os 
mais velhos, acima de 60 
anos de idade, parcela da 
população que já foi va-
cinada, e uma inversão 
proporcional, com mais 
pessoas abaixo dessa ida-
de sendo internadas com 
síndrome respiratória 
aguda grave. O mapa de 
risco está estável em la-
ranja para todo o municí-
pio, que indica alto risco 
para a transmissão do ví-
rus por toda localidade. 
Lembramos que quem já 
tomou as duas doses da 
vacina, após 30 dias já 
pode tomar a vacina da 
gripe (H1N1).

Rio de Janeiro mantém medidas restritivas até o dia 28 de junho

A SuperVia, empresa 
que opera as linhas de 
trens urbanos do Rio de 
Janeiro, ajuizou pedido de 
recuperação judicial nes-
ta segunda-feira (7) no 
Tribunal de Justiça do Rio, 
com base na Lei de Recu-
peração Judicial e Extraju-
dicial e de Falências.

Segundo a concessio-
nária, o pedido visa “pre-
servar a prestação de 
serviço aos milhares de 
passageiros de trens da 
Região Metropolitana do 
Rio e iniciar um novo ciclo 
de negociação junto aos 
credores e ao Poder Con-
cedente” para superar a 
crise financeira que atin-
ge a empresa.

Em comunicado aos 
funcionários, o presidente 
da SuperVia, Antonio Car-
los Sanches, disse que as 
empresas de transporte 
foram especialmente afe-
tadas pela pandemia da 
covid-19.

“Nós tivemos que re-

dobrar os cuidados com 
a nossa própria saúde e, 
ao mesmo tempo, manter 
o sistema ferroviário em 
funcionamento. No nosso 
caso, a pandemia provo-
cou uma crise financeira 
sem precedentes, uma vez 
que, atualmente, trans-
portamos a metade do 
número de passageiros de 
antes da crise”, explicou.

De acordo com a em-
presa, a perda financeira 
acumulada desde março 
de 2020 é de R$ 474 mi-
lhões, por conta da redu-

ção de 102 milhões de 
passageiros, contabiliza-
dos pela empresa.

“Antes da pandemia, a 
concessionária transpor-
tava 600 mil passageiros/
dia; atualmente, o fluxo 
diário se estabilizou em 
300 mil passageiros/dia. 
Com o agravamento da 
pandemia e da crise eco-
nômica e social do Rio 
de Janeiro, a recuperação 
total do fluxo de passagei-
ros está prevista apenas 
para 2023”, informou a 
empresa.

Uma ação da Polícia 
Militar na comunidade do 
Lins, na Zona Norte do Rio, 
terminou com a morte da 
designer de interiores Ka-
thlen Romeu, de 24 anos, 
na última terça-feira (8).

Segundo moradores, 
ela foi vítima de uma bala 
perdida durante o con-
fronto entre criminosos 
e policiais da Unidade de 
Polícia Pacificadora (UPP) 
Lins. Kathlen estava grávi-
da de quatro meses.

Em nota, a Polícia Mili-
tar informou que os agen-
tes foram atacados a tiros 
por criminosos na localida-
de conhecida como “Beco 
da 14”, dando início a um 

confronto. Ela 
foi encontrada 
após a troca de 
tiros, foi levado 
ao Hospital Mu-
nicipal Salgado 
Filho, mas não 
resistiu aos fe-
rimentos.

A jovem foi 
velada no dia 
seguinte no Ce-
mitério do Ca-

tumbi, no Centro do Rio. 
Durante a cerimônia, a avó 
paterna de Kathlen, Ân-
gela Romeu, passou mal e 
precisou ser amparada. A 
jovem era acompanhada 
de outra avó, a materna, 
Sayonara Fátima, quando 
foi baleada. A família acre-
dita que o disparo foi feito 
por algum policial.

"Foi a polícia que matou 
a minha filha. Não foi ban-
dido. Se fosse ficaria quie-
ta porque moro em um lu-
gar perigoso. Foi a PM que 
tirou a minha vida, o meu 
sonho", afirmou Jaqueline 
de Oliveira Lopes, mãe de 
Kethlen, no IML.

Foto: Henrique Freire/Governo do Rio

Supervia entra com pedido de 
recuperação judicial

Jovem grávida morre baleada em 
ação da PM na Zona Norte

Foto: Divulgação/Prefeitura

Foto: Arquivo Pessoal

 Prefeitura divulgou o novo decreto 
válido por duas semanas

Kathlen estava 
grávida de quatro 
meses

Supervia está com dívidas 
milionárias
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De fato, não dá para levar 
a sério nossas instituições 
públicas e, diga-se de pas-
sagem, mantida com nosso 
suado dinheiro. A Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI), através de seus inqui-
sidores, estão atirando para 
todos os lados: Cloroquina, 
gabinete paralelo, prisão 
preventiva  etc.

Hipocrisia (não tem ou-
tra definição) foi a postura 
do relator da CPI da Covid 
no Senado, Renan Calheiros, 
de pedir a prisão de Fabio 
Wajngarten, ex-secretário 
especial de Comunicação 
Social da Presidência da Re-
pública. Ao mesmo tempo, 
Renan, sendo investigado 
por envolvimentos em cor-
rupção passiva e ativa, co-
mentou a decisão da minis-
tra Rosa Weber, do Supremo 
Tribunal Federal, que livrou 
o governador do Amazonas, 
Wilson Lima (investigado 
por desvio de recursos pú-
blicos destinados a saúde 
no combate a pandemia, 
onde faltaram respiradores 
causando a morte de deze-
nas de amazonenses), de 
ser inquirido pela CPI. Se-
gundo ainda o senador, "não 
é atribuição da CPI investi-
gar os governadores".

Ora, se a CPI foi criada 
para investigar os respon-
sáveis pelas mais de 450 
mil mortes, como não é atri-
buição investigar governa-
dores e prefeitos que estão 
sendo investigados pela Po-
lícia Federal?

Renan, a "velha raposa", 
banhou-se de hipocrisia e 
muita cara de pau para se 
comportar como verdadeira 
autoridade, acima do bem 
e do mal. Aliás, o senador 
Omar Aziz, presidente da 
CPI, também não fica para 
trás nessa hipócrita cara 

de pau. É investigado por 
desvio de recursos da saú-
de, quando governador do 
Amazonas, tendo inclusive 
a esposa, Nejmi Aziz, e os 
irmãos presos por acusa-
ção de desvio de verbas na 
maior operação da história 
da PF no estado.

Só pra lembrar, não tem 
amparo legal a pretensão de 
Renana Calheiro em pedir 
prisão de qualquer depo-
ente na CPI. Na verdade, o 
senador está jogando para 
plateia dele, pois vejamos o 
que diz o Código  de Proces-
so Penal: "considera-se fla-
grante, pelo art. 302 do CPP, 
quem esteja cometendo ou 
tenha acabado de cometer a 
infração penal".

A CPI, no entanto, não 
tem poder de julgar, nem 
tem competência para pu-
nir investigados, mas ape-
nas investigar fatos deter-
minados. No caso da CPI da 
Pandemia, não pode, por 
exemplo, determinar me-
didas cautelares, como pri-
sões provisórias, indisponi-
bilidade de bens, arresto e 
sequestro ou expedir man-
dado de busca e apreensão, 
apreender passaportes, re-
alizar grampos ou escutas 
telefônicas – essas medidas 
são determinadas exclusi-
vamente pela Justiça.

A CPI está caindo no 
descrédito perante a opi-

nião pública. Não restam 
dúvidas quanto à isso. Aliás, 
também podemos incluir 
esse descrédito à postura 
dos ministros do STF, em 
decisões absurdas e ile-
gais perante a Constitui-
ção. Exemplo disso, depois 
de tantas decisões ilegais e 
imorais, foi a recente deci-
são da ministra Rosa Weber 
de permitir que o governa-
dor do Amazonas, Wilson 
Lima, não compareça à CPI 
da Covid, abrindo caminho 
para que os outros nove 
governadores convocados 
também não deponham.

Que os ministros do STF 
estão decidindo politica-
mente sempre a favor de 
malfeitores, não há menor 
dúvida. O que eles também 
não estão levando em consi-
deração é que a instituição 
STF também está indo para 
"vala comum" do descrédito 
perante a opinião pública.

A pergunta que não quer 
calar: onde estavam o STF 
e os senadores quando mi-
lhares de recursos públicos 
(R$ 14 bilhões) foram en-
viados gratuitamente para 
outro países, como Cuba, 
Venezuela e Moçambique, 
que deram o maior calote 
de nossa história? Para re-
por esse dinheiro ao BNDS, 
meteram a mão no Fundo 
de Amparo aos Trabalhado-
res. Ou seja, quem pagou a 
monstruosa dívida fomos 
nós, trabalhadores.

Portanto, temos que vi-
rar esse jogo. Temos que 
cobrar dos dirigentes pú-
blicos, os verdadeiramente 
honestos, que somem esfor-
ços na luta contra a corrup-
ção, que mata milhares de 
brasileiros. A corrupção e a 
pandemia são nossos maio-
res adversários na luta pela 
vida.

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

A CPI do faz de conta!!!

CARLOS AUGUSTO
(CARLÃO)

Sindicalista, advogado e jornalista
MTb 38577RJ

Lojista poderá registrar recebíveis 
de cartão informa o BC

Depois de dois adia-
mentos começou a funcio-
nar o registro centraliza-
do das receitas de lojistas 
com as vendas realizadas 
por cartão. Segundo o 
Banco Central, a medida 
deve beneficiar principal-
mente micro e pequenas 
empresas, que poderão 
ter acesso a créditos com 
juros mais baixos ao ofe-
recerem parte do que têm 
a receber aos bancos.

Em nota, o BC informou 
que a medida aumenta-
rá a concorrência entre 
as instituições financei-
ras, permitindo a redu-
ção do spread bancário 
– diferença entre as taxas 
pagas pelas instituições 
para captarem recursos 
e as taxas cobradas dos 
clientes. O comerciante 
poderá dividir as agendas 
de recebíveis, em lotes 
de dezenas ou centenas 
de transações, e negociar 
com várias instituições fi-
nanceiras ao mesmo tem-
po, até conseguir o melhor 
empréstimo.

Os recebíveis valem 
tanto para as vendas com 
cartão de crédito e de dé-
bito. Como as empresas 
credenciadoras vão re-
gistrar essas transações, 
os comerciantes poderão 
conseguir empréstimos 
ao oferecer os recebíveis 
para cobrir eventuais ina-
dimplências ou até reven-

der as receitas que têm di-
reito a receber nas vendas 
com maquininhas.

Atualmente, existem 
três empresas autoriza-
das a atuar como creden-
ciadoras de recebíveis no 
país: CIP, Cerc e Tag. As 
companhias, no entanto, 
alegaram dificuldades na 
montagem dos sistemas e 
pediram ao Banco Central 
os adiamentos da entrada 
em vigor do registro.

Inicialmente prevista 
para 3 de novembro do 
ano passado, a data ha-
via passado para 17 de 
fevereiro e foi novamente 
adiada para 7 de junho, 
data confirmada pelo BC.

Por causa do segundo 
adiamento, o BC multou 
uma das companhias em 
R$ 30 milhões e obrigou a 
empresa a assinar um ter-
mo de compromisso em 
que prometia resolver as 
dificuldades tecnológicas 
até o início de junho.

A autarquia estima que 
os recebíveis de cartões 
têm potencial para movi-
mentar até R$ 1,8 trilhão 
por ano, dos quais R$ 1 
trilhão correspondem às 
transações com cartões 
de crédito e R$ 800 bi-
lhões ao fluxo com cartão 
de débito. O novo sistema 
também deve aumentar a 
segurança para as institui-
ções financeiras.

Foto: Marcello Casal/ABr
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B R A S I L . . .
Governo Federal vai estender 
auxílio por mais dois meses
O Governo Federal vai 

aumentar o prazo do au-
xílio desemprego para 
os trabalhadores. Serão 
mais pelo menos dois 
meses enviando essa aju-
da de custo para quem 
está em situação crítica e 
trabalhadores informais, 
devido a pandemia da Co-
vid-19. Os valores pagos 
atualmente variam de R$ 
150 a R$ 375. Também 
está previsto um novo 
programa social que pas-
saria a valer a partir de 
outubro. 

A ideia desse progra-
ma seria uma maneira de 
reformulação do famoso 
Bolsa Família, angariar 
mais pessoas que hoje 
necessitam da ajuda per-
manente que é dada pelo 
governo federal. O proje-
to que vem sendo chama-
do de Novo Bolsa Família, 
terá novos programas 
que terão como foco os 
jovens em Benefício de 
Prestação Contínua, isto 
é, quem será contempla-
do com a medida provisó-
ria que amplia, a partir de 
2022, o valor da máximo 
da renda familiar para 
que uma pessoa possa 
ter ao BPC. A medida, no 
entanto, ainda aguarda 
sanção do presidente Jair 
Bolsonaro.

Hoje, o 
b e n e f í c i o 
garante todo 
mês um sa-
lário míni-
mo (atual-
mente R$ 
1.100) para 
idosos a 
partir de 65 
anos e pes-

soas com deficiência de 
qualquer idade que com-
provem não ter meios 
próprios de se sustentar 
nem auxílio da família.

Atualmente, para ter 
direito ao BPC, a pessoa 
precisa que a renda per 
capita máxima da família 
seja de até um quarto de 
salário mínimo (R$ 275).

A nova rodada do auxí-
lio emergencial tem custo 
estimado em R$ 9 bilhões 
por mês, o que somaria 
R$ 18 bilhões. Uma fonte 
da área econômica afirma 
que há uma sobra, dos 
recursos já autorizados 
pelo Congresso, de R$ 7 
bilhões.

A estimativa, com os 
dois programas adicio-
nais, é que o governo pre-
cise de aval do Congres-
so para novos créditos 
extraordinários, fora da 
regra do teto de gastos. 
Seriam cerca de R$ 14 a 
R$ 15 bilhões. Ainda para 
setembro, existe também 
um novo projeto de lançar 
mais programas sociais, 
que possa contemplar a 
população mais pobre do 
país. Os projetos novos 
serão debatidos no sena-
do e aguardão a sanção 
- se aprovados - do presi-
dente Jair Bolsonaro, que 
não deve se opor.

CPI da Pandemia aprova 23 novos 
requerimentos

Em reunião realizada 
na última quinta-feira pe-
los senadores que com-
põem a CPI da Pandemia, 
foram aprovados 23 no-
vos requerimentos. Nes-
sa lista, estão os que po-
derão terem quebrados 
os sigilos telemáticos, en-
tre os quais estão ex-mi-
nistros Ernesto Araújo, 
das Relações Exteriores, 
e Eduardo Pazuello, da 
Saúde.

Também poderão ter 
os mesmos sigilos que-
brados o assessor inter-
nacional da Presidência 
da República Filipe Mar-
tins, o empresário Carlos 
Wizard e o virologista Pa-
olo Zanotto. A secretária 
do Ministério da Saúde 
Mayra Pinheiro também 
teve a quebra de sigilo 
aprovada pelo colegiado.

Com essas medidas, 
a expectativa dos sena-
dores é saber como se 
deu a atuação do gover-
no federal no processo 
de aquisição de vacinas 
e também investigar um 
suposto  “gabinete para-
lelo” que daria conselhos 
sobre medidas de enfren-
tamento à pandemia da 
covid-19.

Há ainda o requeri-
mento de quebra de sigi-
los bancário, fiscal e tele-
mático das empresas PPR 
– Profissionais de Publi-
cidade Reunidos, Artplan 
e Calia Y2 Propaganda, 
todas responsáveis pela 
publicidade institucional 
do governo desde 2020.

Os senadores querem 
investigar a origem de su-
posto financiamento para 
disseminação de fake 
news sobre pandemia. A 

CPI também aprovou o 
requerimento do sena-
dor Eduardo Girão (Pode-
mos-CE) para convocar o 
ministro da Controlado-
ria-Geral da União (CGU), 
Wagner Rosário.
WILSON LIMA CONSEGUE 
HABEAS CORPUS E NÃO 

DEPÕE
O presidente da Co-

missão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Pan-
demia do Senado, Omar 
Aziz (PSD-AM), disse na 
abertura da reunião do 
colegiado, que vai re-
correr do habeas corpus 
concedido pela ministra 
Rosa Weber, do Supremo 
Tribunal Federal (STF) , 
ao governador do Amazo-
nas, Wilson Lima (PSC). 
Amparado pela decisão, 
o governador não compa-
receu para depor ao cole-
giado para prestar depoi-
mento na quinta.

Em nota, Lima justifi-
cou que não pode se au-
sentar do estado, devido 
à onda de ataques ocor-
ridos no Amazonas no 
fim de semana. Ele acres-
centou que está coorde-
nando uma operação em 
resposta aos ataques, que 
já resultaram em mais de 
40 presos em todo o esta-
do.

“Respeitamos a deci-

são, mas acredito que o 
governador do Amazonas 
perde uma oportunidade 
ímpar de esclarecer ao 
Brasil e ao povo amazo-
nense o que de fato acon-
teceu no estado do Ama-
zonas. O que aconteceu 
lá não é rotineiro. Faltou 
oxigênio, e o governador 
poderia explicar isso a to-
dos”, destacou Omar Aziz.

A decisão da ministra 
Rosa Weber recebeu críti-
cas de senadores da base 
do governo. Para o sena-
dor Jorginho Mello (PL-
-SC), a ministra “abre a 
porteira” aos outros che-
fes de Executivos já con-
vocados pela comissão. 
Outro senador, Eduardo 
Girão (Podemos-CE), que 
se identifica como inde-
pendente, mas tem defen-
dido o governo na comis-
são, disse que a decisão 
“enfraquece a CPI” .

Outros governadores 
também estudam uma 
forma de não serem obri-
gados a depor. A maioria 
afirma que se for para 
colaborar com as investi-
gações estão dispostos a 
ajudar, porém, coercitiva-
mente, não estão dispos-
tos. Por enquanto, a CPI 
aprovou o nome de novo 
para serem convocados.

Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Foto: Marcello Casal/ABr

Caixa é a responsável pelo repasse 
dos pagamentos aos beneficiários
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Novo Teste do Pezinho abarcará 14 grupos 
de doenças e 53 enfermidades

S A Ú D E . . .

O presidente Jair Bol-
sonaro sancionou a Lei 
14.154 de 2021, que alte-
rou o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (Lei No 
8.069 de 1990), estabe-
lecendo que os testes de 
rastreamento de doen-
ças de recém-nascidos, 
que integram o chamado 
Teste do Pezinho, passem 
a abarcar 14 grupos de 
doenças, que cobrem 53 
enfermidades. Atualmen-
te, na rede pública, o teste 
detecta apenas seis doen-
ças.

Com a mudança, o 
grupo de doenças ago-
ra inclui fenilcetonúria 
e outras hiperfenilalani-
nemias; hipotireoidismo 
congênito; doença falci-
forme e outras hemoglo-
binopatias; fibrose císti-
ca; hiperplasia adrenal 
congênita; a deficiência 
de biotinidase; a toxo-
plasmose congênita; as 
galactosemias; aminoa-
cidopatias; distúrbios do 
ciclo da ureia; distúrbios 
da betaoxidação dos áci-
dos graxos; doenças li-
sossômicas; imunodefici-
ências primárias e atrofia 
muscular espinhal.

A lei determina que as 
doenças definidas como 

parte do teste sejam re-
visadas periodicamente 
no âmbito do Progra-
ma Nacional de Triagem 
Neonatal, considerando 
evidências científicas e 
enfermidades com mais 
prevalência no país.

A norma estabelece 
ainda que profissionais 
de saúde, ao fazer os exa-
mes, expliquem a impor-
tância do Teste do Pezi-
nho e as diferenças entre 
os procedimentos nas 
redes pública e privada. 
Realizado com a coleta de 
gotas de sangue dos pés 
do recém-nascido entre 
o terceiro e o quinto dia 
de vida, o exame ajuda a 
diagnosticar algumas do-
enças genéticas e meta-
bólicas.

O novo Teste do Pe-
zinho começará um ano 
após a sanção da lei, no 
último dia 26 de maio, 
tempo necessário para 
que os centros que fa-
zem o atual diagnóstico 
possam se capacitar e 
adaptar do ponto de vis-
ta técnico. De acordo com 
o Ministério da Saúde, os 
prazos de implantação 
serão definidos em uma 
regulamentação, que ain-
da está sendo discutida 

no âmbito da pasta. O 
decreto com essas regras 
será editado dentro do 
prazo de um ano para o 
início da vigência.

A mudança represen-
ta um benefício para a 
população brasileira, na 
avaliação do presidente 
do Departamento Cien-
tífico de Genética da So-
ciedade Brasileira de 
Pediatria (SBP), Salmo 
Raskin. Em entrevista à 
Agência Brasil, o pediatra 
especializado em gené-
tica médica afirmou que 
o teste do pezinho em si 
mesmo já é um benefício 
para as famílias, porque 
permite que todo brasi-
leiro, independentemen-
te de sua condição finan-
ceira, possa ser testado 
ao nascimento para seis 
doenças que têm, em co-
mum, a peculiaridade de, 
se não forem detectadas 
precocemente e tratadas, 
a pessoa ter um proble-
ma sério de saúde, não 
ter uma vida normal e até 
morrer.

“Agora, com a lei, isso 
vai ficar muito melhor 
porque, além de inves-
tigar seis doenças, mais 
de 50 doenças vão ser 
possíveis de investigação. 
Em consequência, muito 
mais bebês e famílias vão 
ser beneficiados do que 
já são hoje em dia”, disse. 
O pediatra ressaltou que 
são doenças difíceis de 
diagnóstico pelo médico 
sozinho. “Se não fizer (o 
teste do pezinho) no pri-
meiro mês de vida, essa 
criança vai ter problemas 
gravíssimos logo e no res-
to da vida”.

Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Prefeitura do Rio diz que vaci-
nará todos com mais de 50 anos 

até 19 de junho

Anvisa autoriza testes em 
humanos para a vacina ButanVac

A Prefeitura do Rio 
de Janeiro decidiu, nova-
mente, antecipar o calen-
dário de vacinação contra 
a Covid-19 para o públi-
co em geral na cidade. 
Com mais essa mudança, 
o executivo municipal 
informou que vacinará 
todas as pessoas com 50 
anos ou mais até o sába-
do (19).

A semana vai come-
çar com a imunização, 

na segunda-feira (14), 
das pessoas de 53 anos. 
E avançará de forma es-
calonada na idade até o 
sábado (19/06), quando 
haverá repescagem para 
quem não conseguiu to-
mar a vacina durante 
a semana. A prefeitura 
informou que o atendi-
mento será feito em dois 
turnos: mulheres pela 
manhã e os homens na 
parte da tarde.

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (An-
visa) autorizou a realiza-
ção de testes em humanos 
para o desenvolvimento 
da vacina ButanVac, pro-
jeto conduzido pelo Ins-
tituto Butantan, ligado ao 
governo de São Paulo. A 
ButanVac é um imunizan-
te com tecnologia predo-
minantemente nacional e 
que, caso obtenha regis-
tro, poderá ser fabricada 
integralmente no Brasil. 

A agência deu a auto-
rização condicionada à 
apresentação de dados 
complementares sobre 

o andamento das pes-
quisas. De acordo com a 
Anvisa, a pesquisa clínica 
da ButanVac das fases 1 
e 2 terá três etapas, com 
previsão de participação 
de 6 mil voluntários. A 
autorização dada corres-
ponde à fase A, da qual 
participarão cerca de 400 
pessoas.

Os testes serão reali-
zados pelo Hospital das 
Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universida-
de de São Paulo e pelo 
Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto. 

Calendário de imunização foi novamente 
antecipado

Exame ajuda no diagnóstico de problemas genéticos e metabólicos
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A G E N D A  D E  L I V E S . . .

Patrícia Ferrer, Eliana Grellet Bitencourt e 
Jorge Santos foram entrevistados da semana

A multiartista e comunicadora Patrícia Ferrer, a fotógrafa Eliana Grellet Biten-
court e o pintor Jorge Santos foram os entrevistados da semana nas lives do Jornal 
DR1. As lives acontecem sempre as terças, quartas e quintas-feiras  às 15h, no Insta-
gram @jornaldr1 e, depois, podem ser revistas no próprio Instagram ou nos canais 
oficiais do Youtube e Facebook do jornal.

Patrícia Ferrer
Patrícia Ferrer (@patri-

ciaferrer7) falou um pouco 
sobre a vida e sua atuação 
em vários segmentos da 
arte e da comunicação. Ela 
trabalha atualmente como 
apresentadora, locutora, 
atriz, cantora, narradora, 
palestrante, redatora e 
ainda é professora de sam-
ba no pé e de oratória. Na 
live, ela falou sobre como é 
ser uma profissional mul-
tipotencial e como concilia 
tudo isso.

Eliana Grellet Bitencourt
A fotógrafa Eliana Grel-

ler Bitencourt (@grelle-
tphotography) falou um 
pouco sobre a sua vida e 
sobre a carreira. Ela é pau-
listana, mas se mudou para 
a Califórnia há 6 anos para 
trabalhar. Começou a foto-
grafar há 14 anos por aca-
so e acabou transformando 
o hobby em profissão. Na 
live ela falou sobre os desa-
fios e deu dicas para quem 
quer seguir na mesma car-
reira.

Jorge Santos
O pintor Jorge Santos 

(@jorge_santos_silva_) 
contou um pouco da sua 
história e explicou como 
surgiu a sua paixão pela 
pintura. Ele também re-
lembrou momentos mar-
cantes da sua carreira 
como artista e, ainda na 
live, falou sobre como in-
gressou nessa profissão, 
sobre quais foram suas 
influências no mundo da 
arte e sobre as obras já 
realizadas.

P R Ó X I M A S  L I V E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Cadillac Re-
cords, lançado em 
dezembro de 2008, 
conta a história da 
gravadora Chess 
Records, fundada 
pelo imigrante ju-
deu vindo da Polô-
nia Leonard Chess 
(Adrien Brody). O 
longa teve grandes 
nomes no elenco, 
entre eles Beyoncé, 
que fez a lendária 
Etta James. A tra-
ma gira em torno 
de como Chess 
contratou uma du-

pla de músicos de 
Blues que viria a 
se tornar lendária 
— Muddy Waters 
(Jeffrey Wright) e 
Little Walter (Co-
lumbus Short) — e 
isso acabou sendo 
o primeiro passo 
para abrir as por-
tas para músicos 
negros. 

Etta é uma das 
artistas, assim 
como Howlin’ Wolf 
(Eamonn Walker) e 
Chuck Berry (Mos 

Def). O título do 
filme refere-se ao 
fato de que tudo 
que a gravadora 
fazia estava rela-
cionado a carros 
de luxo. As ven-
das de discos se 
davam pelo por-
ta-malas do Ca-
dillac de Chess, 
que ainda pre-
senteava clientes 
com automóveis.

Um limite entre 
nós aborda as rela-
ções sociais e fami-
liares em maie ao 
racismo dos EUA 
nos anos 1950. 
Traz a história de 
Troy Maxson (Den-
zel Washington), 
de 53 anos, que 
mora com a esposa, 
Rose (Viola Davis), 
e o filho Cory (Jo-
van Adepo). Troy 
trabalha recolhen-
do lixo das ruas e 
luta na empresa 
para que conseguir 
ser promovido a 
motorista do ca-
minhão de lixo. 

Ele tem pro-
fundo rancor por 
não ter consegui-
do ser jogador de 
baseball, devido 
à cor da pele. Por 
isso, não quer 
que o filho siga 
como esportista. 
Mas isso faz com 
que o jovem bata 

de frente com o pai, 
já que está prestes 
a ser observado 
por um recrutador 
em jogos de futebol 
americano. O filme, 
baseado na peça 
"Fences", de 1983, 
ganhadora do Pu-
litzer e remontada 
em 2010 com Den-
zel Washington 
no papel de Troy, 
rendeu em 2017 
o Oscar de melhor 
atriz coadjuvante e 
o Globo de Ouro a 
Viola Davis.

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

H O R Ó S C O P O . . . . . . . . . . . . . . . . .
Horóscopo –11/06 a 17/06 - Vemos nessa semana que os ânimos 

estão exaltados em todos os signos. Tome um chá de camomila e 
não haja por impulsividade. Lembre-se que tudo que fazemos volta 
para nós, uma hora ou outra. Cuide da sua saúde, cultive paz, amor e 
autoestima. Alimente sentimentos bons e aproveite o momento para 
evoluir.  Não deixe que a animosidade destrua suas conquistas.
....................................................................................................

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

A partir desta semana Marte estará na área! Estará estimu-
lando a sexualidade dos (as) arianos (as). Você terá muita 

vontade de sair e se aventurar. Lembre-se que estamos em uma pande-
mia, segure a onda para não acabar tendo péssimas consequências. Não 
é um bom momento para saídas e viagens nesse mês.

ÁRIES - 21/03 a 20/04

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

Nesta semana, principalmente a partir do dia 12 de ju-
nho há grandes chances de discussões e brigas entre ami-

gos e parceiros de relacionamento. Uma dica: caso haja uma briga, fique 
na sua e busque sempre a paz. Vai dar tudo certo e vocês se entenderão. 
Não é um bom momento para se esbanjar dinheiro. 

TOURO - 21/04 a 20/05

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

Marte avisa que pode rolar desentendimentos com 
quem convive com você e pode sobrar pra todo mundo 

– da família aos pretendentes. Tente ficar na paz. O trânsito de Júpiter já 
logo fala que seu lado profissional vai sobressair. Seu lado ambicioso vai 
estar ativo. Um (a) belo (a) empreendedor (a).

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

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

Sua sedução estará em alta, aproveite o momento para 
cuidar de você, mudar o look, cortar o cabelo, faça tudo 

que tem vontade, só não faça nada imprudente. Lembre-se que tudo que 
fazemos de bom ou de ruim, volta para gente. Cuidado com emprésti-
mos de dinheiro. Se houver problemas, resolva com calma.

CÂNCER - 21/06 a 21/07

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

Momento ideal para tomar a frente de tarefas difíceis, re-
solver problemas e tomar atitudes com pretendentes. Marte 

favorece a prática de esportes. Competir é legal, só não esquece que a 
maior das competições é justamente superar a si mesma. Fique atento 
para não arrumar discussões desnecessárias.

LEÃO - 22/07 a 22/08

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

Cuidado com os excessos! Tipo sair causando por aí, 
sabe? Tome cuidado com a sua saúde. Pode haver pe-

quenos acidentes de percurso. Ah! E tem Mercúrio retrógrado, por isso, 
volte à atenção para coisas de casa. É um ótimo momento para fazer 
pequenas reformas, como arrumar seu quarto, por exemplo.

VIRGEM - 23/08 a 22/09

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

Você já tem percebido que o seu lado intelectual tem sido 
impactado. Esse vai ser um momento de introspecção para 

revisão filosófica e espiritual. Você ficará muito questionador (a), fazen-
do você olhar para o mundo com outros olhos, essa semana você sentirá 
isso mais forte, então se permita evoluir.

LIBRA - 23/09 a 22/10

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

Sabe aquela sensação de correr e não sair do lugar? 
Pois é, pode acontecer de sentir uma insatisfação 

constante. Você terá aquele sentimento que nada está bom, mas está 
tudo bem, você só está sendo perfeccionista demais. Momento de olhar 
para si mesmo, começar uma terapia. Momento ideal para viajar.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11

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

A partir desta semana, por conta do trânsito de Mar-
te, há um risco: briga sobre filosofia, política e reli-

gião. Você pode falar o que pensa sem ser agressivo (a). O trânsito de 
Vênus vai fazer você olhar mais pra si e promover o autoconhecimento. 
Aproveite o momento para amadurecer em todos os aspectos.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12

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

Junho vai mostrar duas energias diferentes agin-
do sobre o mesmo setor do amor. Uma energia 

negativa, de brigas.  E após a tempestade, entra a energia positiva, de 
paz. Você ainda vai se sentir com muita força de vontade! Você vai ter-
minar o mês com sensação de dever cumprido. Não se esqueça da saúde.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 21/01

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

O trânsito de Marte te instiga a ter brigas constantes 
com parceiro amoroso. Fique atenta e evite discussões 

que desgastem seu relacionamento. Momento de cuidar de você, da sua 
saúde. Você estará em harmonia com sua equipe do trabalho. Se estiver 
com o desejo de adotar um animal, o momento é esse!

AQUÁRIO - 22/01 a 19/02

Momento cheio de esperanças e perspectivas. Cuidado 
com pessoas que se aproximam de você apenas por in-

teresse. A situação pode ficar um pouco estranha em casa. Mantenha 
a calma, pois momentos ruins passam. Você pode sentir um impulso 
de curtir, ir a uma balada, mas lembre-se: ainda estamos em pandemia.

PEIXES - 20/02 a 20/03

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

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

Ingredientes
- 4 ovos
- 1/2 xícara de leite
- 2 latas de milho verde
- 1 lata de leite con-

densado
- 100g de coco ralado
- 1 colher (sopa) de 

fermento
Modo de preparo

Bata no liquidificador 
todos os ingredientes, ex-
ceto o fermento, até ficar 

um creme homogêneo. 
Em seguida, adicione o 
fermento e bata rapida-
mente. Despeje em uma 

forma untada e leve ao 
forno pré-aquecido por 
aproximadamente 40 mi-
nutos.

Foto: Divulgação

Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Cadillac Records Um limite entre nós

Bolo de 
pamonha 
com coco
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Da Agência Brasil                

A cidade do Rio deverá 
ganhar um novo museu 
voltado exclusivamen-
te para sua relação com 
o mar. A instituição será 
criada a partir de um pro-
jeto, que será escolhido 
pela Marinha e pelo Ins-
tituto de Arquitetos do 
Brasil (IAB).

O museu será constru-
ído no Espaço Cultural da 
Marinha, localizado na 
área central do Rio, à bei-
ra-mar, próximo à Praça 
XV. A criação do Museu 
Marítimo do Brasil vai es-
timular o conhecimento 
sobre a história marítima 
que está intrinsecamente 
ligada à formação do país, 
sendo este um dos seus 

conceitos definidores e 
tendo a brasilidade como 
objeto fundamental para 
diferenciá-lo de outros 
museus marítimos ao re-
dor do mundo.

Outra finalidade con-
ceitual diz respeito ao 
mar e aos rios como ins-
tâncias culturais, simbó-
licas e míticas, na conver-
gência de uma sociedade 
marítima brasileira que 
carrega diversas origens. 
A localização do museu, 
na orla do Rio, enfatiza 
aspectos relevantes da 
formação da vocação ma-
rítima nacional.

O espaço fará parte de 
um complexo de museus 
e centros culturais exis-
tentes no Centro do Rio, 
como o Museu Históri-

co Nacional, o Museu de 
Arte do Rio (MAR), o Mu-
seu do Amanhã, o Centro 
Cultural do Banco do Bra-
sil e a Casa França-Brasil.

Por meio do Concurso 
de Projeto, pretende-se 
obter uma proposta ar-
quitetônica inovadora, 
que afirme a excelência 
da arquitetura contem-
porânea brasileira e agre-
gue valor tanto à institui-
ção quanto ao entorno 
urbano onde ela estará 
inserida. Além do museu 
propriamente dito, have-
rá também um auditório, 
um restaurante e uma ca-
feteria, disponíveis para 
visitantes e para a popu-
lação em geral.

O espaço está locali-
zado entre a Praça XV e 

a Praça Mauá, onde exis-
tiu, no século XIX, a Doca 
da Alfândega. O píer do 
Espaço Cultural da Mari-
nha, sobre o qual o Museu 
Marítimo será erguido, 
passou por restaurações 
estruturais entre 2017 e 
2020. A edificação atu-
al, inaugurada em 1996, 

funcionou como museu 
por cerca de duas déca-
das, tendo sido desfigura-
da internamente devido 
às obras de recuperação 
do píer. O local está pron-
to para receber um novo 
prédio, que atenda às exi-
gências de um museu no 
século XXI.

Foto: Akemi Nitahara/ABr

C U L T U R A . . .

M Ú S I C A . . .

A vencedora do BBB 
21 e fenômeno nas redes 
sociais, Juliette Freire já 
começa a emendar seus 
novos passos na carreira 
e seu cartão de visitas foi 
com ninguém menos do 
que Gilberto Gil. A parai-
bana participou no últi-
mo domingo (13) de uma 
live com o cantor baiano 
para celebrar o Dia de 
Santo Antônio e falou 
da emoção de estar divi-
dindo palco com um dos 
maiores nomes da músi-
ca brasileira.

“Sempre cantei na mi-
nha vida, mas nunca ima-
ginei que viveria isso. Nos 
ensaios senti um nó na 
garganta, tive que me se-
gurar tamanha a emoção. 
Quero ver ao vivo... não 

sei se vou conseguir can-
tar sem chorar. Um dos 
momentos mais lindos 
da minha vida foi can-
tar com Gilberto Gil, tive 
medo, mas a voz dele me 
deu mais certeza. Que-
ro viver mais momentos 
como esse", contou em 
entrevista ao programa 
da Rede Globo, “Encon-
tro”.

No bate-papo, Juliet-
te ainda reiterou o seu 
amor pela música: "Mú-
sica para mim é prazer, 
é como traduzo os meus 
sentimentos. Respeito 
muito os cantores, a pro-
fissão, tem que ter estudo 
e dedicação, além do ta-
lento”, completou.

Gilberto Gil fez ques-
tão de elogiar sua parcei-

ra de palcos, em evento 
exibido na Globoplay, do 
qual a campeã do BBB 21 
se tornou embaixadora 
e contratada para divul-
gação de propagandas e 
marketing.

“Juliette é tranquila, 
tem um dom natural. A 
experiência que tivemos 
foi a mais positiva possí-
vel”, comentou Gilberto 
Gil.

Juliette já tinha chama-
do atenção para a música 
ainda dentro do progra-
ma. Em uma festa, ela 
cantou ao lado de Rodol-
ffo e recebeu muitos elo-
gios, tanto dos cantores 
que estavam dentro da 
casa, quanto do pessoal 
do lado de fora, além de 
bombar nas redes sociais 

com pedidos de seus fãs 
para tentar a carreira mu-
sical.

E sobre a live, a pa-
raibana falou ainda das 
lembranças das festas 
juninas, memórias que a 
acompanham sempre.

"Eu me recordo da 
minha infância, da famí-
lia reunida, tradição. A 
minha alma grita com as 
festas juninas, tenho mui-
tas saudades. Aproveitem 
a live, façam 
uma comidi-
nha à base de 
milho e cur-
tam muito."

E Rodol-
ffo também 
a p r o v e i t o u 
uma de suas 
últimas lives, 

realizada no dia 5, para 
mandar um recado para 
a paraibana e comentar 
novamente que eles tam-
bém irão cantar juntos 
novamente, mas agora 
aqui do lado de fora.

"Quero mandar um 
beijo pra Juliette. A gente 
trocou tanta ideia na casa, 
falando que a gente era 
doido para fazer show no 
Nordeste", disse.

Juliette faz live com Gilberto Gil e quer emendar carreira de cantora

Concurso vai definir projeto de novo museu da Marinha no Rio

Foto: Twitter/Gilberto Gil

Instituição ficará na área central, 
próxima à Praça XV e à Praça Mauá
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Uma das principais 
datas para o varejo brasi-
leiro chega neste sábado 
(12) e pode movimentar 
mais de R$ 1,8 bilhão, 
segundo Confederação 
Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
(CNC): o Dia dos Namo-
rados. Neste sábado, por 
todo o país, é celebrado 
a data e a procura por 
presentes e reservas em 
hotéis já vem crescendo 
desde o último mês. Todo 
mundo quer dar um jeito 
de agradar a quem ama 
e quem agradece mesmo 
é o setor varejista que 
vive altos e baixos desde 
2020, com o começo da 
pandemia da Covid-19.

O estudo da CNC 
aponta um crescimento 
de 29,4% em relação à 
mesma data no ano pas-
sado, período marcado 
pelo início do processo 
de flexibilização da eco-
nomia após as restrições 
impostas pela pandemia. 
As vendas, no entanto, 
devem ficar 4% abaixo 
do patamar verificado em 
2019, quando totaliza-
ram R$ 1,87 bilhão.

Em 2020, o consumo 
no comércio voltado à 
data registrou queda his-
tórica de 25,3%, totali-

zando R$ 1,39 bilhão em 
vendas. O presidente da 
CNC, José Roberto Tadros, 
destaca que o 12 de junho 
é importante para o vare-
jo e que tende a ir além 
do comércio de bens, im-
pulsionando também o 
setor de serviços, como 
a cadeia de restaurantes, 
estética e outros – um 
desafio extra enquanto a 
pandemia perdurar.

“Enquanto a vacina-
ção coletiva não aconte-
cer, os números tendem 
a ser mais tímidos do que 
em anos anteriores, so-
bretudo acompanhando 
o desgaste econômico. A 
gente espera que os em-
preendedores do setor 
se mantenham atentos e 
criativos como têm sido 
durante todo esse tem-
po de isolamento, para 
não perder a chance de 
se aproximar do público 
com segurança”, avalia 
Tadros.

Quem mais concentra 
- ou costuma concentrará 
- vendas por todo Brasil 
é o setor de vestuário. O 
segmento de vestuário, 
calçados e acessórios 
deverá movimentar R$ 
797 milhões, o equiva-
lente a 44% do total. Em 
2020, as lojas do ramo 

de vestuário amargaram 
perdas de 43% em rela-
ção à data de 2019. Des-
tacam-se ainda os ramos 
de utilidades domésticas 
e eletroeletrônicos (R$ 
291,8 milhões), hiper 
e supermercados (R$ 
204,1 milhões) e farmá-
cias, perfumarias e lojas 
de cosméticos (R$ 168,6 
milhões). Somente no 
primeiro segmento é es-
perada uma variação ne-
gativa em relação a 2019, 
de -1,3%.

O economista da CNC 
responsável pelo estu-
do, Fabio Bentes, explica 
que a expectativa quanto 
à maior movimentação 
neste ano advém da re-
dução nos níveis de isola-
mento social. “Na segun-
da quinzena de maio do 
ano passado, por exem-
plo, a concentração de 
consumidores em áreas 
comerciais havia recuado 
53% em relação à circu-
lação verificada antes do 
início da pandemia, de 
acordo com monitora-
mento realizado junto ao 
Google. Embora o consu-
mo presencial ainda não 
tenha se normalizado, na 
segunda metade de maio 
de 2021 a concentração 
da população nestas áre-
as aumentou, situando-se 
22% aquém da circula-
ção considerada normal”, 
aponta em entrevista ao 
Diário do Turismo.

O que pode atrapalhar 
muito os setores é a des-
valorização cambial. Já 
que com o real em baixa, 
os impostos para produ-
tos importados têm sido 
mais altos para os impor-
tadores.

Dia dos Namorados pode movimentar 
mais de R$ 1 bilhão no varejo

F I N A N Ç A S . . .

Foto: Reprodução

Shoppings receberão grande público 
para o Dia dos Namorados

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

ALEXANDRE PERNET DOS 
GUARANYS

Tatuador profissional, estudei 
designer gráfico, designer de joias, 

língua e cultura japonesa, 
consumidor de história, política e 

teologia. 
alexandre.guaranys@gmail.com

Uma das minhas lutas 
não é convencer a ser de 
esquerda, ser de um de-
terminado lado, mas con-
tribuir para com o saber 
sobre o que as pessoas 
defendem. Percebo que 
não sabem por quais mo-
tivos lutam. Percebo que 
as pessoas, em geral, são 
induzidas pelas mídias a 
defenderem seus algozes, 
caminhando em direção 
a extrema subserviência. 
Sendo que, muitas vezes, 
defender algumas ideias 
absurdas que jamais po-
dem ser viáveis, nem 
aceitáveis, principalmen-
te sendo retiradas de di-
reitos, isso é destrutivo. 
Inclusive, isso permite 
retroceder. 

Um exemplo bem neu-
tro é a luta por diminuir 
preço da passagem, por 
exemplo. A passagem não 
tem que ser o foco da luta, 
mas sim a mudança de 
transportes. Vivemos um 
tormento de hegemonia 
rodoviária, em que 80% 
dos acidentes de trânsito, 
tanto na cidade quanto 
nas estradas, são decor-
rentes e originadas por 
ônibus e caminhões, las-
timavelmente. 

A nossa luta política é 
contra hegemonias. É de 
suma importância que 
lutemos contra predomi-
nância rodoviária e fa-
çamos uma mudança na 
direção da absorção de 
uma cultura ferroviária, 
que desafogue as ruas e 
estradas, não polua, não 
atropele, não engarrafe e 
tenha segurança e preci-
são de horários.  

Devemos começar 
pelo monotrilho, ou MO-
NORAIL, que muitos nem 

conhecem, mas deveriam 
conhecer e lutar. Lutar 
por melhores passagens 
é não entender que ôni-
bus engarrafa, polui, atro-
pela, não tem precisão de 
horários, são desrespei-
tosos, são umas caixas 
de ferro de baixa estirpe, 
patéticos aceitos por uma 
sociedade apática que 
aceita um lixo urbano, 
que tremem e são hiper 
quentes e barulhentos. 

O fato de todos lutarem 
para baixar preço desse 
detestável e degradável 
transporte privado de 
concessão pública é que 
ninguém se atenta para 
fato de que, ao entrarmos 
nele, já está pago através 
dos impostos sobre trans-
portes. Aí, pagamos outra 
vez, para não termos con-
dições de chegarmos na 
hora em nossos compro-
missos, sem segurança 
e de forma fluida, onde 
todos aceitam e utilizam 
de forma inquestionável. 
Porém, fechar essas com-
portas requer muita luta, 
consciência e boicote a 
essa lástima rodoviária. 
Lute por trem, metrô e 
monotrilhos. Você é o po-
der e o pagante.

O pobre de direita
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Um estudo feito pela 
Universidade Estadual de 
Washington, nos Estados 
Unidos, e publicado no 
periódico AERA Open, da 
Associação Americana 
de Pesquisa Educacio-
nal, afirma que a melhor 
forma de combater o es-
tresse é fazer terapia com 
cachorros. Quem moni-
torou e escreveu o artigo 
foi um professor desta 
Universidade norte-ame-
ricana.

O estudo acompanhou 
309 estudantes que par-
ticiparam, durante um 
mês, de programas foca-
dos em terapia com cães. 
Seis semanas depois que 
as atividades foram en-
cerradas, os pesquisado-
res notaram uma melho-
ra na função executiva 
do cérebro de alunos sob 
maior risco de problemas 
de aprendizado e saúde 
mental.

Uma das autoras do 
artigo, a professora Patri-
cia Pendry, explicou que a 
função executiva tem ele-
mentos necessários para 
o planejamento, motiva-
ção, organização, memo-
rização e o grande prin-
cipal, a concentração. O 
grau de vulnerabilidade 
foi atribuído a cada pes-

soa com base no históri-
co de falhas acadêmicas, 
pensamentos suicidas, 
saúde mental e dificulda-
des de aprendizagem.

Esta pesquisa também 
revela que programas de 
terapia com cães podem 
melhorar as habilidades 
de pensamento e plane-
jamento de alunos es-
tressados de forma mais 
eficaz do que programas 
de gerenciamento de es-
tresse com abordagens 
tradicionais. Essa última 
estratégia costuma se-
guir os moldes de uma 
aula teórica: os estudan-
tes escutam um especia-
lista, assistem aos slides 
e fazem anotações sobre 
como dormir melhor, es-
tabelecer metas ou lidar 
com estresse e ansiedade.

Apesar de serem as-
suntos importantes, diz 
Pendry, não necessaria-
mente eles geram bons 
resultados. Isto quer di-
zer que para aprender so-
bre estresse é estressan-
te. Mas, quando se tem 
cachorros, esse quadro 
muda, porque a interação 
humano-animal faz com 
que os estudantes rela-
xem e tenham atitudes e 
pensamentos positivos.

Ao acariciar cães, os 

alunos ficam mais tran-
quilos e podem lidar com 
fatores de estresse de 
uma maneira melhor, sem 
ficarem sobrecarregados. 
Essas condições são fa-
voráveis para atividades 
como pensar, estabelecer 
metas, encontrar motiva-
ções, se concentrar e lem-
brar o que foi ensinado 
em aula.

TERAPIA COM CÃES É 
MÉTODO COMUM

Há tempos, as Terapias 
Assistidas por Animais 
(TAA) é um dos métodos 
mais utilizados ultima-
mente por psicólogos e 
até psiquiatras. Também 
conhecida como pet tera-
pia ou cinoterapia, a Tera-
pia Assistida por Animais 
é uma técnica cientifi-
camente comprovada, 
cujo objetivo é ajudar a 
promover o bem-estar 
físico, emocional, social 
e cognitivo de pacientes. 
Ela pode ser recomenda-
da em diversas situações, 
incluindo o tratamento 
de pessoas acamadas ou 
hospitalizadas, com de-
ficiências físicas e/ou in-
telectuais, assim como de 
indivíduos com doenças 
psiquiátricas.

Em todos os casos, 
mais do que como um 
animal de estimação, o 
pet atua como um cuida-
dor, ajudando a diminuir 
o medo e a ansiedade, 
que dificulta os tratamen-
tos. Isso porque, além de 
tirar o foco do problema 
de saúde, a interação es-
timula a liberação de uma 
série de substâncias asso-
ciadas ao bem-estar dos 
pacientes.

Terapia com cães pode ajudar no 
aprendizado, 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: Divulgação

TAA pode ser um diferencial para concentração

Morreu, no último do-
mingo (6), a atriz e direto-
ra teatral Camilla Amado, 
aos 82 anos. De acordo 
com a família, a morte 
ocorreu em decorrência 
de um câncer no pâncre-
as. Ela deixou dois 
filhos - Rafaela e Ro-
drigo. O velório foi 
fechado para famí-
lia e amigos e o seu 
corpo foi cremado. 
Ela foi casada com 
o  também ator Ste-
pan Nercessian, com 
quem Camilla foi ca-

sada. A atriz morreu na 
casa da filha em Botafogo, 
Zona Sul do Rio. Muitos 
amigos famosos da atriz 
prestaram condolências 
pelas redes sociais.

Um dos grandes no-
mes do BBB21, Gilberto, 
revelou em entrevista ao 
GNT que está conhecen-
do uma pessoa e que está 
começando a se envolver 
com o novo affair. Segun-
do o ex-participante do 
reality show, 
essa pessoa já 
está "come-
çando a tocar 
seu coração". 
Ele participou 
da transmis-
são da parada 
LGBTQIA + e 
falou também 

das dificuldades que teve 
para se assumir gay.

"Estou conversando 
com uma pessoa. Já teve 
até cachorrada (risos), 
mas ele está começando a 
tocar meu coração", con-
tou o economista na Live.

O ator e apresentador 
Márcio Garcia, de 51 anos, 
comemorou nas redes so-
ciais a estreia no The Voi-
ce Kids, da Rede Globo. Ele 
que já estava apresentan-
do na emissora o progra-
ma "Tamanho Família", 

agora tem esse novo desa-
fio nas tardes de domingo 
e garante que estará cada 
vez melhor.

"Gratidão a todos vocês 
que prestigiaram a mim e 
a esses talentos incontes-

táveis do #thevoi-
cekids Boa sema-
na", escreveu ele 
que fez um vídeo 
comentando a ex-
celente audiência 
que o programa 
teve em seu pri-
meiro dia à frente.

Morre atriz Camilla Amado

Gilberto revela novo affair

Márcio Garcia celebra The VoIce

Foto: Reprodução/TV Globo

Foto: Reprodução/TV Globo

Foto: Arquivo Pessoal
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“Sequenciamento genético é importante para monitoramento de novas cepas”
Médico geneticista responde às principais dúvidas sobre as variantes da Covid-19 no Brasil e no mundo

Cepa indiana, inglesa, sul-
-africana, de Manaus… Mui-
to se ouve falar sobre novas 
cepas do coronavírus que 
surgem por todo o mundo 
e que trazem inúmeras dú-
vidas e preocupações. São 
diversas variantes, resultan-
tes de mutações que aconte-
cem em vírus o tempo todo 
e, quando surgem mutações 
vantajosas para a transmis-
são e infecção, essas varian-
tes tendem a se espalhar en-
tre a população. 

Somente no Brasil, se-
gundo pesquisa da Fiocruz 
divulgada em abril, existiam, 
na ocasião, 92 cepas do co-
ronavírus. Segundo David 
Schlesinger, médico geneticista e CEO da 
Mendelics, laboratório brasileiro especiali-
zado em sequenciamento e que está sequen-
ciando o vírus da SARS-CoV-2, uma mutação 
é capaz de fornecer novas características 
para o vírus, alterando a forma como ele se 
propaga e a reação na pessoa infectada.

O especialista responde a seguir algumas 
das principais dúvidas sobre o assunto e fala 
da importância do sequenciamento genético 
para conter a pandemia. Confira:

Qual a diferença entre mutação, variante e 
cepa?

David - Embora os termos estejam sendo 
frequentemente usados, quando se referem 
à epidemiologia do SARS-CoV-2, é importan-
te distingui-los. Mutação refere-se à mudan-
ça na sequência do RNA do vírus que pode 
levar, também, a uma alteração na proteína 
resultante dele. Variante viral se refere aos 
vírus que diferem em sua sequência de ba-
ses do RNA em uma ou várias posições. De-
vido à alta taxa de mutação, toda pessoa in-
fectada possui múltiplas variantes virais no 
seu corpo, mas estas geralmente não pros-
peram e não têm vantagens de transmissão 
em relação às variantes predominantes na 
população. Ocasionalmente, estas variantes 
são transmitidas e detectadas na população. 
Estas variantes virais são então denomina-
das cepas ou linhagens e têm característi-
cas comprovadamente diferentes, como por 
exemplo, uma diferença na transmissibilida-

de, patogenicidade ou na virulência, que é a 
capacidade do vírus de provocar uma doen-
ça grave.

Quais foram as primeiras variantes encon-
tradas no Brasil? 

David - No Brasil, a epidemia se iniciou por 
duas variantes predominantes: a "B.1.1.28" e 
a "B.1.1.33". No final de 2020, variantes deri-
vadas da B.1.1.28 se alastraram pelo país, as 
chamadas P.1 (Manaus) e P.2 (Rio de Janeiro). 
A variante P.1 foi a responsável pelo colapso 
no sistema de saúde no estado do Amazonas 
e hoje corresponde a aproximadamente 90% 
dos casos no Brasil. 

Quais são as principais variantes do vírus 
circulando em solo brasileiro?

David - A principal variante no país é a 
P.1, presente em aproximadamente 90% dos 
casos sequenciados atualmente. A P.2 atinge 
cerca de 5%. Há também a B.1.1.7, que é a va-
riante inglesa, e que causa aproximadamen-
te 5% das novas infecções neste momento. 
Estas três variantes têm um comportamento 
muito similar em termos de transmissibili-
dade e de resposta imunológica, seja natural 
ou vacinal. Recentemente a Mendelics iden-
tificou as primeiras ocorrências da variante 
B.1.351, a variante sul africana, no Brasil. A 
resposta imunológica é menos eficaz contra 
esta variante - o organismo produz menos 
anticorpos contra ela. Entretanto ela apre-
senta transmissibilidade mais baixa que as 
outras linhagens e não está ganhando espaço 
na pandemia até aqui.

A vacina funciona também 
para as variantes?

David - Sim. Os testes fei-
tos até agora mostram que 
as vacinas disponíveis e 
aplicadas no país protegem 
contra todas as variantes. 
O Chile, por exemplo, que 
também utiliza a Corona-
vac como principal vacina e 
cuja onda recente foi causa-
da predominantemente pela 
P.1, teve mortalidade reduzi-
da em mais de 80% pós-va-
cina. 

Os testes disponíveis hoje 
detectam também estas va-
riantes?

David - Sim. Para estas 
variantes, a maior parte dos 

testes de laboratórios consegue detectar 
normalmente. 

Como o país poderia abrir novas frentes de 
enfrentamento da pandemia?

David - Sequenciamento genético é impor-
tante para o monitoramento do surgimento 
de novas cepas. Não importa mais se é P.1, P.2 
ou B.1.1.7 (inglesa), essas já predominam. O 
que importa agora é continuarmos monito-
rando esta evolução daqui pra frente, porque 
podem surgir novas variantes a partir destas 
linhagens e que podem ter um perfil de trans-
missão diferente. Por isso é tão importante 
sequenciar em números substanciais todas 
as semanas e monitorar. Esta é a primeira 
epidemia da era genômica, com sequencia-
mento em tempo real. Por isso o mundo está 
aprendendo muito sobre a evolução viral em 
epidemias. Agora conseguimos aplicar este 
conhecimento e alterar o curso da pandemia, 
com vacinas e vigilância. Utilizaremos este 
aprendizado para evitar novas pandemias.

E N T R E V I S T A . . . DAVID SCHLESINGER - MÉDICO

Foto: Divulgação/Fiocruz

Foto: Reuters/Phil Noble/ABr

Pesquisa da Fiocruz 
identificou 92 cepas do 
coronavírus

Mutação é capaz de fornecer 
novas características ao 
vírus
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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 . . .
Regina Duarte: A Namoradinha do Brasil

Não há como negar 
que Regina Duarte é uma 
das grandes divas da tele-
visão brasileira. E não só 
isso, a atriz sempre foi su-
cesso em todas as obras 
que protagonizou ou  an-
tagonizou. Como esque-
cer de personagens como 
Viúva Porcina, de Roque 
Santeiro? Ou relembrar 
Maria do Carmo como 
Rainha da Sucata. Isso 
sem contar as inúmeras 
Helenas que Regina pro-
tagonizou nas obras de 
Manoel Carlos. Atuando 
em alto nível desde 1965, 
Regina Duarte completou 
mais de 50 anos de tele-
visão e sempre acompa-
nhada pelo seu apelido 
que cativou os brasileiros 
por toda parte: A Namo-
radinha do Brasil.

Nascida em Franca, no 
Interior de São Paulo,em 
1947, filha de militar, Re-
gina, além de atriz, é dire-
tora de teatro. Seu início 
em 1965 foi na extinta TV 
Excelsior. Sua primeira 
personagem foi na obra 
“Deusa Vencida”, escrita 

por Ivani Ribeiro, onde 
ela viveu a jovem Malu.  
Fez mais algumas novelas 
por lá e se transferiu em 
1969 para a Rede Globo. 
Por lá, ganhou o Brasil de 
vez, fazendo personagens 
marcantes. Seu primeiro 
grande trabalho na emis-
sora foi Rita de Cássia, em 
“Irmãos Coragem”. 

Depois participou de 
grandes obras na emis-
sora, onde ficou até 2017, 
participando de “Tempo 
de Amar”. Entre as no-
velas que protagonizou, 
estão grandes sucessos 
como “Selva de Pedra” 
e “Por Amor”, que ficou 
marcada pelo persona-
gem que fazia papel na 
ficção, com um toque de 
vida real, já que sua filha 
Gabriela Duarte, também 
atriz, vivia a filha na fic-
ção também. No cinema, 
participou de mais de 
15 longa metragens, en-
quanto no teatro esteve 
nos palcos em pelo me-
nos 13 produções.

Regina Duarte tam-
bém é uma das atrizes 

mais premia-
das do país. 
Sioma 14 
prêmios, en-
tre eles “Tro-
féu Impren-
sa” e “Prêmio 
Contigo” e 
“Troféu Má-
rio Lago”, 
além de ter 
sido indicada 
em mais de 
20 oportu-
nidades. Ao 
sair das telas, 
Regina dei-
xou a Rede 
Globo para se 
aventurar na 
política em 

2020. Mais precisamente, 
a convite do presidente 
Jair Bolsonaro, para assu-
mir a Secretaria Especial 
da Cultura do governo, 
onde ficou por apenas 
dois meses e meio. O 
motivo da saída, segun-
do o presidente, foi que 
ela passaria a assumir o 
comando da Cinemateca 
Brasileira, em São Paulo 
. No entanto, a nomeação 
para a Cinemateca nunca 
se concretizou.

Na vida pessoal, Regi-
na foi casada com o en-
genheiro Marcos Flávio 
Cunha, com quem possui 
dois filhos: Gabriela Du-
arte e André Duarte. De-
pois teve relacionamen-
tos com o ator e diretor 
Daniel Filho e com o ex-
-diretor Del Rangel, já fa-
lecido, Nos últimos anos 
teve um longo relaciona-
mento com um fazendei-
ro, chegando ao fim em 
2019. Foi agraciada com 
a grã-cruz da Ordem do 
Ipiranga pelo Governo do 
Estado de São Paulo em 5 
de setembro de 2017.

Foto: Divulgação/TV Globo

Regina Duarte é uma das 
maiores atrizes do Brasil

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

Nas três últimas edi-
ções, abordamos, res-
pectivamente, as condi-
ções necessárias para o 
trabalhador ter direito 
aos serviços e benefícios 
prestados pela Previdên-
cia Social. Tratamos da 
filiação à Previdência, da 
contribuição e suas for-
mas, da manutenção da 
qualidade de segurado e 
dos serviços prestados 
pela Previdência.

Nesta edição iremos 
discorrer sobre os bene-
fícios prestados pela Pre-
vidência Social. Os bene-
fícios estão divididos em 
três grupos que são:

• Aposentadorias pro-
gramáveis;

• Benefícios por inca-
pacidade laboral;

• Benefícios de prote-
ção à família e à materni-
dade; e

• Benefícios assisten-
ciais.

Dentre as aposentado-
rias programáveis, estão 
compreendidas a aposen-
tadoria por idade, apo-
sentadoria por tempo de 
contribuição, para aque-
les que se enquadram 
na regra de transição da 
Emenda Constitucional 
103/2019 - conhecida 
como Reforma da Previ-
dência-, aposentadoria 
do professor, aposenta-
doria do trabalhador ru-
ral, aposenta-
doria especial 
e aposenta-
doria dos se-
gurados com 
deficiência.

Nos be-
nefícios por 
incapacidade 
laboral, te-

mos o auxílio por incapa-
cidade temporária (nova 
denominação do auxílio-
-doença), nas espécies 
comum e acidentária, a 
aposentadoria por inca-
pacidade permanente 
(nova denominação da 
aposentadoria por inva-
lidez), também nas espé-
cies comum e acidentária 
e o auxílio-acidente.

Nos benefícios de pro-
teção à família e à mater-
nidade, temos a pensão 
por morte, o auxílio re-
clusão, o salário materni-
dade e o salário família.

Já nos benefícios as-
sistenciais, temos o be-
nefício de prestação 
continuada ao idoso e 
ao deficiente, conhecido 
como BPC ou LOAS, que 
vem a ser a abreviação da 
Lei Orgânica da Assistên-
cia Social.

Nas próximas edições, 
discorremos sobre as es-
pécies de benefício exis-
tentes em cada grupo.

Foto: Reprodução

RÔMULO LICIO DA SILVA
Advogado
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Não foi a primeira, e se 
continuar essa negligên-
cia da prefeitura do Rio 
de Janeiro, tende a não 
ter sido a última tragédia. 
A queda de um edifício 
de quatro andares no Rio 
das Pedras, na Zona Oeste 
do Rio, no último dia 3, é 
mais uma prova de que a 
ausência do poder públi-
co fiscalizando e traba-
lhando de forma correta, 
pode ser prejudicial à po-
pulação da Cidade Mara-
vilhosa, que sofre há anos 
com o descaso de gover-
nadores, prefeitos, depu-

tados e vereadores, que 
só se aproveitam do povo 
na época de eleições.

A queda deixou dois 
mortos. Uma criança de 
três anos, identificada 
como Maitê, e o pai dela, 
Natan de Souza Gomes, 
de 30 anos, que morre-
ram soterrados. Quatro 
pessoas ficaram feridas, 
entre elas a mãe da crian-
ça e mulher de Natan, 
Kiara Abreu, de 26 anos, 
que passou seis horas sob 
os escombros, e foram 
levadas a hospitais. O es-
tado de Kiara permanece 

grave e instável. 
O construtor do local, 

Genivan Gomes Macedo, 
era o pai de Natan. Em 
depoimento à polícia, ele 
confirmou que a cons-
trução era irregular, há 
muitos anos. Genivaldo 
contou que o prédio foi 
levantado há cerca de 25 
anos e foi construído o 
imóvel aos poucos, com 
ajuda de pedreiros. Não 
havia planta do prédio e 
nunca foi contratado pes-
soal especializado para a 
obra. Também não havia 
escritura, tratando-se de 
posse, o que mostra mais 
uma negligência da pre-
feitura em não fiscalizar.

E a queda acontece 
cerca de dois anos depois 
de um caso que aconte-
ceu na mesma região, só 
que dessa vez na comu-
nidade da Muzema. Em 
2019, dois edifícios de-
sabaram e deixaram 24 
mortos. A Prefeitura do 
Rio de Janeiro, na épo-

ca liderada por Marcelo 
Crivella, acusou a milícia 
local de ser a responsável 
pelas construções irregu-
lares, e reconheceu a difi-
culdade de coibir a ação 
deles em determinados 
locais. Naquela ocasião, 
a Polícia do Rio chegou a 
três suspeitos de terem 
construído as edificações 
irregulares e decretou a 
prisão de José Bezerra de 
Lima, o ‘Zé do Rolo’, Rena-
to Siqueira Ribeiro e Ra-
fael Gomes da Costa. 

Investigações condu-
zidas chegaram à con-
clusão que não existia 
dúvidas que eles eram 
responsáveis pela cons-
trução e pela venda dos 
apartamentos. Porém, 
os edifícios - igualmente 
o de Rio das Pedras - fo-
ram construídos em área 
irregular e a fiscalização 
da prefeitura nunca inter-
ditou a região e este tipo 
de edificação. A alegação 
oficial do poder público 

é que “é muito difícil in-
vestigar e fiscalizar todas 
essas construções irre-
gulares, uma vez que os 
órgãos responsáveis não 
possuem acesso aos lo-
cais”.

Como efeito de compa-
ração no caso da Muze-
ma, o condomínio Figuei-
ras, onde estavam os dois 
prédios que desabaram, 
foi notificado diversas 
vezes pela prefeitura e 
pela Defesa Civil nos úl-
timos 14 anos. Inclusive, 
segundo relatou a Prefei-
tura, o local já havia sido 
também interditado duas 
vezes, porém a venda 
de apartamentos seguiu 
normalmente. O questio-
namento feito foi porque 
não foram demolidos an-
tes da realização da tra-
gédia, que pode entrar 
como base também para 
uma mudança em relação 
ao déficit de moradias

Tragédia na conta do poder público do Rio de Janeiro
Queda de prédio no Rio das Pedras, que vitimou um homem e uma criança, é mais uma na falta de organização e de 

políticas sociais na Cidade Maravilhosa

CONTINUAÇÃO PÁGINA 15

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução/Redes sociais

Prédio desabou em Rio das Pedras, no último dia 3

Pai e filha morreram em 
desabamento; mulher 
sobreviveu
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No jogo de empur-
ra-empurra, o prefeito 
Eduardo Paes foi pes-
soalmente até o Rio das 
Pedras ver o local aciden-
tado e prestar suas con-
dolências às famílias que 
sofreram com a queda. E  
prometeu para a popula-
ção do Rio de Janeiro, que 
enquanto ele estiver no 
comando da prefeitura 
da cidade, nenhuma obra 
dessa será mais feita. 

"Ninguém constrói 
mais nada irregular que 
a gente não derrube. Não 
construa, porque vai to-
mar prejuízo. O meu go-
verno não deixa de fazer 
nada porque é área de 
milícia. Isso é desculpa 
pra quem não quer fa-

zer nada. Estamos reto-
mando os instrumentos 
de fiscalização nas áreas 
existentes",  informou.

Na hora da tragédia, 
vozes governamentais 
sempre aparecem para 
mostrar força e poder. Va-
mos ver se a partir de mais 
uma tragédia, vão impe-
dir pessoas de morrerem 
ajudando na construção 
de moradias populares 
e impedindo realmente 
esse tipo de edificação 
irregular. É difícil crer 
que algo vai mudar. Se a 
tragédia da Muzema não 
serviu de alerta, que essa 
de Rio das Pedras seja o 
ponto de partida para po-
líticas sociais melhores. 
O Rio de Janeiro precisa.

Isto leva ao debate da 
falta de políticas sociais 
oferecidas por quem go-
verna o Rio de Janeiro. 
Muita gente precisa mo-
rar em regiões mais dis-
tantes do Centro, onde 
está a grande parte dos 
empregos como um todo, 
porque não possui condi-
ções de estar mais próxi-
mo, em lugares, que por 
terem IPTU e aluguel 
mais caros, acaba tendo 
um pouco mais de fisca-
lização para construções. 
Além disso, faltam mui-
tos projetos de moradias 

populares que as pessoas 
tenham acesso mais fácil, 
nos padrões regulariza-
dos, com preços que pos-
sam estar ao seu alcance. 
Este tipo de política se-
ria totalmente profiláti-
ca e serviria como uma 
maneira paliativa essas 
tragédias que em poucos 
anos já vitimou quase 30 
pessoas na cidade. É claro 
que, as construções são 
feitas de forma irregular, 
porque os responsáveis 
sabem que não serão coi-
bidos e vivem com a cer-
teza da impunidade.

Alcançar a igualdade 
de gênero e empoderar 
todas as mulheres e me-
ninas. Tratar mulheres e 
homens de forma justa, 
com oportunidades iguais 
de crescimento profissio-
nal e equiparação de car-
gos e salários. Respeitar 
e apoiar os direitos hu-
manos e combater toda 
e qualquer discriminação 
à diversidade. Esse é o 5º 
Objetivo para o Desenvol-
vimento Sustentável da 
ONU, que visa: 

- Eliminar todas as for-
mas de violência de gê-
nero nas esferas pública 
e privada, destacando a 
violência sexual, o trá-
fico de pessoas e os ho-
micídios, nas suas inter-
secções com raça, etnia, 
idade, deficiência, orien-
tação sexual, identidade 
de gênero, territorialida-
de, cultura, religião e na-
cionalidade, em especial 
para as mulheres do cam-
po, da floresta, das águas 
e das periferias urbanas.

- Eliminar práticas no-
civas, como os casamen-
tos prematuros, forçados 
e de crianças e mutilações 
genitais femininas; garan-
tir a participação plena e 
efetiva das mulheres e a 
igualdade de oportunida-
des para a liderança em 
todos os níveis de tomada 
de decisão na vida políti-
ca, econômica e pública;

- Aumentar o uso de 
tecnologias para promo-
ver o empoderamento 
das mulheres; eliminar 
todas as formas de discri-
minação de gênero, nas 

suas intersecções com 
raça, etnia, idade, defici-
ência, orientação sexual, 
identidade de gênero, 
territorialidade, cultura, 
religião e nacionalidade;

- Reconhecer e valori-
zar o trabalho de assis-
tência e doméstico não 
remunerado, por meio da 
disponibilização de servi-
ços públicos, infraestru-
tura e políticas de prote-
ção social, bem como a 
promoção da responsa-
bilidade compartilhada 
dentro do lar e da família, 
conforme os contextos 
nacionais.

- Eliminar a desigual-
dade na divisão sexual do 
trabalho remunerado e 
não remunerado, promo-
vendo maior autonomia 
de todas as mulheres, nas 
suas intersecções com 
raça, etnia, idade, defici-
ência, orientação sexual, 
identidade de gênero, 
territorialidade, cultura, 
religião e nacionalidade, 
por meio de políticas pú-
blicas e da promoção da 
responsabilidade com-
partilhada dentro das fa-
mílias.

- Assegurar o acesso 

universal à saúde sexual e 
reprodutiva e os direitos 
reprodutivos, como acor-
dado em conformidade 
com o Programa de Ação 
da Conferência Interna-
cional sobre População e 
Desenvolvimento e com 
a Plataforma de Ação de 
Pequim e os documentos 
resultantes de suas con-
ferências de revisão.

- Garantir igualdade 
de direitos, de acesso e 
de controle dos recursos 
econômicos, da terra e 
de outras formas de pro-
priedade, de serviços fi-
nanceiros, de herança e 
de recursos naturais de 
forma sustentável, por 
meio de políticas de cré-
dito, capacitação, assis-
tência técnica, reforma 
agrária e habitação, entre 
outras, em especial para 
as mulheres do campo, 
da floresta, das águas e 
das periferias urbanas. 
Proporção da população 
agrícola total com pro-
priedade ou direitos as-
segurados sobre terras 
agrícolas, por sexo; e (b) 
proporção de mulheres 
entre proprietários e de-
tentores de direitos sobre 
terras agrícolas, por tipo 
de posse. 

- Adotar e fortalecer 
as políticas sólidas e le-
gislação aplicável para a 
promoção da igualdade 
de gênero e o empodera-
mento de todas as mulhe-
res e meninas em todos 
os níveis.

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

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA 14

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 5: Igualdade de Gênero

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

EDUARDO PAES GARANTE QUE NÃO 
TERÁ MAIS OBRAS IRREGULARES

Em 2019, dois prédios desabaram 
na Muzema e vitimou 24 pessoas
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Battlefield é uma fran-
quia de jogos eletrônicos 
no ramo de tiro em primei-
ra pessoa, que teve lan-
çado o primeiro jogo em 
2002 pela Eletronic Arts 
com a principal desenvol-
vedora DICE. Hoje, a fran-
quia conta com 16 jogos e 
1 para ser lançado no fim 
deste ano. Seu primeiro 
título foi Battlefield 1942, 
ambientado na segunda 
guerra mundial, com foco 
em multiplayer, onde você 
só tinha que dominar áre-
as do mapa com usos de 
bandeiras. Por cada ban-
deira conquistada, o seu 
time podia dar "respawn" 
no local dominado.

2042
No dia 9 de junho de 

2021, foi lançado o trailer 
do novo título da franquia 
da EA. Em 4 minutos e 59 
segundos de vídeo, a em-
presa conseguiu deixar 
uma boa expectativa para 
o público. Oficialmente, 
o jogo vai ser chamado 
de Battlefield 2042 e já 
temos algumas informa-
ções sobre o que vai ter 
quando ele for lançado. A 
Eletronic Arts já deixou 
claro que, por enquanto, o 
modo Battle Royale ainda 
não está nos planos e que 
realmente estão focando 
no modo do multiplayer. 
E pela minha consciência, 
eu tenho uma certa expec-
tativa quanto a isso.

Depois de um bom 

tempo, o jogo voltará a ter 
modo de somente multi-
player, nada de campanha, 
mas não pense que isso 
será um ponto negativo. 
Temos que concordar que 
as campanhas do Battle-
field nunca foram foco da 
empresa.

E o que temos de 
informação até o 

momento do novo título?
Os mapas vão ser extre-

mamente gigantes, bem 
maiores que o normal, 
para exatamente compor-
tar os 128 jogadores que 
estarão disponíveis por 
partida. Deram informa-
ção também que será um 
mapa que é quatro vezes 
maior que o do título ante-
rior, considerado o maior 
mapa de todos os tempos 
em franquias de jogos. 
Então, já dá para ter uma 
noção que o multiplayer 
desse jogo não estará para 
bobeira. Teremos um total 
até o momento de 7 ma-

pas.
Teremos novas clas-

ses de especialistas: no 
total serão 10, mas, por 
enquanto, só há informa-
ções disponíveis sobre 
apenas 4 delas. Operado-
res com drones poden-
do marcar adversários e 
sensores de movimento 
serão os de Recon; Para a 
clássica especialidade As-
salt, o operador usará um 
gancho com um objetivo 
de ter mais mobilidade e, 
com a arma em ADS, terá 
mais agilidade; Support 
vai ter uma pistola para 
poder reviver aliados em 
até longas distâncias, e o 
interessante: vão ressus-
citar com a vida comple-
tamente cheia e terá uma 
habilidade que poderá 
curar os aliados também 
em longa distancia. E, por 
fim, o Engineer terá uma 
arma sentinela, que per-
mite atacar os inimigos 
automaticamente. E quan-
do ele está próximo a ela, 
ele a aperfeiçoa, deixando 
a mais eficiente.

EA informou que vamos 
ter um modo novo, mas só 
será revelado no dia 22 
de julho, e claro, já dei-
xou aberto que não será o 
Battle Royale. Os veículos 
agora poderão ser chama-
dos, não importando em 
qual especialidade você 
vai escolher. O que sabe-
mos também é que, ago-
ra, vamos poder trocar de 
attachments sem precisar 
morrer, podendo trocar a 
qualquer momento.

Se ainda não assistiu o 
trailer, não perca tempo: 
https://www.youtube.
com/watch?v=ASzOzrB-
-a9E

O jogo está previsto 
para ser lançado dia 22 de 
outubro desse ano.

Dez pessoas foram in-
diciadas, no último dia 
3 de junho, no primeiro 
caso de sequestro com 
pedido de resgate em 
criptomoedas no Brasil. 
Segundo a Polícia Civil 
de Pernambuco, o crime 
aconteceu no dia 10 de 
março na cidade de Re-
cife, capital pernambu-
cana. Os criminosos es-
colheram como alvo um 
empresário do mercado 
financeiro e sócio de ban-
co digital que frequente-
mente negocia bitcoins e 
outras criptomoedas.

A polícia pernambu-
cana afirma que o líder 
da quadrilha de seques-
tradores é um ex-estagi-
ário da Caixa Econômica 
Federal e, por isso, havia 
experiência com o tipo 
de economia utilizada no 
crime. Especificamente, o 
empresário foi sequestra-
do nos arredores de um 
edifício empresarial co-
nhecido como Excelsior, 
sede de uma startup de 
investimentos.

O delegado Paulo Be-
renguer, do Grupo de 
Operações Especiais 
de Pernambuco (GOE-
-DRACCO), disse que os 
criminosos “pediram 
uma quantidade absurda 
de criptomoedas durante 
o sequestro e negociaram 
com os sócios da empresa 
e com os fa-
miliares do 
e m p r e s á -
rio (...) Eles 
vendem as 
criptomoe-
das por um 
valor abaixo 
do mercado 
e começam 

a negociar dessa forma. 
Supondo que eles conse-
guiram o valor de um mi-
lhão de reais, por exem-
plo, eles venderiam por 
R$ 500 mil na darknet”.

A Polícia Civil de Per-
nambuco acredita que 
este foi o primeiro resga-
te exigido em criptomoe-
das mediante sequestro 
no Brasil, contudo não foi 
o primeiro crime da qua-
drilha — uma vida de os-
tentação era revelada nas 
redes sociais.

Não confunda
Este foi um caso de se-

questro físico. Na inter-
net, temos o ransomwa-
re: um tipo de vírus que 
sequestra os arquivos do 
seu computador e exige 
uma quantidade em crip-
tomoedas como resgate. 
Até que ponto a tecnolo-
gia pode se voltar contra 
nós? O problema seria a 
tecnologia ou a pessoa 
que a utiliza? Fica a ques-
tão para pensarmos.

Primeiro caso de sequestro 
com resgate em criptomoedas

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 . . .
BATTLEFIELD: a todo vapor

JONATHAN OLIVEIRA
Designer Gráfico, Fotografo e 
Diagramador do jornal DR1

jonathanoliveira@jornaldr1.com.br

E - S P O R T S . . .

Foto: Pixabay

Foto: Divulgação/Eletronic Arts
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Selecionados mais de 
2,4 mil vagas de empre-
go e estágio abertas no 
RJ, para diferentes níveis 
de escolaridade, e dica de 
curso gratuito. Confira:

Sine tem 461 vagas
O Sine tem 461 opor-

tunidades. Tem ofertas 
de vagas exclusivas para 
a Geração Prateada: 12 
para aposentados de até 
65 anos. Na Região Me-
tropolitana, há outras 276 
vagas para caixa, consul-
tor de vendas e operador 
de telemarketing etc. Na 
Região Serrana, há 125 
vagas, entre elas 51 para 
técnico de suporte de TI. 
Já no Médio Paraíba, há 
48 oportunidades, sendo 
30 para rebarbadores de 
metal.

Os candidatos devem 
ser cadastrados no Sine 
e realizar a consulta pre-
sencial ou pelo canais 
digitais: empregabrasil.
mte.gov.br ou aplicati-
vo Sine Fácil. O cadastro 
também pode ser realiza-
do por meio de envio do 
currículo para o e-mail 
vagas@trabalho.rj.gov.br.

Comunidade Católica
A Comunidade Católi-

ca Gerando Vidas anun-
ciou vagas para auxiliar 
de serviços gerais, auxi-
liar de limpeza e apoio, 
auxiliar de produção, as-
sistente administrativo, 
recepcionis-
ta, porteiro, 
vigia notur-
no, auxiliar 
de atendi-
mento, aten-
dente de loja, 
te lefonista , 
controlador 
de acesso, 

operador de estaciona-
mento, entre outras. Os 
formulários para inscri-
ção estão nas páginas da 
Comunidade no Face-
book e Youtube.

Estágio
A Fundação Mudes 

está com 236 vagas de 
estágio, nos níveis su-
perior, médio e técnico. 
Para se candidatar, basta 
acessar o site: www.mu-
des.org.br. Já o CIEE tem 
1.719 vagas (1.025 de 
ensino superior e 694 de 
ensino médio). Mais in-
formações no site: www.
ciee.org.br. Interessados 
devem enviar currículo 
para programapcd@cie-
erj.org.br.

Curso gratuito
A Firjan Senai/Sesi, a 

Porto Sudeste e a Prefei-
tura de Itaguaí recebem, 
até o dia 18, inscrições 
para 20 vagas da nova 
turma do projeto social 
EJA Profissionalizante na 
área de logística. Podem 
participar jovens acima 
de 18 anos de turmas 
da Educação de Jovens e 
Adultos da rede munici-
pal de Itaguaí. As inscri-
ções devem realizadas 
presencialmente na Fir-
jan Senai Itaguaí (Rodo-
via Rio Santos, Lote J1, 
Quadra 97), nas segun-
das e quartas, de 10h às 
16h30.

M E U  E M P R E G O . . .
RJ tem mais de 2,4 mil vagas 

de emprego e estágio

Foto: Divulgação

No último artigo a 
respeito do assunto, 
identificamos pontos im-
portantes sobre como a 
mudança que o mundo 
sofreu em termos digi-
tais, bem como estraté-
gias para ir rumo ao pró-
ximo nível no que tange 
a questão Network, nos 
últimos tempos. E con-
forme o prometido, eis 
aqui algumas situações 
inusitadas, mas que ainda 
se mostram possíveis a 
qualquer pessoa que te-
nha o desejo de construir 
ou fortalecer a sua rede 
de amigos.

Na festa da família
Acontece de forma sí-

mile ao networking com 
os amigos. Mas tenha em 
mente que dependendo 
da sua profissão, as coi-
sas acontecer um pouco 
diferentes do que você 
espera. Afinal, como ex-
plicar o que é marketing 
para tia cocota ou mes-
mo para vovó? Porém, as 
conversas sobre a temáti-
ca podem render insights 
até mesmo valiosos para 
o seu empreendimento. E 
quem sabe não surge até 
mesmo aquela indicação? 
“Certas coisas partem de 
onde menos se espera”! 
Com a sua família, ainda é 
possível que você encon-
tre pessoas que fariam 
de tudo para lhe ajudar a 
encontrar o que procura 
e assim evoluir profissio-
nalmente. Por isso, além 
de demonstrar preocu-
pação genuína com seus 
parentes, ligue para eles, 
envia mensagens pelo 
WhatApp, encontre a me-
lhor forma de se lembrar 
deles.

Seu grupo de amigos 
No momento em que 

estamos, talvez a última 
coisa que você queira 
falar com eles é sobre o 
quesito profissional. E é 
bem possível que tanto 
você, como eles queiram 
mesmo fazer uma vide-
oconferência, conversar 
pelo grupo do WhatsApp, 
ou linha cruzado para ri-
rem e jogarem conversa 
fora. Mas será que há algo 
errado em dividir alguns 
dos seus projetos, cursos, 
especializações e aspira-
ções com eles? Afinal, isso 
é natural a qualquer pes-
soa. Ao trocar figurinhas, 
vocês saberão melhor as 
aspirações de cada um. 
Dessa forma, quando um 
ou mais de seus amigos 
souber de uma oportu-
nidade que pode lhe in-

teressar, poderá asser-
tivamente lhe contatar. 
Podendo inclusive, lhe 
dar conselhos profissio-
nais valiosos (quem sabe 
melhor que os amoro-
sos...).

Esperando na fila
Sim, você não leu erra-

do! Na fila do mercado, ou 
na sala de espera do mé-
dico, é possível esquentar 
a sua rede de contatos. 
Nessa hora, esqueça o 
smarphone e seja amigá-
vel, de forma a demons-
trar afinidade com o que 
estiver por perto, ou com 
o que estiver sendo dito. 
Fique ligado (a)! Mas re-
laxa! Você não precisa 
refletir profundamente 
sobre seus objetivos pro-
fissionais na fila ou na 
sala de espera. Entretan-
to, se você estiver focado 
verá que se trata da opor-
tunidade de se conhecer 
alguém, tendo em mente 
que nunca se sabe por 
onde essas conexões ale-
atórias lhe levarão.

Contudo, fazer ne-
tworking pode parecer 
algo complexo, mas é tão 
simples quanto uma con-
versa – que pode acon-
tecer em qualquer lugar. 
Então, surpreenda-se!

E agora? Como fica o network na 
pandemia? (parte 2)

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

LUCIANA MARQUES
Profissional de Marketing e Escritora

luciana.marquesmkt@gmail.com
instagram: @lucianamc10_

Foto: Pixabay
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Clarinha sempre foi 
muito exigente com os 
seus funcionários. Sua 
loja de roupas fica em um 
shopping muito elegante, 
atendendo uma clientela 
exigente. Por isso, sempre 
pede que todos tenham 
muito cuidado ao oferece-
rem algum produto. 

Fernanda, uma funcio-
nária, recebeu a Sra. Vera, 
cliente antiga, e disse:

-Chegou um vestido 
lindo!! É perfeito para a 
senhora. Venha, vou lhe 
amostrar!

Clarinha olhou para 
Fernanda com os olhos 
arregalados. Tantas vezes 
pediu para não comete-

rem erros de português. 
Tentou consertar:

-Fernanda, deixa que 
eu vou mostrar o vestido 

para ela.
D. Vera percebeu o 

olhar de Clarinha e enten-
deu o recado. E disse:

- Não se preocupe, Cla-
rinha. As duas formas es-
tão corretas. Mostrar e 
amostrar têm o mesmo 
significado.

Direto ao ponto
Correto: Eu vou mostrar 

onde fica a casa dele.
               Eu vou amostrar 

onde fica a casa dele.
As duas palavras estão 

corretas. Podemos utili-
zar os verbos sempre que 
nos referirmos ao ato de 
apresentar, exibir, indicar, 
revelar. O verbo mostrar é 
tido como o mais correto e 
socialmente aceito, sendo 
o mais utilizado. O verbo 
amostrar, embora com um 
uso mais popular, aparece 
em dicionários como sen-
do o mesmo que mostrar. 

O Mito da Caverna de 
Platão pode ter mais de 
2.000 anos, porém ele é 
atemporal. Desde que este 
Mito se pôs em texto, se 
tornou uma das maiores 
referências para, através 
dele, servir como base 
para análise de situações 
do cotidiano contemporâ-
neo. Sejam em fatos políti-
cos, educacionais, sociais, 
religiosos... Um ponto de 
partida importante para 
compreender e saber en-
frentar as adversidades da 
sociedade moderna. E rica 
fonte de inspiração para se 
evitar o aprisionamento 
do ser. O pensamento do fi-
losofo, de forma alegórica, 
desenvolve em linhas sim-
ples a imagem da Caverna 
e seus prisioneiros, tendo 
a “realidade” às sombras 
postas em movimento ao 
fundo. Estes prisioneiros, 
acorrentados pela “ig-
norância”, concebiam as 
sombras como a verdade 
absoluta. Até um deles se 
libertar, e quase ficar cego 
com a luz do sol. Contu-
do, aos poucos sua visão 
pôde mirar a realidade do 
mundo fora da clausura da 
Caverna. Deste importante 
Pensador, surgiram gran-
des contribuições para o 
ser humano na sociedade: 
as problemáticas coloca-
das de maneira a serem 
observadas e refletidas. As 
reflexões representadas no 
Mito da Caverna, em suma, 
são: sombra (ilusão), luz 
do sol (liberdade, a ima-
gem do bem) e a caverna 
(zona de conforto). Quan-
do estamos aprisionados 
por quaisquer condições 
de pensamentos, não en-
xergamos a realidade 
como ela é. As coisas mate-
riais são sombras, pois são 
inconstantes, imperma-

nentes. A humanidade pas-
sou por muitos processos 
evolutivos em todos os as-
pectos. Principalmente no 
senso crítico do ser social. 
Utilizo figura de lingua-
gem para dizer que, existe 
a famosa representação 
da justiça segurando uma 
balança, porém de olhos 
vendados. Compreendo 
que a faixa sobre os olhos 
é a forma de demonstrar a 
imparcialidade sobre um 
julgamento. Sim, a impar-
cialidade é incontestável e 
necessária. Mas, seria con-
testável quando feita atra-
vés da ótica dos interesses 
pessoais de um indivíduo 
mal intencionado? Sim! E 
é neste momento que se 
percebe o pano que cobre 
a visão da justiça e se torna 
sua caverna, uma situação 
que podemos encontrar 
em diversos lugares e com 
aspectos diferentes, prin-
cipalmente na política e na 
educação. Sair da zona de 
conforto é um ato liberta-
dor. Podemos identificar 
essa história, todas as ve-
zes que vemos não ser usa-
dos aquilo que, após todo o 
processo evolutivo da edu-
cação e identificado como 
benéfico para a pratica do 
ensino, não ser aplicado 
de forma verdadeira, nos 
libertando da ignorância e 
ajuda ao próximo.

O livro "Reputação: os 
consumidores compram 
reputação e não produ-
tos", que será lançado 
às 19h do próximo dia 
17 de junho, tem como 
tema central uma pala-
vra pequena, mas com 
um significado grandio-
so: Reputação! Por que 
isso é tão importante, 
ainda mais nos dias de 
hoje? E como consegui-
mos mantê-la em meio 
a diversidades? A obra 
concentrou 28 lideran-
ças do país para trazer 
soluções e reflexões que 
explicam os motivos 
pelos quais o público a 
considera a reputação 
um bem tão especial. 

A obra é lançamento 
da Editora Leader, de São 
Paulo, em parceria com 
a ABA - Associação Bra-
sileira de Anunciantes. 

Em 28 capítulos, os lei-
tores poderão fazer um 
estudo e acompanhar 
temas como lucros e va-
lores, a importância da 
reputação nas relações 
com o governo, e-bran-
ding no novo normal, 
consumidor do século 
XXI, marca imaginária e 
domador de ilusões, era 
da reputação, desafios 

e responsabilidades da 
construção de marcas, 
sustentabilidade, entre 
outros.

Para a CEO e diretora 
de projetos da Editora 
Leader, Andréia Roma, o 
assunto é bastante atual 
e, de alguns anos para 
cá, tem envolvido vá-
rias áreas nas empresas. 
“Não se trata somente 
do Marketing ou da Co-
municação, já que con-
sumidores procuram 
cada vez mais propósi-
tos nas marcas que com-
pram”, destaca.

Parte das vendas rea-
lizadas até o lançamento 
do livro será destinada 
para a AACD, Associação 
de Assistência à Crian-
ça Deficiente, associa-
ção brasileira sem fins 
lucrativos com sede em 
São Paulo.

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.

Reputação: os consumidores compram reputação e não produtos

Foto: Divulgação

Mostrar 
X 

Amostrar

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.
d.h.basteiro@gmail.com

O Mito da Caverna: uma reflexão
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A prefeitura do Rio 
anunciou um Pacote Cli-
mático para desenvolver 
ações ambientais na cida-
de nos próximos anos. As 
ações integram o Plano 
de Desenvolvimento Sus-
tentável e Ação Climática 
(PDS), documento que 
norteará as metas am-
bientais da administra-
ção municipal. O Plano 
estabelece metas a serem 
atingidas a médio (até 
2030) e longo prazo (até 

2050). Uma das princi-
pais é reduzir em 20% a 
emissão de gases do efei-
to estufa até 2030, além 
de estabelecer a neutra-
lização das emissões até 
2050. 

Além disso, também fo-
ram anunciadas a criação 
do Fórum de Governança 
Climática e a realização 
da Rio+30 Cidades, even-
to que reunirá, no pri-
meiro semestre de 2022, 
municípios para discutir 

o papel dos poderes no 
combate às mudanças cli-
máticas mundiais. "Essas 
metas são possíveis de 
serem cumpridas, a nossa 
responsabilidade só au-
menta porque a questão 
ambiental é muito séria e 
grave", declarou o prefei-
to Eduardo Paes.

Entre as metas estabe-
lecidas até 2030 também 
estão: alcançar 40% de 
empregos verdes formais 
na cidade; atender 100% 

dos bairros 
por coleta 
seletiva e 
não ter ne-
nhuma pes-
soa moran-
do em áreas 
de alto risco 
de inunda-
ções e mo-
vimentos de 
massa; au-
mentar para 
90% a taxa 
de cobertu-
ra da rede 
coletora de 

esgoto com tratamen-
to até 2030; manter os 
3.400 hectares reflores-
tados e consolidar mais 
1.206 hectares de Mata 
Atlântica no Rio; investir 
mínimos de R$ 350 mi-
lhões/ano para o desen-
volvimento sustentável 
da cidade e a implantação 
de projetos. Já entre as 
metas até 2050 também 
está a de eletrificar 100% 
da frota de ônibus muni-
cipal.

O projeto parte de do-
cumentos importantes, 
como o VISÃO 500 e pla-
nos setoriais, e de com-
promissos internacionais 
como a Agenda 2030 e o 
Acordo de Paris.

Fórum de Governança e 
Rio+30 Cidades

O Fórum de Governan-
ça Climática é uma orga-
nização inédita da cidade 
que inclui a sociedade ci-
vil na governança climáti-
ca da cidade. Com atribui-
ções claras e diversidade 
de participantes, o Fórum 

deixa claro que o único 
caminho para o enfrenta-
mento das mudanças cli-
máticas é o engajamento 
e a participação da acade-
mia, indústria e lideran-
ças sociais.

Ainda segundo a pre-
feitura, para celebrar os 
30 anos da realização da 
Conferência Rio 92, a ci-
dade receberá no primei-
ro semestre de 2022, a 
Rio+30 Cidades. O evento 
discutirá o papel das ci-
dades no enfrentamento 
das mudanças climáticas. 
Em 2012, a cidade tam-
bém foi palco da Rio+20.

"As reuniões prepara-
tórias para evento come-
çam desde logo.Vamos 
propor uma declaração 
das cidades para a pro-
moção do desenvolvi-
mento sustentável, cha-
mada de Declaração do 
Rio, que vamos lançar du-
rante a conferência", dis-
se o secretário de Gover-
no e Integridade Pública, 
Marcelo Calero.

Foto: Beth Santos/Prefeitura do Rio

Rio lança pacote de ações ambientais que visa melhorias até 2050

T I R I N H A S . . . ESTÊVÃO RIBEIRO

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

Entre metas estão elevar para 90% a cobertura da rede coletora de esgoto e reduzir em 20% a emissão 
de gases do efeito

Plano de Desenvolvimento 
Sustentável foi anunciado 
pela prefeitura
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O Art. 7º da Lei 
n.11.340/2006 (Ma. da 
Penha), enumera as for-
mas de violência domésti-
ca e familiar contra a mu-
lher. São estas: 

Violência física: Mani-
festa-se mediante tapas, 
socos, empurrões, chutes, 
agressões, com emprego 
do uso de quaisquer tipos 
de objetos;

Violência psicológica: 
apresenta-se através de 
qualquer ato ou conduta, 
que cause danos emocio-
nais, ocasionando dimi-
nuição da autoestima, 
fazendo ameaças, pro-
movendo humilhações, 
reações psicossomáticas, 
isolamento, vigilância, in-
sultos, chantagens;

Violência sexual: oca-
siona limitação ou anu-
lação da sexualidade, 
indução a aborto, a pros-
tituição, estupros, ainda 
que na constância da con-
vivência conjugal, impõe 
sujeição a introdução de 
terceiras pessoas, na rela-
ção do casal;

Violência patrimonial: 
retenção, subtração, des-
truição, alienação não 
consentida de objetos 
próprios ou do patrimô-
nio da mulher;

Violência moral: é o ato 
de caluniar, difamar, inju-
riar, ofender a honra.

Apesar de constituir re-
conhecidamente avanços 
para defesa das vítimas de 
abusos, desrespeito e cri-
me contra a sua integrida-
de, ainda que nem sempre 
seja de ordem física, como 
podemos constatar, esta 
medida tão somente co-
mina medidas protetivas 
à mulher e restritivas e 
não punitivas ao agressor.

Com vistas a reparar 
esta omissão, o Plenário 
da Câmera já tem a mesa, 
a ser votado, o Projeto 
de Lei n.741/2021, que 
visa criminalizar a vio-
lência psicológica contra 
a mulher. Foi apresentado 
pela presidente da Asso-
ciação dos Magistrados 
Brasileiros, referendado 
pelo CNJ e subscrito pe-
las parlamentares Marga-
rete Coelho (PP-PI), So-
raya Santos (PL-RJ) e tem 
como relatora a deputada 
federal Perpetua Almeida 
(PCDB). Este PL tramita 
em caráter de emergên-
cia, incluindo alteração no 
CP e na própria Lei Maria 
da Penha.

Ressaltamos que o 
stalking (perturbação à 
tranquilidade, persegui-
ção, assédio físico ou vir-
tual) já havia sido acolhi-
do, no bojo da Lei n.14.132 
de 31.03.2021, aditando o 
Art. 147 - CP.e, revogando 
o Art. 65 da Lei das Con-
travenções Penais.

O feminicídio deverá 
brevemente ser tipificado, 
porquanto, é alvo de outro 
PL que vem tramitando 
no Senado Federal. Enfim, 
é a justa justiça alcançan-
do os infratores da lei e 
violadores da integridade 
alheia.

AGLAETE NUNES
Advogada, militante, escritora e 

cofundadora da OAB mulher

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

Brilha uma luz no fim do túnel da 
violência contra a mulher

M U N D O . . .
Castillo fica em 1º nas eleições no Peru, 

mas adversária alega fraude
O esquerdista Pedro 

Castillo, de 51 anos, can-
didato do partido Perú 
Libre, ficou em primeiro 
lugar na apuração dos 
votos nas eleições para 
presidência do Peru, mas 
o resultado oficial ainda 
depende de resposta da 
Justiça às alegações da 
adversária dele,  a direi-
tista Keiko Fujimori, que 
alega fraude e pede anu-
lações de votos.

A diferença entre os 
dois foi muito pequena. 
Segundo a apuração di-
vulgada pela ONPE, órgão 
eleitoral do país, Castillo 
teve 50,199% dos votos 
válidos (8.800.486 no 
total), contra 49,801% 
(8.730.712) da adversá-
ria. A votação teve uma 
enorme participação po-
pular, com mais de 74,7% 
do eleitorado indo às ur-
nas. 

O resultado da eleição 
ainda gera muita polêmi-
ca no país. A candidata 
Keiko Fujimori pediu às 
autoridades eleitorais a 
anulação de 802 cader-
nos eleitorais - cerca de 
200 mil votos - sob acusa-
ções de irregularidades e 
"fraude na mesa de voto". 
A candidata de direita fez 
o pedido à Comissão Na-

cional de Eleições (JNE), 
insistindo na revisão da 
contagem de votos. Isso, 
segundo especialistas, 
poderá estender o desen-
lace em mais duas sema-
nas.

"Essas 802 fichas de 
totalização representam 
200 mil votos e devem 
ser retiradas da totaliza-
ção nacional", disse Ke-
iko, de 46 anos, filha do 
ex-presidente Alberto Fu-
jimori, que está preso por 
abusos de direitos huma-
nos e corrupção.

O promotor José Do-
mingo Pérez, membro da 
equipe especial do Minis-
tério Público que inves-
tiga o caso Lava Jato no 
Peru, solicitou na a

 quinta-feira (10) que 
Keiko Fujimori volte a 
cumprir prisão preventi-
va. A candidata do partido 
de direita Fuerza Popular 
responde a acusações 
por lavagem de dinheiro 
durante suas campanhas 
em 2011 e 2016 e já ha-
via sido detida tempora-
riamente, mas conseguiu 
liberdade condicional an-
tes do início da campanha 
presidencial, ainda em 
2020.

Pedro CastillO, de 51 
anos, é filho de campone-

ses. Ele deu aulas em uma 
escola rural durante 24 
anos e saiu do anonimato 
em 2017, quando liderou 
uma greve nacional de 
professores e despontou 
com o discurso de "não 
haver mais pobres em um 
país rico". Ele é casado e 
tem três filhos. Com um 
chapéu branco típico de 
Cajamarca, ele percorreu 
várias cidades do país até 
a cavalo para obter votos.

Perú Libre é um dos 
poucos partidos peru-
anos de esquerda que 
defende o regime do 
presidente venezuelano 
Nicolás Maduro. A pro-
posta eleitoral do partido 
se baseia em três pilares: 
saúde, educação e agri-
cultura. 

Segundo Castillo, es-
ses são os setores prio-
ritários para promover o 
desenvolvimento do país. 
Uma de suas principais 
promessas de campanha 
é criar um milhão de em-
pregos no primeiro ano 
de governo. Ele prometeu 
ainda reformular a Cons-
tituição, em seis meses, 
e as leis de mineração 
do Peru. A Constituição 
de 1993 é um legado do 
governo populista de di-
reita de Alberto Fujimo-
ri (1990-2000), pai de 
Keiko. A rival de Castillo 
se opõe a mudar a Carta 
Magna.

Castillo também já dis-
se que, como presidente, 
irá expulsar os estran-
geiros que cometem cri-
mes, em alusão tácita aos 
imigrantes venezuelanos 
que chegaram ao país vi-
zinho desde 2017.

Foto: Reprodução
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Uma pele sem man-
chas, com tom uniforme, 
mais radiante e com a 
aparência dos poros bem 
melhorada. Já pensou? 
Esse é o sonho de muitas 
pessoas. E uma técnica 
coreana promete tornar 
isso realidade. Você já 
ouviu falar em BB Glow? 
Trata-se de uma técnica 
que está fazendo muito 
sucesso por aí! Na teo-
ria, ela promete deixar a 
pele uniforme e livre de 
manchas, graças ao seu 
efeito de base permanen-
te. A pele perfeita das co-
reanas se tornou grande 
referência para as brasi-
leiras, mas como de fato 
essa técnica funciona e 
como realizá-la de forma 
adequada? 

A técnica, que invadiu 
o mercado, consiste em 
um microagulhamento e 
depósito das necessida-
des da pele, manobra que 
proporciona na primeira 
camada a entrega justa-
mente do que a pele preci-
sa para ficar mais bonita. 
A técnica usa ativos vege-
tais que são introduzidos 
na pele estimulando o 
clareamento, a produção 
de colágeno e deixando 

a pele com mais viço. Os 
benefícios deixam a pele 
parecendo que está com 
base permanente, já que 
o efeito deixa o tom do 
rosto bem uniforme.

Carol Nery micropig-
mentadora e proprietária 
da Donna Bella, centro de 
referência na área estéti-
ca, tira algumas dúvidas 
sobre o assunto e fala so-
bre cuidados. 

O BB Glow, segundo a 
especialista, é muito indi-
cado principalmente para 
quem tem pele oleosa, 
poros abertos e marcas 
de acne. “Se a queixa for 
poros abertos, é possí-
vel trabalhar com ácido 
hialurônico, colágeno, vi-
tamina C e alguns outros 
séruns que permitem me-
lhorar esse aspecto desde 
a primeira sessão”, desta-
ca.

Após esse 
procedimen-
to, entra o 
pigmento or-
gânico da cor 
da pele a ser 
tratada, e tam-
bém é possí-
vel trabalhar 
com outras 
tonalidades, 

dando aspecto de contor-
no, viscosidade e unifor-
midades, que é o que as 
mulheres mais procuram 
com esse procedimento.

Na sequência é realiza-
da a LED terapia, que con-
siste em uma cicatrização 
de todo o processo para 
que potencialize o resul-
tado prometido.

A especialista orienta, 
no entanto, que é impor-
tante que as pessoas se 
informem com relação 
ao procedimento e que 
procurem saber se os 
materiais usados duran-
te a técnica são os mais 
adequados. É importante 
também saber escolher 
de forma correta o local e 
o especialista para a rea-
lização do procedimento.

“Uma dica muito im-
portante, é a paciente fi-
car atenta desde a caneta 
utilizada, passando pela 
nano agulha, séruns e 
pigmentos para se infor-
mar e identificar se eles 
são registrados pela AN-
VISA (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) e 
de boa procedência. Além 
da segurança e higiene da 
clínica estética que busca 
realizar o procedimento”, 
finaliza Carol.

Conheça técnica que garante efeito de 
base permanente na pele

Especialista fala sobre como fazer procedimento da forma adequada
Na indústria cosmética 

capilar, o termo “novidade” 
não vem sendo utilizado 
da forma adequada, haja 
vista a imensa quantidade 
de produtos semelhantes 
que enchem o mercado, 
sem trazerem nenhuma 
inovação. Definitivamente, 
não é isso que iremos tra-
tar aqui. Estou falando de 
um produto que chegou 
para mudar a forma de 
transformar quimicamen-
te os cabelos e que dará a 
condição de usar qualquer 
química e sair do salão 
com fios mais saudáveis 
do que estavam quando 
entrou. Não acredita? 

E se eu disser que exis-
te um ÚNICO produto, de 
fácil aplicação, que é ca-
paz de entregar beleza 
com saúde capilar? Um 
produto que é, ao mesmo 
tempo: regenerador, pro-
tetor, plex, finalizador, mo-
delador, desembaraçante 
e S.O.S... Ufa! E ainda por 
cima 100% vegano! Esta-
mos diante de um “mila-
gre”? Para o proprietário 
da Rasmussen Professio-
nal e criador do produto 
revolucionário, Rodrigo 
Rasmussen, “Não!". Mas 
se juntarmos alta tecnolo-
gia, nobreza dos ativos e o 
poder do RTP Fluid Repair 
podemos chamar o produ-
to de “nosso milagre parti-
cular”, certo? 

Processos químicos 
alcalinos (descoloração, 
coloração, alisamentos) e 
ácidos (escovas progres-

sivas), promovem a des-
naturação da fibra capilar, 
causando a perda de elas-
ticidade ideal, podendo 
deixar os fios de cabelo 
elásticos ou rígidos, oca-
sionando quebra. Ao apre-
sentar o RTP Fluid Repair, 
Rasmussen informa que o 
poderoso regenerador ca-
pilar é capaz de substituir, 
ao menos 4 reconstruções 
capilares feitas no salão. 
“Subimos mais um degrau 
nos tipos de cosméticos 
existentes, superamos 
a reconstrução” explica, 
comprovando a versati-
lidade e o poder do RTP 
Fluid Repair!

O RTP (Regeneração, 
Tratamento e Proteção) 
tem eficácia comprovada 
por salões em todo o país e 
vem sendo o maior “trun-
fo” para os cabelereiros 
realizarem químicas de 
descoloração e alisamen-
to. Com RTP Fluid Repair, 
o profissional tem a se-
gurança que precisa para 
executar os processos quí-

micos sem medo 
de causar danos 
irreversíveis e 
entregando os 
cabelos com mais 
saúde.

Sejam muito 
bem-vindos ao 
tão desejado “loi-
ro perfeito”!

S A Ú D E  C A P I L A R . . .

HELAINY ARAUJO DEVOS
Consultora de produtos capilares

@saudecapilarvip, 
@helainydearaujodevos

Cabeleireiro, essa é a fórmula do
loiro perfeito!

Foto: Reprodução

Foto: Divulgação/Donna Bella

Foto: Divulgação

B E L E Z A . . .
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O estado de Nova York/
EUA vem ressurgindo 
como uma Phenix após ter 
sido o epicentro de conta-
minação do Covid-19 no 
início da pandemia aqui 
nos EUA. Hoje o Estado 
desponta como sendo um 
dos melhores a gerenciar 
o avanço de números de 
casos de Covid e o número 
de fatalidades em decor-
rencia do virus.

Atualmente, Nova York 
tem dois objetivos: ge-
renciar o número de con-
taminados por COVID, o 
progresso da vacinação e 
reimaginar e reconstruir 
o estado. De acordo com 
o CDC, Nova York aplicou 
mais vacinas per capita 
do que qualquer grande 
estado do país norte ame-
ricano - 68,6% dos adultos 
têm pelo menos uma dose 
da vacina anti COVID. Essa 
semana o Governador do 
estado, Andrew Cuomo, 
anunciou que, assim que 
Nova York atingir 70%, 
a maioria das restrições 
restantes do COVID-19 
será suspensa. Isso inclui 
restrições de capacidade 
específicas da indústria, 
distanciamento social, 
bem como outros proto-
colos em vigor. 

Até que mais nova-ior-
quinos sejam vacinados, 

locais de eventos em gran-
de escala, transporte pú-
blico, pré-escolas e esco-
las para crianças de até 12 
anos ainda devem seguir 
as diretrizes do estado. 
Mas a suspensão de gran-
de parte das restrições 
por causa do COVID é um 
sinal de como os nova-ior-
quinos trabalharam duro 
para conter a propagação. 
Ainda há 1,4% até que 
Nova York possa suspen-
der todas as restrições. 
Pois o Governo espera 
atingir o índice de 70% da 
população vacinada para 
acabar de vez com as res-
trições. Motivo pelo qual 
o Governo conta como in-
centivo para aqueles que 
ainda não se vacinaram, 
irem em busca da vacina.

A cidade de Nova York, 
onde vivo, está voltando 
a ser aquela cidade vi-

brante, fervorosa com os 
bares e restaurantes do 
mundo todo voltando a 
funcionar em pleno vapor. 
Os metros, as ruas e aveni-
das já possuem inúmeros 
transeuntes e até mesmo 
turistas naquele ritmo fre-
nético bem típico da cida-
de.

As lojas, salões de be-
leza e demais comércios 
também voltaram a abrir 
suas portas e funcionar, 
ainda adotando medidas 
de segurança sanitária, 
claro (ainda temos que 
usar máscaras em alguns 
locais fechados), mas ao 
menos estão funcionando 
e vendendo seus produtos 
e serviços.

Dá gosto de ver a cida-
de ressurgindo e voltando 
a ser a fantástica, vibrante, 
“estressante” e sedutora 
Big Apple, assim como é 
conhecida aqui nos EUA.

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Nova York em ascensão
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

A nova mídia
Hoje, a China tem cer-

ca de 800 milhões de usu-
ários de Internet móvel 
cuja demanda por notí-
cias e informações é in-
saciável. Tendo em vista 
a censura exercida pelo 
Estado, perdoar-lhe-ia 
que presumisse que o 
ambiente da Internet na 
China é limitado e abor-
recido. Mas nada pode-
ria estar mais longe da 
verdade! Há muito mais 
diversidade do que no 
Ocidente. Cada nicho de 
mercado na China é tão 
grande quanto um mer-
cado nacional na Europa, 
o que aumentou o núme-
ro de sites e aplicativos 
exponencialmente.

Além disso, os inter-
nautas chineses também 
criam ativamente muito 
mais conteúdo próprio, 
enquanto no Ociden-
te somos consumidores 
amplamente passivos de 
conteúdo. Já em 2012, 
76 por cento da popula-
ção online chinesa criava 
conteúdo - postando fo-
tos, blogs, vlogs, análises, 
classificações etc. - em 
contraste com apenas 23 
por cento na Europa. Eu-
ropeus usam a Internet 
para pesquisar informa-
ções; os chineses usam 
a internet para que pos-
sam ser pesquisados (e 
encontrados) por outras 
pessoas. Esta é uma dife-
rença importante, porque 
muitas vezes você ouve 
dizer que os chineses não 
são um povo criativo. As 
estatísticas provam que 
este não é certamente o 
caso no que diz respeito 
ao seu comportamento 
online.

Mas acredito que a 
empresa online que mais 
abraçou as tendências fu-
turas da mídia é a Toutiao 
(头博博条), cujo nome 
significa literalmente 
'manchete'. A Toutião uti-
liza a Inteligência Artifi-
cial para saciar a sede de 
seus leitores por notícias 
e entretenimento. A Tou-
tiao não tem redação pró-
pria, mas trabalha com 
mais de 4.000 parceiros 
da Internet e usa algorit-
mos de IA para fornecer 
aos seus assinantes bole-
tins de notícias persona-
lizados e anúncios hiper 
relevantes. Esses algorit-
mos aprendem o compor-
tamento online de cada 
usuário e podem atua-
lizar essas informações 
em tempo real. Ou seja, 
a Toutião visa a hiper 
personalização dos seus 
hábitos de leitura online. 
Em contraste com outros 
conteúdos nas redes so-
ciais, esta plataforma de 
informação opera em um 
ambiente de conjunto de 
dados duplo.

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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Quem trafega pelas 
ruas e avenidas do Rio di-
ficilmente não tenha no 
currículo alguma multa 
de trânsito aplicada pela 
prefeitura, muitas delas 
de forma abusiva e sem 
um critério convincente. 
Em muitos trechos, as re-
gras são confusas e faltam 
avisos para orientar os 
condutores, que, perdi-
dos, caem nas armadilhas 
malandramente montadas 
como forma de extorquir o 
bolso dos cariocas.

O que mais se tem visto 
são motoristas, por exem-
plo, relatarem ter levado 
multas ao estacionar ou 
apenas parar por alguns 
instantes em locais onde 
não havia sequer uma pla-
ca sinalizando a proibição 
para tal prática. Fazer al-
guma manobra de con-
versão em alguns trechos, 
muitos também sem avi-
so ou sinalização alguma, 
também tem se tornado 
um desafio para os condu-
tores, que sem vêem sujei-
tos a multas desde que co-
locam os pés fora de casa. 

E a situação deverá pio-
rar. Isso porque a prefeitu-
ra planeja instaurar, agora 
oficialmente, a indústria 
da multa. Em maio, o mu-
nicípio anunciou que vai 
oferecer bônus salarial a 
servidores que aplicarem 
mais multas eletrônicas 
de trânsito, como forma de 
alavancar a arrecadação. A 
iniciativa integra o chama-
do “Acordo de Resultados”, 
um programa de merito-
cracia que gratifica servi-
dores pelo cumprimento 
de metas previamente es-
tabelecidas. A iniciativa foi 
implantada também nas 
duas gestões anteriores de 
Eduardo Paes, que parece 
ter se especializado no as-

sunto.
A medida acontece 

após um tombo na arre-
cadação com multas ele-
trônicas em 2020, por 
causa da pandemia. No 
ano passado, o Rio arreca-
dou R$32,9 milhões com 
multas de equipamentos 
eletrônicos. No caso do 
trânsito, a ação envolve 
três tipos de fiscalização: 
medição de excesso de 
velocidade, avanço de si-
nais e monitoramento de 
corredores de BRT e BRS. 
A meta da prefeitura é 
superar em até 65,28% a 
arrecadação com multas 
eletrônicas, em relação 
à prevista no orçamento 
de 2021 (R$ 291,9 mi-
lhões contra os R$ 176,6 
milhões previstos). E adi-
vinha quem vai pagar o 
pato? Sim, os condutores.

Como confiar nessa 
“fiscalização”?

A prefeitura diz que es-
tuda aumentar o número 
de pontos de fiscalização e 
até o jeton pago a servido-
res das Juntas Administra-
tivas de Recursos de Infra-
ções (Jaris), responsáveis 
por avaliar argumentos 
de motoristas que tentam 
reverter as penas. Nesse 

ponto, a iniciativa é ainda 
mais polêmica por causa 
de um possível conflito de 
interesses entre as partes. 
Ou seja, pelo visto, os mo-
toristas sequer vão poder 
ter esperanças de ver a 
multa (aquelas indevidas) 
revertida.

E como os motoristas 
vão poder confiar numa 
fiscalização de fato efetiva 
e que puna somente quem 
deva de fato ser punido? 
Fica difícil acreditar na li-
sura do processo, uma vez 
que os próprios “multado-
res” têm agora motivos de 
sobra para saírem por aí 
dando canetadas.

Na indústria da multa, 
nem mesmo os par-
dais, como também 
são chamados os ra-
dares fixos, são con-
fiáveis. Quem não se 
lembra do caso do 
motorista que levou 
quatro multas en-
quanto o carro dele 
era levado por um 
guincho do próprio 
governo no Distrito 
Federal? Segundo 
as ocorrências, em 
2019, o carro ultra-
passou a velocidade 
permitida três vezes 

e trafegou por faixa ex-
clusiva, em um único dia, 
durante o reboque. As in-
frações foram cometidas 
pelo motorista do guin-
cho, mas, como o carro foi 
rebocado com as rodas no 
asfalto, a placa registrada 
nas câmeras foi a do veí-
culo apreendido. Depois 
da gafe, o departamento 
de trânsito local reconhe-
ceu o erro e anulou as in-
frações.

Já em Salvador, o moto-
rista de um Monza 96, da 
Chevrolet, recebeu multa 
por “infração gravíssima” 
porque, segundo a secre-
taria de trânsito, ele foi 
flagrado por um radar 

trafegando com o veícu-
lo por uma via da cidade 
a 368 km/h. O engraçado 
é que entre os mais va-
riados modelos do carro, 
considerado um dos mais 
potentes dos anos 90, a 
velocidade máxima não 
passava dos 190 km/h. A 
prefeitura local depois re-
conheceu o equívoco e in-
terditou o radar.

Sobre a indústria da 
multa no Rio, Paes não 
disse nada sobre o assun-
to até então. O secretário 
de Fazenda e Planejamen-
to, Pedro Paulo Carvalho, 
nega que o projeto seja 
um instrumento arreca-
datório e, com relação às 
metas, diz que o municí-
pio apenas aumentará a 
fiscalização. 

A Comissão de Trânsito 
da OAB-RJ critica a medi-
da e diz que a prefeitura, 
em vez de promover edu-
cação no trânsito, lesa os 
contribuintes. Diz ainda 
que não é compatível que 
o responsável por fiscali-
zar seja parte interessada 
na aplicação das penali-
dades. Vereadores da ca-
pital contrários à medida 
também já se mobilizaram 
e apresentaram um proje-
to para tentar derrubar a 
proposta.

Paes estabelece a indústria da multa e a extorsão ao bolso do carioca

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Entidades criticam município, que lesa contribuintes com “bônus” por multas em vez de promover educação no trânsito
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A campanha Rio Con-
tra a Fome já arrecadou 
mais de 50 toneladas de 
itens da cesta básica para 
mitigar os efeitos da pan-
demia nas favelas e peri-
ferias da cidade e agora 
conta com o apoio do Pre-
zunic na distribuição.

Coordenada pela Se-
cretaria Especial da Ju-
ventude Carioca (JU-
VRio), em parceria com 
a Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) e a Secreta-
ria Especial de Ação Co-
munitária (SEAC), a cam-
panha promove a doação 
de alimentos e produtos 
de higiene nos postos de 
vacinação e entrega para 
80 coletivos e organiza-
ções da sociedade civil 
montarem cestas e distri-
buírem para a população 
em insegurança alimen-
tar nos territórios.

Nos chamados macro-
polos de vacinação, que 
têm maior estrutura, as 
doações já chegaram a 
mais de uma tonelada 
por dia. Um dos desafios 
da logística é fazer com 
que a grande quantidade 

arrecadada nesses locais 
chegue nas áreas da cida-
de que mais necessitam 
de apoio, mas que rece-
bem menos doações. 

Para ajudar nessa 
questão, a JUVRio infor-
mou que firmou parceria 
com o Prezunic, que dis-
ponibilizou veículos para 
coletar duas vezes por 
semana nos macropolos 
e transportar parte das 
doações para as zonas da 
cidade que mais precisam 
de suporte.

"A arrecadação dos 
polos de vacinação lo-
calizados em áreas mais 
prósperas da cidade será 
redistribuída, em parte, 
para as Areas de Planeja-
mento (APs) com maior 
vulnerabilidade e que 
não arrecadam tantos ali-
mentos. A doação indivi-
dual dos cidadãos é muito 
importante, mas o apoio 
de empresas possibilita 
uma escala e um impac-
to importantes num mo-
mento de grande vulne-
rabilidade alimentar", 
destaca Salvino Oliveira, 
secretário da JUVRio.

Locais de 
grande volu-
me de doações 
como Casa Fir-
jan, Museu da 
República, Hotel 
Fairmont, Jockey 
Clube Brasileiro, 
Planetário da Gá-
vea, Imperator, 
Tijuca Tênis Clu-
be, Parque Olím-
pico e Cidade das 
Artes comparti-
lham sua arreca-

dação com as regiões da 
AP3 (Méier, Jacarezinho, 
Irajá, Madureira, Inhaú-
ma, Complexo do Alemão, 
Penha, Anchieta, Vigário 
Geral, Pavuna e Ilha do 
Governador), AP4 (Ja-
carepaguá e Cidade de 
Deus) e AP5 (Bangu, Re-
alengo, Campo Grande, 
Santa Cruz e Guaratiba).

Doações
Todos os pontos muni-

cipais de vacinação con-
tinuam recebendo doa-
ções, incluindo aqueles 
que funcionam apenas 
no sistema de drive-thru. 
Os itens de cesta básica 
prioritários são arroz, fei-
jão, fubá, açúcar, óleo de 
cozinha, leite em pó e sa-
bonetes. A lista completa 
de pontos e calendário de 
vacinação municipal está 
disponível em coronavi-
rus.rio/vacina. 

Empresas também po-
dem realizar doações de 
volumes maiores e auxi-
liar na Rio Contra a Fome. 
Para volume superior a 
50kg de doações a JUVRio 
disponibiliza o e-mail ju-
vrio@rio.rj.gov.br.

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

Rio Contra a Fome fecha parceria com 
empresa para distribuir alimentos doados

Foto: Divulgação/Uber

Campanha arrecada alimentos 
em postos de vacinação no Rio

Campanha já arrecadou mais de 50 toneladas de itens da cesta 
básica para pessoas carentes

Nesta semana, o presi-
dente Jair Bolsonaro vol-
tou a se manifestar e falar 
que nas próximas eleições 
terão voto impresso, con-
forme o processo eleitoral 
realizado nos Estados Uni-
dos. Contudo, o presidente 
do Tribunal SUperior Elei-
toral (TSE), o ministro Luís 
Roberto Barroso, afirmou 
ser totalmente contra essa 
prática e que para ele tirar 
a urna eletrônica e voltar 
ao voto em papo “será um 
retrocesso tremendo" ao 
processo eleitoral do país.

“O tribunal tem parti-
cipado do debate público 
no sentido desfavorável ao 
voto impresso, mas essa é 
uma decisão política. Ago-
ra, se o Congresso Nacio-
nal aprovar e o Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
validar, vai ficar bem pior 
— parecido com o que era 
antes”, opinou.

Segundo Barroso, o que 
aconteceu nestas últimas 
eleições nos Estados Uni-
dos - estilo de voto que 
o Presidente da Repúbli-
ca quer se basear - já é 
uma prova que a forma 
impressa de votos é com-
pletamente ultrapassada 
e garantiu que o voto ele-
trônico é completamente 
seguro contra fraudes.

“Nos Estados Unidos, 
onde o voto é em papel, 
houve 50 ações judiciais a 

esse respeito, mas nenhum 
juiz concedeu a suspensão 
ou a anulação dos resulta-
dos. Porém, eu temo que 
algo possa acontecer de 
forma diferente aqui no 
Brasil", disse.

Em diversas ocasiões, 
Jair Bolsonaro já garan-
tiu que em 2022 terá que 
ter voto impresso com ele 
como presidente. Ele acre-
dita que o Superior Tribu-
nal Federação irá validar a 
ideia, que segundo o pró-
prio Barroso, será acatada 
pelo TSE.

“Ninguém aceita mais 
esse voto que está aí. Como 
vai falar que esse voto é 
justo, que não é fraudado? 
Vai ter voto impresso em 
2022 e ponto final. Não 
vou nem falar mais nada. 
Vai ter voto impresso. Se 
não tiver voto impresso 
é sinal de que não vai ter 
eleição. Acho que o recado 
tá dado", disparou.

Além do Brasil, segun-
do dados do próprio TSE, 
outros 46 países do mun-
do já adotaram a urna ele-
trônica como sistema de 
votos. Entre eles, Suíça, 
Portugal, Noruega, Canadá 
e Austrália. No país, o sis-
tema foi adotado nas elei-
ções municipais de 1996, 
com 53 municípios, entre 
eles o Rio de Janeiro, utili-
zando-a.

Foto: Divulgação/TSE

Bolsonaro pede voto 
impresso, mas presidente 

do TSE é contra
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Quantos de nós já não 
esteve diante de uma si-
tuação em julgamos algo, 
diante das evidências – e 
julgamos corretamente, 
mas alguém, geralmente 
alguém com autoridade 
ou que respeitamos como 
por exemplo, um profes-
sor, um líder religioso, 
um governante ou mes-
mo nossos pais, nos con-
vence que estamos enga-
nados? A partir de então 
começamos a duvidar de 
nossa capacidade de jul-
gar e, às vezes, da própria 
sanidade. 

Isso é muito recorren-
te em relações abusivas 
em que um dos parceiros 
manipula informações e 
situações, inventado ou 
distorcendo-as a seu fa-
vor, a fim de desacreditar 
o companheiro. Esse tipo 
de condição de abuso e 
manipulação psicológica 
e emocional é conhecida 
como gaslighting. 

Nos últimos tempos, 
esse fenômeno tem sido 
identificado na arena po-
lítica. Isso ocorre quan-
do informações falsas ou 
duvidosas são passadas 
a público inúmeras ve-
zes, por meios oficiais, e 
das quais ficamos refém 
por não termos meios de 
verificar suas fontes ou a 
sua veracidade. 

Iniciamos então um 
processo de aceitação da-
quilo que “não podemos 
duvidar” e, ao mesmo 
tempo, acreditamos es-
tarmos errados em nos-
sa apreensão dos fatos. 
A partir de então começa 
um processo de manipu-

lação ideológica abusiva, 
a qual compromete não 
somente a integridade 
moral de nossos repre-
sentantes, mas também 
a acuidade de julgamento 
e discernimento do cida-
dão. Em um cenário po-
lítico de extrema polari-
zação de forças, torna-se 
mais difícil arbitrar sobre 
a verdade dos fatos, pois 
ambas as partes desejam 
estabelecer um domínio 
absoluto. 

Entretanto, se vivemos 
numa democracia delibe-
rativa, como coloca Jün-
ger Habermas (1929-), 
devemos estar abertos a 
diferentes perspectivas 
e à discussão dentro da 
razão comunicativa, con-
siderando nossa eman-
cipação política e nossa 
capacidade de comuni-
cação racional critica em 
toda a sua plenitude. E 
assim como nas relações 
abusivas entre parceiros, 
é importante analisar e 
refletir sobre o compor-
tamento de nossos repre-
sentantes e estar cons-
ciente de que, em sua 
grande maioria, eles re-
presentam seus próprios 
interesses.

O fenômeno Gaslighting e a
política

MÔNICA DE FREITAS
Bacharel em Letras, professora de 

inglês e mestre em Filosofia 
(PR2-55697)

monikadefreitas@gmail.com

É T I C A  E  C I D A D A N I A . . .

A prevenção de frau-
des é uma das principais 
preocupações de empre-
sas brasileiras que atuam 
no e-commerce na atua-
lidade. A Pesquisa Global 
de Fraude e Identidade, 
da empresa de consul-
toria Experian, apontou 
que 62% dos negócios 
brasileiros que partici-
param do levantamento 
informaram que querem 
aumentar os investimen-
tos nessa área.

De acordo com o levan-
tamento, esta também é 
uma preocupação do con-
sumidor brasileiro. O ris-
co de roubo de informa-
ções de cartão de crédito 
foi o item mais citado no 
país. Nos Estados Unidos, 
por exemplo, a atenção 
está mais voltada para a 
privacidade online e, no 
Reino Unido, importa-se 
mais com as chamadas 
fake news (notícias fal-
sas) ou propaganda falsa. 
A pesquisa abrange paí-
ses da América do Norte, 
América Latina, Europa e 
Ásia-Pacífico.

No Brasil, as empresas 
participantes também 
apontam o desejo de au-
mentar o pessoal interno 
de apoio para as opera-
ções digitais. Na média 
global, que envolve dez 
países, a pesquisa mostra 
que o foco é investir em 
advanced analytics e inte-
ligência artificial.

Outra pesquisa sobre 
segurança digital feita 
pela TransUnion mostra 
que o número de fraudes 
digitais envolvendo ser-

viços financeiros aumen-
tou 457% desde o início 
da pandemia. Além disso, 
segundo o levantamento 
intitulado "Global Con-
sumer Pulse", 20% dos 
consumidores foram alvo 
de fraudes relacionadas à 
Covid-19 nos últimos três 
meses.

A empresa de soluções 
de informação com ações 
negociadas na bolsa de 
valores de Nova York 
(NYSE) analisou bilhões 
de transações e mais de 
40 mil sites e aplicativos 
para chegar às conclu-
sões sobre o cenário de 
segurança digital.

Segundo o levanta-
mento, somente no Bra-
sil, o número de tentati-
vas de transações digitais 
fraudulentas aumentou 
10,99% no último ano, 
em relação ao período 
anterior. As cidades com 
maior porcentagem de 
transações fraudelentas 
foram Rio de Janeiro, São 
Paulo e Brasília.

Mundo digital na 
pandemia

O estudo da Experian 
destaca que a presen-
ça de consumidores nos 
canais online aumentou 
expressivamente com a 
p a n d e m i a 
da Covid-19. 
Um exemplo 
é o aumento 
da porcen-
tagem dos 
clientes com 
mais de 40 
anos que 
passaram a 
usar o inter-

net banking. Eles repre-
sentavam um percentual 
de 33% antes da pande-
mia e passaram para 38% 
em janeiro de 2021. Essa 
mesma faixa etária pas-
sou a pedir mais comida 
e fazer compras no mer-
cado online, o que repre-
senta um crescimento de 
10 pontos percentuais no 
mesmo período.

A pesquisa mostra ain-
da que as empresas se 
esforçaram para atender 
essa demanda crescente. 
Nove em cada dez negó-
cios analisados disseram 
ter uma estratégia digi-
tal de jornada do cliente, 
sendo que quase metade 
delas (47%) implemen-
tou esta medida durante 
a pandemia.

Esse esforço, no entan-
to, parece não ser sufi-
ciente para o consumidor. 
“É uma continuação de 
uma tendência que rela-
tamos em 2019, quando 
95% das empresas dis-
seram que resolveram 
o problema de reconhe-
cimento, mas 55% dos 
clientes relataram que 
ainda não se sentiam re-
conhecidos”, aponta o 
texto do levantamento.

I D E I A S  &  N E G Ó C I O S . . .

Prevenção de fraudes no e-commerce é 
principal preocupação de empresas

Pesquisa aponta que 62% dos negócios querem aumentar 
investimentos nessa área

Foto: Marcelo Camargo/ABr
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S E R R A . . .

No início, um simples 
povoado que foi benefi-
ciado pelo trânsito de ca-
ravanas e tropas na Ser-
ra. Ferreiros foi alçado a 
distrito de Vassouras em 
1858. Seu nome se deve à 
oficina de ferreiros, onde 
os tropeiros substituíam 
as ferraduras dos burros 
das tropas que iam de 
Minas Gerais ao Rio de ja-
neiro. O lugarejo contava, 
na época, com uma fábri-
ca de chapéus, padaria, 
açougue, um farmacêuti-

co homeopata, um arma-
zém que atendia às ne-
cessidades do povo e que 
vendia de tudo um pouco, 
uma fábrica de queijo, de 
ração e de carvão, além 
de dois salões de bailes, 
um para os "brancos" e 
outro para os "negros". 

Era um centro de co-
mércio que tinha uma 
importante peregrinação 
de agentes comerciais, 
caixeiros viajantes, mis-
sionários, historiadores 
e tropeiros que movi-

m e n t ava m 
um grande 
volume de 
negócios e 
que faziam 
circular, en-
tre fregue-
sias e po-
voados, as 
notícias da 
capital, das 
cidades e vi-
las do país. 
O comercio 
de porta 
em porta, a 
agricultura 

de subsistência represen-
tada pelo café e a chegada 
de novos colonos propor-
cionaram ao povoado um 
impulso para seu cresci-
mento.

No começo do século 
XX, ainda sem luz elétri-
ca e nem abastecimen-
to de água, a iluminação 
era feita com tochas e a 
água obtida em um cha-
fariz que ficava no centro 
da praça. A Irmandade 
de São Sebastião possuía 
grande parte das terras 
da localidade, além de 
bens como a Capela de 
São Sebastião, hoje Igreja 
da Matriz, construída em 
1858, e o cemitério aber-
to em 1869.

O Caminho Novo foi 
fundamental para a mu-
dança do eixo econômico 
da região, já que era zona 
de circulação dos tropei-
ros. A estrada tornou-se 
uma das principais vias 
para escoar o café. Ao 
longo dela se desenvol-
veu São Sebastião dos 
Ferreiros, lugar que pas-
sou a ocupar o status de 
Freguesia devido ao seu 
número de habitantes.

A região do Vale do Ci-
clo do Café oferece a seus 
visitantes, além de um 
clima ameno, um passeio 
pela história do Estado, 

com sua ar-
q u i t e t u r a 
rural, as fa-
chadas de 
seus casa-
rios, fazen-
das e monu-
mentos que 
guardam as 
l e m b r a n -
ças de um 
período de 
muita rique-
za, quando, 
na segunda 
metade do 
século, os-
tentava o tí-
tulo de maior produtora 
de café do mundo.

São Sebastião dos 
Ferreiros ainda guarda 
os encantos de sua épo-
ca áurea. O povoado é 
simples e acolhedor. No 
local, não possui hotéis, 
nem restaurantes ou ou-
tro tipo de comércio que 
satisfaça as necessidades 
dos turistas. É ideal para 
trilhas e passeios, pos-
sui pequenas cachoeiras 
e riachos, além de uma 

bela paisagem. Está sepa-
rado da cidade do Rio de 
Janeiro pela distância de 
120 km, do município de 
Vassouras pela distância 
de 10 km e de Miguel Pe-
reira pela distância de 12 
km.

Todos os anos, no dia 
20 de janeiro, em que se 
comemora o dia de São 
Sebastião, o povoado re-
cebe centenas de romei-
ros que vêm para pedir e 
agradecer suas bênçãos e 
graças alcançadas.

São Sebastião dos Ferreiros

VITOR CHIMENTO
Biólogo e jornalista

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

Fotos: Divulgação
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Estamos em um mo-
mento crucial da pande-
mia, no qual a quarentena, 
devidamente necessária, 
ainda é uma realidade do 
Brasil. Ao redor do mun-
do muitos países já vol-
tam aos poucos ao novo 
normal. A vontade dos 
brasileiros de poder reto-
mar hábitos de descom-
pressão, como o de viajar, 
ir para o campo no fim de 
semana, ou mesmo des-
cer para a cidade praiana 
mais próxima, cresce na 
mesma intensidade da 
vontade, e possibilida-
de de finalmente tomar 
a vacina. Novo estudo da 
Hibou - empresa de mo-
nitoramento de merca-
do e consumo - revelou 
que 47% da população 
tem a intenção de viajar 
nos próximos 12 meses, 
mesmo com medidas 
de isolamento ainda em 
operação e sem previsão 
final de vacina para toda 
a população.

"O brasileiro está can-
sado de ficar em casa. 
Ele entende o valor da 
quarentena, mas não vê 
a hora de tomar a vacina 
e, finalmente, poder sair 
de casa. O turismo em si 
sempre ocupou espaço de 
destaque entre os princi-
pais objetivos da lista de 
desejos, mais forte que 
comprar um carro ou uma 
casa, por 
e x e m p l o . 
Com isso 
em mente, 
a previsão é 
que, assim 
que puder 
sair de casa 
com segu-

rança, o brasileiro vai se 
endividar, curtir em pou-
co espaço de tempo tudo 
o que ficou reprimido 
nesse um ano e meio em 
quarentena. Então, tere-
mos um "boom" no tu-
rismo, que é a principal 
válvula de escape as po-
pulação aqui.", afirma Li-
gia Mello, sócia da Hibou.

As pessoas agora que-
rem conhecer melhor o 
próprio país. Parece que a 
empatia e a união criada 
com a situação sensível 
vivida pela pandemia até 
aqui tornou a nossa pró-
pria grama ainda mais 
verde. Viajando no Brasil 
as viagens podem ser fei-
tas de carro ou com voos 
curtos, que são opções 
mais seguras. O idioma 
também tem um papel 
importante aqui, já que, 
caso aconteça algum pro-
blema, de saúde ou im-
previsto de viagem mes-
mo, fica muito mais fácil 
pedir ajuda no idioma na-
tivo. Entre os destinos 
mais almejados, 55,7% 
dos brasileiros quer co-
nhecer outros estados 
dentro do Brasil, 22,9% 
tem em mente conhecer 
melhor o próprio Esta-
do, ou seja, se somarmos, 
78,6% da intenção de via-
gem está em terras tupi-
niquins.

T U R I S M O . . .
Viagens pelo Brasil devem

aumentar em um ano, diz estudo

O núcleo Piraquara do 
Parque Estadual da Pedra 
Branca, que fica na Zona 
Oeste da cidade do Rio de 
Janeiro, foi reinaugurado 
pelo governo do estado 
no último dia 5 de junho. 
Local propício para visita-
ção de cariocas e turistas, 
o espaço é uma das maio-
res florestas urbanas do 
mundo. Fechada desde 
março do ano passado em 
virtude de uma forte chu-
va, a área de lazer passou 
por uma revitalização re-
alizada pela Secretaria de 
Estado do Ambiente.

Os visitantes do nú-
cleo Piraquara vão po-
der encontrar uma série 
de melhorias, segundo o 
governo: dois conjuntos 
de equipamentos para 
ginástica, novos brinque-
dos, banheiros masculino 
e feminino, uma quadra 
de vôlei com arquiban-
cada, bancos, mesas para 
piquenique e uma praça 
de banho no Rio Piraqua-
ra. Além disso, os muros 
de pedra, guarda-corpos, 
grades e proteção foram 
trocados. Houve ainda 
drenagem da área urba-
nizada. Muitos morado-
res da região costumam 
fazer caminhadas ao ar 

livre pelo espaço e apre-
ciar a cachoeira.

"Estamos entregando 
à população um equipa-
mento que dá qualidade 
de vida às pessoas, dá 
dignidade, um local onde 
as crianças possam brin-
car de forma saudável. 
Falar de ambiente é falar 
de amor às próximas ge-
rações", disse o governa-
dor Cláudio Castro, que 
plantou a primeira muda 
do projeto ‘Florestas do 
Amanhã’.

Com a iniciativa, o es-
tado informou que vai 
reflorestar um total 1,1 
mil hectares de Mata 
Atlântica com o plantio 
de 2,5 milhões de mudas 
de espécies endêmicas 
do bioma. A meta é que o 
Rio de Janeiro seja o pri-
meiro estado do Brasil a 
cumprir o Acordo de Pa-
ris, tratado mundial que 
tem o objetivo de reduzir 
o aquecimento global

Para o secretário do 
Ambiente, Thiago Pam-
polha, a revitalização do 
espaço de lazer ajuda a 
conservação e a conscien-
tização dos frequentado-
res. "Ações como essa são 
emblemáticas, represen-
tam a retomada do esta-

do para dias melhores. 
Precisamos despertar 
consciência, alimentar a 
educação ambiental nas 
crianças e nas escolas, 
que cada um de nós possa 
refletir sobre as gerações 
que queremos deixar", 
afirmou.
Fauna e flora com grande 

diversidade
O Parque Estadual da 

Pedra Branca abrange 11 
bairros da Zona Oeste da 
cidade do Rio de Janei-
ro e é uma das unidades 
de conservação ambien-
tal do Instituto Estado 
do Ambiente (Inea), com 
cerca de 12.500 hectares 
de extensão. Nela, é pos-
sível encontrar uma fau-
na que reúne, entre ou-
tros animais, onça parda, 
jaguatirica, preguiças, ta-
manduás, tatus, tucanos e 
cotias.

O presidente do Inea, 
Philipe Campello, des-
tacou que o Governo do 
Rio é responsável pela 
conservação de quase um 
terço das áreas verdes no 
estado.

"Não tem como não as-
sociar a natureza à huma-
nidade, à forma como va-
mos lidar com essa área 
daqui para o futuro em 
relação à qualidade de 
vida. Atualmente, o Esta-
do do Rio tem 1,3 milhão 
de hectares de cobertura 
vegetal. Desses, 477 mil 
são áreas protegidas do 
governo do estado. É um 
prazer fazer parte da luta 
pela conservação am-
biental", afirmou.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação/Governo do RJ

Núcleo Piraquara no Parque Estadual da 
Pedra Branca é reinaugurado

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 . . .

Espaço, que tem uma das maiores florestas urbanas do mundo, estava 
fechado desde março de 2020

Moradores usam área para 
fazer passeios ao ar livre
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Após o afastamento de 
Rogério Caboclo, os joga-
dores da Seleção Brasilei-
ra decidiram que vão jo-
gar a Copa América, que 
será realizada aqui no 
país que inicia neste final 
de semana. Os jogadores 
ficaram insatisfeitos so-
bretudo com a forma que 
o assunto foi tratado por 
Rogério Caboclo, que es-
teve na concentração um 
dia antes do anúncio da 
competição no Brasil e 
sequer falou com os atle-
tas.

Com várias negativas 
de alguns estados, a com-
petição ficou definida que 
será realizada em Brasília 
- palco da estreia - Goiâ-
nia, Mato Grosso e Rio de 
Janeiro - palco da final 
no Maracanã. Segundo o 
presidente Jair Bolsona-
ro, outras cidades se ma-
nifestaram para sediar a 
competição, mas o calen-
dário já estava fechado. 
A Copa América terá en-
cerramento no dia 10 de 
julho.

Enquanto isso, dentro 
de campo, a Seleção Bra-
sileira segue em um bom 
momento nas Eliminató-
rias para a Copa do Mun-
do. Na última semana, a 
equipe encarou Equador 
e Paraguai e venceu as 
duas por 2 a 0, manten-
do os 100% de aprovei-

tamento. Agora são seis 
jogos com seis vitórias e 
praticamente assegurada 
a vaga para a Mundial no 
Catar em 2022.

Porém, o Campeona-
to Brasileiro pode ficar 
prejudicado. Isto porque, 
o Flamengo, que possui 
atletas dis-
putando a 
competição, 
pelo Brasil 
por outras 
s e l e ç õ e s , 
quer que a 
competição 
n a c i o n a l 
seja parali-

sada até o final da Copa 
América.; Além disso, o 
Rubro-Negro não poderá 
utilizar o Maracanã, palco 
da decisão. Por ora, a CBF 
se manisfestou e garantiu 
que o Brasileiro continu-
ará ocorrendo normal-
mente.

Rogério Caboclo, mo-
mentaneamente, não é 
mais presidente da CBF. O 
dirigente foi afastado por 
30 dias, neste domingo, 
por uma determinação 
da Comissão de Ética do 
Futebol Brasileiro. Ele é 
acusado por uma funcio-
nária, sua secretária par-
ticular, de assédio sexual 
e moral. Alguns trechos 
da conversa gravadas 
pela secretaria foram di-
vulgadas pelos meios de 
comunicação. Caboclo 

nega todas as acusações. 
A CBF emitiu uma nota 
oficial confirmando o 
afastamento do presiden-
te.

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

Presidente da CBF é afastado 
por denúncia de assédio 

sexual e moral

Seleção decide que vai jogar a 
Copa América

Edição da Copa América 
embola o calendário dos 
campeonatos no Brasil

Por Guilherme Abrahão       

Acho que a ideia não é 
nem discutir se o momento 
era ideal ou não para a rea-
lização de uma Copa Amé-
rica, devido a quantidade 
de mortos pela Covid-19. 
Mas o debate que também 
deve ser feito é no âmbito 
esportivo. Em um calendá-
rio já apertado demais no 
país, ocorrer a competição 
- com jogos no Maracanã, 
inclusive a final - é o maior 
tiro que a CBF poderia dar 
em seus afiliados. Como 
fazer para continuar o 
Campeonato Brasileiro em 
meio a disputa da compe-
tição continental? E não só 
isso, nesse mesmo período 
correm mata-matas deci-
sivos da Copa do Brasil e 
o retorno da Libertadores 
acontece logo após o fim 
da Copa América. Sendo as-
sim, muitos clubes sofrerão 
um enorme prejuízo com 
esse torneio.

O Flamengo é o principal 
alvo. Possui atletas na sele-
ção principal e na olímpi-
ca - vale lembrar que estão 
tendo amistoso visando as 
Olimpíadas de Tóquio, em 
julho. Por ora, conseguiu 
adiar alguns confrontos, 
que gerou reclamação de 
alguns outros clubes, mas 
não vai poder fazer isso du-
rante todo o mês de junho. 
Além da Seleção Brasileira, 
o Fla cede jogadores para 
o Uruguai e Chile. O Flumi-
nense possui atletas na se-
leção do Equador, e Nino na 
sub-24 nacional. Serão des-
falques importantes para 
os próximos jogos dessas 
equipes

Fora do Rio possui mais 
clubes que serão prejudica-
dos por essa Copa América 

absurda e pela negligên-
cia da CBF em não parar o 
Brasileiro. São Paulo, Pal-
meiras, Internacional, Grê-
mio, Atlético-MG, todos 
postulantes ao título, tam-
bém não terá alguns de 
seus principais jogadores 
para os jogos seguintes. O 
clube mineiro, como efei-
to de comparação, tem os 
seus dois laterais titulares 
- Guga e Guilherme Arana 
- servindo a seleção olímpi-
ca. O São Paulo teria Daniel 
Alves na principal, mas aca-
bou se lesionando, porém 
possui atletas no Equador e 
na seleção olímpica. O Pal-
meiras também vê os prin-
cipais jogadores em todas 
as frentes, incluindo Para-
guai e Uruguai.

Ou seja, em qualquer 
lugar do planeta, quando 
acontecem competições de 
seleções, o calendário está 
parado. Estamos em ano de 
Eurocopa e nenhum cam-
peonato nacional está ocor-
rendo pela Europa. Aqui na 
América do Sul mesmo os 
campeonatos estarão de 
recesso durante a disputa. 
Mas para a CBF não precisa. 
Os clubes se tornam reféns 
de seleções. Não há proble-
ma em defender suas sele-
ções, o problema é quem 
manda no futebol brasilei-
ro não se importar nem um 
pouco com os clubes que 
lhe dão dinheiro ano após 
ano. Não é a primeira vez 
e, ao que tudo indica, não 
será a última. Quem perde 
é o torcedor!

importar nem um pou-
co com os clubes que lhe 
dão dinheiro ano após ano. 
Não é a primeira vez e, ao 
que tudo indica, não será a 
última. Quem perde é o tor-
cedor!
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Flamengo Fluminense Botafogo Vasco

X Remo/PA 
Série B (13/06)

X América/MG
Brasileiro(13/6)

X Bragantino/SP
Copa do Brasil (13/06)

X Brasil/RS
Série B (12/06)

X Londrina/PR
Série B (17/06)

X Coritiba/PR 
Copa do Brasil(16/6)

X Santos/SP
Brasileiro (17/06)

X Avaí/SC
Série B (16/06)


