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maiores de 18 até agosto
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VIOLÊNCIA URBANA NO RIO CONTINUA FAZENDO VÍTIMAS

Ações policiais sem planejamento em comunidades geram confrontos e mortes de 
inocentes, policiais e criminosos
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Em virtude da pandemia,      
estamos circulando 
apenas em versão 
digital. Nosso objetivo é 
restabelecer o mais 
breve possivel a nossa 
versão impressa,
oferecemos um
jornalismo imparcial, com-
prometido com a verdade 
e a imparcialidade da 
notícia.
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N O S S A  I D E I A  É . . .

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

É óbvio que operações 
com intuito de combater 
o tráfico de drogas são 
necessárias no Rio. Mas é 
preciso entender a forma 
que é feita para impedir 
que morram inocentes ou 
até mesmo que aconteça 
uma chacina nas regiões. 
Recentemente, o bair-
ro do Lins viu a jovem 
Kathlen de apenas 24 
anos, grávida, se tornar 
mais uma na estatística 
de mortos em combate 

entre policiais e trafican-
tes. Uma inocente perde 
a vida sem ao menos sa-
ber como aconteceu. No 
Jacarezinho, foram 26  
mortos, um deles era um 
policial em serviço que 
acabou sendo vítima da 
violência que o mesmo 
combatia. Não para en-
tender qual o objetivo das 
incursões e como são fei-
tas. De certo é o absurdo 
do ministro do STF Edson 
Facchin que assinou que 

esse tipo de operação era 
proibida sem a autori-
zação do MP, em caráter 
de urgência. Até receber 
esse aval, os bandidos 
seguem pintando e bor-
dando nas comunidades. 
É necessário combater o 
tráfico, também é preci-
so impedir que inocen-
tes percam a vida. Nossa 
ideia é ajudar a combater 
a violência urbana, que é 
o que mais mata na cida-
de.

A praça que leva o 
nome do saudoso advo-
gado, poeta, radialista, 
compositor e ator brasi-
leiro Mário Lago, no Cen-
tro do Rio de Janeiro, está 
praticamente entregue às 
moscas e aos assaltantes. 
Quem passa pelo local 
precisa ficar atento para 
não ter nenhum pertence 
roubado por criminosos. 
A falta de policiamento 
no local, sobretudo após 

as 19h, favorece a infes-
tação de deliquentes, que 
praticam os mais variados 
tipos de assaltos na área, 
utilizando todo o tipo de 
armas. E os principais 
alvos são mulheres que 
saem do trabalho à noi-
te nas redondezas e pre-
cisam passar pelo local, 
para se dirigirem à esta-
ção do metrô da Carioca 
e as estações das barcas, 
retornando a seus lares. É 

necessário que se estabe-
leça um policiamento os-
tensivo na área, no míni-
mo até às 23h. Para tanto, 
basta que o poder público 
se sensibilize com a situ-
ação e coloque ao menos 
uma viatura da PM na es-
quina da Rua Nilo Peça-
nha com a Rua México e 
outra na Rio Branco, pró-
ximo ao metrô da Carioca. 
Haja paciência.

Precisamos entender exatamente o que acontece nas operações policiais

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

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

1) O que é o chamado 
teletrabalho? 

O teletrabalho é mo-
dalidade de regime de 
trabalho não presencial, 
realizado remotamente a 
partir de ferramentas de 
informática e comunica-
ção. Não há aplicação das 
regulamentações sobre 
teleatendimento e tele-
marketing previstas na 
CLT.

 2) Onde deve ser rea-
lizado o trabalho remoto? 

Com a pandemia da 
Covid-19 em curso e a 
conveniência da restrição 
de circulação e convívio 
social, recomenda-se fir-
memente que o teletraba-
lho e qualquer outro tipo 
de trabalho remoto seja 
realizado exclusivamente 
dentro da residência do 
empregado.

3) Pode ser exigida 
passagem para regime de 
teletrabalho ou outro tipo 
de trabalho remoto? 

Sim, conforme nature-

za do trabalho a ser exe-
cutado e com notificação 
do empregado de, no mí-
nimo, 48 horas, por escri-
to ou por meio eletrônico.

 4) A quem pode ser exi-
gida passagem a regime 
de teletrabalho ou outro 
trabalho remoto? 

Pode ser exigido a to-
dos os empregados cujas 
atividades possam ser de-
sempenhadas de maneira 
remota e não imponham 
ônus excessivos.

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

Cadê a segurança da Praça Mário Lago?
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Os recursos obtidos 
com a privatização da 
Companhia Estadual de 
Águas e Esgotos do Rio de 
Janeiro (Cedae), ocorrido 
no dia 30 de abril, serão 
repartidos entre os 29 
municípios impactados 
pela concessão, o Institu-
to Região Metropolitana 
(IRM) e o Governo do Es-
tado. O anúncio foi feito 
pelo governador do Rio, 
Cláudio Castro, em reu-
nião com os prefeitos.

Dos R$ 22,6 bilhões 
arrecadados com as ou-
torgas, o estado vai ficar 
com R$ 14,478 bilhões e 
os 29 municípios que ade-
riram ao plano repartirão 
R$ 7,688 bilhões. O IRM 
receberá R$ 522,269 mi-
lhões. Segundo o governo, 
os valores serão pagos em 
três parcelas, nos anos de 
2021, 2022 e 2025. De 
acordo com Castro, o di-
nheiro da venda da com-
panhia de saneamento 
será investido em infraes-

trutura. 
“Tenho o compromisso 

de não gastar este dinhei-
ro com despesas ordiná-
rias, como pagamento de 
salários. Vamos investir 
em infraestrutura que 
faça a diferença em nosso 
estado, que seja capaz de 
gerar novas vagas de tra-
balho e renda para a nos-
sa população”.

O governador anun-
ciou também a abertura 
de concurso público para 
a Agência Reguladora de 
Energia e Saneamento Bá-

sico do Estado do Rio de 
Janeiro (Agenersa).

“Vamos reforçar a Age-
nersa para que a fiscaliza-
ção seja feita com quali-
dade. Autorizo a abertura 
de concurso para que a 
agência tenha condições 
de realizar um bom tra-
balho. Vamos criar um 
portal para que as pesso-
as possam acompanhar a 
forma como investimos o 
dinheiro. Convidei os 29 
prefeitos para aderirem à 
ferramenta", conclui o go-
vernador.

N O T Í C I A S  D O  R I O . . .

O ex-governador do 
Rio Wilson Witzel, que 
sofreu impeachment em 
30 de abril, também vi-
rou réu por organização 

criminosa. A denúncia, do 
Ministério Público Federal 
(MPF), foi aceita pela juí-
za federal Caroline Vieira 
Figueiredo. Além de Wit-

zel, tornaram-se 
réus sua esposa, 
Helena Witzel, e 
outras oito pes-
soas, incluindo 
e m p r e s á r i o s , 
assessores e um 
líder partidário.

A juíza acei-
tou a denúncia 
do MPF, que ca-
racteriza Witzel 
como o chefe da 
organização cri-
minosa: “Seria o 

principal líder da organi-
zação criminosa, com ati-
va participação em todos 
os fatos delitivos, lotean-
do os recursos públicos do 

estado em prol da organi-
zação criminosa, receben-
do vantagem ilícita e la-
vando dinheiro a partir do 
escritório de advocacia da 
primeira dama”.

Segundo a denúncia, 
a ação penal é desdobra-
mento da Operação Fa-
vorito. A partir das inves-
tigações dos crimes de 
corrupção ativa, corrup-
ção passiva e lavagem de 
capitais, no âmbito do go-
verno do Rio, revelou-se 
suposto esquema envol-
vendo agentes públicos e 
empresários ligados ao 
ex-governador Witzel no 
setor da saúde, em con-

junto com a sua esposa 
Helena.

De acordo com o MPF, 
a organização criminosa 
teria se utilizado de em-
presas constituídas por 
pessoas próximas ao go-
vernador, que teriam re-
alizado pagamentos sis-
temáticos de propina a 
diversos agentes públicos. 
O objetivo era fechar ou 
manter os seus contratos 
com o governo do estado, 
utilizado o escritório da 
ex-primeira-dama para a 
emissão de notas fiscais 
relativas a serviços advo-
catícios não prestados.

Witzel vira réu em mais uma acusação após impeachment

Um acordo 
de cooperação 
para ampliar 
a fiscalização 
do pagamento 
de royalties e 
Participações 
Especiais (PEs) 
foi assinado en-
tre o Governo 
do Estado e a 
Agência Nacio-
nal do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombus-
tíveis (ANP). A cerimônia 
ocorreu no Palácio Tira-
dentes, sede da Assem-
bleia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro (Alerj), 
no Centro do Rio. O even-
to contou com a participa-
ção do governador Cláudio 
Castro e do presidente da 
Alerj, deputado André Ce-
ciliano, além do secretário 
de Fazenda, Nelson Rocha, 
e do procurador-geral do 
Estado, Bruno Dubeux.

Com o pacto firmado, 
haverá um controle maior 
que garantirá o repasse 
das compensações a que o 
Estado tem direito na ex-

ploração de óleo e gás, aju-
dando a diminuir o déficit 
e ajudando na aplicação de 
mais políticas públicas. O 
acordo define parâmetros 
para melhorar a metodo-
logia de fiscalização das 
receitas compensatórias 
da exploração de petróleo 
e gás.

 "Essa ação vem defen-
der os interesses do Rio. 
A gente está falando aqui 
de uma nova maneira de 
fiscalizar esse recurso que 
é devidos ao Estado e que 
foi sendo negligenciado ao 
longo de tantos anos pela 
Petrobras e por outras em-
presas desse ramo", come-
morou Cláudio Castro.

Foto: Thomaz Silva/ABR

Recurso de leilão da Cedae serão 
repartidos por 29 municípios

Estado e ANP assinam acordo de 
cooperação por royalties

Foto: 

Foto: Divulgação/Governo do Rio

Witzel vira réu em mais uma 
acusação após impeachment

Cláudio Castro assinou 
acordo com a ANP

Cedae foi leiloada 
no dia 30 de abril
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Iniciarei esse artigo abor-
dando a sangria de recursos 
públicos injustificáveis pe-
rante a situação de miséria 
pela qual passam mais de 
50 milhões de brasileiros e 
15 milhões de desemprega-
dos, somados às quase 500 
mil mortes pela pandemia 
da Covid-19. Com a grana 
desviada no escândalo do 
"Petrolão", totalizando R$ 
88 bilhões, seria possível va-
cinar 717 milhões com a Co-
ronavac, 738 milhões com a 
vacina da Pfizer e 2.380 mi-
lhões com a da Astrazeneca.

No Brasil, o povão com 
renda mensal de R$ 1.100,00 
tem seus parcos recursos 
saqueados para prover os 
bolsos daqueles que rece-
bem mais de R$ 28 mil (1% 
mais rico do Brasil - juiz, 
parlamentares, promotores, 
ministros de estado, milita-
res, entre outros), e segundo 
dados divulgados por uma 
certo parlamentar, cerca de 
8 mil juízes ganham mais de 
100 mil reais por mês.

Em pesquisa divulga-
da pela "Revista Oeste", de 
03/07/2020, em 2019, o 
Supremo Tribunal Federal 
custou aos cofres públicos 
cerca de R$ 698,9 milhões. 
Foram R$ 58,2 milhões por 
mês. Ou R$ 1,94 milhão por 
dia. Ou R$ 80,8 mil por hora. 
Ou R$ 1.348,18 por minuto. 
Ou, ainda, inacreditáveis R$ 
22,40 por segundo.

"A totalidade da estrutu-
ra do Poder Judiciário con-
sumiu 49.9 bilhões de reais, 
em uma estrutura compos-
ta de 91 instituições, em-
pregando mais de 450 mil 
funcionários distribuídos 
em cinco tribunais supe-
riores: o STF, o STJ, o TST, 
o TSE e o STM. Desse valor, 
R$ 35.257.228.449,00 (70% 
do total) foi destinado para 
o pagamento de salários do 
funcionalismo. Outros R$ 
2.340.161.142,00 para o 
custeio de benefícios, como 
auxílio-moradia, vale-ali-

mentação, diárias, passa-
gens, entre outros pendu-
ricalhos que engordam os 
ordenados dos servidores."

A Justiça do Trabalho é a 
mais cara. Em 2019, foram 
necessários R$ 21,5 bilhões 
do bolso dos pagadores de 
impostos para financiá-la — 
são R$ 102,88 por brasileiro. 
Só o Tribunal Superior do 
Trabalho, onde trabalham 
2,1 mil servidores, custou 
R$ 1,3 bilhão. Cada um dos 
27 ministros recebe R$ 37,7 
mil por mês. Juntos, custam 
R$ 1,017 milhão mensal, ou 
R$ 13,2 milhões por ano.

A Justiça Eleitoral, para 
manter os 4,8 mil funcioná-
rios e os encargos sociais, 
consumiu R$ 8,6 bilhões, 
gastos com salários, bene-
fícios, fundo partidário e 
demais despesas ordinárias 
discricionárias dos tribunais 
regionais, em 2019.

No STF, com a soma dos 
salários dos 11 ministros e 
quase 2.000 funcionários 
(ativos e inativos) e gas-
tos com infraestrutura, em 
2019, a Corte Suprema gas-
tou o equivalente a 670 mil 
salários mínimos. Cada mi-
nistro recebe cerca de R$ 
39.293,32 por mês.

A Justiça Militar rece-
beu R$ 575.292.763,00 
em 2019. Desse valor, R$ 
347.627.037,00 foram des-
tinados para o Superior 
Tribunal Militar (STM). A 
corte tem 15 ministros, com 
salário de R$ 37.328,65 

cada um. Por mês, eles cus-
tam R$ 484.900,00. Ou R$ 
6.303.700,00 por ano. Seus 
700 funcionários, mais os 
encargos sociais, consumi-
ram R$ 261.821.987,73, dos 
quais R$ 50.041.315,96 fo-
ram direto para o bolso dos 
pensionistas.

Os gastos do Poder Legis-
lativo Nacional:

A Câmara dos Deputados 
composta por 513 repre-
sentantes eleitos consumiu 
cerca de R$ 5 bilhões. Cada 
deputado recebe, atual-
mente, R$ 33.763 por mês. 
Além disso, cada um tem R$ 
111.675,59 para "verba de 
gabinete"; e a Cota para o 
Exercício da Atividade Par-
lamentar (CEAP) varia de R$ 
30.788,66 a R$ 45.612,53, 
auxílio moradia (R$ 4.253) 
e diárias de viagens (R$ 
524 para viagens oficiais no 
Brasil, 391,00 dólares para 
países da América do Sul e 
428,00 dólares para outros 
países).

O Senado, composto de 
81 senadores, com salá-
rio de R$ 33.763 por mês 
e mordomias, seus venci-
mentos atingem em média 
R$ 316.107,42 por senador. 
Conta com 5.851 funcioná-
rios, sendo 1.983 efetivos e 
3.868 comissionados ocu-
pando cargos de confiança, 
com salários variando de 
R$ 2.183,03, para auxiliar 
legislativo, a R$ 35.114,14, 
no caso de consultores e ad-
vogados. Segundo o site da 
instituição, foram gastos R$ 
6,032 bilhões em 2019.

É essa a nossa realida-
de. Enquanto os senadores 
estão brincando de CPI da 
cloroquina, tratamento pre-
coce, genocida, gabinete pa-
ralelo, para tentar justificar 
seus polpudos salários e 
privilégios, quem paga essa 
monstruosas contas fora da 
realidade, somos nós, con-
tribuintes obrigatórios.

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

Que país é esse?!

CARLOS AUGUSTO
(CARLÃO)

Sindicalista, advogado e jornalista
MTb 38577RJ

Pesquisa diz que 76,7% dos empresários 
do estado esperam melhora nos negócios

O avanço da imuniza-
ção da população come-
ça a surtir efeito nos ne-
gócios e na economia do 
estado. É o que constata 
a pesquisa da Fecomércio 
RJ com empresários do 
comércio de bens, servi-
ços e turismo do estado 
do Rio de Janeiro. A son-
dagem foi realizada entre 
os dias 1º e 7 de junho e 
contou com a participa-
ção de 361 pessoas.

O levantamento apon-
ta que para 20,5% dos 
entrevistados a situação 
de seus negócios melho-
rou ou melhorou muito 
nos últimos três meses, 
percentual bem maior do 
que o apurado em maio 
(11,7%) e abril (5,2%). 
Para 57,1% dos empresá-
rios, houve piora ou mui-
ta piora, no mês anterior 
eram 71,1% - uma re-
dução de 14 pontos per-
centuais, em abril eram 
83,3%. Outros 22,4% 
acreditam que a situação 
do seu empreendimen-
to permaneceu igual, em 
maio foram 17,2%.

Em relação às expec-
tativas dos empresários 
para os próximos três me-
ses, em junho, 76,7% afir-

mam que esperam que a 
situação de seus negócios 
melhore ou melhore mui-
to – este índice em maio 
era de 72,8%. Neste novo 
levantamento, 14,4% dos 
entrevistados afirmam 
que a situação deve con-
tinuar igual. Outros 8,9% 
creem numa piora ou pio-
ra acentuada na situação 
de suas empresas, no mês 
passado eram 11,5% e 
abril 17,2%.

O número de empre-
sários que afirmam que 
diminuiu ou diminuiu 
muito a demanda pelos 
serviços e bens de suas 
empresas reduziu de 
73,8%, em maio, para 
60,9%, em junho. Somen-
te 19,7% dos entrevista-
dos acreditam que a de-
manda se manteve igual. 
Em março, esse percen-
tual era de 15,5%. Para 
19,4%, houve um aumen-
to ou grande aumento, 
no mês anterior eram 
10,7%. Sobre as expecta-
tivas para as demandas 
no próximo trimestre, 
57,3% dos empresários 
esperam que haja algum 
tipo de aumento, ante-
riormente esse percentu-
al era de 42,9%.

Foto: Tânia Rego/ABr

Empresários esperam crescimento 
maior no comércio do Rio
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B R A S I L . . .
Procura-se: Lázaro Barbosa, 

o Serial Killer de Brasília
A Polícia 

de Goiás se-
gue atrás de 
Lázaro Bar-
bosa, de 32 
anos, conhe-
cido como o 
Serial Killer 
de Brasília. 
Ele é suspei-
to de matar 
uma família em Ceilân-
dia, no Entorno do Distri-
to Federal, e fugir para a 
região de Cocalzinho de 
Goiás, onde tem uma ex-
tensa ficha criminal. De 
acordo com informações 
divulgadas pelas secre-
tarias de Segurança Pú-
blica de Goiás, Bahia e da 
capital federal, o homem 
fugiu três vezes da prisão 
e é acusado de diversos 
crimes

Mais de 200 policiais 
procuram por ele. O se-
cretário de Segurança 
Pública de Goiás, Rodney 
Miranda, informou que o 
criminoso é "psicopata" 
e tem facilidade de se es-
conder por ser matador 
e caçador. A força-tarefa 
montada por policiais de 
Goiás e do Distrito Fe-
deral (DF) para prender 
Lázaro recebe ajuda por 
meio de mensagens de 
aplicativo dos moradores 
de Cocalzinho de Goiás, 
região para onde fugiu 
após os crimes.

Os homicídios contra 
a família foram cometi-
dos na quarta-feira (9). 
Desde então, o suspeito 
iniciou uma fuga que já 
dura cinco dias. Diante da 
perseguição, que envolve 
policiais federais, civis, 
militares e rodoviários 
federais, Lázaro invadiu 

chácaras em Goiás, ati-
rou em quatro pessoas, 
das quais duas estão em 
estado grave, furtou um 
carro e o abandonou na 
BR-070. Novamente, fu-
giu pela mata.

"Ele é da região, aqui 
do entorno do Distrito 
Federal, e é mateiro, acos-
tumado a se 'emburacar' 
em vários pontos. Tudo 
indica que é um psicopa-
ta. Estamos com oito víti-
mas confirmadas, sendo 
cinco fatais", explicou o 
secretário.

Lázaro invadiu uma fa-
zenda e chegou a ser alve-
jado por um caseiro, que 
afirmou ter acertado o 
suspeito, que fugiu em se-
guida. Além disso, ele te-
ria invadido uma casa, no 
Sol Nascente. "Ele arrom-
bou a porta da casa, tran-
cou pai e filho no quarto 
e levou a mulher para o 
matagal, onde estuprou 
a vítima", informou a po-
lícia. Em 17 de maio des-
te ano, segundo a polícia, 
ele fez uma família refém 
na mesma região onde 
houve o triplo homicídio, 
também ameaçando as 
vítimas com faca e arma 
de fogo. 

Até o fechamento da 
edição, Lázaro ainda não 
tinha sido capturado pela 
polícia.

Witzel abandona CPI e Renan Calheiros se 
recusa a perguntar para médicos

Na última semana de 
audições na CPI da Pan-
demia, o ex-governador 
do Rio de Janeiro, Wil-
son Witzel foi ouvido na 
quarta-feira (16), mesmo 
tendo sido liberado de 
comparecer em decisão 
do ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
Nunes Marques. Em seu 
depoimento, Witzel rela-
tou à CPI que tanto gover-
nadores como prefeitos 
ficaram desamparados. 

“Os governadores, pre-
feitos de grandes capitais 
e pequenos ficaram total-
mente desamparados do 
apoio do governo federal, 
isso é realidade inequí-
voca documentada em 
várias cartas que enca-
minhamos ao presidente 
da República”, afirmou. O 
político sugeriu ao relator 
do colegiado, senador Re-
nan Calheiros (MDB-AL), 
que todas essas cartas se-
jam encaminhadas à CPI 
e constem do relatório.

Após quase quatro 
horas declarando, apro-
veitando-se de uma de-
cisão do ministro Nunes 
Marques, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
garantiu um habeas cor-
pus a Witzel que permitia 
a ele não comparecer ao 
depoimento e, compare-

cendo, ficar em silêncio 
sempre que julgasse con-
veniente e não ser obriga-
do a firmar compromisso 
de dizer a verdade. O 
ministro concedeu o HC 
porque Witzel é investi-
gado por fatos em análi-
se na CPI e não pode ser 
eventualmente obrigado 
a produzir provas contra 
si mesmo, ele pediu para 
se retirar.

Renan - Relator da CPI 
não cumpre suas 

obrigações:
Renan Calheiros 

(MDB-AL), recusou-se a 
fazer perguntas aos dois 
médicos, nesta sexta-fei-
ra (18) na comissão do 
Senado. Eles são defenso-
res do tratamento preco-
ce contra a covid-19.

Renan abriu sua fala 
comentando a live do 
presidente Jair Bolsona-
ro na última quinta-feira 
(17), na qual, segundo o 
vice-presidente da CPI, 
Randolfe Rodrigues (Re-
de-AP), ele afirmou que 
se infectar garante mais 
anticorpos que a vacina-
ção. Entretanto, o prin-
cipal motivo do senador 
ter se recusado a inquirir 
os médicos, é o fato deles 
defenderem o tratamento 
precoce.

CARLOS WIZARD PODE 

SER CONDUZIDO
O presidente da 

CPI, da Pandemia, 
senador Omar Aziz, 
decidiu suspender 
na última quinta-
-feira (17) os traba-
lhos do colegiado. A 
decisão foi tomada 
depois da confir-
mação da ausência 
do empresário Car-
los Wizard.  Apon-

tado por senadores que 
integram a CPI como um 
dos integrantes de um 
suposto “gabinete para-
lelo” de aconselhamento 
ao governo para ações de 
combate à pandemia de 
Covid-19, ele havia sido 
convocado pelo colegia-
do, mas, mesmo fora do 
Brasil, nos Estados Uni-
dos, acionou o Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
e conseguiu um habeas 
corpus do ministro Luís 
Roberto Barroso.

Diante da situação, o 
presidente da comissão 
determinou que seja so-
licitada à Justiça a condu-
ção coercitiva do empre-
sário. Além disso, a CPI 
quer a apreensão do pas-
saporte dele. Anterior-
mente, foi rejeitado ofi-
cialmente por Omar Aziz, 
o pedido do empresário 
para prestar depoimento 
remoto à comissão. Se-
gundo Aziz, a convocação 
presencial de Wizard es-
tava confirmada para o 
dia 17. Porém já imagina-
vam que ele poderia não 
comparecer, por isso o 
pedido da condução coer-
citiva para o empresário 
depor diante do colegia-
do presencialmente nas 
próximas sessões.

Foto: Reprodução/TV Senado

Foto: Reprodução

Lazaro Barbosa é um dos 
mais procurados do Brasil

Wilson Witzel foi ouvido pela 
CPI na última semana
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Prefeitura antecipa calendário e prevê 
vacinar todos os adultos até agosto

Rio confirma variante Alpha do novo 
coronavírus no estado

S A Ú D E . . .

A prefeitura do Rio 
antecipou novamente o 
calendário de vacinação 
por faixa etária contra a 
Covid-19 e informou que, 
agora, a previsão imuni-
zar todas as pessoas de 
18 anos ou mais com a 
primeira dose até 31 de 
agosto. Pelo cronograma 
anterior, esta etapa só 
terminaria no dia 21 de 
outubro.

A notícia foi divulga-
ra pelo prefeito Eduardo 
Paes, na apresentação do 
24º Boletim Epidemioló-
gico da Covid-19, na sex-
ta-feira (18). Outra infor-
mação divulgada é que a 
vacinação dos adolescen-
tes, de 12 a 17 anos, será 
realizada entre os dias 1º 

e 15 de setembro.
“Nos meses de julho 

e agosto, tem a previsão 
da chegada de muitas 
vacinas, o que vai nos 
permitir acelerar quase 
um dia para cada idade”, 
afirmou Paes, que já fala 
até em carnaval em 2022. 
“A nossa angústia é fazer 
com que esse processo se 
acelere para salvar vidas. 
E com esse imunizan-
te chegando, vamos ter 
carnaval em 2022, com a 
possibilidade de voltar a 
receber bem os outros, de 
nos abraçar, comemorar 
e celebrar. Isso para nós, 
cariocas, é muito impor-
tante”, declarou.

Até a manhã des-
ta sexta-feira (18/06), 

2.659.145 pessoas ha-
viam tomado a primeira 
dose (D1) da vacina con-
tra Covid-19 no Rio, re-
presentando 50% da po-
pulação carioca elegível 
para a vacinação (a partir 
de 18 anos). Desse total, 
973.935 completaram o 
esquema vacinal, rece-
bendo também a segunda 
dose do imunizante.

O prefeito Eduardo 
Paes anunciou ainda que 
gestantes e puérperas 
sem comorbidades, a 
partir de 18 anos, tam-
bém poderão se vacinar 
contra a Covid-19 na pró-
xima semana, de 21 a 26 
de junho. Confira o calen-
dário ao lado.

A Secretaria Estadual 
de Saúde do Rio de Ja-
neiro informou, na sexta-
-feira (18), já identificou 
casos da nova variante 
britânica do coronavírus, 
conhecida como Alpha 
(B.1.1.7) no estado. Um 
deles é morador de São 
Gonçalo, na região metro-
politana do Rio de Janei-
ro. O caso foi notificado 
pela Secretaria Estadual 
de Saúde do Rio às autori-

dades municipais de São 
Gonçalo em 9 de junho.

Segundo a Secretaria 
Estadual de Saúde, o mu-
nicípio ainda investiga se 
o paciente foi infectado 
dentro do estado ou se o 
caso é importado, tendo 
vindo de outro estado 
ou de outro país. O órgão 
alerta que, independen-
temente das variantes, as 
medidas de prevenção, 
diagnóstico e tratamento 

da covid-19 seguem as 
mesmas e que não have-
rá, portanto, alteração 
dos protocolos sanitários 
que já estão sendo adota-
dos.

Na última semana, 15 
novos casos de diferentes 
variantes do vírus foram 
identificados na cidade, 
sendo nove moradores 
locais, e nenhum novo 
da cepa indiana. Desde a 
identificação do primeiro 
caso de novas variantes, 
o município contabiliza 
619, sendo 500 residen-
tes. 

Desde março de 2020, 
o município do Rio soma 
352.190 casos de Co-
vid-19, com 27.781 óbi-
tos. Somente em 2021, 
são 143.719 casos e 9.095 
mortes.

Foto: Itamar Crispim/Fiocruz
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A G E N D A  D E  L I V E S . . .

Claudia Amorim, Elena Petrova e Wanderley 
Pedroso foram entrevistados da semana

A cantora Claudia Amorim, a guia turística e intérprete Elena Petrova e o empre-
endedor Wanderley Pedroso 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.

Claudia Amorim
Claudia Amorim (@can-

toraclaudiaamorim) falou 
um pouco sobre a sua vida 
e também sobre a sua car-
reira artística. Ela começou 
na música ainda quando 
era criança, participando 
do coro infantil dos Estú-
dios Disney, depois chegou 
a ser backin bocal de San-
dra de Sá e Tavito, fazendo 
shows por várias regiões 
do Brasil, e atualmente 
tem uma banda formada 
só por mulheres.

Elena Petrova
Elena Petrova (lena_

noitesdelua) falou do seu 
trabalho a guia turística e 
intérprete. Ela é natural e 
ainda moradora de São Pe-
tersburgo, na Rússia, e nos 
contou um pouco sobre 
a atuação no país como 
professora de português. 
Ela também comentou so-
bre a diferença de clima e 
também de cultura entre a 
Rússia e o Brasil e também 
falou sobre a sua experi-
ência com os turistas.

Wanderley Pedroso
Wanderley Pedroso 

(@wanderleypedrosoofi-
cial), formado em gestão 
de empresas e que atua há 
18 anos na área contábil, 
falou da trajetória de vida 
e o trabalho desde quando 
era criança e vendia frutas 
em São Paulo. Hoje, é pre-
sidente do Conselho da 
Ancec (Agência Nacional 
de Cultura, Empreende-
dorismo e Comunicação) 
e toca projetos sociais que 
buscam ajudar crianças.

P R Ó X I M A S  L I V E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Em Luta por 
Justiça, Bryan Ste-
venson (Michael B. 
Jordan) é um ad-
vogado recém-for-
mado em Harvard 
que abre mão de 
uma carreira lucra-
tiva em escritórios 
renomados da cos-
ta leste americana 
para se mudar para 
o Alabama e se de-
dicar a prisioneiros 
condenados à mor-

te que jamais rece-
beram assistência 
legal justa. Ao che-
gar lá, Bryan se de-
para com o caso de 
Walter McMillian 
(Jamie Foxx), um 
homem negro fal-
samente acusado 
de um assassinato, 
mas que nunca teve 
uma defesa apro-
priada por conta do 
preconceito racial 
na região.

Mississípi em 
Chamas é um filme 
norte-americano 
de 1988, do gênero 
drama, dirigido por 
Alan Parker e com 
roteiro de Chris 
Gerolmo. O filme 
conta a historia de 
Rupert Anderson 
(Gene Hackman) e 
Alan Ward (Willem 
Dafoe), dois agen-

tes do FBI, inves-
tigam a morte de 
três militantes dos 
direitos civis em 
uma pequena cida-
de onde a segrega-
ção divide a popu-
lação em brancos e 
pretos e a violência 
contra os negros é 
uma tônica cons-
tante.

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

H O R Ó S C O P O . . . . . . . . . . . . . . . . .
Horóscopo – 18/06 a 24/06 - Estará em alta essa semana a vida 

profissional unânime em todas as casas. Permita-se respeitar o seu mo-
mento. Caso tenha um pressentimento ruim, não prossiga, não teime 
consigo mesmo. Esteja aberto (a) para ouvir quem está ao seu lado, às 
vezes possuímos a falsa sensação que não precisamos de ninguém, não 
deixe que isso domine seus atos. Seja humilde, acima de tudo.
....................................................................................................

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

A Lua cheia incentiva acontecimentos na carreira. Você re-
ceberá muitas recompensas pelo seu esforço e deve iniciar 

uma fase para de sucesso. Marte ajudará no lado criativo, ótimo para 
tarefas que exigem inovação, mas também lembre-se de se mostrar dis-
ponível a entrar em ação e a trabalhar com o time. 

ÁRIES - 21/03 a 20/04

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

A Lua cheia do dia 24 indica que você experimentará 
novos ares. Atenção ao período de Mercúrio retrógrado, 

que se estenderá até dia 22 de junho. Evita firmar acordos e assinar con-
tratos, porque o negócio talvez apresente inconsistências. Vale estender 
a conversa e só oficializar depois, se possível.

TOURO - 21/04 a 20/05

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

Júpiter, o planeta dos presentes e da sorte, está ilumi-
nando a sua casa da carreira, indicando um ótimo mo-

mento para crescer profissionalmente, seja através de uma promoção 
ou assumindo novos desafios. O momento aumenta sua segurança ao 
traçar metas, contudo, cuidado com discórdias.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

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

As pessoas vão parar para ouvir o que você tem a dizer. 
A ansiedade tem sido um grande obstáculo na sua vida 

e, com a pandemia, está se agravando. Cogite buscar ajuda profissio-
nal. Também é indicado separar momentos para ficar sozinha e refletir, 
mentalizar, além de dar abertura para o lado criativo.

CÂNCER - 21/06 a 21/07

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

Participe de novos grupos e expanda suas conexões e co-
nhecimentos, você se sentirá mais disposta a ouvir o outro. 

Influenciada sob as mudanças e notícias recentes, é provável que esteja 
se sentindo esgotada. Cogite sair um pouco, uma fugida para o campo 
focada em buscar equilíbrio espiritual e emocional.

LEÃO - 22/07 a 22/08

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

Tenha paciência pois Mercúrio retrógrado até dia 22 
atrapalha o andamento e a conclusão de alguns assun-

tos. Use o período para ajustes e reflexões. Na sua vida amorosa, este é, 
sem dúvida, o seu melhor ciclo, com Marte e Vênus na sua décima casa. 
A Lua cheia do dia 24 também iluminará a sua vida amorosa.

VIRGEM - 23/08 a 22/09

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

A Lua cheia do dia 24 impacta o lar e a família. Talvez pre-
cise se mudar ou reformar e pode ser que seus pais peçam 

alguma ajuda. A energia da Lua indica finalização, então a questão será 
prontamente resolvida, abrindo espaço para recomeços. Prepare-se para 
os novos projetos, a energia estará forte.

LIBRA - 23/09 a 22/10

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

Chegarão excelentes notícias e você verá também 
avanços na sua vida pessoal. Se estiver pensando em 

aumentar a família, os astros mostram que o momento é perfeito. Vale 
dar uma escapada para o interior. Marte em Leão passará a influenciar 
sua carreira ao chamar a atenção de pessoas poderosas e influentes.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11

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

A Lua cheia é uma das melhores do ano e iluminará 
sua casa da renda. Júpiter, seu regente, enviará um 

raio brilhante para a Lua e, ao mesmo tempo, para o Sol, trazendo boas 
notícias da família. Você trabalhará numa estreita colaboração com par-
ceiros para concretizar um projeto lembre-se de ouvi-los.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12

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

A Lua cheia estimula as boas parcerias e os acor-
dos. Quem estiver comprometida deve dar o pró-

ximo passo na relação. No trabalho, novas alianças serão um sucesso. 
Você se encontrará em busca de respostas que possam alterar sua pers-
pectiva. Busque ajuda profissional, procure um terapeuta e se abra.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 21/01

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

No dia 24 de junho, a Lua cheia é propícia para curtir 
momentos em família e a casa. Faça uma programação 

agradável, com suas atividades preferidas. No final do mês, pause para 
uma reflexão: o que você ainda quer para 2021? O momento indica que 
mudanças estão a caminho. As amizades estarão em foco. 

AQUÁRIO - 22/01 a 19/02

Momento aponta para uma oferta de emprego, promo-
ção ou a possibilidade de um novo negócio. Não é apenas 

uma nova fase, mas também um capítulo importante da sua vida profis-
sional se encerrando. Ao mesmo tempo, parece que sua família ou casa 
vão exigir a sua atenção. Talvez você precise se mudar.

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
- 1 xícara de arroz ar-

bóreo
- 300g de abóbora co-

zida no caldo de legumes
- 1 cebola pequena pi-

cada
- 1 dente de alho pica-

do
- 1 xícara de vinho 

branco seco
- 1 litro de caldo de le-

gumes
- Azeite a gosto
- 2 colheres 

(sopa) de mantei-
ga

- Sal a gosto
- 50g de queijo 

parmesão ralado
Modo de preparo

Em uma pane-
la, coloque o azeite e re-
fogue a cebola, o alho e o 
sal. Acrescente o arroz e 
mexa bem. Coloque o vi-
nho e deixe em fogo baixo 
até evaporar. Adicione a 
abóbora e vá colocando 

o caldo de legumes aos 
poucos, sempre mexendo 
em fogo baixo, até o arroz 
estar cozido e com uma 
textura cremosa. Por últi-
mo, adicione a manteiga e 
o parmesão ralado. Sirva 
em seguida.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Luta por justiça Mississipi em Chamas

Risoto de 
abóbora 
japonesa
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Por Fabiana Santoro           
(Supervisionada por Alan 
Alves)

A Amazon Prime Vi-
deo estreou dia 4 de julho 
a série ‘DOM’. A produção 
nacional é baseada em 
fatos reais e conta a his-
tória sobre pai e filho em 
lados opostos na guerra 
contra as drogas. A série 
se passa em diferentes li-

nhas temporais no intuito 
de apresentar o início do 
tráfico de drogas no Bra-
sil e como pouca coisa 
mudou ao longo dos anos. 

A trama real acompa-
nha Victor (Flavio Tole-
zani), um policial que de-
dica a vida na luta contra 
as drogas, e seu filho Pe-
dro (Gabriel Leone), um 
dependente químico que 
vai do seu vício à cocaína 

para um dos maiores tra-
ficantes do Rio de Janeiro, 
conhecido como Pedro 
Dom. O elenco conta com 
Felipe Bragança, Raquel 
Villar, Isabella Santoni, 
Ramon Francisco, Digão 
Ribeiro, Fabio Lago, Julia 
Konrad e André Mattos.

A série é uma produ-
ção da Conspiração, com-
posta de oito episódios 
comandados por Breno 
Silveira, diretor de “Dois 
Filhos de Francisco” e 
showrunner.

Durante uma coletiva 
de imprensa realizada 
pela Amazon, o diretor 
Breno Silveira contou o 
início de tudo para che-
gar até a produção. 

Há 12 anos o diretor 

entrevistou Luiz Victor 
Dantas Lomba, pai de Pe-
dro Dom. Em uma con-
versa íntima, Luiz Victor 
explicou seu amor por 
seu filho Pedro e como a 
história dos dois influen-
ciou diferentes famílias 
na época. 

Ainda muito jovem, 
Victor se infiltrou com a 
polícia em uma das fave-
las do Rio 
de Janeiro 
para tentar 
acabar com 
o tráfico, 
em meados 
dos anos 
90. Para 
retratar a 
linha do 
tempo, fo-

ram necessárias cerca de 
170 locações e 164 atores 
para finalizar o projeto.

Vítima de câncer, o 
policial morreu sabendo 
que sua história e a de seu 
filho se tornariam série. 
Porém, antes de morrer, 
Luiz Victor enviou várias 
informações desconhe-
cidas pelo público para 
Breno Silveira.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

C U L T U R A . . .

M Ú S I C A . . .

Nesta quinta-feira 
(17/06) foi lançada a mú-
sica inédita "Ouçam Nos-
sas Vozes", que faz parte 
de uma iniciativa de mes-
mo nome e tem o objetivo 
de dar visibilidade ao pa-
ciente de esquizofrenia, 
além de calar o precon-
ceito em torno da doença.

A canção foi compos-

ta por Allyson Mariano, 
diagnosticado com es-
quizofrenia aos 27 anos, 
e conta com arranjo de 
Nando Reis - que também 
empresta sua voz para 
a letra. Além de Nando 
Reis, fazem parte do coro 
de vozes que participam 
da música profissionais 
de saúde, representantes de associações de pacien-

tes, cuidadores e perso-
nalidades, como o ator 
Babu e a youtuber Hana 
Khalil.

A campanha reúne ain-
da diferentes participan-
tes, como o Programa de 
esquizofrenia (PROESQ), 
da Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp), a 
Associação Mãos de Mães 
de Pessoas com Esquizo-

frenia (AMME), a asso-
ciação Crônicos do Dia a 
Dia (CDD) e a Associação 
Gaúcha de Familiares e 
Pacientes Esquizofrêni-
cos (AGAFAPE), orques-
trados pela Janssen.

Essa é a terceira do-
ença que mais afeta a 
qualidade de vida entre 
a população de 15 a 45 
anos de idade, segundo a 
OMS. E, segundo a litera-

tura médica, entre 40% 
e 71% dos pacientes não 
seguem corretamente o 
tratamento - uma

situação que tende a 
se agravar na pandemia e 
que impacta fortemente a 
qualidade de vida da pes-
soa e de sua família.

Nando Reis e Allysson 
Mariano, artista diagnos-
ticado com esquizofrenia, 
cantam juntos música 
inédita, tema da campa-
nha "Ouçam Nossas Vo-
zes" Babu Santana e Hana 
Khalil também soltam a 
voz em iniciativa que visa 
combater os estigmas da 
doença e mostrar que 
pessoas com esquizofre-
nia podem ter vida fun-
cional e autônoma.

Nando Reis lança música para conscientizar sobre esquizofrenia

‘Dom’: Nova série da Amazon Prime aborda pai e filho em lados opostos da luta contra as drogas

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Da Redação com Agência 
Brasil

O mercado financeiro 
espera que a taxa básica 
de juros, a Selic, suba 0,75 
ponto porcentual para 
4,25% ao ano, na reunião 
do Comitê de Política Mo-
netária (Copom) do Ban-
co Central (BC), marcada 
para esta terça e quar-
ta-feira (16), em Brasí-
lia. A expectativa está no 
boletim Focus, pesquisa 
divulgada semanalmente 
pelo BC, com a projeção 
para os principais indica-
dores econômicos.

Atualmente, a Selic 
está em 3,5% ao ano, 
após o segundo aumento 
consecutivo, devido à alta 
da inflação no país. Para o 
mercado financeiro, a ex-
pectativa é de que a Selic 
termine 2021 em 6,25% 
ao ano. A previsão da se-
mana passada estava em 
5,75% ao ano. Para o fim 
de 2022, 2023 e 2024, a 
estimativa é de que a taxa 
básica encerre estes perí-
odos em 6,5% ao ano.

A taxa básica de juros 
é usada nas negociações 
de títulos públicos no Sis-
tema Especial de Liqui-
dação e Custódia (Selic) 
e serve de referência para 

as demais taxas de juros 
da economia. Ao reajus-
tá-la para cima, o Banco 
Central segura o excesso 
de demanda que pressio-
na os preços, porque ju-
ros mais altos encarecem 
o crédito e estimulam a 
poupança.

Ao reduzir os juros bá-
sicos, o Copom barateia o 
crédito e incentiva a pro-
dução e o consumo, mas 
enfraquece o controle da 
inflação. Para cortar a Se-
lic, a autoridade monetá-
ria precisa estar segura 
de que os preços estão 
sob controle e não cor-
rem risco de subir.

Na inflação, por exem-
plo, a previsão do merca-
do financeiro para o Ín-
dice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 
(IPCA) deste ano subiu 
de 5,44% para 5,82%, na 
10ª alta consecutiva. A 

estimativa para 2021 su-
pera o limite da meta de 
inflação que deve ser per-
seguida pelo BC. O centro 
da meta, definida pelo 
Conselho Monetário Na-
cional, é de 3,75%, com 
intervalo de tolerância 
de 1,5 ponto percentual 
para cima ou para baixo. 
Ou seja, o limite inferior 
é de 2,25% e o superior 
de 5,25%. Para 2022, a 
estimativa de inflação foi 
ajustada de 3,70% para 
3,78%. Tanto para 2023 
como para 2024 a pre-
visão para o índice é de 
3,25%.

Já na economia, a pre-
visão para o crescimento 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) – a soma de todos 
os bens e serviços produ-
zidos no país – subiu de 
4,36% para 4,85%. Para o 
próximo ano, a estimati-
va de crescimento do PIB 
passou de 2,31% para 
2,20%. Em 2023 e 2024, 
o mercado financeiro 
projeta expansão do PIB 
em 2,50%.

Em relação ao câmbio, 
a expectativa para a cota-
ção do dólar caiu de R$ 
5,30 para R$ 5,18 para 
o final deste ano e de R$ 
5,30 para R$ 5,20 no fim 
de 2022. O euro também 
tem expectativa de que-
da.

Mercado financeiro aumenta previsão 
para a Selic

F I N A N Ç A S . . .

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Expectativa é que taxa Selic 
suba para 4,25% ao ano

Expectativa é que taxa Selic 
suba para 4,25% ao ano

Chegou aquela época 
do ano que deixa o nos-
so coração quentinho: o 
período de festa junina. 
Esse ano, por causa da 
pandemia, as comemora-
ções precisam ser restri-
tas, em casa, em família. 
Mas as tradições podem 
ser mantidas, como as co-
midas e as roupas típicas. 
E falando em roupas, os 
pets não poderiam ficar 
de fora. Isso mesmo, até 
eles podem ser vestidos a 
caráter. 

Pensando nisso, uma 
estilista teve a ideia de 
desenvolver looks exclu-
sivos para cães e gatos 
curtirem o arraiá com 
muito estilo e fofura. Tem 
camisa xadrez, vestido e, 
claro, o chapéu de palha.

“Entrei com tudo nes-
se mundo pet e estou 
amando a infinidade de 
ideias que surgem na mi-
nha cabeça (risos), e para 
o mês de junho resolvi 
criar uma coleção de fes-
ta junina que conta com 

dois modelos, a camisa e 
o vestido, cheio de estam-

pas e recortes temáticos 
e com uma dose extra de 
fofura”, conta Bárbara Jor-
dano, que, além estilista, 
é empresária da Fashion 
Puppies.

Ela conta que os looks 
são feitos de tecido “Ana 
Ruga” xadrez e, para os 
donos de pets que deci-
direm comprar as roupi-
nhas, tem até promoção: 
ganha um chapéu de pa-
lha todo personalizado.

Além disso, nesse pe-
ríodo de friozinho, o Kit 
Inverno que compõe pija-
ma e manta combinando, 
é um dos favoritos para 
a estação, segundo a es-
tilista. Mas Bárbara criou 
também a linha Tal Mãe, 
Tal Pai, Tal Pet, que traz a 
opção do pijama de adul-
tos com estampas iguais, 
e ela diz que tem feito 
muito sucesso.

Estilista cria looks de festa 
junina para pets

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

Fotos: Divulgação
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O mercado farmacêu-
tico vem em um contínuo 
caminho de crescimento 
em uma comparação dos 
resultados dos últimos 
12 meses em um perío-
do finalizado em março 
de 2021 com o mesmo 
período do ano anterior, 
os resultados apontaram 
uma alta de 16,2% dos 
valores vendidos, segun-
do dados da IQVIA.

Para analisar esse 
mercado foi realizada a 
Pesquisa Sobre o Com-
portamento do Consu-
midor em Farmácias no 
Brasil - Edição 2021, apli-
cada pelo IFEPEC (Insti-
tuto Febrafar de Pesquisa 
e Educação Corporativa) 
em parceria com a Uni-
camp e que entrevistou 
4.000 consumidores de 
farmácias em todo o país.

A pesquisa analisou 
quais o comportamento e 
os tipos de medicamentos 
que são adquiridos pelos 
consumidores e apontou 
que, entre os entrevis-
tados, o gasto médio de 
compra foi de R$ 54,01.

Segundo as respostas 
dos consumidores, 62,6% 
compraram pelo me-
nos um genérico dentre 
os produtos adquiridos, 
desses 25% compraram 

apenas genéricos. Já em 
relação aos produtos de 
marcas, ele fez parte das 
compras de 63,9% dos 
consumidores e 24,4% 
compraram apenas esses 
produtos. Já os não me-
dicamentos participaram 
de 23,4% das cestas de 
compras e apenas 4,6% 
compraram apenas essa 
categoria.

Observa-se nesse pon-
to um aspecto interessan-
te desse mercado, que é a 
consolidação dos genéri-
cos, porém ainda se tem 
uma força contínua dos 
medicamentos de marca.

Dentre os motivos do 
destaque desses medica-
mentos, com certeza está 
o preço. Na mesma pes-
quisa os consumidores 
ao serem questionados 
sobre quais os critérios 
de escolha de uma farmá-
cia, ficou bem claro que o 
bolso e a comodidade são 

fatores primordiais na 
decisão, deixando vários 
outros de lado.

Dos entrevistados: 
75,4% afirmaram es-
colher os estabeleci-
mentos pelos preços e 
14,9%apontaram a lo-
calização como fator im-
portante para a escolha. 
Além desses fatores, fo-
ram considerados tam-
bém: o estoque (5,1%), 
possuir atendimento da 
Farmácia Popular (2,4%), 
a facilidade de estacionar 
(0,9%) e o bom atendi-
mento (1,1%).

A pesquisa que buscou 
uma análise do perfil de 
consumo e que desta vez 
também buscou analisar 
os reflexos da pandemia 
para os frequentadores 
de farmácias.

"A realização dessa 
pesquisa no decorrer dos 
anos vem se mostrando 
uma ótima ferramenta 
de apoio na tomada de 
decisões, retratando de 
forma real o comporta-
mento dos consumidores 
nos agrupamentos de far-
mácias de cada região. É 
imprescindível dispor de 
dados para estruturar os 
melhores rumos a serem 
tomados", avalia Edison 
Tamascia, presidente da 
Febrafar.

Mercado farmacêutico cresce mais na 
pandemia, diz estudo

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

Foto: Reprodução

Foto: Divulgação

O diretor de Carnaval 
Luiz Fernando Ribeiro do 
Carmo, conhecido como 
Laíla, de 78 anos, mor-
reu nesta sexta-feira (18) 
vítima da covid-19. A in-
formação foi confirmada 

pela neta do diretor de 
Carnaval. Laíla estava in-
ternado no Hospital Isra-
elita Albert Sabin, no Rio.  
Laíla é o segundo maior 
vencedor de títulos do 
Carnaval carioca.

A TV Globo anunciou, 
na ultima quinta-feira 
(17), a saída antecipada 
do Faustão do comando 
das tardes de domingo. 
Tiago Leifert substitui-
rá o apresentador, a TV 

Globo mudará o nome 
do programa para “Su-
per dança dos famosos”. 
A mudança seguirá até 
dezembro onde Luciano 
Hulk assumirá o horário 
com um novo programa. 

A cantora Pabllo Vittar 
anunciou em uma posta-
gem no Instagram o título 
do seu próximo álbum de 
estúdio: Batidão Tropical. 

O disco será lançado dia 
24 de junho, às 21h em 
todas as plataformas di-
gitais. A artista também 
revelou a arte de capa.

Morre Laíla, diretor de Carnaval

Globo antecipa saída de Faustão e Tiago 
Leifet assume Domingão do Faustão

Pabllo Vittar revela capa e data do 
novo álbum

Foto: Reprodução/TV Globo

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Foto: Reprodução/Instagram

Mercado de farmácias só 
cresceu com a pandemia

Consumidor continua comprando 
remédio normalmente
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Investir na pandemia? Será que 
é seguro? Qual é a melhor  forma de 
conseguir render seu dinheiro em 
um momento tão difícil da economia 
brasileira e mundial? Esses questio-
namentos giram em torno de quem 
quer investir e se está preocupado 
em como utilizar o dinheiro que tem 
em mãos. E o Jornal DR1 procurou 
responder essas dúvidas e trouxe 
uma entrevista com Diego Monteiro, 
sócio fundador da DBV Capital, um 
escritório credenciado pela XP Inves-
timentos. No bate-papo, Diego deu 
conselhos de como utilizar bem o seu 
dinheiro e detalhou com profundo 
conhecimento o cenário atual para 
investir no Brasil. Confira agora como 
foi a conversa.

Jornal DR1: O que mudou no merca-
do de investimentos com a pandemia?

Diego Monteiro: O primeiro ponto 
que mudou de fato foi a aceleração do mo-
vimento de transformação que o mercado 
financeiro brasileiro vem sofrendo com o 
surgimento de novos players que competem 
com os grandes bancos. A Pandemia acen-
tuou a necessidade de se ter um especialista 
em investimentos junto ao cliente para auxi-
liar nas tomadas de decisões. Além disso, o 
processo de queda na Taxa de Juros do Bra-
sil se acentuou e com isso os investimentos 
em Poupança e Renda Fixa, principalmente, 
se tornam menos atrativos. Desta forma os 
investidores sentiram a necessidade de dar 
maior complexidade nos seus investimen-
tos em busca de melhores rendimentos e 
com isso passaram a buscar mais informa-
ção, especialistas e outras plataformas fora 
dos Bancos que oferecessem uma variedade 
maior de produtos financeiros, fazendo com 
que esse movimento de transformação do 
mercado acentuou.

JDR1: Qual a forma mais segura hoje de 
investir?

DM: A forma mais segura de se investir é 
a forma que respeite o perfil do investidor. 
Existem clientes conservadores, moderados 
e agressivos. Investir não é uma receita de 
bolo, o que se adequa para você não neces-
sariamente se adequar para mim. Existem 
diversos tipos de investimentos no mercado 
e produtos financeiros para todos os perfis. 

Encontrar os ativos que mais se adequem 
ao perfil do cliente é um excelente caminho 
para não tomar “sustos” durante o processo 
de investimentos. Além de respeitar o perfil 
do investidor é muito importante diversificar 
o patrimônio. A diversificação auxilia muito 
na montagem de uma carteira de investi-
mentos.O que sempre digo, seja em palestras 
ou auxiliando os meus clientes nas tomadas 
de decisão, é que o brasileiro tem uma per-
cepção de segurança distorcida em alguns 
ativos, como na Poupança. Um exemplo claro 
disto é o de que a Poupança é o ativo mais 
seguro do mercado, mas não é! Existem ati-
vos que rendem mais e são tanto quanto ou 
até mais seguros que a poupança; como os 
títulos públicos federais. 

JDR1: Como proteger os investimentos do 
cenário político do Brasil?

DM: Diversificando! Existe 
uma infinidade de possibilida-
des de investimentos em ativos 
internacionais. Nós somos seres 
que sofremos influência de di-
versas culturas nos nossos cos-
tumes, na nossa alimentação, na 
nossa forma de nos vestirmos, 
na arquitetura, etc, mas quando 
falamos de investir em outros 
países mais desenvolvidos, em 
economias mais desenvolvidas 
como a dos Estados Unidos, Eu-

ropa e até mesmo Ásia, ainda é um 
“tabu” para muitos investidores. Hoje 
as estruturas de investimentos per-
mitem que haja esses investimentos 
sem precisar levar o recurso para fora 
do país, como através de muitos veí-
culos de investimentos na plataforma 
da XP Investimentos.  Expor parte 
do capital em ativos internacionais é 
fundamental para a diversificação de 
uma carteira de investimentos e uma 
excelente ferramenta para diminuir o 
risco Brasil. 

JDR1: Quais as melhores formas de 
investir atualmente?

DM: A melhor forma, mais uma 
vez, de se investir é respeitando o 
perfil do investidor e diversificando 
o patrimônio em ativos nacionais e 
internacionais. Um ponto bacana a se 
ressaltar também é que em momen-
tos de crise, diferente do que muitos 

pensam, surgem inúmeras oportunidades e 
a melhor forma de aproveitar as oportuni-
dades é pautar as tomadas de decisão do in-
vestidor sempre em fundamentos, para que 
a racionalidade sobressaia a emoção. 

JDR1: A pandemia ajudou algum setor de 
mercado?

DM: Sim! A mais clássica foi a do setor de 
tecnologia. A chegada da pandemia acentuou 
ainda mais as transformações tecnológicas, 
seja ela para as empresas, seja ela para as 
pessoas. Em um mundo que se viu fechado 
em pouco tempo em virtude da pandemia, a 
tecnologia chegou para aproximar as pesso-
as, para romper as fronteiras e para seguir 
abastecendo a vida das pessoas com o essen-
cial.

“A forma mais segura de se investir é a forma que respeite o perfil do investidor”
Diego Monteiro, sócio-fundador da DBV Capital, explica como está o mercado em momentos de pandemia e dá conselhos sobre como investir certo

E N T R E V I S T A . . . DIEGO MONTEIRO - EMPRESÁRIO

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Diego Monteiro é um dos sócios 
fundadores da empresa

Sócios da DBV Capital, 
investidora credeciada pela XP
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A nave espacial chi-
nesa que partiu da terra 
com uma tripulação de 
três pessoas já se acoplou 
à nova estação espacial da 
China, para uma missão 
de três meses, informou 
a imprensa estatal local. 
A nave Shenzhou-12 aco-
plou no módulo residen-
cial da estação espacial 
Tianhe cerca de seis ho-
ras depois de ter desco-
lado, na quinta-feira (17).

A tripulação vai rea-
lizar experiências cien-
tíficas, trabalhos de ma-
nutenção, caminhadas 
espaciais e preparar a 
instalação de dois módu-
los adicionais. Embora 
a China admita que che-
gou tarde à corrida das 
estações espaciais, o país 
assegura que as suas ins-
talações são de ponta e 
podem durar mais que a 
Estação Espacial Interna-
cional, que está chegando 
ao fim de seu período útil.

A iniciativa também 
relança o programa es-
pacial tripulado da China, 
após um período de cinco 
anos. Com a tripulação 
enviada na quinta, a Chi-

na aumenta para 14 o nú-
mero de astronautas que 
enviou ao espaço, desde 
que alcançou o feito pela 
primeira vez, em 2003, 
tornando-se o tercei-
ro país a fazê-lo, depois 
da antiga União Soviéti-
ca e dos Estados Unidos 
(EUA).

À medida que a eco-
nomia chinesa começou 
a ganhar força, no início 
dos anos 90, a China for-
mulou um plano para a 
exploração espacial, que 
executou numa cadência 
constante e cautelosa.

A China avançou com 
a construção da sua pró-
pria estação, visando al-
cançar o status de potên-
cia espacial. O programa 
espacial é parte de um 
esforço para colocar a 
China no caminho para 
missões ainda mais am-
biciosas e fornecer opor-
tunidades de cooperação 
com a Rússia e outros pa-
íses, principalmente eu-
ropeus, juntamente com 
o Escritório das Nações 
Unidas para Assuntos do 
Espaço Sideral.

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 . . .
Lima Duarte: um dos maiores nomes da TV 

Brasileira
Não é preciso ser ne-

nhum expert em televi-
são para saber que um 
dos maiores atores que 
o Brasil já viu completou 
90 anos em 2020. Aricle-
nes Venâncio Martins, ou 
apenas Lima Duarte, sem 
dúvida fez - e faz - história 
na teledramaturgia bra-
sileira. De personagens 
inesquecíveis e caricatos, 
o nome de Lima Duarte 
praticamente se mistura 
com a história da TV bra-
sileira. E não é só isso, até 
sem, peculiar nome de 
nascença, Ariclenes, aca-
bou sendo conhecido e 
sempre associado ao mi-
neiro da pequena cidade 
de Sacramento, nascido 
em 29 de março de 1930.

Lima Duarte começou 
a carreira trabalhando 
como ajudante em uma 
rádio em São Paulo, cida-
de que tinha chegado com 
seus pais, em carona em 
um caminhão. Depois dis-
so, conseguiu uma vaga 
na sonoplastia, chegando 
a ser ator de novelas na 
rádio. Foi nesse momen-
to, que resolveu adotar 
o nome artístico que o 
deixou mundialmente 
conhecido. A escolha por 
Lima Duarte foi por causa 
de sua mãe, que sugeriu, 
já que esse era o nome 
de seu guia espiritual. Ao 
lado de grandes nomes, o 
ator foi um do Teatro Are-
na, em São Paulo, um dos 
principais centros de dra-
maturgia do Brasil.

Na televisão, iniciou na 
Rede Tupi, chegando nos 
anos 60 à Rede Globo. Foi 
lá que começou a fazer 
personagens que deixa-
ram seu nome gravado 

na história da televisão. 
Lima Duarte explodiu in-
terpretando Zeca Diabo, 
na novela “O Bem Ama-
do'', em 1973. Na Tupi, 
ganhou fama ao fazer 
“Beto Rockefeller”.  Ainda 
nos anos 70 fez “Pecado 
Capital”. Em 1984, apre-
sentou o programa Som 
Brasil, onde também con-
tava histórias de escri-
tores consagrados como 
Guimarães Rosa.

Em seu currículo, Lima 
Duarte tem personagens 
inesquecíveis como SI-
nhozinho Malta, de “Ro-
que Santeiro”, e Sassá 
Mutema, de “O Salvador 
da Pátria”, todas nos anos 
80, tendo ganhado desta-
que também o milioná-
rio Dom Lázaro Venturi-
ni, sócio majoritário da 
Venturini Designers na 
novela “Meu Bem, Meu 
Mal”, de Cassiano Gabus 
Mendes. O personagem 
ficou marcado com frases 
memoráveis ao longo de 
toda a trama.

Já nos anos 90 e 2000, 
Lima Duarte interpretou 
nomes como o empre-
sário Afonso Lamberti-
ni e protagonizou cenas 
emocionantes da trama, 

como a que descobre que 
o filho não morreu e que 
logo em seguida é assas-
sinado na frente dele, na 
novela “Da Cor do Peca-
do”. Ele ainda participou 
de outras tramas como 
“Desejo Proibido”, “Cami-
nho das Índias” e “I Love 
Paraisópolis”. Sua última 
novela foi em “Outro lado 
do Paraíso”, em 2017. De-
pois disso participou de 
minisséries e está com 
projeto para voltar às te-
las neste ano.

Na vida pessoal, Lima 
Duarte foi casado entre 
os anos 1951 a 1961, com 
a atriz Marisa Sanches. 
Tornou-se pai adotivo 
da também atriz Débo-
ra Duarte. Entre 1965 
e 1968, foi casado com 
Martha Godoy de Freitas. 
Entre os anos de 1970 
e 1989, foi casado com 
Mara Martins, com quem 
teve os filhos Júlia, Mô-
nica e Pedro. É avô das 
atrizes Paloma Duarte e 
Daniela Duarte. Lima de-
clarou abertamente que 
não possui uma religião. 
Politicamente, o ator é fi-
liado ao Partido da Social 
Democracia Brasileira 
(PSDB).

Foto: Reuters/Carlos Garcia Rawlins/ABr

Foto: Divulgação/TV Globo

Lima Duarte completou 
91 anos em março

M U N D O . . .
Nave chinesa com 3 

astronautas se acopla à 
nova estação espacial

Missão vai durar três meses e tripulação 
vai realizar experiências, trabalhos de 

manutenção e caminhadas
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Entra ano e sai ano e o 
Rio de Janeiro permanece 
com um problema crô-
nico que as autoridades 
parecem estar cada vez 
mais longe de resolver: a 
violência urbana, comum 
no cotidiano dos cariocas. 
E no centro das discus-
sões sobre a segurança 
pública, está a relação en-
tre a violência e o tráfico 
de drogas. Nesse meio, 
confrontos entre trafi-
cantes e policiais são fre-
quentes no Rio desde que 
as autoridades resolve-
ram retomar territórios 
controlados pelo tráfico, 
mas incursões da polícia 
nas comunidades de for-
ma pouco planejada tem 
causado (e isso não é de 
hoje) cada vez mais víti-
mas, inocentes ou não.

Um dos casos mais 
recentes, que ganhou re-
percussão internacional, 
foi o da designer de inte-
riores Kathlen Romeu, de 
24 anos, morta com uma 
bala perdida de fuzil du-
rante um confronto entre 
PMs e suspeitos na comu-
nidade do Lins de Vas-
concelos, na Zona Norte, 

dia 8 de junho. Kathlen 
foi atingida na altura do 
tórax, e o bebê que ela es-
perava também morreu.

Para a família da jo-
vem, o disparo partiu de 
uma arma da polícia. A 
Secretaria de Estado da 
Polícia Civil (Sepol) diz 
que 12 policiais estavam 
na comunidade e partici-
param da ação, mas que 
ainda apura quem deu o 
tiro, se um policial ou um 
traficante. Os agentes da 
Delegacia de Homicídios 

a p r e e n d e -
ram as ar-
mas usadas 
pelos poli-
ciais no con-
fronto (10 
fuzis calibre 
7.62, dois 
fuzis calibre 
5.56 e nove 
pistolas).

A Secre-
taria de Es-
tado de Po-
lícia Militar, 
por sua vez, 
afirma que, 
em paralelo 
às investi-

gações da Polícia Civil, “a 
Coordenadoria de Polícia 
Pacificadora (CPP) ins-
taurou um procedimen-
to apuratório para ave-
riguar as circunstâncias 
do fato”. Ainda conforme 
a secretaria, os policiais 
militares envolvidos na 
ação foram afastados das 
ruas.

O Ministério Público 
do Rio (MPRJ) também 
faz uma apuração própria 
do caso. A 3ª Promotoria 
de Justiça de Investiga-
ção Penal Especializada 
instaurou Procedimento 
Investigatório Criminal 
para investigar, de forma 
independente, os fatos 
que causaram a morte de 
Kathlen. Além disso, o MP 
diz que apura se houve 
crime militar.

Outra ação da polícia 
de muita repercussão em 
2021 aconteceu no Jaca-
rezinho, em 6 de maio. 
Considerada a mais letal 
da história do Rio, ter-
minou com 28 mortos. A 
polícia disse que 27 deles 
eram pessoas ligadas ao 
crime. O outro morto foi o 

policial André Leonardo 
de Mello Frias, 48 anos, 
atingido por um tiro na 
cabeça no confronto.

A polícia disse que a 
operação foi desenca-
deada após receber de-
núncias de que trafican-
tes aliciavam crianças e 
adolescentes para inte-
grar a facção que domina 

o território. De acordo 
com a investigação, os 
criminosos exploravam 
práticas como o tráfico, 
roubo de cargas, roubos 
a transeuntes, homicídios 
e sequestros de trens da 
Supervia, entre outros 
crimes. Mas mesmo com 
tantas informações so-

bre o grupo, a polícia não 
conseguiu montar uma 
ação que evitasse tantas 
mortes.
Inocentes, policiais e 
criminosos morrem 

Somente entre janeiro 
e março deste ano, 453 
pessoas morreram em 
ações policiais no Rio de 
Janeiro, 4% a mais que no 
mesmo período do ano 
passado, quando ainda 
não estava em vigor a de-
terminação do STF (Su-
premo Tribunal Federal) 
que restringiu operações 
em favelas fluminenses. 
De acordo com a decisão, 
do ministro Edson Fa-
chin, as ações durante a 
pandemia deveriam ocor-
rer apenas em hipóteses 
"absolutamente excep-
cionais" e deveriam ser 
comunicadas ao MP. 

Dados disponíveis no 
site do MP revelam que, 
entre 14 de junho de 
2020 e o último dia 13 de 

abril deste ano, as polí-
cias Militar e Civil estadu-
ais realizaram 489 ações 
em favelas, média de 1,6 
por dia. Com relação ao 
número de policiais mor-
tos no Rio, somente em 
2021, até maio, já eram 
mais de 20.

Ações policiais sem planejamento, fogo cruzado e mortes
Violência urbana histórica nas comunidades do Rio ainda ceifa vidas de centenas de pessoas, inocentes ou não

CONTINUAÇÃO PÁGINA 15

Foto: Reprodução
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Entre janeiro e março, 453 pesso-
as morreram em ações policiais 
no RJ

Ação da polícia no Jacarezinho 
deixou 28 mortos

Jovem grávida morreu 
após ser atingida por tiro
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O governo fluminense 
informou que, que entre 
janeiro e março de 2021, 
a PM efetuou cerca de 
6 mil prisões e apreen-
deu 1.372 armas de fogo, 
sendo 85 fuzis, nas ope-
rações e vem batendo na 
tecla de que “a política 
de segurança do estado é 
baseada em inteligência, 
investigação e tecnolo-
gia, tendo como objetivo 
a preservação de vidas”. 
Depois do caso do Jaca-
rezinho, a secretaria de 
Estado da Polícia Civil im-
pôs sigilo, por cinco anos, 
em todas as informações 
sobre operações policiais 
desencadeadas no estado.

A decisão do minis-
tro Fachin de vetar com 
uma canetada operações 
no Rio, pelo visto, além 
de não estar dando freio 
ao derramamento de 
sangue que pode vitimar 
qualquer pessoa, este-
ja ela envolvida ou não 
nas ações, também não 
é pertinente, pois inibe a 
busca e prisão de malfei-

tores. O que é preciso, de 
fato, é atuação da polícia 
com mais inteligência, de 
forma estratégica para 
evitar operações inefi-
cientes e desastrosas.

Episódios como os 
citados anteriormente 
poderiam ser evitados 
se as incursões nas co-
munidades fossem fei-
tas de forma planejada, 
para justamente evitar 
confrontos e mortes, so-
bretudo de pessoas ino-
centes, como foi o caso da 
designer Kathlen Romeu.

É importante citar 
também que o tráfico 
que gera tanta violência 
e mortes é favorecido 
por aqueles que utilizam-
-se de drogas, ou seja, 
os usuários de drogas, 
e pelo descaso históri-
co do poder público em 
relação às comunidades 
carentes, onde a maioria 
das pessoas de bem vi-
vem sem nenhuma dig-
nidade e sem oportuni-
dades de sair da miséria. 

Garantir disponibili-
dade e manejo sustentá-
vel da água e saneamento 
para todos. Esse é o 6º 
Objetivo para o Desenvol-
vimento Sustentável da 
Organização das Nações 
Unidas (ONU).

A água está no centro 
do desenvolvimento sus-
tentável e das suas três 
dimensões - ambiental, 
econômica e social. Os 
recursos hídricos, bem 
como os serviços a eles 
associados, sustentam 
os esforços de erradica-
ção da pobreza, de cres-
cimento econômico e 
da sustentabilidade am-
biental. O acesso à água 
e ao saneamento importa 
para todos os aspectos da 
dignidade humana: da se-
gurança alimentar e ener-
gética à saúde humana e 
ambiental.

A escassez de água 
afeta mais de 40% da 
população mundial, nú-
mero que deverá subir 
ainda mais como resulta-
do da mudança do clima 
e da gestão inadequada 
dos recursos naturais. É 
possível trilhar um novo 
caminho que nos leve à 
realização deste objetivo, 
por meio da cooperação 
internacional, proteção 
às nascentes, rios e bacias 
e compartilhamento de 
tecnologias de tratamen-
to de água.

Até 2030 precisamos 
apoiar e fortalecer a par-
ticipação das comunida-
des locais, para melho-
rar a gestão 
da água e do 
saneamento; 
ampliar a co-
operação in-
ternacional e 
o apoio ao de-
senvolvimen-
to de capaci-
dades para os 
países em de-
senvolvimen-
to em atividades e pro-
gramas relacionados a 
água e ao saneamento, in-
cluindo a coleta de água, 
a dessalinização, a efici-
ência no uso da água, o 
tratamento de efluentes, 
a reciclagem e as tecno-
logias de reuso; proteger 
e restaurar ecossistemas 
relacionados com a água, 
incluindo montanhas, 
florestas, zonas úmidas, 
rios, aquíferos e lagos.

Implementar a gestão 

integrada dos recursos hí-
dricos em todos os níveis, 
inclusive via cooperação 
transfronteiriça; aumen-
tar substancialmente a 
eficiência do uso da água 
em todos os setores e as-
segurar retiradas susten-
táveis e o abastecimento 
de água doce para enfren-
tar a escassez de água, e 
reduzir substancialmente 
o número de pessoas que 
sofrem com a escassez de 
água; melhorar a quali-
dade da água, reduzindo 
a poluição, eliminando 

despejo e minimizando 
a liberação de produtos 
químicos e materiais pe-
rigosos, reduzindo à me-
tade a proporçãode águas 
residuais não tratadas, 
e aumentando substan-
cialmente a reciclagem e 
reutilização segura glo-
balmente.

Alcançar o acesso a sa-
neamento e higiene ade-
quados e equitativos para 
todos, e acabar com a de-
fecação a céu aberto, com 
especial atenção para as 
necessidades das mulhe-
res e meninas e daqueles 
em situação de vulnera-
bilidade; alcançar o aces-
so universal e equitativo 
à água potável, segura e 
acessível para todos. Po-
demos e devemos fazer a 
nossa parte.  É possível!

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 6: Água limpa e saneamento

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução/TV Globo

Policial André Frias morreu na 
operação do Jacarezinho
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Vai dizer que nunca 
ouviu falar no Free Fire? 
Ainda não existe um lu-
gar que você esteja onde 
não consiga escutar sobre 
esse jogo. É um dos maio-
res fenômenos mobile do 
mundo. Caso ainda não 
tenha ouvido falar sobre 
Free Fire, então se prepa-
ra que vou dar uma pali-
nha para vocês.

Free Fire é um jogo 
mobile de Tiro, Ação e 
Aventura, do gênero Batt-
le Royale, desenvolvida 
pela Vietnamita, 111dots 
Studio e tendo como sua 
principal publicadora a 
Garena. Seu primeiro apa-
recimento foi em novem-
bro de 2017, com o beta 
aberto e lançado para to-
dos os sistemas operacio-
nais de celular (Android 
e iOS) em dezembro de 
2017.

O jogo segue o padrão 
do Battle Royale. Você 
tenta sobreviver até ser 
o último vivo da partida 
para conseguir ganhar. 
É notável a inspiração 
para o desenvolvimento 
do Free Fire em cima do 
PUBG, que foi o prodígio 
do gênero para os mobi-
les. 

Free Fire consiste to-
talmente a um público 
geral. O jogo, em si, é bas-
tante leve e acessível. E é 
notável que os grandes 
usuários do jogo são o 
público infantil. E quando 
chegou, em 2018, o jogo já 
se tornou uma febre mun-
dial, sendo o mais baixa-
do do Google Play Store 
(Android) e da App Store 
(iOS). 

Já sendo referência em 
todo o mundo, não demo-
rou muito para que en-
trasse para o mundo do 

eSports. No Brasil, o seu 
primeiro campeonato co-
meçou em 2018, entre 15 
e 24 de setembro, com o 
nome de Copa do Brasil 
de Free Fire, com mais 
de 800 equipes partici-
pando. Sim, isso é muita 
gente jogando. Tivemos 
outro campeonato nacio-
nal estreado pela Brasil 
Game Show (BGS), a Bra-
sil Game Cup, no mesmo 
ano, em 14 de outubro. 
Em 2019, tivemos o nos-
so primeiro campeonato 
mundial do game: o Free 
Fire Wold Cup 2019, que 
ocorreu em Bangkok, na 
Tailândia. 

Em 2020, devido à 
pandemia, a segunda edi-
ção do torneio mundial 
teve que ser cancelada. 
Seria sediado no Brasil. 
Para evitar perder um ano 
de campeonato, o evento 
foi substituído pelo Free 
Fire Continental Series, 
totalmente online, fun-
cionando como uma li-
bertadores. Na região da 
América Latina, tivemos 
uma campeã brasileira 
nas mãos da Team Liquid. 
O Brasil hoje tem uma liga 
totalmente nacional que é 
a LBFF (Liga Brasileiro de 
Free Fire), o torneio mais 
querido dos brasileiros.

Não conhecia o Free 
Fire? Não perca tempo.

No último 8 de junho, 
o Google lançou no Brasil 
uma versão do aplicativo 
que tem como intuito en-
sinar programação, até 
mesmo para iniciantes. 
Chamado Grasshopper, 
ele já pode ser encontra-
do para PC ou como apli-
cativo para dispositivos 
Android e lá você apren-
de a montar sites, criar 
animações, entre outras 
técnicas.

O programa, que foi 
criado por uma equipe do 
próprio Google chamada 
“Area 120” não é novo. 
Ele foi feito lá em 2018, 
sendo lançado aqui em 
nosso país só agora. De 
acordo com a companhia, 
o lançamento para o Bra-
sil tem como objetivo “re-
mover as barreiras que 
limitam o acesso à educa-
ção e preparar adultos e 
jovens para carreiras que 
utilizam a programação”.

A empresa afirmou 
que essa é uma oportu-
nidade importante, já 
que o conhecimento em 
programação se tornou 
essencial para os profis-
sionais do futuro.

"Programar está se 
tornando uma habilidade 
essencial no mercado de 
trabalho, e queremos que 
todos possam aprender 
sobre isso", afirmou Su-
sana Ayarza, diretora de 
marketing do Google.

O Grasshopper integra 
o programa Cresça com 
o Google, que reúne pro-
gramas da marca que são 
voltados para o desenvol-
vimento de pessoas e ne-
gócios.

As aulas são realiza-
das através de uma me-

todologia interativa. As-
sim, o usuário consegue 
aprender com ajuda de 
quebra-cabeças visuais, 
entre outros recursos. A 
plataforma permite que 
as pessoas tenham acesso 
a lições sobre como criar 
animações com JavaS-
cript, resolver problemas 
com códigos e até cons-
truir sites com HTML e 
CSS.

O aplicativo já foi uti-
lizado por pelo menos 1 
hora por mais de 1 mi-
lhão de pessoas desde 
que foi lançado em 2018. 
O Google lembrou, ainda, 
que o Grasshopper tem 
ajudado na inclusão de 
mulheres no setor de tec-
nologia. Inclusive, o nome 
da ferramenta foi dado 
em homenagem a Grace 
Hopper, uma das pionei-
ras na programação de 
computadores.

A principal novidade é 
que agora os brasileiros 
terão todas as instruções, 
incluindo suporte e fee-
dback em seu idioma na-
tivo. Isso porque o conhe-
cimento em tecnologia é 
essencial para o futuro.

Um estudo recente do 
Google com a consulto-
ria Bain & Company de-
monstrou que no Brasil, 
em média 30% dos de-
senvolvedores vieram de 
outras atividades. Do to-
tal, 80% dizem que houve 
melhoria na qualidade de 
vida e também na pers-
pectiva de crescimento. 
Enquanto metade diz que 
recomendaria a carreira 
para seus amigos.

Por último, mas não 
menos importante, é vá-
lido lembrar que ao final 
de cada curso escolhido 
no Grasshoper haverá um 
certificado no final. Não 
podemos esquecer que 
a Iniciativa é realmen-
te boa, vale a pena tirar 
5 minutinhos do seu dia 
(no app há um espaço 
de lembrete com horá-
rios para dias seguidos 
ou alternados, flexionan-
do o seu aprendizado de 
acordo com a sua agen-
da semanal) e aprender 
uma nova profissão. Fica 
a Dica.

Grasshopper: Google traz ao Brasil ensino 
gratuito de programação

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 . . .
É o Free Fire

JONATHAN OLIVEIRA
Designer Gráfico, Fotografo e 
Diagramador do jornal DR1

jonathanoliveira@jornaldr1.com.br

E - S P O R T S . . .
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Selecionamos vagas de 
emprego e estágio aber-
tas no Rio, para diferentes 
níveis de escolaridade.

Sine tem 343 vagas
O Sine está com 343 

vagas. Na Região Metro-
politana, são 204 opor-
tunidades, sendo 53 para 
Telemarketing e 51 para 
Auxiliar de Linha de Pro-
dução. Na Região Serra-
na, há 122 vagas, 20 delas 
para gente Administrati-
vo e 51 para Técnico de 
Suporte de TI. No Médio 
Paraíba, são 17 vagas 
para Eletrotécnico, En-
carregado de Obras, Mo-
torista de Caminhão etc.

 Os candidatos devem 
realizar consulta presen-
cial ou pelos canais digi-
tais: empregabrasil.mte.
gov.br ou aplicativo Sine 
Fácil. O cadastro também 
pode ser realizado por 
meio do envio do currícu-
lo para o e-mail vagas@
trabalho.rj.gov.br.

Comunidade Católica
A Comunidade Ca-

tólica Gerando Vidas 
anunciou vagas para 
açougueiro, operador de 
caixa, ajudante de cozi-
nha, auxiliar de serviços 
gerais, fical de prevenção 
de perdas, vigilante patri-
monial, assistente admi-
nistrativo, controlador de 
acesso e apoio, operador 
de estoque, atendente, 

recepcionista, meren-
deira, porteiro, faxineiro 
predial, jardineiro etc. 
Os formulários para ins-
crição estão nas páginas 
da Comunidade no Face-
book e Youtube.

Estágio
A Fundação Mudes 

oferece 264 vagas de es-
tágio (níveis superior, 
médio e técnico), com 
bolsas de até R$ 2 mil. 
Para se candidatar, bas-
ta acessar: www.mudes.
org.br/. Já o CIEE recruta 
pessoa com deficiência 
para vaga de ajudante de 
limpeza, via CLT, em asso-
ciação de assistência so-
cial. Interessados devem 
encaminhar o currículo 
e laudo médico com CID 
para programapcd@cie-
erj.org.br, colocando no 
assunto CLT – PCD500.

Vagas temporárias
A Secretaria Munici-

pal de Assistência Social 
de Nova Iguaçu abriu se-
leção para contratação 
temporária de funcio-
nários que vão atuar no 
Programa Criança Feliz. 
São 105 vagas, sendo 10 
para supervisor, 10 para 
técnico do SUAS – Primei-
ra Infância e 85 para visi-
tador. As inscrições pode-
rão ser feitas até as 17h 
de terça-feira (22) pelo 
site da Prefeitura de Nova 
Iguaçu.

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

estágio abertas no RJ

Foto: Divulgação

Com informações da          
Agência Brasil

O Ministério da Edu-
cação (MEC), em parceria 
com a Rede Nacional de 
Ensino e Pesquisa (RNP), 
lançou no último dia 7 de 
junho uma plataforma 
universitária de conteúdo 
audiovisual, chamada de 
o Eduplay. A ferramenta, 
reúne quase 30 mil víde-
os relacionados a ensino, 
pesquisa, saúde e cultura, 
com acesso gratuito, per-
mite o acesso a transmis-
sões ao vivo, programas 
de televisão, canais exclu-
sivos, videoaulas, rádios e 
podcasts.

De acordo com o MEC, 
o novo serviço permite o 

acesso gratuito e prático 
a conteúdos exclusivos 
relacionados ao ensino, 
pesquisa e extensão di-
recionados ao ensino su-
perior no país. Segundo o 
Ministério da Educação, 
o Eduplay foi desenvolvi-
do para atender especifi-
camente aos estudantes 
universitários, professo-
res e pesquisadores que 
utilizam esse tipo de tec-
nologia para realização 
de estudo e trabalho.

O governo informou 
que a nova plataforma 
não tem propagandas 
comerciais e permite a 
segurança do conteúdo 
postado na rede, e a rea-
lização de aulas ao vivo e 
que podem ser gravadas 

por meio da integração 
com o Moodle e com a 
Conferência Web da RNP. 
De acordo com o MEC, os 
conteúdos estarão aber-
tos para toda sociedade.

Todos podem acessar 
o eduplay, em qualquer 
lugar e a qualquer hora. 
Os vídeos publicados pe-
las instituições clientes 
autorizadas são de acesso 
livre e podem ser encon-
trados no portal eduplay.
rnp.br. O processo de ade-
são do portal é simples e 
consiste somente na libe-
ração de permissões.

Existe duas formas 
para se autenticar no por-
tal: Pela federação CAFe 
(sua instituição precisa 
ter aderido a CAFe, com 
o acesso federado, você 
pode acessa publicar e 
realizar transmissões de 
imediato) ou Conta local 
(ao criar uma conta dire-
tamente no portal você 
deve entrar em contato 
com o Service Desk da 
RNP para que seja veri-
ficado a possibilidade de 
liberação do envio de ví-
deos e transmissões ao 
portal).

MEC lança plataforma online de conteúdo 
audiovisual

Foto: Marcelo Camargo/ABr

Foto: Divulgação

Eduplay permite acesso a conteúdos relacionados ao ensino superior

E D U C A Ç Ã O . . .
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Na plataforma do BRT, 
a conversa referia-se ao 
acidente entre um ôni-
bus e um carro que havia 
atravessado a pista no 
momento em que o ôni-
bus chegava à estação.

Matias disse:
- Nossa, foi perca to-

tal!! O carro ficou em 
frangalhos. Será que o 
motorista conseguiu sair 
vivo?

Damião respondeu:
- Soube que sim. Muita 

sorte! Que perda! Por isso 
os ônibus estão tão atra-
sados. Vamos ter que es-
perar muito!

- Perda, não!! Perca! 

Que perca!!
- Não, você é que está 

falando errado. É perda 
mesmo. Vou te explicar a 

diferença.
Direito ao ponto

Errado: O carro teve 
PERCA total!

Correto: O carro teve 
PERDA total!

A palavra PERDA é um 
substantivo que signifi-
ca se privar (desapossar, 
excluir) de alguém ou de 
algo que se tinha.

Exemplo: Sinto muito 
pela perda do seu tio.

A palavra PERCA é 
uma das conjugações do 
verbo perder. Há outras, 
como percamos, percais, 
percam. Aparece na pri-
meira e terceira pessoas 
do singular do presente 
do subjuntivo e na 3ª pes-
soa do singular do impe-
rativo.

Exemplo: Não quero 
que ela perca a última 
aula!

Muitos de nós, quando 
criança na aula de ciên-
cias, ganhamos a experi-
ência de cultivar um grão 
de feijão ou outro tipo de 
grão. Não há dúvidas que 
é uma ação tão pequena 
mas, ao mesmo tempo, tão 
poderosa... O aprender a 
ter paciência, regar, cuidar 
e olhar. Talvez nem todos 
os professores possam 
perceber o efeito daquela 
curta aula em relação ao 
que ela venha produzir, 
para a grandiosidade do 
futuro.

Por isso, devemos to-
dos agradecermos aos 
professores, por nos en-
sinarem de forma suben-
tendida que assim é a 
vida e o futuro: cultivar as 
sementes do bem, as que 
agregam e as que cons-
troem.  E, com este pensa-
mento, que devemos fazer 
um futuro melhor.

A partir dos atos, à 
princípio pequenos, é que 
podemos plantar as se-
mentes das coisas boas; 
Sementes das mais pre-
ciosas lições de vida. Cui-
dar do caminho, enrique-
ce-lo com bons gestos, boa 
vontade e com vontade! 
Vontade de regar, cuidar e 
agradecer.

Uma palavra de bom 
coração pode mudar todo 
o sentido e significado de 
um dia difícil. Observem 
ao seu redor. O simples 
ato de respirarmos, já é 
motivo de 
muita grati-
dão! Pensem 
nas pessoas e 
no momento 
em que vive-
mos. A vida é 
tão curtinha... 
O que é cem 
anos para um 
universo de 

milênios?
Muitos dizem que o pri-

meiro ato é escolher a boa 
semente. Em seguida, ter 
a certeza de que aquela 
terra é boa para o cultivo. 
Então, só então plantar. 
Contudo, o verdadeiro co-
meço é o cuidar da terra, 
do lugar, para que o seme-
ar das sementes tenha for-
ça para crescer.

Lembrando o “Profeta 
Gentileza”, Gentiliza gera 
Gentileza. Assim, o amor 
gera amor, empatia gera 
empatia... Como a semen-
te, delicada e sozinha, ela 
é capaz de se multiplicar 
aos milhões em seus fron-
dosos frutos, façamos o 
mesmo.

Por fim, como diz parte 
da letra da música “Cora-
ção de Estudante”, com-
posta em 1983 por Mil-
ton Nascimento e Wagner 
Tiso: “Mas renova-se a 
esperança nova aurora a 
cada dia e há que se cuidar 
do broto pra que a vida 
nos dê flor e fruto”.

 Escrito por Raphael 
Montes, o livro conta a 
história de um grupo de 
jovens que deixa uma 
pequena cidade no Pa-
raná para viver no Rio 
de Janeiro. Eles alugam 
um apartamento em 
Copacabana e fazem o 
possível para pagar a 
faculdade e manter vi-
vos seus sonhos de su-
cesso na capital flumi-
nense. Mas o dinheiro 
está curto e o aluguel 
está vencido. Para sair 
do buraco e manter o 
apartamento, os amigos 
adotam uma estratégia 
heterodoxa: arrecadar 
fundos por meio de jan-
tares secretos, divulga-
dos pela internet para 
uma clientela exclusiva 
da elite carioca. A partir 
daí, eles se envolvem em 
uma espiral de crimes, 

descobrem uma rede de 
contrabando de corpos, 
matadouros clandesti-
nos e grã-finos excên-
tricos, e levam ao limite 
uma índole perversa 
que jamais imaginaram 
existir em cada um de-
les.

Raphael Montes é um 
escritor e roteirista bra-
sileiro de literatura po-

licial. Estima-se que, até 
março de 2020, todos 
os seus livros juntos te-
nham vendido cerca de 
100 mil cópias no Bra-
sil  e que a suas obras já 
tenham sido traduzidas 
para 10 idiomas. Estreou 
na literatura em 2009, 
publicando na antologia 
policial Assassinos S/A: 
contos policiais brasilei-
ros (Editora Multifoco), 
pelas mãos do editor 
Frodo Oliveira e da orga-
nizadora Jana Lauxe. Seu 
primeiro conto a ganhar 
as páginas de um livro 
foi A professora, no vo-
lume 1 da antologia em 
questão. Publicou ain-
da na antologia Beco do 
Crime (Frodo Oliveira e 
André Esteves) também 
em 2009, pela mesma 
Editora Multifoco.

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.

Jantar Secreto

Foto: Divulgação
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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

Semeando Futuro

Foto:  Reprodução

Ilustração do músico e  
artista plástico J. Moura
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Pela primeira vez, o 
Rio vai produzir as suas 
próprias mudas de alta 
qualidade para plantios 
urbanos em parques, 
praças e logradouros pú-
blicos. Isso porque a Pre-
feitura lançou agora em 
junho a primeira "Fábrica 
de Árvores" do municí-
pio. A iniciativa da Fun-
dação Parques e Jardins 
(FPJ) e da Secretaria de 
Meio Ambiente é resulta-
do de uma parceria com 
a empresa Farm para a 
construção dos primei-
ros viveiros destinados à 
produção de árvores ur-
banas.

O projeto atende às di-
retrizes do Plano Diretor 
de Arborização Urbana 
(PDAU Rio). Conforme a 
prefeitura, os viveiros se-
rão construídos em uma 
área de cerca e 15 mil 
m², na Fazenda Modelo, 
em Guaratiba. O projeto 
da Fábrica de Árvores foi 
desenvolvido a partir do 
conceito de economia cir-
cular, que prevê um ciclo 
ecológico em que novas 
mudas são produzidas e 
alimentadas a partir do 
material orgânico prove-
niente das podas realiza-
das na cidade.

A capacidade total de 

produção da Fábrica de 
Árvores será de mais de 
10 mil mudas por ano. 
Desse total, 3.400 mudas 
serão produzidas no es-
paço que será construído 
em uma área de 5.750m². 
Outras 8 mil mudas serão 
produzidas em outra área 
de 8.725m², que receberá 
investimentos da Secre-
taria de Meio Ambiente.

De acordo com o cro-
nograma do projeto, a 
obra da Fábrica de Árvo-
res levará cerca de nove 
meses para ser concluída, 
com o plantio das primei-
ras 10 mil árvores urba-
nas previsto para o início 
de 2023.

"O Rio importava ár-
vores de Belo Horizonte 
e São Paulo. Agora, vamos 
produzir e ter autossufi-
ciência. Além disso, a ci-
dade abriga duas grandes 
florestas urbanas e tem 
22% da superfície total 
inteiramente tomada por 
florestas. Este patrimônio 
nos dá esperança para o 

futuro. Mas é preciso ir 
além: garantir árvores 
em ruas e praças", disse 
Eduardo Cavaliere, secre-
tário de Meio Ambiente 
da Cidade.

De acordo com a equi-
pe técnica da FPJ, o horto 
da Fábrica de Árvores se 
diferencia dos demais da 
cidade, pois todo o ciclo 
de vida da planta foi con-
siderado durante a elabo-
ração do projeto. O ciclo 
vai funcionar da seguinte 
forma: os resíduos pro-
venientes das podas das 
árvores da cidade, que 
antes eram descartados, 
serão encaminhados à 

Fábrica de Árvores para 
serem triturados e pro-
cessados até virarem um 
composto orgânico. Esse 
material orgânico, rico 
em nutrientes (adubo), 
irá alimentar e auxiliar 
no desenvolvimento das 
novas mudas.

A grande maioria das 
mudas produzidas na 
Fábrica de Árvores será 
destinada a plantios nas 
zonas Norte e Oeste do 
Rio, que são as regiões 
que apresentam os me-
nores índices arbóreos 
da cidade e que sofrem os 
efeitos das ilhas de calor.

Fotos:  Beth Santos/Prefeitura do Rio

“Fábrica de Árvores” começa a ser implantada no Rio

T I R I N H A S . . . ESTÊVÃO RIBEIRO

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

Capital passará a produzir as próprias mudas para plantios em parques, praças e logradouros públicos

Fábrica de Árvores vai gerar 
10 mil mudas por ano

Prefeitura lançou projeto 
agora em junho
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Meu Santo Antônio, 
meu São Pedro e São João, 
já não se pode mais soltar 
foguetes, fazer fogueiras 
nem soltar balões. As-
sim, cantava o cancionei-
ro popular, relembrando 
os dias festivos de junho, 
prenunciando a chegada 
do inverno.

Entretanto, as foguei-
ras, surgiram e foram uti-
lizadas na era primitiva 
para aquecer, cozinhar e 
afastar as feras, logo, não 
foram criadas para enga-
lanar as noites frias de ju-
nho, nem aquecer os cora-
ções aflitos, das mocinhas, 
em busca de casamentos, 
a fazer simpatias e pedi-
dos a Santo Antônio, "o 
casamenteiro".

Os bilhetes e, simpatias 
para Santo Antônio, bus-
cando arranjar marido, já 
não fazem mais parte dos 
sonhos e fantasias eróti-
cas, das mocinhas casa-
doiras, hoje muito mais 
afeitas, ao feminismo li-
bertador, empoderado 
pelo advento da pílula an-
ticoncepcional, e dos con-
traceptivos, que promove-
ram a verdadeira abolição 
feminina.

As mulheres deste 
novo mundo, estão muito 
mais afoitas e afeitas, ao 
empoderamento social, 
político e econômico, que 

a um casório, outrora, o 
principal sonho de consu-
mo das mocinhas cis, que 
já não buscam nenhum 
príncipe encantado nas 
simpatias aos Santos, mas 
sim, um bom emprego ou 
mesmo, uma cadeira no 
parlamento.

Ao invés de faca na ba-
naneira, almejando vis-
lumbrar a letra do nome 
de algum futuro preten-
dente surgir do sangue, 
emanado da chaga, aberta 
pela faca cravada no corpo 
daquela, que tantos bons 
frutos nos lega, bilheti-
nhos sob o travesseiro, 
aqueles pingos de cera, da 
vela reveladora num pi-
res d'água, Santo Antônio 
amarrado e afogado, de 
cabeça para baixo na xíca-
ra de chá ou ainda muitas 
outras alternativas perse-
guem novos ideais. Tem 
ideias próprias a serem 
viabilizadas.

AGLAETE NUNES
Advogada, militante, escritora e 

cofundadora da OAB mulher

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

Festas Juninas

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

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

Incapacidade Temporária (parte 1)
Os leitores viram nas 

últimas edições que 
abordamos 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 e benefícios 
prestados pela Previdên-
cia Social.

Dentre os benefícios, 
abordaremos o de auxílio 
por incapacidade tempo-
rária, nova denominação 
do auxílio-doença.

Os segurados que são 
acometidos de algum tipo 
de doença ou sofrem aci-
dentes de qualquer na-
tureza ou causa que lhe 
incapacitam para o seu 
trabalho ou de exercer 
sua atividade laborativa 
habitual, têm direito ao 
recebimento do benefício 
de auxílio-doença.

O benefício será conce-
dido ao segurado que não 
se filiou à Previdência So-
cial portador da doença 
ou lesão geradora da in-
capacidade. Se a doença 
é preexistente o benefício 
será negado, salvo se for 
comprovado que a inca-
pacidade foi gerada pelo 
agravamento da doença 
ou lesão.

Para o segurado em-
pregado o benefício é 
concedido a partir do dé-
cimo sexto dia de afasta-
mento do trabalho. Para 
o empregado doméstico, 
o contribuinte individual 
e o segurado facultativo 
o benefício é concedido 
a partir da data do surgi-

mento da incapacidade.
A empresa é respon-

sável pelo pagamento 
do salário dos primeiros 
quinze dias de afasta-
mento. Para os demais 
segurados o INSS pagará 
desde o primeiro dia de 
incapacidade.

Se o segurado ficar in-
capacitado por período 
de até 15 dias retornar ao 
trabalho e dele se afastar 
novamente no prazo de 
60 dias, pela mesma inca-
pacidade, o benefício será 
devido a partir da nova 
incapacitação e a empre-
sa está desobrigada de 
pagar novamente 15 dias 
de salário.

Existem dois tipos de 
benefícios na modalida-
de de auxílio por incapa-
cidade temporária, quais 
sejam: o comum e o aci-
dentário. O auxílio por 
incapacidade temporária 
comum se trata do benefí-
cio originado por incapa-
cidade gerada por todas 

as doenças que não se en-
quadrem como doenças 
profissionais, enquanto o 
auxílio por incapacidade 
temporária acidentário 
está enquadrado efetiva-
mente para as doenças 
desencadeadas pelo tra-
balho ou por traumas e 
doenças geradas por aci-
dente propriamente dito.

Essa espécie de benefí-
cio exige carência mínima 
de 12 contribuições, isto 
é, o segurado de qualquer 
modalidade deve ter con-
tribuído por 12 meses. 
Porém, para a incapacida-
de gerada por doença do 
trabalho ou profissional 
ou por acidente de qual-
quer natureza ou causa 
não há carência. Também 
não haverá carência para 
o segurado acometido 
das seguintes doenças: 
tuberculose ativa, han-
seníase, alienação men-
tal, neoplasia maligna, 
cegueira, paralisia irre-
versível e incapacitante, 
cardiopatia grave, doença 
de Parkinson, espondi-
loartrose anquilosante, 
nefropatia grave, estado 
avançado de doença de 
Paget, AIDS, hepatopatia 
grave e contaminação por 
radiação. Essas doenças 
são revistas e atualizadas 
a cada três anos pelos Mi-
nistérios da Saúde e da 
Previdência Social.

RÔMULO LICIO DA SILVA
Advogado
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As celulites seguem na 
lista dos maiores descon-
fortos enfrentados pe-
las mulheres. Problema 
que afeta mais de 95% 
do público feminino, elas 
causam incômodo e in-
terferem até mesmo na 
autoestima, sobretudo na 
quarentena, quando fica 
difícil manter a rotina de 
exercícios e parece ainda 
mais difícil se livrar de-
las. Uma das opções para 
eliminar as celulites é 
investir em tratamentos 
estéticos para amenizar 
e até fazer desaparecer o 
aspecto conhecido como 
"casca de laranja". Um de-
les é chamado de Goldin-
cision.

A dermatologista da 
Clínica Leger Manoela 
Fassina diz que a celulite 
aparece mais nos glúte-
os, coxas e braços e sua 
causa está relacionada a 
vários fatores, como ge-
nética, alterações circu-

latórias, flacidez, seden-
tarismo, má alimentação, 
problemas hormonais 
e até mesmo o estres-
se. Para pacientes com 
celulites de grau 3 ou 4, 
aquelas que apresentam 
ondulações claramente 
perceptíveis e em alguns 
casos nódulos, inchaço e 
dor, um dos tratamentos 
usado no momento é o 
Goldincision.

"Realizado em consul-
tório, com anestesia local, 
a Goldincision é a com-
binação de duas técnicas 
que se complementam. 
Primeiro o bioestímulo 
de colágeno, o que reduz 
a flacidez e dá firmeza 
para a pele e, depois, o 
rompimento das fibras 
que puxam a pele e cau-
sam as ondulações", diz a 
dermatologista.

A bioestimulação aju-
da a tratar a flacidez, uma 
das causas da celulite. O 
processo consiste na es-

timulação de colágeno 
do próprio paciente com 
algum produto particu-
lado, entre eles o PMMA 
(polimetilmetacrilato), a 
hidroxiapatica de cálcio 
ou a policaprolactona, as-
sociado à subcisão, técni-
ca batizada Goldincision.

"Este procedimento 
não requer internação e 
também não deixa cica-
trizes. A paciente deixa o 
consultório com um cura-
tivo que pode ser retirado 
dentro de 24 horas e uma 
bermuda compressiva 
para reduzir o acúmulo 
de líquido e equimose. Só 
não recomendamos to-
mar sol na região ou reali-
zar atividades físicas por 
sete dias", afirma. Em 30 
dias, a paciente deve vol-
tar para avaliação e para 
checar se um retoque ou 
procedimento comple-
mentar é necessário, diz 
a dermatologista.

Goldincision: Especialista fala de técnica 
usada contra celulites

A London Cosméticos 
nos apresenta o “Hacker 
Protection”, um produto 
com tecnologia disruptiva! 
Uma verdadeira ruptura 
com os padrões, modelos 
ou tecnologias já estabele-
cidos na indústria cosmé-
tica capilar, que irá mudar 
todos os procedimentos 
químicos feitos no salão de 
beleza!

Essa “evolução da revo-
lução da química capilar”, é 
um protetor de fibra capi-
lar, que através da sua ino-
vadora tecnologia S.N.A., 
do sistema White Hat e a 
Nano Serecina, cria um du-
plo escudo protetor para 
os filamentos proteicos, 
e também reforça o CMC 
evitando a degradação da 
fibra capilar.

O CMC é um dos lipídios 
mais importantes da fibra 
capilar, ajudando na reten-
ção da água e da proteína 
dentro da fibra, fazendo 
uma coesão na cutícula. O 
White Hat System, que faz 
referência ao “Hacker do 
Chapéu Branco”, do mun-
do da programação de sis-
temas, é o Hacker “ético”, 
que invade o sistema para 
fortalecê-lo, impedindo a 
invasão pelo “Hacker do 
Chapéu Preto”.

Assim como o Hacker 
da tecnologia, o White Hat 
System do “Hacker Protec-
tion”, entra dentro da fibra 
capilar para barrar a des-
truição promovida pelo 

agente descolorante. 
S.N.A Technology, um 

blend de aminoácidos e co-
lágeno que age no córtex, 
alcançando até as regiões 
cuticulares, trazendo uma 
regeneração total para a 
fibra capilar.

Nano Sericina é uma 
proteína hidrofílica capaz 
de fazer uma ligação com 
a queratina, criando um 
“cimento” trazendo uma 
cutícula muita mais selada.

O Hacker é essencial 
nos serviços de descolora-
ção, podendo também ser 
utilizado nãos serviços de 
alisamento e coloração.

O Hacker Protection 
atua de forma totalmente 
diferenciada de todos os 
plex do mercado, prote-
gendo a fibra capilar com 
muito mais eficácia, pois 
age pelo processo de se-
letividade, promove a real 
proteção dos filamentos 
proteicos e auxilia no pro-
cesso de abertura de cor.

Enfim, é o produto pelo 
qual todos 
os cabelei-
reiros espe-
ravam, para 
entregar um 
r e s u l t a d o 
que combina 
beleza com 
saúde capilar 
nunca antes 
alcançado!

S A Ú D E  C A P I L A R . . .

HELAINY ARAUJO DEVOS
Técnica em Ciências Capilares

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

Hacker “do bem”? A tecnologia 
disruptiva capilar!

Foto: Reprodução

Foto: Divulgação

B E L E Z A . . .
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Como falado no último 
artigo dessa coluna na se-
mana passada, faltava ape-
nas 1,4% da população de 
Nova York a ser vacinada 
para atingir o total de 70% 
dos moradores do estado 
com pelo menos 1 dose 
da vacina anti-Covid-19 e 
consequentemente derru-
bar as barreiras de restri-
ção anti-Covid-19.

A meta foi atingida no 
início dessa semana e na 
terça-feira, dia 15/06/21, 
houve queima de fogos 
de artifício em todo o es-
tado para comemorar o 
cumprimento da meta e a 
maioria da população pro-
tegida contra o vírus.

O Governador do Esta-
do Andrew Cuomo disse 
que os limites de reunião 
social, restrições de capa-
cidade, distanciamento 
social, exames de saúde, 
protocolos de limpeza e 
desinfecção, informações 
de contato para rastrea-
mento foram eliminados. 
E assim o estado de Nova 
York se apro-
xima cada vez 
mais de viver 
em sua totali-
dade o “novo 
normal”.

E n t re t a n -
to, quaisquer 
diretrizes fe-
derais envol-
vendo escolas, 
saúde e trans-

porte público 
permanecem.

Os fogos fo-
ram liberados 
na última ter-
ça-feira a noite 
e foram não só 
em comemora-
ção ao atingi-
mento da meta 
de 70% da po-

pulação com pelo menos 
1 dose da vacina aplicada, 
mas também para saudar 
os profissionais da área 
de saúde que trabalharam 
como heróis na frente de 
batalha contra o Covid-19. 

O Governador Cuomo 
contou com suportes de 
algumas lideranças no es-
tado, entre eles Andrew 
Rigie, diretor executivo do 
NYC Hospitality Alliance, 
que apoiou a decisão do 
Governador na suspensão 
das restrições contra Co-
vid em Nova York, quan-
do fez seu discurso de 
celebração na terça-feira: 
"Após 16 meses de devas-
tação sem precedentes 
nos restaurantes, bares 
e clubes de Nova York in-
fligidos pela pandemia 
COVID-19, é monumen-
tal juntar-se ao governa-
dor Cuomo e aos líderes 
de toda a cidade na torre 
1 do World Trade Center 
para suspender oficial-
mente as restrições aos 

negócios e começar uma 
nova fase de recuperação 
da cidade ", disse Rigie. 
"Este é um passo extrema-
mente importante e notá-
vel em um longo caminho 
para a recuperação. Mui-
to mais ainda precisa ser 
feito para apoiar dezenas 
de milhares de pequenas 
empresas e trabalhadores 
em Nova York: o principal 
desses esforços é o gover-
no federal reabastecer o 
Fundo de Revitalização de 
Restaurantes e fornecer às 
empresas locais o alívio 
urgente de que precisam. "

Hoje não só a cidade 
mas também todo o esta-
do de Nova York vive um 
clima de alívio e comemo-
ração de finalmente po-
der sair e socializar sem 
as tantas preocupações e 
obediência as restrições 
sanitárias.

O meu de-
sejo é que mui-
to em breve o 
meu país, Bra-
sil, também 
possa viver e 
c o m e m o r a r 
esse momento 
e que o povo 
brasileiro vol-
te também ao 
seu “novo nor-
mal”.

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Nova York celebra com fogos de artifício 
o fim das restrições contra Covid-19

P A S S A  A Q U I  N O S  E U A . . .

SILVINA RIOS
Advogada brasileira, especialista em 

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

Esporte é bom
Isso me leva a um dos 

mercados de crescimen-
to mais interessantes da 
China: o esporte. Há al-
guns anos, a indústria do 
esporte chinesa estava em 
péssimo estado, em par-
te devido à exposição de 
uma série de escândalos 
de corrupção envolvendo 
manipulação de resulta-
dos no futebol. Mas agora 
tudo isso mudou e o es-
porte está destinado a se 
tornar 'a próxima grande 
novidade'. A indústria do 
esporte é única na China 
porque sua transmissão 
está sujeita a muito me-
nos censura. O governo 
continua investindo pesa-
damente no esporte, com 
o objetivo de transformar 
o setor em uma indústria 
de 290 bilhões de dólares 
até 2025, o que será equi-
valente a um por cento 
do Produto Interno Bru-
to esperado para aquele 
ano. Nos últimos tempos, 
a China tem procurado 
freneticamente por no-
vos setores que possam 
ajudar a manter sua taxa 
geral de crescimento eco-
nômico. Nesse contexto, o 
esporte é visto como um 
pólo de crescimento po-
tencialmente importante.

Como resultado, em 
2014 o esporte foi de-
signado pela primeira 
vez como uma indústria 
prioritária pelo governo 
central. Naquele mes-
mo ano, o presidente Xi 
Jinping - em uma atitude 
não muito diferente da do 
presidente Mao em 1952, 
quando ele proclamou 
que o tênis de mesa de-
veria se tornar o esporte 

nacional - decidiu que to-
dos na China precisavam 
entrar em forma. Com 
isso em mente, a intenção 
é dobrar a capacidade das 
instalações esportivas da 
China (quase todas nas 
mãos do governo) até 
2022. O esporte também 
é visto como o meio ideal 
para criar heróis chine-
ses e demonstrar orgu-
lho nacional, não só para 
o consumo doméstico, 
mas também no cenário 
mundial. Este último as-
pecto ficou muito claro, 
por exemplo, durante os 
Jogos Olímpicos de 2008 
em Pequim. Em outras 
palavras, o esporte é vis-
to como motor de cres-
cimento tanto da econo-
mia chinesa quanto da 
identidade chinesa. Será 
interessante seguir essa 
tendência e ver se a China 
pode realmente emergir 
como uma nação esporti-
va de ponta ou se o setor 
continuará a ser usado 
principalmente para fins 
de propaganda.

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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Eduardo Paes prome-
teu que a partir de agora, 
quem construir prédios e 
casas irregulares, ele vai 
mandar derrubar. Mas a 
questão é: como o pre-
feito vai conseguir fazer 
algo do tipo? A declara-
ção foi feita no dia do de-
sastre do Rio das Pedras, 
no dia 16 de maio, quan-
do um prédio de quatro 
andares caiu, matando 
uma criança de três anos 
e seu pai, além de outros 
feridos. O que o prefeito 
afirmou em tom de bra-
vata pode até ser possível 
fazer, mas a questão é: 
como ele vai impedir, fis-
calizar, além de dar solu-
ções para quem não tem 
condições de morar em 
lugares melhores e mais 
próximos de seus respec-
tivos trabalhos? Soluções 
existem, mas precisam 
sair do papel e começar 
a impedir que esse tipo 
de construção continue 
sendo feita. No caso re-
cente no Rio das Pedras, 
o prédio foi construído há 
25 anos atrás pelo pai da 
vítima no acidente, sem 
qualquer fiscalização ou 
ajuda de profissionais.

De certo como uma so-
lução inicial, e necessária, 
não basta o governo im-
pedir ou demolir constru-
ções irregulares, tem que 
ter política de moradias 

populares. Com um olhar 
mais abrangente, pode-
-se perceber que não há 
escassez de terrenos e 
terras no Rio de Janeiro 
que possam ser utiliza-
dos para construção de 
casas populares. Como 
essas terras costumam 
ficar distante do Centro 
da cidade automatica-
mente ficam distante do 
emprego de quem preci-
sa dessas moradias para 
sobreviver. É preciso que 
o estado crie situações 
e modifique a forma de 
transporte e intensifique 
a melhorias. Hoje alguns 
trabalhadores ficam de 
duas a três horas presos 
nas conduções até che-
gar ao seu trabalho. Se 
obtivermos uma melho-
ra também nos meios de 
transporte, a facilidade 

de construir moradias 
populares em terrenos 
autorizados, vai diminuir 
de forma significativa es-
ses tipos de tragédias.

Ao observar a demo-
grafia do Rio de Janei-
ro, devido ao problema 
de transportes, unidos à 
falta de moradias, os ci-
dadãos cariocas acabam 
morando em condições 
subumanas para ficarem 
cada vez mais próximos 
do centro da cidade, le-
vando-os a construir mo-
radias de alto risco.Nos 
grandes centros urbanos 
próximos aos produtivos 
não tem espaço físico. Isto 
posto, podemos perceber 
que não basta o governo 
investir em casas popu-
lares distante do centro, 
é preciso que invista no 
transporte público, ruas, 
estradas e facilitando o 
deslocamento do traba-
lhador.

Ciente de todos esses 
problemas, como pro-
messa para os próximos 
anos de mandato, Eduar-
do Paes garantiu que vai 
intensificar essas cons-
truções e irregulares e 
buscar soluções para o 
problema que assola o 

Rio de Janeiro.
“Nós não vamos reti-

rar as casas de todas as 
favelas, de todas as co-
munidades do Rio. O que 
tem que fazer é olhar es-
sas áreas de mais risco, 
estas construções, para 
tentar fazer as melhorias 
habitacionais”, apontou o 
prefeito do Rio.

Paes disse que com 
ele a milícia “não impede 
nunca” a atuação da pre-
feitura. “Comigo não tem 
essa conversa. A gente vai 
agir sempre com firmeza”, 
assegurou e acrescentou:  
"No meu governo a gente 
vai continuar combaten-
do para dar um recado 
muito claro”. Segundo 
ele:  "A gente vai perma-
necer assim. Nem milícia, 
nem traficante, nem de-
linquente se sobrepõe ao 

poder do estado".
NOVO PRÉDIO BALANÇA 

NA MUZEMA
Cerca de dois anos de-

pois do desastre na co-
munidade da Muzema 
- quando dois edifícios 
desmoronaram, matan-
do 26 pessoas - um novo 
prédio na região balan-
çou parecendo que ia 
abaixo, causando pânico 
em moradores. Entre-
tanto, a Defesa Civil do 
Rio de Janeiro liberou o 
retorno dos moradores a 
dois prédios onde foram 
ouvidos estalos durante 
a madrugada, obrigando 
as famílias a deixarem 
suas casas às pressas. As 
construções ficam na Mu-
zema, na Estrada de Jaca-
repaguá, zona oeste da ci-
dade, mesma região onde 
dois prédios desabaram 
em abril de 2019, deixan-
do 23 mortos e oito feri-
dos.  

“Em análise da Defesa 
Civil não foi constatado 
nenhum risco de ruptu-
ra ou desabamento dos 
prédios da Estrada de Ja-
carepaguá. Por esse moti-
vo, o órgão desinterditou 
as edificações e liberou o 
retorno dos moradores”, 
informou o órgão, que ha-
via esvaziado na madru-
gada oito prédios no local 
para avaliação de risco.

Como fiscalizar? Prefeito promete derrubar obras irregulares

Foto: Divulgação/Governo

Foto: Thomaz Silva/ABrFoto: Reprodução

Após o desastre no Rio das Pedras e na Muzema, Eduardo Paes faz promessas em acabar com construções irregulares
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O Segurança Presen-
te decidiu intensificar a 
campanha “Doe e Aqueça 
um Coração”, arrecadan-
do agasalhos e cobertores 
para abrigos que acolhem 
pessoas em situação de 
rua. As doações podem 
ser feitas em todas as 
bases da Operação até a 
próxima segunda-feira, 
dia 21.

Coordenadora das As-
sistentes Sociais da Ope-
ração Segurança Presen-
te, Gilvania Coutinho (na 
foto, à direita) alertou 
para as dificuldades vi-
vidas por inúmeras pes-
soas que hoje vivem nas 
ruas do estado:

"Neste período de 
pandemia, os números 
de doações sofreram uma 
queda. Então, é muito im-
portante que as pessoas 
colaborem separando 
uma peça de roupa em 
bom estado, que não este-
jam usando mais, e façam 
essa doação. Esse peque-
no gesto pode fazer a di-
ferença na vida de muitas 
pessoas", destacou.

Moradora do bairro do 
Flamengo, na Zona Sul ca-
rioca, e parceira do Ater-
ro Presente em diversas 
ações, a jornalista Mar-

gareth Santos Alves (na 
foto, à esquerda) fala da 
importância da campa-
nha promovida pela Po-
lícia Militar, por meio do 
Segurança Presente.

"Eu participo do proje-
to desde o início, há cinco 
anos. Tenho uma rede de 
amigos aqui no Flamen-
go em que convoco todos 
para doar também. O re-
sultado é muito positivo. 
Sinto-me muito honra-
da em ajudar o Aterro 
Presente, cujos policiais, 
além desse gesto solidá-
rio, ainda trabalham com 
afinco para garantir a se-
gurança de quem desfru-
ta do Parque do Flamen-
go", declarou Margareth 
Santos.

A Operação Segurança 
Presente tem 
atualmente 33 
bases no esta-
do: Lapa, Aterro 
do Flamengo, 
Méier, Lagoa, 
Centro, Niterói, 
Leblon, Copa-
cabana, Tijuca, 
Ipanema, Nova 
Iguaçu, Laran-
jeiras, Bangu, 
Botafogo, Aus-
tin, Duque de 
Caxias, Barra da 

Tijuca, Recreio, Grajaú/
Vila Isabel, Bonsucesso, 
São Gonçalo, Madurei-
ra, Jacarepaguá, Belford 
Roxo, Queimados, Irajá, 
São João de Meriti, Magé/
Piabetá, Itaguaí, Cristo 
Redentor, Miguel Pereira, 
Paracambi e Japeri.

TEMPERATURA ABAIXO 
NA CIDADE

E o carioca que está 
acostumado com o calor 
que faz na cidade precisa 
se prevenir mesmo. Nos 
últimos dias, que prece-
dem o início do inverno 
no Rio de Janeiro, os ter-
mômetros espalhados 
pela cidade têm marcado 
temperaturas abaixo dos 
últimos invernos. Além 
disso, o Rio vive um clima 
também de muita chuva 
nos últimos dias. A ten-
dência é que as tempera-
turas baixem ainda mais 
com o começo do inverno 
nesta segunda-feira.

Vale lembrar, que mais 
do que nunca, o auxílio de 
quem doar casaco vai ser 
de suma importância de-
vido a essa previsão que 
espera-se no Rio de Janei-
ro. O projeto estima que 
vai conseguir angariar 
cada vez mais ajudantes.

Na antiguidade e por 
boa parte da idade mé-
dia, o sal foi usado como 
moeda (no pagamento 
de soldados do Império 
Romano, por exemplo) e 
reteve grande valor como 
mercadoria por força da 
ausência de refrigera-
ção na conservação de 
alimentos etc. Identica-
mente, o algodão possuiu 
um grande valor. E o que 
essas lembranças impor-
tam?

Estamos a presenciar 
uma nova forma de ca-
pitalismo – o capitalis-
mo digital com inúmeras 
oportunidades. É certo 
que problemas sempre 
surgirão a reboque assim 
como os pobres sempre 
existirão, como já ensi-
nava Jesus (João, capítulo 
12, versículo 08).

De qualquer forma, as 
oportunidades são exce-
lentes. Por exemplo, na 
educação, o canal Futura 
fez um excelente trabalho 
ao contratar professores 
para aulas de apoio no 
ensino básico e médio.

Isso deveria inspirar 
o governo com relação 
ao ensino superior. Por 

exemplo, uma Biblioteca 
Nacional Digital gratui-
ta com um amplo acervo 
atualizado de obras que 
permitisse a alunos po-
bres e bolsistas de cursos 
caros, como medicina, 
direito e engenharia, o 
acesso integral ao que há 
de melhor em termos de 
literatura técnica sem a 
necessidade de gastos ou 
deslocamentos.

O investimento no en-
sino à distância ainda 
permitiria menos inves-
timentos físicos em no-
vas escolas e as reformas 
das existentes com o uso 
mais racional do dinhei-
ro público. Fica a dica e 
aguardemos a iniciativa 
ou pressão popular. Cor-
diais saudações a todos.

Fotos: Divulgação

Adversidades são grandes 
oportunidades – Ditado Árabe

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

“Doe e Aqueça um Coração”: campanha 
arrecada agasalhos e cobertores para abrigos

Foto: Reprodução

IGNÁCIO DE HOLANDA
Advogando na área de direito 

administrativo e estudante de historia
ignacioaragaoadv3@gmail.com

O QUE PODE VIR POR AI . . .
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Da Agência Brasil               

O segundo mês de 
2021 registrou a criação 
de 343.811 empresas 
no país, um aumento de 
27,2% na comparação 
com igual período de 
2020. A abertura das em-
presas em fevereiro, úl-
timo mês com dados 
consolidados, foi impul-
sionada pelo crescimento 
das chamadas sociedades 
limitadas, que são for-
madas por dois ou mais 
sócios, com elevação de 
71,7%. Os dados foram 
divulgados agora em ju-
nho pelo Indicador Nasci-
mento de Empresas Sera-
sa Experian. 

Segundo o levanta-

mento, o número de mi-
croempresas individuais 
(MEIs) criadas em feve-
reiro cresceu 30,1% e o 
de empresas individuais, 
1,7%. Das 343.811 em-
presas abertas em feve-
reiro deste ano, 276,2 mil 
foram MEIs; 41,4 mil, so-
ciedades limitadas; 12,5 
mil, empresas individu-
ais; e 13,6 mil, outros ti-
pos. 

“Abrir o próprio negó-
cio no Brasil acabou se 
tornando um dos meios 
mais viáveis para gera-
ção de renda. Mesmo com 
um cenário delicado para 
muitas empresas do país, 
a estagnação negativa 
dos níveis de desempre-
go e o tempo mais curto 

da burocracia de abertu-
ra de empresas criam um 
ambiente que favorece a 
ideia de começar um em-
preendimento”, destacou 
o economista Luiz Rabi, 
da Serasa Experian.

Comércio lidera
Dentre as mais de 300 

mil empresas abertas no 
mês de fevereiro de 2021, 
o segmento que mais 
cresceu foi o do comér-
cio, com alta com 37,8%, 
seguido da indústria, com 
35,1%, e serviços, com 
23%. No segundo mês do 
ano, foram criadas 231,8 
mil empresas do setor 
de serviços; 81,3 mil do 
comércio; 26,6 mil da in-
dústria; e 3,9 mil de ou-
tros tipos.

Por regiões, ainda de 
acordo com o levanta-
mento do Indicador Nas-
cimento de Empresas 
Serasa Experian, o Su-
deste do país registrou o 
maior número de empre-
sas abertas em fevereiro, 
179,2 mil, seguido pelo, 
com 60,3 mil, Nordeste, 
com 57,2 mil, Centro-O-
este, com 30,8 mil, e Nor-
te, com 16,1 mil.

I D E I A S  &  N E G Ó C I O S . . .

Sociedades limitadas impulsionam 
abertura de empresas, mostra pesquisa

Segmento que mais cresceu em fevereiro foi o do comércio, 
diz Serasa

Foto:Reproduçao

Foto:Tânia Rêgo/ABr

A pandemia fez muitos 
refletirem sobre o mundo 
ao redor, olharem para o 
próximo, avaliarem a si 
mesmos. Alguns desisti-
ram, os suicídios aumen-
taram. Outros resistiram, 
ainda que outros núme-
ros também crescessem, 
como mortes pela doen-
ça, depressão, violência 
doméstica e familiar, e 
aqueles que mais revelam 
a crueldade humana. Que-
remos paz. Teremos paz?

Nestes tempos de dú-
vida, em que tudo se 
questiona e se desconfia, 
em nosso sentimento de 
autopreservação, tam-
bém se criou a oportuni-
dade para alastrar ainda 
mais o caos e nos obrigar 
a enxergar barbáries que 
tememos jamais serem 
contidas. Como o trabalho 
escravo em todo o mundo, 
mais atual do que nunca, 
cujo “objeto” se encontra 
de todas as raças, etnias, 
credos, gêneros. Negocia-
dos às vezes pela própria 
família, outros sequestra-
dos e até entregues aos 
malfeitores por rendição 
à própria sorte, mantidos 
por grandes empresas, 
incentivado pela pobreza 
de algumas regiões, origi-
nado de conflitos étnicos.

São vários os caminhos 
do tráfico humano, acom-
panhado do tráfico sexual 
e exploração de mulheres 
e crianças, que facilita o 
tráfico de órgãos, que fo-
menta o tráfico de armas. 
Queremos paz? Pois não 
se combate nenhum deles 
sem a guerra contra deles.

O tráfico de armas é 
ainda melhor alimentado 
pelo de drogas. E grupos 
de guerrilha têm crescido 

e tomado ainda mais es-
paço de poder nas locali-
dades, oprimindo a socie-
dade, promovendo atos 
de terror como estupro 
coletivo, torturas, assas-
sinatos. Teremos paz? Há 
chance de paz com quem 
usa armamento capaz 
de abater avião, explodir 
casas, queimar pessoas 
vivas na frente de seus 
pais idosos ou de seus 
filhos menores, pelo pra-
zer, digo, poder, de come-
ter crimes impunimente? 
Não se combate tráfico 
sem guerra. Queremos 
paz?

Que paz teremos ao ig-
norar os refugiados que 
transitam na nossa pró-
pria terra se não apren-
dermos com a história de-
les? Que paz terão os que 
fogem do seu próprio lar 
porque lhe tiraram tudo? 
Qual nosso papel nisto? 
O que afeta um, abala um 
mundo inteiro. 

Podemos sim acolher 
as vítimas, respeitar a ex-
periência dos sobreviven-
tes, aprender de fato para 
sair da caverna de Platão. 
Sobretudo, não podemos 
permanecer apáticos e 
calados diante de nosso 
próprio massacre. Faça a 
sua voz ser ouvida!

Queremos paz!
A  V I D A  C O M O  E L A  É . . .

SABRINA CAMPOS
Advogada e Árbitra

jornaldr1responde@jornaldr1.com.br
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Francisco de Moraes 
Alves, filho de imigran-
tes portugueses, proprie-
tários de um bar na rua 
Acre, onde nasceu em 
19/08/1898, foi mais co-
nhecido como Francisco 
Alves, Chico Alves, Chi-
co Viola e o Rei da Voz 
título dado, no final de 
1933, por Cesar Ladeira, 
então speaker e diretor 
artístico da extinta rádio 
Mayrink Veiga.

Em 1918, Francisco 
Alves decidido de ser 
cantor faz seu primeiro 
teste com o maestro An-

tônio Lago (pai de Mario 
Lago). Aprovado e admi-
tido na Companhia João 
de Deus-Martins Chaves, 
que ocupava o Pavilhão 
do Meier e depois foi para 
o circo Spinelli. Ao mes-
mo tempo, por questões 
de sobrevivência, traba-
lhava como motorista de 
praça.  Fez parte de uma 
companhia artística que 
logo se dissolveu, com a 
pandemia de gripe espa-
nhola que levou a óbito 
seu irmão Juca (José) e 
seu pai.

Com a morte do pai, do 
irmão e o 
casamento 
de suas ir-
mãs, Fran-
cisco foi 
morar com 
sua mãe. 
Neste ano 
(1919), o 
grupo vol-
tou a se or-
ganizar em 
Niterói e, 
mais uma 
vez, ele 

passou a integrar a com-
panhia. Conheceu, neste 
período Sinhô composi-
tor famoso que o apre-
sentou ao filho de Chiqui-
nha Gonzaga que estava 
instalando uma fábrica 
de discos, e já neste ano 
gravou pelo novo selo 
chamado Popular.

Neste trabalho, trazia 
Sinhô como ritmista e as 
duas composições do dis-
co eram de autoria dele, a 
marchinha " O Pé de Anjo" 
e o samba "Alivia Esses 
Olhos" em seguida Sinhô 
passou a ensinar Francis-
co as técnicas vocais.

Era uma figura alta 
magra, andava sempre 
elegante e bem pentea-
do, um profissional ao 
extremo. Nos estúdios de 
gravação era exigente e 
de ouvido apurado, fazia 
valer seu perfeccionismo. 
Como não se deixava ex-
plorar pelos "folgados" 
do meio artístico, pois re-
sistia aos empréstimos de 
dinheiro, ganharia deles 
o título de avarento, mal-
grado ser generoso, mas 
horas certas com pesso-
as e obras de caridade 
que costumava socorrer. 
Apaixonado por futebol, 
foi reserva do Bonsuces-
so e era torcedor do Amé-

rica Futebol Clube.
Desde menino amava 

o ambiente do turfe. Seus 
animais foram por várias 
vezes vitoriosos no hipó-
dromo da Gávea. Outras 
particularidades: jamais 
bebia, fumava até dois 
maços de cigarros por 
dia, tinha medo de micró-
bios, mania de injeção. 
Amava a mãe, a família, 
as crianças e os animais. 
Era simples e alegre, de 
temperamento cordial, 
muito agitado e de falar 
alto. Tinha o semblante, 
por vezes, preocupado, 
de pavio curto e bom de 
briga. Mas, extremamen-
te gentil.

A rigor, 
tudo que 
l a n ç a v a 
era suces-
so. Sabia 
g a r i m p a r 
como nin-
guém a 
música de 
sabor po-
pular, fosse 
de autor 
conhecido 
ou desco-
n h e c i d o . 
Sem dú-
vida um 
g r a n d e 
c o m p o s i -
tor, essencialmente, um 
melodista. Suas parcerias 
autores apenas letristas, 
por exemplo, Orestes 
Barbosa e David Nasser 
foram prova do seu ta-
lento. Deixou mais de 130 
composições e bastaria 
sua obra de autor para 
lhe garantir a perenidade 
na história da música po-
pular.

Francisco Alves a gran-
de estrela dos bons tem-

pos da Rádio Nacional 
passou em Miguel Pereira 
parte de sua vida, ou em 
férias ou administrando 
a loja de tecidos que ha-
via montado na cidade. A 
casa que serviu de mora-
dia para família Alves foi 
demolida, restando ape-
nas como lembrança de 
sua passagem pelo nosso 
município, o Museu Fran-
cisco Alves, dedicado, ex-
clusivamente, ao músico. 
O acervo do museu con-
ta com objetos pessoais, 
fotografias, recortes de 
jornais, vários discos da 
trajetória do artista e o 
violão em lugar de desta-

que, em homenagem ao 
fenômeno da música po-
pular brasileira. Ajudou 
a consagrar importantes 
compositores como Car-
tola, Heitor dos Prazeres 
e Ismael Silva. Imorta-
lizou Canções como Se 
Você Jurar e Ah Que Sau-
dade da Amelia.

Morreu tragicamente 
em acidente de trânsito 
na Rodovia Presidente 
Dutra no ano de 1952.

Chico Alves, Chico Viola, o Rei da Voz

VITOR CHIMENTO
Biólogo e jornalista

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

Fotos: Divulgação



P Á G I N A 27ANO V   NÚMERO 99   19 A 25 DE JUNHO DE  2021. .
JO

R
N

A
L

Um novo destino sur-
ge para quem quer viajar 
pelo Brasil. A Penínsu-
la de Maraú, localizada 
na Bahia, virou um novo 
destino para quem quer 
fugir dos problemas da 
cidade grande e acom-
panhar cada vez mais de 
perto a natureza que o 
país oferece. O passeio é 
recomendado para famí-
lias, pois é uma volta pe-
las belezas naturais que 
diversas cidades da Bahia 
oferecem. O estado, inclu-
sive, é um dos mais visita-
dos do Brasil, inclusive na 
pandemia, já que viagens 
internacionais ficaram 
bem difíceis para os bra-
sileiros desde 2020.

O objeti-
vo do eco-
t u r i s m o , 
que Maraú 
oferece,  é 
levar pais e 
filhos para 
c o n h e c e -
rem o des-
tino com 
um novo 
olhar e no-
vas atitudes. Muito além 
de aproveitar as belezas 
naturais da Península de 
Maraú, os viajantes te-
rão a oportunidade de 
interagir e trocar com 
moradores locais, saber 
mais sobre a realidade, 
os desafios e as grandes 
qualidades de se viver na 
região.

A grande aposta da ci-
dade é o Turismo Socioe-
ducativo, que trata de um 
roteiro com duração de 
7 dias, que vai acontecer 
no próximo mês, entre 
os dias 11 e 17 de julho.. 

Ele inclui atividades na 
Escola Maramar; visita 
à comunidade do Salei-
ro, conversa sobre a im-
portância das tartarugas 
marinhas, com os orga-
nizadores do Coração de 
Tartaruga, e ainda pas-
seio de barco pelas ilhas 
da Baía de Camamu e vi-
sita às piscinas naturais 
de Taipus de Fora.

Os viajantes podem se 
hospedar na Pousada La-
goa do Cassange, que des-
de a sua inauguração, em 
1997, está envolvida com 
a promoção do desenvol-
vimento sustentável em 
Maraú, sendo berço da 
criação da Escola Mara-
mar e de muitos outros 

incentivos à população 
local. A Pousada Lagoa do 
Cassange fica localizada 
em uma faixa de área ver-
de quase isolada, entre a 
Praia e a Lagoa do Cas-
sange.

O pacote vai oferecer 
várias atividades para 
todas as famílias que ti-
verem o interesse em 
conhecer mais uma par-
te maravilhosa do Brasil. 
Na Bahia, o turismo traz 
diversas oportunidades 
para conhecer as verda-
deiras belezas naturais 
do Nordeste.

T U R I S M O . . .
Península de Maraú vira aposta 

do turismo nas férias para família

O Theatro Municipal 
do Rio de Janeiro reabriu 
as portas ao público e 
está disponível para visi-
tas guiadas e também de 
forma virtual. É uma exce-
lente oportunidade para 
que cariocas e turistas 
que ainda não conhecem 
o espaço possam apreciar 
a imponente construção 
centenária, que chama 
a atenção daqueles que 
passam pela Cinelândia, 
e todas as suas estruturas 
internas.

Inaugurado em 1909, 
o Theatro Municipal é 
uma das principais casas 
de espetáculo do Brasil 
e da América Latina. Ins-
pirado na Ópera Paris, o 
projeto começou a sair do 
papel e ganhar forma em 
janeiro de 1905, no gover-
no de Pereira Passos, que 
promoveu uma mudança 

radical no Centro do Rio, 
quando era capital do 
país. Desde então, a casa 
exerce importante papel 
para a cultura carioca e 
nacional, recebendo em 
seu palco importantes ar-
tistas, orquestras e com-
panhias de ballet.

As visitas precisam ser 
agendadas e devem res-
peitar protocolos sani-
tários contra a Covid-19 
e, segundo o governo do 
estado, cada uma tem ca-
pacidade máxima de 15 
pessoas, com duração de 
uma hora. A visita guia-
da começa pela avenida 
Rio Branco, onde as pes-
soas conhecerão o Salão 
Assirius, passando, em 
seguida, pelas principais 
áreas do teatro, incluin-
do a sala de espetáculos e 
camarotes, que não eram 
contemplados no período 

p r é - p a n -
demia do 
novo coro-
navírus. 

O pú-
blico tam-
bém pode 
usufruir do 
espaço por 
meio do 
Tour Virtu-
al 3D Acer-

vo Caroline Lorraine, nas 
redes oficiais do Theatro 
no Facebook e no Insta-
gram. A origem do nome 
é uma homenagem a Ca-
roline Josepha Leopoldi-
ne Franziska Ferdinanda 
de Habsburg-Lorraine, a 
Imperatriz Leopoldina do 
Brasil. 

O Projeto Exposição 
Virtual Acervo Caroline 
Lorraine já percorreu ou-
tros locais importantes 
do Rio, como o Palácio 
Guanabara, o Palácio La-
ranjeiras, o Mosteiro de 
São Bento, o Real Gabine-
te Português de Leitura 
do Rio de Janeiro, a Igreja 
Nossa Senhora do Carmo 
da Antiga Sé e a Igreja da 
Nossa Senhora da Cande-
lária.

Meia-entrada e 
agendamento

Uma parceria entre o 
RioSolidário e o Theatro 
proporciona que os visi-
tantes paguem meia-en-
trada nas visitas guiadas. 
Para usufruir do benefí-
cio, basta levar um quilo 
de alimento não-pere-
cível. Os alimentos são 
destinados ao RioSolidá-
rio, que conta com 1.300 
instituições cadastradas 
nos 92 municípios flumi-
nenses. Os bilhetes têm 
preços de R$ 20 (inteira) 
e R$ 10 (meia-entrada).

O agendamento para 
visitação presencial pode 
ser feito pelo telefone 
(21) 2332-9227, e-mail 
visitaguiada.tmrj@gmail.
com ou pelo site www.
theatromunicipal.rj.gov.
br.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Theatro Municipal reabre as portas com 
visitas guiadas e virtual

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 . . .

Agendamento pode ser feito pela internet, e-mail e por telefone

Theatro foi inaugurado 
no ano de 1909
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Os principais clubes 
brasileiros de futebol 
anunciaram nesta ter-
ça-feira (15) que têm a 
intenção de criar uma 
liga independente para 
comandar o campeonato 
nacional do país, com 19 
dos 20 clubes da Série A 
apoiando a decisão de 
formar uma liga que pos-
sa lhes garantir mais con-
trole do esporte.  

Diferentemente de pa-
íses como Inglaterra, Es-
panha e Alemanha, onde 
a liga é comandada por 
um órgão separado da as-
sociação nacional de fute-
bol, as ligas profissionais 
no Brasil são controladas 
pela Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF).

“Há muito o que fazer, 
e isso começa já”, disse 
o presidente do Bahia, 
Guilherme Bellintani, no 
Twitter. “Por novo calen-
dário, mais planejamen-
to, investimentos e recei-
tas. Por democracia, com 
equilíbrio, união e traba-
lho. Sem conflitos, sem 
ressentimentos”, afirmou.

Os 19 clubes brasi-
leiros (o único que não 
assinou o documento foi 
o Sport Recife, que está 
sem presidente) entre-
garam uma carta à CBF 
expressando sua decisão 
pela “criação imediata de 
uma Liga de Futebol do 

Brasil” que será fundada 
assim que possível.

A carta diz que a deci-
são é “em razão de diver-
sos acontecimentos que 
vêm se acumulando ao 
longo dos anos e revelam 
um distanciamento total 
e absoluto” entre os clu-
bes e a CBF.

A decisão acontece em 
um momento 
de insatisfação 
g e n e ra l i z a d a 
com a CBF, que 
em 31 de maio 
aceitou sediar 
no Brasil a Copa 

América de 2021 com 
duas semanas de antece-
dência, enquanto o Cam-
peonato Brasileiro está 
acontecendo.

Ainda não está defini-
do, mas os clubes da Série 
B, em especial os grandes, 
também devem aceitar 
a ideia da criação dessa 
nova liga.

Com gols de Vitinho 
e Bruno Henrique, o Fla-
mengo garantiu a classifi-
cação para as oitavas de fi-
nal da Copa do Brasil após 
derrotar o Coritiba por 2 a 
0 na noite de quarta-feira 
(16) no estádio do Mara-
canã.

Mesmo com a vanta-
gem alcançada na partida 
de ida (que venceu por 1 
a 0), disputada em Curiti-
ba, o Rubro-Negro buscou 
a todo tempo a vitória, al-
cançando e não teve difi-
culdades para despachar 
o rival, que vive um gran-
de crise.

Anteriormente, o Vasco 
já tinha confirmado a clas-
sificação, após eliminar o 
Boavista, também do Rio 
de Janeiro. Já o Fluminen-
se passou pelo Red Bull 
Bragantino, com uma vi-
tória e um empate. 

Assim, os cariocas clas-
sificados se juntam a ABC, 
Athletico-PR, Atlético-GO, 
Atlético-MG, Bahia, CRB, 
Criciúma, Fortaleza, Grê-
mio, Juazeirense, Santos, 
São Paulo e Vitória nas oi-
tavas de final da Copa do 
Brasil. O sorteio dos con-
frontos da próxima fase 
será nesta terça-feira (22).

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

Fla vence e cariocas terão três 
representantes nas oitavas da CB

Clubes anunciam a intenção de criar liga 
de futebol independente

Enfim clubes brasileiros 
conseguem unanimidade pelo 

bem do futebol nacional
Os clubes brasileiros 

acordaram! Finalmente 
resolveram romper de vez 
com a CBF, após não con-
cordar com algumas atitu-
des do presidente afastado 
do cargo, Rogério Caboclo, 
e escolheram criar uma 
nova liga de clubes, sem o 
consentimento e aprovação 
da entidade. Escolha cer-
teira. Porém, o que chama 
atenção, é o primeiro pas-
so dado: pela primeira vez 
os clubes estão unidos em 
prol do futebol.

O que mais se reclama 
no Brasil é que falta uma 
união entre todos os prin-
cipais clubes do país. Como 
efeito de comparação, 
quando acontece causos 
absurdos na Copa Liberta-
dores, onde nitidamente os 
clubes brasileiros sofrem 
em detrimento dos clubes 
argentinos, dificilmente se 
vê outro clube nacional se 
manifestar em prol de seu 
rival contra a Conmebol. 
Porém, a nova ideia anga-
riou 19 das 20 assinaturas 
possíveis entre times da 
Série A. Apenas o Sport não 
assinou porque está sem 
presidente no momento, 
após a renúncia de Milton 
Bivar.

Chama a atenção essas 
assinaturas, porque o pri-
meiro passo foi dado a fa-
vor do futebol brasileiro. 
Com a união se faz a força, 
já dizia um antigo ditado, e 
tendo todos os 
clubes do país 
com a mesma 
ideia e tentan-
do caminhar na 
mesma direção, 
pode ser um 
grande passo 
para o sucesso 
dessa nova liga. 

Em 1987 e 2000, o futebol 
brasileiro já passou por 
torneios que não foram or-
ganizados pela CBF. Como 
não havia unanimidade em 
ambos nacionais, as com-
petições duraram apenas 
uma temporada e sempre 
foram contestadas.  Agora, 
os que disputam a elite - e 
alguns clubes da Série B já 
foram acionados - pensam 
igual e devem agir igual. 

A ideia é muito boa. Afi-
nal, a Premier League da 
Inglaterra surgiu assim em 
1992 e se tornou a liga mais 
forte e mais rica do plane-
ta. Logicamente, o Brasil 
precisará galgar muitos 
passos ainda para atingir 
esse patamar. Mas o start 
foi muito satisfatório. To-
dos os clubes unidos con-
tra a CBF. Ideia é perfeita. 
Chega de quem realmente 
faz o futebol acontecer ser 
prejudicado. O novo Brasi-
leiro será muito bem-vindo 
pelas torcidas do país.

Foto: Divulgação/CBF

Foto: Divulgação/CBF
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Flamengo Fluminense Botafogo Vasco

X Náutico/PE 
Série B (20/06)

X Bragantino/SP 
Brasileiro(19/06)

X Fortaleza/CE 
Brasileiro (20/06)

X CRB/AL
Série B (19/06)

X CSA/AL
Série B (23/06)

X Fortaleza/CE 
Brasileiro(23/06)

X Atlético/GO 
Brasileiro (23/06)

X Cruzeiro/MG
Série B (24/06)

GUILHERME ABRAHÃO
Jornalista

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

Clubes se unem de forma correta 
para romper com a CBF

Clubes brasileiros pretendem 
romper com a CBF


