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Governador dá pontapé 
inicial em aglomeração

Tom Cavalcante: o grande 
ícone do humor brasileiro

Gripe: vacinação será 
ampliada no Rio

Cargo vitalício do STF
 produziu 11 déspotas!

Camelôs criticam plano de 
revitalização

PÁGINAS 14 E 15

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação/Muca Foto: Reprodução/TV GloboFoto: Reprodução Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Fotos: Montagem/ABr/Paul Childs/Reuters
CPI, IMPEACHMENT, VOTO IMPRESSO E ELEIÇÕES

Entenda toda a movimentação política e jurídica antecipando as eleições de 2022,  
com o debate de como será feito o pleito
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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 . . .

A bagunça que vem 
se tornando o Brasil nos 
últimos anos, inclusive 
nesse momento de pan-
demia, é de entristecer. A 
começar pela CPI da Pan-
demia, que não possui 
qualquer embasamen-
to e averiguação legal, a 
não ser atacar o governo 
federal. Tanto que segue 
não atuando como deve-
ria, de uma forma ampla, 
geral e irrestrita. Agora, 
uma nova discussão: im-

peachment do presidente 
por prevaricação, crime 
que ele teria cometido, 
mas ainda sem provas. 
De qualquer maneira, o 
circo aumenta cada vez 
mais e dessa vez a ideia é 
da forma como será feita 
as próximas eleições. Jair 
Bolsonaro defende o re-
torno do voto impresso, 
o que a maioria se mostra 
contra, inclusive o STE. A 
ideia que pregamos é um 
voto eletrônico, com a 

emissão de um boleto im-
presso. Isto seria de uma 
forma simples, nos mes-
mos moldes de um cartão 
de crédito. A pessoa vota 
e tem o comprovante, o 
mesmo guardado dentro 
da urna eletrônica. Pouco 
mais de 50 países usam a 
urna eletrônica. Será que 
ela é tão segura mesmo? 
Fica aí o questionamento 
que queremos.

Isso parece que nunca 
vai mudar. Esfriou tem 
morador de rua sem am-
paro da Prefeitura que 
acaba até falecendo devi-
do às baixas temperatu-
ras. E olha que estamos 
falando do Rio de Janeiro 
que não é uma cidade tão 
fria. Porém, neste ano, as 
temperaturas estão abai-
xo do esperado e desta 
maneira está ficando di-
fícil. No Centro da cida-

de, por exemplo, na re-
gião da Cinelândia, o que 
mais vemos são morado-
res dormindo nos ban-
cos sem qualquer ajuda 
e "congelando". Estamos 
aqui cobrando o estado e 
o município  uma maior 
atenção para o pessoal 
de rua que está sem au-
xílio.  Os abrigos, que já 
são poucos na cidade, se-
guem vazios porque não 
existe um incentivo e nem 

um preparo das autorida-
des para impedir que os 
moradores de rua sigam 
nessa situação absurda. 
É triste ver o descaso que 
assola o Rio de Janeiro - e 
maior parte do país. Todo 
ano é a mesma coisa. Es-
friou, as pessoas morrem. 
Haja paciência para isso! 
Ninguém aguenta mais 
ver tanta indiferença com 
quem precisa. E parece 
que nunca vai melhorar.

A implicação correta em um Brasil conturbado em todas a frentes

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

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

1)  Quais são requisitos 
devo preencher para ter direi-
to a receber pensão por morte 
do meu marido? Essa pensão 
é pra sempre? (Joana Silva 
Dutra, Realengo)

Os segurados que con-
tribuem para a Previdência 
Social têm direito de dei-
xar uma pensão por morte 
aos seus dependentes. Para 
receber a pensão de forma 
vitalícia é necessário pre-
encher todos esses requisi-
tos: o cônjuge sobrevivente 
precisa ter no mínimo 44 
anos de idade; o segurado 
que morreu deve ter  feito 
ao menos 18 contribuições 
à Previdência; o casamento 
ou união estável precisa ter 
dois anos ou mais. Se o se-
gurado que morreu cumpria 
as exigências de 18 contri-
buições e dois anos de ca-
samento, mas o marido ou 
a mulher tiver menos de 44 
anos, o pagamento da pen-
são será entre 3 e 20 anos, 
dependendo da idade do 
cônjuge sobrevivente.

2) É verdade que os avós 
podem ser obrigados a pagar 
pensão para os netos? (Maria 
Eneida Barbosa, São João de 

Meriti)
Sim, é verdade. Tanto 

avós paternos quanto ma-
ternos são responsáveis 
pelo pagamento de pen-
são alimentícia dos netos 
quando se estiver esgotado 
os meios de cobrança dos 
genitores e comprovada a 
impossibilidade parcial ou 
total dos mesmos. É impor-
tante resaltar que tal obriga-
ção se dá em caráter subsidi-
ário ou complementar e não 
solidário, ou seja, cabível so-
mente quando cabalmente 
demonstrada a insuficiência 
de recursos dos genitores, 
nos termos do artigo 1.698, 
do Código Civil.

3) Tenho que pagar pen-
são mesmo tendo guarda 
compartilhada? (Carina Sou-
za, Tijuca)

Com a aprovação da nova 
lei sobre a guarda compar-
tilhada (lei 13.058/2014), 
mesmo tendo o pai e a mãe a 
guarda compartilhada sobre 
a prole, é possível que seja 
fixada pensão alimentícia 
em favor do filho de acordo 
com as necessidades e pos-
sibilidades das partes.

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

O frio vai aumentando no Rio e moradores de rua seguem sofrendo
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O Bondinho do Pão de 
Açúcar reabriu aos visi-
tantes nesta semana após 
14 dias fechado para uma 
manutenção de seguran-
ça. A atração, uma das 
mais conhecidas do Rio 
de Janeiro, estava parada 
desde 21 de junho para a 
troca das polias.

As polias não eram 
trocadas desde 1972. As 
antigas pesavam sete to-
neladas; as novas, dez to-
neladas. Foram trocadas 
as duas polias motrizes, 
com diâmetro de 2,8 
metros, e seus conjun-
tos operacionais, que 
incluem eixo, mancais, 
base e freios, suportes de 
freio e barra limitadora.

"As polias são respon-
sáveis pela força motriz 
que movimenta o cabo 
tração e assim permitem 
o deslocamento dos bon-
des pelo percurso", afir-
mou Sandro Fernandes, 
CEO do Bondinho.

A ação foi coordenada 
com fornecedores suíços 

e italianos e mobilizou 50 
funcionários e profissio-
nais terceirizados.

"Foi feito um planeja-
mento exaustivo de ma-
nutenção, considerando 
todas as etapas do proces-
so, desde a importação até 
a troca efetiva das polias. 
As polias foram importa-
das da Itália, chegaram de 
navio e foram transporta-
das até o Morro da Urca 
pelo sistema teleférico. 
Este é um momento em-
blemático na história do 
Bondinho, pela grandiosi-

dade da operação", disse 
Fernandes.

De acordo com a ad-
ministração da atração, a 
manutenção estava pre-
vista para 2022, mas, por 
conta da decisão da em-
presa de limitar o público 
por causa da pandemia, o 
processo foi antecipado. 
Diariamente, o parque 
realiza uma série de pro-
tocolos de inspeção e ma-
nutenção dos bondes e de 
toda a estrutura para evi-
tar acidentes.

N O T Í C I A S  D O  R I O . . .

O governador do Rio de 
Janeiro, Cláudio Castro, se 
envolveu em uma polêmica 
no início desta semana. Ele 
foi fotografado na inaugura-
ção de um campinho de fu-
tebol em Senador Camará, 
na Zona Oeste do Rio. Castro 
deu o pontapé inicial na par-
tida de inauguração de uma 
quadra chamada Arena Vie-
gas, com muitos torcedores 
aglomerados nas grades e 
no entorno. Mais de 3 mil 
pessoas estiveram no local.

Pela legislação em vigor 
no RJ, por causa da pande-
mia de Covid, atividades 
esportivas não podem ter 
público. Festas também es-

tão proibidas.Nas fotos que 
vazaram nas redes sociais, 
o secretário estadual do 
Ambiente, Thiago Pampo-
lha, foi marcado. O ocorrido 
foi no último domingo (3). 
Coincidentemente, na terça-
-feira (6), ele recebeu a pri-
meira dose da vacina contra 
a Covid no quartel do Corpo 
de Bombeiros, em Copaca-
bana, na Zona Sul dos Rio. O 
governador, de 42 anos, foi 
imunizado na data destina-
da às pessoas desta idade de 
acordo com o calendário de 
vacinação da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde do Rio.

“Devoto muito a espe-
rança na vacina. Que pos-

samos voltar a enxergar o 
sorriso um do outro”, disse o 
governador.

Castro fez um apelo para 
que a população não esco-
lha a vacina e se imunize na 
data destinada a sua idade, 
além de não esquecer a data 
da segunda dose, para que 
a vacinação tenha um ciclo 
completo.

“Estou muito feliz. Eu 
sempre disse que acredi-
tava no plano nacional de 
imunização é que, no Rio de 
Janeiro, não discutiremos se 
a vacina é x, y ou z e o estado 
cumpriria seu papel no Pla-
no Nacional de Imunização”.

Governador dá pontapé inicial em jogo com aglomeração

Um homem morreu após 
ficar preso no vão entre a 
plataforma e um trem na 
estação Mangueira/Jamelão 
da Supervia, na zona norte 
do Rio. O acidente aconte-
ceu por volta das 6h40 da 
última terça-feira (6). Bom-
beiros do quartel de Vila 
Isabel foram acionados para 
tentar fazer o resgate da ví-
tima. A morte foi constatada 
por volta das 7h25.

Segundo pessoas que es-
tavam no local no momento 
da queda, o homem estava 
com várias sacolas, teria se 
desequilibrado e caído no 
vão. Por meio de nota, a Su-
pervia informou que nesta 
plataforma não há embar-
que de passageiros e que 
a estação é uma das saídas 
para quem desembarca na 

estação Maracanã. A empre-
sa apura como foi provoca-
do o acidente.

Trens do ramal Santa 
Cruz circulavam nos dois 
sentidos após o acidente, 
mas apenas por uma linha 
férrea. Com isso, as com-
posições podem precisar 
aguardar ordem de circula-
ção no local, mas o serviço 
não foi interrompido. 

Antes da pandemia, se-
gundo dados divulgados, 
nove dos 12 municípios da 
Região Metropolitana do 
Rio, atravessados pelas li-
nhas de trens da concessio-
nária SuperVia, registraram 
mortes. Foram no total 70 
atropelamentos, uma morte 
por semana na média anual, 
sendo que 72,6% dos casos 
são de pessoas negras.

Foto: Divulgação/Pão de Açucar

Bondinho do Pão de Açúcar é reaberto Homem morre após se desequilibrar 
na linha do trem

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução/TV Globo

Claudio Castro se vacinou nesta 
semana e se aglomerou

Funcionários trabalham 
na linha do trem

Bondinho foi 
reinaugurado
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Sem sombra de dúvi-
das, temos que pressionar 
o Poder Legislativo (depu-
tados e senadores) para, 
através de Emenda Cons-
titucional ou lei comple-
mentar, mudar as regras 
que regulam a indicação e 
o tempo dos ministros ao 
STF. É inadmissível que, 
em pleno século 21, num 
País com 50 milhões de 
miseráveis, com 15 mi-
lhões de desempregados, 
atravessando uma pande-
mia que já levou a óbito 
mais de 500 mil pessoas, 
tenhamos encastelados 
do STF, ministros com 
cargos vitalícios.

Podemos citar como 
exemplo o ministro Dias 
Tóffoli, indicado pelo ex-
-presidente Lula em 2009. 
Com 42 anos de idade, fi-
cará 33 anos exercendo o 
cargo até aposentadoria 
compulsória aos 75 anos. 
Outro exemplo é o minis-
tro Alexandre de Moraes, 
indicado pelo ex-presi-
dente Temer, em 2017: 
com a idade de 41 anos, 
vai permanecer por 34 
anos no cargo.

Temos 11 ministros 
cometendo uma série de 
irregularidades em suas 
decisões políticas e não 
jurídicas, rasgando literal-
mente nossa Carta Magna, 
praticando "abuso de au-
toridade" no uso de suas 
funções, atentando contra 
a liberdade de locomoção, 
contra a inviolabilida-
de do domicílio, contra o 
sigilo da correspondên-
cia, contra a liberdade de 
consciência e de crença, 
contra o livre exercício 
do culto religioso, contra 
a liberdade de associa-
ção, do direito de ir e vir, 
contra a liberdade de ex-

pressão, resgatando Atos 
Institucionais criados du-
rante os anos de chumbo 
da ditadura militar, quan-
do cerceiam os direitos e 
garantias fundamentais 
assegurados na Constitui-
ção.

Atuando como verda-
deiros déspotas, os 11 
ministros, embora NÃO 
eleitos para o cargo, atu-
am livremente com a cer-
teza da impunidade de 
seus cargos vitalícios. Re-
pita-se: sabedores de que, 
acima deles, há somente 
Deus, e assim se com-
portam como verdadei-
ros imperadores diante 
de senadores submissos. 
Não me reservo a dizer 
que esses senhores atuam 
com verdadeiros tiranos, 
transformando a entidade 
STF em uma forma de go-
vernar pela via do absolu-
tismo.

A função institucio-
nal do STF é servir como 
guardião da Constituição 
Federal. Entretanto, essa 
função está longe de ser 
cumprida pelos 11 dés-
potas, motivo pelo qual se 
faz necessário e urgente 
buscarmos alternativas, 
como de termos no STF 
ministros, mesmo que in-
dicados, com mandato de 
4 anos. Somente assim 

poderemos tornar esse 
País livre.
A hipocrisia da imprensa

Tenho acompanhado 
as entrevistas dos sena-
dores da CPI pelos jorna-
listas de diversos meios 
de comunicação. É visível 
a tendenciosa atuação 
dos repórteres e jorna-
listas quando o assunto 
é favorável ao Executivo. 
Um senador que atua na 
CPI, ao ser entrevistado, 
afirma que tanto o presi-
dente Omar Aziz quanto 
o relator Renan Calheiros 
(ambos envolvidos em 
corrupção) relutam em 
convocar os governadores 
Antônio Garcia (RR), Car-
los Moisés (SC), Coronel 
Marcos Rocha (RO), Hél-
der Barbalho (PA), Ibaneis 
Rocha (DF), Mauro Car-
lesse (TO), Waldez Góes 
(AP), Wellington Dias (PI) 
e Wilson Lima (AM), com-
prometidos com a corrup-
ção e desvio de recursos 
públicos da saúde.

Relutam também em 
convocar o secretário-
-executivo do Consórcio 
Nordeste, Carlos Gabas, 
responsável pela compra 
frustrada de 300 respira-
dores da empresa Hemp-
care no valor de R$ 48,7 
milhões, sendo que não 
houve entrega dos apare-
lhos e nem a devolução do 
dinheiro.

A hipocrisia dos jorna-
listas é tamanha que se a 
matéria não for do inte-
resse dos partidos ditos 
de esquerda, desviam do 
assunto para não comen-
tar. Aliás, as decisões pro-
feridas pelos 11 déspotas 
do STF vão pelo mesmo 
caminho. Conclusão: Está 
na hora de mudanças.

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

Cargo vitalício do STF produziu 11 déspotas!

CARLOS AUGUSTO
(CARLÃO)

Sindicalista, advogado e jornalista
MTb 38577RJ

Brasil tem novo reajuste na gasolina, 
no diesel e gás de cozinha

A Petrobras confirmou 
na última segunda-feira 
(5) o aumento dos preços 
da gasolina, do diesel e 
do gás de cozinha (GLP). 
Os novos valores já foram 
iniciados na terça-feira 
(6), o que gerou mais re-
volta na população, com 
os diversos reajustes que 
vêm sendo feitos. Segun-
do a estatal, os reajustes 
acompanham a elevação 
dos patamares interna-
cionais de preços de pe-
tróleo e derivados.

Para a gasolina, o au-
mento médio será de R$ 
0,16 (6,3%), fazendo com 
que o litro do combustível 
saia de R$ 2,53 e chegue a 
R$ 2,69 nas refinarias da 
estatal.

Já o diesel terá um re-
ajuste médio de R$ 0,10 
(3,7%) por litro, que pas-
sará a custar R$ 2,81 nas 
refinarias da Petrobras.

A estatal anunciou ain-
da que o preço médio de 
venda do GLP para as dis-
tribuidoras passará a ser 
de R$ 3,60 por kg, refle-
tindo um aumento médio 
de R$ 0,20 por kg.

A Petrobras afirma que 
evita repassar imediata-
mente a volatilidade ex-
terna aos preços do mer-
cado interno, mas busca o 
equilíbrio de seus valores 
com o mercado interna-
cional e a taxa de câmbio. 

Segundo a estatal, tal ali-
nhamento “é fundamental 
para garantir que o merca-
do brasileiro siga suprido 
sem riscos de desabaste-
cimento pelos diferentes 
setores responsáveis pelo 
atendimento às diversas 
regiões brasileiras".

Até chegar aos consu-
midores finais, os preços 
cobrados nas refinarias 
da Petrobras na venda às 
distribuidoras são acres-
cidos de impostos, custos 
para a mistura obrigatória 
de biocombustível, mar-
gem de lucro de distribui-
doras e revendedoras e 
outros custos.

“Para o GLP especifica-
mente, conforme Decreto 
nº 10.638/2021, estão 
zeradas as alíquotas dos 
tributos federais PIS e Co-
fins incidentes sobre a co-
mercialização do produto 
quando destinado para 
uso doméstico e envasado 
em recipientes de até 13 
kg”, explica a Petrobras, 
que acrescenta que, no 
caso do GLP, o preço final 
é acrescido do custo de 
envase nas distribuidoras.

Por todo o país, os pre-
ços dos combustíveis su-
biram de forma gradativa 
desde o início da pande-
mia da Covid-19. O Gover-
no ainda vai analisar as 
situações.

Foto: Fernando Frazão/ABr

Preços foram reajustados pela 
Petrobrás, na terça-feira
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B R A S I L . . .
Concurso do Banco do Brasil 

tem 4.480 vagas

O Banco do Brasil está 
com inscrições abertas 
para concurso com 4.480 
vagas para todo o país, 
sendo 71 delas para o Es-
tado do Rio de Janeiro. 
A seleção é para o cargo 
de escriturário, nas áreas 
de agente de tecnologia e 
agente comercial. As vagas 
estão divididas entre 26 
estados brasileiros, sen-
do 2.240 para contratação 
imediata e 2.240 para a 
formação de cadastro de 
reserva -- no Rio, são 35 
vagas imediatas e outras 
36 para reserva.

O edital foi divulgado 
em junho (confira no site 
do Jornal DR1). As inscri-
ções vão até 23h59 de 28 
de julho, custam R$ 38 e 
são feitas no site da Ces-
granrio (https://www.
cesgranrio.org.br/). No 
Rio, há vagas para 85 dos 
92 municípios, e as provas 
serão realizadas na capital 
e em Campos dos Goyta-
cazes.

A remuneração inicial 
é de R$ 3.022,37, para jor-
nada de 30h semanais. Os 
selecionados ainda terão 
benefícios como participa-
ção nos lucros/resultados, 
previdência privada, vale-
-refeição/alimentação de 
R$ 831,16, vale-transpor-
te, auxílio-creche, e auxí-

lio a filho com deficiência. 
O banco ainda promete a 
possibilidade de ascensão 
e desenvolvimento profis-
sional aos funcionários.

Para participar da sele-
ção, é necessário ter idade 
mínima de 18 anos até a 
contratação, além de cer-
tificado de conclusão ou 
diploma de curso de nível 
médio. Os candidatos que 
se inscreverem para o car-
go de agente comercial po-
derão escolher trabalhar 
na rede de agências do BB, 
em todo o país. Já os que 
optarem pelo cargo de 
agente de tecnologia atu-
arão em Brasília. Do total 
de vagas disponíveis, 5% 
das são reservados para 
pessoas com deficiência e 
20% para candidatos que 
se autodeclararem pretos 
ou pardos.

O concurso terá pro-
vas objetivas e redação, 
previstas para o dia 26 
de setembro, e seguirá os 
protocolos de prevenção à 
Covid-19. As provas obje-
tivas terão questões de Co-
nhecimentos Básicos (25 
questões): Língua Portu-
guesa, Língua Inglesa, Ma-
temática e Atualidades do 
Mercado Financeiro; e Co-
nhecimentos Específicos 
(45 questões), de acordo 
com a vaga pretendida.

Taxa de inadimplência deve ser de 4,04% 
este mês, prevê Ibevar

Da Redação com Agência 
Brasil

A taxa de inadimplência 
(recursos livres) deve ficar 
entre 3,77% e 4,31%, com 
média estimada de 4,04% 
para este mês, segundo pes-
quisa do Instituto Brasileiro 
de Executivos de Varejo e 
Mercado de Consumo (Ibe-
var). 

O resultado reflete uma 
queda de 0,15 ponto per-
centual em relação ao real 
valor de maio, e de 0,01 
ponto percentual em rela-
ção ao valor estimado para 
junho de 2021. 

Pelo segundo mês conse-
cutivo, a inadimplência no 
país apresentou baixa em 
relação aos períodos ante-
riores. Em junho, essa mes-
ma taxa foi de 4,05%, - 0,18 
ponto porcentual abaixo do 
valor calculado para maio.

Para o economista e pre-
sidente do Ibevar, Claudio 
Felisoni de Angelo, essa 
retração contínua condiz 
com o aumento da infla-
ção, retração do mercado 
de consumo, altos níveis de 
desemprego no país e com o 
fim do auxílio emergencial. 

“Mesmo com a reabertu-
ra gradual da economia, o 
cenário ainda é de muita in-
certeza para a maioria dos 
consumidores brasileiros. 

Desta maneira, muitas pes-
soas tiveram que cortar gas-
tos e poupar o dinheiro para 
pagar contas. Estes fatores, 
ligados ao aumento do cus-
to de vida e ao fim do auxílio 
emergencial, fizeram com 
que a inadimplência em ju-
lho continuasse a apresen-
tar queda, em relação aos 
períodos anteriores”, expli-
cou Felisoni.

“Outros fatores coerciti-
vos, que influenciaram no 
resultado deste mês, foram 
o aumento da Selic, o fim 
dos programas de parcela-
mentos de alguns bancos 
e a alta inflação dos preços 
nos produtos de bens e con-
sumo do país. Essas qua-
tro situações, atreladas ao 
aumento da taxa básica de 
juros do Brasil, retrai o con-
sumo e, consequentemente, 

afetam a renda e geração de 
novas dívidas pelos consu-
midores”, acrescentou.

Além disso, os últimos 
meses foi de grande baixa 
no consumo do brasileiro. 
Até mesmo farmácia e su-
permercados sofreram com 
a recessão e tiveram alta nas 
vendas. Vale lembrar, que as 
duas frentes foram uma das 
poucas que foram mantidas 
em funcionamento durante 
toda a crise da Covid-19, já 
que são considerados servi-
ços essenciais.
Inadimplência por recursos 

livres
Inadimplência por re-

cursos livres é o percentual 
da carteira de crédito livre 
do Sistema Financeiro Na-
cional com pelo menos uma 
parcela com atraso superior 
a 90 dias. Não inclui opera-
ções referenciadas em taxas 
regulamentadas, operações 
vinculadas a recursos do 
Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e 
Social (BNDES) ou quais-
quer outras lastreadas em 
recursos compulsórios ou 
governamentais.

Em outro dado, o score 
dos brasileiros no Serviço 
de Proteção ao Crédito e no 
Serasa, tem caído significa-
tivamente, o que significa 
que mais brasileiros estão 
tendo o CPF negativado des-
de março de 2020.

Fotos: Arquivo/ABr

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Inadimplência no Brasil pode 
passar de 4%

Inscrições, para os cargos de agente de tecnologia e 
agente comercial, encerra dia 28 de julho
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Uerj estuda eficácia de vacinas em 
pessoas imunizadas no posto da instituição

Vacinação contra a gripe é ampliada 
para o público em geral no Rio

S A Ú D E . . .

Uma pesquisa realiza-
da pela Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Uerj) busca entender 
como o organismo de 
pessoas vacinadas com 
os imunizantes AstraZe-
neca e CoronaVac produz 
defesas, principalmen-
te linfócitos específicos, 
com maior efetividade 
para destruir ou inativar 
o Sars-CoV-2 e suas va-
riantes. Os voluntários 
são recrutados entre as 
pessoas que chegam para 
receber a 1ª dose da vaci-
na no posto montado no 
campus da Universidade, 
no Maracanã. Mais de 1,8 
mil já colaboraram com o 
estudo, segundo a insti-
tuição.

Depois de imunizados, 
eles passam pela coleta 
de sangue, que ocorre a 
poucos passos de distân-
cia, na Capela Ecumêni-
ca. Os participantes res-
pondem a perguntas do 
estudo, conduzido pela 
médica Isabel Bouzas, do 
Centro de Apoio à Pesqui-
sa no Complexo de Saúde 
da Uerj, sob coordenação 
do professor Luís Cristo-
vão de Moraes Sobrino 
Pôrto, do Instituto de Bio-
logia.

O monitoramento é 
feito em várias fases, ini-
ciando no momento da 
vacinação e prosseguindo 
pelos meses seguintes.

“As amostras coletadas 
ficam armazenadas para 
testagem comparativa 
com as da segunda dose, 
que completa o ciclo de 
imunização. Assim pode-
remos definir melhor em 
qual grupo populacional, 
por sexo e faixa etária, 
a vacina foi efetiva, se a 
primeira e a segunda do-
ses estimulam o sistema 
imunológico; pode haver 
variações individuais, 
em função das caracte-
rísticas genéticas ou de 
infecções prévias de cada 
pessoa. Nosso consenso é 
que valores mais altos de 
defesa podem ser encon-
trados entre 30 e 60 dias 
após exposição total aos 
antígenos. Neste estudo, 
optamos por comparar 

após 30, 90, 180 e 360 
dias”, explica Cristovão.

Banco de dados inédi-
to

A pesquisa gera um 
conjunto de ações de 
relevância para a Uerj, 
principalmente em rela-
ção aos dados científicos 
produzidos. “Estarão dis-
poníveis também para 
o acesso de outros cien-
tistas e, a partir deles, 
será possível continuar 
ampliando os resultados 
com todas as informações 
das diferentes respostas 
imunológicas ocorridas 
com os participantes”, diz 
Isabel Bouzas.

A pesquisa deixará 
ainda como legados a 
construção de bases de 
dados e de um biorrepo-
sitório para futuras inves-
tigações. “O diferencial 
significativo desta pes-
quisa é buscar respostas 
imunológicas das vacinas 
em grupos populacionais 
por período superior a 
seis meses, o que não foi 
feito em outros estudos”, 
completa Luís Cristóvão.

O posto de vacinação 
da Uerj funciona em fren-
te à Concha Acústica Ma-
rielle Franco, das 9h às 
15h, de segunda a sexta, 
seguindo o calendário da 
Prefeitura do Rio.

A campanha de vaci-
nação contra a gripe será 
ampliada no município do 
Rio de Janeiro. A partir do 
dia 14 de julho, a vacina 
será estendida para a po-
pulação em geral, seguin-
do o calendário por idade, 
informou esta semana a 
prefeitura municipal.

A partir desta data, to-
das as pessoas com seis 
meses ou mais poderão 
comparecer às unidades 
de Atenção Primária (Clí-
nicas da Família e Centros 
Municipais de Saúde), 
respeitando o escalona-
mento por faixas etárias 
para evitar aglomerações 
nas unidades de saúde, 
em função da pandemia 
da Covid-19.

A Secretaria Municipal 
de Saúde informou que a 
meta é imunizar contra 
gripe na cidade 2,2 mi-
lhões de pessoas. Até a 
quarta-feira (7), cerca de 
1 milhão tinham sido va-
cinadas.

"Ainda temos uma pro-
cura muito baixa para 
essa vacina, que é fun-
damental porque evita a 
disseminação de vários 
subtipos de gripe que es-
tão circulando durante o 
período de inverno. Nos-
sa expectativa, com esse 
calendário, é aumentar o 
número de vacinados. Es-
peramos que as pessoas 
procurem os seus postos 
de saúde na sua data es-
pecífica e venham se va-
cinar", disse o secretário 
municipal de Saúde, Da-
niel Soranz.

A prefeitura ainda lem-
brou que é preciso res-
peitar um intervalo entre 
as vacinas da gripe e da 
Covid-19, aguardando 14 
dias entre uma e outra. Os 
especialistas ainda orien-
tam que as pessoas aptas 
a tomar os dois imunizan-
tes priorizem a vacina da 
Covid-19 e somente de-
pois dos 14 dias tomem a 
da gripe.

Mais de 1,8 mil já colaboraram com o estudo, segundo a universidade Prefeitura informou que novo esquema passa a 
valer a partir de 14 de julho; confira o calendário

Fotos: Divulgação
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A G E N D A  D E  L I V E S . . .

David Antunes, Ismael David e Ana Carolina 
Valério foram entrevistados da semana

O jornalista, vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas do Rio e pastor David Antu-
nes, o presidente da Coopalerj e presidente do bloco de carnaval Engata, Ismael David, 
e a advogada Ana Carolina Valério foram entrevistados da semana nas lives do Jornal 
DR1. As lives acontecem as terças, quartas e quintas, às 15h, no Instagram @jornaldr1 
e, depois, podem ser revistas no próprio Instagram ou Youtube e Facebook do jornal.

David Antunes
David Antunes (@davi-

dantunes62) falou da tra-
jetória de vida e profissão 
e sobre a atuação no pro-
grama Debate Contempo-
râneo, que apresenta na 
990 AM, do Grupo Record 
Comunicações. Ele tam-
bém falou sobre o trabalho 
junto a Comunidade Cristã 
Explosão Gospel e as ações 
de solidariedade já realiza-
das e deixou uma mensa-
gem de fé para os internau-
tas em razão da pandemia.

Ismael David
Ismael David (@isma-

elsigolodavid) falou sobre 
seu trabalho a frente da Co-
opalerj, como presidente, e 
também sobre sua atuação 
como carnavalesco, com-
positor e presidente do 
bloco de carnaval Engata. 
Durante a live, ele também 
relembrou momentos mar-
cantes de sua trajetória de 
vida e da história do bloco 
que comanda e também 
falou sobre suas ações so-
ciais realizadas.

Ana Carolina Valério
Ana Carolina Valério (@

carolinaxavier2793), do 
escritório Lemos Santos 
Advogados, falou mais uma 
vez da Lei Geral de Prote-
ção de Dados (LGPD), cujas 
sanções começam a ser 
aplicadas em agosto. A ad-
vogada citou os principais 
pontos, falou sobre das 
obrigações previstas para 
as empresas que armaze-
nam dados e deu dicas do 
que fazer em caso de uso 
indevido ou vazamentos.

P R Ó X I M A S  L I V E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Desde os 4 anos, 
George (Colin Fir-
th) é gago. George 
procurou diversos 
médicos, mas ne-
nhum deles trouxe 
resultados efica-
zes. Quando sua 
esposa, Elizabeth 
(Helena Bonham 
Carter), o leva até 
Lionel Logue (Ge-
offrey Rush), um 
terapeuta de fala 

de método pouco 
convencional, Ge-
orge está deses-
perançoso. Seus 
exercícios e méto-
dos fazem com que 
George adquira au-
toconfiança para 
cumprir o maior 
de seus desafios: 
assumir a coroa, 
após a abdicação 
de seu irmão David 
(Guy Pearce).

Chuck Noland 
(Tom Hanks) um 
inspetor da Fede-
ral Express (FedEx), 
multinacional en-
carregada de enviar 
cargas e correspon-
dências, que tem por 
função checar vários 
escritórios da empre-
sa pelo planeta. Po-
rém, em uma de suas 
costumeiras viagens 

ocorre um acidente, 
que o deixa preso em 
uma ilha completa-
mente deserta por 4 
anos. Com sua noiva 
(Helen Hunt) e seus 
amigos imaginan-
do que ele morrera 
no acidente, Chuck 
precisa lutar para so-
breviver, tanto fisica-
mente quanto emo-
cionalmente.

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

H O R Ó S C O P O . . . . . . . . . . . . . . . . .
Horóscopo – 09/07 a 15/07 - No mês de julho destaca-se a área do 

relacionamento. Permita-se refletir nesse início de ciclo para que seus 
relacionamentos, tanto na área amorosa, quanto na familiar, como 
também seus ciclos de amizade venham ser renovados e possam se 
tornar mais saudáveis. Memórias do passado apareceram neste mês, 
filtre-as para que apenas boas vibrações possam te influenciar.
....................................................................................................

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

Resolva questões familiares: reformar a casa ou arrumar 
seu quarto e colocar suas coisas em ordem. Poderá encon-

trar papéis ou objetos que considerava perdidos. Não permita que a ra-
zão entre em conflito com as emoções. Deixe seu coração se manifestar 
abertamente.  A semana será corrida para você.

ÁRIES - 21/03 a 20/04

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

Mantenha suas metas e não desista por preguiça ou falta 
de motivação. Basta encontrar a estratégia correta e não 

ter pressa. No ambiente de trabalho evite que a bagunça possa prejudi-
car você. Arrume sua mesa. Invista no visual, pois a primeira impressão 
funciona como um bom cartão de visitas.

TOURO - 21/04 a 20/05

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

Encontrar um tempinho para um hobby, ou para não 
fazer nada, não é capricho. Todos sabem que a mente e 

o corpo precisam descansar para conseguir uma produtividade maior. E 
conseguir também ter ideias novas e criativas. Além disso, a vida ganha 
um novo significado, com mais cores e mais intensidade.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

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

Corpo e mente devem estar em harmonia. Se você sente 
que seu corpo anda pesado ou cansado demais, procure 

profissionais. Boa fase para a relação com a família, existindo sinceri-
dade e diálogo. Novos projetos de futuro, com chances de planejar uma 
casa maior e aumento da família com bebês à vista!

CÂNCER - 21/06 a 21/07

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

Fase produtiva com muitas demandas diferentes ao mesmo 
tempo. Convite de amigos, novos interesses. Boas ideias 

que precisam ser amadurecidas para se transformarem em projetos con-
cretos. Sonhos noturnos enviam mensagens importantes sobre diferen-
tes áreas da vida. Autoconhecimento e autoconfiança.

LEÃO - 22/07 a 22/08

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

O reconhecimento sempre chega para quem atua da 
melhor maneira e faz as coisas do modo correto. Tope 

novas funções no trabalho e mostre. Não esqueça, no entanto, que a boa 
saúde é sempre o seu pilar. Com enxaquecas ou dores nas costas não 
pode existir bom humor ou disposição para qualquer atividade.

VIRGEM - 23/08 a 22/09

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

Valorizar a amizade dentro da relação amorosa não signi-
fica deixar a relação esfriar, mas trazer a confiança e saber 

dialogar sem joguinhos. O clima de romance é importante para que a 
relação não se perca na rotina. Não é tarefa fácil, mas necessária para 
que os parceiros se sintam realmente felizes.

LIBRA - 23/09 a 22/10

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

Sua paciência está um tanto curta, então, evite rea-
ções muito impulsivas. Tente refletir antes de dizer 

algo que possa ser mal interpretado. O ideal é espairecer a mente, cami-
nhar bastante e deixar a mente se tornar leve. As intuições positivas não 
vão demorar a aparecer e ajudar em suas decisões!

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11

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

Decisões e escolhas poderão levar a novos caminhos. 
Boa fase para negócios, sociedades, parcerias profis-

sionais. Possível que tenha gastos maiores, mas podem ser necessários 
para seu desenvolvimento. Só não permita que a ansiedade atrapalhe. 
Continue confiando em sua intuição.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12

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

Mesmo que as pessoas estejam em conflito em tor-
no de você, mantenha a serenidade. Os familiares 

podem pedir sua orientação e precisam sentir que você continua sendo um 
porto seguro. Promova o entendimento e a harmonia, encontrando tempo 
para o autoconhecimento e pequenos cuidados com a saúde para si.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 21/01

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

Momento de refletir sobre tudo o que falta em sua vida. 
O que é que ainda não foi plenamente realizado? Uma 

formação intelectual? Um salário melhor? Reflita e tenha como priori-
dade preencher as lacunas que faltam. Seja sempre sincero e não tenha 
receio se for preciso expressar suas emoções.

AQUÁRIO - 22/01 a 19/02

Uma organização maior ajudará você a chegar mais rapi-
damente aos seus objetivos de vida. É preciso saber onde 

deixou seus documentos e papéis importantes. E não pode esquecer 
compromissos ou chegar com atraso. Use sua agenda com inteligência, 
tornando as horas mais produtivas do que foram até agora.

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 pacote de creme de 

cebola
- 2 xícaras de farinha 

de trigo
- 150g de cream chee-

se
- 100g de manteiga 
- Salsa desidratada a 

gosto
- Sal (se achar necessá-

rio)
Modo de preparo

Misture todos os in-
gredientes até obter uma 

massa homogênea. Leve 
a massa coberta por um 
plástico à geladeira por 
30 minutos. Faça rolinhos 
e disponha em uma assa-

deira forrada com papel 
manteiga. Em seguida, 
leve ao forno pré-aqueci-
do por aproximadamente 
20 minutos.

Foto: Divulgação

Foto:  Divulgação

Foto:  Divulgação

O discurso do ReiNáufrago

Palitinhos de 
cebola e salsa
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Por Fabiana Santoro          
(Supervisionada por Alan 
Alves)

O CineCarioca Nova 
Brasília, no Complexo 
do Alemão, se prepara 
para voltar à ativa após 
seu fechamento a mais 
de um ano e meio, infor-
mou a prefeitura do Rio. 
O RioFilme, que integra 

a Secretaria de Gover-
no e Integridade Pública 
(Segovi), lançou nesta 
quarta-feira (07) o edital 
para do espaço, sendo a 
primeira sala de cinema 
popular instalada dentro 
de uma comunidade no 
Rio. A expectativa é que o 
cinema volte a funcionar 
ainda no segundo semes-

tre deste ano.
A reabertura do 

CineCarioca Nova 
Brasília atende a 
uma reivindicação 
da população do 
seu entorno: a sala 
é a única opção de 
cinema na área do 
Complexo do Ale-
mão, que, segun-
do Censo do IBGE 
de 2010, abrange 
cerca de 15 comu-

nidades, com mais de 60 
mil habitantes.

A reinauguração do 
espaço faz parte de uma 
das metas da RioFilme da 
democratização do aces-
so à cultura, formação de 
plateia para o cinema e 
busca de equidade social 
e urbana entre os mora-

dores do Rio. O setor de 
cultura e entretenimen-
to, sobretudo em espaços 
coletivos, foi um dos mais 
impactados pela pande-
mia de Covid-19.

As salas de cinema fo-
ram financeiramente bas-
tante prejudicada pela 
necessidade de se pre-
servar o distanciamento 
social.

A reabertura do Ci-
neCarioca Nova Brasília, 
segundo a prefeitura, se-
guirá todos os critérios 
sanitários e traz boas ex-
pectativas não só para o 
público fiel do cinema, 
mas também para a imen-
sa rede de trabalhadores 
da indústria criativa, que 
aguarda que as ativida-
des culturais sejam reto-

madas.
“Ficamos felizes em 

perceber que há um gran-
de interesse do mercado 
na reabertura do CineCa-
rioca Nova Brasília. Ainda 
durante a consulta públi-
ca, recebemos propostas 
além do esperado, um 
bom sinal que indica que 
o setor acredita em uma 
retomada, sobretudo, do 
cinema de rua. Nós, Rio-
filme, Segovi e Prefeitura, 
acreditamos nessa re-
tomada, estamos traba-
lhando junto ao Sindicato 
de Exibidores para aju-
dar a sanar problemas do 
setor, que foi muito im-
pactado pela pandemia”, 
revela Eduardo Figueira, 
diretor-presidente da 
RioFilme.

Foto: Divulgação/Prefeitura

C U L T U R A . . .

M Ú S I C A . . .

A Banda de Música da 
Guarda Municipal do Rio 
(GM-Rio) fez uma live es-
pecial nesta terça-feira 
(06/07), em homenagem 
ao aniversário do bairro 
de Copacabana, que com-
pleta 129 anos nesse dia. 

A apresentação come-

çou com a música “Copa-
cabana”, de Braguinha; e 
também contou com as 
canções “Samba do Avião” 
e “Wave”, de Tom Jobim; 
“Resposta do Tempo”, de 
Aldir Blanc e Cristóvão 
Bastos; “Eu sei que vou 
te amar”, de Tom Jobim e 

Vinícius de Moraes; “Tra-
vessia”, de Milton Nasci-
mento e Fernando Brant; 
“O Bêbado e o equilibris-
ta”, de João Bosco e Aldir 
Blanc; e o hino da cidade 
“Cidade Maravilhosa”.

– Recebemos o pedi-
do para a apresentação 
do morador do bairro e 
presidente da Socieda-
de Amigos de Copacaba-
na, Horácio Magalhães, e 
não poderíamos deixar 
de prestigiar Copacabana 
e seus moradores nessa 
data tão especial. Afinal, 
a GM-Rio está presente 
no dia a dia desse bairro 
diariamente e nos gran-
des eventos. Por uma me-
dida preventiva, optamos 

por fazer a live, mas será 
com o mesmo carinho – 
destaca o comandante da 
Guarda Municipal do Rio, 
inspetor geral José Ricar-
do Soares.
Saiba mais sobre a Banda 

de Música da GM-Rio 
A Banda Sinfônica de 

Música da Guarda Muni-
cipal do Rio se tornou Pa-
trimônio Cultural Imate-
rial do povo carioca, por 
meio da lei municipal de 
nº 6.870, de 22 de abril de 
2021, por iniciativa dos 
vereadores Jones Moura 
e Dr. Carlos Eduardo. 

Criada em dezembro 
de 1993 com músicos da 
antiga Banda Civil da Ci-
dade do Rio de Janeiro, a 

Banda da GM-Rio conta 
hoje com cerca de 40 in-
tegrantes, sendo regida 
há quatro anos pelo ma-
estro e guarda municipal 
Ricardo Severino. No pe-
ríodo da pandemia, devi-
do às medidas restritivas 
de proteção à vida para 
conter a disseminação do 
coronavírus, as apresen-
tações foram reduzidas.

Batizado de Abraço 
Musical, o projeto percor-
reu toda a cidade tocando 
em bairros como Méier, 
Copacabana, Botafogo, 
Campo Grande e Bangu. 
Os músicos também fize-
ram várias lives nas redes 
sociais da Guarda Munici-
pal.

Banda da GM-Rio faz live em homenagem ao aniversário do bairro de 
Copacabana

Primeira sala de cinema instalada em comunidade se prepara para reabrir

Fotos: Divulgação/Prefeitura

CineCarioca Nova Brasília tem sala 
de exibição com 94 lugares
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O aumento na conta de 
luz dos brasileiros, com a 
vigência da bandeira ver-
melha tipo 2, a mais alta 
no país, durante o mês de 
junho, tem levado muitos 
consumidores a buscar 
meios alternativos para 
aliviar os custos com a ele-
tricidade. A crise, que se 
dá por conta da escassez 
hídrica no setor elétrico e 
o uso em massa das ter-
melétricas fósseis, caras e 
poluentes, já eleva os gas-
tos em todos os setores, 
tanto comercial quanto re-
sidencial.

Segundo levantamento 
do Portal Solar, holding 
de energia solar no País, 
o interesse em projetos 
fotovoltaicos em telha-
dos e pequenos terrenos 
cresceu 117% de janeiro 
a maio deste ano, perío-
do em que o País entrou 
na crise de abastecimento 
energético.

Os dados foram anali-
sados com base nos mais 
de 2,5 milhões de acessos 
no Portal Solar no perí-
odo entre janeiro e maio 
de 2021. A plataforma co-
necta consumidores com 
cerca de 20 mil empresas 
de energia fotovoltaica no 
País, entre distribuidores, 
revendedores, instalado-
res, projetistas e outras.

Para Rodolfo Meyer, 
CEO do Portal Solar, o uso 
de energia solar é atual-
mente uma das melhores 
alternativas para o con-
sumidor ter segurança de 
abastecimento e fugir dos 
constantes aumentos na 
tarifa de energia.

"Certamente, o avanço 
da energia solar nos telha-
dos e pequenos terrenos 
é parte da solução para a 
crise hídrica e para o risco 
de racionamento no Bra-
sil, além de ser uma fonte 
limpa e barata", explica.

Com o aumento da 
procura por projetos fo-
tovoltaicos, o Portal Solar 
projeta um acréscimo este 
ano de 5,4 mil novas com-
panhias neste segmento 
no País, que vai corres-
ponder a um crescimento 
de 27% no volume atual 
de organizações no merca-
do. Atualmente, a platafor-

ma registra uma média de 
450 novas empresas por 
mês na área.

Estimativas do setor 
dão conta de que as com-
panhias de geração solar 
distribuída empregam 
atualmente cerca de 174 
mil profissionais, com in-
vestimentos acumulados 
que ultrapassam R$ 29 bi-
lhões em pequenas usinas 
de autogeração de energia 
em residências, comércios 
e indústrias. O país possui 
hoje mais de 500 mil siste-
mas fotovoltaicos instala-
dos em telhados e peque-
nos terrenos, num total 
de 5,9 gigawatts (GW) em 
operação.

Energia solar fotovol-
taica: mais acessível e sus-
tentável

Em pesquisa realizada 
em 2020 com mais de 1,5 
mil empresas do setor, o 
Portal Solar constatou que 
41,2% das companhias 
trabalham com energia 
solar fotovoltaica há me-
nos de um ano, 27,1% de 
um a dois anos, 19,5% de 
dois a três anos, e apenas 
12,3% atuam há mais de 
quatro anos no setor. Ou-
tro dado é que apenas 6% 
ultrapassaram a marca de 
50 sistemas instalados, 
57,9% instalaram de 10 a 
50 sistemas e 36,4% ainda 
não completaram três ins-
talações.

Procura por projetos de energia solar 
aumenta com crise hídrica

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Energia fotovoltaica é uma 
solução para economizar

Crise hídrica no país tem 
afetado a economia

I D E I A S  &  N E G Ó C I O S . . .

Nesta edição, conti-
nuamos abordando a 
aposentadoria por inca-
pacidade permanente. O 
benefício por invalidez 
exige a carência de 12 
contribuições mensais, 
entretanto o benefício 
será concedido indepen-
dentemente de carência 
se o segurado ficar invá-
lido em razão de aciden-
te de qualquer natureza 
ou causa, ou por doença 
ocupacional, assim como 
aquelas para as quais a 
lei não exige carência, 
quais sejam: tuberculose 
ativa, hanseníase, alie-
nação mental, neoplasia 
maligna, cegueira, pa-
ralisia irreversível e in-
capacitante, cardiopatia 
grave, doença de Parkin-
son, espondiloartrose 
anquilosante, nefropatia 
grave, estado avançado 
de doença de Paget, AIDS, 
hepatopatia grave e con-
taminação por radiação.

O benefício será de-
vido a partir do dia se-
guinte à cessação do be-
nefício por incapacidade 
temporária. Nos casos em 
que houver concessão di-
reta, observará o décimo 
sexto dia de afastamento 
das atividades para o se-
gurado empregado, e a 
data do início da incapa-
cidade ou da entrada do 
requerimento, quando 
requerido após 30 dias de 
incapacidade, para o caso 
de empregado domésti-
co, trabalhador avulso, 
contribuinte individual, 
especial, facultativo e in-
termitente.

A renda mensal do be-

nefício antes da reforma 
da Previdência corres-
pondia a 100% do salá-
rio de benefício, apurado 
com base em 80% das 
maiores contribuições 
feitas pelo segurado des-
de julho de 1994. A refor-
ma modificou completa-
mente a forma de cálculo 
em prejuízo financeiro 
para o segurado.

Agora, se o benefício 
não for acidentário, o 
cálculo será de 60% do 
salário de benefício, com 
acrescido de 2% para 
cada ano de contribuição 
que exceder o período 
de 20 anos de contribui-
ção para o homem e 15 
anos para mulheres. Para 
exemplificar: se o segura-
do for homem, deverá ter 
20 anos de contribuição 
para ter o benefício com 
valor de 60% do salá-
rio de benefício; 30 anos 
de contribuição para ter 
80% e 40 anos de con-
tribuição para ter 100% 
do salário de benefício. 
Se a segurada for mulher, 
deverá contribuir por 15 
anos para ter 60% do sa-
lário de benefício, 30 anos 
para ter direito a 90% e 
35 anos de contribuição 
para ter direito a 100% 
do salário de benefício.

P O N T O  D E  V I S T A . . .
Da aposentadoria por invalidez/

incapacidade permanente (parte 2)

RÔMULO LICIO DA SILVA
Advogado
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O papel de cuidar e 
gerenciar as tarefas da 
casa e a vida da família 
tem sido cada vez mais 
intenso para as mulhe-
res durante a pandemia 
da Covid-19. E, quando 
falamos das mulheres 
que são mães, estudos 
mostram alguns fatores 
que aumentam significa-
tivamente os impactos na 
saúde mental.

De acordo com uma 
pesquisa realizada pela 
startup Famivita, 39% 
das brasileiras com fi-
lhos pequenos perderam 
o emprego durante a 
pandemia. O desempre-
go afeta negativamente o 
bem-estar não só físico, 
mas também emocional 
dessas mães neste mo-
mento já muito crítico, 
sobretudo porque muitas 
delas constituem, inclusi-
ve, a única renda da famí-
lia.

Não ter onde deixar os 
filhos para ir trabalhar, 
por escolas e creches te-
rem fechado e até mesmo 
o medo de deixar com os 
pais idosos, também é 
uma preocupação cons-
tante para as mães que 
precisam sair de casa. 
Em contrapartida, temos 
também aquelas que so-
frem com a rotina tripla 

do home office, em que é 
preciso cuidar dos filhos, 
da casa, dar atenção ao 
trabalho, tudo ao mesmo 
tempo e no mesmo am-
biente, o que cria uma 
grande sobrecarga.

Somando as questões 
financeiras, emocionais, 
os relacionamentos den-
tro de casa, vida pessoal 
e profissional, isolamento 
social, a falta de contato 
com familiares e amigos, 
além da administração 
de toda a situação da 
pandemia, da doença, do 
luto, do cuidado com a hi-
giene e limpeza, vivemos 
em um contexto em que 
mães estão exaustas e 
mais propensas a desen-
volver transtornos psico-
lógicos.

Podemos observar 
esta situação por meio 
do estudo realizado pela 
Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto, com 
apoio da Fundação Ma-

ria Cecilia Souto Vidigal, 
que mostra que 63% das 
mães tiveram sintomas 
depressivos durante a 
pandemia.

Segundo Katherine de 
Paula Machado, neurop-
sicóloga da Clínica Maia, 
este cenário atual pode 
levar as mães a apresen-
tarem diferentes condi-
ções mentais. "A tristeza 
intensa por períodos pro-
longados pode se tornar 
debilitante, implicando 
no que conhecemos por 
depressão. O medo e a 
ansiedade em excesso po-
dem ser paralisantes e até 
mesmo incapacitantes, 
como as fobias e trans-
tornos de ansiedade. As-
sim como o acúmulo de 
atividades, sem períodos 
de descanso ou lazer, 
contribui para o desgas-
te emocional e pode de-
sencadear a síndrome de 
burnout", aponta a espe-
cialista.

Com muitas obriga-
ções no dia a dia, a casa 
deixa de ser um lugar de 
conforto e acolhimento 
para se tornar um espaço 
de conflitos. O uso abusi-
vo de substâncias psicoa-
tivas ou até mesmo a de-
pendência química, para 
quem tem predisposição, 
pode ser outro fator agra-
vante.

Estudo aponta que 63% das mães tiveram 
sintomas depressivos durante a pandemia

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

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

O ator e apresentador 
Luciano Szafir, 52, pas-
sou por uma cirurgia ab-
dominal em decorrência 
de uma complicação pela 
Covid-19. Sua assessoria 

disse que foi um proce-
dimento para retirar um 
"hematoma e segmento 
do cólon". O artista está 
internado no Rio de Janei-
ro desde o dia 22 de junho.

Ilha Record, novo reality 
show da Record TV, apre-
sentado por Sabrina Sato, 
está confirmada para estre-
ar no dia 26 de julho. A atra-
ção irá ao ar de segunda a 

sábado, às 22h45. O progra-
ma terá como participantes 
13 celebridades, que con-
correram a diversos prê-
mios, entre eles um R$ 250 
mil e outro de R$ 500 mil.

Gil do Vigor estreou o 
quadro "Tá Lascado" no 
Mais Você. O economis-
ta passa a dar dicas eco-
nômicas para o público. 
Na estreia, ele também 

deixou uma mensagem a 
Ana Maria Braga, que se 
recupera em casa da Co-
vid: "Já já estará de volta, 
em nome do Senhor. Que-
ro você regozijada!".

Luciano Szafir faz cirurgia após Covid-19

Sabrina Sato comanda novo reality

Gil do Vigor estreia quadro sobre economia

Foto: Reprodução/TV Globo

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Mães que ficaram em casa aumentaram 
percentual de depressões

Trabalhar em casa 
pode ser estafante
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“Vem pra ficar, a certeza de uma nova era. 
Já vamos crer nesse novo mundo à nossa es-
pera. É, somos nós que seguimos sempre em 
frente. É porque nós vamos ter um mundo 
diferente”. A música “Mundo Diferente”, es-
crita e cantada pelo cantor carioca Fernando 
Pennafort, começou a ser escrita há alguns 
anos e finalizada uma semana antes da pan-
demia do Coronavírus.

A canção tem muito a ver com o momen-
to atual e difícil que estamos passando, mas 
se engana quem pensa que a letra foi escrita 
pelo artista agora durante a quarentena. Ele 
colocou as letras no papel antes da pande-
mia, como se já previsse o que estava por vir.

“Já estava com a letra toda pronta quando 
vi que era uma mensagem positiva e perfeita 
para o momento”, explicou o artista. A músi-
ca está disponível nas principais plataformas 
de streaming e tem videoclipe lançado no ca-
nal oficial do carioca no Youtube. 

Nascido no Rio de Janeiro, Fernando Pen-
nafort de destaca pela voz marcante. O cario-
ca carrega em sua essência o rock dos anos 
60 e 70 e tem perfil multifuncional. “Compor 
é meu forte”, relata o cantor, que também 
toca guitarra e violão e já conta com 7 lan-
çamentos em sua carreira, que variam entre 
álbuns e um EP, lançado no ano de 2016. 

“São projetos que me fortalecem como 

pessoa e artista, cada um com um significado 
e importância diferente na minha trajetória. 
Começamos em 2001 e não paramos mais”, 
diz.

Fernando Pennafort bateu um papo com o 
Jornal DR1 para falar um pouco sobre a car-
reira artística, sobre sua relação com a mú-
sica e também sobre seus projetos futuros. 
Confira.

JORNAL DR1 - Como nasceu a paixão pela 
música?

FERNANDO PENNAFORT - Acho que foi ou-
vindo os Beatles, aos 6 anos.

JORNAL DR1 - Mesmo nascido no Rio, foi 
em Brasília que desenvolveu sua carreira 
artística como músico e compositor, não é? 
Quando e por que se mudou pra Brasília?

FERNANDO PENNAFORT - Foi em Brasília 
que eu comecei mesmo. Me mudei aos 19 
anos, depois que uma Faculdade não deu 
certo e os meus pais moravam aqui.

JORNAL DR1 - Você carrega em sua essên-
cia o rock dos anos 60 e 70. Tem ídolos na mú-
sica? Quem são suas inspirações?

FERNANDO PENNAFORT - Tinha ídolos 
quando era bem novo. Hoje, tenho artistas 
que gosto (risos). Minhas inspirações va-
riam. Nem sei bem o que pego na minha ba-
gagem para tocar ou compor.

JORNAL DR1 - Além de cantor, você tam-
bém é compositor e toca guitarra e violão?

FERNANDO PENNAFORT - Sim, vou botar 
nessa ordem...Compositor que toca e canta.

JORNAL DR1 - A sua música "Mundo Dife-
rente” retrata bem o momento difícil que to-
dos estamos passando, mas a letra foi escrita 
antes da pandemia. Você já estava prevendo o 
que viria?

FERNANDO PENNAFORT - Deve ter sido 
premonição (risos). Essa letra se encaixa 
perfeitamente como um alento para essa si-
tuação do mundo.

JORNAL DR1 - Como tem sido o trabalho 
agora na pandemia?

FERNANDO PENNAFORT - Um tanto produ-
tivo. A gente sai menos e foca mais no traba-
lho.

JORNAL DR1 - Já são quantos trabalhos fei-
tos na carreira?

FERNANDO PENNAFORT – Não sei a conta 

certa, mas acho que são uns 10.
JORNAL DR1 - E quais os próximos planos? 

Já tem algum projeto em mente para depois 
da pandemia?

FERNANDO PENNAFORT - Os próximos 
planos são lançar novas músicas e um clipe. 
Acho que é melhor ninguém contar com o 
fim da pandemia para realizar um projeto.

“Letra se encaixa perfeitamente como um alento para essa situação 
do mundo”

Carioca Fernando Pennafort fala da carreira e da canção “Mundo Diferente”, escrita antes da pandemia, mas que retrata atualidade

E N T R E V I S T A . . . FERNANDO PENNAFORT - MÚSICO

Fotos: Divulgação
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O presidente do Haiti, 
Jovenel Moise, foi assas-
sinado a tiros durante um 
ataque dentro de sua re-
sidência, na capital Porto 
Príncipe, na madrugada 
da última quarta-feira (7). 
A informação foi divulga-
da pelo primeiro-ministro 
interino do país, Claude 
Joseph, que disse ter se 
tratado de "um ato desu-
mano e bárbaro".

A esposa de Moise, a 
primeira-dama Martine 
Moise, também foi baleada 
no atentado, mas sobrevi-
veu. A Comissão Interame-
ricana de Direitos Huma-
nos (CIDH), ligado à OEA 
(Organização dos Estados 
Americanos), chegou a 
emitir nota lamentando a 
morte da primeira-dama, 
mas horas depois corrigiu 
esta informação.

O diretor da Polícia Na-
cional do Haiti disse que 
ao menos 28 pessoas par-
ticiparam do crime: dois 
seriam cidadãos dos EUA 
com origem haitiana e 
26 da Colômbia. A France 
Presse, citando o diretor 
de polícia, disse, na quinta 
(8), que do total de suspei-
tos, oito seguiam foragi-
dos. Autoridades disseram 
que a polícia e o exército 
cercaram o grupo des-

de quarta e conseguiram 
prendê-los após intensa 
troca de tiros. Outras sete 
pessoas consideradas sus-
peitas foram mortas.
Crise política, econômica 

e social
O ataque ocorreu em 

meio ao crescimento da 
violência política na em-
pobrecida nação caribe-
nha. Com o Haiti dividido 
politicamente e enfrentan-
do crescente crise humani-
tária e desabastecimento 
de alimentos, há temores 
da disseminação da desor-
dem. "Todas as medidas 
estão sendo tomadas para 
garantir a continuidade 
do Estado e proteger a na-
ção", disse Joseph, em co-
municado.

Porto Príncipe vem so-
frendo com um aumento 
da violência entre gangues 
e entre esses grupos e a 
polícia pelo controle das 
ruas. Moradores vem re-
latando nos últimos dias 
disparos de armas de fogo 
em toda a capital do país.

A violência foi alimen-
tada pelo aumento da po-
breza e da instabilidade 
política. Moise enfrentou 
protestos ferozes desde 
que assumiu a Presidên-
cia, no ano de 2017, com 
a oposição acusando o 

p r e s i d e n t e , 
neste ano, de 
tentar impor 
uma ditadura 
ao ampliar seu 
mandato e se 
tornar mais au-
toritário. Jove-
nel Moise sem-
pre negou as 
acusações.

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 . . .
Tom Cavalcante: o grande ícone do humor brasileiro

Próximo de completar 
60 anos, o humorista Tom 
Cavalcante sem dúvidas 
é um dos maiores ícones 
de uma geração que fez o 
Brasil inteiro rir. Nascido 
em Fortaleza, no Ceará, 
terra de grandes nomes 
humorísticos, Tom se con-
solidou nacionalmente 
depois de muito esforço e 
uma infância difícil, supe-
rada pela veia humorística 
que animou as manhãs, 
tardes e noites da maioria 
dos brasileiros que é fã de 
uma boa piada.

O início de Antonio José 
Rodrigues Cavalcante, co-
nhecido como Tom, foi em 
1976, se apresentando em 
bares na sua cidade natal. 
O humorista começou fa-
zendo números de humor 
em esquetes onde fazia 
imitações de diversos ar-
tistas. Na década de 80, re-
solveu se aventurar no Rio 
de Janeiro e pediu empre-
go em algum humorístico, 
alegando ser promissor 
como humorista, porém 
foi recusado pela emisso-
ra, porém sem sucesso.

Em seguida tentou par-
ticipar do Show de Calou-
ros, no SBT, mas também 
não foi selecionado pela 
produção para se apresen-
tar no palco. Na batalha, 
conseguiu uma vaga como 

radialista na Rádio Verdes 
Mares, onde apresentou 
o programa humorístico 
Ligação Direta por cinco 
anos. Durante as eleições 
de 1986, trabalhou abrin-
do comícios políticos com 
esquetes de imitação. Em 
1987, apresentou o tele-
jornal VM Notícias, na TV 
Verdes Mares, afiliada da 
Rede Globo. 

No fim dos anos 80, co-
nheceu Chico Anysio, que 
o convidou a retornar à ca-
pital carioca para partici-
par do Chico Anysio Show. 
Com o final deste, passou 
a participar de outro pro-
grama de Chico: a Escoli-
nha do Professor Raimun-
do, vivendo o bêbado João 
Canabrava, personagem 
criado por ele mesmo. Em 
1996, entrou no Sai de 
Baixo,  da Rede Globo, vi-
vendo o porteiro Ribamar. 

Já nos anos 2000, ga-
nhou seu primeiro pro-
grama solo na emissora, o 
Megatom, exibido nas tar-
des de domingo. Em segui-
da, Tom Cavalcante passou 
a fazer parte do elenco do 
extinto Zorra Total. Nes-
te período, já sem o pro-
grama Megatom, aceitou 
o convite da Record para 
comandar seu próprio 
programa no horário no-
bre, estreando o Show do 

Tom diariamente em uma 
mistura de humor com 
programas de auditório, 
através de quadros como a 
paródia do reality show O 
Aprendiz, denominada O 
Infeliz. Após dois especiais 
de final de ano, em 2009 
também estrelou a sitcom 
Louca Família por duas 
temporadas. 

Em 2011, ,anunciou sua 
saída da emissora, mu-
dando-se para os Estados 
Unidos para que sua filha 
pudesse ter uma educação 
aprimorada. Após uma rá-
pida passagem pelo Brasil 
para alguns shows em tea-
tro, Tom retornou ao país 
em 2015, assinando com 
o canal pago Multishow 
para fazer a sitcom #Par-
tiuShopping. Em 2016, 
estrelou o programa Casa 
dos Políticos, uma sátira 
à corrupção no Brasil, e 
estreou um novo progra-
ma de auditório, o Multi 
Tom, que ficou na emisso-
ra até o final de 2017. Em 
2018, estrelou a sitcom 
Dra. Darci, estreando um 
novo personagem - um 
terapeuta que se veste de 
mulher devido ao sucesso 
em seu programa de rádio. 
No mesmo ano, Tom fez 42 
anos de carreira.

Foto: Reprodução/TV Record

Foto: Reuters/Andres Martinez Casares/ABr

M U N D O . . .
Presidente do Haiti é 

assassinado a tiros em casa
Primeira-dama também foi baleada durante 

ataque, mas sobreviveu

Tom Cavalcante já tem mais de 40 
anos de carreira
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São 25 anos que o Bra-
sil instaurou a urna ele-
trônica e agora o assunto 
volta à tona. A discussão 
sobre a lisura do proces-
so foi puxada pelo presi-
dente Jair Bolsonaro, que 
acusa o modelo de não ser 
confiável e alega que hou-
ve fraudes na votação de 
2018, a mesma em que ele 
se elegeu. Bolsonaro quer 
que, a partir da eleição 
presidencial de 2022, os 
números que cada eleitor 
digita na urna eletrônica 
sejam impressos e que os 
papéis sejam deposita-
dos de forma automática 
numa urna de acrílico. A 
ideia dele é que, em caso 
de acusação de fraude no 

sistema eletrônico, os vo-
tos em papel possam ser 
apurados manualmente. A 
discussão acontece em um 
momento turbulento da 
CPI da Pandemia, em que 
já foram imputadas supos-
tas acusações de desvio de 
verbas do presidente, pe-
dido de impeachment por 
prevaricação, e até prisão 
em meio a depoimentos. O 
Brasil segue um circo.

E por ora, a PEC 
135/2019 (Proposta de 
Emenda à Constituição) do 
voto impresso auditável 
ainda não foi votada. Ela 
foi redigida pela deputada 
federal Bia Kicis (PSL-DF) 
e tem como relator o de-
putado Filipe Barros (PS-

L-PR), ambos integrantes 
da base governista. Barros 
acaba de apresentar seu 
parecer, favorável à apro-
vação da PEC.

"Pedi ao presidente [da 
comissão especial] para 
cancelar a sessão de hoje", 
disse Felipe Barros. "Rece-
bi propostas de alteração 
de alguns partidos. Eu es-
tou avaliando e dialogando 
com os partidos", acres-
centou.

Com o pedido de adia-
mento, a expectativa é de 
que a votação da proposta 
fique para a quinta-feira 
da próxima semana, dia 15 
de julho. O voto impresso 
auditável enfrenta resis-
tência tanto na comissão 
especial como na Câmara 
dos Deputados. O presi-
dente Arthur Lira (PP-AL) 
já sinalizou, em conversas 
reservadas, que só pauta-
rá a proposta em plenário 
quando houver um con-
senso. A quem observar, a 
ideia principal, que deixa-
ria o processo com mais 
lisura ainda, seria a manu-
tenção da urna eletrônica, 
unida a impressão de um 

papel de comprovante do 
fato. Isto é, quando a pes-
soa escolher seu candida-
to, ele terá em mãos um 
comprovante que votou 
em A ou B, um processo 
semelhante às máquinas 
de cartões. Além disso, 
analisando de forma fria, 
pouco mais de 50 países 
utilizam a urna eletrônica, 
que representa menos de 
20% das nações mundiais. 
Sendo assim, vale a refle-
xão de que realmente é ou 
não é seguro esta forma de 

voto. Afinal, se fosse tão 
seguro porque a maioria 
dos países não usariam?

Em meio ao caos, o 
Presidente da República 
garantiu que se não for 

aprovada a PEC para o 
voto impresso, as eleições 
de 2022 poderão ser com-
prometidas. Se o Congres-
so Nacional aprovar a me-
dida, segundo Bolsonaro, 
devem ser destinados ao 
projeto R$ 2 bilhões. 

"Por que o Barroso não 
quer mais transparência 
nas eleições? Porque tem 
interesse pessoal nisso. Ele 
está se envolvendo numa 
causa como essa e interfe-
rindo no Legislativo, isso 

é concreto, porque depois 
da ida dele ao parlamento 
várias lideranças trocaram 
os integrantes por parla-
mentares que vão

PEC sobre voto impresso é adiada em meio a polêmicas na CPI da Pandemia
Presidente Jair Bolsonaro quer que nas eleições de 2022 ocorra o retorno do voto impresso, no qual ele acredita ser 

mais confiável do que a urna eletrônica

CONTINUAÇÃO PÁGINA 15

Foto: Divulgação/Governo

Foto: Divulgação/TSE

Foto: Agência Senado

PEC do voto impresso será 
votado na próxima semana 
(Foto: Divulgação/TSE)

Bolsonaro teve superpedido 
de Impeachment protocolado

Apoiadores de Bolsonaro 
pedem o voto impresso
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Se a discussão do voto 
impresso tem crescido com 
o passar dos dias, a CPI da 
Pandemia segue desviando 
os focos que deveriam es-
tar em progresso. Além de 
seguir não apoiando uma 
Comissão Parlamentar am-
pla, geral e irrestrita, a ideia 
alterou totalmente o foco 
quando foi debatido uma 
possibilidade de impea-
chment do presidente por 
prevaricação. E não só isso, 
foi protocolado na câmara 
um chamado "superpedido" 
para abrir o processo que 
tiraria do governo - após 
votação no Congresso - Jair 
Bolsonaro do poder, assim 
como aconteceu com Dilma 
Roussef e Fernando Collor 
de Mello. Por ora, a ideia 
não avançou, mesmo com 
o documento sendo redigi-
do por mais de 23 juristas.

Além disso, a CPI segue 
cometendo abusos em al-
gumas situações. Na última 
quarta-feira (7), o presiden-
te da CPI, Omar Aziz (PSD-
-AM), deu voz de prisão a 
Roberto Dias. Aziz disse que 
Dias passou o dia inteiro 
mentindo para a CPI, e que 
lhe deu várias oportunida-

des de esclarecer a verdade. 
Ele informou que sua deci-
são é baseada em documen-
tação já em posse da CPI, in-
clusive áudios. A decisão de 
Aziz gerou protestos do de-
poente e de sua defesa ad-
vocatícia. Após o pedido de 
prisão, Eliziane Gama (Cida-
dania-MA) pediu mais uma 
chance a Dias para que ele 
“esclareça os fatos”. Foi pre-
so sob a acusação de men-
tir à CPI, o que caracteriza 
perjúrio (violação do jura-
mento de falar a verdade). 
A postura do Senador Omar 
Aziz estrapolou o bom sen-
so e  as normas legais, pois 
não caberia a prisão sem o 
devido processo legal. Ain-
da sem provas, Aziz acusou 
levianamente setores das 
forças armadas de corrup-
ção,  sendo respondido a 
altura em ofício assinado 
pelos três poderes: Exérci-
to, Marinha e Aeronáutica. 

A sessão termi-
nou por volta das 18h.

Ao final de todo o pro-
blema criado pelo colegia-
do, Dias pagou fiança de R$ 
1,1 mil e foi liberado. Ele 
prestou depoimento duran-
te mais de sete horas à CPI.

votar contra o voto im-
presso", disparou Bolso-
naro.

O TSE sempre reforça a 
segurança da urna eletrô-
nica e garante que utiliza 

o que há de mais moder-
no em tecnologia para 
garantir “a integridade, a 
confiabilidade, a transpa-
rência e a autenticidade 
do processo eleitoral”.

Construir infraestrutu-
ra resiliente, promover a 
industrialização inclusiva 
e sustentável, e fomen-
tar a inovação. Entre as 
metas do ODS 9, estão o 
aprimoramento do siste-
ma viário no Brasil, com 
foco na sustentabilidade 
e na segurança no trânsi-
to; a promoção da ativida-
de econômica inclusiva e 
sustentável e a atividade 
de alta complexidade tec-
nológica; o aumento do 
acesso das micro e peque-
nas empresas aos servi-
ços financeiros; a moder-
nização da infraestrutura, 
até 2030, a reabilitação 
das atividades econômi-
cas para torná-las susten-
táveis, e o fortalecimento 
da pesquisa científica.

Pesquisadores conclu-
íram que, apesar de ha-
ver no Brasil programas e 
políticas que respaldam a 
implementação do 9º Ob-
jetivo, há desafios a serem 
superados. O principal 
deles é garantir condi-
ções de investimentos em 
infraestrutura, além de 
disponibilizar recursos 
para ciência, tecnologia e 
inovação. Outro proble-
ma apontado é a falta de 
articulação entre políti-
cas públicas e programas 
que facilitariam o crédito 
às micro e pequenas em-
presas, além da ausência 
de ações ambientais e de 
sustentabilidade nas polí-
ticas, planos e programas 
já existentes.

Desenvolver infra-
estrutura de qualidade, 
confiável, sustentável e 
resiliente, incluindo in-
fraestrutura regional e 
transfronteiriça, para 
apoiar o desenvolvimento 
econômico e o bem-es-

tar humano, com foco no 
acesso equitativo e a pre-
ços acessíveis para todos; 
Promover a industriali-
zação inclusiva e susten-
tável e, até 2030, aumen-
tar significativamente a 
participação da indústria 
no emprego e no produto 
interno bruto, de acordo 
com as circunstâncias na-
cionais, e dobrar sua par-
ticipação nos países de 
menor desenvolvimento 
relativo.

Aumentar o acesso 
das pequenas indústrias 
e outras empresas, parti-
cularmente em países em 
desenvolvimento, aos ser-
viços financeiros, incluin-
do crédito acessível e pro-
piciar sua integração em 
cadeias de valor e merca-
dos; Proporção do valor 
adicionado das empresas 
de "pequena escala" no 
total do valor adicionado 
da indústria;

Até 2030, modernizar 
a infraestrutura e reabili-
tar as indústrias para tor-
ná-las sustentáveis, com 
eficiência aumentada no 
uso de recursos e maior 
adoção de tecnologias 
e processos industriais 
limpos e ambientalmente 
adequados, com todos os 
países atuando de acordo 
com suas respectivas ca-

pacidades;
Fortalecer a pesquisa 

científica, melhorar as ca-
pacidades tecnológicas de 
setores industriais, parti-
cularmente nos países em 
desenvolvimento, inclusi-
ve, até 2030, incentivan-
do a inovação e aumen-
tando substancialmente o 
número de trabalhadores 
de pesquisa e desenvolvi-
mento por milhão de pes-
soas e os gastos público 
e privado em pesquisa e 
desenvolvimento;

Facilitar o desenvolvi-
mento de infraestrutura 
sustentável e resiliente 
em países em desenvolvi-
mento, por meio de maior 
apoio financeiro, tecnoló-
gico e técnico aos países 
africanos, aos países de 
menor desenvolvimento 
relativo, aos países em 
desenvolvimento sem li-
toral e aos pequenos Es-
tados insulares em desen-
volvimento;

Apoiar o desenvol-
vimento tecnológico, a 
pesquisa e a inovação 
nacionais nos países em 
desenvolvimento, inclu-
sive garantindo um am-
biente político propício 
para, entre outras coisas, 
a diversificação industrial 
e agregação de valor às 
commodities;

Aumentar significati-
vamente o acesso às tec-
nologias de informação 
e comunicação e empe-
nhar-se para procurar ao 
máximo oferecer acesso 
universal e a preços aces-
síveis à internet nos paí-
ses menos desenvolvidos, 
até 2020. 

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

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA 14

ANA CRISTINA CAMPELO
Advogada e jornalista

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

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

ODS 9: Indústria, inovação e infraestrutura

CRISE EM TODOS OS SETORES 
COM CPI DESVIRTUADA

Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

 Roberto Dias foi preso 
durante depoimento na CPI
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Você achou que o es-
porte eletrônico era só 
joguinhos na tela para o 
público poder se levantar 
aos gritos e torcer para o 
seu time preferido? Bom, 
por trás de toda essa ener-
gia tem os que dão emoção 
para a gente poder vibrar 
junto: são eles, os narra-
dores.

Não eliminando a evo-
lução do cenário dos jogos 
online, temos a evolução 
também dos bastidores 
que fazem a composição 
dele e, hoje, destaco os 
narradores, as vozes para 
a introdução da torcida. 
A habilidade aqui não é 
somente ter aquela voz 
maravilhosa, você precisa 
também entender sobre o 
jogo e estudar o mesmo, 
que está acontecendo ali 
na sua frente. 

E como o Batman tem 
o seu Robin, o narrador 
não pode deixar de ter seu 
companheiro, que chama-
mos de comentarista. E o 
que o comentarista faz? 
Ele, pode ser se dizer, é o 
cara que introduz quem 
está ouvindo a narração e 
pode não ter entendido o 
acontecimento a um tipo 
de entendimento especí-
fico. No caso de um jogo 
de FPS, por exemplo, o 
narrador faz toda a sequ-
ência de acontecimentos 
espontâneo e, logo após, o 
comentarista conta os de-
talhes sobre as táticas que 
cada equipe usou ou até 
poderia ter feito.

Os narradores são a 
peça essencial para o es-
ports. Eles que dão a co-
ordenação do que está 
acontecendo nos jogos. Os 
jogos online em si já são 
uma narrativa, mas, quan-
do mencionamos o ponto 
de interação do público 
com o competitivo, são 

eles que fazem essa ponte.
Mulheres comentaristas e 

narradoras
E um dos destaques 

que gosto de sempre pu-
xar é trazer a importância 
das mulheres também no 
mundo do esports. E pos-
so agora dizer que elas 
também estão dominando 
as narrações e os comen-
tários, não só no mundo 
dos games como também 
nos esportes eletrônicos. 

A representativida-
de feminina no esporte 
eletrônico vem ganhan-
do cada vez mais espaço. 
Ainda tem muita coisa a 
melhorar e erradicar (os 
assédios, a toxicidade, o 
desrespeito e etc) para 
que isso se torne um am-
biente 100% confortável a 
todas, mas não é uma ba-
talha impossível.

No Rainbow Six temos 
Victória “Viic” e Mohana 
“SunshineM18”. No Lea-
gue of Legends: Ravena 
Dutra, Lahgolas e Foguita. 
E no Valorant temos a Le-
tícia Motta. É claro, outros 
jogos também têm nar-
rações e comentaristas, 
e, repetindo, já são parte 
essencial do esporte ele-
trônico. Em todo torneio, 
independente do game, é 
praticamente impossível 
não os ter nos bastidores 
para levantar o público.

Na última semana, a 
gigante Microsoft lançou 
o tão esperado Windows 
11 e a empresa já dis-
ponibilizou uma versão 
Beta (Insider Preview) 
para download.

Em um primeiro mo-
mento, já é possível notar 
que a maioria das mu-
danças anunciadas na es-
tão disponíveis na versão 
beta. A barra de tarefas 
está centralizada, os can-
tos redondos nas janelas, 
área de widgets, entre ou-
tras atualizações.

Os novos temas, ani-
mações, sons do sistema 
e os modos claro e escu-
ro também estão inclu-
sos nesta prévia. Outra 
novidade que os usuários 
poderão conferir é o novo 
visual da Microsoft Store.

Além disso, a versão 
inclui os novos recur-
sos Snap Groups e Snap 
Layouts, em que é possí-
vel decidir os tamanhos 
e sua divisão na tela, po-
rém, alguns recursos es-
perados ficaram de fora, 
como os aplicativos An-
droid e a integração nati-
va do Microsoft Teams.

A Microsoft pretende 
fazer do Windows 11 o 
seu sistema operacional 
mais acessível. 
Em uma publi-
cação no dia 1° 
de julho, a em-
presa destacou 
o que constrói 
para a nova ge-
ração do SO da 
casa para que 
ele seja a “ver-
são mais inclu-
siva” de sua his-
tória.

“Proporcio-
nar uma expe-

riência do Windows mais 
acessível tem o poder de 
ajudar a combater a ‘divi-
são da deficiência’. Assim, 
contribui com a educação 
e com a inserção dessas 
pessoas no mercado de 
trabalho em todo o mun-
do”, explicou o chefe da 
divisão de acessibilidade 
do Windows, Jeffy Petty.

O novo sistema opera-
cional herda os recursos 
de acessibilidade das ver-
sões anteriores, incluindo 
narrador, lupa, legendas 
automáticas e reconhe-
cimento de voz nativo. 
Entretanto, alguns deles 
foram retrabalhados: a 
transcrição automática, 
por exemplo, está entre 
as renovações, e conti-
nuará ajudando pessoas 
com audição debilitada a 
entender as ações do SO. 
Outra ferramenta desse 

pacote é o reconhecimen-
to de voz do Windows, 
que no W11 será capaz de 
redigir documentos intei-
ros a partir da voz.

Garantir acesso des-
complicado para porta-
dores de deficiência vi-
sual também estava entre 
as prioridades. Para esse 
público, o Windows 11 
incluirá uma série de in-
dicativos sonoros para 
identificar as atividades 
do sistema operacional, 
indo desde a inicialização 
do computador a diferen-
tes toques para os temas 
claros ou escuros.

Embora boa parte das 
ferramentas seja ape-
nas reformulação de re-
cursos já existentes no 
Windows, é interessante 
observar o comprometi-
mento da MS na perpetu-
ação do suporte para por-
tadores de deficiência. A 
empresa também é dona 
do Controle Adaptável do 
Xbox, lançado este ano 
no Brasil, que proporcio-
na facilidades indispen-
sáveis para a jogatina de 
pessoas com mobilidade 
reduzida. Agora é esperar 
e ver como o público se 
adaptará com essa novi-
dade.

Vamos Falar sobre o Windows 11

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 . . .
Narradores eSports

JONATHAN OLIVEIRA
Designer Gráfico, Fotografo e 
Diagramador do jornal DR1

jonathanoliveira@jornaldr1.com.br

E - S P O R T S . . .

Foto: Divulgação/Microsoft
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Recentemente, o Bra-
sil superou a marca de 
meio milhão de mortes 
em decorrência do novo 
coronavírus. Mas, apesar 
de as milhares de mortes 
por Covid-19 anunciadas 
diariamente nos noticiá-
rios causarem um impac-
to devastador na vida de 
outras milhares de pes-
soas, o que percebemos, 
com cada vez mais fre-
quência, é um processo 
de dessensibilização ante 
as mortes causadas pela 
doença, perceptível atra-
vés do descaso por parte 
das autoridades gover-
namentais no combate à 
pandemia e pela indife-
rença de grande parte da 
sociedade, que minimiza 
a gravidade da situação 
e desobedece as medidas 
protetivas.

Sob perspectiva his-
tórica, é possível avaliar 
que as sociedades, de 
acordo com o tempo e o 
espaço, relacionam-se de 
maneira diferente com a 
morte. Isso porque, como 
toda vivência humana, 
a experiência da morte 
é atravessada por con-
textos políticos, sociais 
e culturais. Epidemias, 
guerras, fome, acidentes, 
doenças, catástrofes etc., 
cada época pode ser de-

finida por uma forma de 
morrer típica, como, por 
exemplo, a peste na Ida-
de Média, a tuberculose 
no Período Romântico, o 
câncer na Sociedade In-
dustrial, a AIDS nos anos 
80. Portanto, como cada 
sociedade, comunidade 
ou grupo social lida com a 
ideia de finitude depende 
inevitavelmente do con-
texto histórico.

Nas sociedades tra-
dicionais, a organização 
das relações e as fortes 
crenças no sobrenatural 
possibilitaram uma expe-
riência coletiva da mor-
te marcada pelos rituais 
mortuários. Já nas socie-
dades modernas, o de-
senvolvimento industrial 
e científico, assim como 
o enfraquecimento das 
crenças no sobrenatural, 

tornou a morte uma ame-
aça tanto à produtividade 
quanto ao ideal de bem-
-estar em voga. Nesse 
momento, a forma de se 
relacionar com a morte 
passa pelo "recalcamen-
to": a negação, através da 
busca inalcançável da ju-
ventude eterna, e as ocul-
tações, através dos pro-
cessos de afastamento de 
tudo aquilo que se rela-
ciona a ideia de finitude.

Chegando à socieda-
de pós-moderna, o ideal 
de infinitude somou-se à 
tentativa de controle da 
vida em um momento de 
profundas incertezas, o 
que acabou por esgotar 
o valor simbólico dos ri-
tos de passagem, tiran-
do-lhe a dimensão social 
e comunitária. Nessa es-
teira, a identificação com 
o sofrimento alheio, ao 
aumentar a percepção da 
morte, passa a constituir 
uma ameaça ao ideal de 
infinitude, assim como 
potencializa a sensação 
de insegurança.

É nesse contexto que 
percebemos um certo 
alheamento em relação 
ao número de mortes por 
Covid-19 no Brasil. Ao 
mesmo tempo que o fe-
nômeno revela o modo de 
funcionamento de uma 
época e reflete caracte-
rísticas particulares de 
nossa sociedade e da con-
juntura política em que 
vivemos, características 
específicas trazidas pela 
pandemia, como o isola-
mento de pacientes, mor-
tes solitárias e enterros 
sem cerimônias parecem 
acentuar esse processo 
de dessensibilização. 

Selecionamos vagas de 
emprego e estágio aber-
tas no Rio de Janeiro, para 
ajudar quem está em bus-
ca de uma (re)colocação 
no mercado de trabalho.

Sine tem 365 vagas
O Sine tem 365 opor-

tunidades para diversas 
regiões. Na Região Metro-
politana, são 230 opor-
tunidades, sendo 60 para 
operador de telemarke-
ting e 52 para auxiliar 
operacional de logística. 
Na Região Serrana, há 83 
vagas, 32 delas para ven-
dedor, 30 para a área da 
construção etc. No Médio 
Paraíba, são 39 vagas para 
cargos como garçom, aju-
dante de cozinha, entre 
outras. Nas Baixadas Lito-
râneas, há 13 oportunida-
des para auxiliar de limpe-
za e consultor de vendas.

Os candidatos devem 
ser cadastrados no Sine 
e realizar a consulta pre-
sencialmente em uma 
unidade da rede ou pelos 
canais digitais: empre-
gabrasil.mte.gov.br ou 
aplicativo Sine Fácil. O ca-
dastro também pode ser 
realizado através do envio 
do currículo para o e-mail 
vagas@trabalho.rj.gov.br. 
Pelo mesmo canal é possí-
vel esclarecer dúvidas.

Estágio
A Fundação Mudes ofe-

rece 307 vagas de estágio 
(níveis superior, médio e 
técnico). A bolsa-auxílio 
pode chegar a R$ 2 mil. 
Para se candidatar, bas-
ta acessar o site https://
www.mudes.org.br/. Já o 
CIEE tem 1.894 oportuni-
dades. Os interessados de-
vem acessar o site: www.
ciee.org.br.

Oportunidades para 
trainees

A Casa & Video e a 
Russell Bedford Brasil 
abriram processos sele-
tivos para trainees. Para 
as vagas na Casa & Video, 
os candidatos devem ter 
se formado entre janeiro 
de 2019 a julho de 2021. 
O programa começa em 
setembro para as áreas 
comercial, e-commerce, 
marketing, planejamento 
comercial, planejamento 
logístico e serviços finan-
ceiros. Inscrições são pelo 
site: http://bit.ly/traine-
e-casaevideo, até o dia 30 
de julho.

Já para as vagas na Rus-
sell Bedford Brasil, é preci-
so ser graduando a partir 
do 4º semestre e gradu-
ados a partir de 2019 do 
curso de ciências contá-
beis. Inscrições podem 
ser feitas até 13 de agos-
to, pelo site: https://rus-
sellbedfordbrasil.solides.
jobs/vacancies/73837#-
vacancyDescription.

Mais de meio milhão de vidas perdidas e 
ninguém quer falar de morte

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

estágio abertas no Rio

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação/Microsoft

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

CAROLINA RODRIGUES 
RIBEIRO

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

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

Candido Mendes
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Helena, administradora de 
um condomínio residencial, 
resolveu convidar profissio-
nais para participarem de “li-
ves” relacionadas aos cuidados 
coletivos que são necessários 
para o melhor convívio entre 
os moradores. Enviou um re-
cado a todos que dizia:

“Estamos convidando pro-
fissionais da área da saúde 
para um bate papo sobre boas 
condutas, visando o bem-es-
tar coletivo.  Caso haja em sua 
residência um profissional de 
área afim à saúde, favor entrar 
em contato com a administra-
ção”.

João Carlos, ao receber o 
convite, chamou logo sua es-
posa e disse:

-Não entendi! Como assim? 
A fim de quê? De quem? 

Carminha, calmamente, ex-
plicou:

-Você realmente não en-
tendeu. Profissionais de áre-
as afins são profissionais que 

trabalham, neste caso, em 
qualquer profissão que tenha 
ligação com a área da saúde, 
como médicos, infectologistas, 
psicólogos etc. Áreas afins!!!

DIRETO AO PONTO
Errado: O psicólogo é de 

uma área “a fim” à área da edu-
cação.

Certo: O psicólogo é de uma 
área “afim” à área da educação.

O adjetivo AFIM expressa a 
ideia de afinidade, de aproxi-
mação, de convergência entre 
duas ideias, fatos, pensamen-
tos ou situações. Usa-se quan-
do, dois ou mais elementos 
possuem, entre si, relação de 
afinidade, semelhança. Plural: 
afins

Exemplo:
Sílvia e Beto possuem um 

gosto musical afim.
“A FIM DE” é uma locução 

prepositiva  e expressa a ideia 
de finalidade, ou seja, indica 
o objetivo pelo qual se exerce 
uma determinada ação.

Exemplo:
Hoje não estou a fim de sair.

A escritora nigeria-
na Chimamanda Ngozi 
Adichie vem conquistan-
do um público cada vez 
maior, tanto no Brasil 
como fora dele. Em 2007, 
seu romance Meio sol 
amarelo venceu o Na-
tional Book Critics Cir-
cle Award e o Orange 
Prize de ficção, mas foi 
com o romance seguin-
te, Americanah, que ela 
atingiu o volume de lei-
tores que a alavancou 
para o topo das listas 
de mais vendidos dos 
Estados Unidos, onde 
vive atualmente. Ao tra-
balho de ficcionista, so-
mou-se a expressiva e 
incontornável militân-
cia da autora em favor 
da igualdade de gêne-
ros e raça.

Agora é a vez de os 
leitores brasileiros co-
nhecerem a face de con-

tista dessa grande autora 
já consagrada pelas for-
mas do romance e do en-
saio. Publicado em inglês 
em 2009, No seu pescoço 
contém todos os elemen-
tos que fazem de Adichie 

uma das principais es-
critoras contemporâne-
as. Nos doze contos que 
compõem o volume, en-
contramos a sensibilida-
de da autora voltada para 

a temática da imigra-
ção, da desigualdade 
racial, dos conflitos re-
ligiosos e das relações 
familiares.

Combinando técni-
cas da narrativa con-
vencional com experi-
mentalismo, como no 
conto que dá nome ao 
livro — escrito em se-
gunda pessoa —, Adi-
chie parte da perspec-
tiva do indivíduo para 
atingir o universal que 
há em cada um de nós 
e, com isso, proporcio-
na a seus leitores a ex-
periência da empatia, 
bem escassa em nos-
sos tempos.

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.

No seu pescoço

Foto: Divulgação

Afim 
x 

A fim

Na gaveta de talhe-
res há todo tipo e forma: 
madeira, plástico, ferro, 
alumínio, prata.  Alguns 
deles, que já nem sabe-
mos mais como usá-los e 
com formatos, no mínimo 
curiosos. Um dia desses 
me perguntei: qual seriam 
os possíveis simbolismos 
no meio a tanta diversida-
de?

Daí, depois de refletir, 
cheguei à conclusão de 
que o maior simbolismo 
que eles representam é o 
de compartilhar a união 
e a empatia.  E neste con-
texto estão os almoços 
em família, as visitas para 
um café e uma noite qual-
quer com tira-gosto à es-
petinhos antigos. Garfos, 
facas, até palitos de hachi 
(talher japonês).

Ah se as gavetas pudes-
sem falar! O tanto que tem 
de conversas guardadas 
nos seus “usar” ... Uma fes-
ta, um brinde e em quan-
tidades das saudosas reu-
niões...

Dos mais antigos, al-
guns escritos com expres-
sões tais como: “vó” ou 
gravados com monogra-
mas delicados. Tem aque-
les que podemos recordar 
bem com os desenhos de 
bonequinhos gravados na 
ponta dos cabos. Um pas-
seio através de encontros, 

o banho de prata gasto 
na superfície da alpaca, o 
peso ou a leveza do mate-
rial. E tinha também a co-
lher de pau, que não saía 
da compota de doces. Ela, 
já quase transformara em 
doce.

É verdade que, não só 
os nossos, mas, também, 
os talheres dos antigos 
restaurantes, que agora 
viajam entre feiras de an-
tiguidades sob aos aten-
tos olhos minuciosos dos 
clientes, lá vão eles conti-
nuar sua trajetória. Não é 
só o saudosismo que move 
as lembranças, pois antes 
deste, temos o presente e 
principalmente o futuro: 
um encontro marcado, es-
crito na agenda, montado 
num cardápio. E os talhe-
res? Ah! Esses, estão espe-
rando sua entrada de gala 
para, mais uma vez, viver 
sua inacabada função.

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

Talheres

Foto:  Henrique Bas/Acervo Pessoal
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Apesar do “homo Sa-
piens” se relacionar com 
a natureza desde o início 
da humanidade, a preo-
cupação com os impactos 
negativos decorrentes de 
sua conduta é algo recen-
te em nossa história. Mas 
afinal, quando a socieda-
de passou a se preocupar 
com o meio ambiente?

Há quem diga que 
surgiu na Revolução In-
dustrial como resposta à 
industrialização. Outros 
afirmam que foi logo após 
a Segunda Guerra Mun-
dial e o medo de uma po-
luição radioativa.

Em 1962, é lançado o 
livro “A Primavera Silen-
ciosa”, da escritora e cien-
tista americana Rachel 
Carson, criticando o uso 
dos agrotóxicos e destaca 
a do a importância de pro-
tegermos a saúde humana 
e o meio ambiente. Em 
2006 o The Guardian con-
siderou a cientista como 
sendo a pessoa que mais 
contribuiu para a defesa 
do meio ambiente.

Em 1969, temos um 
fato histórico: a primeira 
foto da Terra vista do es-
paço. Para algumas pesso-
as o retrato de um ponto 
azul solitário na imensi-
dão da galáxia ascendeu 
na consciência coletiva a 
necessidade de protegê-
-lo. 

Contudo, em 1972, em 
razão da crescente pre-
ocupação mundial sobre 
o uso racional e susten-
tável do nosso planeta e 
de seus recursos, temos 
o primeiro chamado para 
a criação de um novo pa-
radigma socioeconômico 
mundial com a convoca-
ção da ONU para a primei-

ra Conferência das Nações 
Unidas sobre o Ambiente 
humano, em Estocolmo, 
Suécia, que terminou com 
a Declaração sobre o Am-
biente Humano ou sim-
plesmente, Declaração de 
Estocolmo. 

Naquele momento, 
tem-se pela primeira vez 
uma agenda internacional 
de questões ambientais, 
incluindo direito ambien-
tal, direitos humanos, ges-
tão de recursos naturais, 
prevenção da poluição e 
relação entre ambiente e 
desenvolvimento, esten-
dendo-se até a necessida-
de de se abolir as armas 
de destruição em massa. E 
neste mesmo ano é criado 
a ONU Meio Ambiente.

“A proteção e o melho-
ramento do meio ambien-
te humano é uma questão 
fundamental que afeta o 
bem-estar dos povos e o 
desenvolvimento econô-
mico do mundo inteiro”

Uma homenagem a 
vítimas da Covid-19, aos 
profissionais de saúde 
e em prol do meio am-
biente. Esse é o objetivo 
da criação do chamado 
Bosque da Memória, que 
fica na Alameda Sandra 
Alvim, no Recreio dos 
Bandeirantes, no Rio de 
Janeiro, e das cerimônias 
que são realizadas no lo-
cal.

O espaço recebe no do-
mingo (11) mais uma das 
cerimônias, em meio as 
quais são realizadas plan-
tios de árvores. Famílias 
participantes irão plan-
tar 46 árvores que serão 
identificadas com nomes 
de pessoas falecidas du-
rante a pandemia, repre-
sentando as mais de 30 
mil vidas perdidas no Rio 
e os mais de 45 mil pro-
fissionais de saúde que 
atuam no enfrentamento 
da Covid-19 na cidade. 
No último final de sema-
na, o local teve a ajuda de 
mais de 20 voluntários 
na preparação do espaço 
para a nova edição.

Mudas de ipê amarelo, 
guriri, pau-brasil, pitan-
ga, grumixama, graviola, 
caju, acerola, aroeira e 
amora serão doadas por 
familiares e amigos das 

vítimas, respeitando o 
bioma local, a vegetação 
nativa de restinga. 

Os plantios são apoia-
dos pelo Programa das 
Nações Unidas para o 
Meio Ambiente (PNUMA) 
em alinhamento com as 
ações da Década da ONU 
da Restauração de Ecos-
sistemas 2021-2030. É 
um esforço da ONU, com 
aprovação dos países-
-membros, para criar 
um movimento global 
de recuperação, rever-
ter a perda de espécies e 
ajudar no cumprimento 
de metas de redução de 
emissões de carbono.

A ação conta com o 
apoio da Fundação Par-
ques e Jardins, que ficou 
responsável pela prepa-
ração dos berços e pelo 
fornecimento de equipa-
mentos e terra adubada. 
Já a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente par-
ticipa do projeto com a 

doação de 250 mudas 
arbustivas para o pai-
sagismo que compõe os 
Bosques. E a Comlurb se 
encarregou dos reparos 
no mobiliário dos jardins 
da Alameda Sandra Al-
vim, atualmente adotada 
pela arquiteta Isabelle de 
Loys.

O Bosque
A inauguração do Bos-

que da Memória foi reali-
zada nos dias 12 e 13 de 
junho. Na ocasião, muito 
emocionadas, as famílias 
plantaram 43 mudas de 
árvores e participaram 
de uma cerimônia ecu-
mênica.

A campanha “Bosques 
da Memória” foi criada 
em 2020 com o objetivo 
de plantar árvores e re-
cuperar florestas, como 
um gesto simbólico de 
homenagear pessoas que 
morreram na pandemia e 
agradecer aos profissio-
nais de saúde no Brasil.

A entidades Rede de 
ONG´s da Mata Atlântica 
(RMA), Reserva da Bios-
fera da Mata Atlântica 
(RBMA) e Pacto pela Res-
tauração da Mata Atlân-
tica se uniram e idealiza-
ram um projeto de alento 
e solidariedade às famí-
lias enlutadas.

Foto: Reprodução

Fotos: Divulgação

Ação em tributo a vitimas da Covid-19 e 
em prol do meio ambiente

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

Bosque da Memória, no Rio, recebe nova cerimônia com plantio de árvores

RAFAEL ZARVOS
Advogado e fundador da Oceano 
Resíduos, especialista em ESG
rafael@oceanoresiduos.com.br

@rafaelzarvos

NOSSO PLANETA. . .
Agenda Ambiental – 

Como surgiu?
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O artigo 222 da nossa 
Carta Magna estatui so-
bre o dever da família, da 
sociedade, do Estado, em 
assegurar a criança e ao 
adolescente, com abso-
luta prioridade, o direito 
à vida, entre outras dis-
posições a seu favor. Este 
preceito constitucional, é 
reafirmado, pelo art. 4º da 
Lei n.8.069/90, do Estatu-
to da Criança e do Adoles-
cente, o ECA, que dispõe 
"sobre a proteção integral 
à criança e ao adolescen-
te" considerando "criança, 
para os efeitos desta lei, a 
pessoa até 12 anos de ida-
de incompletos e adoles-
cente, aquela entre 12 e 
18 anos, nas conformida-
des do seu artigo 2º.

Entretanto, o que se 
vê são desde desapareci-
mentos, a homicídios per-
petrados contra os nossos 
jovens, que estão sendo 
sujeitados, a violência 
desde aquela estrutural, 
institucionalizada no Es-
tado, ao âmbito domésti-
co, onde deveriam estar 
resguardados.

Estatísticas oficiais nos 
dão conta que, em 5 anos, 
100 crianças foram mor-
tas a tiros no Rio de Janei-
ro. Este índice alarmante 
nos dá conta que estamos 
falhando na implementa-
ção de uma educação para 
a formação, de seres capa-
zes de agir no controle de 
seus instintos mais primi-
tivos.

De acordo com a Teo-
ria da Psicanálise de Sig-
mund Freud, o superego é 
o aspecto moral da perso-
nalidade humana, sendo o 
responsável por "domar" 
o id, seja, reprimir os ins-
tintos primitivos, com 
base nos valores morais e, 
culturais.

Immanuel Kant desen-
volveu um imperativo, se-
gundo o qual, analisa uma 
motivação, que leva o ser 
humano, a agir em dife-
rentes situações da vida. 
Dentre este ponto de vis-
ta, definiu o "imperativo 
categórico que tem como 
cerne, seu conceito de 
senso moral, os princípios 
e o respeito".

Sob este ponto de vis-
ta, defende que não de-
veriam fazer aos outros, 
aquilo que não gostariam 
que os outros, fizessem 
consigo, como por exem-
plo: "não matarás".

Assim sendo, se as ge-
rações anteriores não 
houvessem nos protegido 
e nos preservado da mor-
te, não teríamos sobrevivi-
do para sabermos que nos 
cabe viver os nossos dias, 
com vistas a preservação 
da sobrevivência das fu-
turas gerações, porquanto 
serão estas criancinhas de 
hoje, que amanhã deverão 
ser aquelas "a lutar pela 
paz e pelo bem do Brasil".

AGLAETE NUNES
Advogada, militante, escritora e 

cofundadora da OAB mulher

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

"Olhai as Crianças do nosso Brasil"

Foto: Reprodução

Doença respiratória 
comum hoje, especial-
mente em tempos da 
pandemia de Covid-19, a 
pneumonia também afe-
tava dinossauros antes 
da existência do homem. 
Estudo coordenado por 
pesquisadores do Mu-
seu Nacional, vinculado 
à Universidade Federal 
do Rio (UFRJ), relata pela 
1ª vez a ocorrência da do-
ença em um dinossauro 
herbívoro Aeolosaurini, 
grupo extinto de titanos-
sauros.

Com cerca de 5 m de 
comprimento e 2,5 m de 
altura, o animal viveu 
entre 71 e 66 milhões de 
anos atrás, no período 
Cretáceo, e foi encontra-
do no Morro do Cambam-
be, no Mato Grosso, nos 
anos 1950. O estudo teve 
como desdobramento a 
publicação recente de ar-
tigo na revista científica 
“Spanish Journal of Pala-
eontology”.

Os autores do trabalho 
são Arthur Brum, Kamila 
Bandeira, Borja Holgado, 
Lucy Souza, Rodrigo Pê-
gas, Juliana Sayão, Dioge-
nes Campos e Alexander 
Kellner, este diretor do 

Museu Nacional e bol-
sista da Faperj, por meio 
do programa Cientista do 
Nosso Estado.

O acesso ao fóssil para 
a pesquisa tornou-se pos-
sível graças ao trabalho 
de curadoria realizado 
pelo professor Diogenes 
Campos, no Museu de 
Ciências da Terra – Ser-
viço Geológico do Brasil 
(CPRM), na Urca, Zona Sul 
carioca. O fóssil foi encon-
trado nos anos 1950 no 
Morro do Cambambe por 
um dos pais da Paleonto-
logia brasileira, Llewellyn 
Ivor Price, e desde então 
foi armazenado no Mu-
seu de Ciências da Terra 
e preservado em bom es-
tado.

Além de ser parcei-
ro no projeto, Diogenes 
também foi coorientador 
do professor Kellner, du-
rante seu mestrado em 
Geologia na UFRJ, o que 
mostra a importância da 
cooperação científica no 
longo prazo, entre diver-
sas gerações.

Análises
A partir da observação 

de um calombo ósseo ir-
regular em uma costela, 
foram realizados exames 

para investigação no la-
boratório de Petrografia 
e Laminação do Museu 
Nacional.

"Ao analisar o calombo 
ósseo, bem vascularizado, 
notamos que sua micro-
estrutura era semelhan-
te aos casos de infecção 
óssea por pneumonia em 
aves, répteis marinhos 
e seres humanos. Como 
ele estava localizado na 
região interna da parede 
torácica em uma cavida-
de pneumática, foi pos-
sível diagnosticar que o 
animal sofria de pneumo-
nia na hora de sua mor-
te. Não podemos afirmar 
que essa doença tenha 
sido necessariamente a 
causa mortis, mas se não 
foi, pode ter fragilizado o 
animal para o desenvol-
vimento de outra doença 
fatal", explicou o pesqui-
sador Arthur Brum.

A descoberta abre no-
vas perspectivas para a 
investigação da vida na 
Terra naquela época. "Sa-
ber que os dinossauros 
tinham pneumonia reve-
la detalhes não apenas 
sobre o metabolismo dos 
titanossauros, mas sobre 
a evolução da doença em 
vários grupos de verte-
brados e sobre como ela 
se comporta hoje", diz o 
pesquisador Alexander 
Kellner.

A descoberta da ocor-
rência de pneumonia em 
dinossauros abre novas 
perspectivas para a inves-
tigação da vida na Terra 
naquela época.

Foto: Ilustração/Maurílio Oliveira

Estudo aponta ocorrência de pneumonia 
em espécie de dinossauro

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

Pesquisa foi coordenada por pesquisadores do Museu Nacional, 
vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro
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A pandemia mudou 
a rotina de muitas pes-
soas ao redor do mun-
do. Entretanto, a falta de 
exercícios durante meses 
pode fazer com que do-
res surjam. Para se livrar 
dos incômodos, alguns 
alongamentos durante o 
Home Office podem aju-
dar. Confira:

Alongamento para os 
glúteos e lombar: Nesse 
exercício são estimulados 
os músculos do glúteo e 
da lombar. Depois de dei-
tar de barriga para cima, 
é necessário apoiar o pé 

esquerdo no chão, dobrar 
a outra perna e apoiar em 
cima da perna esquerda. 
Em seguida, as mãos de-
vem "abraçar" a perna 
esquerda. Em seguida, o 
movimento deve ser re-
petido da mesma forma 
com a perna direita.            

Alongamento para a 
lombar: Para atenuar as 
dores na lombar são ne-
cessárias duas cadeiras. 
Primeiramente é preci-
so sentar-se na ponta da 
primeira cadeira, com 
os dois pés apoiados no 
chão; depois, inclinar-se 

para frente, com 
os braços estica-
dos e apoiados 
na segunda ca-
deira.     

Alongamento 
para o tronco: O 
exercício abaixo 
estimula os mús-
culos que com-
põem a lateral do 
tronco e conse-
quentemente, é 
um alongamento 
que ajuda na me-
lhora da postura 
corporal. Para 
praticá-lo, é ne-
cessário ter uma 

cadeira de apoio.                           
Alongamento 

dos tríceps: Após 
sentar na ponta 
de uma cadeira, 
com a postura 
ereta e ambos 
os pés apoiados 
no chão, levante 
o braço esquer-
do e leve a mão 
para as costas, 
na altura das es-
cápulas. A outra 
mão vai no co-
tovelo esquerdo, 
o mantendo na 

posição.                               
Alongamento para a 

cervical: Para amenizar 
os desconfortos na região 
cervical, é necessário 
manter uma postura cor-
reta e com uma das mãos, 
puxar a cabeça para uma 
das laterais. O movimen-
to é feito com delicadeza.                           

Alongamento dos om-
bros: Para alongar os 
ombros, é necessário es-
ticar o braço para o lado 
contrário; por exemplo, 
para estimular os mús-
culos do braço direito, é 
preciso esticá-lo para o 
lado esquerdo. Em segui-
da, apoie a outra mão no 
cotovelo para manter o 
braço esticado na mesma 
posição.   

Alongamento da colu-
na: Esse é um exercício 
que trabalha a coluna 
como um todo, até a re-
gião dos ombros. Para 
praticá-lo é necessário 
ter uma cadeira por per-
to. O primeiro passo é 
ficar de pé e distanciar 
as pernas; depois basta 
se inclinar para frente e 
apoiar as mãos no encos-
to da cadeira. 

Exercícios de alongamento para fazer no 
Home Office Alguns cuidados bási-

cos devem ser tomados 
todos os dias para manter 
a integridade, saúde e be-
leza dos cabelos. O modo 
correto para a limpeza do 
couro cabeludo e dos fios 
é iniciar a lavagem sem-
pre pela frente da cabeça 
e deslizar esfregando até o 
meio da cabeça. Do mesmo 
modo esfregar a nuca des-
lizando até o meio da cabe-
ça. Desta maneira o emba-
raço dos cabelos é evitado.

Durante a lavagem de-
ve-se lembrar que o sham-
poo possui o pH mais al-
calino, o que deixa os fios 
mais vulneráveis, por isso 
os movimentos devem ser 
leves e delicados, mas sem 
deixar de esfregar bem o 
couro cabeludo para que 
os resíduos se despren-
dam totalmente. Todos os 
movimentos feitos com os 
fios devem ser sempre no 
sentido das suas cutícu-
las, ou seja, da raiz para as 
pontas, e deslizar os dedos 
entre eles no mesmo senti-
do é suficiente.

Para que o couro e os 
fios sejam devidamente 
limpos, o cabelo deve es-
tar encharcado com água 
no momento de aplicar o 
shampoo e este deve ser 
utilizado na dose correta.

A umidade e o calor 
constituem um habitat 
perfeito para a grande 
maioria dos fungos, e isso 
não é dife-
rente quan-
do falamos 
em cabelos 
e couro ca-
beludo. Sa-
bendo disso, 
não devemos 
nunca dor-
mir com os 
cabelos mo-
lhados, pois 

com o calor natural de 
nosso corpo, o couro cabe-
ludo pode abrigar fungos 
nocivos à saúde, podendo 
causar queda dos cabelos, 
dermatites e caspa.

O condicionador e a 
máscara de tratamento de-
vem ser utilizados em todo 
o comprimento dos cabe-
los, desde 2 cm da raiz até 
as pontas para que toda a 
extensão capilar seja tra-
tada e condicionada para 
amenizar o sofrimento da 
fibra devido às ações me-
cânicas do desembaraçar, 
pentear e secar.

O ideal é que o condicio-
nador ou a máscara sejam 
aplicadas em quantidade 
suficiente para que os fios 
fiquem macios, mas sem 
excesso, e que sejam dis-
tribuídas uniformemente 
com a ajuda de um pen-
te. Massagens nos fios no 
sentido desde a raiz até as 
pontas facilitam a penetra-
ção dos agentes tratantes 
do produto.

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

Cabelos: Cuidados diários

FotoS: Divulgação Mercur

B E L E Z A . . .

Foto: Reprodução
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Muitas pessoas oriun-
das de tudo quanto é par-
te do mundo chegam aos 
Estados Unidos buscando 
o seu “the american dre-
am”, ou traduzindo “o so-
nho americano”. Mas o que 
motiva essas pessoas a vi-
rem para os Estados Uni-
dos enfrentarem tantos 
desafios, dor, sofrimento, 
luta e muitas das vezes até 
mesmo o risco de perder 
suas vidas? O que seria o 
tão famoso “sonho ameri-
cano”?

O sonho americano é 
a crença de que qualquer 
pessoa, independente-
mente de onde nasceu ou 
da classe em que nasceu, 
poder alcançar sua pró-
pria versão de sucesso em 
uma sociedade na qual a 
mobilidade ascendente é 
possível para todos.

De fato, os Estados Uni-
dos são uma mega potên-
cia econômica e por isso 
há um mar de oportuni-
dades para indivíduos que 
buscam crescimento, as-
censão ou, as vezes, ape-
nas a chance de ter uma 
vida simples, segura, dig-
na, longe da violência, da 
miséria, de perseguições 
políticas e ou religiosas 
vividas em seus países de 
origem. A crença é de que 
aqui, no solo norte ameri-
cano, o indivíduo irá en-
contrar liberdade, 
melhor qualidade 
de vida e rique-
zas. Mas na prática, 
será que todos en-
contram o que veio 
buscar?

A vida de um imi-
grante no início não 
é fácil, mas muitas 
pessoas desconhe-
cem essa realidade. 
Elas compram o 
“sonho americano” 

como se o simples fato 
de pisar nas terras do Tio 
Sam fosse acabar com to-
dos os seus problemas e 
sua vida aqui se transfor-
mará em um mar de rosas.

É preciso lembrar que 
a vinda para os EUA pode 
em algumas situações tra-
zer desafios nunca antes 
vividos e as vezes até mes-
mo mais difíceis do que 
aqueles deixados para trás 
em seus países de origem.

A barreira da língua, as 
diferenças culturais, as di-
ferenças climáticas, as leis 
e regulamentos estaduais, 
os preconceitos e para 
alguns a falta de um vis-
to que permita trabalhar 
legalmente nos EUA são 
questões que devem ser 
profundamente pensadas 
no momento da decisão 
de se mudar para o país 
americano.

A falta de um visto de 

imigrante (o Green Card) 
por exemplo, limita a vida 
do imigrante em inúmeros 
aspectos, fazendo com que 
o imigrante indocumenta-
do se submeta a diversos 
tipos de trabalhos, as ve-
zes nada dignos e muitas 
das vezes cargas horárias 
pesadas que pode trans-
formar o sonho america-
no, a ideia de conquistas e 
riquezas, num verdadeiro 
tormento. 

Buscar informações 
sobre tudo, principal-
mente sobre as questões 
mais importantes acerca 
de como viver nos EUA, 
tais como vistos, custo de 
vida, mercado de trabalho, 
moradia, cultura, sistema 
de saúde, meios de loco-
moção entre outros, deve 
ser o primeiro passo que 
o indivíduo precisa dar 
antes de se lançar numa 
mudança tão drástica de 
vida. Informação é poder 
e pode salvar de muitos 
dissabores e sofrimentos.

O “sonho americano” 
é possível sim e eu posso 
dizer que alcancei o meu, 
dentro daquilo que me 
propus atingir. Todavia, 
há que se avaliar todas as 
questões e riscos envolvi-
das para que este não se 
transforme em um verda-
deiro “nightmare”, digo: 
pesadelo.

Foto: Reprodução

O que é o “Sonho Americano”?
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

Harmonia polarizada
No Ocidente, a situ-

ação da mídia na China 
é apresentada de forma 
unidimensional, como se 
o presidente Xi quisesse 
concentrar todo o poder 
em suas mãos e trans-
formar a China em uma 
espécie de sociedade de 
'Espelho Negro', onde só 
a sua palavra é lei. Nesse 
cenário, tudo é dirigido 
de cima e a AI será usada 
para garantir que o Parti-
do mantenha seu contro-
le de ferro. A realidade, 
claro, é mais complexa, 
pois a pressão exercida 
por baixo também está 
aumentando. Na verdade, 
essa pressão é realmente 
maior na China do que no 
Ocidente; é que é muito 
menos visível para nós.

Os consumidores chi-
neses adoram as mídias 
sociais permitindo-lhes 
uma nova liberdade de se 
expressar. Mesmo assim, 
nenhum cidadão chinês 
esquece que está agindo 
dentro de um contexto so-
cial forte. As redes sociais 
também são um meio 
pelo qual as pessoas po-
dem confirmar sua ade-
são à sociedade e buscar 
formas de melhorá-la. As-
sim que acontecer algo na 
China que seja considera-
do inaceitável, uma ver-
dadeira tempestade de 
protestos estourará onli-
ne, que pode prejudicar a 
reputação de empresas e 
do governo. Como no aci-
dente do trem de alta ve-
locidade de Wenzhou em 
2011, quando 40 pessoas 
morreram e Pequim foi 
responsabilizada de for-
ma justa e direta pelos fó-

runs públicos do país. Li-
dar com essa pressão de 
baixo é um desafio cons-
tante para o governo. Se 
tentarem exercer muito 
controle, podem provocar 
uma reação prejudicial. 
Mas se eles exercerem 
muito pouco controle, há 
o risco de a China sair dos 
trilhos. Um exemplo de 
tal escalada pode ser vis-
to na enorme quantidade 
de produtos falsificados 
que os chineses fizeram 
para ganhar dinheiro ra-
pidamente, e até a batalha 
atual contra isso e políti-
cas de tolerância zero de 
empresas como a JD.com, 
era impossível contê-lo 
independentemente dos 
avisos feitos pelo Alibaba 
e JD.

Para lidar com isso, o 
governo espera usar a AI 
para identificar “como, o 
que, quando e onde” es-
tão áreas de risco em po-
tencial. Mas um governo 
mais inteligente levará a 
uma sociedade mais inte-
ligente?

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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O Plano de revitaliza-
ção do Centro do Rio, pro-
posto pela prefeitura, tem 
gerado polêmica e rece-
bido críticas de camelôs, 
ambulantes e feirantes 
da região, que se dizem 
excluídos do projeto. A 
prefeitura quer dar vida 
nova ao centro, transfor-
mando parte da região 
em área residencial, mas 
muitos trabalhadores que 
atuam nas ruas afirmam, 
inclusive, que estão sendo 
obrigados a deixarem seu 
local de trabalho.

O movimento dos ca-
melôs contra o projeto 
ganhou nome de "Reviver 
Camelô no Centro", em 
referência ao "Programa 
Reviver Centro", propos-
ta por Eduardo Paes. Os 
ambulantes têm ido às 
ruas protestar, em atos 
organizados pelo Movi-
mento Unido dos Camelôs 
(Muca).

O movimento, inclusi-

ve, já protocolou na pre-
feitura um ofício apontan-
do falhas no projeto. Os 
camelôs dizem que não 
foram consultados pelo 
Executivo e querem estar 
incluídos no projeto com 
direito à moradia, ma-
nutenção das licenças e 
regularização dos depó-
sitos para mercadorias. 
Argumentam que a pre-
feitura ouviu somente as-
sociações de moradores e 
empresários e investido-
res de grande relevo na 
região Central. “Nós não 
somos contra o projeto, 
mas queremos um projeto 
que inclua os camelôs que 
habitam e trabalham nes-
sa cidade. Somos traba-
lhadores, mães e pais de 
família e saímos todos os 
dias de casa para manter o 
nosso sustento”, diz Maria 
de Lurdes do Carmo, re-
presentante do MUCA.

Um dos protestos dos 
ambulantes contra o pro-

jeto ocorreu em 26 de ju-
nho, no cruzamento das 
avenidas Nilo Peçanha e 
Rio Branco. O grupo disse, 
na ocasião, que a prefeitu-
ra teria cancelado várias 
licenças, sem qualquer 
aviso prévio.

O projeto
O projeto Reviver foi 

aprovado pela Câmara em 
22 de junho. O programa 
foi proposto pela prefei-
tura porque a região sofre 
com o esvaziamento eco-
nômico e urbanistas de-
fendem que é preciso mu-
dar o modelo de ocupação 
e atrair não apenas negó-
cios, mas principalmente 
moradores.

O projeto prevê estímu-
los à construção civil em 
grande parte do Centro, 
incluindo Central do Bra-
sil, Castelo, Saara e Lapa. 
A ideia é permitir a re-
forma e modernização de 
prédios antigos, o chama-
do retrofit. Pelo projeto, 
as construções poderão 
mudar o tipo de ocupa-
ção. Prédios comerciais 
podem se tornar residen-
ciais ou mistos, modelo 
usado em países euro-
peus. Em terrenos vazios, 
a prefeitura quer estimu-
lar a construção de mora-
dias, mas parte delas terá 
de ser destinada a aluguel 
social. Para estimular es-
sas novas construções, as 
empresas ganhariam be-
nefícios fiscais.

A Câmara também au-
torizou o município a dar 
descontos de IPTU e de 
ITBI a construtoras que 
participarem da "Opera-
ção Interligada", prevista 
no projeto. Para estimular 
empreiteiros a construir 
no Centro, a Prefeitura 
pretende dar, em troca, 
vantagens em constru-
ções em regiões mais van-

tajosas para o mercado 
imobiliário, como Copa-
cabana, Leme, Ipanema e 
na Zona Norte. A proposta 
recebeu críticas de espe-
cialistas, sobretudo em 
relação à possibilidade 
de gentrificação, ou seja, 
expulsão dos mais pobres 
do Centro.

O que diz a 
prefeitura

A prefeitura nega que 
tenha cancelado licenças 
de camelôs legalizados. 
Disse que houve cance-
lamento, no começo de 
março, por falta de prova 
de vida dos ambulantes 
no ano de 2018, mas afir-
mou que a decisão cabe 
recurso.

A Coordenadoria de 
Licenciamento e Fiscali-
zação (CLF), da Secreta-
ria Municipal de Ordem 
Pública, diz que o Centro 
tem 1.497 ambulantes le-
galizados, de um total de 
9.359 em toda a cidade. O 
órgão destacou que houve 
uma desocupação, em 26 
de junho, no trecho entre 
a Rua Santa Luzia e Av. 
Almirante Barroso, mas 
que havia apenas três am-
bulantes com autorização 
no local e que eles foram 
remanejados para outras 
áreas.

Diante do impasse, a 
Prefeitura também anun-

ciou um programa de re-
ordenamento urbano vol-
tado aos ambulantes em 
várias áreas da cidade e 
disse que, no centro, isso 
será integrado ao "Revi-
ver Centro". A prefeitura 
diz que o objetivo é evitar 
aglomerações de vende-
dores em determinados 
pontos e promover "a pro-
teção e a valorização" da 
categoria, além de preve-
nir conflitos com lojistas. 
O projeto concederá aos 
vendedores barraca e co-
lete e um QR Code com in-
formações sobre a licença 
e os produtos autorizados 
para a venda.

É o mínimo que a pre-
feitura pode fazer por es-
sas pessoas que precisam 
atuar nas ruas para levar 
o sustento para casa. É 
importante lembrar que 
a pandemia já castigou 
muito essa categoria, que 
em muitos momentos foi 
impedida de trabalhar 
por conta de restrições 
impostas pelo município. 
Além disso, muitos tra-
balhadores foram alvos 
abuso de autoridade e ti-
veram materiais recolhi-
dos por estarem tentando 
ganhar o pão de cada dia. 
A prefeitura deve sim re-
pensar seus projetos que 
parecem priorizar mais o 
mercado imobiliário que 
o povo.

Camelôs criticam Plano de revitalização do Centro do Rio

Foto: Divulgação/Prefeitura do Rio

Foto: Aisha Raquel Ali/ Jornal DR1

Foto: Mayara Braz/ Jornal DR1

Categoria diz não ter sido ouvida e que trabalhadores tiveram licenças canceladas; prefeitura nega
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O projeto Olhares Ca-
riocas, da Produtora Cultu-
ral Aloha, está promoven-
do a formação audiovisual 
gratuita de 100 jovens do 
morro da Mangueira, no 
Rio de Janeiro. A inciativa 
foi selecionada pelo Me-
trô Rio e Instituto Invepar 
para formar gratuitamen-
te os jovens, ensinando-
-os a produzir vídeos por 
meio de smartphones e, 
com isso, prepará-los para 
o mercado de trabalho.

O curso vai capacitar 
pessoas com idades entre 
12 e 25 anos. As aulas ti-
veram início no dia 26 de 
junho e acontecem tam-
bém nos dias 3, 10 e 17 
de julho, com um total de 
20 horas. Os organizado-
res do projeto informaram 
que disponibilizam um es-
paço na comunidade gra-
tuita para os alunos que 
tiverem dificuldades de 
acesso à internet.

O presidente da Asso-
ciação de Moradores do 
Complexo da Mangueira, 
Edivaldo Vicente Gomes 
Júnior, ou simplesmente 
Júnior Mangueira, como é 
mais conhecido, disse que 

muitas pessoas de comu-
nidades vizinhas também 
se interessaram em par-
ticipar do Projeto Olhares 
Cariocas. “Eu acho bacana 
porque hoje tudo é tecno-
logia. E esses jovens são 
bem mais inteirados no 
smartphone do que a gen-
te. O mundo já é girado 
por isso aí e vai ser mais 
ainda. Só tende a aumen-
tar a tecnologia. Acho que 
o momento é esse”.

A diretora da Aloha, 
Ana Brites, informou que o 
programa está começando 
pela Mangueira e preten-
de se expandir por outras 
comunidades, se houver 
apoio de outras empresas.

“Vamos expandir para 
ampliar o olhar e a cultu-
ra, porque cultura nunca 

é demais. E dar essa opor-
tunidade porque, como é 
através do smartphone, a 
gente democratiza o aces-
so. Hoje em dia, todo mun-
do tem celular e os jovens 
já estão acostumados a 
fazer o manuseio diferen-
ciado só para falar no te-
lefone. Fica mais fácil para 
eles aprender um ofício, se 
preparar para o mercado 
de audiovisual e de mídias 
sociais e até participar de 
festivais de cinema na-
cionais e internacionais a 
partir de smartphones”, 
afirmou.

Ana não tem dúvida de 
que o projeto terá impacto 
social na comunidade da 
Mangueira. “E como é on-
line, democratiza mais o 
acesso”, reiterou.

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

Projeto promove formação audiovisual gratuita 
de 100 jovens do morro da Mangueira

Curso vai capacitar pessoas com idades entre 12 e 25 anos; aulas já 
começaram e seguem até 17 de julho

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

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

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

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

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

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

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

Foto: Studio Formatura/Galois

Fotos: Divulgação

Pandemia faz aumentar número de 
alunos que podem abandonar estudos
Segundo pesquisa, percentual de estudantes 
com essa intenção ou desmotivados subiu de 

26% para 40% em um ano

E D U C A Ç Ã O . . .
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A cidade de Recife, em 
Pernambuco, foi conside-
rado um destino seguro, 
mesmo com a pandemia 
da Covid-19, pela Safe 
Travels,do Conselho Mun-
dial de Viagens e Turismo 
(WTTC), chancelado pela 
Organização Mundial do 
Turismo, que deu o selo 
para o prefeito da cidade, 
João Campos. A cerimônia 
aconteceu na última se-
gunda-feira (5) e contou 
com a presença, além de 
Campos, do secretário de 
Turismo e Lazer de Per-
nambuco, Rodrigo Nova-
es.

“A gente recebe hoje 
o Selo Safe Travels que é 
dado para as cidades e os 
estados que têm feito um 
protocolo de turismo se-

guro. Então esse selo é ho-
mologado pelas entidades 
internacionais de saúde e 
de turismo e, com isso, a 
gente garante que o Reci-
fe, que é grande polo de 
serviços e de turismo, vai 
estar pronto para essa vi-
rada, sobretudo agora no 
segundo semestre. A gen-
te tem medido os casos, 
estamos tendo uma redu-
ção de covid no Recife e 
em Pernambuco, com isso 
há uma tendência forte de 
crescimento do turismo 
regional e também inter-
nacional”, celebrou o pre-
feito.

O selo reforça que o 
destino contemplado é 
reconhecido pela adoção 
de protocolos de biosse-
gurança contra o novo 

coronavírus. Os primeiros 
destinos que receberam o 
Selo WTTC foram Arábia 
Saudita, Barcelona, Can-
cún, Portugal e Sevilha 
(Espanha). Os selos são 
direcionados a destinos 
populares globalmente e 
que se adequam aos pro-
tocolos que garantem o 
turismo de forma segura.

De acordo com a secre-
tária de Turismo e Lazer 
do Recife, Cacau de Pau-
la, o selo comprova que 
as ações da Prefeitura, no 
contexto da pandemia, 
pela segurança dos reci-
fenses e de quem visita a 
cidade são eficientes.

No Brasil, já receberam 
o selo Pernambuco, Ala-
goas, Ceará, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, Pará, 
Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Norte, Santa Catarina 
e São Paulo. Os protoco-
los de viagens anunciados 
pelo WTTC foram elabora-
dos seguindo as recomen-
dações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
e do Centro de Controle 
e Prevenção de Doenças 
(CDC).

Recife recebe selo de destino seguro durante 
a pandemia

Foto: Divulgação/Recife

Foto: Divulgação/Recife

T U R I S M O . . .

Quando Stacie Mar-
shall (04/07/2021), que 
herdando fazenda de 300 
acres no sul dos EUA, des-
cobriu que sua família 
havia possuído escravos 
e anunciou que queria 
fazer reparações finan-
ceiras aos seus descen-
dentes, a nação ficou sur-
preendida. Isso trouxe à 
tona debates acalorados 
sobre um novo conceito 
que diz respeito a justi-
ça reparatória. Seu argu-
mento baseia-se na ideia 
de que os descendentes 
de pessoas escravizadas 
deveriam ter compen-
sações financeiras para 
cobrir os danos morais, 
legais e éticos, sentidos 
por gerações. Entre tais 
danos, que ganham sua 
expressão mais forte na 
segregação e no racismo 
sistêmico, estão as desi-
gualdades sociais e eco-
nômicas como o acesso à 
educação superior.

Há controvérsias: se 
é devido ou não, a inde-
nização em dinheiro a 
descentes de escravos, 
já que o trabalho força-
do constitui um crime fi-
nanceiro, o qual resultou 
no acúmulo de riqueza 
para a classe branca do-
minante. Outros, pensam 
ser mais compensador 
o investimento em pro-
gramas de ações afirma-
tivas. No Brasil, já existe 
a Comissão Nacional da 
Verdade da Escravidão 
Negra, criada pela OAB e 
a lei que prevê cotas para 
estudantes negos nas 

universidades. Embora, 
isso seja um passo ainda 
pequeno para reparar 4 
séculos de escravidão no 
Brasil, há a consciência, 
cada vez mais presente, 
de que tal crime contra 
a humanidade exige um 
longo processo de cura 
pelos sofrimentos mo-
rais, causados em seus 
descentes, ao longo dos 
anos. Afinal, foi-lhes ne-
gado, aos seus ascenden-
tes escravos, não somente 
cidadania, mas também 
dignidade humana. Como 
sabemos, através de do-
cumentos, como apólices 
de seguros, por exemplo, 
os escravos eram inven-
tariados como objetos, 
junto a joias e terras.

Não sei como explicar 
como uma civilização tão 
rica em conceitos, como 
estado, pacto social e vir-
tudes humanas, concebe 
a brutalidade moral de 
desumanização de pes-
soas em instrumentos de 
apropriação de riqueza. 
Talvez, o reconhecimento 
de nossa soberba intelec-
tual traga uma luz no fim 
do túnel em favor de um 
desenvolvimento moral. 

A justiça reparatória

MÔNICA DE FREITAS
Bacharel em Letras, professora de 

inglês e mestre em Filosofia 
(PR2-55697)

monikadefreitas@gmail.com

É T I C A  E  C I D A D A N I A . . .

Cidade do Recife é considerada 
segura na pandemia
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S E R R A . . .

Toda história da nossa 
região remonta ao ano de 
1.700, quando o Bandei-
rante Garcia Rodrigues 
Paes Leme, então filho do 
"Caçador de Esmeraldas" 
Fernão dias Paes, partiu 
do lugarejo de Paraíba 
do Sul em direção à serra 
do Tinguá, abrindo, pelas 
montanhas, um caminho 
que reduzisse o tempo 

de viagem entre as Minas 
Gerais e a Corte Portu-
guesa instalada na cidade 
do Rio de Janeiro.

Acompanhado por mi-
neradores, fazendeiros e 
escravos, o bandeirante 
alcançou a Roça do Alfe-
res (hoje Acozelo), seguiu 
em direção a Serra até as 
localidades de Marco da 
Costa e Vera Cruz. A par-

tir daí, as 
tropas de 
exploração 
s u b i r a m 
os morros, 
no senti-
do da atual 
Lagoa das 
Lontras, de 
onde des-
ceram para 
o Porto de 
Pilar, hoje 
Duque de 
Caxias, se-
guindo até 
o porto do 
Iguaçu, de 
onde se-
guiram, via 

pluvial, para o Rio. 
Este caminho ficou co-

nhecido como "Caminho 
Novo de Minas" e favore-
ceu, entre outros, deze-
nas de sesmários (pessoa 
que recebia do Magistra-
do Português, sesmeiro, 
terras por doação para 
cultivo) que vieram se es-
tabelecer nas colinas.

Dentre os colonizado-
res da região, se destacou 
Manoel de Azevedo Mat-
tos, que, vindo das Minas 
Gerais, resolveu instalar-
-se no Morro da Viúva, 
onde construiu, em 1770, 
a primeira moradia da Fa-
zenda da Piedade de Vera 
Cruz (atual Santa Cecilia), 
no estilo colonial, conclu-
ída no ano 1780.

O filho de Manoel, Iná-
cio de Souza Werneck, foi 
fazendeiro, Sargento-Mor 
das Milícias do Império 
e Cavaleiro da Ordem da 
Rosa, tornando-se um 
dos personagens mais 
importantes da região. 
Ele não só colonizou Vera 
Cruz (Distrito de Miguel 
Pereira) e ampliou as 
instalações da importan-
te fazenda da Piedade, 
mas da união com Fran-
cisca das Chagas Werne-
ck tiveram filhos que se 
uniram a outras pessoas 

importantes, deixando, 
assim, numerosas famí-
lias de nobres espalha-
das pelo Sul Fluminense. 
Em 1811, ao ficar viúvo, 
Inácio abraça a carreira 
eclesiástica, abandona-
da quando ainda jovem, 
e, no ano de 1813, em 
cerimônia realizada, na 
própria fazenda, foi orde-
nado padre. O fazendeiro 
passou a ser conhecido 
como padre Werneck de 
Vera Cruz.

Com a morte de seu 
pai Inácio, Ana Matilda, 
casada com o fazendeiro 
Francisco Peixoto de La-
cerda herda a fazenda da 
Piedade (atual Santa Ce-
cilia). O casal teve somen-
te um filho, que chamava 
Francisco Peixoto de La-
cerda Werneck, que re-
cebeu mais tarde, por or-
dem do Imperador Dom 
Pedro I, o título de Barão 
de Paty dos Alferes.

O Barão, em 1840, rea-
lizou, no apogeu do Ciclo 
do Café e com a impor-
tância histórica da fazen-
da, uma grande reforma 
em seu estilo colonial 
(inicial) para 
o neoclássi-
co. Foi, sem 
dúvidas, um 
grande per-
sonagem da 
história. Ho-
mem culto, 
a r i s t o c ra t a 
e político, 
proprietário 
de grandes 
p l a n t a ç õ e s 
de café, de 
vastas áreas 
de terras e 
de um gran-
de número 
de escravos. 

Foi de grande importân-
cia no desenvolvimento 
da região, graças ao seu 
bom relacionamento com 
a Corte.

A Fazenda Santa Cecí-
lia está localizada no Mu-
nicípio de Miguel Pereira, 
distante 15 km do cen-
tro da cidade, no Distrito 
de Vera Cruz. A fazenda 
possuía uma senzala, um 
espaço para secagem de 
café e um moinho de cana. 
Com as reformas feitas ao 
longo dos anos, as pedras 
de secagem do café foram 
reaproveitadas para fa-
zerem o caminha da pis-
cina. Grande parte de sua 
arquitetura e mobiliário 
mantido intacto pelos 
atuais proprietários. Nos 
jardins se encontra uma 
Capela dedicada a San-
ta Cecilia, desenhada e 
projetada pelo Arquiteto 
Oscar Niemayer e presen-
teada à Sra. Maria Cecilia, 
filha de seu grande amigo 
e proprietária da fazenda, 
que mantem e preser-
va com muito zelo este 
patrimônio histórico de 
nossa região.

Fazenda Santa Cecília: lugar histórico, de beleza e natureza exuberantes

VITOR CHIMENTO
Biólogo e jornalista

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

Fotos: Divulgação
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O museu une passado 
e futuro, memórias e ten-
dências, para provocar 
reflexão sobre o impac-
to das comunicações no 
desenvolvimento da hu-
manidade. Com atrações 
interativas inéditas, am-
bientes imersivos e novas 
tecnologias, como reali-

dade virtual, displays in-
terativos sensíveis ao to-
que, fotografia digital 3D, 
monitores de LED de alta 
definição, celular, game 
e outros, o MUSEHUM 
oferece ao público uma 
experiência única a cada 
visita. O acervo conta 
com mais de 130 mil pe-

ças, cerca de 30% a mais 
do número de objetos em 
exposição permanente, 
incluindo alguns nunca 
vistos pelo público.
Ambiente imersivo: Quem 
sou eu nas redes sociais e 

redes reais?
Neste museu, a tecno-

logia está presente não 
só nas formas de intera-
ção, mas também no con-
teúdo apresentado. Em 
grupos de duas a quatro 
pessoas, o público entra 
numa cápsula espelha-
da, onde é envolvido por 
uma experiência de luzes, 
sons e efeitos visuais que 
revela seus próprios ras-
tros digitais e conexões; 
a instalação reforça a ne-
cessidade de mantermos 
nossos laços fora do am-
biente digital.

Experiência em Reali-
dade Virtual: Na dobra do 
tempo

Com o uso de óculos 
de realidade virtual, o vi-
sitante faz uma espécie 
de viagem no tempo, em 
que conhece o passado 

do prédio histórico que 
abriga o museu, onde há 
mais de 100 anos funcio-
nava a Estação Telefônica 
Beira-Mar, com dezenas 
de telefonistas em plena 
atividade, trabalhando 
para conectar pessoas a 
partir de casos reais en-
contrados em pesquisas 
realizadas no acervo do-
cumental do museu.
Gabinete de curiosidades: 
objetos, memórias, afetos

O público poderá co-
nhecer mais de 400 obje-
tos históricos de diversas 
épocas: aparelhos telefô-
nicos de design variados, 
celulares, mesas de tele-
fonista, telefones públi-
cos, câmeras, rádios, tele-
visores, computadores e 

equipamentos industriais 
de telecomunicações, dis-
postos em nichos temáti-
cos, alguns deles abertos 
para que os visitantes 
possam tocar nos itens. 

Hiper-realidade
Uma experiência de hi-

per-realidade virtual que 
simula um passeio aéreo 
pela paisagem carioca, 
conectando arte, cultura 
e memória. Na experiên-
cia, o visitante entrará 
em um balão cenográfico 
e, ao colocar o óculos de 
realidade virtual e fones 
de ouvido, terá a sensa-
ção de sobrevoar o prédio 
centenário do Centro Cul-
tural Oi Futuro e observar 
pontos culturais, naturais 
e turísticos da cidade.

Fotos: Site/Divulgação

MUSEHUM: Museu das Comunicações e Humanidades
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 . . .

T I R I N H A S . . . ESTÊVÃO RIBEIRO
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A situação financeira 
do Botafogo não está nada 
bem e pode piorar ainda 
mais. Na última terça-feira 
(6), em decisão judicial, o 
clube teve sua tradicional 
sede de General Severia-
no colocada em penhora. 
Lá funciona o clube social, 
além de alguns campos de 
treinamento onde a equi-
pe profissional treina em 
algumas oportunidades.  A 
decisão foi da juíza Katia 
Cristina Nascentes Torres, 
da 12ª Vara de Fazenda 
Pública do Rio do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro (TJRJ). O termo 
de penhora foi lavrado na 
última semana.

Esta ação é de autoria 
do Município do Rio de Ja-
neiro, por conta de uma dí-
vida de R$ 153.034,55 de 
Imposto Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU) do Bo-
tafogo, dos anos de 2014 e 
2015, que de acordo com 
as certidões de dívida ati-
va, ainda não foram pagas 
pelo clube. A ação tramita 
desde 2018, em documen-
to divulgado pelo site ‘Es-
porte News Mundo’, que 
teve acesso exclusivo.

O Botafogo entrou com 
recurso nos últimos dias 
para que a penhora mude: 
da sede de General Seve-
riano para outro terreno 
de propriedade do clube, 
onde atualmente é um 
shopping center. Em pri-

meira instância, de ofício, 
a magistrada indeferiu a 
substituição de imóvel, e 
em segunda instância a de-
sembargadora relatora Va-
leria Dacheux Nascimento, 
da 13ª Câmara Cível do 
TJRJ, ainda não se pronun-
ciou.

Recentemente, a loja 
oficial do clube que fica ao 
lado da sede de General 
Severiano também anun-
ciou o encerramento de 
suas atividades. A dívida 
do Botafogo, atualmente, 
já ultrapassa a casa dos R$ 
900 milhões.

O Grande Prêmio de 
Fórmula 1 e uma rodada da 
MotoGP na Austrália foram 
cancelados pelo segundo 
ano seguido por causa dos 
controles de fronteira em 
vigor para manter o novo 
coronavírus (Covid-19) 
fora do país.

A edição de 2020 da cor-
rida de F1 foi cancelada na 
última hora devido à disse-
minação da pandemia, e a 
rodada de Melbourne deste 
ano foi transferida da tradi-
cional abertura da tempo-
rada para 21 de novembro.

Mas as fronteiras da Aus-
trália ainda estão fechadas, 

na prática, e as exigências 
de 14 dias de quarentena 
para recém-chegados de-
vem permanecer em vigor 
ao menos até o final do ano.

"Estamos profunda-
mente decepcionados que, 
pelo segundo ano conse-
cutivo, tanto os torcedo-
res de MotoGP quanto os 
de Fórmula 1 não poderão 
ver os melhores pilotos de 
motos e carros competirem 
nos circuitos maravilhosos 
de Phillip Island e Albert 
Park", disse o presidente 
da Corporação de Grandes 
Prêmios Australiana, Paul 
Little, em um comunicado.

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

Austrália cancela eventos 
de Fórmula 1 e MotoGP

Botafogo não paga IPTU e tem sede 
penhorada

A diferença imensa entre a 
Eurocopa e a Copa América

Se você sentar em sua 
casa e no mesmo horário 
estiver passando um jogo 
da Eurocopa e outro da 
Copa América, com certe-
za você vai acreditar que 
são esportes diferentes. 
Isso vale até para a Sele-
ção Brasileira. Apesar de 
ser uma das mais fortes 
do mundo, o Brasil parece 
que desaprendeu a jogar 
diante de tantos adversá-
rios fracos. E falo de todas 
as seleções das américas. 
Até mesmo a Argentina de 
astro Lionel Messi.

Na Europa, a compe-
tição de seleções é uma 
mini-Copa do Mundo, de-
vido as gerações que sur-
gem por aí. A Inglaterra, 
por exemplo, por possuir 
o futebol mais rico do pla-
neta costuma investir em 
estrangeiros. Entretanto,  
possui uma das seleções 
mais fortes do planeta, 
fruto da evolução dos clu-
bes por lá, através de co-
nhecimento disseminado 
nos últimos anos. A Itália 
é outro caso incrível. Pra-
ticamente todo seu elen-
co atua no próprio país, e 
quando bem treinada se 
torna umas das seleções 
mais fortes do mundo. Os 
italianos nunca precisam 
de tantos craques e sim de 
uma geração bem equili-
brada.

A atual campeã do mun-
do, a França, foi eliminada, 
mas talvez por acidente. 
É sem dúvidas 
a seleção mais 
forte do planeta, 
possui craques 
em seu elenco, 
e constante evo-
lução. Em que-
da dos últimos 
anos, tanto Ale-

manha quanto Espanha 
ainda são consideravel-
mente favoritas por onde 
passam. Os alemães pas-
sam por um processo de 
reformulação e a geração 
que vem por aí ainda vai 
dar muito o que falar

Ao Brasil resta se ape-
gar ao talento natural. É 
uma seleção ainda forte e 
tem grandes chances de 
buscar o hexacampeona-
to mundial. Contudo, Tite 
precisa entender que ta-
ticamente o Brasil precisa 
evoluir. E a CBF precisa 
parar de marcar amisto-
sos contra seleções de se-
gundo ou terceiro escalão. 
O Brasil precisa ser testa-
do. A Argentina, na Amé-
rica do Sul, é a única que 
pode realizar esse teste. 
Mas mesmo assim, é ou-
tro que vive no futebol que 
não parece o mesmo que 
se é jogado na Europa. Se 
continuar assim, a diferen-
ça só tende a aumentar a 
cada Copa do Mundo.
Foto: Divulgação/Federação Inglesa

Foto: Divulgação/BFR
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Flamengo Fluminense Botafogo Vasco

X Brusque 
Série B (17/07)

X Defensa y Justicia
Libertadores(14/07)

X Cerro Porteño 
Libertadores (13/07)

X Coritiba 
Série B (13/07)

X Goiás
Série B (20/07)

X Bahia
Brasileirão (18/07)

X Grêmio 
Brasileirão (17/07)

X Náutico
Série B (18/07)

GUILHERME ABRAHÃO
Jornalista

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

Sede do Botafogo foi 
penhorada por falta de 
pagamento de IPTU


