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BANQUINHO DA PACIÊNCIA

NOSSA IDEIA É

É inacreditável o que se 
tem visto pela cidade do 
Rio desde o fim do ano 
passado. O prefeito Eduar-
do Paes simplesmente re-
solveu mudar de profissão 
em meio ao seu mandato 
como prefeito da cidade.

Paes esqueceu-se da ci-
dade do Rio e do cargo que 
ocupa. O atual chefe do 
executivo carioca inicial-
mente percorreu o estado 
de ponta a ponta em um 
tour eleitoreiro buscando 
popularidade e alianças 

para viabilizar a candida-
tura de Felipe Santa Cruz, 
pelo PSD, acabou perden-
do e seu pupilo foi apenas 
vice na chapa de Rodrigo 
Neves, ficando em 3º lugar.

Agora o prefeito que 
carrega pelas redes sociais 
a alcunha de “meu malva-
do favorito”, o bom malan-
dro carioca, segue atacan-
do de cabo eleitoral. Sem 
vergonha de fazer campa-
nha e deixar o Rio e os ca-
riocas em segundo plano, 
postou em suas redes so-

ciais uma foto ao lado do 
ex-adversário político 
Marcelo Freixo (PSB).

Paes e Freixo se uniram 
em campanha a favor do 
ex-presidente Lula, que 
venceu o 1º turno e dispu-
ta com o presidente Bolso-
naro o 2º turno marcado 
para o dia 30 de outubro.

Espera-se que o prefei-
to entenda que seu lugar é 
em sua cadeira, fazendo o 
seu trabalho, não fazendo 
gracejos na internet para 
candidato A ou B.

A vida de quem depende 
do transporte público no Rio 
de Janeiro não é nada fácil. Os 
trabalhadores sofrem diaria-
mente com o alto custo das 
passagens, com a falta de li-
nhas, precariedade do servi-
ço e da infraestrutura dos 
BRT’s. 

Diariamente, a população 
reclama de superlotação, veí-
culos quebrados durante o 
trajeto e longa espera nas es-
tações, chegando até mesmo 
há quatro horas. Além de rei-
vindicar por melhorias, que 
infelizmente não acontecem. 
Os trabalhadores demoram a 

chegar ao trabalho, e a volta 
se torna ainda mais torturan-
te. Cadê o prefeito? 

Desde 2021, o Rio de Ja-
neiro ocupa a primeira posi-
ção no ranking das cidades 
com a tarifa mais alta do país. 
Segundo o Instituto de Defe-
sa do Consumidor (IDEC), os 
valores cobrados nas passa-
gens comprometem 27% da 
renda de uma pessoa que re-
cebe salário mínimo. 

De acordo com uma pes-
quisa realizada pelo aplicati-
vo de mobilidade Moovit, 
cerca de 11% dos cidadãos 
do Rio de Janeiro levam mais 

de duas horas em seus traje-
tos diários. A pesquisa ainda 
mostra que o tempo médio 
gasto pelos usuários de 
transporte público na região 
metropolitana é de 67 minu-
tos.

A superlotação foi o prin-
cipal problema reportado pe-
los passageiros fluminenses 
no estudo, que apontou que o 
Rio de Janeiro tem a pior ava-
liação no quesito mobilidade 
urbana entre todas as cida-
des analisadas.

Haja paciência! 

Eduardo Paes: o prefeito cabo eleitoral

População sofre com precariedade nos BRT’s
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NOTÍCIAS RIO

A Lamsa prorrogou as 
inscrições para a seleção 
de projetos sociais que 
buscam o apoio financeiro 
da concessionária. Os inte-
ressados agora têm até às 
18h do dia 17 de outubro 
para garantir a participa-
ção no edital lançado pela 
empresa, com o apoio do 
Instituto Invepar, que sele-
ciona projetos sociais que 

receberão recursos diretos 
e/ou incentivados, por 
meio da Lei Municipal de 
Incentivo à Cultura - ISS, 
para as suas atividades. Or-
ganizações sem fins lucrati-
vos que queriam participar 
podem fazer o cadastro no 
site da concessionária, 
através do seguinte ende-
reço eletrônico: https://
www.lamsa.com.br/www.

lamsa.com.br/pages/edi-
tal.html

A seleção é voltada às 
entidades que atuam ou 
queiram atuar nas seguin-
tes comunidades do entor-
no da Linha Amarela: Com-
plexo da Maré (Vila do João, 
Conjunto Pinheiro, Vila Pi-
nheiro, Timbau, Conjunto 
Bento Ribeiro Dantas, Par-
que Ecológico, Baixa do Sa-
pateiro, Nova Holanda, Par-
que Rubens Vaz, Parque 
União, Nova Maré, Conjun-
to Esperança e Parque 
Maré); na Abolição; em 
Água Santa - Morro da Fa-
mília e Complexo Inácio 
Dias (Morro 18); em Bon-
sucesso (Vila São Pedro, 

Agrícola de Higienópolis, 
Parque Oswaldo Cruz/
Amorim) e na Cidade de 
Deus (Quintanilha, Panta-
nal, Apartamentos, 13, 15, 
Barro Vermelho, Tijolinho 
e Rocinha 2); além de Del 
Castilho (Águia de Ouro, 
Fernão Cardim, Gretisa, 
IAPI de Del Castilho, Coréia, 
Trajano de Medeiros, Be-
lém e União de Del Casti-
lho); Inhaúma; Jacarepa-
guá; e Pilares.

Podem ser inscritos 
projetos novos ou em an-
damento com foco em Edu-
cação (para o trânsito, se-
gurança, redução de 
acidentes, preservação da 
vida, empreendedorismo, 

desenvolvimento profissio-
nal, gestão de empreendi-
mentos comunitários, as-
sociativismo e formação 
para economia solidária); 
no Meio Ambiente (educa-
ção ambiental/iniciativas 
produtivas, coleta seletiva, 
reciclagem, reflorestamen-
to, conservação da fauna e 
da flora), na Cultura (ativi-
dade sociocultural) e no 
Esporte (atividade socioes-
portiva educacional e parti-
cipação e lazer).

A participação na inicia-
tiva para o apoio financeiro 
contempla apenas pessoas 
jurídicas sem fins lucrati-
vos, sejam associações, 
fundações ou cooperativas.

Policiais da Delegacia de Atendi-
mento à Mulher de Nova Iguaçu 
(Deam), na Baixada Fluminense 
prenderam, na última quinta-feira 
(13), no Centro do município, um 
pastor, de 47 anos, suspeito de abu-
sar sexualmente de uma criança por 
mais de três anos seguidos.

De acordo com a delegada Môni-
ca Areal, o religioso é casado com a 
avó da menina. Ouvido na delegacia, 
ele negou as acusações e alegou que 
a vítima, atualmente com 13 anos, 
estaria desviada do bom caminho.

De acordo com a delegada, o caso 
começou a ser investigado há apro-
ximadamente um mês, quando a 
mãe da menina, que trabalha fora e 

deixava a criança com a avó, procu-
rou a polícia.

Ela informou que sua filha pro-
curou uma pessoa para contar o 
caso, e que esta a informou do que 
vinha ocorrendo. A menina foi ouvi-
da na Deam Nova Iguaçu e prestou 
depoimento na presença de um psi-
cólogo. Ela contou, entre outras coi-
sas, que começou a sofrer abusos 
aos 6 anos. E que, aos 9 anos, per-
deu a virgindade com o suspeito.

A menina contou ainda que o re-
ligioso costumava controlar o seu 
celular e o acesso dela às redes so-
ciais. Para a delegada Mônica Areal, 
apesar de o suspeito negar o estu-
pro, não há dúvida que o crime 

ocorreu.
Detido, próximo à sede 

da Deam em Nova Iguaçu, o 
suspeito estava com a pri-
são preventiva decretada 
pela Justiça. Segundo a polí-
cia, o pastor era procurado 
pelos agentes da especiali-
zada desde a última terça-
-feira (11). 

A deputada estadual Rosane 
Félix (PL-RJ) protocolou um proje-
to de lei na Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) 
para incluir as mulheres nos as-
sentos preferenciais de transpor-
tes coletivos intermunicipais do 
estado do Rio de Janeiro. A pro-
posta altera a Lei 8415 que, desde 
2019, quando foi aprovada, garan-
te a preferência de todos os assen-
tos de transportes intermunici-
pais a idosos, pessoas com 
crianças de colo, gestantes, obe-
sos, deficientes e pessoas com li-
mitação temporária de locomo-
ção.

Segundo o estudo 
“Liberdade de locomo-
ção: as experiências 
das mulheres com os 
transportes públicos 
urbanos em Bangla-
desh, Brasil e Nigéria”, 
publicado pelo Actio-
nAid, a maioria das 
mulheres não se sen-
tem seguras no trans-
porte público e muitas 
são vítimas de assédio, 

ou mesmo violência sexual, não 
somente nos pontos de embarque, 
mas no interior dos veículos.

O projeto de lei 6146/2022 
prevê que as empresas sejam obri-
gadas a inserir as mulheres nos 
avisos de uso preferencial dos as-
sentos, exibidos nos transportes 
intermunicipais. Segundo a sua 
justificativa, além de garantir a se-
gurança, como a maioria das mu-
lheres vive uma jornada dupla, o 
assento preferencial contribuirá 
ainda para melhorar as condições 
de viagem das passageiras, dimi-
nuindo o estresse e contribuindo 
para a prevenção de doenças.

Lamsa prorroga inscrições para projetos sociais que buscam o apoio fi-
nanceiro da concessionária

Pastor é preso suspeito de abusar 
sexualmente de criança na Baixada 

Fluminense

Alerj pode votar assento 
preferencial para mulheres nos 

transportes intermunicipais

Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Foto: Divulgação
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O Congresso Nacional 
inaugurou na última segun-
da-feira (10) a visita temá-
tica “História Política das 
Mulheres”. Pelos corretores 
do Senado e da Câmara dos 
Deputados, mostrando a 
trajetória de mulheres que 
fizeram a diferença no Par-
lamento e em movimentos 
sociais. A partir do dia 20 
deste mês, o roteiro entra 
na grade fixa de visitação 
do Congresso Nacional, 
sempre às quintas-feiras, às 
10h15.

A visita explora a parti-
cipação das mulheres na 
política desde a conquista 
do voto, passando pela atu-
ação da bancada feminina 
na Assembleia Constituinte 
e chegando a pautas atuais, 
como o enfrentamento à 
violência doméstica. Os vi-
sitantes conhecem ainda o 
trabalho de órgãos que têm 
a missão de zelar pela par-
ticipação efetiva das parla-
mentares no Congresso Na-
cional, como a Procuradoria 
Especial da Mulher no Se-
nado e a Secretaria da Mu-
lher na Câmara.

Um dos pontos da visita-
ção é a Ala Celina Guima-
rães Viana, que foi a primei-
ra eleitora do Brasil, na 
Câmara dos Deputados. Ce-
lina alistada em 25 de no-
vembro de 1927, na cidade 
de Mossoró (RN). A Ala 
abriga um painel com a foto 
de todas as deputadas fede-
rais que passaram pela Câ-

mara. A primeira delas foi 
Carlota Pereira de Queirós, 
médica paulista eleita pelo 
voto popular em 1934. 

Outro ponto da visita 
guiada é o Corredor Tereza 
de Benguela, que dá acesso 
ao Plenário da Câmara. Te-
reza foi casada com José 
Piolho, que chefiava o Qui-
lombo do Quariterê até ser 
assassinado por soldados. 
Com a morte do marido, ela 
se tornou a líder do grupo 
formado por mais de 100 
negros e indígenas, que re-
sistiram à escravidão por 
duas décadas.

No Senado, os visitantes 
são apresentados a outros 
personagens marcantes na 
história da luta das mulhe-
res pela representação po-
lítica. É o caso Eunice Mi-
chiles: primeira mulher a 
ocupar um assento no Se-
nado desde a Princesa Isa-
bel. Ela tomou posse em 
1979, como suplente do se-
nador João Bosco, que fale-
ceu no início do mandato.

A vista destaca ainda a 
importância da primeira 
senadora negra do Brasil: a 
médica Laélia Alcântara, 
que assumiu como suplen-
te em 1981, após a morte 
do senador Adalberto Sena 
(AC).

O roteiro também enal-
tece a eleição das primeiras 
senadoras eleitas pelo voto 
popular, em 1991: Júnia 
Marise (MG) e Marluce Pin-
to (RR).

POLÍTICA

Congresso inaugura visita 
temática 'História Política 

das Mulheres'

Foto: Rodrigo Viana/Agência Senado

O presidente Jair Bol-
sonaro (PL) afirmou na 
última quinta-feira (13) 
esperar que os deputados 
federais e senadores elei-
tos nas eleições 2022 
aprove a redução da maio-
ridade penal. Propostas 
do gênero tramitam há 
anos, na casa, mas encon-
tram resistência entre 
parlamentares.

O PL, partido de Bolso-
naro, terá as maiores ban-
cada da Câmara e do Sena-

do. Outras siglas aliadas 
também tiveram aumento 
de bancada. Apesar da 
maioria absoluta não es-
tar garantida, o presiden-
te disse, durante visita a 
Recife, acreditar que exis-
te "muita chance" da pro-
posta ser aprovada.

“O Congresso eleito 
atualmente foi muito mais 
para centro-direita. Então 
pautas como redução da 
maioridade penal, obvia-
mente, caso eu seja reelei-

to, nós regulamentaremos 
e podemos dizer, sim, te-
mos muita chance de 
aprovar a redução da 
maioridade penal.”

Atualmente, quatro 
Propostas de Emenda à 
Constituição as chamadas 
PECs, sobre o tema trami-
tam no Congresso Federal. 
A mais avançada foi apro-
vada na Câmara dos depu-
tados no ano de 2015, mas 
empacou desde então no 
Senado Federal e está sem 
relator desde o ano de 
2019.

No início deste ano de 
2022, o governo incluiu 
essa PEC em uma lista de 
45 projetos prioritários 
no Congresso. Entretanto, 
o projeto não teve ne-
nhum andamento.

A deputada estadual 
Alana Passos (PTB-RJ) pro-
tocolou um projeto de lei na 
Assembleia Legislativa do 
Estados do Rio de Janeiro 
(Alerj) que autoriza o Po-
der Executivo a criar os 
produtos lotéricos Loteria 
da Saúde e Loteria do Tu-
rismo. A exemplo da Lei Fe-
deral 14.455/2022, sancio-
nada pelo Presidente Jair 
Bolsonaro (PL), em setem-
bro deste ano, na qual parte 

do lucro arrecadado com as 
loterias será destinado ao 
Fundo Nacional de Saúde e 
à Embratur, em âmbito es-
tadual, a proposta da depu-
tada prevê que que 5% da 
arrecadação seja destinada 
ao Fundo Estadual de Saú-
de, no caso da Loteria da 
Saúde, e ao Fundo Estadual 
de Turismo (Fundetur), no 
caso da Loteria do Turismo.

Segundo o PL 
6400/2022, tanto na Lote-
ria da Saúde quanto na Lo-

teria do Turismo, será pos-
sível a criação de jogos na 
modalidade lotérica de 
prognósticos numéricos, 
em que os apostadores ten-
tam acertar os números, 
como nas modalidades de 
prognósticos esportivos, 
em que os apostadores ten-
tam acertar o resultado de 
eventos esportivos, e apos-
tas de quota fixa.

As apostas poderão ser 
realizadas por meio físico 
ou virtual e os valores dos 
prêmios não reclamados 
pelos apostadores no prazo 
previsto também serão re-
vertidos para os Fundos Es-
tadual de Saúde e de Turis-
mo (Fundetur), 
considerando a programa-
ção financeira e orçamentá-
ria do Poder Executivo es-
tadual.

Presidente espera que Congresso eleito 
aprove a redução da maioridade penal

Alerj pode votar criação de Loterias da
Saúde e do Turismo

Foto: Sérgio Lima

Foto: Divulgação
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A Polícia Civil do Paraná 
está investigando uma in-
vasão na Igreja Matriz de 
São Mateus do Sul, cidade 
localizada na região sul do 
estado, 150 quilômetros 
da capital Curitiba. Segun-
do registro da igreja, no lo-
cal, quase 30 imagens sa-
cras foram quebradas, e 
nada foi levado do local. O 
fato aconteceu na última 
segunda-feira (10).

Entre as peças quebra-
das, segundo o padre Die-
go Ronaldo Nakalski, vigá-

rio paroquial, está uma 
imagem centenária de 
Nossa Senhora das Graças 
que tem significado tam-
bém histórico para a cida-
de.

Conforme o padre, a 
santa está com a comuni-
dade desde a antiga capela, 
que fez parte da formação 
do município. Além dela, 
também foram quebradas 
imagens de santos, de Je-
sus e de outras aparições 
de Nossa Senhora.

O padre informou que 

registrou um Boletim de 
Ocorrência (B.O.) do caso, 
e a Polícia Civil analisa as 
imagens de câmeras de se-
gurança do pátio da igreja 
e de comércios vizinhos, 
buscando identificar os au-
tores da ação.

Após o ato de vandalis-
mo, não foram encontra-
dos pedras ou martelos no 
local, o que segundo a co-
munidade levanta à sus-
peita de que alguém tenha 
subido no altar e derruba-
do as peças, dos locais em 
que ficavam.

A Assembleia de Deus 
de São Mateus do Sul (AD-
SAMAS) emitiu uma nota 
repudiando os atos de van-
dalismo. Pelas redes so-
ciais a diocese de União da 
Vitória, lamentou o ocorri-
do e destacou que a paró-
quia de São Mateus é a 
mais antiga, das três que 
existem na cidade.

BRASIL

A Polícia Federal (PF) e o 
Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Na-
turais Renováveis (Ibama) 
realizam na última quarta-
-feira (12) uma operação 
para destruir balsas usadas 
por garimpeiros que atuam 
ilegalmente no Rio Madeira, 
em Rondônia e no Amazonas.

A partir da análise de ima-
gens de satélite, peritos da 
Polícia Federal identificaram 
dragas instaladas no local 
para explorar ouro. Na sema-
na passada, a PF recebeu 

alertas emitidos pelo sistema 
de monitoramento por satéli-
tes que fotografam alterações 
em florestas tropicais. Regis-
tradas do espaço, as imagens 
acusaram um grande núme-
ro de garimpeiros na região.

Em setembro deste ano, 
imagens de satélite divulga-
das pelo Greenpeace indica-
ram uma concentração de 
balsas de garimpo no Rio Ma-
deira que não ocorria desde o 
ano passado. Segundo a ONG, 
ao menos 100 balsas esta-
vam ancoradas na região da 

comunidade de Fortaleza do 
Bom Intento.

Dois meses antes, em ju-
lho, os ativistas haviam ras-
treado cerca de 20 balsas no 
mesmo local. Um mês depois, 
a PF informou ter explodido 
23 balsas na calha do Rio Ma-
deira.

Em novembro do ano pas-
sado, a PF já havia destruído 
131 balsas que serviam ao 
garimpo no mesmo local, se-
gundo a investigação. Na oca-
sião, o Rio Madeira abrigou 
uma espécie de "cidade flutu-
ante" formada por mais de 
300 balsas de garimpo, enfi-
leiradas na altura do municí-
pio amazonense de Autazes.

A Polícia Federal não de-
talhou o balanço da opera-
ção, mas a estimativa inicial 
dos agentes era que mais de 
80 balsas no local seriam 
destruídas durante o feriado 
do último dia 12.

Segundo informações da 
Polícia Federal e da Polícia 
Civil de São Paulo, a Inter-
pol prendeu o empresário 
brasileiro Thiago Brennand, 
que estava foragido desde o 
mês de setembro. Ele virou 
réu por agressão após apa-
recer em um vídeo agredin-
do a modelo Helena Gomes 
em uma academia de São 
Paulo. A prisão ocorreu na 
última quinta-feira (13) em 
um hotel em Abu Dhabi, ca-
pital dos Emirados Árabes 
Unidos.

Thiago Brennand saiu do 
Brasil no dia 3 de setembro. 
Enquanto estava no exte-
rior, virou réu por lesão cor-
poral contra a mulher na 
academia e corrupção de 
menores (por ter incentiva-
do o filho, que é menor de 
idade) a também ofender a 
vítima.

Em 9 de setembro, a Jus-
tiça deu prazo de 10 dias 
para que Brennand retor-
nasse ao Brasil, ele não vol-
tou e em 27 de setembro, foi 
determinada a sua prisão 
por não ter se apresentado 
e não ter entregado o passa-
porte.

De acordo com a PF, ele 
deverá permanecer em um 
centro de detenção provisó-
ria em Abu Dhabi aguardan-
do os trâmites relativos ao 
processo de extradição para 
o Brasil.

O caso de agressão, com 
as imagens de dentro da 

academia, foi revelado no 
mês de agosto. Depois da 
veiculação da reportagem, 
novas denúncias com rela-
tos de estupro, cárcere pri-
vado, agressões e ameaças a 
outras mulheres vieram à 
tona.

Brennand também en-
viou e-mails com intimida-
ções para uma promotora e 
obrigou mulheres a tatua-
rem as iniciais do nome 
dele, "TFV".

O empresário não che-
gou a ser interrogado, mas a 
Justiça já havia proibido que 
ele frequentasse academias 
e se aproximasse de teste-
munhas do caso.

O Núcleo de Atendimen-
to à Vítima de Violência do 
Ministério Público começou 
a ouvir as 11 novas vítimas 
que acusam Brennand de 
crimes. Nove relataram ca-
sos de violência sexual e 
três que o empresário as 
obrigou a tatuarem as ini-
cias de seu nome “TFV”.

Os casos teriam ocorrido 
entre 2021 e este ano em 
Porto Feliz, no interior pau-
lista, onde o empresário 
tem residência em um con-
domínio de alto padrão.

Além das mulheres, dois 
homens acusam o empresá-
rio de agressões. Um foi um 
enfermeiro de um hospital 
na capital paulista, outro foi 
um garçom de um hotel em 
Porto Feliz.

Intolerância religiosa no Paraná

Polícia Federal e Ibama realizam operação 
contra o garimpo ilegal

Empresário que agrediu 
modelo em academia de São 
Paulo é preso em Abu Dhabi

Foto: Diego Nakalski Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Divulgação/Ibama



P Á G I N A 6ANO VI - NÚMERO 168 - 15 A 21 DE OUTUBRO DE 2022

JO
R

N
A

L

OPINIÃO

A censura do poder judiciário, o Tribunal de 
Exceção

A Brasil Paralelo, é a 
mais recente vítima dos 
imperadores do STF e 
do TSE. O Tribunal Supe-
rior Eleitoral censurou e 
determinou a remoção 
no Twitter de um vídeo 
que relembra escânda-
los de corrupção ocorri-
dos durante os governos 
do ex-presidente Lula. A 
decisão foi do impera-
dor Lewandowski e da 
imperadora Carmen Lú-
cia.

E toma de censura e 
arbítrio. Moraes suspen-
deu as investigações so-
bre os institutos de pes-
quisa que erraram 
bastante na divulgação 
das pesquisas eleitorais. 
O imperador Moraes não 
permite que o povo tome 
conhecimento dos ver-
dadeiros motivos dos 
erros cometidos por es-
ses institutos. O impera-
dor baixou mais um AI-
5, impedindo as 
investigações do Conse-
lho Administrativo de 
Defesa Econômica e da 
Polícia Federal (PF), sob 
o argumento de que os 
dois órgãos não têm 
competência legal para 
conduzir os procedi-
mentos, sendo da alçada 
do TSE, da Justiça Elei-
toral a fiscalização des-
sas entidades de pesqui-
sa. Ou seja, turma 
comete procedimentos 
evidentemente ilícitos, 
induzem o eleitorado a 
erro e ficam impunes.

Sem sombra de dúvi-
das, estamos novamente 

à mercê de mais esse 
abuso de autoridade e 
imposições autoritárias. 
Verifica-se em tais im-
posições, uma inversão 
de valores ao determi-
nar à Corregedoria-Ge-
ral Eleitoral e à Procura-
doria-Geral Eleitoral 
apurem "possíveis práti-
cas de abuso de autori-
dade me abuso de poder 
político, que segundo 
Moraes," haveria na in-
vestigação intenção de 
favorecer determinada 
candidatura" por parte 
do Ministério da Justiça 
e do Cade.

A censura dos impe-
radores do STF e TSE 
envolveu o jornalismo 
da "Gazeta do Povo", por 
ter noticiado a verdade, 
ou seja, que o ditador da 
Nicarágua Daniel Ortega 
apoiou Lula,  que man-
dou encarcerar seus ad-
versários na eleição pre-
sidencial e expulsou 
padres e freiras das 
igrejas na Nicarágua.

Insatisfeitos e saben-
do que seus interesses 

escusos estão ameaça-
dos, os imperadores do 
STF contra-atacam utili-
zando como armas a 
censura e a caneta, para 
ameaçar e punir todos 
que ousam contrariar 
esses interesses. Con-
trolam e manipulam as 
eleições para garantir a 
possível vitória do can-
didato deles. A violação 
dos direitos fundamen-
tais, o desrespeito à lei, 
traduz a tirania e a dita-
dura do Poder Judiciário 
ao determinar prisão de 
cidadãos por motivos 
políticos.

Em 2023 teremos um 
novo congresso e um 
novo senado. Renasce a 
esperança do povo nes-
ses novos congressistas 
na expectativa de que 
trarão mudanças signi-
ficativas no combate à 
ditadura imposta pelo 
arbítrio dos imperado-
res do poder judiciário.

Esse novo congresso 
terá que combater fe-
rozmente a ditadura ju-
diciária que prende ci-
dadãos por motivos 
políticos; que manda a 
"gestapo" invadir resi-
dências e escritórios por 
mensagens de WhatsA-
pp; que manda para pri-
são sem o devido pro-
cesso legal, que manda 
bloquear contas bancá-
rias; que se utiliza do 
atos contra o Estado De-
mocrático de Direito. 
Assim esperam os 170 
milhões de eleitores.

CARLOS AUGUSTO
(CARLÃO)

Sindicalista, advogado e 
jornalista

MTb 38577RJ
carlos.aguiar@jornaldr1.com.br

Meu pensamento está no seu olhar
Quando me nutre e me cala

Todo horizonte e todo o tempo.

As cores
As formas
As vidas.

Animadas por duas estrelas
Nossas estradas
Nossas retinas.

Quando é o pensamento?
No seu olhar
A eternidade.

Através do belo, a liberdade.
A força e a luz

De nosso espelho.

ARS GRATIA ARTIS

Poesia no olhar

ALFREDO BARRETO
SAMPAIO

Economiário e escritor
alfredobsampaiodr1@gmail.com

mailto:redacao%40jornaldr1.com.br?subject=
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O escritório do futuro é um 
dos principais legados da 
pandemia. Os conceitos de li-
berdade, flexibilidade e tecno-
logia caminham lado a lado 
com este novo formato, ao 
passo que, atualmente, o am-
biente corporativo se tornou 
um ponto de encontro, um lo-
cal de treinamento, e por últi-
mo, de fato um local de traba-
lho.

A qualidade do ambiente 
de trabalho é considerada um 
dos principais fatores que im-
pactam diretamente a moti-
vação e a produtividade de 
uma equipe. "Muito mais do 
que sofás para descanso, ca-
deiras ergonômicas, uma de-
coração lúdica e bons equipa-
mentos, o ambiente de 
trabalho ideal é aquele capaz 
de se adequar aos colabora-
dores que possui. Os empre-
sários precisam compreender 
que cada equipe demanda um 
local diferente para produzir 
mais e se desenvolver profis-
sionalmente", explica Pamela 
Paz, CEO da John Richard, 
maior empresa de assinatura 
de móveis para escritórios e 
residências do Brasil.

Pensando nisso, a executi-
va listou abaixo três dicas sim-
ples para que todos os players 
do mercado possam investir 
em um ambiente corporativo 
saudável.

Aposte nos espaços de 
descompressão: A preocupa-
ção com a qualidade do am-
biente de trabalho é um dos 
investimentos mais relevan-
tes para o crescimento de 
qualquer negócio, ao passo 
que colaboradores felizes e 
motivados produzem mais e 
melhor: um colaborador feliz 

é, em média, 31% mais pro-
dutivo, três vezes mais criati-
vo e vende 37% a mais em 
comparação com outros, se-
gundo um estudo realizado 
pela Universidade da Califór-
nia.

"Esteja sempre atento ao 
clima organizacional da em-
presa e procure promover um 
ambiente saudável e constru-
tivo.”

Não se esqueça da cultura 
organizacional: O trabalho é 
de certa forma nossa segunda 
casa, afinal, são tantas horas 
compartilhadas com nossos 
pares que acabam se tornan-
do parte da rotina. Além disso, 
as empresas são feitas por re-
lações pessoais e, consequen-
temente, a construção de uma 
convivência amistosa e bené-
fica, estabelece um ambiente 
de colaboração harmonioso e 
produtivo. Mas, para que isso 
aconteça, é necessário inves-
tir na cultura organizacional, 
a partir de boas relações so-
ciais entre líderes e colabora-
dores.

 A saúde mental dos cola-
boradores é um dos assuntos 
mais discutidos nos últimos 
anos e diversos são os fatores 
que impactam diretamente, 
como competitividade exces-
siva, altas exigências, falta de 
organização e flexibilidade, 
longas jornadas de trabalho, 
entre outros.

Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
86% dos brasileiros têm al-
gum transtorno mental, como 
ansiedade e depressão. Por 
isso, as ações voltadas para a 
saúde mental dos colaborado-
res merecem mais atenção no 
ambiente de trabalho. 

A previsão do mercado 
financeiro para o Índice Na-
cional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA), consi-
derada a inflação oficial do 
país, caiu de 5,74% para 
5,71% para este ano. É a 
15ª redução consecutiva da 
projeção.

A estimativa consta do 
Boletim Focus do último 
dia 10, pesquisa divulgada 
semanalmente pelo Banco 
Central (BC) com a expecta-
tiva de instituições finan-
ceiras para os principais 
indicadores econômicos.

Para 2023, a projeção da 
inflação ficou em 5%. Para 
2024 e 2025, as previsões 
são de inflação em 3,47% e 
3%, respectivamente.

A previsão para 2022 
está acima do teto da meta 
de inflação que deve ser 
perseguida pelo BC. A meta, 
definida pelo Conselho Mo-

netário Nacional, é de 3,5% 
para este ano, com interva-
lo de tolerância de 1,5 pon-
to percentual para cima ou 
para baixo. Ou seja, o limite 
inferior é 2% e o superior 
5%.

Em agosto, houve defla-
ção de 0,36%, após queda 
de 0,68% em julho. Com o 
resultado, o IPCA acumula 
alta de 4,39% no ano e 
8,73% em 12 meses, segun-
do o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE). Para setembro, o 

Índice de Preços ao Consu-
midor Amplo-15 (IPCA-
15), que é a prévia da infla-
ção, também teve recuo, de 
0,37%.

Taxa de juros
Para alcançar a meta de 

inflação, o Banco Central 
usa como principal instru-
mento a taxa básica de ju-
ros, a Selic, definida em 
13,75% ao ano pelo Comitê 
de Política Monetária (Co-
pom). A taxa está no maior 
nível desde janeiro de 2017 
(13,75% ao ano).

ECONOMIA

Mercado financeiro reduz projeção da
inflação de 5,74% para 5,71%

3 dicas para investir em um 
ambiente corporativo
saudável e produtivo

Foto:  ABr

Desde a última segunda-
-feira (10), 12 bancos estão 
autorizados a realizar em-
préstimo consignado aos 
contemplados com o Auxílio 
Brasil e o Benefício de Pres-
tação Continuada (BPC). O 
crédito consignado é aquele 
concedido pelas instituições 
financeiras com desconto 
automático das parcelas em 
folha de pagamento do salá-
rio ou benefício.

De acordo com a lei que 
liberou as operações, os be-
neficiários do Auxílio Brasil 

poderão fazer empréstimos 
de até 40% do repasse per-
manente de R$ 400 do pro-
grama. Dessa forma, eles po-
derão descontar até R$ 160 
mensais, num prazo máximo 
de 24 meses.

Os juros máximos são de 
3,5% ao mês, segundo defi-
nição do Ministério da Cida-
dania. Porém, cada institui-
ção financeira pode adotar 
taxas menores, dependendo 
da negociação com o toma-
dor do empréstimo.

As instituições financei-

ras habilitadas junto ao Mi-
nistério da Cidadania são: 
Caixa, Banco Agibank; Banco 
Crefisa; Banco Daycoval; 
Banco Pan; Banco Safra; Ca-
pital Consig Sociedade de 
Crédito Direto; Facta Finan-
ceira S/A Crédito, Financia-
mento e Investimento; Pin-
tos S/A Créditos; QI 
Sociedade de Crédito Direto; 
Valor Sociedade de Crédito 
Direto; e Zema Crédito, Fi-
nanciamento e Investimen-
to.

Os responsáveis familia-
res contemplados pelo Auxí-
lio Brasil e titulares do BPC 
poderão fazer o empréstimo 
consignado diretamente nos 
bancos autorizados. “É acon-
selhado que cada responsá-
vel familiar entre em contato 
com os bancos para verificar 
a melhor proposta”, alertou o 
Ministério da Cidadania.

Bancos já podem fazer empréstimo
consignado do Auxílio Brasil e BPC

Foto:  ABr

IDEIAS E NEGÓCIOS

Foto: Reprodução
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EVENTOS

Por Aisha Raquel Ali             

No último domingo (09) 
a Igreja Presbiteriana de Ja-
carepaguá, que possui uma 
frente social denominada 
APAS – Associação Presbi-
teriana de Assistência So-
cial, realizou um almoço em 
comemoração dos 14 anos 
de seu projeto Ação Querer 
Bem, projeto este que tem 
como objetivo atender dia-
riamente crianças e adoles-
centes na faixa de 7 a 14 
anos, moradores da Cidade 
de Deus e em vulnerabili-
dade social, com atividades 
sociais, culturais, educacio-
nais e esportivas.

Em entrevista ao Jornal 
DR1, Thiago Angola, Pres-
bítero da Igreja Presbiteria-
na de Jacarepaguá externou 
sua alegria e satisfação com 
o projeto: “Colocamos em 
prática o que ensinamos to-
dos os dias na igreja que é o 
amor ao próximo por meio 
do Ação Querer Bem”.

Eunice Amorim, uma 
das idealizadoras e diretora 
do APAS falou sobre o intui-
to do almoço: “O nosso pro-
jeto vive de doações, faze-
mos a ponte entre quem 
precisa e das pessoas que 
podem ajudar através da 
associação. O almoço foi 
um sucesso, tínhamos a 
meta de vender 150 convi-
tes e a ultrapassamos. Todo 
dinheiro arrecadado vai 
para as atividades que o 
projeto se propõe a abraçar 
e fazer.”.

Maria Paula Soares de 
Lima (12) é uma das ado-
lescentes assistidas pelo 
projeto: “Sou uma tri atleta 
de alto rendimento e o pro-
jeto tem me ajudado bas-
tante, me dado base para 
competir.”

Para conhecer mais so-
bre o projeto acesse www.
acaoquererbem.org ou pelo 
instagram @acaoquerer-
bem.

Por Raphaelle Santana           

Com o objetivo de dar 
visibilidade para diversi-
dade étnica para os povos 
indígenas, no último final 
de semana o Parque Lage, 
localizado no Jardim Botâ-
nico, sediou a 10ª edição 
do dia dos povos indíge-
nas. 

O evento reuniu 100 
barracas e 30 tribos pre-
sentes no território nacio-
nal e internacional, após 
dois anos em recessão por 
conta da pandemia da Co-
vid-19. 

A grande festividade 
contou com cânticos, dan-
ça e debates abordando te-
mas voltados aos indíge-

nas. Além de diferentes 
artesanatos, plantas medi-
cinais, pintura corporal, 
poemas, ou seja, toda cul-
tura enriquecida presen-
tes em casa tribo. 

A programação incluiu 
ainda a palestra de Fer-
nanda Kaingang, a primei-
ra advogada indígena do 
Sul do Brasil e do povo 
Kaingang, sobre “Direitos 
indígenas: retrocessos e 
desafios contemporâneos”. 
Como também, a palestra 
realizada pelo jornalista e 
escritor Rafael Freitas da 
Silva, sobre seus livros “O 
Rio antes do Rio” e o re-
cém-lançado “Araribóia”.

A 10ª edição do Dia dos 
Povos Indígenas tem o 
apoio cultural da Escola de 
Artes Visuais (EAV) e da 
Secretaria Estadual de Cul-
tura e Economia Criativa 
do Rio de Janeiro e patrocí-
nio da Farm.

No último sábado (08), o Instituto 
Corrente Humanitária, na pessoa de 
seu diretor Ismael David fez a entrega 
de quentinhas na comunidade Parada 
de Lucas, zona norte do Rio de Janeiro. 
Em parceria com o Jornal DR1, Lemos 
Santos Advogados, Negócios e Orien-
tações e o Projeto Multiplicação Social, 
que tem como presidente Cláudio Piu-
ma, a ação social entregou cerca de 
250 quentinhas, atendendo diversas 
famílias.

No mesmo dia, o Instituto Corrente 
Humanitária, ainda em parceria com 
as entidades, entregou cerca de 160 
quentinhas no Centro do Rio de Janei-
ro, atendendo diversos moradores de 
rua.

Estiveram presentes na ação social 
representando o Jornal, o advogado, 
jornalista e diretor de redação Carlos 
Augusto Aguiar.

Na última quarta-feira (12), a sede 
do Instituto Corrente Humanitária 
reuniu crianças de todas as idades, em 
comemoração ao Dia das Crianças. Na 
ação foram distribuídos brinquedos,  
doces e bolo.

Ação Querer bem comemora 
14 anos de ações sociais na 

Zona Oeste

Parque Lage celebra dia dos povos indígenas

Instituto Corrente Humanitária realiza ação 
social em Parada de Lucas

Fotos: Arquivo pessoal
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Entre 25 de agosto e 
11 de setembro, passa-
ram pelo Parque Eduardo 
VII o total de 772 mil visi-
tantes, na maior edição 
da Feira do Livro de Lis-
boa de todos os tempos. 
Foram 961 chancelas edi-
toriais presentes, distri-
buídas em 340 pavilhões 
em  formato modular e 
construídos com mate-

riais sustentáveis.  O ob-
jetivo da renovação no 
formato dos pavilhões 
era garantir acessibilida-
de e, também, alcançar 
um enquadramento mais 
harmonioso no espaço 
que a Feira do Livro ocu-
pa.

A Associação Portu-
guesa de Editores e Li-
vreiros (APEL) informou 

que, segundo o estudo da 
IPSOS realizado durante 
o evento, registrou-se um 
aumento considerável do 
número de jovens dos 18 
aos 24 anos, totalizando 
já 37% dos visitantes. 

A Feira voltou a entre-
gar uma programação 
cultural inesquecível, 
com cerca de 2.300 even-
tos pensados para todas 
as idades. Desde a aber-
tura de portas até ao fim 
de cada dia, entre cinema, 
concertos, sessões de au-
tógrafos, workshops, de-
bates, conferências, lan-
çamentos de livros, jogos 
com crianças, show-
cooking e muito mais, as 
propostas culturais não 
deixaram ninguém indi-
ferente, e os visitantes 
encheram, diariamente, 
os vários auditórios e pal-

cos espalhados por toda a 
feira.

Este ano, realmente, a 
Rede Sem Fronteiras se 
superou e apresentou 
uma comitiva de 95 auto-
res solo brasileiros e lu-
sófonos (20 a mais que o 
ano passado), além de 
mais de 300 coautores de 
suas coletâneas. A Rede 
Sem Fronteiras ainda re-
cebeu, como convidado 
especial, James McSill, 
um dos consultores de 
história mais bem-suce-
didos do mundo, reco-
nhecido e elogiado pelo 
seu vasto trabalho na 
América Latina, América 
do Norte, Europa e Ásia. 

Para que a atenção aos 
autores presenciais pu-
desse ser adequada às 
necessidades deles, a 
programação transmitida 

virtualmente permitiu 
que seus autores e coau-
tores que não puderam 
estar presentes partici-
passem, em tempo real. O 
alto nível de sua progra-
mação uniu escritores lu-
sófonos espalhados em 
mais de 20 países, trazen-
do-os para dentro da Fei-
ra, com uma média de 
400 expectadores ao vivo 
por evento.

A Rede Sem Fronteiras 
é uma entidade cultural 
com nove anos de exis-
tência, que desenvolve e 
divulga a cultura brasilei-
ra e lusófona em todo o 
território nacional brasi-
leiro e para leitores de 
língua portuguesa, resi-
dente em mais de 20 paí-
ses, em cinco continentes, 
com o lema: “Juntos, so-
mos mais fortes!”.

Por Jonathan Oliveira          

Realizado na última se-
mana, entre os dias 6 e 12 
de outubro, a Brasil Game 
Show (BGS), é uma das 
maiores feiras de videoga-
mes da américa latina. Com 
muitas novidades do mun-
do sobre jogos eletrônicos, 
contou com diversas em-
presas e recebeu mais de 
3.000 influenciadores, cria-
dores de conteúdo e jogado-
res profissionais.

Quando se falar do mun-
do gamers, a tecnologia com 

certeza não foi o que faltou 
para a experiencia perfeita 
do usuário. Grandes marcas 
mundiais estiveram presen-
tes para mostrar a qualida-
de de seus produtos.

Para os que cansavam de 
jogar, havia a possibilidade 
de acompanhar as apresen-
tações que eram feitas e 
participar de brincadeiras 
que distribuíam brindes. Di-
versas empresas em seus 
estandes presentearam os 
presentes na BGS 2022 com 
brindes e souvenires que fi-
zeram a alegria dos inte-

grantes do mundo do jogos 
eletrônicos.

A Brasil Game Show tam-
bém contou com as maiores 
organizações de e-Sports do 
mundo: MIBR, Furia, Fluxo, 
Team Liquid e LOUD foram 
as equipes presentes no 
evento, com venda de uni-
formes, acessórios e muito 
mais para seus fãs.

Os organizadores do 
evento foram cuidadosos 
com a questão de acessibili-
dade onde todos os stands 
tinham acesso fácil para ca-
deirantes e ônibus gratuitos 
para o público participante 
da BGS. Saindo em um dos 
pontos do metrô Portugue-
sa-Tiete até o evento e do 
evento o ponto mais próxi-
mo do metrô. Confira a ín-
trega no nosso site: https://
j o r n a l d r 1 . c o m .
br/2022/10/brasil-game-
-show-a-maior-feira-ga-
mer-da-america-latina.
html.

EVENTOS

Rede Sem Fronteiras realiza a 92ª Feira do Livro de Lisboa

Brasil Game Show: a maior feira gamer da América Latina

Foto: Jonathan Oliveira/Jornal DR1

Foto: Jonathan Oliveira/Jornal DR1

Foto: Jonathan Oliveira/Jornal DR1

Foto: Jonathan Oliveira/Jornal DR1
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Após o derramamento 
de óleo da Exxon Valdez em 
1989, vários produtos fo-
ram desenvolvidos.

Na década de 1980, en-
genheiros da NASA e outros 
pesquisadores estavam 
examinando métodos para 
a criação de microcápsulas 
de látex ocas, esféricas, ca-
pazes de conter células vi-
vas para uso em antibióti-

cos ou doses específicas de 
medicamentos. Devido à 
gravidade da Terra não foi 
possível produzir micro-
cápsulas esféricas maiores 
que 10 mícrons. Mas, expe-
rimentos subsequentes a 
bordo do ônibus espacial 
produziram de até 30 mí-
crons de tamanho.

Em 1990, pesquisado-
res independentes propu-
seram que a cera de abelha 
e outras ceras naturais po-
deriam ser usadas em vez 
de látex, e que poderiam ter 
propriedades de adsorção 
de óleo. Isso fez com que os 
experimentos anteriores 
da NASA fossem refinados 
por pesquisadores inde-
pendentes. Esses experi-
mentos foram capazes de 
melhorar as técnicas ante-
riores da NASA e desenvol-
veram métodos para neu-

tralizar os efeitos da 
gravidade e produziram 
microesferas de até 500 mí-
crons de tamanho. A Natio-
nal Environmental Techno-
logy Applications Corp. em 
parceria com outras em-
presas foi considerado “ca-
paz de acelerar significati-
vamente a taxa natural de 
degradação do óleo diesel 
em condições ambientais 
próximas”. Verificou-se que 
as microesferas de PRP são 
altamente oleofílicas e hi-
drofóbicas, tornando-se 
uma solução ideal para tra-
tar água, como; derrama-
mentos oceânicos, man-
guezais e pântanos e em 
aquíferos subterrâneos. 
Como resultado, o pó foi 
nomeado “Produto de Re-
mediação de Petróleo”. 

Em 1994, o PRP foi ofi-
cialmente reconhecido 

como uma tecnologia deri-
vada da NASA.

O PRP é um pó seco sol-
to composto de microesfe-
ras ocas de cera de abelha, 
cera de soja e outras ceras 
naturais, orgânico, 100% 
natural. As microesferas de 
PRP variam em tamanho 
com geralmente com 05 
mícrons. As ceras que com-
põem o PRP são naturais, 
contém nutrientes, encon-
trados em quaisquer am-
bientes da natureza, tais 
como, nitrogênio, fósforo e 
potássio, ingredientes que 
a tornam oleofílicas e hi-
drofóbicas, sendo também 
uma fonte de alimento para 
os microrganismos endó-
genos. A alta área de super-
fície e as propriedades ole-
ofílicas do PRP permitem 
que as microesferas absor-
vam pelo menos duas vezes 

o peso do PRP em hidrocar-
bonetos, como Petróleo 
Bruto ou Diesel. Pesquisas 
indicam que o PRP estimu-
la o crescimento de bacté-
rias metabolizadoras de hi-
drocarbonetos, como 
Yarrowia lipolytica, devido 
aos nutrientes da cera. Em 
estudos científicos, desco-
briu-se que o PRP biode-
grada hidrocarbonetos vá-
rias vezes mais rápido do 
que a atenuação natural.

Hoje, é uma tecnologia 
de proteção ambiental re-
conhecida internacional-
mente com soluções que 
abrangem desde a preven-
ção até o combate e reme-
diação de desastres causa-
dos por hidrocarbonetos e 
seus derivados, como tam-
bém tratamento de efluen-
tes industriais e domésti-
cos. Continua parte 2...

O Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) abriu 
consulta pública sobre a 
proposta de decreto que 
institui o sistema de logísti-
ca reversa de embalagens 
de plástico. As contribui-
ções podem ser feitas até o 
dia 4 de novembro, exclusi-
vamente por meio da Plata-
forma Participa +Brasil, do 
governo federal (https://

w w w. g o v. b r / p a r t i c i -
pamaisbrasil/decreto-em-
balagens-de-plastico). 

A proposta tem 325 dis-
positivos que tratam sobre 
a reciclagem desses mate-
riais, em um sistema que 
envolve a participação de 
fabricantes, importadores, 
distribuidores, comercian-
tes e consumidores. A me-
dida prevê ainda a inserção 

produtiva e a remuneração 
de cooperativas de catado-
res de materiais recicláveis 
na prestação de serviços de 
coleta, triagem e transporte 
de embalagens de plástico.

A logística reversa é de-
finida na Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, insti-
tuída em 2010, como ins-
trumento de desenvolvi-
mento econômico e social 
caracterizado por ações, 
procedimentos e meios que 
viabilizem a coleta e a resti-
tuição dos resíduos sólidos 
ao setor empresarial. O ob-
jetivo é reduzir resíduos e 
poluição e regenerar siste-
mas naturais, mantendo 
produtos e materiais em ci-
clos produtivos ou promo-
vendo a destinação final 
ambientalmente adequada.

O decreto proposto inte-
gra o Programa Lixão Zero 
e o Programa Nacional de 
Logística Reversa, do go-
verno federal, e está alinha-
da ao Plano Nacional de Re-
síduos Sólidos, aprovado 
neste ano.

A pasta destacou que os 
municípios também serão 
beneficiados com a implan-
tação do sistema, já que es-
ses materiais, atualmente, 
sobrecarregam seus siste-
mas de limpeza com resí-
duos pelos quais não são 
responsáveis.

A Política Nacional de 
Resíduos Sólidos prevê os 
sistemas de recolhimento 
de agrotóxicos, seus resídu-
os e embalagens; pilhas e 
baterias; pneus; óleos lu-
brificantes, seus resíduos e 

embalagens; lâmpadas flu-
orescentes, de vapor de só-
dio e mercúrio e de luz mis-
ta; e produtos 
eletroeletrônicos e seus 
componentes.

Além disso, podem ser 
estabelecidos acordos seto-
riais entre o poder público 
e o setor empresarial, como 
aconteceu com medica-
mentos. De acordo com a 
legislação, sistemas de lo-
gística reversa devem ser 
estendidos a produtos co-
mercializados em embala-
gens plásticas, metálicas ou 
de vidro, e aos demais pro-
dutos e embalagens, consi-
derando, prioritariamente, 
o grau e a extensão do im-
pacto à saúde pública e ao 
meio ambiente dos resídu-
os gerados.

MEIO AMBIENTE

Ministério do Meio Ambiente abre consulta pública sobre reciclagem de 
embalagens de plástico

SÉRGIO VIEIRA
Engenheiro e Jornalista

MTb 38648RJ
sergio.vieira@jornaldr1.com.br

Foto: Pexels

ENTRE COLUNAS

PRP (parte 1)
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Poema dedicado à minha neta, Juliana.

Singular é a tua
Suave silhueta
Teus olhos cor

Da graúna,
Pérola negra cintilante

Revelam tua pureza
Tua garra, teu sorriso.

Conduze-te a inspiração
Mágica sabedoria...
Da deusa caçadora

No empunhar do arco
E da flecha, do gesto
Singular, somente às
Amazonas, tamanha

Beleza...

És tu neta querida
Que um dia clamei como filha,

Não a física
Mas, a natureza sublimada

No carinho maternal
Da aspiração ao sonho concretizado

És tu meu reflexo
Que um dia há

De brilhar como
Pérola diamante
No céu estelar...

A Antologia "Alma em Palavras" foi vencedora do 
Prêmio "Clarice Lispector 2022" da ZL book Editora. 
O livro conta com a participação de vários poetas 
renomados. O prefácio é de Janaína Cunha. Neta de 
Euclides da Cunha. 

A Premiação está prevista para ser entregue aos 
vencedores, em um jantar, no Copacabana Palace.

VERSO & CONVERSO A 
POESIA DO RIO

Pérola Diamante

LUCIA MATTOS
Poetisa

Escravidão e racismo (parte2)

ROBERTO 
CAVALCANTI

Jornalista e Compositor

PONTO DE VISTA

No Brasil – a escravidão 
atingiu milhões de indíge-
nas e africanos por mais de 
300 anos. O tráfico negreiro 
comercializados com os eu-
ropeus eram transportados 
em navios chamados de 
tumbeiros.

A partir do século XV, o 
comércio de escravos no 
continente africano se 
transformou em um negó-
cio de proporções gigantes-
cas. Esse negócio se estabe-
leceu no período das 
grandes navegações, duran-
te as expedições de explora-
ção do oceano Atlântico rea-
lizadas pelos portugueses 
ao longo do século XV.

A relação comercial en-
tre os europeus consolidou 
uma classe de comerciantes 
especializados na obtenção 
de prisioneiros e na sua re-
venda como escravos. Antes 
da colonização, milhares de 
africanos já haviam sido en-
viados para Lisboa e Sevilla, 
onde se  realizava todo o 
tipo de trabalho.

O tráfico de escravos es-
timulou as lutas internas no 
continente africano, e al-
guns povos com maior ca-
pacidade militar passaram 
a usar dessa força para sub-
jugar povos mais fracos, a 
fim de revendê-los como es-
cravos.

O comércio de escravos 
com os europeus contribuiu 
para a centralização política 
da África, motivando os rei-
nos que dominavam a cap-
tura e venda de escravos se 
tornassem forças hegemô-
nicas.

Assim, antigas práticas 
de integração foram sendo 
substituídas por práticas 
que visavam à maior obten-
ção de pessoas para serem 
vendidas como escravas. À 
medida que o comércio de 
escravizados se intensifi-
cou, foi necessário buscar 
prisioneiros mais longe do 
litoral. Os prisioneiros obti-
dos eram levados até a cos-

ta oeste africana caminhan-
do e eram mantidos em 
estado de debilidade para 
evitar fugas.

Estima-se que, ao longo 
de mais de três séculos de 
comercialização de escravi-
zados no continente africa-
no, cerca de 12 milhões fo-
ram trazidos para a 
América, de diferentes regi-
ões da África Central e Oci-
dental.

A questão da escravidão 
chegou ao EUA na Guerra de 
Secessão (Guerra Civil Ame-
ricana), que aconteceu en-
tre os estados do Norte e os 
estados do Sul, de 1861 a 
1865. Esse conflito foi ini-
ciado quando os estados do 
Sul separaram-se da União 
e formaram os Estados Con-
federados da América. A 
Guerra de Secessão foi mo-
tivada também pela diver-
gência que havia entre os 
dois grupos a respeito da 
abolição da escravatura e da 
extensão dos novos territó-
rios que estavam sendo 
ocupados no oeste.

A abolição da escravidão 
nos Estados Unidos foi de-
cretada em 1º de janeiro de 
1863 com a Lei de Emanci-
pação dos Escravos e foi re-
afirmada com a promulga-
ção da 13ª Emenda 
Constitucional em 1865, 
após o fim da guerra. A Se-
cessão oficialmente termi-
nou em maio de 1865, com 
a derrota dos sulistas, sua 
reintegração à União e com 
a abolição definitiva da es-

cravidão no país.
Muito embora a escravi-

dão nos EUA tenha sido 
abolida, várias manifesta-
ções, umas pacífica e outras 
violentas na luta pelos di-
reitos humanos  e de igual-
dades entre brancos e os 
pretos das comunidades ne-
gras, até hoje os negros são 
severamente discriminados 
pelo racismo que está enrai-
zado na sociedade america-
na.  Resguardando as devi-
das proporções, o racismo 
ainda faz partes de concei-
tos sociais de diversas na-
ções e sociedades organiza-
das,  principalmente 
àquelas predominantemen-
te branca.

Em 28 de agosto de 
1963, ocorreu a Marcha so-
bre Washington por Traba-
lho e Liberdade, uma gigan-
tesca manifestação 
reunindo 250.000 pessoas 
pelo fim da segregação ra-
cial e em defesa dos Direitos 
Civis dos negros nos Esta-
dos Unidos.

Luther King foi o último 
orador. Tendo às suas costas 
a imponente estátua de 
Abraham Lincoln, o Grande 
Emancipador, Luther King 
usou seus talentos retóricos 
que ele desenvolvera como 
pastor batista para enfati-
zar que o "negro ainda não é 
livre". Pronunciou, então o 
seu célebre discurso I Have 
a Dream ("Eu tenho um So-
nho").

"Eu tenho um sonho que 
um dia "que a Glória do Se-
nhor será revelada e todos 
os seres a verão conjunta-
mente. E quando acontecer, 
quando ressoar a liberdade, 
quando a liberdade ressoar 
em cada vila e em cada luga-
rejo, em cada estado e cada 
cidade, anteciparemos o dia 
em que todos os filhos de 
Deus, negros e brancos, ju-
deus e gentios, protestantes 
e católicos, juntarão as 
mãos e cantarão as palavras 
de Deus."
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SAÚDE

O aumento dos casos de 
meningite tem levado diver-
sos estados a registrarem, já 
superam os casos de 2021, 
tanto de diagnósticos, como 
de mortes.

A preocupação é especial-
mente com o crescimento da 
meningite meningocócica 
tipo C, causada por uma in-
fecção bacteriana, que tem 
maior gravidade e provoca 
óbitos e sequelas naqueles 
que sobrevivem. A doença 
pode ser prevenida por vaci-
na, porém os estados têm 

alertado justamente para as 
baixas coberturas com o imu-
nizante como um dos fatores 
para o avanço do problema.

Essa taxa está abaixo dos 
95% preconizados pelo Mi-
nistério da Saúde desde 
2013, quando atingiu 96% 
das crianças. De 2017 para 
cá, a cobertura caiu para 
abaixo de 90% e, em 2020, 
para abaixo de 80%. No ano 
passado, o país protegeu ape-
nas 69,5% do público-alvo.

Os estados afetados tam-
bém relatam baixas cobertu-

ras individualmente. Em Mi-
nas, a taxa está em 49,9% 
neste ano, que já registrou 
465 casos e 71 mortes, no 
ano passado foram 459 casos 
diagnosticados com 59 mor-
tes.

Na Bahia, a taxa vacinal 
está em 42,9% até setembro 
deste ano foram 43 mortes, 
mas que o dobro das 21 re-
gistradas no ano passado.

Rio e Espírito Santo têm 
situações ainda mais dramá-
ticas, e registram, respectiva-
mente, 33,4% e 35,4% da po-
pulação-alvo imunizada 
respectivamente.

Espírito Santo registrou 
esse ano 16 casos e 6 mortes, 
no ano passado foram regis-
trados apenas 4 casos e 3 óbi-
tos. No Rio de Janeiro foram 
977 casos de todas as menin-
gites, contra 959 infecções 
ano passado.

Uma pesquisa inédita 
conduzida pela empresa 
Gattaz Health & Results, li-
derada pelo presidente do 
Conselho Diretor do Insti-
tuto de Psiquiatria da Uni-
versidade de São Paulo (IPq 
- USP), Wagner Gattaz, 
mostra que 18% dos pro-
fissionais brasileiros, 1 a 
cada 5, sofrem com a sín-
drome de burnout.

Além disso, 43% relata-
ram sintomas depressivos, 
com 13% tendo sido diag-
nosticados com a doença; e 
24%, queixas relacionadas 

à ansiedade, embora ape-
nas 5% oficialmente com o 
diagnóstico para o trans-
torno.

O levantamento foi apre-
sentado durante o Congres-
so Brasileiro de Psiquiatria, 
no início de outubro em 
Fortaleza, Ceará. O trabalho 
teve início em 2015 e con-
tou com o auxílio de uma 
inteligência artificial para 
identificar funcionários de 
grandes empresas brasilei-
ras e enviar a eles um ques-
tionário sobre os aspectos 
de saúde mental.

Foram contatados 86,5 
mil profissionais, com 38,1 
mil respondendo às per-
guntas. A maioria dos en-
trevistados eram mulheres 
e, além dos resultados refe-
rentes ao burnout, à de-
pressão e à ansiedade, a 
pesquisa identificou que 
9% relataram problemas 
com álcool.

A síndrome do burnout, 
incluída na Classificação In-
ternacional de Doenças da 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) em 2019, afe-
ta três dimensões. A pri-
meira é relacionada à falta 
de energia, a um cansaço 
excessivo. Em seguida, pas-
sa a ocorrer à fase chamada 
de despersonalização, em 
que o profissional sofre 
uma instabilidade emocio-
nal. Por fim, há como conse-
quência um estado contí-
nuo de insatisfação com o 
trabalho.

Segundo dados da Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), o Brasil é o país com 
o maior número de mortes 
pela varíola dos macacos 
fora do continente africano 
e o segundo país com mais 
casos da doença, atrás ape-
nas dos Estados Unidos. 
Apesar de ter apenas um 
terço do número de infecta-
dos em relação aos america-
nos, as mortes no Brasil são 
o triplo das registradas nos 
EUA.

O painel de monitora-
mento do surto global de 
varíola símia da OMS mos-
tra que são 28 mortes no 
mundo desde janeiro, seis 
delas no Brasil. Com isso, o 
país está atrás apenas da Ni-
géria, que contabiliza sete 
registros. Já os EUA têm 
apenas dois óbitos oficiais.

O painel mostra ainda 
que são 72.198 contamina-
ções pela doença em 109 
países até agora. Destas, 
26.594 (37%) foram regis-
tradas nos Estados Unidos, 
país que lidera o número de 
diagnósticos. Em seguida, 
aparece o Brasil, com 8.461 
infecções, 12% dos diagnós-
ticos mundiais.

O surto da varíola dos 
macacos teve início em 
maio deste ano, quando o 
Reino Unido identificou as 
primeiras pessoas infecta-
das sem histórico de viagem 
a países da África que há dé-
cadas tem uma epidemia de 
monkeypox.

Em seguida, diversos pa-
íses através em todo o pla-

neta começaram a relatar 
diagnósticos e a constatar 
transmissão local do vírus 
pela primeira vez.

No final de julho, a OMS, 
declarou que o surto consti-
tui uma Emergência de Saú-
de Pública de Importância 
Internacional (ESPII), assim 
como a Covid-19 e os esfor-
ços contínuos de erradica-
ção da poliomielite, embora 
em proporções diferentes.

Apesar do alerta ter ge-
rado o temor de que uma 
nova pandemia como a do 
coronavírus estivesse em 
curso, a transmissão da Co-
vid-19 acontece de forma 
muito mais fácil que a varío-
la, e o ritmo de novos diag-
nósticos do vírus monke-
ypox tem caído desde o fim 
de agosto.

Com o avanço da vacina-
ção, que em países como 
Reino Unido e Estados Uni-
dos teve início ainda em ju-
nho, aliado às medidas de 
prevenção, o número de no-
vos casos caiu de mais de 6 
mil por semana, em agosto, 
para uma média de aproxi-
madamente 3 mil a cada 7 
dias em outubro.

No Brasil, embora a do-
ença ainda provoque um to-
tal considerado alto de in-
fecções por dia, as primeiras 
9,8 mil doses da vacina che-
garam neste mês, por meio 
de uma negociação conjun-
ta com outros países ameri-
canos intermediada pela 
Organização Pan-America-
na de Saúde (Opas).

Com baixo índice de vacinação, casos de
meningite em 2022 superam o ano de 2021

Burnout atinge 1 a cada 5 profissionais Brasil é o país com mais 
mortes por varíola dos macacos 

fora do continente africano

Foto: Reprodução

Foto: Geovana Albuquerque/Agência Saúde Foto: Freepik
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MEU EMPREGO

A Ternium, a maior pro-
dutora de aços planos da 
América Latina, está em 
busca de talentos para o 
Programa de Estágio de 
Verão 2022. A companhia 
abriu o processo seletivo 
para 10 vagas e busca estu-
dantes a partir do 8º perío-
do dos cursos de Engenha-
ria Metalúrgica e 
Engenharia de Produção. 

Para se inscrever, basta 
acessar o portal de vagas 
da Ternium até o dia 19 de 
outubro. Todas vagas do 
programa são destinadas à 
Pessoas com Deficiência e 
Reabilitados pelo INSS.

A Ternium opera o 
maior centro industrial na 
cidade do Rio de Janeiro, 
em Santa Cruz, e busca es-
tagiários para atuar em 

Santa Cruz, de dezembro 
de 2022 até março 2023. O 
Programa de Estágio de 
Verão 2022 é voltado para 
desenvolver competências 
nos estagiários e estagiá-
rias, para que os mesmos 
possam vir a se tornar fu-
turos Trainees dentro da 
companhia. A oportunida-
de é uma porta de entrada 
para estudantes focados 
em construir uma carreira 
de sucesso na área. Confira 
mais detalhes:

Programa de Estágio de 
Verão 2022 da Ternium

Público-alvo:
- Disponibilidade para 

estagiar presencialmente 
em Santa Cruz (RJ) de De-
zembro de 2022 até Março 
de 2023;

- Cursando a partir do 

8º período de Engenharia 
Metalúrgica ou Engenha-
ria de Produção;

- Inscrições abertas até 
19 de outubro;

Etapas:
- Testes Online - Gamifi-

cação;
- Vídeo Entrevista;
- Dinâmica em Grupo + 

Case;
- Teste de inglês;
- Entrevista com a Ges-

tão;
-Admissão (Dezembro).
Sabia mais no portal de 

vagas da Ternium (https://
carrera.ternium.com/job/
Rio-de-Janeiro-Estágio-de-
-Verão-2022/936706800/).

Sobre a Ternium Brasil
A Ternium é a maior 

produtora de aços planos 
da América Latina e, desde 

2017, opera o maior cen-
tro industrial na cidade do 
Rio de Janeiro, em Santa 
Cruz. A usina tem capaci-
dade de produção de cinco 
milhões de toneladas de 
placas de aço por ano, com 
alto nível de sofisticação 
que atende indústrias nos 
EUA, México, Brasil e Euro-
pa. A empresa possui cerca 
de 8 mil funcionários, sen-
do que mais de 60% são 
moradores da Zona Oeste 
do Rio de Janeiro. A Ter-
nium investe mais de R$10 
milhões por ano no desen-
volvimento socioeconômi-
co de Santa Cruz e região, 
por meio de projetos so-
ciais, com foco em educa-
ção, que atendem a mais 
de 9 mil pessoas direta-
mente.

Ternium busca talentos para 10 vagas de estágio de verão
Companhia abre processo seletivo para estudantes de Engenharia Metalúrgica e Engenharia de Produção

Foto: Reprodução

Atenção, perigo!
Muito perigo: Homens 

egocêntricos. Mulheres ar-
dilosas e manipuladoras. 
Gente viciada em jogos de 
azar. O diabo escapadiço 
que vive na Tasmânia. Sexo 
selvagem depois dos 78 
anos. Ruas paulistanas pe-
las madrugadas afora. 

Praias longínquas e deser-
tas ao norte de Varadero 
em Cuba. Abacaxi com 
amendoim na sobremesa 
de sexta-feira à noite. Len-
tes de contato depois da 
terceira caipirinha. Discus-
sões sobre política. Pessoas 
que não leram um livro se-
quer durante a vida inteira, 
mas que se sentem aptas a 
falar sobre qualquer assun-
to. Filósofos pop stars da 
autoajuda. Coca Cola sem 
gelo. Sogras invejosas. Es-
tradas sem acostamento. 
Filmes tipo carros batendo 
e tiros para todo lado. Con-
selhos em geral. Falsos pro-
fetas. Moralistas de plantão. 
Sabichões que adoram jul-
gar e condenar, sem ao me-
nos conhecerem o teor pro-
cessual do caso. Traidores 
de todos os naipes através 
dos séculos. Covardes. Me-
drosos. Caluniadores. Polí-

ticos profissionais. Arrivis-
tas e amantes despudorados 
da riqueza. Aduladoras be-
las e falsas. Cínicos e insen-
síveis. Dietas radicais. Jo-
vens humoristas brasileiros 
e seus palavrões proferidos 
a cada um minuto e meio. 
Os totalmente sem graça. 
Ignorantes e abestalhados. 
A Maria vai com as outras. 
Sol no Rio de Janeiro ao 
meio-dia. Álcool e velocida-
de. Propaganda de carro. 
Propaganda de margarina.  
Propaganda de imóveis. 
Qualquer propaganda en-
ganosa. Sensações artifi-
ciais de felicidade. Erotis-
mo de segunda, grosseiro. 
Piadas sobre os humildes e 
os pobres, inocentes. Gente 
falando alto, quase gritan-
do. Leite com manga. Locu-
tores esportivos berrando 
até o infarto do miocárdio. 
Futebol inglês da série B. 

Galãs da TV enchendo a 
boca para afirmar sem mo-
déstia alguma: “estou no 
auge da minha carreira”. 
Filmes americanos sobre a 
América Latina. 

Perigo, muito perigo: 
padres modernosos com o 
cabelo pintado, querendo 
agradar a galera jovem. To-
dos os seres ridículos deste 
mundo criado por Deus. Os 
ingratos e capciosos. Can-
ções piegas e sentimentais, 
excetuando as cantadas 
pelo Roberto Carlos no iní-
cio de carreira que eu ado-
ro. Luís Inácio Lula da Silva. 
A grande mídia e o analfa-
betismo funcional. Licores 
de menta. Sapatos aperta-
dos. Meias molhadas. Cami-
setas com os dizeres escri-
tos em vermelho 
escandaloso: “eu amo New 
York”. Pessoas obcecadas 
até o último fio de cabelo 

por video game. Xingamen-
tos em geral, especialmente 
o mais horripilante deles 
todos: “seu filho duma 
égua”. Os muito certinhos e 
arrumadinhos, parecidos 
com o ex-governador João 
Doria. Os sacripantas de to-
das as espécies. Os ateus 
debochados. Os crentes 
proselitistas. Os filhos e fi-
lhas do Capeta. O próprio 
Capeta. Os racistas da direi-
ta brasileira. Aquele arran-
ca-rabo com um mineiro. 
Briga de faca com cearense. 
Gaúcho se achando euro-
peu. Banqueiros posando 
de gente fina. Email gigante 
e ressentido da ex-namora-
da há muito tempo sumida. 

Perigo, muito perigo! 
Extremamente perigoso 

é o uso do PIX. Aliás, a pala-
vra mais legal e divertida já 
inventada pela espécie hu-
mana.

LÂMINAS DO COTIDIANO

Depois não diga que eu não avisei

EDUARDO OYAKAWA
Filósofo, professor e

escritor
Instagram: 

@eduardooyakawa
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Dois anos após ser 
eleito prefeito da cidade 
do Rio de Janeiro, pela 
terceira vez, derrotando 
Marcelo Crivella nas ur-
nas e voltando a chefiar o 
poder executivo carioca. 
Eduardo Paes deixou a ci-
dade maravilhosa de lado 
e foi brincar de fazer cam-
panha política. A movi-
mentação do prefeito/
marqueteiro começou 
ainda no período de pré-
-campanha, Paes foi o 
principal cabo eleitoral 
do ex-presidente da Or-
dem dos Advogados do 
Brasil (OAB), Felipe Santa 
Cruz.

Em maio de 2021, Edu-
ardo Paes trocou de par-
tido. Filiou-se ao PSD. 
Deixando de lado o antigo 
Democratas, por onde foi 
eleito, o partido se fundiu 
ao PSL e deu vida ao 
União Brasil. Dessa for-
ma, Paes apadrinhou Feli-
pe Santa Cruz e começou 
uma intensa campanha 
afim de angariar capital 
político para lançar o ad-
vogado candidato ao go-
verno do estado.

Os apoiadores não fo-

ram muitos e no fim das 
contas Paes perdeu essa 
luta, na chapa PDT/PSD, 
quem foi o nome forte, foi 
o ex-prefeito de Niterói, 
Rodrigo Neves, deixando 
Santa Cruz como vice, na 
chapa que acabou as elei-
ções apenas na 3ª coloca-
ção com apenas 8% dos 
votos válidos. Em núme-
ros reais, pouco mais de 
672 mil votos.

Eduardo Paes só es-
queceu que não está de 
férias, que não está sem 
cargo. Ele ocupa a cadeira 
de prefeito da cidade do 
Rio de Janeiro e seu tra-
balho simplesmente pa-
rece ter parado no tempo, 
devido ao interesse elei-
toreiro e seus “compro-
missos” fora da capital. 

Alheio aos problemas 
e as necessidades da ci-
dade e do cidadão cario-
ca, Eduardo Paes foi cabo 
eleitoral até o dia 2 de Ro-
drigo Neves e Felipe San-
ta Cruz, ficou silencioso 
quanto à eleição presi-
dencial, e agora ao invés 
de olhar para os que de-
pendem do trabalho da 
prefeitura e depositaram 

a confiança votando em 
Paes, o veem abraçar o 
antigo desafeto Marcelo 
Freixo, derrotado na elei-
ção para governador, em 
apoio ao ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT). Paes pode ter sua 
preferencia, pode e deve 
votar, já que é cidadão e 
deve participar da festa 
da democracia. Mas Edu-
ardo Paes tem compro-
misso firmado acima de 
tudo com a cidade do Rio 
de Janeiro.

Alheio a tudo isso, o 
prefeito que também pa-
rece ser turista passean-
do pelo Estado, está exer-
cendo a função, 
marqueteiro politico de 
Santa Cruz para que seu 
afilhado politico consiga 
ser candidato ao pleito. 
Além dessas chamadas 
caravanas políticas que 
Paes.

Que Lula e Paes são ve-
lhos aliados, todos sa-
bem. Como esquecer o 
episódio do “alma de po-
bre, com um sitio em Ma-
ricá”, Paes é a personifica-
ção do malandro carioca, 
consegue dobrar e con-

vencer os outros, mesmo 
quando andou em más 
companhias, como na far-
ra do guardanapo junto 
do ex-governador e hoje 
presidiário, Sérgio Ca-
bral, ou do nome na lista 
de propina da Odebrecht 
como “o nervosinho”.

Mesmo com essa longa 
amizade com o ex-presi-
dente, Lula apoiou a can-
didatura de Marcelo Frei-
xo.

A cidade 
abandonada

A cidade passa por um 
momento ruim, no qual 
uma autocrítica e uma re-
flexão se fazem necessá-
rias a fim de que se enxer-
gue a realidade. seja ver 
essa realidade. No centro 
da cidade, em ruas de tra-
dição como as Avenidas 
Presidente Vargas e Rio 
Branco, identificamos di-
versos prédios comer-
ciais fechados, nem as 
agências bancárias estão 
escapando.

As calçadas pratica-
mente não existem. Em 
90% delas, os vendedo-

res ambulantes ocupam o 
espaço, impedindo um 
trajeto tranquilo seja 
para o trabalho, seja sim-
plesmente para tomar 
um ônibus ou embarcar 
no VLT. Vale ressaltar que 
os ambulantes também 
são vítimas do atual modo 
de gestão da cidade, con-
vivendo diariamente com 
o medo de ter suas mer-
cadorias confiscadas, sem 
espaço adequado para o 
trabalho, chegando ao 
ponto de muitos serem fi-
sicamente agredidos.

Os deficientes são ig-
norados, já que rampas 
de acesso são mera ilusão 
e seja o transeunte idoso 
ou jovem pode simples-
mente ir ao chão devido à 
quantidade absurda de 
desníveis e buracos. Além 
desse obstáculo, outro 
ponto que não existe nas 
ruas de diversos bairros 
da cidade é a iluminação 
pública. O que mais se 
tem são vielas escuras 
com bueiros abertos e 
água acumulada de chu-
vas.

Eduardo Paes precisa entender, ele é prefeito, 
não cabo eleitoral

Foto: Agência Brasil
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Ingredientes:
– 2 berinjelas;
– 100g de azeitonas 

pretas;
– 3 colheres (sopa) 

de azeite;
– Sal a gosto;
– Temperos desi-

dratados a gosto.
Modo de preparo:
– Corte as berinjelas 

ao meio e novamente em 
diagonal em pequenos 
pedaços;

– Coloque em cima 
os temperos desidrata-
dos, sal e azeite;

– Leve ao forno para 
assar até a poupa ficar 
macia;

– Bata no liquidifi-
cador com o restante dos 
ingredientes e ajuste os 
temperos;

– Leve a geladeira 
antes de servir.

COMER BEM

Patê de berinjela com
azeitona preta

FERNANDA HADDOCK
LOBO

@fernandahlobo 
(Instagram)

Foto: Divulgação

1) O que é a guar-
da compartilhada? 
(Diego Aguiar, Cam-
po Grande)

Trata-se da mo-
dalidade de guarda 
em que ambos os 
pais têm direitos, 
deveres e obriga-
ções iguais. E divi-
dem de forma pa-
recida o tempo de 
convivência. A 
criança continua 
tendo a casa em 
que vive, e outra 
que frequenta assi-
duamente. Desde 
2014 é considera-
da a divisão padrão 
para os pais que 
não moram na 
mesma casa.

2) Estou desem-
pregado, tenho que 
pagar pensão mes-
mo assim? (Alexan-
dre Alves, Madurei-
ra)

Sim, o fato de es-
tar desempregado 
não o isenta de pa-
gar pensão. A pen-
são assegura as ne-
c e s s i d a d e s 
mínimas para os 
filhos. No caso de o 
responsável estar 
desempregado, o 
valor da pensão 
pode ser revisto 
por um juiz, que 
dependendo da si-
tuação, determina-
rá uma porcenta-
gem do salário 
mínimo para o res-

ponsável pela pen-
são pagar.

3) Estou com o 
pagamento da pen-
são atrasada. A 
mãe pode me impe-
dir de visitar meus 
filhos? (João Gui-
lherme, Engenho 
Novo)

Não. Nos casos 
em que o pai está 
com a pensão atra-
sada, a medida a 
ser tomada pela 
mãe é acionar a 
justiça para que o 
pai seja obrigado a 
regularizar a situa-
ção. Se a mãe proi-
bir a visitação, cor-
re o risco de ser 
condenada por 
alienação parental, 
ou ainda, em al-
guns casos, a pagar 
multa por descum-
primento de deter-
minação judicial.

JOSÉ LUIZ AMBRÓSIO
JUNIOR

ADVOGADO

JORNAL RESPONDE

Foto: Divulgação

TIRINHAS - ESTEVÃO RIBEIRO
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DIRETO AO PONTO

Qual o uso correto? 
Tem hífen ou não tem? 

O chá de erva doce (ou 
seria erva-doce) é uma 
gostosura.

DIRETO AO PONTO
Vamos continuar tra-

zendo algumas dúvidas 
sobre o uso ou não do hí-
fen. Lembrando que exis-
tem exceções!

Regra 10 
Nos compostos que 

designam espécies ani-

mais e nomes de plantas, 
flores, frutos, raízes, se-
mentes, usa-se o hífen.

Exemplos: 
bem-te-vi, 

peixe-espada, 
mico-leão-dourado, 
andorinha-da-serra, 
pimenta-do-reino, 

cravo-da-índia.
Portanto, o correto é:
O chá de erva-doce é 

usado para cólicas dos 
bebês.

Bônus - Regra 11
Usa-se o hífen nas pa-

lavras compostas deriva-
das de nomes próprios de 
lugares, com ou sem ele-
mentos de ligação. 

Exemplos:
Belo Horizonte – belo-

-horizontino
Porto Alegre – porto-ale-

grense
Mato Grosso do Sul 

– mato-grossense-do-sul
Rio Grande do Norte – 

rio-grandense-do-norte

Erva-doce
X

Erva doce

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.

HORÓSCOPO

Ariano, é uma boa semana para definir o setor afetivo! Tem uma pes-
soa apaixonada por você e a experiência vem com bençãos. É importante 

entender que os resultados dependem exclusivamente da sua coragem e da sua atitude.

ÁRIES - 21/03 a 20/04

Será preciso fazer escolhas profissionais baseadas nos seus rendimen-
tos. Com o ingresso de Mercúrio em Libra, haverá a oportunidade de es-

tabelecer acordos e negociações financeiras. Esteja aberto a uma oportunidade interessante 
de trabalho ou a um novo acordo na empresa onde trabalha.

VIRGEM - 23/08 a 22/09

Você está sendo levado a analisar os passos com atenção, revendo 
como é possível levar adiante um projeto. Recuar é uma ação interessante 

para você neste processo pelo qual você vem passando.

TOURO - 21/04 a 20/05

A troca com uma pessoa promove novos passos e direções. A experi-
ência pode se tratar de relacionamento amoroso, mas também pode ser 

uma parceria ou uma sociedade. Porém é uma semana importante para caminhar ao lado 
de uma pessoa que se desenvolve em conjunto com você.

LIBRA - 23/09 a 22/10

Geminiano, que confusão é essa? Tenha calma, porque Marte, em ân-
gulo exato com Netuno, causa em você um grande desgaste, por isso você 

precisa equilibrar as expectativas. Essa mesma configuração o leva a uma reparação de er-
ros do passado ou de situações que geraram enganos e mal-entendidos.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

É uma boa semana para examinar os passos e fazer escolhas impor-
tantes para o desenvolvimento da sua rotina. Pode surgir uma oportuni-

dade que mexe com você e que precisa ser avaliada. Tudo dependerá de quanto você está 
hábil emocionalmente para interagir com essa nova experiência.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11

A semana começa sob a frequência da Lua Cheia em Áries, mexendo 
com decisões importantes que afetam o seu futuro. O céu aponta escolhas 

que podem gerar desafetos com pessoas muito próximas, com foco na família. Diversas 
situações vêm à tona nesta semana — e todas elas mexem significativamente com a sua 
imagem.

CÂNCER - 21/06 a 21/07

É uma semana importante para desenvolver a autoestima e focar mais 
no lazer e no entretenimento. É preciso acreditar mais no seu potencial e 

seguir de forma que possa focar em seus talentos e em atividades que lhe trazem alegria.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12

Pode ser que você converse com alguém de outra cidade. Expressar os 
sentimentos é também a tônica desta semana. O ingresso de Mercúrio em 

Libra o ajuda a se comunicar com pessoas, ampliando o seu campo de visão sobre as possi-
bilidades. É uma semana importante para focar a família e desenvolver metas destinadas a 
um imóvel.

AQUÁRIO - 22/01 a 19/02

Você pode se sentir exigido e cobrado por uma pessoa, mas é preciso 
saber encaminhar essa situação com flexibilidade. Essa pessoa que exige 

mais de você terá que se adaptar ao seu novo estilo de vida, porém isso ainda leva um tem-
po.

LEÃO - 22/07 a 22/08

Esteja aberto, porque as relações vêm para injetar algo novo em sua 
jornada. Dedique a semana para desenvolver os seus talentos e fazer ati-

vidades das quais goste. Aprenda a se amar. O dinheiro pode estar um pouco curto, mas é 
uma semana ótima para avaliar as oportunidades de trabalho.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 21/01

Você está numa fase estimulante para avaliar os passos que deseja e 
pode dar no âmbito profissional e financeiro. É um bom momento para 

aprender a fazer escolhas. O ingresso de Mercúrio em Libra ajuda na tomada de decisões 
financeiras, principalmente com foco em investimentos, aplicações, pagamento de contas, 
heranças, partilhas, pensão etc.

PEIXES - 20/02 a 20/03

Horóscopo – 15/10 A 21/10 - Fazer as escolhas certas pode evidenciar desafetos, inveja, rivalidades e 
concorrências. Mas tudo isso também é uma oportunidade de se posicionar por meio da coragem. O 
cenário ajuda a lidar com desafios entre Netuno e Marte que retratam mal-entendidos, enganos, frau-
des, mentiras e qualquer experiência do passado que prejudique o fluxo pela qual você vem passando. 
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FICA A DICA

As Olimpíadas de 1924, em Paris, se aproximam. Eric Liddell (Ian Charleson) e Harold Abrahams (Ben Cross) 
pretendem disputá-la, mas seguem caminhos bem diferentes. Liddell é um missionário escocês que corre em 
devoção a Deus. Já Abrahams é filho de um judeu que enriqueceu recentemente e deseja provar sua capacidade 
para a sociedade de Cambridge. 

Liddell corre usando seu talento natural, enquanto que Abrahams resolve contratar um treinador. Ambos 
seguem as eliminatórias sem problemas, até que uma das classificatórias de Liddell é marcada para domingo. 
Ele se recusa a competir, por ser este um dia santo. Percebendo a situação, um nobre oferece a Liddell sua vaga 
na disputa dos 400 metros. Ele aceita e vence a corrida, assim como Abrahams. A partir de então, os dois inte-
gram a equipe do Reino Unido para as Olimpíadas.

Carruagens de Fogo

É uma série de televisão coproduzida pela O2 Filmes e Rede Globo, sendo exibida durante quatro tempora-
das, entre 15 de outubro de 2002 e 16 de dezembro de 2005 e um spin-off de duas temporadas até o momento. 
A série se chamaria Cidade do Tráfico, mas foi vetado pelo conselho artístico da emissora.

A série acompanha dois protagonistas, Laranjinha (Darlan Cunha) e Acerola (Douglas Silva), que vivenciam 
dilemas próprios da adolescência, tanto os universais quanto aqueles relativos aos problemas específicos nas 
comunidades carentes do Rio de Janeiro. São temas recorrentes o contraste entre ricos e pobres, a problemática 
do poder paralelo estabelecido pelo tráfico de drogas, a violência urbana, dificuldades financeiras e a cultura das 
favelas.

Com o sucesso do filme, surge a ideia de realizar uma série derivada tendo como protagonistas dois jovens da 
comunidade. Em 2007, é lançado um longa metragem homônimo retratando os protagonistas com os desafios 
da maioridade.

Cidade dos Homens

É um filme norte-americano de 1993, do gênero drama, e um dos primeiros filmes comerciais de Hollywood 
para reconhecer o HIV/AIDS, homossexualidade e homofobia. Ele foi escrito por Ron Nyswaner, dirigido por 
Jonathan Demme (de O Silêncio dos Inocentes) e estrelado por Tom Hanks e Denzel Washington.

O filme conta a história de Andrew Beckett, um advogado homossexual que trabalha para uma prestigiosa 
firma em Filadélfia. Quando fica impossível para ele esconder dos colegas de trabalho o fato de que tem AIDS, é 
demitido. Beckett contrata então Joe Miller, um advogado homofóbico, para levar seu caso até o tribunal.

O filme apresenta com muita sensibilidade o terrível efeito social da AIDS, a questão do preconceito, sua dor 
e suas origens, contra homossexuais ou portadores do vírus HIV e a relação mútua e confusa do preconceito 
frente a estas duas questões na sociedade americana da época.

Filadélfia

Do relacionamento proibido entre um rico comerciante de uma das maiores cidades do Afeganistão e uma de 
suas empregadas nasce Mariam, uma jovem marcada pelo ostracismo e a tragédia que, rejeitada pelo pai, vive 
em um casebre na periferia com a mãe, tendo como único passatempo, além dos afazeres domésticos, observar 
os mosquitos, as flores e as pedras. Ainda adolescente, perde a mãe e é obrigada a se casar com um desconheci-
do trinta anos mais velho e cumprir o seu dever como mulher: servir ao marido e lhe dar muitos filhos. 

O destino, entretanto, parece ter outros planos para Mariam, assim como para seu país. 1993, Cabul. Laila tem 
catorze anos. Filha de um intelectual, ela cresceu sendo incentivada a estudar, cursar uma universidade, ter uma 
carreira e só depois, se assim o desejasse, pensar em se casar. Entretanto, quando seus dois irmãos são enviados 
para lutar contra os soviéticos, a mãe passa a ignorá-la e a se isolar em sua tristeza. Mariam e Laila são duas 
mulheres com idades, trajetórias e origens opostas que acabam unidas pelas tragédias da guerra e as restrições 
impostas pelo talibã. Seus destinos se cruzam de forma inexorável, e elas, em todas as suas diferenças, se prova-
rão como suas únicas fontes de alegria, amizade e esperança.

A Cidade Do Sol

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Apesar de ser muito 
comum, principalmente 
nas mulheres, poucos sa-
bem o que de fato é o Scab 
Hair. O termo americano 
simboliza um processo 
de dano no fio, que é mais 
percebido pelas cachea-
das que estão passando 
pela transição capilar.

Paula Breder, fundado-
ra da marca PB e especia-
lista que descobriu a dis-
função, explica que 
trata-se da parte do cabe-
lo natural que começou a 
crescer, depois de ter pa-
rado com química, como 
o alisamento. "Nesse 
caso, os fios que estão 
nascendo, ficam sem cur-
vatura, o que leva muitas 
mulheres a questionarem 
se seus cabelos são assim 
ou não. Muitas nesses ca-
sos acabam desistindo da 
transição, por não achar 
que seu cabelo natural é 
bonito", afirma.

A profissional explica 
que a descoberta do Scab 
Hair veio a partir de uma 
dificuldade que ela sen-
tia. "Comecei a produzir 
meus produtos artesanal-

mente, para minhas clien-
tes, com o intuito de aju-
dar elas a cuidarem dos 
seus cabelos quimica-
mente tratados. Mas que-
ria fazer algo para mim, 
porque sofria com a difi-
culdade em manter uma 
definição nos cachos e 
isso fazia com que usasse 
muitos cosméticos".

Paula conta que via 
muitas propagandas de 
produtos para cacheadas 
que demonstravam a ne-
cessidade do uso excessi-
vo de cremes e outros 
produtos e então desco-
briu que isso gerava uma 
disfunção maléfica no 
couro cabeludo. Na hora, 
associou que assim como 
ela, outras pessoas esta-
vam passando por isso 
também, sem saber. Foi 
inclusive a partir desse 
momento que ela deu o 
ponta pé inicial na sua 
marca de fitocosméticos.

A disfunção não é ne-
cessariamente direciona-
da a pessoas com cabelos 
cacheados, pois uma mu-
lher com fios lisos tam-
bém pode sofrer, devido 

ao uso de outros tipos de 
química, mas pela estru-
tura dos seus fios, ela não 
consegue identificar com 
tanta facilidade. Outro fa-
tor que ocasiona mais 
esse grupo é que muitos 
acreditam que para defi-
nir o cabelo o uso de cre-
mes é indispensável e 
exageram na quantidade, 
sobrecarregando o couro 
cabeludo.

Para identificar o Scab 
Hair, é preciso estar aten-
to a alguns sinais, além da 
mudança de textura, 
como cabelos fracos ou 
grossos demais, ásperos, 
fios espigados, quebran-
do com facilidade, entre 
outros sinais. Apesar de 
ser um processo passa-
geiro, ainda estamos fa-
lando sobre uma doença 
e que precisa ser tratada, 
por isso fazer massagens 
com óleos vegetais, pro-
curar melhorar a alimen-
tação e hidratar o cabelo, 
sempre pensando que 
você está tratando e não 
apenas mantendo a esté-
tica, poderá acelerar o 
processo de cura e ter um 
cabelo mais saudável.

"É importante frisar 
que também é possível 
evitar o surgimento da 
disfunção, diminuindo a 
quantidade de produtos 
industrializados e optan-
do por produtos com ati-
vos naturais e sempre 
lembrando que o proces-
so de lavar o cabelo não é 
apenas uma tarefa na ro-
tina, mas sim, uma forma 
de manter a saúde capi-
lar", conclui a especialis-
ta.

BELEZA E TENDÊNCIA

Você sabe o que é Scab Hair? Entenda o que 
é essa disfunção do couro cabeludo

Paula Breder, especialista no tema e fundadora da marca PB, conta como 
tratar e prevenir

Que o plástico tornou-
-se um material impor-
tante em escala mundial 
e onipresente em toda 
vida humana, você já 
sabe. A sua produção 
anual saltou de 2 milhões 
de toneladas em 1950 
para atuais 400 milhões 
de toneladas ano. Deste 
montante, quase 12  mi-
lhões de toneladas de 
plásticos por ano chegam 
nos oceanos, o que equi-
vale a um caminhão por 
minuto descartando lixo 
nos mares. O seu uso ge-
neralizado está expondo 
a todos nós a subprodu-
tos como os microplásti-
cos, que já estão sendo 
achados, inclusive em 
nossos órgãos como em 
nossos fígados, por 
exemplo. Já comemos o 
equivalente a um cartão 
de crédito por semana . A 
ingestão destes micro-
plásticos chegar a ocor-
rer inclusive pela inala-
ção, uma vez que eles se 
misturam às partículas 
de poeiras no ar. Este uso 
generalizado do resulta 
em acúmulo em aterros, 
lixões e no  próprio meio 
ambiente, uma vez que 
muitos são descartados 

pelas pessoas na nature-
za.

A sua acumulação é 
preocupante porque eles 
carregam toxidades que 
podem impactar em nos-
sa saúde e na saúde dos 
demais seres vivos. Os 
plásticos mais comuns 
encontrados em organis-
mos marinhos e em nos-
sas células são compos-
tos de polietileno, 
policloreto de vinila e 
polipropileno.

Pesquisa publicada 
recentemente na Revista 
digital Polymers, apre-
sentou pela primeira vez 
um resultado alarmante 
sobre a presença de mi-
croplásticos no leite ma-
terno. Foram coletadas 
amostras de leite de 34 
pacientes e em 26 amos-
tras, ou 76%, foram cons-
tatada a presença de mi-
croplásticos.

Os pesquisadores 
anotaram as bebidas e 
alimentos que as mães 
consumiam e se tinham 
embalagens plásticas, 
além de produtos de hi-
giene pessoal. Não foi en-
contrado conexão entre 
estes produtos e as partí-
culas achadas no leite 
materno, levando à cren-
ça que a exposição deles 
em nosso ambiente nos 
deixa cada vez mais vul-
neráveis. Em 2020, uma 
pesquisa detectou a pre-
sença em placentas hu-
manas também de mi-
croplásticos, o que 
demonstra que os produ-
tos químicos que ingeri-
mos podem ser transferi-
dos para os 
recém-nascidos.

NOSSO PLANETA

Microplástico no
leite materno

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

@rafaelzarvos

Foto: Reproduçao
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Sucesso de público e críti-
ca, o espetáculo "Bisa Bia, 
Bisa Bel" comemora o oitavo 
ano de carreira, desde a sua 
estreia, e os sete prêmios re-
cebidos, incluindo o de "me-
lhor espetáculo do ano", nas 
duas principais premiações 
da cidade em sua temporada 
inicial. A peça infantil faz cur-
ta temporada no teatro da 
Casa de Cultura Laura Alvim, 
em Ipanema, nas tardes de 
sábado e domingo, entre os 
dias 8 e 30 de outubro, sem-
pre às 16h. 

O Festival "Arte por toda 
parte" é idealizado pela pro-
dutora Constelar, da empre-
sária Tatianna Trinxet, com 
patrocínio da PRIO, compa-
nhia independente de óleo e 
gás no Brasil.

Escrito em 1981, o livro 
infanto-juvenil de Ana Maria 
Machado ‘Bisa Bia, Bisa Bel’ é 

considerado um dos dez li-
vros infantis mais importan-
tes do país, com mais de 
500.000 exemplares vendi-
dos. 

O espetáculo tem como 
ponto de partida um grupo 
de cinco crianças, que juntas, 
leem o clássico de Ana Maria 
Machado. Com isso, o livro 
ganha vida no palco através 
de canções e jogos, onde os 
amigos brincam e interpre-
tam os personagens. Em 
"Bisa Bia, Bisa Bel", a autora 

nos conduz pela história da 
menina Isabel que, no conví-
vio imaginário com sua bisa-
vó e sua bisneta, vai apren-
dendo a conviver consigo 
mesma, em sua travessia 
para a puberdade. 

O Teatro da Casa de Cultu-
ra Laura Alvim está localiza-
do na Avenida Vieira Souto, 
nº 176 em Ipanema. Os in-
gressos custam R$ 40,00 (in-
teira) R$20,00 (meia). E es-
tão disponíveis no site 
(funarj.eleventickets.com). 

A Mul.ti.plo Espaço Arte 
inaugura uma exposição do 
artista carioca Waltercio 
Caldas. Para a mostra, Wal-
tercio preparou, durante 
dois anos, 14 obras inéditas 
que trazem a sua assinatura 
poética de relacionar obje-
tos que à sua visão perten-
cem à mesma família, entre 
eles os livros e os espelhos. 

Na exposição da Mul.ti.
plo, Waltercio Caldas acres-
centou um catálogo com 
anotações que surgiram no 
decorrer do processo de 
criação desses trabalhos, e 
as chamou de “Consequên-
cias”. Escrever sobre as 
questões relacionadas ao 
processo criativo dos traba-
lhos reverbera o conteúdo 
da exposição em outra ati-
tude. Procurar entender o 
funcionamento dos espe-
lhos e dos livros é enfrentar 
mais uma vez o que ainda 

não sabemos”, diz o artista, 
que realiza a sua terceira 
exposição na galeria carioca 
– a primeira foi em 2012, 
com múltiplos; e a outra em 
2017, com desenhos.

Mais do que uma galeria 
onde as obras ficam expos-
tas para a apreciação do pú-
blico, a Mul.ti.plo Espaço 
Arte apresenta-se como um 
ambiente de encontro com 
a arte contemporânea. A 
ideia é que o espaço crie as 
condições para que os olha-
res do público encontrem 

formas singulares de se re-
lacionar com a arte.

Ao todo são apresenta-
dos nove objetos e cinco de-
senhos tridimensionais, 
além de um catálogo com 
notas de sua caderneta de 
trabalho. A exposição pode 
ser visitada até o dia 2 de 
dezembro de 2022, de se-
gunda a sexta, das 11h às 
18h (sábados, sob agenda-
mento). A Mul.ti.plo Espaço 
Arte está localizada na Rua 
Dias Ferreira, nº 417/206, 
Leblon. 

CULTURA

O meio ambiente, as 
mudanças climáticas e a 
necessidade de preserva-
ção ambiental são o foco 
da exposição Green Minds 
[Mentes Verdes], inaugu-
rada no Centro Cultural 
Correios do Rio de Janei-
ro.

A mostra tem como 
objetivo propor debates e 
levar o público a refletir 
sobre o assunto. E ficará 
aberta até o dia 19 de no-
vembro.

A exposição conta com 
produção cultural de Au-
gusto Herkenhoff, cura-
doria de Cota Azevedo e 
Isabela Simões e partici-
pação de artistas do Cole-
tivo Zagut.

A curadora contou à 
Agência Brasil que, na 
arte contemporânea, é 
possível observar as re-
flexões que envolvem o 
ecossistema com foco em 
questões socioculturais e 
em política climática.

Os visitantes poderão 
passear pelas obras de 
mais de 100 artistas em 
um espaço externo do 
Centro Cultural. Para Cota 
Azevedo, o tema ecologia 
é um assunto constante 
entre artistas, seja pela 
utilização de materiais 
oriundos da natureza, re-
ciclados, ou ainda atuan-
do no meio para realizar 
uma obra.

A exposição se anteci-
pa ao início da 27ª Confe-

rência das Nações Unidas 
sobre Mudanças Climáti-
cas (COP 27), e define a 
próxima reunião do clima 
promovido pela ONU 
como mote da Green 
Minds. A COP 27 será en-
tre 6 e 18 de novembro 
de 2022, em Sharm El 
Sheikh, no Egito, e líderes 
mundiais estarão deba-
tendo questões climáti-
cas e pensando em solu-
ções para reduzir o 
impacto do aquecimento 
global.

Como alerta para a si-
tuação ambiental, a expo-
sição Green Minds terá 
três ações diferentes. Ela 
vai expor, a partir de hoje, 
as obras por mais de 40 
dias no pátio do Centro 
Cultural Correios.

A segunda etapa será 
no dia da abertura da COP 
27 e a terceira ocorrerá 
no encerramento do 
evento. Segundo a organi-
zação, as obras e as ações 
também poderão ser vis-
tas por meio de um catá-
logo de arte, em formato 
de livro, em plataforma 
editorial e em galeria vir-
tual.

O Centro Cultural Cor-
reios do Rio de Janeiro 
está instalado na Rua Vis-
conde de Itaboraí, 20, no 
centro da cidade. A visita-
ção pode ser feita de ter-
ça a sábado das 12 às 19 
h. A entrada é gratuita e a 
classificação livre.

Meio ambiente é tema de 
mostra no Centro Cultural 

dos Correios, no Rio

Foto: Divulgação

Festival Arte por toda parte apresenta a 
peça infantil "Bisa Bia, Bisa Bel" no Teatro 

Casa de Cultura Laura Alvim

Mul.ti.plo Espaço Arte inaugura uma 
exposição do artista carioca Waltercio Caldas

Foto: Jaime Acioli

Foto: Victor Pollack
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A cia de ballet do Rio de 
Janeiro apresenta a obra “ 
Alice no país das maravi-
lhas “, baseada no conto 
histórico infantil, escrito 
por Lewis Carrol, no Tea-
tro Riachuelo Rio.

Em sua linguagem core-
ográfica, a cia de ballet do 
Rio de Janeiro contará a 
história de Alice, uma me-
nina muito curiosa, que ao 
perseguir um coelho, cai 
em sua toca, sendo trans-
portada para 
um mundo de 
fantasias.

P e l a s 
mãos de per-
s o n a g e n s 
misteriosos e 
carismáticos, 
Alice percor-

re um caminho de aventu-
ras cheia de cores e ma-
gias, revelando uma lógica 
do absurdo exagerado dos 
sonhos, onde tempo é si-
nônimo de eternidade. 

O espetáculo acontece-
rá de 27 a 29 de outubro, 
quinta e sexta às 19h, sá-
bado às 16h e 20h. Os in-
gressos estão disponíveis 
no Sympla. O Teatro Ria-
chuelo RJ está localizado 
na Rua do Passeio, nº 40.

Rafaela Silva, nascida no 
dia 24 de abril de 1992, 
cresceu na favela carioca 
da Cidade de Deus, no Rio 
de Janeiro. O primeiro es-
porte de que gostou foi o 
futebol, praticando contra 
outros meninos em um 
campo de terra próximo a 
sua casa, em Jacarepaguá. 
Preocupados com o tempo 
gasto brincando na rua, 
quando Rafaela tinha sete 
anos seus pais, Luiz Carlos 
e Zenilda Silva, a inscreve-
ram junto da irmã, Raquel, 
para aulas de judô no Insti-
tuto Reação, recém monta-
do na Cidade de Deus pelo 
ex-atleta Flávio Canto. A 
aptidão das irmãs era tanta 
que o técnico Geraldo Ber-
nardes pediu ao pai Luiz 
Carlos para que elas per-
manecessem no judô, pois 
tinham potencial de se tor-
narem atletas da seleção.

O desempenho de Ra-
quel começou a entrar em 
declínio após lesões nos jo-
elhos, mas Rafaela logo se 
destacava, servindo de ins-
piração para que Raquel 
superasse as dificuldades. 
Em 2008, ganhou uma das 
etapas da Copa do Mundo 
de judô e tornou-se campeã 
mundial sub-20.

Em 2011, para competir 
nos Jogos Pan-americanos 

de Guadalajara, no México, 
desbancou Ketleyn Qua-
dros, a primeira brasileira 
a subir ao pódio no judô 
nos Jogos Olímpicos, e ga-
nhou a medalha de prata 
na categoria até 57 kg. Ain-
da em 2011, foi vice-cam-
peã mundial adulta em Pa-
ris 2011, com apenas 19 
anos de idade.

Nos Jogos Olímpicos de 
Verão de 2012 em Londres, 
Rafaela foi desclassificada 
pelos juízes na segunda ro-
dada por um golpe ilegal. 
Depois da eliminação, a 
atleta ofendeu torcedores 
brasileiros que seguiam 
sua conta no Twitter. O fato 
gerou revolta nas redes so-
ciais, e a atleta foi criticada 
por sua falta de espírito es-
portivo. 

Ainda em 2012, em de-
zembro, foi medalhista de 
bronze no Grand Slam de 
Tóquio (categoria até 63 
kg).

2013 foi um ano de gló-
rias para a judoca. Em abril, 
conseguiu a medalha de 
ouro no Pan Americano de 
Judô. Em agosto, Rafaela 
entrou para a história do 
Judô brasileiro ao tornar-se 
a primeira brasileira a se 
sagrar campeã Mundial de 
Judô, vencendo na final a 
americana Marti Malloy.

Em fevereiro de 2015 
entrou para a Marinha, 
vencendo em seguida o 
Grand Prix de Dusseldorf, 
na Alemanha, ganhando 
cinco lutas, quatro por 
ippon.

Nas Olimpíada de 2016, 
no Rio de Janeiro, conquis-
tou a medalha de ouro na 
categoria até 57 quilos, ao 
vencer a rival Dorjsüren-
giin Sumiyaa, da Mongólia. 
Foi a primeira medalha de 
ouro ganha pelo Brasil nas 
Olimpíada de 2016.

No final de abril de 2017, 
Rafaela conquistou, com a 
Seleção Brasileira de judô 
feminino, a medalha de 
ouro no Pan-Americano re-
alizado no Panamá.

Em 2022, ganhou nova-
mente o título do Campeo-
nato Mundial, após dois 
anos suspensa pelo tribu-
nal da Federação Interna-
cional de Judô (IJF) por ser 
pega no exame antidoping, 
depois de derrotar Haruka 
Funakubo na final por wa-
za-ari. A judoca se diz feliz 
com a conquista: “ Estou 
feliz com esse feito, com 
minha medalha de ouro. 
Foi a resiliência, a concen-
tração, o foco que eu vim 
para essa competição com 
o objetivo de sair daqui 
com a medalha de ouro e 
estou feliz porque conse-
gui". Sua esposa, Eleudis 
Valentin que também é ju-
doca, acompanhou a vitó-
ria de casa com parentes e 
amigos e comemorou nas 
redes sociais: “lembrou 
disso: “Deus é bom! Amor, 
você é f… Obrigada por não 
desistir”, escreveu ela ao 
postar uma foto da atleta 
tirada pela TV.

BRASILEIRO COM MUITO ORGULHO

Da comunidade aos pódios mundiais – 
conheça Rafaela Silva

CULTURA

Por ocasião do Bicentená-
rio da Independência brasilei-
ra, o Instituto Italiano de Cul-
tura de Rio de Janeiro e a 
Embaixada da Itália promo-
vem a realização de uma expo-
sição inédita, voltada a divul-
gar os perfis e as obras de 
fotógrafos italianos que, entre 
a segunda metade do século 
XIX e as primeiras décadas do 
século XX, tiveram uma inten-
sa atuação no Brasil.

Trata-se de um aspecto 
pouco conhecido da presença 
italiana no país, de fato, é sur-
preendente sa-
ber que, naquela 
época, da Ama-
zônia ao Rio 
Grande do Sul, da 
Paraíba ao Rio de 
Janeiro, da Bahia 

ao Pantanal, esses brilhantes 
fotógrafos, oriundos da Itália, 
registravam com maestria téc-
nica e olhar refinado os habi-
tantes, as cidades e a natureza 
de um Brasil em rápida e in-
tensa transformação.

A exposição ficará em car-
taz até 18 de novembro. O pú-
blico poderá realizar a visita-
ção gratuitamente, na segunda, 
quarta, quinta, sexta, sábado 
de 09h às 21h, e domingo de 
09h às 20h. O CCBB Rio está 
localizado na Rua Primeiro de 
Março, n º 66, Centro. 

CCBB Rio recebe exposição 
Exposição Fotógrafos 

Italianos no florescer da 
fotografia brasileira

Cia de ballet do Rio de 
Janeiro apresenta a obra 

“Alice no país das maravilhas”

Foto: Reprodução
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TV & FAMOSOS

Maíra Cardi anunciou na sema-
na passada, o fim do relaciona-
mento com Arthur Aguiar. Eles se 
casaram em 2017 e acumularam 
idas e vindas, com direito a brigas 
e traições, ao longo de quase cin-
co anos.

"Independente de estarmos 
juntos ou não no momento, sere-
mos pra sempre uma família. 
Como eu disse ontem, a última 
palavra vem de Deus!", escreveu o 
ator e cantor.

O novo término foi anunciado 
por Maíra, com um post com uma 
foto quando ainda estava grávida 

da única filha do casal, Sophia.
"Fim da nossa caminhada jun-

tos, mas o começo de um novo ca-
minho melhor para ambos".

A influenciadora anunciou, em 
maio de 2020, que o casamento 
tinha acabado com um término 
amigável, mas depois comparti-
lhou um vídeo falando sobre o re-
lacionamento e as traições do 
ator.

Eles se reconciliaram em abril 
de 2021, mas terminaram, nova-
mente, apenas oito dias após 
anunciar que estavam juntos no-
vamente.

Durante a participação 
do Arthur no BBB, Maíra 
teve papel decisivo na mo-
bilização da torcida e po-
lêmicas. A influenciadora, 
que tem um programa de 
emagrecimento, agitou a 
internet ao criticar o ma-
rido por comer pão den-
tro da casa.

O ator Mário César Camargo 
morreu na última segunda-feira 
(10), aos 75 anos, em Belo Hori-
zonte (MG), após sofrer um mal 
súbito. Nascido em Marília, no 
interior de São Paulo, ele morava 
na capital mineira desde 1988.

Segundo a família, o corpo do 

ator, de 75 anos, será velado no 
Teatro Marília, em Belo Horizon-
te, e enterrado no Bosque da Es-
perança, também em BH, na 
quarta-feira (12).

Mário César atuou em diferen-
tes produções da TV Globo. A úl-
tima delas como Timóteo, na sé-

rie Supermax 
(2016). Ainda 
na Globo, par-
ticipou da sé-
rie Sob Nova 
D i r e ç ã o 
(2005) e nas 
novelas Insen-
sato Coração 
(2011), Come-
çar de Novo 
(2004), Cora-
ção de Estu-
dante (2002) 
e Terra Nostra 
(1999).

Adam Levine, vocalista do Ma-
roon 5, negou na terça-feira (20) 
ter traído sua mulher, Behati Prins-
loo, mas admitiu ter flertado com 
outra pessoa. Na segunda (19), a 
modelo Sumner Stroh disse que 
foi amante do cantor por cerca de 
um ano.

A informação é do site TMZ. 
Adam é casado há oito anos com a 
também modelo Behati Prinsloo, 
que espera o terceiro filho do ca-
sal.

Segundo o TMZ, Adam também 
vai seguir em frente com outros 
compromissos profissionais que 
ele já assumiu - e isso inclui sua 
turnê mundial do Maroon 5, com 
paradas em toda a Ásia até o final 
do ano, como um show final de 
NYE em Palm Springs.

"Não pensei direito ao falar com 
qualquer outra pessoa além da mi-
nha mulher com qualquer tipo de 
flerte", escreveu Levine em publi-
cação no Instagram.

"Não tive um caso. De 
qualquer forma, eu cru-
zei a linha durante um 
período lamentável da 
minha vida. De algumas 
formas se tornou impró-
prio; eu lidei com isso e 
tomei passos proativos 
para remediar isso com a 
minha família."

Na última quinta-feira (13), a 
cantora Anitta recebeu indicação 
ao American Music Awards 2022, 
na categoria de Melhor Artista 
Feminina Latina. Artistas como 
Taylor Swift, Beyoncé, Adele e 
Bad Bunny estão na lista. 

A 50ª edição do American Mu-
sic Awards está marcada para 
acontecer no próximo domingo, 
20 de novembro direto do Micro-
soft Theater em Los Angeles, nos 
Estados Unidos. A tradicional 
premiação norte-a-
mericana é conhe-
cida por levar gran-
des shows e 
premiar aqueles 
artistas que mais 
se destacaram. Vale 
lembrar que os 
vencedores são de-
terminados intei-
ramente pelos fãs.

"Estou muito fe-

liz pela minha primeira indica-
ção no AMA's, como Melhor Ar-
tista Latina Feminina. Obrigada!", 
escreveu Anitta no Twitter, pe-
dindo também o voto dos fãs 
para vencer a categoria.

Anitta compete com outros 
grandes nomes da música latina, 
como a norte americana de ori-
gem mexicana Becky G, a colom-
biana-americana Kali Uchis, a co-
lombiana Karol G e a espanhola 
Rosalía.

Maíra Cardi e Arthur Aguiar se separam

Morre o ator Mário César Camargo, 
de ‘Chocolate com Pimenta’, 

aos 75 anos

Adam Levine, do Maroon 5, nega 
traição com modelo

Anitta recebe indicação ao American 
Music Awards

Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Foto: Reprodução Foto: Reprodução
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Nos dias 15 e 16 de ou-
tubro, o FIL vai celebrar os 
90 anos do eterno Menino 
Maluquinho, no Teatro III 
do CCBB RJ, com a apre-
sentação do espetáculo 
“Missão Flicts”. A invenção 
literária multimídia, conta-

da por José Mauro Brant, é 
uma reverência a um dos 
mais importantes nomes 
da literatura infantojuvenil 
brasileira. A cena é o espa-
ço sideral ou as páginas em 
branco de um livro. Uma 
viagem intergaláctica que 
começa nas imagens de fil-
mes de Méliès e Fritz Lang 
e passeia por cenas reais 
da NASA até o primeiro as-
tronauta pisar em solo lu-
nar, em julho de 1969. 

O espetáculo utiliza 

música, projeções anima-
das e a linguagem dos con-
tadores de histórias para 
contar a primeira obra pra 
crianças do autor de “O 
menino Maluquinho”, que 
no dia 24 de outubro faz 
90 anos. As imagens geo-
métricas imaginadas pelo 
ilustrador Ziraldo, ganham 
vida e interagem com a 
narrativa contada e canta-
da por José Mauro Brant. 
Brant, um experiente con-
tador de histórias que ree-

dita sua premiada parceria 
com Tim Rescala, respon-
sável pela música original, 

que imprime lirismo e rit-
mo de aventura às narrati-
vas poéticas.

Em outubro, o trio americano 
HANSON volta ao Brasil para 
apresentações em sete cidades: 
Porto Alegre, Curitiba, Ribeirão 
Preto, São Paulo, Uberlândia, 
Brasília e Rio de Janeiro - dia 21 
no Qualistage. Os shows fa-
zem parte da turnê mundial 
Red Green Blue 2022. 

 
No momento em que com-

pletam 30 anos de carreira,  
juntamente com a turnê, os 
irmãos Clarke Isaac Hanson 
(guitarra, baixo, piano e vo-

cal), Jordan Taylor Hanson (pia-
no, percussão e vocal) e Zachary 
Walker Hanson (bateria, piano e 
vocal) anunciam o álbum RED 
GREEN BLUE composto por três 
projetos solo da banda.

“Pinóquio – Um Circo dos Sonhos”, conta 
a história do boneco gente mais famoso do 
mundo "PINÓQUIO". Nesta nova aventura, 
PINÓQUIO, a Fada Azul, O grilo falante, e 
outros personagens precisam criar um pla-
no para salvar o grande “CIRCO DOS SO-
NHOS” das garras do Senhor João Honesto 
que pretende comprar o circo que está fali-
do. Será que essa turma vai conseguir? 
Nessa divertida história musical as crian-

ças e os adultos irão assistir 
um espetáculo para toda fa-
mília. Valendo-se de canções 
inéditas, figurinos de pri-
meira, atores carismáticos, 
interação com o público e 
iluminação ágil. Diversão na 
certa! Em cartaz, no Teatro 
dos Quatro, dias 15 e 16 de 
outubro, às 16h.

Com direção de Rodrigo Portella 
e dramaturgia de Rafael Souza-Ri-
beiro, o espetáculo “Adeus, Ternu-
ra”, do premiado grupo Bando de 
Palhaços, estreia em 13 de outubro 
no Teatro de Arena do SESC Copa-
cabana para contar uma fábula que 
se passa na última noite de um bar 
que será fechado. O grupo se inspi-
rou no gênero musical que ficou co-
nhecido como brega nos anos 1970 
e 1980, nas músicas de bar e no am-
biente da boemia para contar, com 
humor, uma história que fala de so-
lidão, paixão, amizade e resistência. 

Em cena, Ana Carolina Sauwen, Ca-
mila Nhary, Filipe Codeço, Matheus 
Lima e Pablo Aguilar vivem perso-
nagens que exalam uma humanida-
de tão peculiar, típica dos que habi-
tam bares, botecos e biroscas de 
bairro.

PINOQUIO – UM SONHO DE CIRCO
Esculpido a partir do tronco de uma árvore por Geppetto, Pinóquio 
nasceu como um boneco de madeira, mas que sonhava em ser um

menino de verdade

“Adeus, Ternura”
Novo espetáculo do Bando de Palhaços estreia 

em 13/10 no Teatro de Arena do SESC Copacabana 

Hanson volta ao Brasil em outubro 
O trio se apresenta em sete cidades brasileiras 

como parte turnê mundial Red Green Blue 2022 

Espetáculo Missão Flicts faz homenagem a Ziraldo, que 
completa 90 anos, nos dias 15 e 16 de outubro dentro da 

programação do FIL no CCBB Rio

ALESSANDRO MONTEIRO
Contato: 21 98721-7326

CIRCUITO CARIOCA

Foto: Victor PollakFoto: Jonathan-Weiner

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Por Raphaelle Santana                  

Cantora e compositora, Dani 
Ferber iniciou sua jornada musi-
cal cedo cantando dentro da 
igreja e aprendendo com sua 
mãe, a cantora gospel Pastora 
Ludmila Ferber. Dani escreveu 
sua primeira música autoral aos 
10 anos de idade, e a partir de 
então, passou a cantar as pró-
prias músicas e levar o seu vio-
lão para escola. Após anos afian-
do seus talentos pelo país, fez 
sua primeira aparição pública ao 
participar do programa Balanço 
Geral e em seguida no programa 
de televisão "The Voice” em 
2015, integrando a equipe de 
Carlinhos Brown. 

Neste ano, Dani Ferber lançou 
sua primeira canção "Capaz", e 
recentemente cantou em um feat 
com a cantora Joelma (Banda 
Calypso), um medley em home-
nagem a sua mãe, também amiga 
da cantora. 

Produzida por Matheus Cunha 
(Compact Studios), a faixa carre-
ga diversas influências musicais. 
Com um pé no Gospel, e outro na 
música contemporânea, “Capaz” 
é uma música difícil de rotular, e 
que trilha um caminho ainda 
pouco desbravado no

Brasil. O clipe, dirigido e edi-
tado por Bruno D’Chefe, acom-
panha os bastidores da produção 
da música. Com um tom intimis-
ta, o vídeo nos aproxima um 
pouco mais do processo criativo 
por trás da produção de “Capaz”. 

O Jornal DR1 entrevistou a 
cantora Dani Ferber que contou 
sobre sua carreira e seus proje-
tos.

Jornal DR1: Como surgiu a 
composição da música ‘Capaz’? 

Dani Ferber: Após a perda da 
minha mãe, me vi em um perío-
do de grande luto, forçada a res-
significar tudo em minha vida, 
inclusive o meu relacionamento 
com a música. O que antes era 

apenas uma 
forma de me 
e x p r e s s a r , 
agora havia se 
tornado uma 
ferramenta de 
cura. 

P u x a n d o 
força dentro 
de mim mes-
ma e de minha 
fé, a composi-
ção surgiu 
como uma au-
toafirmação 
de que todos 
são capazes 
de superar os 
m o m e n t o s 
mais desafia-
dores de nos-
sas vidas.

Jornal DR1: Como foi a partici-
pação no The Voice para a sua 
carreira?

Dani Ferber: Um momento de 
muito aprendizado onde fiz con-
tatos muito bons! No The Voice 
eu carregava o nome artístico de 
“Dani Lino” e hoje assumo uma 
Dani mais madura, com o nome 
de “Dani Ferber” a frente da car-
reira. Esse é um programa que te 
da à oportunidade de crescer 
principalmente em experiência.

Jornal DR1: Como se sentiu ao 
cantar as músicas da Ludmilla 
Ferber juntamente com a Joelma? 
Qual foi a sensação ao pisar no 
palco do show e ver o público can-
tando junto com vocês?

Dani Ferber: Joelma sempre 
gostou de ter um momento do 
show dedicado ao louvor e agra-
decimentos a Deus, ela e mamãe 
eram muito amigas e comparti-
lhavam históricos e seu amor 
por Cristo. Cantar em uma ho-
menagem a minha mãe que dedi-
cou sua vida a Deus, é de uma 
responsabilidade muito grande. 
Mas existe muita honra nisso 
também. Amar minha mãe até 
depois do fim!  Após perdermos 

as pessoas, 
entendemos 
que o amor 
que sentimos 
jamais se vai 
com elas, mas 
permanece.

Jornal DR1: 
Qual foi o seu 
sentimento ao 
lançar a sua 
primeira músi-
ca ‘Capaz’? 

Dani Fer-
ber: Capaz foi 
gerada no 
meio de muita 
dor e luto, e 
veio marcan-
do uma fase 
em que se fez 

necessário superar o insuperá-
vel com a força sobrenatural que 
só Deus consegue dar. Através da 
música, que sempre foi minha 
ferramenta de cura, eu compus 
meu autoincentivo e lancei pra 
causar o mesmo efeito nas pes-
soas, e esse se tornou meu obje-
tivo para todos os meus próxi-
mos lançamentos. Cantar para 
inspirar, auxiliar, fazer bem.

Jornal DR1: Como foi a grava-
ção do clipe ‘Capaz’?

Dani Ferber: A gravação foi 
dentro do estúdio, retratando o 
processo todo de 
criação. As cenas 
em que há choro 
não somente se 
referem ao conte-
údo do que está 
sendo cantado, 
mas ao fato de eu 
ter crescido indo 
aos estúdios de 
música com a mi-
nha mãezinha. 
Essa é uma das 
marcas que car-
regarei o resto da 
vida! Mas o senti-
mento é de con-
cretização de algo 

que sinto ser meu propósito de 
existir.

Jornal DR1: Qual é a importân-
cia dessa música pra sua carrei-
ra? 

Dani Ferber: A canção em si é 
uma cicatriz que registra um ma-
chucado bastante agressivo e 
profundo, que seguirá comigo 
até o fim dos meus dias na terra, 
pois, só quem perde uma mãe 
amada e presente entende o que 
isso significa. Para a carreira, 
essa música é o meu novo come-
ço, meu lançamento oficial como 
cantora e compositora, que me 
estreou em todas as plataformas 
digitais. 

Jornal DR1: Quais são os seus 
planos para o futuro? 

Dani Ferber: Cantar, compor e 
lançar mais músicas. Quero me 
dedicar cada vez mais a minha 
carreira na música, cantar e aju-
dar mais pessoas a encontrarem 
a Deus, a paz e a esperança.

Jornal DR1: Está planejando 
uma nova música? 

Dani Ferber: Ainda esse ano, 
terei um single com videoclipe 
para lançamento, chegando aí! 
Minha música nova se chama 
“Vai Ser Melhor”. Se Deus quiser, 
prevista para lançamento ainda 
em outubro/ novembro deste 
ano! 

ENTREVISTA

“Eis que nasce aqui um novo tempo, uma canção que veio no meio de 
muita luta, mas é justamente lutando que precisamos nos lembrar que 

somos capazes”
A cantora Dani Ferber lançou sua primeira música “Capaz”
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Flamengo

Flamengo

Fluminense

Fluminense

Botafogo

Botafogo

Vasco

Vasco

X Internacional
Brasileiro (16/10)

X Atlético-MG
Brasileiro (15/10)

X Avaí
Brasileiro (16/10)

X Sport
Série B (16/10)

X Fluminense
Brasileiro (23/10)

X Corinthians
Copa do Brasil (19/10)

X Botafogo
Brasileiro (23/10)

X Criciúma
Série B (22/10)

ESPORTES

PRÓXIMOS JOGOS

Terminou sem gols o "pri-
meiro tempo" da final da 
Copa do Brasil 2022 entre 
Corinthians e Flamengo na 
noite da última quarta-feira, 
na Neo Química Arena, pelo 
jogo de ida da grande deci-
são.

Os mais de 47 mil torce-

dores que foram até a Neo 
Química Arena e os milhares 
pelo país que assistiram pela 
TV viram um duelo nervoso, 
de poucas chances reais para 
os dois lados, que deixa tudo 
aberto para a próxima quar-
ta-feira (19), no Maracanã, 
quando o título será definido.

Pelo lado corinthiano, 
Yuri Alberto teve duas gran-
des chances, mas não conver-
teu as chances em gol, a equi-
pe comandada pelo 
português Vítor Pereira ain-
da reclamou de um possível 
pênalti após lance de bola na 
mão dentro da área do za-
gueiro flamenguista Léo Pe-
reira, no 2º tempo, de acordo 
com a arbitragem de campo e 
de vídeo não foi infração e a 
penalidade não foi marcada.

Já no Rubro-negro cario-
ca, Gabriel quase abriu o pla-
car da final com um gol antes 
do primeiro minuto, arris-
cando de fora da área, e no 
segundo tempo frente para o 
gol parou em uma linda defe-
sa de Cássio, o Flamengo ain-

da viu David Luiz acertar um 
chutaço no travessão do gol 
corinthiano.

Os cariocas também se 
queixaram da arbitragem de 
Bráulio da Silva Machado, os 
rubro-negros reclamaram da 
falta de critério do árbitro de 
Santa Catarina pelo cartão 
amarelo dado ao volante João 
Gomes, que está fora da gran-
de decisão do torneio por 
conta do 3º cartão.

O volante chegou a utili-
zar as redes sociais para criti-
car a arbitragem “Horrível, 
sem critério, tendencioso e 
fraco. Só deu cartão porque 
caiu na pressão, isso monstra 
que não tá preparado pra 
apitar uma final desse tipo. 
Impressionante a incompe-

tência e a irresponsabilidade 
de tirar um jogador da final.”, 
postou João Gomes, que pro-
vavelmente será substituído 
pelo chileno Arturo Vidal no 
jogo da volta.

O jogo ainda ficou parali-
sado alguns instantes nos mi-
nutos finais da partida por 
conta de uma queda de ener-
gia que afetou parte da ilumi-
nação do estádio corinthiano, 
a partida voltou em ritmo 
lento e terminou da forma 
que começou, sem gols.

Antes da decisão na próxi-
ma quarta-feira, as equipes 
entram em campo pelo cam-
peonato Brasileiro no sába-
do, o Flamengo recebe o Atlé-
tico-MG e o Corinthians visita 
o Goiás.

O governo do estado Rio 
de Janeiro declarou a torci-
da do Vasco da Gama patri-
mônio cultural imaterial do 
estado.

O projeto de lei que teve 
autoria do torcedor do cruz-
maltino e deputado estadu-
al Chiquinho da Mangueira 
(Solidariedade). O PL é da-
tado de agosto deste ano, 
em razão do aniversário do 
clube de São Januário.

O governador Claudio 
Castro (PL) sancionou a lei 
na sexta-feira da semana 
passada (07/10). A Lei nº 
9875 está em vigor desde a 
última segunda-
-feira (10), após a 
publicação no Diá-
rio Oficial (DO).

O deputado 
destacou se tratar 
de uma torcida 
formada por mais 
de 10 milhões de 

pessoas espalhadas por 
todo o país que, "com amor, 
devoção e entrega vem en-
chendo os estádios, fazendo 
sua festa, levando o apoio 
irrestrito aos jogadores, re-
presentando o grande clube 
do Rio de Janeiro".

Em 2022, a torcida do 
Vasco vem demonstrando 
diversas vezes como é apai-
xonado pelo time, mesmo 
na Série B e com dificulda-
des de confirmar o acesso à 
Série A do Campeonato Bra-
sileiro, a torcida vascaína 
tem lotado São Januário por 
quase toda a temporada.

A seleção brasileira feminina de vôlei ven-
ceu a Itália na última quinta-feira (13), por 3 
sets a 1, parciais de 23/25, 25/22, 24/26 e 
19/25. Garantindo assim a vaga na final do 
Campeonato Mundial de Vôlei feminino. O 
duelo aconteceu na Omnisport Apeldoorn, 
em Apeldoorn na Holanda.

As comandadas por José Roberto Guima-
rães contou com o brilho de Gabi, a ponteira 
marcou 20 pontos e foi a maior pontuadora 
da seleção, a oposta italiana Egonu marcou 30 
e foi a jogadora que mais pontuou no jogo.

Na busca pelo título inédito, o Brasil en-
frentará a Sérvia. O duelo acontecerá no mes-
mo ginásio da semifinal às 15h (horário de 
Brasília) neste sábado dia 15. 

Para a disputa do torneio, o técnico Zé Ro-
berto conta com 15 atletas: Macris e Roberta 
(levantadoras), Kisy e Lorenne (opostas), 
Gabi, Rosamaria, Pri Daroit e Tainara (pontei-

ras), Carol, Carol Gattaz, Julia Kudiess e Lore-
na (centrais) e Nyeme e Natinha (líberos).

As brasileiras disputarão o título do Cam-
peonato Mundial de Vôlei pela 4ª vez na histó-
ria. Em três finais, soma três medalhas de pra-
ta, tendo perdido na decisão para Cuba (1994) 
e Rússia (2006 e 2010).

Além das medalhas de prata, o Brasil soma 
uma medalha de bronze, conquistada em 
2014, ao vencer a anfitriã Itália por 3 sets a 2.

Ficou tudo pro Maracanã: Corinthians e Flamengo não mexem no placar 
no primeiro jogo da final

Torcida do Vasco é declarada 
patrimônio cultural imaterial 

no RJ

Brasil chega à decisão do mundial de vôlei 
e busca título inédito

Foto: FIVB/Divulgação/JC

Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Foto: Divulgação/Vasco da Gama
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O RIO QUE O CARIOCA NÃO CONHECE

No coração da Zona 
Oeste carioca, a antiga re-
sidência do arquiteto e 
paisagista abriga uma das 
mais significativas cole-
ções de plantas tropicais 
e subtropicais do mundo, 
totalizando cerca de 3500 
espécies.

Com 407 mil metros 
quadrados, o Sítio Burle 
Marx localizado em Barra 
de Guaratiba, além de jar-
dins, viveiros de plantas, 
sete edificações e seis la-
gos, a propriedade tam-
bém guarda um acervo 
museológico de mais de 
três mil itens, formado 
por coleções de arte cus-
quenha, pré-colombiana, 
sacra e popular brasilei-
ra.

O acervo museológico 
do Sítio Roberto Burle 
Marx é composto por 
mais de 3.000 itens, cons-
tituindo o maior e mais 
importante registro de 
memória da vida e obra 
desse grande artista e 
paisagista. Além da pro-
dução do próprio Burle 
Marx – entre pinturas, de-
senhos, tapeçarias, vidros 
decorativos, murais em 
azulejos e tecidos –, há 

obras diversas de outros 
artistas, objetos pessoais, 
mobiliário, utensílios co-
tidianos, coleções de arte 
sacra, cerâmica pré-co-
lombiana, conchas, obje-
tos de design e arte popu-
lar e um conjunto de 
prêmios e comendas re-
cebidas por Roberto Bur-
le Marx.

O acervo arquitetônico 
é formado por oito edifi-
cações, resultado das 
múltiplas intervenções 
de construção, restauro 
ou ambientação empre-

endidas por Roberto Bur-
le Marx ao longo de seus 
anos de trabalho e vivên-
cia no Sítio.

O patrimônio arquite-
tônico do Sítio não está 
isolado do acervo botâni-
co-paisagístico. Ao con-
trário. Essas edificações, 
que abrigam móveis, ob-
jetos pessoais, biblioteca 
e coleções de obras de 
arte, incluindo vários tra-
balhos do próprio Burle 
Marx, convivem em sim-
biose profunda com os 
jardins e lagos projetados 
pelo paisagista. Os am-
bientes são completa-
mente integrados.

Podem ser conhecidas, 
durante a visita, a Capela 
de Santo Antônio da Bica, 
a Loggia, a Casa de Rober-
to, a Cozinha de Pedra, a 
Casa de Pedra, o Prédio 
da Administração e o Ate-
liê.

O acervo bibliográfico 
e documental está reuni-
do numa biblioteca espe-
cializada, com mais de 
4.000 títulos em botâni-
ca, arquitetura, paisagis-
mo e outros assuntos, no 
Prédio da Administração 
do Sítio.

Destes títulos, 1.256 
compõem a biblioteca 
pessoal de Roberto Burle 

Marx, tombada junta-
mente com o Sítio Rober-
to Burle Marx como patri-
mônio cultural nacional.

Como registra o Iphan 
(Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Na-
cional), o sítio é a maior e 
mais importante obra de 
Burle Marx, e recebe cer-
ca de 30 mil visitantes 
por ano. Roberto Burle 
Marx, reconhecido inter-
nacionalmente como um 
dos mais relevantes pai-
sagistas do século XX, vi-
veu no sítio entre 1973 e 

1994.
Patrimônio Cultural

O Sítio foi escolhido no 
último dia 27 de julho 
como Patrimônio Mun-
dial, na categoria paisa-
gem cultural, pela Organi-
zação das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciên-
cia e a Cultura (Unesco). 
O local é o 23º bem brasi-
leiro inscrito na lista de 
patrimônios mundiais. 

Visitas ao Sítio Burle 
Marx

O sítio fica na Estrada 
Roberto Burle Marx, nº 
2019, em Barra de Guara-
tiba, na Zona Oeste. O te-
lefone de contato do es-
paço é o (21) 2410-1412, 
e visitas ao local estão 
sendo marcadas pelo 
e-mail: visitas.srbm@
iphan.gov.br.

Por conta da pande-
mia, as visitas estão acon-
tecendo em pequenos 
grupos, de 3ª feira a sába-
do. É obrigatório o uso de 
máscaras, higienização 
das mãos, álcool em gel e 
distanciamento.

Ingresso: R$ 10 por 
pessoa (meia-entrada 
para adultos a partir de 
60 e estudantes)

Sítio Roberto Burle Marx

Fotos: Divulgação
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MUNDO

TURISMO

Oficinas de Mangá (quadrinhos 
japoneses com personagens de tra-
ços marcantes), moxaterapia (técni-
ca da acupuntura que utiliza um bas-
tão com ervas), danças folclóricas, 
palestras, aulas de artes marciais, 
oficina de origami (dobradura em 
papel) e exposições são algumas 
atrações da 13ª edição do Bunka-Sai, 
Festival da Cultura do Japão de Petró-
polis, município da região serrana 
fluminense. O evento será realizado 
até 16 de outubro, no Palácio de Cris-
tal, com entrada gratuita.

O Bunka-Sai faz parte do calendá-
rio oficial de eventos 
de Petrópolis e cons-
titui um atrativo a 
mais na cidade na 
baixa temporada tu-
rística, atraindo visi-
tantes de diversas 
partes do estado do 
Rio e do Brasil. O 
prefeito Rubens 
Bomtempo disse que 
a mais nova festa 

cultural da cidade objetiva “saudar 
um povo que sempre foi nosso par-
ceiro e faz parte da nossa história. 
Somos muito gratos aos japoneses 
por todo o apoio e cooperação nos 
momentos em que mais precisamos 
e pelos inúmeros ensinamentos”.

A programação completa da 13ª 
edição do Bunka-Sai pode ser acessa-
da no site do evento (https://web2.
petropolis.rj.gov.br/bunka-sai/), 
onde também é possível encontrar 
toda a história da ligação entre Brasil 
e Japão, edições anteriores e curiosi-
dades.

A entrada da Ucrânia para a Or-
ganização do Tratado do Atlântico 
Norte (Otan) pode levar a 3ª guer-
ra mundial, afirmou o vice-secre-
tário do Conselho de Segurança da 
Rússia, Alexander Venediktov, na 
última quinta-feira (13).

A fala ocorreu um dia após os 
EUA prometerem defender cada 
centímetro do território aliado e o 
G7 ter informado que continuará 
ajudando a Ucrânia pelo tempo 
que for necessário.

O desejo de Volo-
dymyr Zelenksky de 
ingressar na Otan 
nunca acabou, po-
rém, ele voltou a ser 
pauta na guerra, que 
já chega ao seu 8º 
mês, após Vladimir 
Putin, presidente da 
Rússia, anexar no fi-

nal de setembro quatro regiões 
parcialmente ocupadas na Ucrâ-
nia, o que fez Zelensky solicitar 
adesão urgente a Aliança militar.

Moscou tem repetidamente jus-
tificado a invasão de 24 de feverei-
ro que matou milhares de pessoas, 
no que chama de “operação espe-
cial”, dizendo que as ambições da 
Ucrânia de se juntar à aliança re-
presentam uma ameaça à segu-
rança da Rússia.

Mais de 38 metros de compri-
mento e cerca de 77 toneladas, o 
equivalente a três caminhões-ce-
gonha enfileirados e 18 elefantes 
em relação ao peso. O Patagotitan 
é o maior animal terrestre conhe-
cido e habitou o planeta há 101 
milhões de anos.

A descoberta é recente, de 
2014, e foi feita na província ar-
gentina de Chubut, no meio da Pa-
tagônia. O fêmur desse gigante e 
uma réplica em tamanho real po-

dem ser vistos até o 
dia 27 de novembro 
em uma exposição no 
Pavilhão das Culturas 
Brasileiras, no Parque 
Ibirapuera.

A exposição apre-
senta, ao todo, 16 ré-
plicas de esqueletos 
de dinossauros com-
pletos e 20 fósseis ori-

ginais. Também está exposto o crâ-
nio do Giganotossauro, um 
dinossauro que se tornou popular 
depois de derrotar o T-Rex no últi-
mo filme da franquia Jurassic Park.

Os ingressos custam até R$ 50 e 
podem ser adquiridos pela inter-
net (http://livepass.com.br/). Gra-
tuitamente, é possível visitar a 
Praça DINOS que, além de café e 
loja, traz um espaço especial para 
as crianças brincarem em caixas 
de areia como paleontólogos.

O chefe da diplomacia da União 
Europeia (UE), Josep Borrell, afir-
mou na última quinta-feira (13) 
que as tropas russas serão aniqui-
ladas caso o Presidente russo Vla-
dimir Putin faça uso de armas nu-
cleares na guerra contra a Ucrânia.

"Vladimir Putin está dizendo 
que não está blefando. Os Estados 
Unidos e a Otan também não estão 
blefando, e qualquer ataque nucle-
ar contra a Ucrânia 
vai criar uma repos-
ta, não uma respos-
ta nuclear, mas uma 
resposta militar tão 
poderosa que o 
exército russo vai 
ser aniquilado".

Depois que o go-
verno russo decidiu 
anexar quatro terri-

tórios da Ucrânia, Putin alertou 
que a Rússia terá o direito de usar 
todos os recursos à sua disposição 
para se defender, em uma referên-
cia às armas atômicas de proprie-
dade do gigante europeu.

O secretário-geral da Otan, Jens 
Soltenberg, alertou que tal cená-
rio, mesmo que com o uso de ar-
mas atômicas pequenas, teria 
"graves consequências".

São Paulo recebe exposição mostra 
réplica do maior dinossauro do mundo

“Se a Rússia usar arma nuclear, 
exército russo será aniquilado” diz 

União Europeia

Petrópolis sedia Festival da Cultura 
do Japão

Rússia diz que se Ucrânia entrar na Otan 
desencadeará a 3ª guerra mundial

Foto: Divulgação/Festival de Cultura do Japão

Foto:  Rovena Rosa/Agência Brasil

Foto: Divulgação Tass Foto: Yves Herman via Reuters
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A vida sobre a Terra 
não seria possível sem a 
presença deste bem, a 
água, fundamental para 
que nós e outros organis-
mos se mantenham vivos, 
primordial para que haja 
desenvolvimento das ci-
dades, para várias ativi-
dades produtivas e, tam-
bém, no atendimento às 
necessidades básicas de 
uma população.

Mais da metade do 
nosso planeta é composto 
de água, o que nos trás 
uma falsa ideia de que se 
trata de um recurso abun-
dante e ilimitado. Levan-
do-se em conta que boa 
parte não está disponível 
para consumo (oceanos e 
geleiras) e encontra-se 
desigualmente distribuí-
dos, são fatores que asso-
ciados as demandas de 
uso para diferentes finali-
dades e aos problemas de 
sua qualidade tornam 
este recurso natural, cada 
vez mais, escasso.

Os mananciais, rios, la-
gos, nascentes e aquífe-
ros são fontes de água 
utilizadas e de extrema 
importância para a socie-
dade e que para continu-

arem nos servindo preci-
sam, para isto, cuidados 
especiais.

As secas e a estiagem 
que constatamos em al-
gumas cidades da nossa 
região e do país vem re-
forçar a necessidade e ur-
gência de preservarmos o 
nosso ambiente. Utilizan-
do recursos que vão des-
de o ordenamento do uso 
e ocupação da terra, a 
proteção de áreas natu-
rais, o manejo do solo e 
adoção de práticas agro-
pecuárias sustentáveis 
poderemos, assim, garan-
tir a provisão da água em 
quantidade e qualidade 
para as futuras gerações; 
bem como um trabalho 
constante e permanente 
de uma educação am-
biental.

O Programa Replan-
tando Vida é resultado do 
convênio firmado entre a 
CEDAE (Companhia Esta-
dual de Águas e Esgotos 
do Rio de janeiro) e a 
Fundação Santa Catarina 
- FSC q que une preserva-
ção ambiental e ressocia-
lização de apenados do 
sistema prisional flumi-
nense. As atividades am-

bientais pelos apenados 
do programa envolvem, 
entre outros, coleta de se-
mentes, produção de mu-
das, atividades de restau-
ração e de educação 
ambiental.

Atualmente, são pro-
duzidas nos 7 viveiros es-
truturados pela empresa, 
a partir do substrato e 
lodo do esgotos que são 
gerados nas estações de 
tratamento da empresa, 
1,8 milhões de mudas de 
árvores nativas da Mata 
Atlântica (jabuticaba sa-
bará, laranja de macaco, 
café de bugre, canela 
amarela, pau d'alho, pau 
ferro, bracatinga, etc...) e 
algumas consideradas 
clímax como pau-brasil, 
jacarandá, jequitibá e ce-
dro rosa. São mudas que 
além de atender os plan-
tios da própria compa-
nhia, na recuperação e 
proteção dos mananciais 
são, também, disponibili-
zadas para parceiros em 
projetos de refloresta-
mento e proteção de nas-
centes, riachos e matas 
ciliares, em todo o Esta-
do, desde o Noroeste Ital-
va até os municípios Sul 
Fluminense, tais como: 
Volta Redonda, Barra 
Mansa, Valença, Pinhei-
ral, Piraí, Vassouras, Paty 
do Alferes, Miguel Perei-
ra, além de Petrópolis e 

Cordeiro. Em alguns mu-
nicípios, a Companhia 
(CEDAE) continua atuan-
do, pois não aderiram ao 
processo de concessão 
conduzida pelo governo 
do Estado e aqueles mu-
nicípios em que a conces-
são passou a ser adminis-
trados pela Iguá seguem 
juntos no projeto.

No ano passado foram 
distribuídos mais de 100 
mil exemplares de espé-
cies nativas de Mata 

Atlântica utilizadas em, 
aproximadamente, 80 
projetos de restauração 
florestal em cerca de 30 
municípios do Estado do 
Rio de Janeiro.

Um projeto que au-
menta os esforços, na re-
cuperação das matas ci-
liares, das nascentes, 
riachos e as demais áreas, 
para garantir a qualidade 
e volume das bacias hi-
drográficas do Estado do 
Rio de Janeiro.

SERRA

VITOR CHIMENTO
Biólogo e jornalista

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

Garantir a quantidade e qualidade de um bem precioso - A água

Fotos: Divulgação


