
O GLOBO | Quarta-feira 19 .8 .2020 Rio | 21

L
orem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipi-

sicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut ali-
quip ex ea commodo conse-
quat. Duis aute irure dolor
in reprehenderit in volupta-
te velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excep-
teur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa
qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem
ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipisicing elit, sed

do eiusmod tempor incidi-
dunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nos-
trud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis
aute irure dolor in repre-
henderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur
sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim
id est laborum. Lorem ip-
sum dolor sit amet, consec-
tetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exer-
citation ullamco laboris nisi

ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla paria-
tur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident,
sunt in culpa qui officia de-
serunt mollit anim id est la-
borum. Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur adipi-
sicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut ali-
quip ex ea commodo conse-
quat. Duis aute irure dolor
in reprehenderit in volupta-
te velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excep-

teur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa
qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem
ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipisicing elit, sed
do eiusmod tempor incidi-
dunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad

minim veniam, quis nos-
trud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis
aute irure dolor in repre-
henderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur
sint occaecat cupidatat non

proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim
id est laborum. Lorem ip-
sum dolor sit amet, consec-
tetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exer-
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O que seria dessa pandemia
sem o invento de Graham Bell?

Apandemia, ao limitar os contatos pessoais,
fez os habitantes da Terra ficarem boa parte do
dia pendurados ao telefone ou no computador. 
No Brasil, a TIM registrou que as ligações de
voz no 4G por aplicativos (WhatsApp e ou-
tros) tiveram, em julho, um volume 13% mai-
or do que antes da chegada do coronavírus. 

O Amapá do Sul
No Rio, a máxima de casos de Covid-19 atendi-
dos no sistema de saúde foi no dia 28 de abril,
segundo o sistema e-SUS VE.Esse número,
porém, só foi divulgado em 19 de junho, mais
de 50 dias depois. Levantamento da Fiocruz/
Icict mostra que, além do Rio, o mesmo pro-
blema ocorreu nos seguintes estados: Amapá,
Maranhão, Paraíba e Rondônia. A diferença
entre os registros e sua divulgação podem
atrasar medidas importantes de saúde pública.

Fazenda da corrupção
Vai a leilão, dia 24, a Fazenda Três Ir-
mãos, em Paraíba do Sul, que era de Car-
los Miranda, ligado a Sergio Cabral.O
terreno possui 21,2 alqueires, três casas,
além de piscina, sauna, churrasqueira,
curral, alambique e galpão. Lance míni-
mo de R$ 2 milhões .

... 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5
Deve acabar no Supremo a falta de um acordo
entre o Estado do Rio e Brasília — o prazo
termina dia em 5, como saiu aqui —para reno-
vação de Programa de Recuperação Fiscal por
mais 36 meses, como aliás prevê a legislação. 

Ilha de Vera Cruz
O Brasil continua isolado do resto do mun-
do. A Latam informou que piorou ainda
mais a área de voos internacionais e que a
volta das rotas para Paris e Nova York, an-
tes previstas para setembro, foi adiada para
dezembro ou janeiro. A aviadora já demitiu
6 mil funcionários.

Testemunhas de Jeová
OMPF enviou uma notificação a Eduardo
Pazuello, o ministro interino da Saúde, para
que tome providências quanto à adoção de
protocolos e diretrizes que ofereçam alternati-
vas às transfusões de sangue. A recomendação
surgiu após manifestação da Associação das
Testemunhas Cristãs de Jeová, cuja fé “impede
de aceitar a transfusão de sangue”.

Complexo de Deodoro
A2ª Turma do TRF do Rio começou a julgar
um pedido de habeas corpus para trancar ação
penal contra Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio,
no caso que apura eventual irregularidade na
licitação do Complexo Esportivo de Deodoro
para a Rio 2016. A relatora do caso, desembar-
gadora Simone Schreiber, votou pela conces-
são do pedido. Mas o julgamento foi suspenso.

O direito de nascer
Desde maio, 18 UTIs neonatais privadas cre-
denciadas pelo governo do Rio para atender
recém-nascidos não recebem repasses. A dívi-
da é de R$ 39 milhões, para um total de 250
leitos reservados a bebês vindos de hospitais
públicos que precisam de cuidados especiais. 

Pode isso, Ceciliano? 
Venceu em maio o prazo para que a Alerj dê
transparência total às justificativas para as
faltas dos deputados, assim como à relação
dos servidores vinculados a cada gabinete.
Hoje, há apenas a lista do número de au-
sências de cada parlamentar. A obrigação
da transparência foi aprovada em outubro. 

Pastor vai recorrer
Condenado pela 36ª Vara Cível do Rio a inde-
nizar Marcelo Freixo em R$ 15 mil por acusá-
lo de “erotizar precocemente crianças de seis
anos na escola”, o pastor Silas Malafaia vai
recorrer da decisão.
Em relação à nota que saiu aqui, a coluna escla-
rece que apenas entendeu que foi intelectual-
mente desonesta a acusação ao deputado, mas
não afirmou que o pastor tenha praticado nes-
se caso nenhuma apropriação indébita de bem
alheio, por exemplo. 

Paolla Oliveira,como se sabe,está de férias da

TVdesde o fim de “Adona do pedaço”,mas os fãs
poderão matar as saudades da atriz com outro

grande sucesso de sua carreira.Ela estará de

volta à Globo como a Jeiza de “Aforça do que-

rer”,que substituirá a edição especial de “Fina

estampa” no horário nobre da emissora.Na

novela,Paolla faz uma policial linha dura, que
trabalha no Batalhão de Ações com Cães e so-

nha em se tornar lutadora profissional de MMA.

Neste clique exclusivo para a coluna,a atriz

posou remotamente de sua casa,no Rio

A ‘POLICIAL’ MAIS BONITA DO BRASIL

VINICIUS MOCHIZUKI

IMPOSTO DO PECADO

De Rui Campos,dono da rede de livrarias Traves-

sa: “O que Paulo Guedes quer fazer com o livro é

o mesmo que fazem com o cigarro.Aumentar

imposto para desestimular o consumo!”.

HOJE, às 10h, será lançado (virtualmente) no IDP mais um livro
da série “Governança”, coordenado pelo economista José Rober-
to Afonso. Este dedicado ao tema Trabalho "4.0.

ZONA FRANCA

Os impactos na Cultura 
Lázaro Ramos, Paula
Lavigne e Eduardo Ster-
blitch vão bater um papo
sobre os impactos da
pandemia na Cultura e
na economia criativa. A
conversa, dia 4 de setem-
bro, será no último dia da 8ª edição do Me-
nos30 Fest, que vai acontecer virtualmente, a
partir de 31 de agosto. Os debates terão trans-
missão no G1 e no YouTube da TV Globo. 

DIVULGAÇÃO

Gastamos pouco com os militares?

“O Ministério da Defesa enviou ao Congresso
aestratégia nacional da defesa, propondo um
orçamento para as Forças Armadas de 2% do
PIB. O mesmo número que Trump quer que
os parceiros dos EUA na OTAN atinjam. 
Segundo o SIPRI (Stockholm Internatio-
nal Peace Research Institute), que é a fonte
básica de dados neste tema, o Brasil gasta
atualmente 1,5% do PIB com os militares.
O Ministério da Defesa acha pouco, mas
não é isso que dizem os dados do SIPRI.
Quem gasta muito com militares são regi-
ões conflagradas, como Oriente Médio e
Norte da África, ou então potências mili-
tares como EUA e Rússia. Os países da

Ásia e Oceania, com
a presença confli-
tuosa da China, Ín-
dia, Paquistão e Co-
reia do Sul, gastam
em média 2% do PIB
com os militares.
O Brasil está nas
Américas, com a Áfri-
ca Subsaariana e a Europa no outro lado do
Atlântico. Neste amplo conjunto de países
do qual somos parte, prevalece a paz. Nele, o
gasto militar é, em média, 1,5% do PIB, igual
ao do Brasil. Melhor ficar por aí do que se-
guir o mau conselho de Trump.”

Edmar Bacha, economista
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