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Casal de idosos vira 'astronauta' 
para andar no calçadão do Rio e
 evitar contágio da Covid: ‘Atração’

air de casa 
em tempos 
de pandemia 
despertou a 
criatividade 
de um casal 
de idosos. O 
contador Tér-
cio Galdino, 
de 66 anos, 
decidiu ousar 

e vestir uma roupa de astronauta 
para caminhar na rua protegido. 
De quebra, levou a mulher, a cor-
retora Alicéia, um ano mais nova.

Tércio aproveitou as horas de 
confinamento e confeccionou o 
capacete, usando balões de festa 
e massa acrílica. O macacão é o 
mesmo usado por enfermeiros, 
incrementado com alguns adesi-
vos e doses de criatividade.

S
Segundo ele, a intenção era ter 

uma roupa que desse segurança 
contra a Covid-19, com uma pita-
da de bom humor.

“Sou do grupo do risco, por-
que eu tenho um problema de 
pulmão. Como é que eu vou dar a 
minha volta na rua me expondo? 
Então, foi onde entrou a ideia da 
fantasia de astronauta. Comecei 
a elaborar o projeto e comecei a 
confeccionar tudo. Fiz o capacete, 
fiz o macacão. E depois veio a co-
ragem de ir rua”, contou.

Acostumada com as inven-
ções do marido há mais de 30 
anos, a Alicéia acabou embar-
cando na brincadeira. Ganhou 
uma roupa e se sentiu confiante 
para pensar numa caminhada.

“A princípio, eu fiquei meio 
apreensiva, cheia de vergonha 

O Brasil tem 68.355 mortes 
por coronavírus confirmadas 
até as 13h desta quinta-feira (9), 
aponta levantamento feito pelo 
consórcio de veículos de impren-
sa a partir de dados das secreta-
rias estaduais de Saúde.

A atualização das 8h re-
gistrou 68.089 mortos e 

1.719.660 casos confirmados 
pelo coronavírus.

O consórcio divulgou na 
quarta-feira (8), às 20h, o 31º 
balanço, com os dados mais 
atualizados das secretarias es-
taduais naquele momento.

Veja os dados atualizados às 
13h desta quinta-feira (9):

68.355 mortos
1.727.279 casos confirmados
(Na quarta-feira, 8, às 20h, 

o balanço indicou: 68.055 
mortes, 1.187 em 24 horas; e 
1.716.196 casos confirmados. 
Desde então, AC, BA, CE, DF, 
GO, MG, MS, PE, PI, RN, RR e 
TO divulgaram novos dados.)

Casos e mortes por coronavírus no Brasil, 
segundo consórcio de veículos de imprensa

O balanço indicou: 68.089 mortes, 1.187 em 24 horas

A intenção era ter uma roupa que desse segurança contra o Covid-19
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mesmo. Poxa, vou pegar um 
mico? Mas não. Eu dei uma re-
laxada e a gente foi muito bem 
recebido pelas pessoas”, conta.

A coragem para sair de casa veio 
junto com o relaxamento das me-
didas restritivas. No dia 15 de ju-
nho, o casal saiu pela primeira vez 
para um passeio na Praia da Urca. 
O Tércio continuou a fazer suas ca-
minhadas, muitas vezes sozinho e 
viralizou nas redes sociais.

A estação espacial do casal é o 
calçadão da praia. Lá, não tem fo-
guete, movimentos lentos, nem 
gravidade zero. Eles só querem 
dar uma caminhada, fazer exer-
cício, arejar a mente e aliviar o 
estresse do confinamento.

Quem passa pelos dois, não 
fica indiferente. O casal astro-
nauta atende a pedidos de fotos 
e atrai olhares curiosos por onde 
passam. O bom humor tem feito 

eles passarem por essa fase com 
muito mais leveza.

“No momento em que eu 
cheguei na praia, observei que 
era a atração. Todos olhavam 
para minha direção. Meu co-
ração ali disparou. Porque eu 
nunca tinha passado por uma 
situação daquela. As crianças: 
"Ah! Deixa eu tirar uma foto com 
vocês! O astronauta apareceu 
aqui”, brincou o contador.

68.355



Sexta-Feira 10 de Julho de 2020 

POLÍTICAGERAL 3

p r e f e i t o 
Marcelo Cri-
vella decidiu 
manter a 
proibição de 
frequência 
de público 
nas areias 
das praias do 
Rio. Crivella 
alegou que 

não seria possível tomar banho 
de sol sem máscara. A decisão foi 
tomada após uma reunião com 
o comitê científico, na manhã 
desta quinta-feira, dia 9. Ele ain-
da anunciou que, a partir deste 
fim de semana, vai multar em 
R$ 107 quem desrespeitar a proi-
bição de frequentar a praia.

— A tendência é manter a proi-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSNa hora certa

O
bição até que tenhamos uma va-
cina. A vacina está sendo testada e 
pode ser produzida na Fiocruz. Se 
a gente libera a praia e faz sol no fim 
de semana, a areia pode ficar lotada 
do Leme ao Pontal. Os índices de 
contaminação estão caindo. Não 
podemos pôr isso em risco. A me-
dida valerá também para outros lo-
cais sem máscara — disse o prefeito.

A multa será fundamentada 
na falta de uso de máscara. No 
entanto, se a pessoa se negar a sair 
da praia e estiver tomando banho 
de sol de máscara, pode ser retira-
da e levada para a delegacia por 
desobediência. A previsão inicial 
era que a permanência nas areias 
fosse liberada nesta sexta-feira:

— Esperamos que a vacina che-
gue antes do verão. Esses locais 

Crivella diz que só libera praias do 
Rio após vacina e vai multar quem 
estiver na areia sem máscara

Foto: Pedro Teixeira

As areias da Praia do Leblon cheia de banhistas sem máscara no último domingo

No primeiro dia com as novas 
determinações sobre passageiros 
em pé em ônibus e no BRT, o cená-
rio é o de costume do carioca nesta 
quinta-feira, dia 9. Pela manhã, fi-
las para acessar os veículos fazem 
aglomerações se formarem em al-
gumas estações, e apesar do sinal 
sonoro, ainda há dificuldade na 
hora de as portas serem fechadas 
para que os veículos sigam viagem. 
Em algumas linhas, os articulados 
já chegavam ao Mato Alto, na Zona 
Oeste, com passageiros em pé, e fi-
caram mais cheios ainda no horário 
de pico, ultrapassando o limite de 
usuário s permitido.

As sinalizações até estão no 

chão de alguns articulados do 
BRT, que demarcam a distância 
mínima permitida entre os pas-
sageiros em pé, mas um número 
bem maior que duas pernas se 
dividiam a cada 2 metros quadra-
dos nos veículos que deixavam a 
estação Mato Alto, em Guaratiba, 
na Zona Oeste, no início desta 
manhã. Pelas novas regras da pre-
feitura, cada articulado, que nor-
malmente tem espaço para até 
120 pessoas em pé, agora só pode 
transportar de 24 e 30 passageiros, 
a depender do tamanho do veícu-
lo. Nos ônibus convencionais, o 
limite é de 12 usuários em pé.

O descrédito com as novas 

determinações é comum entre 
os passageiros. Para alguns, as 
marcações não farão diferen-
ça no dia a dia. Eles dizem que 
a superlotação nos coletivos 
deve continuar, aumentando 
o risco de contaminação em 
meio a pandemia da Covid-19.

— Ontem, voltando do traba-
lho, vi a marcação no chão, mas 
estava lotado, assim como está 
hoje. As pessoas não respeitam, 
e não vimos nenhuma fiscali-
zação. Espero que mude, mas 
tenho minhas dúvidas — ava-
liou a cuidadora de idosos Maria 
Eliana da Silva, enquanto seguia 
para o trabalho.

Primeiro dia das novas regras para passageiros 
em pé nos ônibus e BRTs tem aglomerações

Aglomeração dentro do BRT na estação do Mato Alto, na Zona Oeste do Rio

Foto: Hermes de Paula / O Globo

Foto: Agência Brasil

tendem para ficar para depois. Ou 
só se tivermos índices de transmis-
são próximo a zero — acrescentou.

O prefeito também decidiu 
adiar mais uma vez a participação 
de torcidas em partidas de futebol 
e outras atividades esportivas. Ele 
justificou que a decisão foi tomada 
por medida de segurança.

Por outro lado, a prefeitura 
decidiu liberar o aluguel de qua-
dras esportivas em áreas públi-
cas e privadas. Isso permitirá por 
exemplo a volta dos jogos nas 
quadras esportivas do aterro. As 
áreas de lazer na orla e nos bairros 
também voltam a ser permitidas 
neste fim de semana.

Já os shoppings tiveram o ho-
rário de fechamento prorrogado 
de 20h para 22h, mas deverão 
continuar a abrir ao meio-dia. Na 
questão das escolas privadas, ain-
da não há consenso. Uma nova 
reunião com o sindicato da cate-
goria está prevista para esta sexta.
Aplicação da multa.

Câmara aprova prioridade para mulher 
chefe de família em auxílio emergencial

Os senadores aprovaram 
nesta quarta feira, 8, projeto de 
lei que prioriza as mães chefes 
de família no recebimento do 
auxílio emergencial, em cota 
dupla, quando há informações 
conflitantes sobre a guarda 
dos filhos. Assim, quando o pai 
também se declarar responsá-
vel pelos dependentes a priori-
dade será das mães.

O auxílio emergencial 
é pago em valor dobrado, 
de R$ 1.200, para a chefes 
de família monoparentais, 
quando os filhos são criados 

só pela mãe ou só pelo pai. 
A relatora da proposta, se-
nadora Rose de Freitas (Po-
demos-ES), manteve o teve 
vindo da Câmara e apenas 
acatou emenda de redação.

Em seu relatório, Rose men-
ciona que são "numerosos os 
relatos de mães e filhos que se 
encontram desamparados, por-
que o pai - por exemplo, um 
ex-cônjuge - foi quem sacou os 
recursos" do governo. O projeto 
foi aprovado em votação simbó-
lica e segue agora para a sanção 
presidencial.

Aplicativo da Caixa
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Mourão expôs seu ponto de vista em relação ao assunto

Mourão minimiza vetos: 'indígena 
se abastece dos rios', diz sobre 
garantia à água potável

v i c e - p r e s i -
dente Hamil-
ton Mourão 
minimizou 
nesta quinta-
-feira os vetos 
do presidente 
Jair Bolsona-
ro a partes 
do projeto 
que obrigava 

o governo federal a garantir água 
potável, cestas básicas e materiais 
de higiene aos povos indígenas 
durante a pandemia. Para justifi-
car a decisão do governo, Mourão 
afirmou que os indígenas utilizam 
água dos rios para se abastecer.

"Em relação à água potável, 
o indígena se abastece da água 
dos rios que estão na sua re-
gião. Se, porventura, algum rio 
daqueles for contaminado por 

O
atividade ilegal, notadamente 
garimpo, com o uso de mercú-
rio, então, se leva água para es-
ses grupos", defendeu Mourão.

A afirmação foi feita du-
rante entrevista coletiva após 
uma videoconferência do vice-
-presidente com investidores 
estrangeiros. No encontro, os 
empresários cobraram ações do 
governo para preservar a Ama-
zônia e trataram dos direitos da 
população indígena.

Ao falar sobre a contamina-
ção dos índios por coronavírus, 
o vice-presidente, que também 
comanda o Conselho da Ama-
zônia, afirmou que a doença 
não chega às aldeias por "ele-
mentos estranhos".

"Não é porque tem elementos 
estranhos lá dentro que a pande-
mia chegou. Tem que entender 

A previsão de perda de até 
R$ 800 milhões de receita do 
Fundeb este ano pela Secretaria 
Municipal de Educação do Rio 
acendeu o alerta dos 53 mil pro-
fessores e demais servidores da 
rede. Como os salários dos edu-
cadores são pagos praticamente 
com verbas do fundo, há preocu-
pação da categoria com o cenário 
dos próximos meses. Questiona-
da pela coluna sobre o risco de 
não haver dinheiro para todas as 
folhas salariais, a pasta, porém, 
garantiu o depósito.

"Não há risco. A folha de pa-
gamento é a prioridade na alo-
cação de recursos", respondeu a 
secretaria.

A estimativa de redução no 
repasse do Fundeb (devido à re-
tração econômica causada pela 
pandemia) foi informada pela 
secretária de Educação, Talma 
Suane, em audiência virtual da 
Câmara, em junho.

Para se ter ideia da importân-
cia do fundo para a Educação 
municipal, em 2019, o total des-
sa receita foi de R$ 2,6 bilhões. 
Desse valor, pouco mais de R$ 2 

bilhões foram gastos com a fo-
lha de pessoal, segundo a pasta.

Apelo por ajuda federal
O vereador Tarcísio Motta, 

vice-presidente da Comissão 
de Educação da Câmara do 
Rio, chamou atenção para o 
fato de, nos municípios flumi-
nenses, os ganhos do Fundeb 
virem de impostos estaduais. 
E defendeu que, diante da atu-

Câmara trabalha 'fortemente' 
para derrubar veto à prorrogação da 
desoneração de empresas

Apesar de queda na receita do Fundeb, secretaria 
garante salários dos professores

O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Rodrigo 
Maia, afirmou nesta quinta-
-feira (9) que a Casa traba-
lha para derrubar o veto do 
presidente Jair Bolsonaro à 
prorrogação da desoneração 
da folha de pagamentos de 
empresas.

De acordo com Maia, 
desde o veto, publicado no 
"Diário Oficial  da União" da 
última segunda-feira (6),  o 
debate sobre a desoneração 
cresceu no Congresso Na-
cional,  principalmente en-
tre os deputados.

"Essa é uma questão mui-
to importante, a garantia dos 
empregos, previsibilidade 
para o próximo ano. É apenas 
um ano [de prorrogação] para 
que depois se preencha um 
novo modelo..Mas a Câmara 
deve e vai trabalhar forte-
mente pela derrubada desse 
veto", afirmou Maia ao blog.

O trecho vetado integra a 
versão da medida provisória 
aprovada pelo Congresso Na-

cional que permite a redução 
da jornada de trabalho e dos 
salários em meio à pandemia 
do novo coronavírus.

Pelo texto aprovado pelos 
congressistas, a desoneração 
seria prorrogada até 2021 e 
valeria para a folha de paga-
mento de empresas de 17 se-
tores da economia. A lei atu-
al prevê que o benefício da 
prorrogação será concedido 
até o fim de 2020.

Quando um presidente 
veta trechos de um projeto 
aprovado pelo Legislativo, os 
vetos são analisados por de-
putados e senadores. Para se 
derrubar um veto na Câmara, 
são necessários 257 votos. No 
Senado, 41; ou seja, maioria 
absoluta nas duas Casas.

Maia disse que, sendo der-
rubado o veto, o Congresso 
vai buscar encontrar, na apro-
vação do Orçamento de 2021, 
as fontes para bancar a deso-
neração no ano que vem. O 
cálculo é que a renúncia fiscal 
seja de R$ 10 bilhões.

Talma Suane falou sobre o repasse do Fundeb em reunião virtual da Câmara que discutia a LDO de 2021

Foto: Reprodução

que o indígena sai lá de dentro 
da sua terra para ir à cidade, seja 
porque ele tem que receber al-
gum benefício porque muito de-
les recebe os benefícios da nossa 
Lei orgânica de Assistência, seja 
porque tem que comprar alguma 
coisa e nessa hora ele está sujeito 
à contaminação".

Mourão disse que é responsabi-
lidade do governo federal atender 
a população indígena, mas defen-
deu que ela seja mais integrada.

"É importante que o indígena 
seja considerado como um bra-

sileiro, como todos nós. E como 
consequência o indígena tem que 
ser mais integrado para que ele te-
nha capacidade não só de ter a sua 
autodeterminação, de escolher 
seu modo de vida, mas também 
de ter renda para que ele possa 
viver mais dignamente", afirmou.

Lei
Bolsonaro sancionou uma lei 

que passa considerar povos indí-
genas, comunidades quilombo-
las, pescadores e demais povos 
tradicionais como "grupos em 

situação de extrema vulnerabili-
dade" e de alto risco para emer-
gências de saúde pública.

O presidente vetou pontos do 
projeto aprovado pelo Congres-
so, como a obrigatoriedade de a 
União ter que garantir leitos hos-
pitalares e de UTI nas aldeias e de 
adquirir ventiladores e máquinas 
de oxigenação. A parte que previa 
que a União criasse um programa 
de crédito específico para povos 
indígenas e quilombolas e que dis-
tribuísse sementes e ferramentas 
agrícolas também foi vetada.

al crise financeira, a União 
distribua mais recursos.

“Grande parte (da com-
posição do fundo) vem de 
impostos cobrados em cima 
da atividade econômica, 
ICMS, por exemplo. E as 
receitas vão cair. Portanto, 
precisa vir do próprio go-
verno federal algum tipo de 
ajuda aos municípios maior 
do que já veio até agora”.



Delegacia de 
Homicídios 
da Capital 
(DHC) e o 
M i n i s t é -
rio Público 
e s t a d u a l 
(MPRJ) fa-
zem, desde 
as primei-
ras horas 

da manhã desta quinta-feira, a 
Operação Porto Firme, contra 
envolvidos em uma milícia de 
Vargem Grande, Vargem Pe-
quena e adjacências, na Zona 
Oeste do Rio. Dentre os alvos 
estão dois PMs, suspeitos de 
liderarem o grupo paramilitar.

Ao todo, são 16 mandados 
de prisão e 51 de busca e apre-
ensão, que estão sendo cum-
pridos em vários endereços 

A
do estado. Os mandados foram 
expedidos pela 1ª Vara Criminal 
Especializada da Capital.

Até o momento, cinco pesso-
as foram presas, dentre elas um 
dos policiais militares investiga-
dos, o cabo Fernando Mendes 
Alves, conhecido como Biro. 
Ele, que é lotado no 31º BPM 
(Recreio dos Bandeirantes), mas 
desde julho do ano passado tra-
balha no Centro Presente, foi 
capturado em Vargem Pequena. 
O PM teve sua arma, uma pisto-
la, apreendida, além de dois car-
regadores e munições.

O outro policial alvo é o oficial 
Leonardo Magalhães Gomes da 
Silva, o Capitão Léo, que conti-
nua sendo procurado. Ele entrou 
para a Polícia Militar em 2006 
e deixou de ser tenente, se tor-
nando capitão em agoto de 2014, 

"pelo critério de antiguidade".
De acordo com o MPRJ, Capi-

tão Léo é o líder da quadrilha e 
Biro o número 2 da organização 

O cabo Fernando Mendes Alves foi um dos presos da operação

criminosa. Escutas telefônicas au-
torizadas pela Justiça demonstra-
ram que Biro é responsável por ga-
rantir a proteção dos comparsas, 

para que eles consigam praticar os 
crimes do bando, sem que fossem 
incomodados, inclusive intervin-
do em ações da Polícia Civil. 

O policial militar Leandro 
dos Santos Tinoco, de 37 anos, 
foi morto na manhã desta quin-
ta-feira (9) em São Gonçalo, 
durante um assalto no bairro 
Almerinda. Na ação, um dos 
bandidos também teria sido 
baleado, mas o restante conse-
guiu fugir com a arma do PM.

Segundo a Secretaria de Es-
tado de Polícia Militar, o sargen-
to, que estava de folga, quando 
foi abordado pelos assaltantes 
na Rua Romão Cardoso, altura 
de um ferro-velho.

Os bandidos de carro, mo-
delo Punto azul, acabaram sur-
preendidos pelo policial que 
reagiu ao ataque, dando início 
ao tiroteio. O sargento acabou 
baleado e morreu no local en-
quanto os bandidos fugiram 
para Itaboraí.

Ainda de acordo com a 
pasta, o policial era lotado 
na Diretoria Geral de Pessoal 
(DGP), mas estava cedido ao 
Tribunal de Justiça do Esta-
do do Rio. Leandro estava na 
corporação há 12 anos, era ca-
sado e deixa uma filha. Ainda 
não há informações sobre o 
seu sepultamento.

Policiais da Divisão de Ho-
micídios de Niterói, Itaboraí e 
São Gonçalo foram acionados 
para fazer a perícia no local.    

Preso e baleado em 
ação da PM

Acusado de integrar o trá-
fico de drogas do Almerinda, 
um homem foi baleado e um 
outro foi preso, na manhã 
desta quinta-feira (9), durante 
ação de policiais do Batalhão 
de São Gonçalo (7º BPM). A 
operação foi realizada com ob-
jetivo de localizar os autores 
dos disparos que vitimaram 
o sargento da Polícia Militar 
(PM), Leandro dos Santos Ti-

noco, de 37 anos, horas antes.
Segundo a PM, os agentes 

do Grupamento de Ações 
Táticas (GAT) realizavam 
patrulhamento na Rua José 
Jerônimo de Mesquita, 
quando suspeitaram de dois 
homens. Ainda de acordo 
com os militares, os acusa-
dos teriam efetuado dispa-
ros contra os policiais.

Os agentes revidaram e um 
dos homens foi baleado. Com 
ele, foi apreendida uma pisto-
la. Com o segundo acusado, os 
policiais encontraram um rá-
dio transmissor e drogas.

O caso foi registrado em 
uma delegacia da região.

Festinha em motel com 25 pessoas 
é interrompida pela polícia

Sargento da PM é morto em São Gonçalo
A Secretaria de Meio Am-

biente de Goiás interrompeu 
uma festa que acontecia em 
um motel na noite da últi-
ma terça-feira, com direito 
a mesa de sinuca, bebidas e 
aparelhos de som. O even-
to em Aparecida de Goiânia 
contava com a participação 
de 25 pessoas e violava o de-
creto municipal que impede 
aglomerações durante a pan-
demia do novo coronavírus 
(Sars-CoV-2).

A Polícia Militar multou o 
organizador do evento em R$ 
20 mil. De acordo com a pre-

feitura de Aparecida de Goi-
ânia, esta não foi a primeira 
festa ilegal realizada por ele. 
Na última segunda-feira, o 
homem que não teve o nome 
revelado fez uma festa de 
luxo para aproximadamente 
100 pessoas.

Entre os 25 convidados, a 
Polícia Militar multou quem 
estava sem máscara. O motel 
Eros passará por uma investi-
gação com a possibilidade de 
ser interditado. Goiás é o esta-
do mais afetado pela Covid-19 
na região Centro-Oeste, com 
mais de 700 mortes.

Policial foi morto em frente a um ferro velho

Polícia Militar multou convidados que não usavam máscaras durante a festa 

Foto: Marcelo Tavares
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PMs são alvos de 
operação contra milícia de 
Vargem Grande e Pequena

Foto: Reprodução
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omeçou na 
quarta-fei-
ra, dia 8, a 
entrega do 
kit de ali-
m e n t a ç ã o 
escolar dos 
alunos da 
rede mu-
nicipal de 
M e s q u i t a 

referente ao mês de junho. 
Com a suspensão das aulas em 
função da pandemia do novo 
coronavírus, os estudantes 
passaram a contar com uma 
plataforma digital de ensino, 
onde também está o crono-
grama com as datas e horários 
dessa distribuição, dividido 
por segmento. O endereço é 
http://minhaaula.mesquita.
rj.gov.br/. A composição dos 
kits foi indicada pela equipe 
de nutrição escolar local, prio-
rizando a qualidade nutricio-
nal dos gêneros alimentícios, 
os parâmetros do cardápio 
escolar e a garantia de quali-
dade higiênico-sanitária dos 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSTrabalho não para

C
gêneros durante a seleção e o 
armazenamento dos itens.

“Estou desempregada, só 
meu namorado está trabalhan-
do. Tenho três filhos estudando 
na rede municipal, então esses 
kits estão me ajudando a man-
ter a alimentação deles nessa 
fase em que estamos em casa”, 
conta Greiciele Siqueira, de 27 
anos. A jovem já tinha retira-
do os primeiros kits referentes 
ao mês de maio e, confessa, se 
surpreendeu com a quantidade 
de alimentos. “Nós usamos e os 
produtos são bons, de qualida-
de. E vem bastante coisa”, diz.

Os kits são divididos em 
quatro tipos: Educação Infantil 
(Creche – Berçário 1 e Berçário 
2); Educação Infantil (Creche 
– Infantil 2 e Infantil 3); Edu-
cação Infantil (Pré-escola – In-
fantil 04 e Infantil 5); e Ensino 
Fundamental (1º ao 9º e EJA). 
A quantidade e a relação de 
itens foram determinadas de 
acordo com o grupo correspon-
dente. A distribuição respeita 
medidas de prevenção ao con-

Mesquita entrega novo 
kit de alimentação 
escolar

Foto: Rafael Barreto/PMBR

Alimentos são fornecidos em datas e horários disponíveis na plataforma Educa Mesquita

tágio pelo novo coronavírus, 
como, por exemplo, a higieniza-
ção das mãos com água e sabão, 
disponibilização de álcool gel 
a 70%, utilização de máscaras, 
além de cuidados quanto ao 
distanciamento de um metro 
e meio e evitando que pessoas 
inseridas nos grupos de risco se 
desloquem às unidades.

“Definimos, inclusive, a entra-
da e a saída dos responsáveis em 
locais diferentes, para melhorar 
a circulação dessas pessoas na 
unidade”, explica Mirela Degani, 
diretora geral da Escola Munici-

pal Machado de Assis, que tem 
1.331 alunos matriculados. No 
ato da retirada, os responsáveis 
levam documento com foto, do 
aluno e do responsável cadas-
trado na unidade escolar, que 
estará retirando o kit. A SEMED 
também pede que seja utilizada 
máscara de proteção facial na 
unidade escolar, durante todo o 
procedimento de retirada do kit 
de alimentação escolar.

Quem tem dúvidas pode en-
trar em contato com a SEMED 
em seus telefones gerais. O aten-
dimento é realizado atualmen-

te das 9h às 14h, de segunda a 
sexta-feira, nos números (21) 
3763-9701, (21) 3763-9704, (21) 
99826-6698 e (21) 97125-8716. 
Vale frisar que o kit de alimenta-
ção escolar não se trata de uma 
cesta básica. O atendimento é 
referente aos gêneros alimentí-
cios correspondentes ao cardá-
pio utilizado durante as aulas. 
E prevê atendimento conside-
rando 20 dias letivos mensais, 
respeitando a especificidade 
das turmas, desde a Educação 
Infantil ao Ensino Fundamental, 
incluindo a EJA.
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Uma boa notícia para os 
moradores de Queimados 
que fazem da alimentação 
saudável, uma aliada no 
combate ao novo corona-
vírus: a tradicional Feira da 
Roça - que oferece produtos 
orgânicos como frutas, legu-
mes, verduras, ovos e queijos 
a preços acessíveis no Centro 
da cidade - voltou a funcio-
nar esta semana.

A iniciativa, que expõe 
alimentos cultivados por 
agricultores queimadenses 
às terças e quintas-feiras, 
das 6h às 14h, na Rua Elói 
Teixeira (altura da estação 
ferroviária), voltou a bene-
ficiar cerca de 12 produtores 
feirantes, que vêm seguindo 
todas as regras de higiene e 
distanciamento estabeleci-
dos para o retorno.

Ronaldo Alves (71), mora-
dor do bairro Nossa Senhora 
da Glória aprovou a decisão da 
gestão municipal. No dia do 
seu aniversário, celebrado nes-
ta quinta (9), ele voltou a fazer 
suas compras na tradicional 
Feira da Roça. “Eu gosto muito 
de comprar produtos naturais, 
sem agrotóxicos, e durante 
o isolamento social eu senti 
muita falta de comprar na fei-
ra. A gente tenta manter uma 
alimentação saudável, mas não 
tem nada igual. Vou levar um 
aipim pra fazer um jantar espe-
cial no meu aniversário”, come-
morou o motorista.

Retorno esperado
Para o Coordenador Ge-

ral da Associação da Feira da 
Roça de Queimados, Claudino 
Nicolau, a paralisação foi uma 

Alimentação saudável no combate 
ao Coronavírus: Feira da Roça volta 
a funcionar em Queimados

Produtos agroecológicos são comercializados no Centro da Cidade 

medida de cuidado, mas o re-
torno às atividades era bastan-
te aguardado pela categoria. 
“Todo mundo estava sentin-
do muita falta de vender seus 
produtos aqui, que é um local 
de muito acesso, facilitando a 
nossa vida de produtor. Mes-
mo tentando estabelecer o 

Foto: Divulgação

delivery dos produtos durante a 
pandemia, é importante poder 
escoar parte da colheita aqui, 
pois é uma parte importante do 
comércio da cidade”, afirma o 
produtor rural.

É importante lembrar que 
os feirantes que retornaram às 
atividades devem ficar atentos 

às regras: utilizar máscara de 
proteção facial (boca e nariz) 
e promover frequentemente 
a limpeza das barracas, bal-
cões, calculadoras, máquinas 
de cartão e outros itens de uso 
comum, disponibilizado aos 
clientes álcool 70% (setenta 
por cento). 



A todo vapor

O
Foto: Divulgação

R a d i a l i s t a  e 
c o m u n i c a -
d o r  A n d r é 
G a s p a r e t -
t y  ,  r e c e nt e 
e n f r e n t o u 
a  m a i o r  b a -
t a l h a  p e l a 
v i d a  a  d o i s 

m e s e s  a t r a s   f o i  v í t i m a  d a 
c o v i d -1 9  ,  f i c a n d o  i nt e r -
n a d o  e m  e s t a d o  g r a v e  n a 
U T I   ,  n o  h o s p i t a l  d e  c a m -
p a n h a  m u n i c i p a l ,  m a s 
c o m   f é  d a  f a m í l i a  , a m i -

g o s  ,d a  c l a s s e  a r t í s t i c a  e 
d a  i m p r e n s a   G a s p a r e t t y 
v e n c e u  a  c o v i d  -1 9

      Gasparetty está bem 
feliz ,já está com força to-
tal  nos trabalho já prepara 
um canal no youtube ,  com 
muitas surpresas e mui-
to humor que é sua marca 
registrada ,  e está de volta 
ao projeto " Eu amo Baile 
Charme" e outras novida-
des que em breve estare-
mos contando sucesso e 
saúde Gaspa!

Radialista Gasparetty 
após vencer a covid-19 já 
prepara novos projetos
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CCulturando ulturando 

GATA DO

29 anos. Sou 
gestora pública, 
modelo e atriz e 
o público pode 
me ver atuando 
nas Pegadinhas 
do João Kleber 
e também tra-
balho como mo-
delo.  Com meu 
trabalho quero 
p r o p o r c i o n a r 
tudo que meus 
pais me propor-
cionaram ao meu 
filho Bernardo  
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Dj faby Mendes tem turnê cancelada na Europa 
devido a COVID 19 e remarcada para 2021

Dj Faby Mendes que fez turnê na 
Europa em 2019 nos países Fran-
ça , Itália , Inglaterra e Portugal  iria 
fazer sua segunda turnê na Europa 

no mês de outubro deste ano 2020  
sua turnê foi  cancelada devido a 
pandemia mundial .A dj faria shows 
na França , Suíça , Inglaterra ,Itália , 

Portugal e Espanha.A dj segue traba-
lhando e produzindo  e já tem músi-
cas novas para serem lançadas assim 
que a pandemia passar.
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F l u m i -
nense ti-
rou onda 
nas redes 
s o c i a i s 
depois de 
c o n q u i s -
tar a Taça 
Rio em 
cima do 
Flamengo 

nos pênaltis após empate em 
1 a 1 no Maracanã. Em um post 
no twitter, o clube recordou 
que voltou aos treinos apenas 
no dia 19 de junho e, 19 dias 
depois, faturou o título do 2º 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOS

O
turno do Campeonato Carioca. 
O Flamengo voltou aos treinos 
exatamente um mês antes, em 
19 de maio.

Contrário à retomada do 
Campeonato Carioca em um 
momento que a pandemia de 
coronavírus não estava contro-
lada no Rio de Janeiro, o Tricolor 
demorou a retornar aos treinos 
presenciais no CT Carlos Casti-
lho. Já o Rubro-Negro, que fez 
campanha para a volta imediata 
do futebol no estado, iniciou as 
atividades em 19 de maio, antes 
mesmo de ter tido uma autori-
zação oficial da Prefeitura. Fluminense tira onda nas redes sociais

 Foto: Lucas Merçon / FFC

Fluminense recorda volta aos treinos 
um mês após Flamengo e tira onda 
com título nas redes sociais

Outro patamar


