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Anvisa autoriza testes de 
mais uma vacina contra 
Covid-19 no Brasil

A n v i s a 
( A g ê n c i a 
N a c i o n a l 
de Vigilân-
cia Sanitá-
ria) autori-
zou, nesta 
t e r ç a - f e i r a 
(18), testes 
de fase 3 de 
mais uma 

vacina contra a Covid-19 
no Brasil: a Ad26.COV2.S, 
desenvolvida pela Janssen 
Pharmaceuticals, do grupo 
Johnson & Johnson. Esta é a 
quarta vacina a obter autori-
zação de testes no país (veja 
detalhes mais abaixo).

A Anv isa não informou 

A
a data de início dos testes, 
que depende de aprova-
ção no Conselho Nacional 
de Ética em Pesquisa (Co -
nep) –  órgão do Ministério 
da S aúde responsável  pela 
avaliação ética de pesqui-
sas cl ínicas –  e  da organi-
zação dos pesquisadores 
para recr utamento dos vo -
luntários.

Está prevista a participa-
ção de 7 mil pessoas, com 
idade mínima de 18 anos, 
em 7 estados: Bahia, Minas 
Gerais, Paraná, Rio de Janei-
ro, Rio Grande do Norte, Rio 
Grande do Sul e São Paulo. 
Ao todo, a empresa preten-
de testar 60 mil pessoas 

O restaurante por quilo, uma 
das grandes instituições brasi-
leiras, e o bufê de café da manhã 
entraram em xeque depois da 
pandemia. Como garantir que o 
coronavírus não circule em um 
ambiente em que pratos e talheres 
ficam inevitavelmente expostos? 
O futuro do self-service em hotéis 
e no almoço está ameaçado?

A nutricionista Eliana Bistri-

che Giuntini, do Centro de Pes-
quisa em Alimentos da Universi-
dade de São Paulo (USP), afirma 
que os restaurantes por quilo se 
firmaram no Brasil como uma 
forma barata de incentivar as 
pessoas a terem uma alimenta-
ção mais balanceada.

"No self-service temos uma sé-
rie de vegetais e opções de salada. 
Alimentos que não estão disponí-

veis normalmente na rotina dos 
brasileiros por fatores individuais. 
Nesse caso, as pessoas tendem a 
experimentar coisas novas e te-
rem mais opções para montar um 
prato razoavelmente equilibrado."

"Extinguir esse tipo de aten-
dimento não é uma boa so-
lução, até porque o brasileiro 
adicionou essa modalidade de 
alimentação na sua cultura. O 

Posso comer no 'quilão' ou no bufê de café da manhã? 
Self-service entra em xeque depois da pandemia

Os participantes deverão receber uma dose única da vacina ou um placebo (substância inativa), para servir de grupo controle

nesta etapa (a terceira e úl-
tima), que avalia a seguran-
ça e a eficácia da vacinação. 
Não há informações sobre 
se os testes serão restritos a 
profissionais de saúde.

Os participantes deverão re-
ceber uma dose única da vacina 
ou um placebo (substância inati-
va), para servir de grupo contro-

le. A determinação de quem re-
cebe a vacina ou o placebo será 
feita de forma aleatória (rando-
mizada), e nem os voluntários, 
nem os pesquisadores saberão 
quais pessoas receberam qual 
substância (esse tipo de estudo 
é chamado de "duplo-cego").

As primeiras etapas (1 e 2) 
dos testes da vacina da John-

son começaram em julho, nos 
Estados Unidos e na Bélgica. 
Em um estudo com macacos 
publicado na revista científica 
"Nature", uma das mais impor-
tantes do mundo, cientistas 
disseram que a vacina da em-
presa protegeu os animais do 
Sars-CoV-2 (o novo coronaví-
rus) com apenas uma dose.

108.536

ideal seria adaptar soluções para 
manter o serviço e proteger os 
clientes", afirma Giuntini.

Mas Renato Grinbaum, da 
Sociedade Brasileira de Infecto-
logistas (SBI), explica que os res-
taurantes terão dificuldades em 
orientar e controlar os clientes no 
serviço de quilo e, por enquanto, 
deveria ser evitado o self-service. 
"Não sabemos quais as maneiras 
de higiene de cada pessoa e não 
temos como controlar isso."

O compartilhamento de ta-

lheres utilizados para pegar a 
comida é um dos principais fo-
cos de preocupação.

"Qualquer tipo de bufê por 
quilo - restaurantes, hotéis e cru-
zeiros - apresenta dois riscos de in-
fecções: o coronavírus e doenças 
transmissíveis em geral. Em um 
restaurante self-service o principal 
problema é o compartilhamento 
de utensílios. Por mais que cada 
pessoa tenha talheres individuais 
o pegador utilizado para colocar a 
comida no prato é compartilhado".
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p r e s i d e nt e 
da Câmara 
dos Depu-
tados, Ro-
drigo Maia 
( D E M - R J ) , 
voltou a cri-
ticar nesta 
t e r ç a - f e i r a 
a criação de 
um novo 

imposto nos moldes da extin-
ta CPMF ou de um chamado 
"imposto digital", e disse que 
trabalhará contra uma eventu-
al proposta neste sentido caso 
seja enviada pelo governo do 
presidente Jair Bolsonaro.

Maia rebateu os argumen-
tos do ministro da Economia, 
Paulo Guedes, de que o novo 
tributo compensaria a desone-
ração da folha de pagamentos 
e que não é correto comparar a 
nova taxação à extinta Contri-
buição Provisória sobre Movi-
mentação Financeira (CPMF).

"Se for diferente do que a 
gente conhece, seria bom o go-

O
verno apresentar a redação des-
sa proposta. O Paulo (Guedes) 
diz que não é a CPMF, que não 
é correto falar isso. Então, se o 
Paulo diz isso, se o ministro diz 
isso, é bom ele apresentar a pro-
posta, mandar uma PEC oficial 
para discutir a matéria", disse 
Maia durante evento online do 
Banco Santander.

"Eu vou trabalhar contra, já 
disse, vou trabalhar, inclusive, 
para que ela seja derrotada já 
na CCJ para que o Brasil não 
entre nesse pesadelo de ficar 
criando imposto a cada crise", 
acrescentou.

O presidente da Câmara dis-
se ainda que a desoneração da 
folha de pagamento feita num 
passado recente pela ex-pre-
sidente Dilma Rousseff não 
teve o efeito desejado de criar 
mais empregos, e afirmou que 
os empresários também preci-
sam dar sua parcela de contri-
buição nos esforços de reorga-
nização do Estado brasileiro.

"É fácil você falar: 'deso-

O presidente Jair Bolsona-
ro reconheceu nesta terça-
-feira que há uma "briga enor-
me" em torno do Orçamento 
e disse que "cada vez mais 
diminui o montante". A de-
claração ocorre no momen-
to em que o governo federal 
prepara sua proposta para o 
Orçamento de 2021, em meio 
a discussões internas entre os 
ministérios.

— Está uma briga por Or-
çamento enorme. Cada vez 
mais diminui o montante — 
disse Bolsonaro, na saída do 
Palácio da Alvorada, ao ne-
gar-se a responder o pedido 
de uma apoiadora por mais 
recursos para a Defensoria 
Pública da União (DPU).

Nesta terça-feira, o jornal 
O Globo mostrou que as áre-
as da Educação e da Saúde 
podem ter perdas de recursos 
no próximo ano. A previsão 
atual é de que a redução da 
projeção de verbas do Mi-

nistério da Educação seria 
de 13%, enquanto a pasta da 
Saúde perderia 5%, em rela-
ção ao que foi proposto pelo 
governo no ano passado.

Com isso, mesmo com que-
da também na sua previsão, o 
orçamento da Defesa supera-
ria o da Educação em valores 
absolutos pela primeira vez. 
Os ministérios poderão ainda 
conseguir mais recursos até 
o envio formal da peça orça-
mentária ao Congresso, o que 

Lei Aldir Blanc: entenda como vai funcionar
 a ajuda emergencial ao setor cultural

'Está uma briga por Orçamento enorme', 
diz presidente Jair Bolsonaro

O governo editou nesta terça-
-feira (18) o decreto que regula-
menta as ações emergenciais des-
tinadas ao setor cultural durante a 
pandemia do novo coronavírus.

De acordo com a Lei Aldir 
Blanc, a União entregará para esta-
dos, Distrito Federal e municípios 
R$ 3 bilhões para aplicação em 
ações emergenciais de apoio ao 
setor cultural.

Espaços artísticos vão receber 
subsídios mensais que variam de 
R$ 3 mil a R$ 10 mil. Trabalhado-
res terão direito a três parcelas de 
R$ 600.

A forma de distribuição dos re-
cursos aos artistas e espaços cultu-
rais ficará a cargo dos estados, mu-
nicípios e do Distrito Federal, que 
terão 30 dias para detalhar planos 
de execução dos R$ 3 bilhões e 
prazo de até 120 dias para repassar 
toda a verba para o setor cultural.

O socorro ao setor foi aprovado 
em junho pelo Congresso, mas 
aguardava regulamentação para 
sair do papel. A legislação ficou 
conhecida como Lei Aldir Blanc, 
em homenagem ao compositor e 
escritor que morreu em maio, víti-
ma do coronavírus.

O presidente Jair Bolsonaro, durante visita a São Vicente

 Foto: Isac Nóbrega

nera a folha (de pagamentos) 
e cria um imposto'. Quer di-
zer, a desoneração da folha 
do governo Dilma não resul-
tou em nenhum emprego 
novo, essa é que é a verdade, 
aumentou foi o resultado das 
empresas", disparou.

"Então, é muito fácil o em-
presário falar 'reduz o custo da 
minha contratação de mão de 
obra e cria a CPMF e a socieda-
de paga a conta'. Está errado. A 

pela lei tem de ocorrer até o 
dia 31.

Aos apoiadores, Bolsona-
ro disse que recebe muitos 
pedidos envolvendo "pro-
blemas justos", mas que não 
pode atender a todos:

— Pessoal, está vindo 
muita gente com problemas 
justos. Eu não vou ficar res-
pondendo três, quatro pro-
blemas justos. No final das 
contas, custa 20 bilhões de 
reais e não tem dinheiro.

tributação do emprego existe 
no mundo inteiro e está aloca-
da de forma correta, o que está 
errado no Brasil é que a alíquo-
ta no Brasil é muito alta."

Maia disse ainda que pes-
quisou o que seria o chama-
do "imposto digital" defen-
dido por Guedes e que não 
encontrou em outros países 
do mundo algo parecido. Se-
gundo ele, o que existe é uma 
intenção de países de tributar 

a renda de empresas transna-
cionais de tecnologia que têm 
sua sede em países onde pa-
gam menos imposto.

"Quando você vai olhar, o 
que é um imposto digital? O 
que é uma operação de com-
pra de um produto na Ama-
zon? É um IVA (imposto sobre 
valor agregado), nada além do 
adicional de um IVA. Então é 
uma tributação extra e relação 
à sociedade brasileira", disse.

Maia diz que trabalhará contra 
imposto nos moldes da CPMF 
se governo enviar proposta

Rodrigo Mais está de olhos abertos para proposta de novo imposto

Espaços artísticos receberão de R$ 3 mil a R$ 10  mil de subsídios mensais

Foto: Divulgação
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homem acu-
sado de es-
tuprar uma 
menina de 10 
anos no Espí-
rito Santo, tio 
da vítima, foi 
preso na ma-
drugada des-
ta terça-feira. 
A informação 

foi divulgada pelo governador 
do estado, Renato Casagrande 
(PSB). O caso ganhou repercus-
são nacional na semana passada 
e o suposto agressor fugiu de-
pois que os abusos foram des-
cobertos com a gestação. Ele foi 
encontrado em Betim (MG), se-
gundo o portal G1.

O
Ainda de acordo com Ca-

sagrande, o governo capixaba 
dará maiores informações so-
bre a operação que levou à pri-
são do abusador ao longo do 
dia. O homem, de 33 anos, foi 
indiciado por estupro de vul-
nerável e ameaça e será levado 
para o Complexo Penitenciário 
de Xuri, em Vila Velha, na Re-
gião Metropolitana de Vitória.

A menina, que contou ter sido 
abusada desde os seis anos, esta-
va quadro de diabetes gestacio-
nal e já tinha 22 semanas de gra-
videz. Segundo médicos, havia 
risco de morte caso a gestação 
fosse levada a termo. O procedi-
mento abortivo, garantido em 
lei para vítimas de estupro e gra-

O YouTube encerrou a con-
ta da extremista Sara Giromini 
por "por violar os Termos de 
Serviço" da plataforma. Acessa-
do o endereço do canal de Sara 
na manhã desta terça-feira (18) 
e ele já estava fora do ar (veja 
foto acima).

Em resposta o YouTube diz 
que tem "políticas rígidas que 
determinam os conteúdos que 
podem estar na plataforma e 
encerramos qualquer canal 
que viole repetidamente nos-
sas regras".

Segundo as políticas do You-
Tube, um canal pode ser encer-
rado se descumprir recorrente-
mente as regras de uso. A cada 
violação, a conta recebe um 
"strike" – um tipo de aviso e pu-
nição. E, após 3 "strikes", o ca-
nal é derrubado em definitivo.

No último fim de semana, 
Sara Giromini divulgou em ví-
deo no YouTube a identidade 
de uma menina de 10 anos, grá-
vida após ser vítima de estupro 
e que fez a interrupção da gra-
videz garantida por lei.

Também foi a extremista 
quem divulgou o endereço 
do hospital em que ocorreria 
o procedimento. Enquanto os 
médicos cumpriam a decisão 
judicial, grupos contrários ao 

aborto tentaram impedir que o 
diretor do hospital entrasse na 
unidade. A direção da materni-
dade precisou chamar a polícia.

O Ministério Público do Es-
pírito Santo acionou a Justiça e 
conseguiu retirar a publicação 
das redes sociais. Os promoto-
res argumentaram que Sara Gi-
romini desrespeitou o Estatuto 
da Criança e do Adolescente 
(ECA) ao expor a identidade de 
uma menor de idade, vítima de 
violência.

Contas bloqueadas no 
Twitter e Facebook

Sara Giomini é um dos 16 
perfis de aliados e apoiadores 
do presidente Jair Bolsonaro, 

Eduardo Eugenio vence as eleições da FirjanYouTube derruba o canal de Sara Giromini 
após expor nome e localização de menina 

A chapa liderada pelo empre-
sário Eduardo Eugenio Gouvêa 
Vieira venceu as eleições da Fir-
jan, que aconteceram nesta se-
gunda-feira, 17 de agosto. Foram 
58 votos contra 42 na chapa en-
cabeçada pela empresária Angela 
Maria Machado da Costa. Houve 
um voto em branco.

“Vamos prosseguir com as ini-
ciativas do Programa Resiliência 
Produtiva, que lançamos em mar-
ço para apoiar as indústrias, a saú-
de pública e a sociedade em geral 
no enfentamento da maior crise 
social e econômica de nossa his-
tória, a pandemia da Covid-19. Fo-
mos pioneiros em oferecer testes 
de Covid-19 para os trabalhadores, 
focando nas pequenas indústrias 
e inteiramente gratuitos, e já aten-
demos mais de 22 mil industriá-

rios. Nos dedicaremos também 
ao nosso Programa de Retomada 
em Bases Competitivas do Estado 
do Rio de Janeiro, apresentado re-
centemente e que já resultou em 
conquistas. São pautas com um 
potencial de quase R$ 123 bilhões 
em investimentos nos próximos 
anos, em concessões e PPPs, sa-
neamento básico e gás natural. 
Vamos contribuir para que o esta-
do do Rio de Janeiro supere a tem-
pestade perfeita que atravessa há 
anos e volte a crescer, estimulan-
do negócios e gerando emprego e 
renda para sua população”, afirma 
Eduardo Eugenio.

Na ocasião também foram elei-
tos os integrantes da Diretoria Ple-
na, do Conselho Fiscal, os delega-
dos representantes junto à CNI e os 
suplentes para os mesmos órgãos.

Pistoleira Sara está sendo investigada por divulgar informações sobre a menina

 Foto:  Divulgação

videz com risco de óbito, foi con-
cluido na última segunda-feira.

A criança precisou ser trans-
ferida para Pernambuco para a 
realização do aborto, depois que 

investigados por suposta disse-
minação de fake news, que fo-
ram bloqueados pelo Twitter e 
pelo Facebook no fim de julho.

A suspensão das contas foi 
determinada pelo ministro Ale-
xandre de Moraes, do Supremo 
Tribunal Federal (STF). A deci-
são faz parte do inquérito das 
fake news, que apura ataques 
a ministros da Corte e dissemi-
nação de informações falsas e 
tem Moraes como relator.

Ao reiterar a ordem de der-
rubada das contas em território 
nacional, Moraes afirmou que o 
objetivo da medida é evitar que 
os perfis sejam utilizados para 
"possíveis condutas crimino-
sas" apuradas.

um hospital capixaba não aceitou 
realizar o procedimento alegan-
do "questões técnicas". Depois 
da divulgação de seu paradeiro 
pela extremista Sara Giromini, 

o hospital onde a criança estava 
internada no Recife foi alvo de 
protestos de religiosos, e a família 
da vítima também foi alvo de in-
tensa pressão contra o aborto.

Polícia prende acusado 
de estuprar e engravidar 
menina de 10 anos no ES

Caso do Espírito Santo mobilizou ativistas e motivou abaixo-assinado pela autorização do aborto

Eduardo Eugênio volta a ser o número 1 da Firjan

 Foto:  Divulgação
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o n h e c e r 
M e s q u i t a 
é entender 
que muitos 
dos espaços 
comuns aos 
cidadãos ti-
nham sido 
a b a n d o n a -
dos pelo po-
der público 

em gestões anteriores. Nossas 
duas ciclovias instaladas na ci-
dade, por exemplo, precisaram 
passar por reforma total. Hoje, 
são mais de 2.400 metros de ci-
clofaixas revitalizadas, transfor-
mando a Baronesa de Mesquita 
e a Feliciano Sodré em locais 
para exercícios e lazer, dando ao 
mesquitense uma nova visão 
do município e um motivo pelo 
qual se orgulhar.

Para iniciar as operações, in-
vesti em conhecimento. Recebi, 
então, profissionais que pudes-
sem capacitar nossos servido-
res e dar novas ideias para a ges-
tão. Com a ajuda do engenheiro 
civil holandês, Warner Vonk, 
trabalhei na sensibilização de 
11 técnicos municipais para o 
desenvolvimento de um local 
mais acessível, além de auxiliar 
no desenvolvimento das rotas 
cicloviárias do município.

A partir disso, não parei. Com 
as devidas instruções, segui 
na revitalização da Baronesa 
de Mesquita – área próxima à 
Vila Olímpica Municipal e, por 
isso, muito movimentada. Lá, 
realizamos plantios em áreas 
iguais à 280 metros da ciclovia. 
Junto a equipe, criei um novo 

C
ambiente a partir das pinturas 
oferecidas no local. Com 14 pai-
néis grafitados, cada um com 10 
metros de comprimento e 2,5 
metros de altura, a gestão im-
primiu a cara do morador nas 
paredes, afinal, Mesquita é de 
mesquitense.

Já na Feliciano Sodré, as 
mudanças foram mais bruscas. 
Realizei o projeto urbanístico 
que vem sendo implementa-
do, processo que envolve no-
vas calçada e área com grama, 
totalizando mais de 1.730 m² 
de área construída. Isso, sen-
do somado a extensão de mais 
570 metros de ciclofaixa aos 
1,1 quilômetros já conhecidos 
pelo mesquitense. Além de 
investimento em iluminação, 
pontos de ônibus e rampa de 
acessibilidade, a estrada prin-
cipal recebeu também mais de 
1000 m² de pavimentação em 
concreto reforçado.

Com as reformas, foi preci-
so instruir os mesquitenses. A 
gestão realizou ações educati-
vas para melhorar a circulação 
nos locais, contando com mais 
de 8 agentes de trânsito, para 
a conscientização de ciclistas 
e pedestres sobre medidas de 
segurança e educação no trân-
sito. Garantindo o melhor uso 
de espaços completamente 
revitalizados.

JARDINS URBANOS
 As modificações fizeram 

parte, também, de outro pro-
jeto idealizado em minha ges-
tão.  O “Jardins Urbanos” prevê 
a ampliação de áreas verdes na 

cidade, tendo atingido mais de 5 
bairros, como Cruzeiro do Sul e 
Cosmorama, na própria ciclovia.

A proposta consiste, princi-
palmente, no plantio de locais 
que funcionam como área de 
descarte irregular. A Praça Pai 
Tonho, em Santo Elias, foi uma 
das primeiras a receber o proje-
to. O espaço acumulava, em mé-
dia, 14 toneladas de lixo men-
salmente, colocando em risco a 

saúde dos moradores. Em nosso 
projeto, o espaço foi revitaliza-
do, limpo e ganhou novas árvo-
res, às margens do Rio da Prata. 
Para facilitar a passagem de 
pedestres, também colocamos 
uma nova calçada no local.

Ao todo, foram mais de 1000 
árvores plantadas em Mesquita, 
em cerca de 2,5 quilômetros de 
extensão, o que garantiu uma 
nova identidade e identificação 

para o município. Revertendo-
-se, ainda, em arrecadação mu-
nicipal, já que 5% dos 25% do 
Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços arreca-
dados pelo estado são repassa-
dos para os municípios que al-
cançam as metas ecológicas. Ou 
seja, uma nova estrutura mu-
nicipal, que traz investimentos 
para cidade, a deixando mais 
bonita para os moradores.

Com duas ciclovias renovadas, 
Mesquita é garantia de uma 
cidade mais verde e bonita

Construção da ciclovia e revitalização da Baronesa de Mesquita
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erca de 300 
aprovados 
de um con-
curso de 
2014 da Po-
lícia Militar 
realizaram, 
na manhã 
desta terça-
-feira, um 
p r o t e s t o 

em frente ao Palácio Guana-
bara, em Laranjeiras. Parte 
dos manifestantes entrou no 
Palácio, mas não foi recebida 
pelo governador. Eles, agora, 
irão para a Assembleia Legis-
lativa do Rio (Alerj).

Uma parte do grupo, for-
mado por mulheres, esteve 
presente para cobrar que as 
vagas masculinas que so-
braram sejam preenchida 
por mulheres, conforme lei 
sancionada em abril do ano 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSPor Direito

C
passado. Algumas apontam 
machismo no caso.

"Somos mulheres já aprova-
das no concurso de 2014. Eram 
5.400 vagas masculinas e 600 
vagas femininas. Essas, ao lon-
go do tempo, foram preenchi-
das. Mas em 2019 conseguimos 
que fosse aprovada uma lei para 
que, caso as vagas masculinas 
sobrassem, as mulheres apro-
vadas preenchessem. Só falta 
a gente ser chamada para fazer 
as etapas. Mas acho que por 
sermos mulheres, não anda. Es-
tamos esquecidas", afirmou Ro-
berta Dias, uma das aprovadas.

Outro grupo presente, de 
181 concursados, ultrapassou o 
limite de idade para entrar na 
corporação - 30 anos -, e acu-
sam a própria organização do 
concurso pelo atraso.

"Em dezembro de 2013 
abriu um concurso, recolhe-

Aprovados em concurso da 
Polícia Militar fazem manifestação 
no Palácio Guanabara

Foto: Cleber Mendes

Aprovados em concurso da Polícia Militar fazem manifestação no Palácio Guanabara

O Portal dos Procurados di-
vulgou, na última sexta-feira, 
um cartaz para ajudar a Dele-
gacia de Homicídios da Capi-
tal (DH) e ao Grupo de Pronta 
Resposta da Coordenadoria 
de Inteligência da PM (GPRI) 
com informações que possam 
identificar e levar a prisão dos 
envolvidos na morte do cabo 
da Polícia Militar, Francis Nas-
cimento da Cruz, de 39 anos.

O militar foi encontrado 
ferido, no interior de um vei-
culo que estava na Estrada do 
Pedregoso, em Campo Gran-
de, na Zona Oeste do Rio, na 
manhã da última quinta-feira, 
com um tiro na cabeça. Ele 
foi socorrido e encaminha-
do para o Hospital Municipal 
Albert Schweitzer, em estado 
grave, mas na tarde desta sex-
ta, não resistiu e morreu.

Francis era lotado no Bata-
lhão de Operações Especiais 
(BOPE) e entrou na corpora-
ção em setembro de 2009. 
O militar deixa uma esposa 
grávida e um filho. Em nota 
o comando do Bope afirma 

estar prestando todo apoio à 
família do policial.

O corpo do policial será se-
pultado às 15h30 desta terça-
-feira no Cemitério Jardim da 
Saudade, em Paciência. O ve-
lório será a partir das 9h. 

Com a morte do cabo Fran-
cis, chega a 39 o número de 
agentes de segurança públi-
ca assassinados no Rio em 
2020, sendo 30 da Polícia Mi-
litar, um da Polícia Federal, 
dois do Corpo de Bombeiros, 
dois da Polícia Civil, dois da 

Marinha do Brasil, e dois da 
Polícia Penal da SEAP.

Quem tiver qualquer infor-
mação a respeito da localiza-
ção dos assassinos do agente 
de segurança,denunciar pelos 
seguintes canais:

- Whatsapp Portal dos Pro-
curados (21) 98849-6099;

- Pela mesa de atendimento 
do Disque-Denúncia (21) 2253-
1177;

- Pelo aplicativo Disque De-
núncia;  

- Pelo Facebook/(inbox),

Disque Denúncia pede informações sobre envolvidos 
na morte de PM em Campo Grande

ram nossas inscrições. Em ja-
neiro, cancelaram o concurso 
e não devolveram o dinheiro 
de muitos. Cinco meses depois 
reabriram, mas nesse período, 
boa parte de nós completou a 
idade limite de 30 anos. Muitos 
de nós fomos reprovados por 
dois dias, quinze dias. Por um 
erro deles", diz Diego Mota.

Uma faixa do grupo pedia 
explicações ao governador 

Wilson Witzel e ao deputa-
do estadual Márcio Pacheco 
(PSC), que no ano passado, em 
plenário, prometeu resolver 
o caso em novembro. "Wilson 
Witzel e Marcio Pacheco iludi-
ram 181 famílias, que hoje so-
frem pela falta de palavra dos 
senhores", diz a faixa.

Outro pleito é a revisão pro-
gramática da prova. Os manifes-
tantes consideram que algumas 

questões da prova de História 
não tiveram o conteúdo anun-
ciado anteriormente no edital. 
"Me preparei para um concur-
so onde eu achei que achei que 
fosse ter um conteúdo dentro do 
que o edital pede. A gente espera 
que a banca conserte o erro dele 
com o recurso feito à banca. A 
banca, simplesmente, ignorou a 
gente", lamenta Rodolfo Porto, 
um dos manifestantes.

PM é morto ao tentar imobilizar assaltante 
dentro de ônibus na Zona Norte

Um policial militar foi morto, 
na noite desta segunda-feira, 
durante uma tentativa de as-
salto dentro de um ônibus que 
trafegava pela Mangueira, na 
Zona Norte do Rio. O caso acon-
teceu com o sargento Alexandre 
da Silva Teixeira, de 45 anos, na 
Rua Vinte Quatro de Maio, na al-
tura da comunidade.

De acordo com testemunhas, 
o sargento, que é lotado no 7º 
BPM (São Gonçalo), tentou imo-
bilizar um dos dois criminosos 
que anunciaram o assalto den-
tro do veículo da linha 383 (Re-
alengo x Praça da República). O 
policial, no entanto, foi baleado.

O motorista do veículo ainda 
tentou socorrer o agente na UPA 
do Engenho de Dentro, mas ele 
não resistiu aos ferimentos.

O sargento estava há 22 
anos na PM e deixa com-
panheira e um filho. Com a 
morte dele já chega a 56 o 
número de agentes da segu-
rança pública assassinados 
no Rio somente em 2019. São 
52 PMs, um policial civil, um 
guarda municipal, um militar 

da Aeronáutica e um militar 
do Corpo de Bombeiros.

RECOMPENSA
Nesta madrugada, o Disque 

Denúncia divulgou que está ofere-
cendo uma recompensa de R$ 1 mil 
para quem der informações quem 
levem à prisão dos envolvidos no 
crime. As denúncias podem ser 
feitas pelos seguintes canais: What-
sApp do Portal dos Procurados: (21) 
98849-6099; Facebook/(inbox): 
www.facebook.com/procurados.
org/; Disque Denúncia: (21) 2253-
1177; ou ainda pelo aplicativo "Dis-
que Denuncia RJ".

Portal Procurados pede informações sobre envolvidos na morte de PM em Campo Grande

PM Teixeira: morto ao reagir 

Foto: Reprodução

Foto: Divulgação
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À disposição Foto: Divulgação

á está disponível em 
todas as plataformas 
digitais a música “Ziri-
guidum”, parceria iné-
dita do duo brasileiro da 
bass music, Tropkillaz, 

com os rappers Rael e Dow.
A faixa tem a marca que fez o 

Tropkillaz tornar-se referência 
mundial: a mistura de elementos 
musicais globais com a brasilida-
de que faz todo mundo dançar, 

Ouça “Ziriguidum”, nova faixa e 
o videoclipe do Tropkillaz com a 
participação de Rael e Dow Raiz

em todos os continentes. Dessa 
vez, a mistura foi da bass music 
com sons brasileiros e jamaicanos.

O videoclipe oficial é uma ani-
mação feita inteiramente pelo 
diretor Marco Loschiavo, que já 
havia trabalhado com a dupla no 
vídeo de “Milk & Honey”, parceria 
com Aloe Blacc, lançada em 2018. 

Considerando todas as dificul-
dades de gravação de um vídeo 
no contexto mundial atual, o dire-
tor usou técnicas de captação de 
imagens reais dos artistas, usando 
um fundo verde em seu estúdio, 
e criou uma história de aventu-

CCulturando ulturando 
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Me chamo Larissa Fernanda 
Barbosa Gonçalves e quero 

ser Musa do Brasileirão.
 Esse ano resolvi viver meus 

sonhos. Antes eu andava per-
dida em minhas escolhas por 

conta das opiniões contrárias, 
mas esse ano resolvi me jogar e ser feliz. Decidi 
tomar minhas próprias decisões. Iniciei a facul-
dade que queria, Educacao Física. Faz 12 anos 
que pratico musculação e de 8 anos para cá, 
não parei mais. Sou corintiana, nasci corintia-
na e sempre serei corintiana, nao sou fanática, 

mas amo ver meu time em campo e curtir cada 
vitória e estar com eles na derrota tambem. O 
concurso é algo que vejo agregando ao meu 
objetivo profissional e em um futuro não mui-
to longe, quero usar minhas redes sociais para 
falar sobre treinos, dietas e assuntos relaciona-
dos a autoestima e amor próprio. A competição 
me dá visibilidade e soma aos meus sonhos. 
Ser candidata ja me traz muitas oportunidades 
e parcerias e acredito que ter o título vai abrir 
mais leques de oportunidades e o meu esforço 
também é essencial para isso
Atividade principal: estudante efucacao fisica
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contato@jornalpovo.com.br

ra dos músicos em um universo 
psicodélico, contada através das 
animações gráficas produzidas, 
digitalmente.

Mas nada disso seria possível 
sem a colaboração dos rappers 
Rael e Dow. Rael, que já conhecia 
Zegon e Laudz de outros tempos, 
ficou animado quando ouviu o 
beat da faixa, que o fez lembrar das 
festas de dancehall que gostava. 

Dow, amigo pessoal de Laudz 
e fã assumido de Zegon e Rael, é 

a voz que fecha a colaboração que 
todos os fãs estavam esperando. 

“Ziriguidum” tem todos os 
elementos que fazem os fãs da 
bass music nacional colocarem 
a música na playlist e assisti-
rem ao vídeo todos os dias: um 
ritmo contagiante e único, vo-
cais poderosos, a batida que só 
o Tropkillaz sabe fazer e uma 
história que remete aos melho-
res momentos da vida, que só a 
música sabe criar.

WWW.MUSADOBRASILEIRAO.COM/CANDIDATA/
LARI.GONÇALVES

Para votar em Larissa basta acessar o link e clicar 
em curtir abaixo da foto principal:



ato final 
de Rafi-
nha pelo 
Flamengo. 
Três dias 
depois de 
ter a saída 
confirmada 
por Marcos 
Braz e se 
desligar do 

elenco antes da vitória sobre 
o Coritiba, o lateral-direito es-
teve pela última vez no Ninho 
do Urubu. Antes de a entrevis-
ta começar, quando o lateral já 
estava emocionado, Gabigol 
entrou na sala com garrafas de 
isotônico e abraçou o amigo.

Outros jogadores acompa-
nharam a despedida de Rafi-
nha. Filipe Luís mandou um 
recado.

- Nós te amamos, obrigado 
por tudo que fez por nós. Você 
deixou um legado. O que vem 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

O
vai ter que suar para chegar na 
sola da tua chuteira.

Foi Rafinha quem pediu es-
paço para uma última entrevis-
ta coletiva. Acostumado com 
o padrão europeu de fim de ci-
clos, não queria ir embora sem 
dar um adeus falando para a 
torcida após pouco mais de um 
ano e cinco títulos.

- Momento difícil para mim 
(emocionado). Queria agradecer 
por tudo. Vim pelo desafio de 
tentar triunfar no Brasil e conse-
gui. Isso que ficou. Vai ficar mar-
cado. Realizei sonhos... campeão 
do Brasileiro e da Libertadores. 
Com 34 anos, ainda ter mercado 
na Europa é um prêmio. Meus 
companheiros são prova de 
que dei meu sangue. Em alguns 
momentos fui para o sacrifício, 
principalmente quando tive a 
lesão no rosto. Foi uma situação 
de risco, mas encarei e deu resul-
tado. Vivi momentos que ficarão 

Rafinha vai ao Ninho pela 
última vez e se emociona 
na despedida do Flamengo

Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Gabigol e Rafinha na entrevista de despedida do lateral

marcados. O embarque para a 
Libertadores e para o Mundial 
ninguém vai apagar. O desfile 
depois do título ficará marcado. 
Agora chegou a hora de encarar 
mais um desafio. É uma decisão 
difícil, tive que pensar muito. 
Tomei decisão com o coração 
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partido. Saio com sensação de 
dever cumprido.

Rafinha defendeu o Flamengo 
em 46 jogos, com 34 vitórias, sete 
empates e cinco derrotas. Não fez gol 
e foi campeão da Libertadores e do 
Brasileirão em 2019, da Supercopa, 
da Recopa e do Carioca em 2020.

Enquanto o lateral atendia a 
imprensa, os agora ex-compa-
nheiros se reapresentavam no 
centro de treinamento. Quar-
ta-feira, às 19h15 (de Brasília), o 
Flamengo recebe o Grêmio, no 
Maracanã, pela quarta rodada 
do Brasileirão.

Após perder Rafinha, o Fla-
mengo definiu Maurício Isla 
como alvo e enviou dirigentes 
para a Europa com o objetivo de 
fechar com o lateral-direito chi-
leno. Sem clube desde o fim do 
contrato com o Fenerbahçe, o jo-
gador tem 32 anos e dois títulos 
de Copa América no currículo. 
Mas como ele joga? Quais são as 
principais características? Con-
versamos com profissionais que 
o acompanharam de perto para 
responder essas questões.

Cria das categorias de base 
da Universidad Católica, Isla 
se profissionalizou na Udi-
nese e teve passagens por Ju-
ventus, Cagliari, QPR e Olym-
pique de Marselha antes de 
chegar ao futebol turco. Pela 
seleção chilena, além dos tí-
tulos já citados, atuou nas Co-
pas do Mundo de 2010 e 2014 
e é o quinto jogador com mais 
partidas na história, com 115 - 
mesmo número de Jara, abai-

xo apenas de Alexis Sànchez 
(133), Medel (126), Claudio 
Bravo (123) e Vidal (116).

Reinaldo Rueda, ex-téc-
nico do Flamengo e atual-
mente no comando do Chile, 
acredita que as característi-
cas do jogador se encaixam 
no perfil do clube e destaca a 
parte ofensiva.

- É um jogador com excelen-
te técnica e uma grande com-
preensão de jogo. Creio que se 
identifica bem com a filosofia 
e o sentimento do Flamengo, 
pela proposta ofensiva. Re-
solve muito bem situações de 
ataque com boa coletividade e 
bons cruzamentos. É um joga-
dor experiente que dará gran-
de contribuição ao Flamengo. 
Será muito positivo para nós 
na seleção também.

O vigor físico e a versa-
tilidade também são apon-
tados como qualidades de 
Isla, de acordo com o jorna-

Ofensividade e vigor físico são 
as características de Isla, lateral-
direito pretendido pelo Flamengo

Isla atuou pelo Fenerbahçe na temporada 2019/20 

lista chileno Rodrigo Funte-
alba, do "La Cuarta".

- Ele foi um dos pilares da 
seleção sub-20 no Mundial do 
Canadá em 2007, onde atuou 
como meio-campista. Depois, 
Marcelo Bielsa levou para o 
time principal e o colocou 
como lateral-direito. É um jo-
gador com um grande vigor 

Foto: Boris Streubel/Getty Images

físico, o que permite percorrer 
todo o campo.

- É muito bom no aspecto tá-
tico, uma de suas principais vir-
tudes. Ele também pode ser pro-
jetado como um grande agente 
ofensivo, com muita chegada na 
linha de fundo. Pode jogar como 
lateral-direito, volante e também 
como zagueiro - completou.

Na temporada 2019/20, 
Isla atuou em 19 partidas das 
34 do Fenerbahçe no Cam-
peonato Turco. O clube ficou 
apenas na sétima posição, fora 
da zona de classificação para 
competições europeias. O la-
teral-direito deu três assistên-
cias, recebeu quatro cartões 
amarelos e um vermelho.


