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m grupo de 
países ricos 
que represen-
ta 13% da po-
pulação mun-
dial comprou 
mais da meta-
de das doses 
de vacina pro-
metidas pelos 
laboratórios 
contra a co-

vid-19, de acordo com um relatório 
da ONG Oxfam divulgado ontem.

A organização analisou os acor-
dos fechados pelas empresas que 
desenvolvem e fabricam as cinco 
principais vacinas contra o coro-
navírus e que estão atualmente 
na última fase de testes clínicos: 
AstraZeneca, Gamaleya/Sputnik, 
Moderna, Pfizer e Sinovac.

"O acesso às vacinas que salvam 
vidas não deveria depender de 
onde se vive ou de quanto dinhei-
ro se tem", declarou Robert Silver-
man, diretor da Oxfam. "O desen-
volvimento e a aprovação de uma 

O percentual de pessoas que já 
tiveram coronavírus na população 
da cidade de São Paulo aumentou 
de 11% para 13,9%, segundo dados 
da prefeitura. A estimativa é de que 
1,64 milhão de adultos tenham tido 

contato com o vírus da Covid-19 na 
capital. Os dados são resultado de 
um inquérito sorológico conduzido 
pela prefeitura.

O aumento da prevalência foi 
maior nas regiões da cidade com 

U
vacina segura e eficaz é crucial, 
mas é igualmente importante ga-
rantir que as doses estejam dispo-
níveis para todos. A covid-19 está 
em todos os lugares", lembrou.

Segundo cálculos da Oxfam, 
os laboratórios deverão produzir 
5,9 bilhões de doses. Isso seria o 
suficiente para cerca de 3 bilhões 
de pessoas, o que leva a crer que 
serão necessárias duas doses. Até 
agora, 2,7 bilhões (51%) das 5,3 
bilhões de doses negociadas fo-
ram encomendadas por países, 
territórios e regiões que incluem 
Estados Unidos, Reino Unido, 
União Europeia, Hong Kong, Ma-
cau, Japão, Suíça e Israel.

As outras 2,6 bilhões de doses 
foram adquiridas, ou receberam 
promessas de aquisição, de países 
em desenvolvimento como Brasil, 
Índia, Bangladesh, China e México, 
entre outros. Segundo a Oxfam, 
uma das principais candidatas, a 
vacina do laboratório Moderna 
recebeu pedidos de governos ava-
liados em US$ 2,5 bilhões, mas a 

Países ricos reservaram metade 
de futuras doses de vacinas 
contra covid-19

Percentual da população que já teve Covid-19 
na cidade de SP sobe de 11% para 13,9%; 
aumento foi maior nas áreas mais ricas

empresa vendeu para os países 
ricos as opções de compra de toda 
sua produção.

A ONG pediu que uma "vacina 
do povo", que seria distribuída gra-
tuitamente e com base nas neces-
sidades de cada país, também seja 
disponibilizada. "Isso só seria pos-
sível se as corporações farmacêu-
ticas permitissem que as vacinas 

fossem produzidas compartilhan-
do gratuitamente as patentes, em 
vez de proteger seus monopólios 
e vender em função da melhor 
proposta", concluiu. A organização 
calculou que o custo estimado do 
suprimento da vacina para cada 
habitante do planeta é inferior a 1% 
do impacto previsto na economia 
mundial pela covid-19.

Em seu discurso nesta 
quarta-feira (16), em frente ao 
Parlamento europeu, a presi-
dente da Comissão Europeia, 
Ursula von Der Leyen, alertou 
para o perigo do "nacionalis-
mo das vacinas", que coloca 
as populações em perigo, pe-
diu cooperação dos Estados 
em matéria de saúde.

Fadiga e dor de cabeça estão entre os efeitos colaterais da vacina da Pfizer

maior Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH). Nas regiões de IDH 
alto, marcadas em azul no mapa 
abaixo, a prevalência aumentou 
53%. As áreas de IDH alto são, em 
geral, as regiões mais ricas da cidade.

O aumento foi ainda maior 
na região Centro-Oeste, área 
também considerada mais rica: 
nesta região, a prevalência su-
biu 100% em relação à fase ante-
rior do inquérito. A prevalência 

também subiu nas regiões Leste 
(de 12,3% da população com an-
ticorpos para 19,6%) e Norte (de 
8,3% para 12,1%).

A proporção de indivíduos que 
não desenvolveram sintomas va-
riou pouco entre as fases do estudo, 
mas permanece alta: cerca de 40% 
dos casos na cidade são assintomá-
ticos, segundo o inquérito.

A presença de anticorpos contra 
o vírus, que estava estável na capi-

tal desde 20 de julho, aumentou: 
na fase anterior do inquérito, que 
avaliou o período até 17 de agosto, a 
prevalência era de 11% e a estimativa 
era de 1,3 milhão de adultos com an-
ticorpos na cidade, mesmo valores 
encontrados nas fases 2 (até 20 de 
julho) e 3 (até 6 de agosto).

Apesar de ter subido mais nas 
regiões de IDH elevado, a presen-
ça do vírus ainda é maior nas áre-
as menos desenvolvidas.
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p r e s i d e nt e 
Jair Bolso-
naro (sem 
partido) afir-
mou que o 
Brasil “está 
de parabéns” 
pela forma 
como pre-
serva o meio 

ambiente, nesta quinta-feira 
(17). A declaração foi dada na ci-
dade de Coremas, no Sertão da 
Paraíba, durante a inauguração 
de um complexo de produção 
de energia solar.

“O Brasil é o país que mais pre-
serva o meio ambiente. E alguns 
não entendem como, é o país que 
mais sofre ataques vindo de fora 
no tocante ao seu meio ambien-
te. O Brasil está de parabéns da 
maneira como preserva esse seu 
meio ambiente”, declarou.

Bolsonaro afirmou que grande 
parte da matriz energética do país 

O
vem de fontes renováveis, como 
hidroelétricas, usinas eólicas e so-
lares e biomassa.

A declaração foi feita no mo-
mento em que o Pantanal vive o 
mês de setembro com mais focos 
de incêndio desde o início da série 
histórica do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe), em 
1998: foram 5.603 focos de calor 
detectados em apenas 16 dias, 
contra 5.498 registrados no mês 
inteiro de setembro em 2007 – o 
recorde para o mês até este ano.

Na terça-feira (15), oito países 
europeus enviaram uma carta 
ao vice-presidente da Repúbli-
ca, Hamilton Mourão, em que 
dizem que o aumento do des-
matamento dificulta a compra 
de produtos brasileiros por con-
sumidores do continente.

Visita à Paraíba
A visita de Bolsonaro à Pa-

raíba nesta quinta é a segunda 

Bolsonaro diz que Brasil 'está 
de parabéns' pela forma como 
preserva o meio ambiente

Bolsonaro chega à Paraíba para inauguração de complexo de produção de energia solar em Coremas 

desde que ele foi eleito. A pri-
meira foi em novembro de 2019, 
em Campina Grande.

Bolsonaro desembarcou no 
aeroporto de Juazeiro do Nor-
te, no Ceará, para visitar a Pa-
raíba e chegou em Coremas de 
helicóptero por volta das 9h30. 
O evento começou às 12h, e 
o presidente participou sem 
máscara, assim como quase to-
dos os presentes no palanque, 
apesar de um decreto estadual 

obrigar o uso do equipamento 
de proteção em locais públicos 
em todo o estado.

Batizada de Complexo So-
lar de Coremas, a obra inau-
gurada pelo presidente é de 
iniciativa do setor privado, 
numa parceria da empresa 
dinamarquesa Nordic Power 
Partners e da desenvolvedo-
ra brasileira Rio Alto Energia, 
mas tem apoio do Ministério 
de Minas e Energia e finan-

ciamento do Banco do Nor-
deste, do governo federal.

O complexo já está em opera-
ção, com três fases já em funcio-
namento. A inauguração marca 
o início, em setembro, de mais 
cinco fases do projeto.

O investimento total do 
projeto foi de R$ 482 mi-
lhões, contando com R$ 287 
milhões do Banco do Nordes-
te e R$ 195 milhões da empre-
sa dinamarquesa.

O Pantanal passa pelo 
setembro com mais focos 
de incêndio desde o início 
da série histórica do Insti-
tuto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe), em 1998: 
foram 5.603 focos de calor 
detectados em apenas 16 
dias, contra 5.498 registra-
dos no mês inteiro de se-
tembro em 2007 – o recor-
de para o mês até este ano.

Em comparação a 2019, 
quando setembro teve 2.887 
focos detectados em 30 dias, 
o mesmo mês de 2020 já 
apresenta uma alta de 94%. 
O número de focos neste 
mês está 188% acima da mé-
dia histórica do Inpe para se-
tembro, que é de 1.944 pon-
tos de incêndio

Três meses antes de ter-
minar, 2020 também ultra-
passou o recorde de quei-
madas em um ano para o 
bioma: foram 15.756 focos 
registrados desde janeiro 
até quarta-feira (16). Antes, o 
número mais alto havia sido 
registrado em 2005, com 
12.536 focos em todo o ano. 
A alta é de cerca de 26%.

O fogo já destruiu 85% do 
Parque Estadual Encontro 
das Águas, refúgio das onças 
pintas-pintadas. Com relação 
à área perdida para os incên-
dios, o instituto apresenta os 
dados mensalmente: a última 
estimativa, contabilizada até 
31 de agosto, apontava uma 
perda de 12% do bioma neste 
ano – foram 18,6 km².

Para o diretor-executivo da 
SOS Pantanal, Felipe Augusto 
Dias, a única perspectiva de 
melhora na situação é a chu-
va – e em grande volume.

"Não tem outra perspec-
tiva. O fogo fica queimando 
por baixo, vai queimando e 
depois surge de novo na su-

C r e s c e  e m  3  m i l h õ e s  o  n ú m e r o  d e  p e s s o a s  e m      
s i t u a ç ã o  d e  i n s e g u r a n ç a  a l i m e n t a r  g r a v e

Pantanal tem mês de setembro com mais 
focos de incêndio na história

Depois de recuar em mais 
da metade em uma década, a 
fome voltou a se alastrar pelo 
Brasil. Em cinco anos, aumen-
tou em cerca de 3 milhões o 
número de pessoas sem acesso 
regular à alimentação básica, 
chegando a, pelo menos, cerca 
de 10,3 milhões o contingente 
nesta situação. É o que apon-
tam os dados divulgados nesta 
quinta-feira (17) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE).

O levantamento foi feito 
entre junho de 2017 e julho de 
2018 e apontou piora na ali-
mentação das famílias brasilei-
ras. Entram na conta somente 
os moradores em domicílios 
permanentes, ou seja, estão 
excluídas do levantamento as 
pessoas em situação de rua, o 
que poderia aumentar ainda 
mais o rastro da fome pelo país.

Além do aumento da popu-
lação que passa fome no país, a 
pesquisa mostrou também que:

O Brasil atingiu o menor pa-
tamar de pessoas com alimen-
tação plena e regular

A fome é mais prevalente 
nas áreas rurais

Quase metade dos famin-
tos vive na Região Nordeste 
do país

Metade das crianças com 
até 5 anos vive tem restrição 
no acesso à alimentação de 
qualidade

Mais da metade dos domi-
cílios onde há fome são chefia-
dos por mulheres

Quanto maior o número 
de moradores no domicílio, 
menor é o acesso à alimen-
tação plena

Classificado pelo IBGE como 
segurança alimentar, o acesso 
pleno e regular aos alimentos 
de qualidade - em quantidade 
suficiente, sem comprometer 
o acesso a outras necessidades 
essenciais - atingiu o menor pa-
tamar em 15 anos.

"Ao olhar para a série his-
tórica, a gente observa que 
houve diminuição da segu-
rança alimentar e o conse-
quente aumento dos índices 
de insegurança alimentar 
entre a população brasileira", 
enfatizou o gerente da Pes-
quisa de Orçamentos Fami-
liares (POF) do IBGE, André 
Luiz Martins Costa.

No momento quem sofre mais com as queimadas são os animais 

Foto: Divulgação

perfície, porque às vezes a 
água não infiltra o suficien-
te. Para apagar, o ideal é que 
chova, e que chova muito", 
explica Dias.

Ele explica que, mesmo an-
tes da ocupação da região, o 
Pantanal já pegava fogo, só que 
a maioria dos incêndios estava 
associada a causas naturais, 
como raios – que costumam 
ocorrer junto com as chuvas, 
nos períodos úmidos, o que 
não é o caso agora. Além das 
queimadas, a região também 
enfrenta uma seca histórica – o 
maior período de estiagem em 
47 anos, segundo o diretor. A 
falta de água contribui para o 
alastramento das chamas.
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relator, o 
d e p u t a d o 
Rodrigo Ba-
celar (SDD), 
leu as 77 
páginas do 
documento 
por pou-
co mais de 
duas horas, 

na presença dos 24 dos 25 de-
putados que formam a comis-
são (veja abaixo quem estava 
em plenário).

Em seguida, os deputados 
discursaram sobre o relatório 
e ao final deram os seus votos. 
O deputado Leo Vieira, do PSC, 
mesmo partido do governador 
afastado, também votou a favor 
do relatório.

Após a aprovação do relató-
rio pela comissão especial nesta 
quinta, o processo será analisa-
do em plenário da Alerj na se-
mana que vem.

O
Nesta sexta-feira (18), o Diá-

rio Oficial publicará o resultado 
da votação do relatório. Veja 
abaixo o passo a passo do pro-
cesso de impeachment.

O que diz Witzel
Cerca de uma hora após o 

encerramento da sessão, o 
governador afastado do RJ 
fez um publicação em uma de 
suas redes sociais. Ele diz que 
não cometeu crimes e está 
sendo julgado sem direito à 
ampla defesa.

"Recebo com respeito e 
tranquilidade a decisão da 
comissão da Alerj. Além da 
defesa por escrito, antes da 
votação em plenário faria a 
minha defesa presencial, de-
monstrando que não cometi 
crime de responsabilidade. 
Tenho confiança em um jul-
gamento justo." disse em um 
dos pontos da publicação.

Alerj aprova por unanimidade o relatório 
pelo prosseguimento do processo de 
impeachment de Wilson Witzel

Wilson Witzel, afastado do governo do RJ após denúncia de corrupção e lavagem de dinheiro

Passo a passo do processo 
de impeachment

O resultado da votação do rela-
tório será publicado no Diário Ofi-
cial nesta sexta-feira (18)

A partir de segunda-feira 
(21) começa a contar prazo de 
48 h para o parecer ser inserido 
na pauta do plenário da Alerj

Contadas as 48 h, o parecer 
já pode ser votado já na quar-
ta-feira (23)

A votação em plenário pode 
durar mais de um dia

Após a votação em plenário, o 
texto é publicado em Diário Oficial

Se o resultado for pelo impea-
chment do governador, o Tribunal 
de Justiça é comunicado para dar 
início à formação do Tribunal Misto

Esse tribunal é formado por 5 
deputados (eleitos pela Alerj) e 5 
desembargadores (eleitos por sor-
teio com critérios definidos pelo TJ)

A partir da formação do Tribu-

nal Misto começa uma nova etapa 
onde o governador é afastado por 
até 180 dias enquanto o tribunal 
analisa a questão.

O que disse o relatório
Na leitura, o relator listou uma 

série de denúncias contra o gover-
nador afastado pelo STJ no último 
dia 28 de agosto após a Operação 
Tris In Idem, que investiga desvios 
de recursos da saúde no governo 
do RJ em contratos emergenciais.

Ex-deputado estadual e can-
didato a vice-governador na 
chapa de Eduardo Paes ao go-
verno do estado em 2018, Com-
te Bittencourt recusou o convi-
te do governador em exercício 
Cláudio Castro para comandar 
a secretaria estadual de Edu-
cação. A decisão foi anunciada 
hoje a Castro. Também nesta 
quinta-feira foi nomeado o se-
cretário José Luis Zamith, que 
volta ao governo para a pasta de 
Planejamento.

Ex-presidente da comissão 
de Educação da Assembleia 
Legislativa do Rio (Alerj) por 
quatro mandatos, Comte ale-
gou motivos pessoais para não 
aceitar ser o novo secretário. A 
secretaria de Educação está sob 
o comando interino da subse-
crerária Claudia Lasry Martins 
desde a quarta-feira, dia 16, 
quando Pedro Fernandes foi 
exonerado em edição extra do 
Diário Oficial. Ele está em prisão 
domiciliar desde a última sex-
ta-feira, dia 11, por suspeita de 
envolvimento em esquemas de 

desvios na área social do estado 
e prefeitura, investigados pelo 
Ministério Público Estadual na 
operação Catarata.

Zamith retorna
Ex-secretário da Casa Civil 

do governador afastado Wil-
son Witzel, José Luis Zamith 
é mais um rosto conhecido no 
Palácio Guanabara que retor-

Marco Aurélio suspende inquérito até plenário do 
STF decidir se Bolsonaro depõe pessoalmente

Ex-deputado recusa convite para assumir 
a secretaria estadual de Educação no Rio

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Marco Au-
rélio Mello suspendeu, nesta 
quinta-feira (17), a tramitação 
do inquérito que avalia se o 
presidente Jair Bolsonaro ten-
tou interferir na Polícia Federal.

Marco Aurélio decidiu tam-
bém que caberá ao plenário do 
STF definir se Bolsonaro pode 
enviar depoimento por escrito 
ou, se preferir, escolher o me-
lhor dia para ser ouvido.

A data do julgamento será 
definida pelo presidente do 
STF, ministro Luiz Fux. Até a 
decisão do plenário, o inqué-
rito fica paralisado e o depoi-
mento, suspenso.

A investigação aberta em 
maio tem como base acusações 
do ex-ministro da Justiça Ser-
gio Moro. Bolsonaro nega inge-
rência na PF. A polícia pediu ao 
STF mais 30 dias para concluir 
a apuração do caso.

A decisão de Marco Aurélio 
Mello atende a um recurso 
da Advocacia-Geral da União 
(AGU), que defende que Bol-
sonaro possa depor por es-

crito. Na semana anterior, o 
relator do inquérito, ministro 
Celso de Mello, havia rejei-
tado essa possibilidade (veja 
detalhes abaixo).

Na decisão desta sexta, Mar-
co Aurélio Mello cita que Bol-
sonaro já tinha sido intimado 
pela Polícia Federal a depor na 
próxima semana, entre segun-
da (21) e quarta-feira (23).

"Considerada a notícia da 
intimação para colheita do 
depoimento entre 21 e 23 de 
setembro próximos, cumpre, 
por cautela, suspender a se-
quência do procedimento, de 
forma a preservar o objeto 
do agravo interno e viabilizar 
manifestação do Ministério 
Público Federal", escreveu 
Marco Aurélio Mello.

O magistrado diz que a sus-
pensão servirá, também, para 
que o Ministério Público Fede-
ral (MPF) se manifeste sobre o 
tema. Em julho, o procurador-
-geral da República, Augusto 
Aras, defendeu no STF que Bol-
sonaro deveria ter o direito de 
escolher como depor.

Comte Bittencourt recusou o convite para ser Secretário de Educação do Estado do Rio

 Foto: Gabriela Fittipaldi 

na ao governo. Ele fez parte 
da equipe de transição, ocu-
pou a pasta desde o início do 
governo e pediu exoneração 
em setembro do ano passado, 
com a chegada de André Mou-
ra. Segundo Zamith, o foco do 
trabalho na secretaria estadu-
al de Planejamento, Gestão e 
Governança será a melhoria 
da eficiência do governo.
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m menino 
de 7 anos 
está entre 
as vítimas 
de um ti-
roteio que 
ocorreu du-
rante uma 
festa de 
aniversário, 

na noite desta quarta-feira, 
no bairro Caioaba, em Nova 
Iguaçu, na Baixada Flumi-
nense. Além dele, uma ido-
sa foi ferida e um homem 
morreu no local. A criança 
foi atingida no rosto e está 
internada no CTI de um hos-
pital particular na cidade.

— Minha filha é amiga de 

U
infância da mãe da criança. 
Ela tinha chegado na fes-
ta havia dez minutos. Do 
nada, começaram os tiros. 
A bala entrou na bochecha e 
saiu do outro lado. Poderia 
ter um desfecho trágico em 
nossa família. Ele foi opera-
do e, graças a Deus, está no 
CTI pediátrico e se recupera 
bem — contou Orlando Car-
doso, de 57 anos, avô mater-
no do menino.

De acordo com informa-
ções do 20º BPM (Mesqui-
ta), por volta das 21h, ban-
didos chegaram atirando 
na casa onde ocorria a co-
memoração, na Rua Doutor 
Sá Rego. Um homem, iden-

Menino de 7 anos baleado em 
festa de aniversário na Baixada 
está internado em CTI

Marca de tiro no portão da casa onde ocorria uma festa de aniversário

tificado como Dalmo Alves 
Lima, morreu no local. Railsa 
Wanderley, de 63 anos, foi 
ferida no peito e na barriga. 
Ela está internada no Hospi-
tal Geral de Nova Iguaçu. De 
acordo com a assessoria de 
imprensa da prefeitura, Rail-

sa passou por uma cirurgia e 
está em estado estável.

Orlando, avô do menino, disse 
que o bairro sempre foi tranquilo:

— Sou morador aqui há 30 
anos. Sempre foi bairro tranqui-
lo. Essas fatalidades acontecem 
em todo lugar, como aconteceu 

ontem onde meu neto estava, 
numa festa de criança.

A Delegacia de Homicí-
dios da Baixada Fluminense 
(DHBF) fez uma perícia na 
casa. A especializada inves-
tiga o que motivou o ataque 
contra o imóvel.

Dalmo Alves Lima morreu no local

Menos de dois dias após um 
assalto a passageiros de um 
ônibus da linha 712 na Avenida 
Brasil, que culminou com um 
tiro na cabeça do enfermeiro 
Luiz Otávio Rodrigues da Sil-
va, de 27 anos, um outro ata-
que na mesma via deixou um 
criminoso morto, uma mulher 
com um ferimento numa das 
pernas e provocou pânico, na 
manhã desta quinta-feira.

O assaltante foi morto 
por um policial que estava 
dentro do ônibus e disparou 
contra ele. Ferido, obrigou o 
motorista Josézimo Soares 
dos Santos a abrir a porta da 
frente apontando uma arma. 
O homem correu, mas caiu a 
cerca de 50 metros do ponto 
de ônibus já morto.

O outro assaltante foi 
pego por passageiros e es-
pancado. Moradores de uma 
favela próxima pegaram o 
criminoso e o amarraram 
machucado num poste. O 
ônibus da Viação Rio Minho 
faz o itinerário Nova Iguaçu-
-Niterói. O motorista contou 
os momentos de pânico.

— Foi uma manhã de livra-
mento. Infelizmente, o nosso 
psicológico fica abalado mes-
mo estando acostumado com 
a violência no Rio de Janeiro. 
Foi um livramento não só para 
mim, mas acredito que para 

todos os passageiros porque 
eles entraram no ônibus já 
anunciando assalto e tocando 
terror dizendo que se alguém 
se mexesse iam matar todo 
mundo. Ouvi tiros e o homem 
caiu na escada ao meu lado. 
Apontou uma arma e me obri-
gou a abrir a porta. Esbarrei 
nas manetes e as duas portas, 
a da frente e a traseira, se abri-
ram. Foi quando passageiros 
começaram a descer do ôni-
bus em movimento. E uma 
mulher acabou quebrando a 
perna — contou o motorista, 
há 40 anos na profissão.

Ele disse ainda que o ou-
tro bandido foi pego por 
passageiros e por ele mesmo 
e amarrado.

A Secretaria estadual de Saú-
de informou que o enfermeiro 
Luiz Otávio Rodrigues da Silva 
segue internado em estado gra-

PM da UPP Lins morre em ataque de
 bandidos armados no Morro do Quitungo

Homem é morto por policial em tentativa 
de assalto em ônibus na Avenida Brasil

 Um PM morreu, na noite 
desta quarta-feira,  durante 
um ataque a tiros em Brás 
de P ina, na Zona Norte do 
Rio.  De acordo com teste-
munhas, o soldado Hugo 
Augusto Costa Maciel,  de 
29 anos, estava  de folga 
em uma barbearia,  na Rua 
Pequiri,  no Morro do Qui-
tungo, quando criminosos 
armados chegaram de car-
ro e atiraram contra ele.

O soldado, que era lota-
do na UPP Lins,  chegou a 
reagir,  mas foi baleado. Ele 

foi socorrido por popula-
res no Hospital Estadual 
G etúlio Vargas,  na Penha, 
mas não resistiu aos feri-
mentos.

A Polícia Militar disse la-
mentar a morte do soldado, 
que estava na corporação 
há cinco anos.

A Delegacia de Homicí-
dios da Capital (DHC) in-
vestiga o caso.

"Diligências estão sendo 
feitas e a investigação está 
em andamento",  a Polícia 
Civ il  informou, em nota.

Passageiros de ônibus sofreram tentativa de assalto na Avenida Brasil, e policial reagiu 

Soldado Hugo Augusto Costa Maciel estava há cinco anos na PM

Foto: Divulgação

Foto: Arquivo Pessoal

víssimo no Hospital Estadual 
Getúlio Vargas, na Penha.

Roubos comuns na mira
Após assumir o comando da 

Polícia Civil, o novo secretário, o 
delegado Allan Turnowski, afir-
mou que o combate aos roubos 
de rua terá ênfase em sua admi-
nistração. Logo após assumir 
a pasta nesta segunda-feira, ao 
ser escolhido pelo governador 
em exercício Cláudio Castro, 
Turnowski disse que os crimes 
que afetam mais o dia a dia da 
população, como roubos de ce-
lulares e em coletivos, estão em 
sua mira. A decisão é pautada 
pela observação - desde o ano 
passado, quando voltou para a 
corporação - do volume de re-
clamações sobre esse tipo de 
ocorrência. Os roubos comuns 
são maioria entre os que bus-
cam o serviço da polícia.
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m 2017, 
M e s q u i t a 
estava afun-
dada em dí-
vidas. Com 
mais de R$ 
130 milhões, 
o antigo go-
verno dei-
xou débito 
com servi-

dores e fornecedores de servi-
ço, além de prejudicar a previ-
dência municipal. Mais do que 
corrigir o rombo, minha gestão 
buscou estar coerente com 
meu discurso, criando transpa-
rência com o mesquitense. 

Assim que assumi, garanti a 
implementação de um sistema

que esclarecesse os gastos 
feitos pelo poder público. Pelo 
site, o mesquitense tem acesso 
às informações de 61 áreas da 

O
gestão, de forma rápida e com-
pleta. Onde é possível consultar 
questões como prestações das 
contas municipais, conferin-
do ainda, repasses, programas, 
projetos e ações realizadas pela 
administração.

Em apenas 1 ano, estabelece-
mos o cadastro de 95% das con-
tas municipais e cumprimos 19 
dos 20 itens estabelecidos pelo 
Tribunal de Contas Estadual. 
Sendo, ainda, uma das únicas 
cidades do Estado com mais de 
80% de aproveitamento.

Desde então, trabalhamos 
nas atualizações de informa-
ções e serviços conforme a 
necessidade do munícipe. 
Passamos a disponibilizar a 
lista das mais de 11 mil famí-
lias atendidas pelo programa 
do Bolsa Família, além das 
demandas requeridas e efetu-

Exemplo de gestão, Mesquita 
garantiu a honestidade através 
da Transparência

Rosangela Gomes e de seu vice, Thiago Rachid

adas pelo COLAB – convênio 
de colaboração entre o mes-
quitense e o poder público. 

As ações foram reconhecidas 
e contempladas por grandes ór-
gãos públicos.

Em 2018, por exemplo, con-
quistamos o primeiro lugar 
do Estado em transparência, 
segundo o ranking da Contro-
ladoria Geral da União (CGU). 
Na época, 691 quesitos foram 

avaliados pela CGU e, com o 
bom desempenho, garantimos a 
Mesquita nota de 9,15 em 10. 

O serviço não é simples, mas 
é uma questão de manter a 
honestidade do ofício. Minha 
equipe se esforçou para manter 
atualizada a lista de serviços, 
como diário oficial, diárias e 
passagens, leis, orçamentos e 
despesas, também disponíveis 
no portal.  Nos últimos quatro 

anos, vi Mesquita passa de 68° 
lugar, no ranking

dos municípios em transpa-
rência realizado pelo Ministé-
rio Público do Estado, para o 
primeiro lugar. A honraria veio 
em 2020, colocando nossa ci-
dade no topo dos 92 municí-
pios do Rio de Janeiro. Tudo 
para que pudesse cumprir com 
o que prometi durante minha 
campanha em 2016. 

O pianista belforroxen-
se, Isaque Alves da Silva, 12 
anos, mostrou que “não sai 
do tom” quando o assunto 
é solidariedade. Mesmo de-
pois de ganhar notoriedade 
em diversas matérias publi-
cadas, o garoto manteve os 
pés no chão e realiza, nes-
te sábado (19), a partir das 
17h, na Praça de Heliópolis, 
Belford Roxo, o “Recital de 
Piano Você com a Apae”. Os 
organizadores pedem que, 
quem puder, leve um quilo 
de alimento não perecível.

        Na praça serão colo-
cadas 400 cadeiras, com 
distância de pelo menos um 
metro e meio uma da outra, 
além da higienização das 
mãos com álcool em gel. O 
espetáculo será para 400 
pessoas e será obrigatório 
o uso de máscaras. Um dos 
objetivos do evento é ajudar 
à Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais (Apae). 
Quem quiser também pode 
colaborar com a “vaquinha”. 
Basta clicar no link vaka.
me/1253593 e fazer qualquer 
doação em dinheiro para a 
entidade.

Ansioso para apresentar 
pela primeira vez em Belford 
Roxo, Isaque não esconde a 
ansiedade em tocar para o 
público de sua cidade. “Não 
conseguirei dosar a emo-
ção, mas tocarei para muitas 
pessoas que conheço e para 
outras que terão a oportuni-
dade de participar de um re-
cital”, resumiu Isaque.

Isaque mostrou sua voca-
ção aos nove anos, quando 
pediu para tocar o teclado 
do pai. Achando que era 
apenas uma brincadeira de 
criança, Isaque surpreendeu 

Queimados promove testagem rápida de Covid-19 
em profissionais da rede estadual de educação 

Jovem pianista de Belford Roxo
faz recital na praça para ajudar a Apae

O acompanhamento dos in-
dicadores da pandemia no mu-
nicípio de Queimados é um dos 
fatores decisivos para o enfrenta-
mento ao novo coronavírus. Por 
isso, para projetar um possível 
retorno dos profissionais às unida-
des escolares, a Prefeitura de Quei-
mados atendeu uma solicitação da 
Diretoria Regional Administrativa 
Metropolitana I e promoveu a re-
alização de testes rápidos em fun-
cionários estaduais da educação. 
Ao todo, cerca de 150 profissionais 
foram submetidos ao exame nesta 
quinta-feira (17), no Colégio Esta-
dual Prefeito Luiz Guimarães, loca-
lizado no bairro Vila do Tinguá.

De acordo com o secretário 
municipal de Saúde, Elton Teixei-
ra, os resultados poderão estabe-
lecer ações para o retorno das au-

las de forma segura. “O teste nos 
funcionários estaduais da edu-
cação nos auxiliará no planeja-
mento para o próximo ano letivo 
no município. Desta forma será 
possível a busca por movimentos 
favoráveis ao retorno das aulas 
junto ao enfrentamento do novo 
coronavírus,  afirma o gestor.

Segundo a secretária munici-
pal de Educação, Dilcelina Vas-
concelos, ainda não há definição 
de data para o retorno. “Estamos 
trabalhando para encontrar um 
meio seguro para a volta às aulas 
na cidade, mas ainda não há um 
calendário definido. Nós segui-
mos orientações do Ministério 
de Saúde, da Secretaria Estadual 
de Educação e do Comitê Cien-
tífico Municipal de Queimados 
Enfrentamento à Covid-19.

Isaque Alves, Explorando o talento para o bem

Cerca de 150 funcionários realizaram o exame nesta quinta-feira

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação 

toda a família. “Ele tocou 
“Charios of Fire” (tema do 
filme Carruagens de Fogo) 
de forma impecável. Tirou 
a música de ouvido sem eu 
nunca ter ensinado nenhu-
ma nota. Depois disso, le-
vei o Isaque até uma escola 
de música aqui em Belford 
Roxo. O professor ao vê-lo 
tocar nos disse que ele seria 
um grande pianista. Em três 
meses o menino já tocava 
repertório clássico de Bach, 
Mozart”, conta com orgulho 
Marcos da Silva, 46 anos, 
pai de Isaque.

 



Comemoração

riado em 2010, 
pela atriz Daniele 
Yanes, que iniciou 
a carreira artística 
interpretando a 
Narizinho do Sítio 
do Picapau Ama-
relo (1981-82, Rede 
Globo), o projeto 
InConto Marcado 

chega ao Rio de Janeiro, tendo 
como uma das ações a exibição 
on line o espetáculo “Plantou Pa-

lavra, Colheu Poesia”, baseada na 
obra homônima de Socorro Acioli, 
com poemas originais de Rodrigo 
Sestrem e trechos de poemas de 
Patativa do Assaré. A partir do dia 
21 de setembro, o espetáculo será 
transmitido o 1º episódio dos 6 
vídeos que serão disponibilizados 
a cada semana, contando a histó-
ria/narrativa do espetáculo (uma 
adaptação do livro homônimo da 
escritor a Socorro Acioli, vencedo-
ra do Prêmio Jabuti).

Teatro on Line - Plantou 
Palavra, Colheu Poesia

O público poderá acompanhar 
as ações pelo canal do YouTube 
do projeto (https://www.youtube.
com/incontomarcado) e no site  
www.incontomarcado.com.br. O 
projeto é patrocinado pela ENEL, 
através da lei de Incentivo à Cultura.

Dirigido e roteirizado por Da-
niele Yanes, o espetáculo é uma 
singela homenagem aos poetas 
e à arte popular brasileira. Com 
uma estética vibrante e conteúdo 
musical, brincante e profundo, o 
espetáculo passeia por várias lin-
guagens em sua concepção, com 
a presença de bonecos, pernas 
de pau, música ao vivo, poesia. A 
peça é uma adaptação teatral da 
obra de Socorro Acioli, escritora 
cearense, uma das mais referen-
dadas autoras brasileiras de lite-
ratura infantil e juvenil, da atua-
lidade. No palco, Diego Marques, 
Jefferson Tinoco e Geórgia Dielle, 
atores cearenses da nova geração 
de grande talento, com formação 
em artes cênicas e art e popula r, 

C
DA REDAÇÃO contato@jornalpovo.com.br

França é nome de destaque nas artes cênicas do Rio e vencedor do Prêmio Shell de Teatro
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CCulturando ulturando 

eu nome é Kamilla Dias, 
tenho 24 anos, moro em 

Belo Horizonte, sou estu-
dante de Direito e também 

trabalho como atriz e bai-
larina do Ding Dong no Do-

mingão do Faustão, também 
sou Musa  do Cruzeiro Esporte Clube, meu 
time do Coração. No primeiro tempo de con-
finamento foi bem tedioso, mas agora está 
sendo um momento de reflexão e aprendi-
zado. O cenário é péssimo! Nunca imaginei 
passar por nada parecido, mas também é um 
momento importante para aprendermos a 
valorizar as coisas simples da vida, como a 

saúde, família, as pausas, estar perto de pes-
soas que amamos e ajudar o próximo.
 venho colecionando 35 mil seguidores no 
meu  perfil do Instagram. Neste período de 
quarentena estou trabalhando, mas conti-
nuo me  exercitando fisicamente e mental-
mente. Todos os dias acordo cedo e medito. 
Tiro esse tempo só para mim. Penso na mi-
nha vida, na forma como trato as pessoas ao 
meu redor e em como posso ajudar alguém. 
Só depois disso, me abro para dia. Continuo 
fazendo exércitos físicos e me prevenindo. 
Sinto muita saudade do ritmo que tinha de 
gravações, ensaios e faculdade, mas tenho 
muita fé que tudo vai passar logo.
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que dão vida a diversos persona-
gens, ao longo da narrativa. 

Traçando um paralelo com a vida 
de Patativa, a peça narra a história de 
Francisco, um menino que se retira 
com a família para Assaré e conhe-
ce um agricultor e poeta chamado 
Antônio. A partir deste encontro, 
começa sua aventura em busca de 
descobrir como se faz poesia.

Com uma estrutura técnica 
independente o projeto possui 
a sua caixa cênica, num formato 
flexível, com total autonomia, 
podendo adaptar-se a diferentes 
locais, possibilitando a sua plena 
itinerância e circulação, tanto em 
teatros convencionais como em 
espaços alternativos e públicos 
(praças, quadras, etc).
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Uefa divul-
gou nesta 
quinta-feira 
os candi-
datos aos 
prêmios de 
melhor jo-
gador por 
posição da 
última Liga 
dos Campe-

ões. A confederação europeia 
vai anunciar os vencedores 
nas categorias goleiro, defen-
sor, meio-campista e atacante 
no dia 1º de outubro. Chama 
a atenção o fato de Cristiano 
Ronaldo e Lionel Messi terem 
ficado fora da lista. Por outro 
lado, Neymar está na disputa.

Campeão da Champions, o 
Bayern de Munique é o time 
com o maior número de repre-
sentantes: sete no total. O vice 
Paris Saint-Germain emplacou 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

O
três nomes na disputa. Os ou-
tros dois "intrusos" são do Atléti-
co do Madrid e Manchester City.

Os concorrentes na posição 
de goleiro são: Jan Oblak, do 
Atlético de Madrid; Manuel 
Neuer, do Bayern de Muni-
que; e Keylor Navas, do Paris 
Saint-Germain. Entre os três, o 
menos vazado foi Navas, com 
apenas seis gols sofridos. Mas 
Neuer foi quem mais teve jogos 
sem ser vazado (seis).

Na categoria "defensor", do-
mínio do Bayern. Foram esco-
lhidos o lateral-direito Joshua 
Kimmich, o lateral-esquerdo 
Alphonso Davies e o zaguei-
ro David Alaba. Kimmich foi 
quem mais partidas disputou 
(11), mais gols fez (dois), e mais 
assistências deu (três).

A briga promete ser ferrenha 
para o título de melhor meio-
-campista da última Cham-

Messi e Cristiano Ronaldo ficam Messi e Cristiano Ronaldo ficam 
fora da lista para os melhores dafora da lista para os melhores da  
Champions; Neymar está na brigaChampions; Neymar está na briga

Foto: Divulgação

Neymar consegue ainda figurar na lista para o melhor do mundo
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pions. Os candidatos são Thiago 
Alcântara e Thomas Müller, do 
Bayern de Munique, e Kevin De 
Bruyne, do Manchester City. O 
alemão tem os números mais 
significativos: mais jogos (10), 
mais gols (quatro) e mais assis-
tências (três).

Será que a dupla do PSG, 
formada por Neymar e Kylian 
Mbappé, vai conseguir tirar de 
Robert Lewandowski o prêmio 
de melhor atacante? Os núme-
ros do polonês impressionam: 

em 10 jogos, foram 15 gols e 
seis assistências pelo Bayern. 
Neymar teve três gols e quatro 
assistências. Mbappé teve cinco 
gols e cinco assistências.

O júri foi formado com os téc-
nicos dos 32 clubes que disputa-
ram a fase de grupos da Liga dos 
Campeões, somados a 55 jorna-
listas (um para cada associação 
nacional da Uefa). Os treinado-
res foram impedidos de votar 
nos atletas de suas próprias 
equipes. Os jurados deveriam 

escolher seu top 3 para cada po-
sição, com o primeiro levando 
cinco pontos, o segundo três, e 
o terceiro apenas um.

Os eleitos na temporada 
2018/19 foram: Alisson, Van 
Dijk, De Jong e Messi.

Os vencedores de cada cate-
goria já foram definidos na vota-
ção. O anúncio dos ganhadores 
será realizado em 1º de outubro, 
mesmo dia do sorteio da fase de 
grupos da Champions da tem-
porada 2020/21.


