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Casos e mortes por
coronavírus no Brasil
em 22 de outubro

O

Brasil tem
155.500
mortes por
coronavírus
confirmadas
até as 13h
desta quinta-feira (22),
segundo levantamento
do consórcio de veículos de imprensa a
partir de dados das secretarias
estaduais de Saúde.
Desde o balanço das 20h de
quarta-feira (21), 7 estados atualizaram seus dados: BA, GO,
MS, PE, RN, RR e TO.
Veja os números
consolidados:
155.500 mortes confirmadas
5.303.520 casos confirmados
Às 8h, o consórcio publicou a primeira atualização
do dia com 155.460 mortes e
5.300.896 casos.
No balanço das 20h de quarta-feira, eram 155.459 óbitos desde
o começo da pandemia, 571 nas
últimas 24 horas. Com isso, a
média móvel de mortes no Brasil
nos últimos 7 dias foi de 526.

Isso significa uma variação
de -14%, o que aponta tendência de estabilidade, quando
não houve queda ou aumento
significativo em relação aos
dados registrados em 14 dias.
O Brasil se mantém na estabilidade nos óbitos pelo 2º dia,
após 8 dias de indicativo de
queda nesse número.
No mês passado, os registros indicaram queda nas
mortes durante a semana iniciada pelo feriado de 7 de setembro. Neste mês, os 8 dias
de queda coincidiram com a
semana do feriado de 12 de
outubro. Nos finais de semana e em feriados prolongados
é comum se ver queda nos
registros devido às menores
equipes de plantão.
Em casos confirmados, desde o começo da pandemia
5.300.649 brasileiros já tiveram
ou têm o novo coronavírus,
com 25.832 desses confirmados
no último dia. A média móvel
de novos casos foi de 22.736 por
dia, uma variação de -12% em
relação aos casos registrados
em 14 dias. Ou seja, também
está pelo 2º dia seguido na faixa que aponta estabilidade, isso
após 7 dias em queda.

Assim como as demais vacinas testadas no Brasil, a CoronaVac está em fase de testes e sua eficácia ainda precisa ser comprovada

Brasil: 21 de outubro
Apenas dois estados apresentam indicativo de alta de
mortes: Amazonas e Rio Grande do Norte.
Vale ressaltar que há estados em que o baixo número
médio de óbitos pode levar a
grandes variações percentuais.
No RN, a média estava em 3 e
foi para 18 no intervalo de 14
dias, o que levou a uma variação de 611%. Isso ocorreu após
a inserção de 111 mortes na úl-

tima sexta-feira no boletim do
estado. No AM, a média foi de
8 para 15 em duas semanas, resultando na variação de 84%.
Os dados de médias móveis
são, em geral, em números
decimais e arredondados para
facilitar a apresentação dos dados.
Outros 14 estados têm curvas que apontam queda.
Estados
Subindo (2 estados): AM e
RN

· Em estabilidade, ou seja,
o número de mortes não caiu
nem subiu significativamente
(10 estados + o DF): PR, RS, ES,
RJ, DF, RR, TO, MA, PB, PI e SE
· Em queda (14 estados): SC,
MG, SP, GO, MS, MT, AC, AP,
PA, RO, AL, BA, CE e PE
Essa comparação leva em
conta a média de mortes nos
últimos 7 dias até a publicação deste balanço em relação
à média registrada duas semanas atrás.
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Bolsonaro cita medidas contra
pandemia, MST e 'ideologia de gênero'
ao aconselhar eleitores em quem votar

O

p re s i d e nte
Jair Bolsonaro pediu
nesta quinta-feira para
que os eleitores levem em
consideração
as medidas
tomadas na
pandemia na hora de votar ou
não em um prefeito. Bolsonaro
também aconselhou ver o partido político do candidato, se ele
prega a "ideologia de gênero" e
se apoia o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Teto (MST).
— Vocês têm que ver o partido
que o cara tá também, esses partidos que pregam a destruição
de lares, a favor de ideologia do
gênero. Pessoal do Mato Grosso,
o pessoal que apoia o MST, vocês
estão votando nesses caras? partidos que apoiam o MST? Então
a triagem tem que ser por ai: partido, procurar saber um pouco

da vida pregressa dessa pessoa
— comentou a apoiadores, no
Palácio do Alvorada.
Bolsonaro explicou que a
eleição municipal é importante para deputados, senadores e
até para o presidente da República, porque é em nível municipal que se formam as bases
eleitorais. Em seguida, pediu
votos para duas candidatas a
vereadora em São Paulo, Sonaira Fernandes (Republicanos)
e Clau de Luca (PRTB). Ambas
utilizam a imagem do presidente em redes sociais.
— Eu tenho alguns candidatos a vereador pelo Brasil,
tenho duas meninas em São
Paulo: Clau de Luca e Sonaira,
duas mulheres. Eu conheço as
duas, por isso estou falando
aqui. No Rio de Janeiro eu tenho meu filho, que é o Eduardo — comentou.
O filho do presidente que
concorre na eleição municipal

Presidente Jair Bolsonaro orienta eleitores

do Rio de Janeiro neste ano,
na verdade, é Carlos Bolsonaro
(Republicanos). Eduardo (PSL)
foi eleito deputado federal em
2018 pelo estado de São Paulo.
O presidente também afirmou que, nas cidades com reeleição, é importante ver quais
medidas foram tomadas durante a pandemia. Desde o começo
da crise, Bolsonaro se posiciona
contra medidas de isolamento,

Caixa começa a aplicar novas taxas de juros
para financiamento imobiliário

Foto: Brenno Carvalho

O banco também vai aceitar prazo de carência no início do financiamento

Começou a valer a partir
desta quinta-feira as novas taxas do financiamento imobiliário para pessoas físicas anunciadas pela Caixa. A linha de
crédito com recursos do SBPE
e indexada pela Taxa Referencial terá taxa mínima de TR +
6,25% e máxima de TR + 8%,
para imóveis residenciais, e
mínima de TR + 7,25% e máxima de 8,75%, para imóveis
comerciais, com queda de até
0,50 ponto percentual.
Além disso, os clientes que
contratarem financiamento de

imóveis novos até 30 de dezembro de 2020 terão a opção
de carência de seis meses para
iniciar o pagamento das parcelas de juros e amortização.
O banco já vem promovendo reduções de taxa de juros
desde 2019, com queda de
2,5 pontos percentuais em
relação a taxa praticada em
2018 nos financiamentos
atualizados pela TR.
Os recursos do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) podem ser utilizados
no financiamento de imóveis

do Sistema financeiro de Habitação (SFH), avaliados em
até R$ 1,5 milhão, desde que o
cliente se enquadre nas regras
do Fundo. Os clientes já podem acessar as novas taxas no
simulador habitacional Caixa,
disponível no APP Habitação
Caixa, site www.caixa.gov.br e
correspondentes Caixa Aqui.
O App Habitação Caixa está
disponível para os sistemas
operacionais Android e IOS e
pode ser baixado gratuitamente nas lojas Google Play ou
App Store.

recomendadas por ex-ministros
da Saúde e pela Organização
Mundial da Saúde (OMS)
— Você quer reeleger um
cara ou não, vê o que ele fez
durante a pandemia, o prefeito, vê se você concorda com as
medidas que ele tomou, obrigando fechar tudo, falando
grosso, prendendo mulher em
praça pública, fechando praia,
então vê se o atual prefeito fez

o que você achava que tinha
que fazer ou não, e você decide
seu voto — disse.
— Bem como os candidatos
agora tem que ser questionados
agora sobre isso, porque esse vírus vai durar por muito tempo.
Então o cara assume em janeiro,
tem que saber agora qual a posição dele. "Fica em casa, a economia a gente vê depois", olha o
problema ai — completou.

PF prende oito suspeitos de desviar
FGTS e PIS de suas contas
A Polícia Federal prendeu,
nesta quinta-feira, oito suspeitos de desviar, da Caixa Econômica Federal, quantias do FGTS
e cotas do PIS de trabalhadores
de Niterói, na Região Metropolitana. De acordo com as investigações, o prejuízo supera R$ 2
milhões. Um dos funcionários
do banco foi preso na ação.
Foram expedidos pela 2ª
Vara Federal de Niterói 11 mandados de busca e apreensão e
oito mandados de prisão temporária. Até o momento foram
cumpridos sete mandados de
prisão e uma prisão em flagrante
foi realizada pela falsificação de
documentos públicos.
Na residência de um dos alvos
foram encontrados diversos do-

cumentos falsificados e suportes
originais de documentos, além
de farto material utilizado para a
falsificação.
De acordo com as investigações, a organização, responsável
por um prejuízo superior a R$ 2
milhões, se utiliza de uma rede de
falsificadores e sacadores para levantamento indevido de valores
do FGTS e de Cota PIS, além de
retiradas de valores de contas da
empresa pública federal.
O grupo criminoso contava
com a participação direta de um
funcionário da instituição que
também foi preso. Ao longo de
toda a investigação 23 pessoas
foram indiciadas, além de outras
quatro prisões em flagrante e
duas prisões preventivas.
Foto: Divulgação

Apreensão da PF em Niterói
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Rede pede ao STF liminar
para obrigar governo a
comprar vacina da Sinovac

A

Rede Sustentabilidade
moveu ação
no Supremo
Tribunal Federal (STF)
em que pede
a concessão
de liminar
para obrigar
o governo federal a assinar protocolo de intenções para comprar 46 milhões de doses previstas da vacina para Covid-19
desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, que está
sendo produzida no Brasil pelo
Instituto Butantan.
Na ação protocolada na noite
de quarta-feira, a Rede argumentou que a não assinatura para se
adquirir as doses da vacina colocará certamente o Brasil "em al-

gum dos últimos lugares da fila
internacional à esperada vacinação em massa".
"Esse comportamento do senhor presidente (Jair Bolsonaro)
pode custar a vida de milhares
de brasileiros e a intranquilidade
-- por medo constante de exposição ao vírus - de outros tantos
cidadãos nacionais", afirmou.
Na quarta-feira, Bolsonaro
vetou um acordo acertado pelo
ministro da Saúde, Eduardo
Pazuello, com o Butantan para
a inclusão da vacina contra a
Covid-19 no Programa Nacional de Imunização.
A restrição à vacina produzida pelo Butantan, que é ligado
ao governo de São Paulo, ocorre em meio ao embate entre
o presidente e o governador
paulista, João Doria, em rela-

A idéia é comprar 46 milhões de doses da vacina

ção ao uso do imunizante. Nesta quinta, Bolsonaro reforçou
que não comprará a CoronaVac
porque, segundo ele, a vacina
não transmite segurança por
causa da sua origem.
A Rede também pede em sua
ação que o STF obrigue o governo federal a apresentar, em 48
horas, "planos de aquisição de

Tribunais constitucionais têm 'papel central' na
pandemia como mediadores de conflitos
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz
Fux, afirmou nesta quinta-feira
(22) que as cortes constitucionais
têm sido fundamentais no enfrentamento à pandemia do novo
coronavírus e assumiram "papel
central" na mediação de conflitos.
Fux deu a declaração ao abrir
o seminário virtual "Cortes Constitucionais, Democracia e Governança", organizado pelo STF em
parceria com a Organização das
Nações Unidas (ONU) e o Brazilian Studies Programme – projeto
do Centro Latino-Americano da
Universidade de Oxford.
"No momento atual, as cortes
constitucionais têm assumido papel central no enfrentamento de
um inimigo invisível e comum,
o vírus Covid. Do Oriente ao Ocidente, a pandemia tem testado a
resiliência das instituições políticas como nunca antes na história
contemporânea", disse Fux.
Segundo o ministro, o Judiciário pretende adotar medidas
que ampliem as liberdades individuais e econômicas e a colaboração entre os entes com o
objetivo de executar políticas
públicas e combater os impactos
econômicos da pandemia.

Foto: Waldemir Barreto

STF discute governança judicial e democracia

Fux anunciou que haverá
um alinhamento entre a governança do STF e a Agenda 2030
da ONU. De acordo com o ministro, serão adotadas medidas
para dar celeridade a casos ligados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
O evento também contou com
a participação do secretário-geral
da ONU, António Guterres, e especialistas em temas como governança, democracia, participação
social e novas tecnologias aplicadas ao Judiciário.
"A tecnologia também pode
desempenhar um papel transformador no fortalecimento
do Estado de Direito em muitas das suas dimensões, inclusive ao facilitar a igualdade e

a inclusão. O sistema judicial
brasileiro está a mostrar que é
possível inovar", disse Guterres no seminário.
Para Luiz Fux, "essas iniciativas representam um passo
crucial em direção à abertura
dos canais institucionais e da
governança de nossa Corte às
múltiplas perspectivas e experiências dos atores da academia, da sociedade civil e do
próprio sistema de Justiça".
O presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB),
Felipe Santa Cruz, defendeu
investimento "em modernidade" e a discussão desses temas
“para que não tenhamos a fragilização institucional dos processos e garantias”.

vacinas que contemplem todas
as alternativas viáveis, com as
devidas justificativas para que
uma opção seja mais ou menos
viável do que a outra, sem objeções infundadas de procedência
nacional, e com base em critérios
científicos de segurança, de perspectiva de disponibilidade e eficácia das vacinas".

A iniciativa da Rede soma-se a ação do PDT, que também recorreu ao Supremo a
fim de garantir a competência de Estados e municípios
de promover a vacinação
obrigatória contra Covid-19.
O presidente tem dito que a
imunização não será obrigatória no país.

Sem citar Bolsonaro, Mandetta diz para
Pazuello evitar 'liderança tóxica'
Ex-ministro da Saúde, Luiz
Henrique Mandetta segue sendo assunto dentro do governo
Bolsonaro. Alvo de pressões e
críticas quando era o titular da
pasta, ele foi usado como exemplo negativo pelo presidente no
episódio da compra de vacinas
da China, em que desautorizou o
atual ministro, General Eduardo
Pazuello, e cancelou o acordo.
Em entrevista ao blog da
jornalista Bela Megale, Mandetta mandou recado ao seu
substituto, afirmando que ele
deve “ouvir sua consciência”

e não se deixar levar por uma
"liderança tóxica": "De um
lado a morte e a doença. Do
outro, o vírus. O ministro deve
escolher o lado certo do que é
o melhor para o Brasil".
A fala ocorre após críticas
do presidente a Pazuello. Na
visão de Bolsonaro, o ministro está "querendo aparecer
demais", está "gostando dos
holofotes" e entrando em um
"jogo político que só interessa ao Doria", conforme divulgou a coluna de Lauro Jardim,
do jornal O Globo.
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ex-ministro de Estado da Saúde, Henrique Mandetta
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Foto: Marcia Foletto / Agência O Globo

Quatro pessoas são baleadas
durante intenso tiroteio no
Morro da Mangueira

Q

uatro pessoas foram
baleadas
durante um
tiroteio que,
segundo
relatos
de
moradores,
acontece
desde a madrugada
desta quinta-feira no Morro da
Mangueira, na Zona Norte do
Rio. Segundo eles, a situação
está tensa na comunidade. Três
dos feridos — tratados como
suspeitos pela Polícia Militar —
foram levados para o Hospital
Geral de Bonsucesso, também
na Zona Norte. Um quarto baleado deu entrada no Hospital
Quinta D'Or. Uma pessoa foi
presa. Houve apreensão de fuzil, pistola, granada, cinco ra-

diotransmissores e drogas. O
policiamento segue reforçado
na região.
O Centro de Operações Rio
(COR) faz um alerta para que
motoristas evitem vias no entorno da favela, como a Rua
Visconde de Niterói. Não há
registro de bloqueios no trânsito da região.
De acordo com informações da Polícia Militar no
Twitter, o confronto começou após agentes da Unidade
de Polícia Pacificadora (UPP)
da Mangueira serem atacados
a tiros por traficantes durante um patrulhamento pela
Rua Ana Néri, na noite desta
quarta-feira. Na manhã nesta
quinta, houve um novo tiroteio entre PMs e traficantes,
em que as pessoas foram foram atingidas.

Quatro pessoas foram baleadas durante um tiroteio no Morro da Mangueira

A PM ressaltou que "não
havia operação programada
durante a ação e o ataque criminoso ocorreu durante um policiamento de rotina".
Imagens feitas pelo Globocop e exibidas pelo "Bom Dia

Homem apontado como matador da
milícia de Itaguaí é preso
A Polícia Civil prendeu,
nesta quinta-feira, cinco suspeitos de integrarem a milícia
que atua na região de Itaguaí
e Seropédica, na Região Metropolitana do Rio. Um deles
é Gil Jorge Santos de Aquino
Júnior, conhecido como Da
Cova, líder da milícia que atua
em Chaperó, em Itaguaí, além
de ser o principal matador do
grupo de milicianos. O suspeito foi preso por policiais
do Departamento Geral de
Polícia Especializada e da Delegacia de Repressão às Ações
Criminosas (DRACO).
Gil Jorge também é braço-direito do miliciano Danilo
Dias Lima, conhecido como
"Tandera", um dos gerentes
da milícia do Ecko.
A ação da polícia foi contra contra o braço financeiro
da milícia na Baixada Fluminense, chefiada por Wellington da Silva Braga, o "Ecko" e
teve como objetivo asfixiar as
fontes de renda e interromper
comércios e serviços ilegais,
que geram lucro para a organização criminosa.

Foto: Divulgação

Líder da milícia que atua em Chaperó, em Itaguaí é preso

De acordo com a polícia,
entre os crimes investigados estão exploração de atividades ilegais controladas
pela milícia; cobranças irregulares de taxas de segurança e de moradia, instalações
de centrais clandestinas
de TV a cabo ("gatonet"),
armazenamento e comércio irregular de botijões de
gás e água; parcelamento

irregular de solo urbano,
exploração e construções
irregulares e outros crimes
ambientais; comercialização de produtos falsificados, contrabando, descaminho, transporte alternativo
irregular e estabelecimentos comerciais explorados
pela milícia e utilizados
para lavagem de dinheiro,
entre outras ilegalidades.

Rio", da TV Globo, mostram a
intensa movimentação de bandidos armados no alto do Morro
da Mangueira.
Moradores fazem desabafos
nas redes sociais sobre mais
uma manhã de violência:

"#mangueira Não têm um dia
de paz os moradores no Rio de
Janeiro! Essa hora da manhã os
meninos já estão na atividade".
"Clima tenso na Mangueira.
Que Deus proteja os moradores
e os amigos".

Milícia da Baixada cobra até pela cesta
básica que moradores da região compram
Não bastasse cobrar pelas
diversas taxas em Itaguaí e
Seropédica, cidades da Região Metropolitana e Baixada Fluminense, respectivamente, a maior milícia do
estado chefiada por Wellington da Silva Braga, o Ecko,
agora interfere no que a população coloca na mesa. No
começo da tarde desta quinta-feira, dia 22, investigadores da força-tarefa da Polícia
Civil — criada pela pasta para
combater o crime organizado na Baixada e permitir
uma eleição livre na região —
descobriram que moradores
das duas regiões são obriga-

dos a comprar cestas básicas
do grupo paramilitar.
Um depósito cheio de alimentos, muitos deles já vencidos, foi estourado na Estrada da Palhada, entre Nova
Iguaçu e Seropédica. Segundo a Polícia Civil, os moradores desses locais tinham que
comprar os alimentos de um
único fornecedor. As cestas
básicas variavam entre R$
110 e R$ 265. O proprietário do local, que não soube
explicar a procedência do
material, foi detido e levado
para a Cidade da Polícia, no
Jacarezinho, para prestar esclarecimentos.
Foto: Divulgação / Pcerj

Moradores da Baixada são obrigados pela milícia a comprar cestas básicas de um único fornecedor
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Foto: Rafael Barreto/PMBR

Com novo decreto, Prefeitura
flexibiliza medidas restritivas
em Belford Roxo

A

Prefeitura
de Belford
Roxo prorrogou
até
o dia 6 de
novembro a
f lexibilização do funcionamento
do comércio
e de outras
atividades. Continuam suspensas as aulas presenciais,
sem prejuízo da manutenção
do calendário escolar, nas unidades da rede pública e privada
de ensino. Bares, restaurantes
e lanchonetes, por exemplo,
poderão funcionar, limitando o
atendimento ao público em 2/3
da sua capacidade de lotação,
vedado o funcionamento após
uma hora da madrugada.
De acordo com o decreto,
ficam suspensas as seguintes
atividades:
- Realização de evento e de
qualquer atividade com a presença de público, ainda que
previamente autorizadas, que
envolvam aglomeração de pessoas, tais como: evento desportivo, show, salão de festa,
casa de festa, evento científico,
comício, carreata, passeata e
afins; atividades coletivas de
cinema, teatro e afins; as aulas,
sem prejuízo da manutenção
do calendário recomendado

pelo Ministério da Educação,
nas unidades da rede pública
e privada de ensino, inclusive
nas unidades de ensino superior, conforme regulamentação
por ato expedido pelo secretário de Educação do Município
de Belford Roxo; o transporte
de passageiros por aplicativo,
no que tange ao transporte de
mais de 01 (um) passageiro.
O decreto autoriza o funcionamento dos seguintes serviços e atividades:
- Serviços de saúde, como
hospitais, clínicas, laboratórios
e estabelecimentos congêneres, ainda que esses funcionem no interior de shopping
centers, centros comerciais e
estabelecimentos congêneres;
supermercados, mercados e
demais estabelecimentos comerciais que possuam em seu
CNAE (Código Nacional de Atividades Econômicas) os serviços de varejo e comercialização de produtos alimentícios;
supermercados e pequenos
estabelecimentos, tais como:
lojas de conveniência, mercado de pequeno porte, açougue,
aviário, padaria, lanchonete,
hortifrúti e demais estabelecimentos congêneres que se
destinam à venda de alimentos, bebidas, materiais de limpeza e higiene pessoal, assim
como de estabelecimentos

Seis municípios poderão receber
escolas cívico-militares no Estado
doMunicípios
Rio deda Janeiro
Região dos ção do caráter dos estudantes
Lagos e da Região Metropolitana 2 estão no radar do governo estadual para receberem
novas escolas cívico-militares.
A proposta apresentada pelo
deputado Anderson Alexandre (SDD), que está em análise,
é para a implantação de unidades em Araruama, Cabo Frio,
Iguaba Grande, Rio das Ostras,
Itaboraí e Rio Bonito.
Anderson Alexandre afirma que, além da qualidade
no ensino, um colégio cívico-militar contribui na forma-

devido aos ensinamentos relacionados a respeito, patriotismo e disciplina.
“Precisamos ampliar a
oferta diferenciada de educação básica no Estado do Rio,
e o modelo cívico-militar é
referência e sucesso, toda a
sociedade ganha com a expansão”, explica Anderson
Alexandre, que apresentou a
proposta de implantação das
novas unidades através de
emenda à Lei Orçamentária
Anual (LOA 2021.

O funcionamento do comércio foi flexibilizado, além de outras atividades

que comercializam materiais
de construção, oficinas mecânicas, borracharias e as Casas
Lotéricas, vedada a permanência continuada e aglomeração
de pessoas nesses locais; feiras
livres que realizem a comercialização de produtos de gênero
alimentício e que tem papel
fundamental no abastecimento local, desde que cumpram
as determinações da Secretaria Municipal de Saúde e,
ainda, que as barracas mantenham distanciamento mínimo
de um metro e disponibilizem
álcool 70%, ou preparações
antissépticas ou sanitizantes
de efeito similar, aos feirantes
e público; bares, restaurantes,
lanchonetes e estabelecimentos congêneres.
Salões, barbearias e
escolas de samba
Poderão funcionar também: templos religiosos de
qualquer natureza, observadas as seguintes prescrições:
o uso de máscara facial, obri-

gatório para ingresso e permanência;
disponibilização
de álcool gel 70% (setenta
por cento), oferecido quando
ingresso e disponibilizado no
interior dos templos e em suas
dependências de livre acesso
ao público; distanciamento
mínimo de dois metros entre
os presentes, inclusive quanto a ocupação dos assentos
disponibilizados;
shopping
centers e centros comerciais,
limitando o atendimento ao
público a 2/3 da sua capacidade de lotação, no horário
de 10h às 22 horas, observadas as seguintes prescrições:
os estabelecimentos devem
garantir o fornecimento de
equipamentos de proteção individual e álcool em gel 70%,
ou preparações antissépticas
ou sanitizantes de efeito similar, a todos os empregados,
colaboradores, terceirizados
e prestadores de serviço. Deverão ainda disponibilizar na
entrada do shopping center ou
centro comercial e das lojas e

elevadores, álcool em gel 70%
a todos clientes e frequentadores. É obrigatório o uso de
máscaras. Além disso, deve-se
manter o distanciamento mínimo de um metro entre cada
pessoa. A praça de alimentação funcionará com apenas
2/3 de sua lotação.
Podem funcionar ainda: salões de beleza, barbearias (ambos com 50% da capacidade),
lojas de comércio de rua; eventos sociais em ambientes como
salões e casas de festas (respeitando a capacidade máxima de
1/3 da capacidade); eventos de
entretenimento como shows
e recreação infantil (com 50%
da capacidade); casas de festas,
roda de samba, roda de rimas,
escolas de samba, blocos carnavalescos. Será permitida a
apresentação de grupos musicais, mas sem pista de dança.
É importante ressaltar que
todos os eventos devem seguir
as normas de segurança e higiênicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
Foto: Divulgação

A proposta é do deputado Anderson Alexandre
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Os consumidores podem acessar,
SERVIÇO:
em seus lugares, o cardápio digital
BAR DO ZECA PAGODINHO
diretamente da tela de seus smartfoEndereço: Av. das Américas,
nes, através de 'QR Code'.
8585 – Shopping Vogue Square
Ainda seguindo as orientações sa- – Barra da Tijuca
nitárias, a pista de dança foi, provisoTelefone: (21) 3030-9097
riamente, fechada e, para que todos
Couvert Artístico: R$ 25,00
possam manter o distanciamento soHorários de Funcionamento:
cial, o estabelecimento está com sua
Terça à Sexta: 17h às 0h30min
capacidade reduzida em 50%.
Sábados: 12h às 0h30min

GATA DO

clientes, funcionários e artistas
neste período de pandemia.
A entrada só é permitida com
uso de máscaras e o Bar disponibiliza álcool em gel na recepção,
toillets e balcões. As mesas, além de
contarem também com álcool em
gel, são higienizadas a cada troca
de cliente que têm a temperatura
medida na entrada do shopping.

T

ailana Pivetta, 25 anos,modelo e morando em
Porto Alegre.

O sonho de ser modelo:
Muitos meninos sonham
em ser jogadores de futebol.
Várias meninas, por sua vez, sonham em ser
modelos. Eu não sei te dizer bem o porquê
disso, mas é o que acontece.
É muito bom sonhar. Quem não sonha, não
almeja nada e fica estagnado na vida. Precisamos sempre sonhar e buscar um objetivo...A
carreira de modelo é um caminho árduo, não
é o conto de fadas que se imagina.
A carreira de modelo está envolta numa nuvem de glamour, por isso é tão desejada. Realmente, a carreira pode sim ser promissora,
apesar de difícil. Toda profissão é importante,
esta não é diferente.

Apesar de não haver uma faculdade/curso
voltada especificamente para esta carreira,
muitas vezes uma boa formação de área pode
incrementar o currículo e fazer a diferença.
A profissão também tem registro. O registro é emitido pela DRT – Delegacia
Regional de Trabalho, e a profissional é
representada pelo SATED – Sindicato de
Artistas e Técnicos em Espetáculos de
Diversão. Alguns eventos, como o São
Paulo Fashion Week, exigem o registro
das modelos.Pra finalizar não posso
deixar de falar do preconceito sofrido
com a carreira q escolhi,a sociedade
acaba julgando como bem quer,o meu
trabalho é ARTE é isso que quero mostrar,apenas a ARTE de ser uma modelo
e amor que sinto pelo meu time o Internacional é isso que procuro mostrar em
minha rede social.

Domingos: 12h às 0h
Capacidade: 50% do público
Faixa etária: 18 anos
Aceita todos os cartões de débito e crédito
OBS: *Não fazemos reservas
de mesas
* Entrada somente com
máscaras

Tailana Pivetta

O

Bar do Zeca Pagodinho está de
volta com seus
dias de samba e
seguindo todos os
protocolos e recomendações das
autoridades
da
saúde, garantindo a segurança de todos os seus

pivetta_taii

O Bar do Zeca Pagodinho
está de volta com seus
dias de samba
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Flamengo vence, convence, ganha
fôlego e boas alternativas para
encarar sequência decisiva

U

m resultado
positivo
e
muitas vitórias para o
Flamengo. O
3 a 1 da noite
de
quarta-feira no Maracanã, sobre o Junior
Barranquilla, pela Libertadores,
deve ser analisado por muitos
pontos de vista. E o principal deles é o sucesso no planejamento
de Domènec Torrent na equação:
descansar titulares + dar rodagem
e confiança aos reservas = ter o
elenco na ponta dos cascos para
série decisiva que vem pela frente.
Quando escala um time praticamente completo de jogadores
que não vão estar em campo
domingo contra o Internacional (a dúvida está no substituto

do suspenso Bruno Henrique),
Dome evidencia a importância do duelo do Beira-Rio e dá
uma oportunidade de ouro para
quem busca espaço. Quem não
gostaria de ser “testado” na Libertadores? E foi isso que fez
o Flamengo começar a mil por
hora diante dos colombianos.
Com Vitinho mais uma vez
centralizado atrás do centroavante e muito à vontade na função, o Flamengo tinha volume
e superioridade pelos lados do
campo. O camisa 11 se aproximava para triangular com Matheuzinho e Michael na direita,
com Bruno Henrique e Renê na
esquerda, e ainda chegava na
área para finalizar.
Foi assim que o Flamengo sufocou o Junior no início da partida
e explorou os espaços nas costas
dos dois laterais. O próprio Viti-

Dome na partida do Flamengo contra o Junior Barranquilla

nho já tinha acertado o travessão
quando Thuler abriu o placar aos
dez minutos após Léo Pereira escorar escanteio.
O jogo era praticamente ataque
contra defensa e chamava a atenção a velocidade com que o time
fazia o balanço com a bola de uma

banda para outra do campo. Abria
espaços e os atacava com objetividade. Movimentos que lembraram o 5 a 1 contra o Corinthians.
Sequência de jogos
do Flamengo
25/10 - Inter (1º no Brasileirão)

28/10 - Athletico (Copa do Brasil)
01/11 - São Paulo (4º no Brasileirão)
04/11 - Athletico (Copa do Brasil)
07/11 - Atlético-MG (3º no Brasileirão)

