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vice-diretora 
geral da Orga-
nização Mun-
dial da Saúde 
(OMS), Mari-
ângela Simão, 
afirmou que 
não será pos-
sível vacinar 
todos os brasi-
leiros contra o 

coronavírus (covid-19) já em 2021. 
Em entrevista à CNN Brasil, 

Mariângela disse que é impossível 
a imunização em massa, pois não 
vai ter vacina suficiente no ano 
que vem para toda a população. 
Por isso, a orientação da OMS é 
que ocorra uma priorização de va-
cinar profissionais de saúde e pes-
soas acima de 65 anos ou que te-
nham alguma doença associada.

O YouTube removeu um vídeo 
de uma palestra de um seminário 
da Fundação Alexandre Gusmão 
(Funag), vinculada ao Itamaraty, 
sobre "nocividade do uso de másca-
ras". A plataforma diz, em nota, que 
não permite conteúdos que "incen-
tivam atividades que possam cau-
sar danos físicos ou mortes".

A Funag tem realizado seminá-
rios virtuais nos quais aborda com 
frequência a pandemia de Covid-19. 
Após o evento, a fundação mantém 
a transmissão completa no YouTu-
be e faz recortes de vídeos menores.

O material removido fazia 
parte do seminário virtual "A 
conjuntura internacional no pós-

A
Caso tudo ocorra bem no 

avanço das pesquisas, a OMS 
acredita que seja razoável até 
o final do ano que vem a apro-
vação de duas ou três vacinas 
contra a covid-19. Segundo a 
representante da OMS, a expec-
tativa é que em 2022 é um ano 
que haverá mais vacinas, já que 
há tantas em preparação. 

"O importante agora não é 
imunizar todo mundo em um 
país, mas todos aqueles que 
precisam em todos os países", 
afirmou Mariângela.

Há centenas de vacinas sen-
do pesquisadas, porém em fase 
final de testes são 10, segundo 
a OMS. Nesta etapa, chamada 
de fase 3 de estudo, é a última 
antes da aprovação e do registro 
do imunizante.

Brasil não vai ter vacinação em 
massa contra coronavírus em 
2021, diz vice-diretora da OMS

YouTube remove vídeo de 
fundação do Itamaraty sobre a 
'nocividade do uso de máscaras'

Fase 3 do estudo da Johnson & Johnson começou a recrutar voluntários no final de setembro 

-coronavírus", que aconteceu em 
3 de setembro. O YouTube não 
confirmou a partir de qual data o 
trecho ficou indisponível.

Nele, o palestrante Carlos Fer-
raz dizia, sem apresentar evidên-
cias científicas, que o uso más-
caras faz mal à saúde de pessoas 
saudáveis. Ferraz citou "artigos" 
e "testes", sem mencionar deta-
lhes, nem os autores.

A Organização Mundial de Saú-
de (OMS) orienta que todas as pes-
soas usem máscaras onde houver 

transmissão ampla da doença e em 
situações em que o distanciamento 
social não é possível, como no trans-
porte público.

Palestrante trabalha
 em ministério

No seminário, Carlos Fer-
raz é apresentado como "pro-
fessor de filosofia da UFPel 
cedido para a Secretaria Na-
cional da Juventude do MM-
FDH (Ministério da Mulher, 
da Família e dos Direitos 

Humanos)". Os outros dois 
participantes são de sites e 
blogs conservadores.

Embora o YouTube tenha re-
movido o vídeo da palestra de 
Ferraz, o conteúdo dela segue 
disponível na plataforma, no ví-
deo da íntegra do seminário.

As palestras também são dis-
tribuídas no site oficial da fun-
dação, com links para os vídeos 
no YouTube e em formato de 
podcast, com links para diversas 
plataformas.
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lém de rever 
a decisão 
do ministro 
Marco Au-
rélio, que 
m a n d o u 
soltar o tra-
ficante An-
dré do Rap, 
o Supremo 

Tribunal Federal (STF) deve re-
gular na sessão desta quarta-fei-
ra (14) um mecanismo para der-
rubada de liminares (decisões 
provisórias) que evite novos 
embates na Corte.

Marco Aurélio Mello criticou 
o presidente do STF, Luiz Fux, 
por ter cassado sua liminar so-
bre a soltura do traficante, ge-
rando tensão no tribunal.

Segundo ministros ouvidos 
pelo blog, o STF vai decidir por 
manter André do Rap preso, na 
direção contrária do que foi de-
cidido por Marco Aurélio.

A dúvida é sobre qual posi-

A
ção será vitoriosa. Se ele deve 
ser mantido preso por se tratar 
de traficante de alta periculo-
sidade, representando risco 
para a sociedade, ou se cabe ao 
juiz emissor da decisão anali-
sar o pedido de habeas corpus 
e avaliar se a prisão ainda é 
necessária, passados 90 dias, 
ou pode ser revogada. As duas 
saídas são defendidas por mi-
nistros do STF.

A polêmica não é nova. Limi-
nares concedidas por ministros 
já foram cassados por presi-
dentes do STF, gerando críticas 
dentro do tribunal. A medida é 
vista como necessária em perí-
odos de recesso (quando o pre-
sidente responde pelo plantão), 
mas não fora deles.

Durante a sessão, a expecta-
tiva é que seja feita a proposta 
de que o ministro que conceder 
uma liminar, como a de Marco 
Aurélio, num habeas corpus 
impetrado pelos advogados do 

STF deve definir mecanismo de 
derrubada de liminares a fim 
de evitar embates na Corte

Soltura de traficante gera embate entre ministros do STF e deve ser revista

traficante André do Rap, já a en-
caminhe imediatamente para 
sua turma ou para o plenário.

Com isso, ficaria garantida 
uma análise rápida da decisão 
em caráter provisório por um 
dos colegiados do STF, evitando 
a necessidade de o presidente do 
tribunal interferir no processo.

Alguns ministros alegam, 
porém, que em certos casos há 
o fator da urgência a ser obser-
vado, o que foi o caso que levou 

à decisão do presidente do STF, 
Luiz Fux, que tentou evitar a 
fuga do traficante.

André do Rap é considerado 
foragido é já entrou na lista da 
Interpol de criminosos que es-
tão sendo procurados.

O consenso, nesse caso, é que 
o Supremo precisa regular esses 
casos para evitar uma concen-
tração de poderes nas mãos do 
presidente de plantão na Corte.

Sobre a decisão de Marco 

Aurélio, a avaliação consensu-
al dentro do STF é que ele não 
deve ser apoiado em sua deci-
são por nenhum colega.

O que pode acontecer é al-
gum ministro concordar que 
a lei dá margem para esse tipo 
de concessão de liminar, mas 
não em casos como a do trafi-
cante André do Rap. O STF vai, 
inclusive, estabelecer a tese que 
deverá ser seguida a partir de 
agora nestes casos.

Alunos da rede estadual 
de ensino do RJ serão apro-
vados automaticamente este 
ano, a despeito das notas que 
apresentarem no fim de 2020.

Uma resolução do secre-
tário estadual de Educação, 
Comte Bittencourt, publi-
cada nesta quarta-feira (14) 
no Diário Oficial, determina 
que “os resultados obtidos 
pelos estudantes não ense-
jarão reprovação, excepcio-
nalmente, para o ano letivo 
de 2020”.

“Em um ano atípico como 
esse, não há possibilidade 
de reprovação. Em 2021, 
com o retorno total das au-
las presenciais, será feito 
um diagnóstico com cada 
aluno, para que seja possí-
vel estabelecer um itinerá-
rio pedagógico e corrigir o 
déficit nas disciplinas prin-
cipais”, afirmou Comte.

Na semana passada, Com-
te e o governador em exer-
cício Cláudio Castro (PSC) 
anunciaram que turmas do 

3º ano do ensino médio re-
tornariam às salas de aula na 
segunda-feira que vem (19) — 
o modelo on-line será manti-
do para estudantes do grupo 
de risco ou que tenham pa-
rentes nessa condição.

O Diário Oficial desta quar-
ta também reorganiza o atual 
ano letivo e pôs fim à divisão 
por bimestres. Segundo a re-
solução, 2020 terá um bloco 
único, o chamado “Ciclo de 
Aprendizagem”, que teve iní-
cio em fevereiro e terminará 
no dia 22 de dezembro.

Projeto sobre privatização dos Correios prevê 
criação de nova agência para substituir Anatel

Rede estadual de ensino do RJ terá 
aprovação automática em 2020

O Ministério das Comu-
nicações informou nes-
ta quarta-feira (14) que o 
projeto de lei  que trata da 
privatização dos Correios, 
apresentado mais cedo ao 
Palácio do Planalto pelo 
ministro Fabio Faria,  pre-
vê a criação de uma nova 
agência,  a Anacom (Agên-
cia Nacional de Comuni-
cações),  para substituir a 
Anatel (Agência Nacional 
de Telecomunicações).

Ainda de acordo com a 
nota do ministério,  além 
dos ser viços de telecomu-
nicações (telefonia,  inter-
net,  tv por assinatura) que 
estão hoje sob a responsa-
bilidade da Anatel,  a nova 
agência regularia também 
a prestação de ser viços 
postais no país.

"O projeto de Lei prevê 
ainda a criação da Agência 
Nacional de Comunicações 
(Anacom), em substitui-

ção à atual Agência Nacio-
nal de Telecomunicações 
(Anatel),  que passará a re-
gular também os ser viços 
do Sistema Nacional de 
S er viços Postais,  alteran-
do a Lei nº 9.472 de julho 
de 1997 ",  diz a nota do mi-
nistério.

Ainda de acordo com a 
pasta,  o projeto prevê "a 
obrigatoriedade, por par-
te da União, de garantia 
da prestação do S er viço 
Postal Universal por meio 
de empresa estatal",  mas 
"permite que os ser viços 
prestados no âmbito do 
Sistema Nacional de S er vi-
ços Postais sejam explora-
dos em regime privado."

A nota do ministério in-
forma ainda que "o ser viço 
postal" vai ser "delegado 
ao Operador Postal Desig-
nado no decorrer do pro-
cesso de privatização dos 
Correios."

Cláudio Castro e Comte Bittencourt em coletiva na última sexta (10)

 Foto: Cristina Boeckel/G1 Rio

Foco nos faltantes
A resolução também estabe-

lece que as unidades escolares 
deverão monitorar a participa-
ção dos alunos no ensino remoto 
e ou presencial, com atenção re-
dobrada aos jovens que não fre-
quentaram o início do ano letivo 
presencial, não tiveram acesso 
ao ensino remoto e não retorna-
rem às atividades em sala.

“Trabalharemos com a po-
lítica do ‘nenhum aluno a 
menos’, em um esforço, sem 
precedentes, contra a evasão 
escolar”, afirmou Comte.
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os últimos 
nove me-
ses, casos 
de ataques a 
jornalistas e 
veículos de 
comunicação 
c o m e t i d o s 
pelo presi-
dente Jair 
B o l s o n a r o 

chegaram a 299, revela o relatório 
"Monitoramento de discursos, 
entrevistas e postagens em redes 
sociais" realizado pela Federação 
Nacional dos Jornalistas (Fenaj) 
entre janeiro e setembro deste ano, 
divulgado nesta quarta-feira.

Segundo a pesquisa, as agres-
sões correspondem a 33 casos por 
mês neste período, em média um 
por dia. De acordo com a Fenaj, a 
maioria, 259, é classificada como 
descredibilização da imprensa. 

N
Trinta e oito casos foram registra-
dos como “ataque ao profissional 
jornalista”. E outros dois casos são 
classificados como ataque à orga-
nização sindical.

O relatório cita a ameaça fei-
ta por Bolsonaro a um jorna-
lista de O GLOBO enquanto o 
profissional questionava sobre 
cheques no valor total de R$ 
89 mil que teriam sido depo-
sitados entre 2011 e 2016 pelo 
ex-assessor Fabrício Queiroz e 
pela esposa dele, Márcia Aguiar, 
na conta da primeira-dama, Mi-
chelle Bolsonaro: ’Vontade de 
encher sua boca na porrada… 
seu safado”, disse o presidente.

A pesquisa cita também a des-
credibilização feita por Bolsona-
ro à imprensa durante seu discur-
so na abertura da 75ª Assembleia 
Geral da Organização das Nações 
Unidas (ONU): “Como aconte-

Em nove meses, Bolsonaro 
cometeu 299 ataques ao 
jornalismo, diz Fenaj

O presidente da República Jair Bolsonaro na apresentação de projeto de ponte sobre o rio Ribeira em Eldorado

ceu em grande parte do mundo, 
parcela da imprensa brasileira 
também politizou o vírus, disse-
minando o pânico entre a popu-
lação. Sob o lema “fique em casa” 
e “a economia a gente vê depois”, 
quase trouxeram o caos social ao 
país”, completou.

Para a presidente da Fenaj, 
Maria José Braga, os Poderes 
Legislativo e Judiciário são co-
niventes com os ataques feitos 
por Bolsonaro.

— Bolsonaro não possui 
respeito pelo trabalho da im-
prensa, como uma das ins-
tituições necessárias à de-
mocracia. A elite política do 
país, inclusive as instituições 
como os Poderes Legislativo 
e Judiciário, aceitam a prática 
autoritária do presidente, seu 
desrespeito às liberdades de 
expressão, de imprensa e sua 
violência contra os jornalistas 
— afirmou Maria José, com-

plementando: — O presidente 
busca a descredibilização da 
imprensa com o objetivo de 
manter fiel seus apoiadores e 
assim garantir seu capital po-
lítico, mas acredito que gran-
de parte da sociedade brasilei-
ra acredita no jornalismo e em 
seus profissionais.

Procurada pelo GLOBO, a as-
sessoria do Palácio do Planalto 
não retornou os questionamen-
tos sobre a pesquisa.

O Facebook e o Instagram re-
moveram nesta segunda-feira 
uma sequência de publicações 
em vídeo disponibilizada online 
para atacar a candidata a prefeita 
Martha Rocha, do PDT do Rio. Os 
conteúdos foram levados ao co-
nhecimento do juiz Flávio Silveira 
Quaresma, da 230ª Zona Eleitoral, 
que determinou a remoção deles 
e o envio de detalhes do caso para 
a Polícia Federal (PF) e o Ministé-
rio Público Eleitoral (MPE), com o 
intuito de que seja instaurada uma 
investigação a respeito. O pedido 
de remoção e de apuração refe-
rente às publicações foi feito pelos 
advogados que atuam em defesa 
da deputada estadual. As informa-
ções foram adiantas pelo blog do 
jornalista Ancelmo Gois.

Em decisão liminar, Quaresma 
determinou a remoção do vídeo, 
republicado quatro vezes, por veri-
ficar que as imagens eram "propa-
ganda negativa" sobre Martha, com 
potencial para "acarretar um dese-
quilíbrio no pleito eleitoral e violar a 
igualdade entre os candidatos".

A peça afirmava que a parlamen-
tar é investigada por caixa dois re-
ferente a eleições anteriores, o que 
não é verdadeiro, e dizia também 
que ela não prendeu corruptos 
enquanto era chefe da Polícia Civil 

fluminense. O conteúdo passou a 
circular, conforme destacam os ad-
vogados Vânia Aieta e Marcelo Wei-
ck, após o debate promovido pela 
Band no início do mês.

A petição apresentada pela de-
fesa de Martha destaca que "não 
existe nem nunca existiu qualquer 
inquérito policial ou procedimen-
to administrativo instaurado para 
apurar suposta prática de caixa 2" 
nas candidaturas dela e diz também 
que não há sentido em supor que 
ela não prendeu nenhum político 
ou policial corrupto durante sua 
gestão na Polícia Civil.

Paulinho do Sindicato, do PT, afirma que seu maior 
desafio será pôr em dia o salários dos aposentados

Facebook e Instagram removem vídeos de autores 
desconhecidos contra Martha Rocha, candidata do PDT no Rio

A série de lives com os pré-candi-
datos a prefeito de São João de Me-
riti teve Paulinho do Sindicato, do 
PT. Na entrevista, o pré-candidato 
abordou a questão dos concursos 
públicos no município para dimi-
nuir assim os cargos comissionados 
e ajudar aqueles que merecem. 

O pré-candidato disse acreditar 
que a solução para resolver os dez 
meses em atraso do pagamento 
dos aposentados é a valorização 
dos concursos municipais. Segun-
do ele, a ideia é diminuir os comis-
sionados e contratar novos servi-
dores através de concurso. Assim, 
conseguirá aumentar a receita e 
pagar os aposentados.

“Meu maior desafio será acertar 
a folha de pagamento dos aposen-
tados. Chega a ser desumano parar 
na porta da Câmara ou da Prefeitu-
ra e vê-los pedindo ajuda para com-
prar um remédio, por exemplo. Eu, 
eleito, não vou descansar enquan-
to, nos primeiros dois meses, não 
colocarmos isso em dia. Este não é 
só um problema dos aposentados, 
e sim do município de Meriti. Vou 
tentar com muita garra resolver 
isso. O caminho que acredito é con-
curso público para fortalecer o reco-
lhimento”, afirmou.

Ex-secretário de Direitos Huma-
nos e Igualdade Racial, Paulinho 

quer dar ao cidadão meritiense 
os valores e benefícios que todos 
merecem. “Podemos observar na 
Baixada Fluminense que precisa-
mos avançar e muito na questão 
dos Direitos Humanos. O povo so-
fre com muitas injustiças, muitos 
crimes sem serem resolvidos e aca-
bam ficando sem respostas. Creio 
que um governo sério deve investir 
muito nessa área. Quero criar vários 
polos espalhados pela cidade com 
atendimento à mulher e unir a Se-
cretaria de Assistência Social com 
a de Direitos Humanos, para alcan-
çarmos o sucesso”.

Para espectadores da live, São 
João de Meriti está com proble-
mas na geração de empregos e na 
segurança pública. O pré-candi-
dato concordou com essa opinião 
e acrescentou: “Uma das minhas 
prioridades será construir condi-
ções de empregar nossos muníci-
pes. Precisamos incentivar os em-
presários da cidade e dar condições 
para que eles gerem novos empre-
gos. Em relação à segurança, não 
acho correto armar a Guarda Mu-
nicipal, diferente do que foi dito na 
entrevista de outro pré-candidato, 
ontem. Devemos investir na edu-
cação no município para, futura-
mente, termos pessoas melhores”, 
acrescentou.

A candidata do PDT à Prefeitura do Rio, Martha Rocha

Foto: Fabio Rossi

Da forma como se veicula o 
vídeo quer incutir na cabeça do 
eleitor que a candidata teria co-
metido, em tese, crime de preva-
ricação. Calúnia inaceitável, ainda 
mais em período eleitoral", escre-
veram os advogados.

As publicações removidas 
haviam sido feitas em sequên-
cia por três contas que reúnem 
apoiadores do candidato Eduar-
do Paes, do DEM. A campanha 
de Martha identificou que uma 
das publicações teria ocorrido a 
partir de um computador locali-
zado em Niterói.
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oliciais da 
13ª DP (Ipa-
nema) apre-
enderam, na 
manhã desta 
q u a r t a - f e i -
ra, mais um 
acusado de 
participação 
no estupro 

coletivo de uma adolescente 
no Morro do Cantagalo, na Zona 
Sul do Rio. O rapaz, de 14 anos, 
confessou ter feito sexo oral 
com a vítima. Ele havia fugido 
da comunidade e foi capturado 
na casa de um tio, em Itaguaí, 
na Baixada Fluminense.

De acordo com o delegado 
Felipe Santoro, titular da 13ª DP, 
o mandado de apreensão foi ex-

P
pedido no Plantão Judiciário. O 
menor é o sexto a ser preso pela 
distrital. Na última sexta-feira, 
já haviam sido presos Dhona-
than Moraes de Araújo Clemen-
tino, Robert de Souza Brandao 
Casciano, ambos de 18 anos; 
Danilo Luiz Cabral de Souza, 
de 19; além de dois adoles-
centes, de 16 e de 14. Todos 
admitiram ter feito sexo com 
a jovem mas alegaram que a 
relação foi consensual.

A mãe da vítima procurou a 
13ª DP para denunciar o crime, 
no dia 5 deste mês. Segundo o 
depoimento prestado na Dele-
gacia da Criança e Adolescente 
Vítima (DCAV), a adolescente 
disse acreditar que algum tipo 
de substância foi colocada em 

Polícia detém sexto acusado 
de estupro coletivo de 
adolescente no Rio

Favela do Cantagalo está situada entre os bairros de Copacabana e Ipanema

sua bebida alcoólica durante 
uma festa, realizada na madru-
gada de domingo, 27 de setem-
bro, na comunidade.

Ela afirmou que perdeu os 
sentidos subitamente durante 
o evento. E de lá foi levada para 
laje em outro ponto do Cantaga-

Investigadores da Polícia Civil 
estão na tarde desta quarta-feira 
no zoológico do Rio para apu-
rar supostos maus-tratos aos 
animais no local, que passa por 
obras. O objetivo dos agentes da 
Delegacia de Proteção ao Meio 
Ambiente (DPMA) é verificar as 
condições em que estão os bi-
chos. A operação acontece após 
a visita dos vereadores da CPI do 
Zoo na terça-feira.

além de barulho de maqui-
nário de obras e poeira, durante 
vistoria realizada no último dia 
1º, o vereador Dr. Marcos Paulo 
encontrou animais como leão, 
tigre e ursos em recintos cerca-
dos por tapumes.

Na terça-feira, em nova visita 
ao zoológico, o presidente o pre-
sidente da Comissão de Saúde 
Animal da Câmara Municipal 
constatou que a maior parte das 
estruturas havia sido retirada. 
Apenas foram mantidas na área 
onde fica um casal de ursos-
-pardos. Segundo a direção do 
BioParque — novo nome do zo-
ológico —, as estruturas estavam 
sendo usadas para minimizar 
o estresse dos animais com as 
obras, mas as intervenções no 
local já foram concluídas.

— Com base nas denúncias a 

DPMA instaurou essa investi-
gação com o intuito de apurar 
as denúncias que foram veicu-
ladas pela imprensa. Vou cha-
mar o veterinário e os respon-
sáveis pelo zoo. Quero saber 
como é feito o monitoramento 
desses animais — diz o delega-
do Mário Jorge Ribeiro Andra-
de, titular da DDPA.

Segundo Andrade, “há maus-
-tratos caracterizados” aos ani-
mais na obra no zoológico.

— Quero saber o motivo das re-
moções, onde eles se encontram. 
Quero saber quem são os res-
ponsáveis pelo tratamento dos 
animais. A direção disse que os 

Estudante encontrado morto em Nova Iguaçu
 é sepultado em cerimônia íntima no Caju

Polícia Civil faz operação no zoológico do Rio 
para apurar supostos maus-tratos aos animais

O corpo do estudante Marcos 
Winícius Tomé Coelho de Lima, 
de 20 anos, foi sepultado nesta 
quarta-feira no Crematório e Ce-
mitério da Penitência, no Caju, na 
Zona Norte do Rio. O velório e o 
sepultamento foi restrito apenas 
a familiares e amigos do rapaz. 
Jornalistas acompanharam a ce-
rimônia a uma distância de 200 
metros. Mãe do jovem, Paula 
Tomé estava abalada e chegou ao 
cemitério amparada por amigos.

Marcos Winicius desapare-
ceu, na noite da última quin-
ta-feira, dia 8, ao sair em uma 
bicicleta, de um shopping da 
Zona Sul do Rio para ir trocar 
de roupa em casa, no Bairro da 
Urca. O corpo do rapaz foi en-
contrado sem identificação, na 

sexta-feira, no Bairro de Enge-
nho Pequeno, em Nova Iguaçu, 
a uma distância de mais de 40 
quilômetros de onde ele foi vis-
to com vida pela última vez.

Policiais da Delegacia de Homi-
cídios da Baixada Fluminense, que 
investigam o caso, estão recolhen-
do imagens de câmeras ds seguran-
ça, para tentar saber o que aconte-
ceu com o estudante. Já se sabe que 
Marcos levou quatro tiros.

O corpo do jovem deu entra-
da no Instituto Médico-Legal de 
Nova Iguaçu sem documentos. O 
cadáver acabou sendo identifica-
do por impressões digitais. Marcos 
Winíciua era aluno de farmácia da 
Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro. Ele iria completar 21 anos no 
próximo dia 23 de outubro.

Policiais civis fazem inspeção no zoológico

O corpo de Marcos Winícius Tomé Coelho, de 20 anos, foi encontrado nesta segunda-feira

Foto: Fabiano Rocha

 Foto: Reprodução

medicamentos estão vencidos. 
Por que estão vencidos e ainda 
estão lá no local? — questionou o 
delegado.

De acordo com a Polícia Civil, 
a especializada vai oficializar a 
Câmara dos Vereadores para que 
os documentos da CPI sejam uti-
lizados na investigação.

'Casa arrumada'
Presente na visita de ontem 

dos vereadores da CPI do Zoo, 
o vereador Dr. Marcos Paulo 
(PSOL), membro da CPI e pre-
sidente da Comissão de Saúde 
Animal, a “casa foi arrumada” 
para a visita dos parlamentares.

lo, segundo seu relato. Amigas 
da vítima a encontraram nua 
em uma mesa, onde ela teria 
sido violentada, por volta de 3h, 
e a levaram para casa. Por volta 
de 5h, ela foi levada ao Hospital 
Municipal Miguel Couto, onde 
ficou internada por três dias.

A jovem prestou depoi-
mento na DCAV seguindo 
os protocolos de crime 
com v iolência sexual.  Um 
laudo do Instituto Médi-
co -L egal  conf irmou a v io -
lência sexual  sof rida pela 
adolescente.
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s testes rápi-
dos para diag-
nóstico da 
Covid-19 em 
Belford Roxo 
r e c e b e r a m 
um reforço 
nesse mês de 
conscientiza-
ção do câncer 

de mama e colo de útero, Outubro 
Rosa. Agora, além da testagem 
gratuita, os moradores também 
têm acesso a uma tenda onde po-
dem aferir a pressão arterial, veri-
ficar glicose, realizar a testagem 
rápida para sífilis e marcar ma-
mografia e preventivo. No último 
sábado (10-10), a ação que acon-
teceu no Centro contou com um 

O
ônibus realizando atendimentos 
com uma ginecologista/obstetra. 
A Secretaria de Saúde já realizou 
mais de 65 mil testes rápidos. 
Amanhã (15-10), a ação acontece 
na Rua Aibu, bairro Hinterlândia 
(em frente à UBS Jeferson da Sil-
va Resende). Sexta-feira (16-10), 
na Rua do Carmo, Bairro Parque 
Amorim (em frente à Policlínica 
Parque Amorim), e no sábado (17-
10), na Rua Barão de Vassouras, no 
Novo Eldorado.

Durante todo o mês de outu-
bro, a equipe da Covid estará pró-
xima às unidades de saúde que 
estão realizando palestras e dinâ-
micas com os pacientes da rede. 
O secretário de Saúde, Christian 
Vieira, destacou a importância 

Ação de testagem rápida para 
covid-19 em  Belford Roxo oferece 
diversos serviços no Outubro Rosa 

A Secretaria de Saúde já realizou mais de 65 mil testes rápidos

de colocar essas duas ações próxi-
mas. “Além das pessoas já saírem 
com informações sobre o câncer 
de mama e colo de útero, elas têm 
a facilidade para a realização do 
teste rápido da covid-19 perto das 
unidades. São duas ações que vi-
sam à saúde da população”, resu-
miu o secretário.

As irmãs Silvia e Silvana Pe-
reira dos Santos, 46 e 47 anos, 
aproveitaram para fazer o teste 
no bairro Nova Piam, em frente à 
Vila Olímpica. As duas testaram 
negativo. “Eu estou me sentindo 
mal, então acabei passando pelo 
médico mesmo não estando com 
o vírus. Eles tiveram todo o cuida-

do comigo e ainda assim, saí de lá 
com medicação. Ainda aferi pres-
são, verifiquei glicose e fiz o teste 
rápido da sífilis”, informou Silva-
na. “Essa ação é excelente. Só vejo 
algo assim aqui em Belford Roxo, 
tanto que tem pessoas de outros 
municípios que vem pra cá pro-
curar o teste”, completou Silvia.

Prestes a completar 20 anos de 
criação, a Escola de Gestão Socio-
educativa (ESGSE) Paulo Freire, 
do DEGASE, tornou-se o primeiro 
órgão do sistema socioeducativo 
estadual brasileiro a oferecer pales-
tras on-line para proporcionar au-
las de capacitação à distância aos 
servidores. Uma vontade antiga 
que a pandemia do novo corona-
vírus tornou possível a partir das 
recomendações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) para que 
cursos e aulas presenciais fossem 
suspensos em todo o país.

Assim, funcionários que mo-
ram no Sul e Norte fluminenses, 
região serrana e interior puderam 
participar sem precisar se deslocar 
até a Ilha do Governador, no Rio, 
onde fica a ESGSE. Como resul-
tado, até agora há mais de 4 mil 
visualizações das 12 palestras, que 
resultaram em 700 alunos certifi-
cados. De acordo com a diretora da 
Escola, Livia Vidal, num primeiro 
momento foram convidadas para 
palestrar as grandes coordenações 
do Departamento: saúde, assistên-
cia social, segurança, educação e 
tecnologia da informação.

“Depois, começamos a convi-
dar outras divisões do órgão. E é 
importante lembrar que ao preen-
cher o formulário de inscrição, os 
próprios participantes inscritos su-
geriam os próximos temas das pa-
lestras, que são realizadas ao vivo 
através do canal da Escola de Ges-

tão no Youtube, com duração en-
tre 1 e 2 horas, e interação via chat”, 
salientou Livia Vidal, doutoranda 
em Educação pela Universidade 
Federal Fluminense (UFF).

O diretor-geral do DEGASE, 
Márcio Rocha, considerou a inicia-
tiva da Escola de Gestão algo his-
tórico no sistema socioeducativo e 
também uma forma de disseminar 
o conhecimento. “Ações que visem 
à formação e à qualificação dos 
servidores do Degase são sempre 
bem-vindas. Queremos beneficiar 
também os funcionários que mo-
ram e trabalham fora da cidade do 
Rio de Janeiro”, salientou.

A palestra inaugural foi em 
maio, sobre saúde e socioeduca-
ção frente à covid-19, com a co-
ordenadora de saúde do Degase, 
a psicóloga Christiane Zeitoune, 
mestre em Psicologia Clínica e 
doutora em Teoria Psicanalítica; 
a celebração dos 30 anos do Esta-
tuto da Criança e do Adolescente 

Para colocar a caderneta em dia: Queimados 
terá ‘Dia D’ de vacinação neste sábado 

Escola de Gestão Socioeducativa do DEGASE é 
a primeira do país a oferecer palestras on-line

O grande ‘Dia D’ de mobiliza-
ção das Campanhas Nacionais 
contra Poliomielite, Sarampo e 
de Multivacinação acontecerá 
neste sábado (17) em Queima-
dos, na Baixada Fluminense. Ao 
todo, 17 unidades de saúde e um 
ponto extra (Secretaria Municipal 
de Saúde) estarão funcionando 
das 8h às 17h para imunizar o 
público-alvo determinado pelo 
Ministério da Saúde. Os pais e res-
ponsáveis que não puderem levar 
seus filhos para receber as doses 
durante a ação têm até o dia 30 de 
outubro para atualizar a caderne-
ta dos pequenos.

A vacina contra a poliomielite 
(paralisia infantil) tem como pú-
blico-alvo crianças menores de 
cinco anos. No caso da multiva-
cinação, o objetivo é estimular a 

atualização da caderneta de vaci-
nação de crianças e adolescentes 
menores de 15 anos. Já a imuniza-
ção contra o sarampo é destinada 
a pessoas de seis meses a 59 anos.

A ação visa reduzir o risco 
de reintrodução do poliovírus 
selvagem no país, melhorar o 
acesso às vacinas, aumentar as 
coberturas vacinais, diminuir 
a incidência das doenças imu-
nopreveníveis e contribuir para 
o controle, eliminação e/ou erra-
dicação desses males.

Para garantir a vacinação, basta 
procurar a unidade de saúde mais 
próxima, das 8h às 17h, portando 
CPF, caderneta de vacinação e 
cartão do SUS. Para mais informa-
ções, a população pode entrar em 
contato com o setor de imuniza-
ção pelo (21) 2665-5151.

Setecentas pessoas receberam certificados e aulas somam 4 mil visualizações

 Foto: Reprodução

(ECA) mereceu duas aulas, em 
julho e em agosto. Integrantes da 
organização internacional Médi-
cos Sem Fronteiras ministraram 
uma aula apenas para agentes de 
segurança socioeducativos sobre 
saúde mental em tempos de pan-
demia. O foco eram o autocuida-
do e o cuidado do outro.

Em outra ação inédita, a ESG-
SE convidou o professor Rodrigo 
Millone para ministrar um curso 
de idiomas aos interessados, que 
começou em agosto e irá até no-
vembro, sempre às terças e quin-
tas-feiras.  Os alunos puderam op-
tar entre aulas de italiano ou inglês 
para iniciantes, e aulas de conver-
sação na língua inglesa.  Para rece-
berem a certificação em qualquer 
uma das palestras já oferecidas, os 
participantes devem preencher 
um formulário de avaliação, com 
algumas perguntas relacionada 
ao tema da palestra, enviadas ao 
final da transmissão. A vacina contra a poliomielite (paralisia infantil) tem como público-alvo crianças menores de cinco anos

 Foto: Reprodução



Poderosa

empre atenta às 
conjunturas so-
cial e política, aos 
movimentos so-
ciais e culturais, 
inquieta com o 
caos que se insta-
lou com a pande-
mia, a cantora sul 

fluminense de Samba, MPB e 

gospel, Marlye Ferreira,  tradu-
ziu tudo isso na música autoral 
"Que Mundo é Esse?", inédita e 
em carreira solo, que foi lança-
da em todas as plataformas de 
streaming, no dia 02 de outu-
bro, com produção da ADR de 
Tiago Adrenas.

A música sempre esteve pre-
sente em sua vida, principal-

"Que mundo 
é esse?"

mente quando acordava ao som 
do trombone e do trompete dos 
dois irmãos, mas deixou seu so-
nho adormecido quando cursou 
a Faculdade de Ciências Bioló-
gicas e ingressou no Magistério.  
Marlye também caminhou pela 
literatura e é autora de três li-
vros que falam sobre mulheres, 
questões sociais e raciais - "Re-
cordar - Trazendo de volta ao 
coração", "Escrito na Pedra" e 
"Alma - Projeto Identidade (an-
tologia poética)".

Mas a paixão pela música 
nunca ficou esquecida. Havia 
sempre Elza Soares, Elis Re-
gina, Emílio Santiago, Marisa 
Monte, Dionne Warwick, Aretha 
Franklin, Ivone Lara e Gal Costa. 
Em 2017, foi selecionada pelo 
Festival Internacional das Com-
positoras Sonoras e com a famí-
lia já bem cuidada, partiu para a 
"realização de sonho - cantar".

S

Lindos leitores do Jornal 
Povo, meu nome é Clara 

Morais, tenho 24 anos, 
sou natural da cidade de 

Natal , Rio Grande do Norte 
que é um estado muito lin-

do com belas dunas e praias.
Vale muito conhecer , o povo 

potiguar é muito hospitaleiro e guerreiro, as-
sim como eu. Gosto de mostrar toda minha 

sensualidade sem ser vulgar. Sou uma pes-
soa bem tranquila e bastante caseira. Nos fins 
de semana, gosto de frequentar os barzinhos 
e restaurantes.  Sou  extrovertida, bastante 
aventureira e gosto de muitas fantasias sen-
suais. Para finalizar, minhas medidas são: Al-
tura: 1,62m |  Peso: 64kg | P: 36 Cintura: 70cm 
Quadril: 114cm Busto 85cm Meu ensaio tá 
imperdível no https://diamondbrazil.com  
vale a pena conferir nos vemos por lá . 
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A cidade símbolo da mo-
dernidade, Volta Redonda, 
exportou aço e a voz versá-
til de Marlye Ferreira, que 
já tem em seu currículo as 

canções "Imaginei", "Esta 
Mulher Sou Eu" e "Guerreira 
e Valente". Agora, vem para 
nos encantar, contar e cantar 
"Que Mundo é Esse". 
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dia seguinte 
à vitória so-
bre o Goiás 
foi também 
o da véspe-
ra do due-
lo contra o 
Bragantino. 
Com dois 
jogos em 48 

horas, o Flamengo evitou me-
xer na programação do elenco, 
mas priorizou um aspecto: a 
recuperação física.

Os titulares contra o Goiás 
não foram a campo a nesta 
quarta-feira, como de praxe. 
Passaram por um trabalho 
regenerativo e receberam 
orientação de seguir com o 
descanso em casa, inclusive 
com aparelhos específicos. 
Eles também realizaram 
avaliações físicas no Ninho 
do Urubu.

O restante do elenco foi a 
campo para treinar. A prin-

O
cípio, nenhum outro jovem 
da base será chamado para 
compor o elenco. O atacante 
Lázaro foi o único promovi-
do, ficou no banco de reser-
vas contra o Goiás e seguirá 
com o elenco profissional 
diante do Bragantino.

O atacante Pedro Rocha, 
que se recupera de uma le-
são na coxa e busca diminuir 
um déficit de força muscu-
lar, cumpriu programação à 
parte do elenco.

Na quinta-feira, a reapre-
sentação do elenco está mar-
cada para a manhã. Haverá 
três caras novas: Isla, Rodrigo 
Caio e Everton Ribeiro, que 
voltaram nesta quarta-feira 
ao Rio de Janeiro e serão ava-
liados pela comissão técnica 
para saber se terão condição 
de entrar em campo.

Preocupado com a questão 
física, o técnico Domènec Tor-
rent indicou, na coletiva após 
a vitória sobre o Goiás, que a 

Flamengo mantém programação e 
prioriza recuperação de atletas antes 
de partida contra o Bragantino

Domènec Torrent conversa com Marcio Tannure, chefe do departamento médico do Flamengo

tendência é mexer bastante no 
time, devido ao curto tempo 
entre as partidas.

- Tenho na cabeça mudar mui-
to para quinta-feira e temos que 
focar no jogo com o Bragantino. 
Agora, vamos jogar em 48 horas. 

Os atletas vão estar mais cansa-
dos e com problemas muscu-
lares em 48 horas. Quando são 
muitos jogos, é muito difícil que 
todos rendam 100%. São compe-
tições importantes e temos que 
seguir trabalhando. Temos que 

descansar, comer bem, o treino 
invisível - disse Dome.

O Flamengo enfrenta o Bra-
gantino às 20h (de Brasília) des-
ta quinta-feira, no Maracanã. A 
partida é válida pela 16ª rodada 
do Campeonato Brasileiro.


