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ma reunião 
virtual na 
noite de ter-
ça-feira (27) 
definiu que 
em 2021 não 
vai ter car-
naval de rua 
na cidade do 
Rio. O encon-
tro contou 
com repre-

sentantes dos blocos, da Riotur 
e de especialistas em saúde e em 
segurança pública.

Todos concordaram que não 
seria viável nem seguro realizar 

U
um evento do tamanho do car-
naval de rua carioca durante a 
pandemia do coronavírus, do-
ença que já matou mais de 150 
mil pessoas no país.

“Realizadores e desfilantes já 
tinham este posicionamento de 
que não iam desfilar sem a va-
cina. O nosso posicionamento é 
que não tem carnaval em 2021. 
Vai pular para 2022, e se lá a gente 
tiver condições de realizar” disse 
Fabrício Villa Flor, presidente em 
exercício da Riotur.

Especialistas em saúde apoia-
ram a decisão. O infectologista e 
professor Roberto Medronho, da 

Reunião decide que não 
haverá carnaval de rua 
no Rio em 2021

UFRJ, não descarta uma versão da 
festa ano que vem, caso a popula-
ção esteja imunizada.

“A minha avaliação é que, 
tendo a vacina e uma cobertura 
vacinal adequada, e ela sendo 
segura e eficaz, nós poderíamos 
fazer não em julho, mas em mea-
dos do segundo semestre, como 
outubro", propôs Medronho.

"Eu estou preocupado com 
o verão, pois vai acontecer co-
nosco o que aconteceu com a 
Europa. A gente ter uma segun-
da onda sem terminar a primei-
ra”, afirmou o infectologista.

A promotora Andréa Amin 
também apoia a iniciativa de 
não ter carnaval de rua no 
ano que vem.

“Eu fico ouvindo as coisas, e me 
dá muita tristeza porque eu não 

vejo perspectiva para termos um 
carnaval em 2021. Por mais que 
a gente tente dar uma segurança 
na sua realização, ele acaba tendo 
a sua espontaneidade como festa. 
E muita gente é irresponsável e, se 
tiver carnaval, vai para a rua”, disse 
a promotora.

Os representantes dos blo-
cos vão pensar em campanhas 
e alternativas para a festa do 
ano que vem.

“Podemos trabalhar em uma 
campanha compartilhada. Pode-
mos trabalhar no campo da preven-
ção. E, entre nós, grupos de carnaval, 
pensarmos no que podemos fazer 
no campo simbólico das lives e ou-
tras manifestações”, afirmou Rita 
Fernandes, presidente da Associa-
ção Independente dos Blocos de 
Carnaval de Rua do Rio de Janeiro.

Desfiles de escolas 
de samba adiados

O desfile das escolas de samba 
do Grupo Especial do Rio já havia 
sido adiado por uma decisão no 
fim de setembro. Em uma reunião 
da Liga Independente das Escolas 
de Samba (Liesa) representantes 
das agremiações decidiram adiar 
os desfiles do carnaval do grupo 
especial do Rio para próximo ano. 
A decisão ocorreu de forma unâ-
nime, após uma reunião na sede 
da liga, no Centro.

Ainda não há data para o 
desfile - as escolas só definiram 
que eles não acontecerão em 
fevereiro. Segundo o presiden-
te da Liesa, Jorge Castanheira, 
qualquer avaliação de nova data 
depende da marcação de uma 
campanha de vacinação.

Monobloco arrasta multidão no Centro do RioEU JÁ SABIA
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ministro da 
E c o n o m i a , 
Paulo Gue-
des, voltou 
a defender 
nesta quin-
ta-feira (29), 
durante audi-
ência pública 
no Congresso 

Nacional, a criação de um impos-
to sobre transações financeiras re-
alizadas por meio digital, que ele 
chamou de "digitax".

Logo depois, ainda durante 
a audiência, Guedes disse que, 
para ele, "o imposto está morto". 
Mas alertou que, sem os recur-
sos que viriam com esse tributo, 
ele não pode levar adiante uma 
proposta, em discussão na área 
econômica, de fazer uma ampla 
desoneração da folha de paga-

O
mentos de empresas - não ape-
nas dos 17 setores que já foram 
beneficiados com a desoneração 
e podem ter o benefício estendi-
do até o final de 2021.

Logo depois, ainda duran-
te a audiência, Guedes disse 
que, para ele, "o imposto está 
morto", mas alertou que, sem 
os recursos que viriam com 
esse tributo, ele não pode le-
var adiante uma proposta, em 
discussão na área econômica, 
de fazer uma ampla desonera-
ção da folha de pagamentos, e 
não apenas dos 17 setores da 
economia, contemplados com 
a medida até o final de 2021.

Guedes também voltou a ne-
gar relação do possível novo im-
posto com a antiga Contribuição 
Provisória Sobre Movimentação 
Financeira (CPMF).

Guedes defende criação de 
imposto digital, mas depois 
diz que tributo está 'morto'

Paulo Guedes defende imposto digital, mas volta atrás: ‘Imposto está morto’

"As pessoas nem entenderam 
que tem um futuro digital chegan-
do. O Brasil é a terceira ou quarta 
maior economia digital do mundo, 
nós vamos ter que ter um imposto 
digital mesmo", disse o ministro.

Minutos depois, o 
ministro disse:

“O imposto está morto, ele 
não existe. Então, como eu não 
tenho fonte, eu não posso apro-
var, tendo dado um parecer que, 

enquanto não tiver o dinheiro, 
eu não posso aprovar a desone-
ração", disse. " Do meu ponto de 
vista, o imposto está morto. Não 
tem imposto nenhum, não tem 
desoneração", emendou.

A inflação calculada pelo Ín-
dice Geral de Preços - Mercado 
(IGP-M) perdeu força em outu-
bro, após a disparada do mês 
anterior. O indicador, que é usa-
do para corrigir a maioria dos 
contratos de aluguel residencial, 
ficou em 3,23% este mês, depois 
de atingir 4,34% em setembro.

Mesmo com a desaceleração, 
é a maior taxa para um mês de 
outubro desde 2002, quando 
ficou em 3,87%. Os dados foram 
divulgados nesta quinta-feira 
(29) pela Fundação Getulio Var-
gas (FGV). Em 12 meses, o IGP-
-M passou a acumular alta de 
20,93%, e no ano, de 18,10%.

A desaceleração do indica-
dor foi puxada pela trégua nos 
preços do minério de ferro, que 
caíram 0,71%, depois de subi-
rem 10,81% em setembro. Com 
isso, o Índice de Preços no Ata-
cado (IPA), um dos três compo-
nentes do IGP-M, desacelerou 
de 5,92% para 4,15%.

Mas os preços para o consu-
midor, medidos pelo Índice de 
Preços ao Consumidor (IPC) e 
da construção - os outros dois 
índices que compõem o IGP-M 
- tiveram nova aceleração este 
mês. O IPC passou de 0,64% 
para 0,77% (a maior variação 
desde dezembro de 2019, 
quando ficou em 0,84%), en-

quanto o INCC acelerou de 
1,15% para 1,69%.

Alimentos pesaram nos 
preços ao consumidor

Os dados da FGV apontam 
que os preços dos alimentos 
para o consumidor continu-
aram acelerando este mês. A 
taxa, que havia ficado em 1,30% 
no mês anterior, atingiu 1,90%. 
Três dos quatro itens com maior 
influência de alta sobre o IPC 
este mês foram alimentos: arroz 
(14,84%), óleo de soja (22,87%) 
e tomate (11,30%).

A maior influência, no en-
tanto, veio das passagens aé-
reas, que ficaram 34,21% mais 
caras este mês. Já os automó-
veis novos completam a lista 
das cinco maiores influências, 
com alta de 0,70%.

MC Cabelinho também é intimado por 
apologia ao crime pela música 'Migué'

'Inflação do aluguel' desacelera em outubro, 
mas alimentos sobem mais

MC Cabelinho esteve nes-
ta quinta-feira (29), na Cidade 
da Polícia no Rio para respon-
der o inquérito policial ins-
taurado por conta da música 
'Migué', que ele  compôs em 
parceria com o MC Manei-
rinho. A canção foi lançada 
em março deste ano e os dois 
cantores estão sendo acusa-
dos de apologia ao crime.

A acusação feita pelo depu-
tado estadual Rodrigo Amorim, 
do PSL, visa investigar os dois 
artistas por suposta 'apologia 
ao consumo de drogas' e 'quiçá 
em associação para o tráfico'. A 

equipe jurídica do funkeiro já 
entrou com a defesa no caso.

MC Cabelinho criticou a acu-
sação: "Vocês querem que eu 
cante sobre o que? Em muitas 
das minhas letras falo mesmo 
o que eu vi e do rolê violento 
da vida de todo morador de 
comunidade. E podem ter cer-
teza que, até onde puder, eu 
vou continuar fazendo a minha 
música assim. Prenderam o 
Renan da Penha e querem me 
prender! Vão querer prender 
todo o favelado que consegue 
espaço e reconhecimento na 
sociedade".

Comprovada   a desaceleração da inflação na maioria dos contratos de aluguel

MC Cabelinho

 Foto: Divulgação 

Maiores influências de alta:
Ao produtor
Soja em grão: 14,96%
Milho em grão: 10,95%
Bovinos: 6,92%
Farelo de soja: 13,45%
Carne bovina: 4,70%
Ao consumidor
Passagem aérea: 34,21%
Arroz: 14,84%
Óleo de soja: 22,87%
Tomate: 11,30%
Automóvel novo: 0,70%
Na construção
Tubos e conexões PVC: 

16,28%
Vergalhões e arames: 10,54%
Esquadrias de alumínio: 

7,07%
Tubos e conexões de aço e 

ferro: 7,62%
Tijolo/telha cerâmica: 5,31%

 Foto: Reprodução
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e proibição 
total de ati-
vidades nas 
ruas a carrea-
tas com horá-
rio agendado, 
governos es-
taduais, pre-
feituras e Jus-
tiça Eleitoral 

têm adotado medidas devido ao 
aumento de casos de coronavírus 
durante a campanha da eleição 
municipal. O primeiro turno será 
em 15 de novembro.

Ao menos 36 cidades, em 11 
estados, impuseram algum tipo 
de restrição a atividades de cam-
panha, a maior parte por iniciativa 
da Justiça. Veja a lista:

Alagoas (1): Maceió
Amapá (1): Macapá
Amazonas (2): São Paulo de 

D
Olivença e Parintins

Bahia (1): Ilhéus
Ceará (6): Meruoca, Barro, Bai-

xio, Aurora, Ipaumirim e Caririaçu
Minas Gerais (1): Poços de 

Caldas
Paraíba (1): João Pessoa
Piauí (12): Bonfim do Piauí, 

Coronel José Dias, Cristino Cas-
tro, Dirceu Arcoverde, Dom Ino-
cêncio, Fartura do Piauí, Picos, 
Santo Antônio de Lisboa, São 
Braz do Piauí, São Lourenço do 
Piauí, São Raimundo Nonato e 
Várzea Branca

Rio Grande do Norte (2): Caicó 
e Florânia

Sergipe (5): Maruim, Rosário 
do Catete, Divina Pastora, General 
Maynard e Carmópolis

Tocantins (4): Pedro Afonso, 
Bom Jesus do Tocantins, Rio 
Sono e Tupirama

De proibição de campanha nas ruas a 
carreata com hora marcada: Covid-19 
impõe restrições em eleições no país

Nas carreatas eram registrados os maiores números de aglomeração

Em Santa Catarina, medidas 
foram impostas em todo o esta-
do. Comícios poderão ter restri-
ção de público, a depender do 
estágio da pandemia em deter-
minadas regiões, ou até mesmo 

proibidos caso o risco de conta-
minação seja classificado como 
gravíssimo – no entanto, nenhu-
ma cidade está nessa situação.

O Brasil tem 158.480 mor-
tes e 5.469.755 casos de Co-

vid-19, segundo levantamen-
to do consórcio de veículos de 
imprensa na noite de quarta-
-feira (28). Três estados têm 
alta de casos: Santa Catarina, 
Amazonas e Amapá.

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, negou nesta 
quinta-feira (29) que a equipe 
econômica tenha intenção de 
privatizar o Sistema Único de 
Saúde (SUS).

Em audiência pública na co-
missão mista de acompanha-
mento das medidas de combate 
à Covid-19 do Congresso Nacio-
nal, ele afirmou que a intenção 
era buscar alternativas para par-
ticipação do setor privado.

"Jamais esteve sob análise 
privatizar o SUS, seria uma in-
sanidade falar isso. Seria como 
o setor privado ajudar. Vamos 
fazer o que o setor privado 
pode fazer. Não entrou em 
nossa consideração invadir a 
área de saúde para privatizar, 
jamais", afirmou o ministro.

A declaração de Guedes foi 
dada após o governo federal 
ter publicado na terça-feira 
(27) um decreto, assinado por 
ele e pelo presidente Jair Bol-
sonaro, autorizando o Minis-
tério da Economia a estudar a 
inclusão das unidades básicas 
de saúde (UBSs) no programa 
de privatizações do governo 
federal, o PPI (Programa de 
Parcerias de Investimentos).

Na quarta-feira (28), após as 
reações à proposta, Bolsonaro 
optou por revogar o decreto, 

mas argumentou que a simples 
leitura do texto publicado "em 
momento algum sinalizava para 
a privatização do SUS".

"Em havendo entendimento 
futuro dos benefícios propostos 
pelo Decreto o mesmo poderá 
ser reeditado", escreveu Bolso-
naro em uma rede social.

De acordo com Guedes, na 
pandemia de coronavírus, o SUS 
mostrou a "decisiva importân-
cia" de o país ter um sistema des-
centralizado de acesso à saúde.

"Mostrou durante a crise por 
que é decisivo e por que foi um 
passo acertado essa ferramenta 
poderosa de um sistema des-
centralizado de saúde. Sobre o 
decreto, seria um contrassenso 
privatizar o SUS", declarou.

De acordo com o ministro, a 
ideia de incluir as unidades de 

Bolsonaro zomba de refrigerante rosa 
do Maranhão e diz que é 'boiolagem'

'Jamais esteve sob análise privatizar o SUS, seria 
uma insanidade falar isso', diz Guedes

Em parada não programa-
da na pequena cidade de Ba-
cabeira (MA), durante viagem 
ao Maranhão, o presidente 
Jair Bolsonaro tomou refrige-
rante cor de rosa, tradicional 
do estado, e questionou se 
teria virado "boiola", devido à 
cor da bebida. A declaração foi 
dada em vídeo publicado nas 
redes sociais do presidente.

— Agora eu virei boiola 
igual maranhense, é isso? 
Olha o guaraná cor de rosa 
do Maranhão ai ó. Quem 
toma esse guaraná vira ma-
ranhense — disse, rindo, 
enquanto mostrava o copo 
com a bebida.

Cerca de um minuto de-
pois, Bolsonaro volta a falar 
de "boiolagem" ao citar a cor 
do refrigerante.

— Guaraná cor de rosa do 
Maranhão, fudeu, fudeu. É 
boiolagem isso aqui — afirma.

As piadas com a cor do re-
frigerante foram feitas em um 
bar da cidade, enquanto o pre-
sidente posava para fotos com 
apoiadores. Durante a visita, 
Bolsonaro conheceu o dono 
do estabelecimento e pergun-
tou se "tudo é de graça".

— Pode ser — respondeu o 
homem, sem convicção.

A passagem da comitiva 
presidencial provocou aglo-
merações na cidade — uma 
multidão de pessoas seguiu 
Bolsonaro durante o trajeto 
dele até o bar. Assim como 
na chegada a São Luís (MA) 
mais cedo, Bolsonaro não 
usava máscara.

Depois da breve visita, o 
presidente seguiu para Im-
peratiz (MA), onde participa 
de cerimônia de entregas do 
governo federal para o estado. 
Mais cedo, participou de inau-
guração de trecho da BR-135.

"Não temos a intenção de privatizar o SUS". Desabafou Paulo Guedes

Presidente da República, Jair Bolsonaro

 Foto: Divulgação 

saúde no programa foi trazi-
da pela secretária especial do 
PPI, Martha Seillier, para au-
mentar a capacidade de aten-
dimento no sistema de saúde 
para a população.

O PPI é o programa do gover-
no que trata de privatizações e 
abrange projetos que incluem 
desde ferrovias até empresas 
públicas. O texto do decreto afir-
mava que a "política de fomento 
ao setor de atenção primária à 
saúde" estaria "qualificada" para 
participar do PPI.

Segundo o decreto, os es-
tudos sobre as UBSs deveriam 
avaliar "alternativas de parcerias 
com a iniciativa privada para a 
construção, a modernização e a 
operação de Unidades Básicas 
de Saúde dos Estados, do Distri-
to Federal e dos Municípios".

 Foto: Jorge William
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ma operação 
da Delegacia 
de Homicí-
dios da Ca-
pital (DHC) 
com o Minis-
tério Público 
do Rio de 
Janeiro con-
tra o tráfico 

de drogas prendeu um pastor 
candidato a vereador, na manhã 
desta quinta-feira, dia 29, em 
Belford Roxo, na Baixada Flu-
minense. Elisamar Miranda Jo-
aquim é apontado como chefe 
do Complexo do Roseiral e con-
corria ao cargo público nas elei-
ções municipais de 2020 pelo 
PDT. Na operação batizada de 
"Itália", dez mandados de prisão 
preventiva e 61 mandados de 
busca e apreensão são cumpri-
dos pelos agentes que seguem 

U
nas ruas. Até o momento, três 
pessoas já foram presas.

A decisão foi proferida pelo 
juízo da 1ª Vara Criminal de 
Belford Roxo. Ao todo foram in-
diciados e denunciados 24 pes-
soas pelos crimes de associação 
para o tráfico de drogas e consti-
tuição de milícia privada, contra 
os quais foram expedidos man-
dados de busca e apreensão. A 
operação é em parceria com o 
Grupo de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Organizado 
(GAECO) do MPRJ.

De acordo com as inves-
tigações, o pastor Elisamar 
é irmão de Eliezer Miranda 
Joaquim, conhecido como 
Criam, que é o chefe do tráfi-
co na comunidade e continua 
no comando mesmo de den-
tro do presídio. O criminoso 
colocou o pastor para admi-

Pastor candidato a vereador 
é preso em operação contra o 
tráfico, em Belford Roxo

Pastor Elisamar Miranda Joaquim foi preso após ser apontado como chefe do tráfico de uma comunidade em Belford Roxo

nistrar o tráfico e os condo-
mínios na área. Seu imedia-
to, Cremilson Almeida de 
Souza, vulgo Coroa, foi preso 
em março deste ano, tendo 
contra ele 18 mandados de 
prisão, sendo alguns por ho-
micídios de dois policiais mi-
litares e um bombeiro.

Após esta segunda prisão, 
o líder do grupo resolveu mu-
dar a administração do tráfico 
de drogas e dos condomínios, 
colocando o próprio irmão na 
liderança. O plano de eleger 
Elisamar era uma estratégia de 
Criam e da facção criminosa 
a qual pertencem, a maior do 

Estado, com objetivo de terem 
maior penetração e influência 
nas instituições públicas. De-
núncias indicam que ele usava 
toda a estrutura da associação 
criminosa para angariar votos, 
além de ameaçar e oprimir 
outros candidatos de fazerem 
campanha na região.

A reprodução simulada da 
morte do menino João Pedro 
Matos, de 14 anos, ocorrida em 
maio no Complexo de Salgueiro, 
em São Gonçalo, começou por 
volta das 11h desta quinta-feira, 
dia 29. Entre 50 e 70 policiais 
civis participam da reconstitui-
ção. Afastados, os três policiais 
da Coordenadoria de Operações 
e Recursos Especiais (Core), sus-
peitos de dispararem 72 tiros 
dentro da casa, devem participar 
da reprodução. Os jovens que 
estavam na casa com a vítima, e 
que são testemunhas, também 
estão na casa onde o crime acon-
teceu. Com uma camisa branca 
com a foto do filho e a frase "João 
Pedro eterno", Neilton da Costa 
Pinto, pai do adolescente, está 
no local e aguarda com ansieda-
de os trabalhos.

O pai do jovem afirmou que, 
em nenhum momento, algum 
representante do governo do 
Rio apareceu para confortar a 
família ou pedir desculpas. Ele 
cobra uma indenização das au-
toridades. A mãe do adolescente 
e o tio também acompanham a 
reconstituição no local.

— Esperamos uma indeniza-

ção do governo. Isso já deveria 
ter sido feito. É muita dor. E que 
no mínimo chamasse a nossa 
família para pedir desculpas, o 
que não foi feito. É um erro irre-
parável. Dinheiro nenhum vai 
trazer meu filho de volta, a feli-
cidade de volta. Mas eles preci-
sam pagar, de acordo com a lei e 
com a Justiça — diz.

O pai de João Pedro também 
voltou a criticar a ação da polícia. 
Neilton Pinto diz que o cenário 
dentro da casa foi de guerra e que 
foi desumano o que aconteceu. 
O adolescente morreu com um 
tiro nas costas durante confron-
to numa operação das polícias 
Federal e Civil no Salgueiro. João 

Vendedor de ossadas de cadáveres do Cemitério 
Ricardo de Albuquerque é preso em flagrante

'Foi uma coisa desumana, cruel', diz pai de João Pedro, 
que acompanha reconstituição da morte do adolescente

Policiais Civis da 31ª DP (Ri-
cardo de Albuquerque) pren-
deram em flagrante, na noite 
da última segunda-feira, Luiz 
Silas dos Santos Brandão, com 
um crânio e dois ossos retira-
dos de covas do Cemitério Ri-
cardo de Albuquerque, na Zona 
Norte do Rio. Luiz Silas estava 
indo ao encontro de um possí-
vel comprador para vender e 
entregar as ossadas.

Um crânio era vendido por 
R$ 300 e outros ossos pela 
quantia de R$ 100. Segundo o 
preso, as ossadas seriam uti-
lizadas em rituais religiosos. 
Luiz Silas disse aos policiais 
que não era funcionário, mas 
fazia limpeza do lado de fora 
do cemitério e recebia peque-

nas quantias de pessoas que fa-
ziam rituais religiosos no local. 
Há cerca de três anos, um ho-
mem, que, segundo Luiz, não é 
funcionário, mas presta serviço 
ao cemitério, perguntou se ele 
queria lhe ajudar na venda de 
ossadas humanas retiradas de 
covas que tinham proprietários 
e ele aceitou.

O delegado Fabio Souza, ti-
tular da 31ª DP, disse que estão 
investigando se há a participa-
ção de funcionários do Cemi-
tério Ricardo Albuquerque na 
comercialização de ossadas de 
cadáveres.

Luiz Silas foi condenado em 
flagrante pela prática de vili-
pêndio de cadáveres, segundo 
o Código Penal.

Agentes da Polícia Civil participam da reconstituição da morte do menino João Pedro

Foto: Fabiano Rocha / Extra

Pedro estava brincando com pa-
rentes e amigos numa casa que a 
família usava para lazer.

— Estávamos aguardando 
essa reconstituição para que o 
processo venha a ter continui-
dade. Para que a verdade seja 
clara. E, com certeza, como os 
promotores, os peritos e vocês 
tiveram a chance de entrar na 
casa, puderam ver que o que 
aconteceu é surreal. Foi uma 
coisa muito desumana. Tira-
ram a vida do meu filho cruel-
mente. É um cenário de guerra 
o que tem dentro da casa e, cer-
tamente, não era necessário. Se 
fosse na Zona Sul, eles não agi-
riam dessa forma — afirma.

Os ossos são utilizados em rituais religiosos

Foto: Divulgação 
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PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFeriado de Finados: 
Foto: Reprodução/Facebook/DFA

Para evi-
tar aglome-
rações nos 
c e m i t é r i o s 
de Duque 
de Caxias 
no Dia de 
Finados, na 
próxima se-
gunda-feira 

(02/11), a Prefeitura de Duque 
de Caxias, através do Departa-
mento de Vigilância e Fiscali-
zação Sanitária está recomen-
dando aos administradores 
dos cemitérios, ambulantes 
autorizados e à população o 
cumprimentos das medidas 
de segurança, que devem ser 
tomadas como prevenção ao 
novo coronavírus. Nessa época 
a frequência aos campos san-
tos aumenta e alguns cuidados 
devem ser tomados, principal-
mente por pessoas do grupo 

O
de risco (grávidas, idosos, por-
tadores de doenças crônicas e 
lactantes).

Além do uso obrigatório da 
máscara de proteção, o proto-
colo de segurança das autori-
dades de saúde do município 
ainda recomendam ainda aos 
visitantes, manter distância 
mínima de 1,5 metro e evitar 
tocar nas pessoas, mesmo que 
sejam parentes; evitar contato 
com superfícies e evitar os ho-
rários de grande fluxo.

Para evitar aglomerações, 
as autoridades de saúde soli-
citaram às administrações dos 
cemitérios no município, que 
estes sejam abertos no sábado 
e no domingo que antecedem 
o feriado e que limitem em 
50% a capacidade de pessoas, 
além da extensão do horário 
de funcionamentos dos mes-
mos, criando mecanismos de 

Vigilância Sanitária de Duque de Caxias 
recomenda medidas de Segurança para 
evitar o coronavírus nos cemitérios

A equipe da Vigilância Sanitária de Duque de Caxias está de olho

controle de acesso e saída do 
público.

A Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil solicitou 
ainda que seja respeitado o 
tempo de permanência nos ce-
mitérios no prazo máximo de 
30 minutos, para evitar as aglo-

merações durante as visitas, e 
que sejam instalados pontos 
de descontaminação com ál-
cool em gel 70% na entrada e 
em pontos estratégicos, além 
disponibilizar avisos contendo 
informações sobre a doença e 
das medidas de prevenção, por 

meio de cartazes ou painéis ex-
plicativos.

Sobre a comercialização de 
produtos no entorno dos ce-
mitérios, a Vigilância Sanitária 
pede que os vendedores res-
peitem as normas de higiene e 
as regras de biossegurança de-

Cidadãos fluminenses que 
estão em busca de coloca-
ção no mercado de trabalho 
poderão, em breve, procurar 
oportunidades em uma Pla-
taforma Digital Integrada de 
Bancos de Vagas de Empre-
go em todo estado. A criação 
do site está prevista na Lei 
9.071/20, sancionada pelo 
governador em exercício, 
Cláudio Castro (PSC), e pu-
blicada no Diário Oficial des-
ta quarta-feira (28/10).

De autoria do deputado Ro-
senverg Reis (MDB), a lei prevê 
que a plataforma seja criada e 
gerida pela Secretaria de Esta-
do de Trabalho e Renda. Para 
este fim, a pasta poderá cele-
brar convênios com empresas 
públicas e privadas.

"Sabemos da dificuldade 
que os cidadãos enfrentam 
para ter acesso a uma vaga 
de emprego, ainda mais em 
um período de pandemia. A 
lei trará uma alternativa di-

Firjan aprova Selic em 2%, mas pede aprovação 
urgente das reformas para a recuperação econômica

Sancionada lei que cria plataforma digital 
integrada de vagas de emprego no Estado

A Firjan entende que a ma-
nutenção da taxa básica de 
juros em 2% vai na direção 
correta. Mesmo diante da recu-
peração econômica observada, 
ainda há elevada capacidade 
ociosa em diversos setores da 
economia. Além disso, as ex-
pectativas para a inflação se-
guem dentro da meta, apesar 
da recente alta dos preços de 
alimentos. De fato, o quadro 
econômico e social demanda 
a continuidade de políticas de 
estímulo à atividade e garantia 
de emprego e renda.

No entanto, é importante 

lembrar que o desequilíbrio 
das contas públicas coloca em 
risco à continuidade de regras 
fiscais, como o teto de gasto. A 
federação reitera a urgência da 
aprovação de reformas, como 
a tributária e a administrativa, 
e da PEC emergencial. Ape-
nas dessa forma, será possível 
garantir o arcabouço fiscal, a 
manutenção da confiança e a 
recuperação econômica. Caso 
contrário, além do baixo cresci-
mento e elevado desemprego, 
teremos por consequência in-
flação e juros altos em um futu-
ro não tão distante.

A lei foi sancionada pelo governador Claudio Castro

Foto: Fabiano Rocha / Extra

gital, gratuita, para facilitar 
essa busca e criar pontes 
com as empresas", afirmou 
Rosenverg Reis. 

A plataforma deverá dispo-
nibilizar espaço para que os ci-
dadãos se cadastrem para rece-
ber oportunidades, bem como 
as empresas públicas e priva-
das oferecerem vagas. Para agi-
lizar o processo, fica autorizado 
também que o contato entre 
empregador e o candidato pos-
sa ser feito pelo site. A Secretaria de Fazenda do Rio alertou para os gastos públicos

Foto: Divulgação 



Data marcada

Rei e Rainha 
do Mar, maior e 
mais tradicional 
festival de águas 
abertas e espor-
tes de praia, do 
Brasil, será um 
dos primeiros 
eventos de es-

porte outdoor a retornar esse 
ano. Com a flexibilização do 
calendário de eventos e dentro 
de todos os protocolos de se-
gurança, o RRM acontece nos 
dias 07 e 08 de novembro, em 
Búzios, e no dia 13 de dezem-
bro, em Niterói.

O evento, que traz disputas 

Circuito Enel Rei e Rainha 
do Mar fecha 2020 com 
etapas em Búzios e Niterói

O

e chamo Izabella 
Chagas, tenho 23 

anos,  moro em Du-
que de Caxias  no Rio 

de Janeiro. Sou forma-
da em Educação Física 

e pós graduanda em 
Reabilitação de lesões, também traba-

lho na área da dança como coreógrafa, 
instrutora de FitDance e Zumba e dan-
çarina. Faço algumas participações em 
clipes e  ensaios fotográficos como mo-
delo também. Sou uma mulher deter-
minada, batalhadora e muito perfeccio-
nista, pois sempre corro atrás dos meus 
sonhos e objetivos.
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deste ano terá transmissão ao 
vivo pela internet.

Duas novidades da etapa 
RRM Búzios são a Travessia Su-
per Challenge 10k, que será dis-
putada no sábado, 7 de novem-
bro, e a prova Beach & Trail Run 
de 8 km. Esta segunda, com 
parte do percurso pela areia e 

trecho por trilha, terreno inédi-
to no circuito, será no dia 8 de 
novembro, junto com as provas 
tradicionais do evento.

As inscrições para Búzios 
podem ser feitas até o dia 
02 de novembro, no link ht-
tps://reierainhadomar.com.
br/etapas/Buzios.
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CCulturando ulturando 

para todos os níveis e diferen-
tes idades, inclui corrida na 
areia e trilha, provas de natação 
no mar, biathlon (que combina 
as duas modalidades), PCD e 
kids. Com patrocínio da Enel 
Distribuição Rio e Secretaria 
de Esporte, Lazer e Juventude 
do Rio de Janeiro, o circuito 
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PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol  Foto: Matheus Sebenello/NeoPhoto

á virou roti-
na. Em dez 
jogos como 
profissional 
do Flamen-
go, Hugo 
fez grandes 
defesas em 
quase todos 
eles. Contra 

o Athletico-PR nesta quarta-
-feira, porém, foi diferente. O 
goleiro fechou o gol no segun-
do tempo, segurou a pressão do 
Furacão e ainda parou Walter 
em cobrança de pênalti. Melhor 
em campo na vitória por 1 a 0 
pelas oitavas de final da Copa 
do Brasil.

Após a partida, o jovem de 
21 anos comemorou a grande 

J
fase e compartilhou a felicidade 
com quem torcia pela televisão.

- Muito feliz por viver isso. 
É um sonho para mim. Estou 
desde garoto no Flamengo, re-
presentar a camisa no time pro-
fissional sempre foi um sonho. 
Estar sendo importante para o 
grupo, fico feliz pela minha atu-
ação. Agora, é dar continuidade 
ao trabalho. Com certeza, famí-
lia e amigos estão felizes.

O Flamengo de Hugo decide a 
vaga nas quartas de final da Copa 
do Brasil contra o Athletico-PR 
na próxima quarta-feira, no Ma-
racanã, e pode até empatar para 
avançar. Antes, porém, recebe o 
São Paulo, também no Rio de Ja-
neiro, domingo, às 16h (de Brasí-
lia), pela 19ª rodada do Brasileirão.

Cada vez mais decisivo no 
Flamengo, Hugo vibra com boa fase 
e pênalti defendido: "Um sonho"

Hugo vibra com gol de Bruno Henrique 

Foto: Mario Alberto


