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PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSEspecialistas  Foto: Alisson Negrini/TV TEM

specialistas 
afirmam que 
o vermífugo 
nitazoxani-
da, anuncia-
do pelo go-
verno federal 
como capaz 
de tratar a 
Covid-19, não 
atende aos 

objetivos principais do tratamen-
to, como redução dos desfechos 
graves e risco de morte, apesar de 
reduzir a carga viral.

Na segunda-feira (19), o mi-
nistro de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, Marcos Pontes, infor-
mou que uma pesquisa coorde-
nada pela pasta mostrou que o 
medicamento apresentou re-
sultados positivos no tratamen-
to precoce de pacientes com 
Covid-19. O ministro, no entan-
to, não deu detalhes.

Nesta sexta-feira (23), um arti-
go do estudo foi publicado. Os es-
pecialistas ouvidos pelo G1 fize-
ram uma análise da publicação.

"O objetivo principal do estudo, 
reduzir mortes e sintomas graves 
da Covid-19, não foi alcançado. Foi 
apresentado apenas um objetivo 
secundário, de que o medicamen-
to é capaz de reduzir a carga viral. 
Isso, na prática, não resolve o pro-
blema do coronavírus", afirmou o 
epidemiologista Paulo Lotufo.

E
Redução da carga viral
De acordo com a publicação, 

a nitazoxanida reduziu a carga 
viral em pacientes com sintomas 
leves e diminuiu a febre em pa-
cientes no início do tratamento.

O virologista Anderson Bri-
to, do departamento de epide-
miologia da Escola de Saúde 
Pública da Universidade de 
Yale, nos Estados Unidos, ex-
plica que a carga viral é uma 
medida aproximada da quanti-
dade de vírus em uma amostra 
extraída do paciente.

"Essa medida é feita medindo-
-se a quantidade de material gené-
tico do vírus por mL", diz. "Em ca-
sos graves, há estudos mostrando 
uma associação entre carga viral e 
risco de morte. Não é esse o caso 
desse estudo, que focou em casos 
leves da Covid", explica Brito.

"A nível de tratamento da Co-
vid, o benefício do uso da droga 
para ser muito baixo. Como são 
indivíduos com casos leves, essa 
redução na carga viral não traria 
grandes reflexos a nível de trans-
missão da doença", conclui o vi-
rologista.

Hospitalizações e 
sintomas graves

O infectologista Alberto Che-
babo, avalia que o medicamento 
não foi capaz de reduzir hospita-
lizações nem sintomas graves.

Ve r m í f ugo  r e d u z  c a r g a  v i ra l , 
m a s  n ã o  d i m i n u i  m o r t e s  n e m 
s i nt o m a s  g rave s  d e  C ov i d

"O artigo não demonstrou 
que a nitazoxanida seja ca-
paz de reduzir risco de morte 
ou desfechos graves, como 
necessidade de oxigênio e 
evolução para respirador me-
cânico. Apenas diminuiu a 
ocorrência de febre e baixou a 
carga viral. Isso é muito pouco 
para a gravidade da doença", 
afirma Chebabo.

"É um trabalho bem feito, 
que mostra que o medicamen-
to tem uma atividade antivi-
ral, que foi a de reduzir a carga 
viral, mas não sabemos o que 
isso quer dizer na prática, pre-
cisa de mais investigação. Não 
dá para afirmar que diminuiu 
risco de contágio somente por 
diminuir carga viral e que não 
precisa mais fazer isolamento", 
explica Chebabo.

O artigo com os resultados foi 
publicado em versão pré-print na 

plataforma medRxiv e segue em 
avaliação por uma revista científica. 
O estudo foi coordenado pela pes-
quisadora Patricia Rieken Macedo 
Rocco, da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (URFJ), que partici-
pou da cerimônia do governo fede-
ral de divulgação da pesquisa.

'Não justifica uma
 produção em massa'

Questionado se faz sentido, de 
acordo com o demonstrado no 
artigo, o nitazoxanida entrar para 
o protocolo de tratamento da Co-
vid-19, Chebabo afirma que não, e 
compara o medicamento com o 
antiviral remdesivir.

"Os efeitos apontados no tra-
tamento com nitazoxanida são 
mínimos, não justifica uma pro-
dução em massa e adoção em 
tratamentos. Porém, tem ativida-
de antiviral, então pode ser mais 
estudado", diz.

"A título de comparação, é 
muito melhor que cloroquina, 
que é cara e não tem efeito. Ou, 
então, podemos comparar com o 
remdesivir, que tem algum efeito, 
mas não tem impacto nos casos 
graves e em diminuição de mor-
tes", compara Chebabo.

Brito também compara a dro-
ga com o remdesivir.

"O que se está tentando fazer 
é adaptar uma droga existente 
para tentar identificar algum 
efeito positivo, como o que se 
tem feito com o remdesivir, 
desenhada para o vírus Ebola, 
e que tem sido usada contra o 
SARS-CoV-2, porém com efeitos 
muito marginais, não é a bala de 
prata", explica Brito.

"Não é como o Tamiflu, por 
exemplo, que foi criado do zero, 
especificamente para interferir 
no ciclo viral do vírus da gripe", 
ressalta o virologista.

Voluntários receberam kit com nitazoxanida para estudo clínico em Bauru, uma das cidades que participou do estudo do Ministério
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menino Kal-
lebe Souza, 
de 16 anos, 
criador do 
bordão "bi-
dogin finin, 
cabelin na 
régua", e que 
p a r t i c i p o u 
de um clipe 

com o funkeiro MC Bin Laden 
em 2018, foi encontrado morto 
nesta sexta-feira (23).

Kallebe e um amigo desapare-
ceram depois de mergulhar no rio 
Uraraí, em Campos dos Goytaca-
zes, no Norte Fluminense, na tarde 
desta quinta-feira (22). O amigo, 
cuja identidade não foi divulgada, 
também foi encontrado morto.

A causa das mortes ainda não 
foi confirmada, mas bombeiros 
falam em afogamento.

O
Os corpos foram achados por 

volta das 11h desta sexta-feira 
próximo ao local onde os me-
ninos foram vistos pela última 
vez. Familiares fizeram o reco-
nhecimento.

Quatro militares participa-
ram das buscas que começaram 
nesta quinta e foram concluí-
das na manhã desta sexta.

'Bidogin finin, cabelin 
na régua'

Mc Kallebe ficou conheci-
do em 2018 depois de vira-
lizar nas redes sociais com 
o bordão "bidogin finin, ca-
belin na régua" e com meme 
"gostosin no azeite".

O bordão "bidogin finin, ca-
belin na régua" foi usado na 
música "Vamos pra Gaiola", do 
funkeiro Kevin O Chris. Lan-

Criador do bordão 'bigodin finin, 
cabelin na régua', menino Kallebe 
morre no Norte do RJ

Kallebe Souza, conhecido por bordões "bigodin finin, cabelin na régua", morreu após desaparecer em rio 

çada em 2018, a música foi um 
dos hits do carnaval de 2019.

Depois, o mesmo bordão 
virou título de uma música do 
funkeiro MC Bin Laden. Kallebe 
inclusive participou do clipe da 
música — "Cabelin Na Régua" 
tinha mais de 9 milhões de vi-

sualizações no YouTube até a 
publicação deste texto.

Nas redes sociais, MC Bin La-
den compartilhou fotos em que 
aparece com Kallebe. Antes da 
confirmação da morte, Mc Bin La-
den postou um pedido de orações 
pelo criador do meme que, segun-

do ele, hoje é usado em muitas 
músicas e por vários artistas.

Após a confirmação, o funke-
iro lamentou a morte. "Descan-
se em paz", escreveu MC Bin 
Laden na legenda de uma ima-
gem em que aparece tomando 
sorvete com Kallebe.

Dados do governo federal 
mostram que um voo en-
tre Manaus (AM) e Boa Vis-
ta (RR) – no qual, segundo 
o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido), não é possível 
avistar "nada queimando" ou 
"selva devastada" – cruzaria 
o céu da cidade com mais fo-
cos de queimadas neste ano 
em Roraima, Rorainópolis 
(veja arte com mapa abaixo).

Além disso, o voo pas-
saria por municípios que 
acumularam 20,5 mil hec-
tares de desmatamento de 
agosto de 2018 a julho de 
2019: Presidente Figueire-
do (AM), Caracaraí (RR) e a 
própria Rorainópolis.

Bolsonaro fez a afirmação 
na quinta-feira (22), ao anun-
ciar um convite a diplomatas 
estrangeiros para sobrevoar a 
floresta amazônica:

"Estamos ultimando uma 
viagem Manaus-Boa Vista, 
onde convidaremos diplo-
matas de outros países para 
mostrar naquela curta via-
gem de uma hora e meia, 
que não verão em nossa 
floresta amazônica nada 
queimando ou sequer um 

hectare de selva devastada", 
afirmou o presidente.

Aerovia 402
De acordo com um coman-

dante de aviação comercial 
ouvido pelo G1, o trecho aéreo 
entre Manaus e Boa Vista com-
preende pouco mais de 600 
km e é feito pela aerovia 402. A 
rota inclui a passagem sobre o 
território das cidades Presiden-
te Figueiredo (AM), Caracaraí 
(RR) e Rorainópolis (RR).

Dados do Programa de 
Monitoramento da Flores-
ta Amazônica Brasileira por 
Satélite (Prodes), que são di-

Bruno marca 1º gol após prisão por 
assassinato de Eliza Samudio

Citado por Bolsonaro, voo Manaus-Boa Vista passa por 
cidade de Roraima com mais focos de incêndio em 2020

Na noite de quinta-feira (22), o 
goleiro Bruno, que cumpre sen-
tença em regime semiaberto pelo 
homicídio de Eliza Samudio - mãe 
de seu filho - e cárcere privado, 
marcou seu primeiro gol após a 
prisão. De pênalti, ele conseguiu 
abriu o placar para o Rio Branco, 
do Acre. Mas o Bragantino, do Pará, 
empatou na sequência. O jogo, 
que terminou empatado, era pela 
Série D do Campeonato Brasileiro.

Este foi o primeiro gol de 
Bruno desde 2010, quando 
ele ainda defendia o Flamen-
go. Ao todo, o goleiro tem cin-
co gols na carreira.

Na internet, muita gente vol-
tou a criticar o jogador: "Que 
vergonha, meu Deus. Vocês se 
orgulham disso? Um cara que 
matou a mãe do próprio filho? 
Inacreditável", escreveu uma in-
ternauta. "Em um país sério, com 
leis de verdade, esse cara estaria 
ou na corredor da morte ou nun-
ca mais veria a luz do dia fora de 4 
paredes, mas como é Brasil e isso 
aí, sai antes da pena e tem clube 
que comemora com ele um gol-
zinho. Viva a hipocrisia brasilei-
ra", postou outro. "Time imundo, 
lugar do Bruno é apodrecendo 
na cadeia", escreveu outra.O banco também vai aceitar prazo de carência no início do financiamento

Goleiro Bruno

Foto: Brenno Carvalho

vulgados anualmente pelo 
Inpe, indicam que essas três 
cidades somaram 20.500 
hectares de desmatamento 
na temporada 2018-2019. Os 
dados são os mais recentes 
disponíveis para o recorte.

O trajeto Manaus-Boa Vis-
ta ainda passa pelas imedia-
ções de Iracema (RR) e Mu-
cajaí (RR), cidades que ficam 
na rota da BR 174 (principal 
via entre as capitais) e na 
margem esquerda da aerovia 
402. Somadas, essas duas 
cidades tiveram 14.400 hec-
tares desmatados no período 
2018-2019.

Foto: Divulgação
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pesquisa Da-
tafolha para 
a Prefeitura 
do Rio, di-
vulgada na 
quinta-feira 
(22/10), tam-
bém dividiu 
a intenção 
de votos 

por segmentos. Entre os entre-
vistados que se declararam 
evangélicos, Eduardo Paes 
(DEM) foi quem apresentou 
o maior crescimento, en-
quanto Martha Rocha (PDT)  
foi quem mais subiu entre os 
católicos e espíritas.

Líder nas pesquisas, Edu-
ardo Paes se manteve no topo 
das intenções de voto entre os 
católicos, mas perdeu 1% (de 
37% para 36%), enquanto Mar-

A
tha Rocha ganhou 6% em rela-
ção em comparação à primeira 
pesquisa, em 8 de outubro (de 
10% para 16%). Luiz Lima (PSL) 
também cresceu 4% (de 1% 
para 5%). Já Marcelo Crivella 
perdeu 1% (8% para 7%) e fi-
cou atrás de Benedita da Silva 
(manteve 8%).

Entre os evangélicos, Paes 
subiu 4% (de 19% para 23%) e 
se aproximou de Crivella (que 
ficou com os mesmos 28% da 
primeira pesquisa). Martha 
manteve os 10%, enquanto 
Benedita caiu de 7% para 6%, e 
Luiz Lima pulou para 3%.

Martha Rocha também cres-
ceu entre os entrevistados que 
se disseram espíritas/kardecis-
tas: 7%, subindo de 11% para 
18%, assim como Luiz Lima, de 
2% para 8%, e Eduardo Bandei-

Em pesquisa Datafolha, Eduardo Paes 
cresce entre evangélicos e Martha 
Rocha entre católicos e espíritas

 Três nomes dispontam, mas tem gente correndo por fora

ra de Mello (REDE), que saiu de 
0% para 5%. Eduardo Paes se-
gue na liderança com 32%, mas 
tinha 37% na pesquisa anterior. 
Marcelo Crivella caiu de 3% e 
agora só tem 1%.

A pesquisa foi encomen-
dada pela TV Globo e pelo 
jornal "Folha de S. Paulo", e 
ouviu 1.008 pessoas entre 
os dias 20 e 21 de outubro. O 
índice de confiança é de 95% 

e a margem de erro é de 3% 
para mais ou para menos. A 
pesquisa foi registrada no 
Tribunal Regional Eleito-
ral (TRE-RJ) com o número 
08627/2020.

A segunda pesquisa Datafo-
lha para a Prefeitura do Rio, di-
vulgada na quinta-feira (22/10), 
também buscou saber qual é 
o índice de conhecimento do 
eleitor em relação aos candida-
tos. Eduardo Paes (DEM), Mar-
celo Crivella (Republicanos) e 
Benedita da Silva (PT) seguem 
como os mais conhecidos entre 
os entrevistados.

Os três candidatos foram os 
únicos com índice superior a 90%. 
Paes manteve o mesmo da pes-
quisa anterior: 98%, o mesmo de 
Crivella, que subiu 1%. Os dois pos-
suem o maior tempo de propagan-
da eleitoral na TV. Já Benedita caiu 
1%: tinha 92% e agora 91%.

Clarissa Garotinho (PROS) 
vem na sequência, com índi-
ce de 85%, seguida por Mar-
tha Rocha (PDT), com 84%, 
e Cyro Garcia (PSTU), com 
70%. Todos os outros candi-
datos são mais desconheci-
dos do que conhecidos pelos 
entrevistados.

Eduardo Bandeira de Mello 
(REDE) tem índice de 39% e 
Paulo Messina (MDB), 35%. Ter-
ceiro com maior tempo de TV, 
Luiz Lima (PSL) foi quem mais 
apresentou melhora em relação 
à pesquisa anterior: cresceu 13 
pontos percentuais e agora é 
conhecido por 32%.

Renata Souza (PSOL) tem 

Veja avaliação de Crivella, Cláudio Castro 
e Bolsonaro no combate à pandemia

Maioria dos candidatos a prefeito do Rio 
de Janeiro é pouco conhecida do eleitor

Também na Pesquisa 
Datafolha divulgada nesta 
sexta-feira (23) mostra os 
percentuais de avaliação das 
administrações do prefeito 
do Rio, Marcelo Crivella (Re-
publicanos); do governador 
em exercício do Estado do 
Rio, Cláudio Castro (PSC); e 
do presidente da República, 
Jair Bolsonaro (sem partido), 
durante a pandemia.

Crivella
Avaliação:

Ótimo/Bom: 16%
Regular: 26%
Ruim/Péssimo: 55%
Não sabe/não respondeu: 

2%
Cláudio Castro
Avaliação:

Ótimo/Bom: 5%
Regular: 27%
Ruim/Péssimo: 49%
Não sabe/não respondeu: 

19%
Bolsonaro
Avaliação:
Ótimo/Bom: 28%
Regular: 21%
Ruim/Péssimo: 50%

Não sabe/não respondeu: 
1%

Sobre a pesquisa
Margem de erro: 3 pontos 

percentuais para mais ou 
para menos

Quem foi ouvido: 1008 
eleitores da cidade do Rio de 
Janeiro

Quando a pesquisa foi fei-
ta: entre 20 e 21 de outubro

Número de identifica-
ção na Justiça Eleitoral: RJ-
08627/2020

A pesquisa foi encomen-
dada pela TV Globo e pelo 
jornal "Folha de S. Paulo".

O nível de confiança utili-
zado é de 95%. Isso quer di-
zer que há uma probabilida-
de de 95% de os resultados 
retratarem o atual momen-
to eleitoral, considerando a 
margem de erro.

Eleições de 2020 têm 14 candidatos à Prefeitura do Rio

 Foto: Divulgação / TSE

índice de 26% enquanto to-
dos os outros candidatos figu-
ram abaixo dos 20%: Fred Luz 
(NOVO) e Suêd Haidar (PMB) 
têm 17%, Glória Heloiza (PSC) 
fica com 16% e Henrique Simo-
nard (PCO) encerra a lista com 
12%.

A pesquisa foi encomenda-
da pela TV Globo e pelo jornal 
"Folha de S. Paulo", e ouviu 
1.008 pessoas entre os dias 20 e 
21 de outubro. O índice de con-
fiança é de 95% e a margem de 
erro é de 3% para mais ou para 
menos. A pesquisa foi registra-
da no Tribunal Regional Elei-
toral (TRE-RJ) com o número 
08627/2020.
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PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSTriste Rotina

m u l h e r 
a t i n g i d a 
por uma 
bala perdi-
da, na noite 
desta quin-
ta-feira, na 
Rua Frei 
Caneca, no 
C a t u m b i , 

Região Central do Rio era es-
tudante de Direito da Univer-
sidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ) e estava prestes 
a se formar. Lady Ane Pau-
lino, de 34 anos, estava no 
trailer onde trabalhava perto 
da Praça da Apoteose quando 
foi atingida por um tiro na 
cabeça durante uma perse-
guição policial. 

Lady Ane também traba-
lhava como servidora efe-

A
tiva no município de Mari-
cá-RJ, e trabalhava com um 
trailer de comido, próximo 
a sua residência, na região 
do Catumbi. 

Nas redes sociais, um ami-
go de Lady Ane lamentou a 
morte da jovem. "Ela levava 
ainda muitos sonhos, inter-
rompidos na última noite: 
uma bala fatal a encontrou. 
Que continue brilhando, 
Lady, em paz, porque és um 
astro e continuarás nos aque-
cendo e iluminando sempre. 
Te amo!", lamentou ele.

"Diante da perda inesti-
mável, perplexo e indignado, 
proponho a reflexão sobre 
quem pode ser a próxima ví-
tima dessa 'bala perdida' que 
ronda diuturnamente o Rio 
Janeiro, na surdina, a esprei-

Mulher morta por bala perdida em 
perseguição policial no Catumbi 
cursava direito na UFRJ

ta de qualquer um de nós, 
como um lobo faminto, sem 
nome e sem sobrenome", es-
creveu o amigo.

De acordo com a Polícia Mi-
litar, a ocorrência começou no 
Estácio, quando os policiais 
desconfiaram de um Jeep 
Renegade vermelho e seus 
ocupantes. Os criminosos 
fugiram e houve o tiroteio. A 
perseguição só parou na Rua 
Ubaldino do Amaral, perto da 
Praça Cruz Vermelha.

A Delegacia de Homicídios 
da Capital (DHC) foi acionada 
para a ocorrência e realizou a 
perícia no local. Agentes reali-
zam diligências para localizar 
testemunhas e imagens de câ-
meras de vigilância que ajudem 
a identificar a autoria dos dispa-
ros que atingiram Lady Ane.

O chefe do tráfico de drogas 
da cidade de Três Rios e da Re-
gião Serrana do Rio foi preso 
na tarde desta quinta-feira, dia 
22, em Salvador (BA). Nei Car-
los Souza da Silva, conhecido 
como TI Baiano, foi encontra-
do em um hotel de luxo com 
a família, na Praia de Ondina, 
na capital baiana. Com ele, a 
Polícia Civil apreendeu ainda 
R$ 60 mil em espécie e grande 
quantidade de joias e relógios 
de ouro, entre eles, corren-
tes com pingentes de Nossa 
Senhora Aparecida, de Jesus 
Cristo e o brasão do Clube de 
Regatas do Flamengo. Ele es-
tava com a prisão temporária 
decretada pela Justiça do Rio.

A prisão foi feita por agen-
tes da 108ª DP (Três Rios), 
com apoio da 106ª DP (Itaipa-
va) e da Subsecretaria de Inte-
ligência da Bahia. De acordo 
com as investigações, o preso 
é o chefe do tráfico do Parque 
União, no Complexo da Maré, 
na Zona Norte do Rio. Ele tem 
como comparsa um traficante 
conhecido como Ere, que era o 
seu apoio operacional em Três 

Rios e em Comendador Levy 
Gasparian, considerado um dos 
traficantes mais agressivos da 
facção na região, sendo respon-
sável por outros homicídios.

— Ele é um dos chefes do trá-
fico de drogas na Região Serra-
na, com ascensão em todas as 
comunidades. Nos últimos dois 
meses, ele foi o responsável de 
ser o mandante de, ao menos, 
sete homicídios em TrÊs Rios. 
A partir disso, passamos a mo-
nitorá-lo e descobrimos que ele 
estava em Salvador. Tínhamos 
agentes hospedados no mes-
mo hotel para efetuarmos essa 
prisão — diz o delegado João Va-

Cuidadora é presa por suspeita de 
roubar R$ 400 mil de idosa

Chefe do tráfico na Região Serrana 
do Rio é preso com dinheiro e joias 

Policiais da 19ª DP (Tijuca) 
prenderam, nesta quinta-feira, 
uma cuidadora suspeita de rou-
bar R$ 400 mil de uma idosa de 
77 anos. Contra ela foi cumprido 
mandado de prisão temporária, 
expedido pela Justiça. O nome da 
criminosa não foi divulgado.

Segundo as informações, na 
noite do dia 08 deste mês, a víti-
ma, em companhia de familiares, 
compareceu à delegacia e contou 
ter sido vítima de uma ação cri-
minosa da cuidadora. Segundo a 
idosa, a mulher aplicava sedativos 
nela para que pudesse fazer tran-
sações bancárias e desviar grande 
parte de seu patrimônio;

As investigações revelaram 
que a indiciada ministrava gran-
de doses de sedativo para deixar 
a vítima entorpecida, durante 
os dias que prestava serviço no 

domicílio da idosa, e, com isso, 
conseguir os acessos bancários. 
Familiares estimam que o pre-
juízo ultrapasse a quantia de 
R$ 400 mil, já que a atuação da 
presa perdurou durante meses, 
sendo inúmeras transações ban-
cárias realizadas nesse período.

Diante das provas, incluindo ex-
tratos bancários com transferências 
para a conta da própria indiciada, a 
polícia pediu prisão temporária da 
mulher. Ela foi capturada nesta ma-
nhã quando se apresentava para 
seu serviço na casa da idosa.

As investigações prosseguem 
para esclarecer o montante des-
viado de contas bancárias, além 
do tipo de medicação aplicada na 
vítima. Após os procedimentos de 
praxe, a presa foi encaminhada à 
Secretaria de Estado de Adminis-
tração Penitenciária (Seap).

Traficante foi preso em hotel de luxo com R$ 60 mil em dinheiro vivo, além de joias e relógios de ouro

Foto: Divulgação / Pcerj

lentim dos Santos Neto, titular 
da 106ª DP (Itaipava).

Segundo as investigações, 
no feriado de 7 de setembro, 
um adolescente foi levado por 
traficantes para uma região 
erma de Três Rios e executado 
friamente com tiros na cabeça. 
O crime foi filmado e dissemi-
nado com o fim de causar te-
mor aos moradores da localida-
de. As investigações indicam, 
ainda, que criminoso fornecia 
armamento para comunidades 
da Região Serrana. Ele já era in-
vestigado por uma chacina de 
cinco jovens em Três Rios, no 
ano passado.

Lady Ane, 34 anos, morto durante a perseguição

 Foto: Reprodução / Facebook

Polícia Civil realiza operação contra receptadores de bens furtados em condomínios da Tijuca

Foto: Divulgação / Pcerj
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S e c r e t a r i a 
de Turismo 
e Cultura 
(SMTC) e a 
Fundação de 
Artes, Espor-
te e Lazer de 
São Gonça-
lo (FAESG) 
anunciaram 

a abertura de inscrições para 
requisitar subsídios, prêmios 
e editais a partir da Lei Aldir 
Blanc, promulgada durante a 
pandemia para prestar assistên-
cia financeira a profissionais do 
ramo artístico. A Prefeitura de 
São Gonçalo criou um site ex-
clusivo para atendimento da lei, 
e o documento de inscrição de-
verá ser preenchido pela plata-
forma até o dia 3 de novembro.

Dentro do site disponibiliza-
do pela prefeitura, integrantes 

A
da classe artística podem encon-
trar explicações mais detalhadas 
sobre a legislação, aprovada pelo 
Congresso Federal em junho, 
como objetivo, repasses para 
o município e a quem se desti-
na. Além disso, também foram 
apresentadas orientações para 
realizar o passo-a-passo de 
cada um dos procedimentos 
de suporte financeiro, e ainda 
é possível acompanhar docu-
mentos publicados no Diário 
Oficial de São Gonçalo e encon-
trar contatos úteis.

Para Carlos Ney Ribeiro, se-
cretário municipal de Turismo 
e Cultura, o site foi desenvol-
vido para facilitar o acesso a 
informações sobre a lei. "Tudo 
sobre os procedimentos de 
aplicação da lei em nossa ci-
dade está no site. Procuramos 
explicar bem todos os pontos 

São Gonçalo cria plataforma 
para atender artistas 
pela Lei Aldir Blanc

Classe artística de São Gonçalo tem até o dia 3 de novembro para preencher documentos sobre a Lei Aldir Blanc

e oferecer acesso fácil à clas-
se”, destaca o secretário.

Inscrições até o começo 
de novembro

Para facilitar o acesso ao be-
nefício, o site oferece links se-
parados para subsídio, prêmio e 
edital, e basta clicar no link para 

fazer a inscrição. Tanto para o 
prêmio quanto para o subsídio, 
artistas interessados deverão 
realizar a inscrição até o dia 3 de 
novembro. O edital ainda será 
divulgado pela Prefeitura.

Para quem tem dificuldades 
de acesso à internet, é possível 
preencher o documento pre-

sencialmente, no Centro Cul-
tural Joaquim Lavoura, sede da 
Secretaria de Turismo e Cultura, 
localizada na Avenida Presi-
dente Kennedy, 721, Estrela do 
Norte. A SMTC solicita agenda-
mento prévio pelo telefone 21 
3856-7202 ou pelo e-mail leial-
dirblanc.sg.rj@gmail.com.

Os deputados da Assembleia 
Legislativa do Rio (Alerj) aprova-
ram, na sessão desta quinta-feira 
(22/10), a indicação para que o 
Governo do Estado interrompa 
o contrato com a CCR e assuma 
a operação da Via Lagos (RJ-124). 
Apenas a bancada do partido 
Novo votou contra a proposta. 
A pauta foi analisada pelo ple-
nário um dia depois do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) adiar 
o julgamento que decidiria se a 
administração da Linha Amare-
la ficaria com a Prefeitura do Rio 
ou com a Lamsa.

No pedido, os deputados An-
derson Moraes (PSL) e Dr. Sergi-
nho (Republicanos) pedem que o 
governador em exercício, Cláudio 
Castro (PSC), apresente um pro-
jeto de lei autorizando a encam-
pação para que haja redução no 
valor do pedágio. Eles alegam que 
a concessão da rodovia, assinada 
em 1999, contém vícios por abuso 
da tarifa e prorrogação contratual 
em detrimento de nova licitação. 
Reforçam ainda que as irregulari-
dades já são objeto de processos 
no Tribunal de Contas do Estado 
(TCE) e ação popular no Tribunal 
de Justiça (TJ-RJ).

“A Via Lagos tem um dos pe-
dágios mais caros do país. A Alerj 
aprovar o anteprojeto mostra que 

há um entendimento do parla-
mento de que essa concessão 
precisa ser revista com urgência. 
O contrato venceria em 2022, mas 
foi prorrogado duas vezes até 2047 
com anos de antecedência. É dever 
constitucional licitar, e o governo 
precisa intervir, assim como a pre-
feitura está fazendo com a Linha 
Amarela" e o STJ vem confirman-
do, afirmou Anderson Moraes.

O valor do pedágio da Via La-
gos foi reajustado durante a pan-
demia. Em 1° de agosto, a conces-
sionária que opera a ligação viária 
de 55 quilômetros entre Rio Boni-
to e São Pedro da Aldeia aumen-
tou a tarifa básica de R$ 12,40 para 
R$ 12,70. A tarifa com adicional, 

Cresce o número de matrículas nos cursos 
on-line da Fundec de ensino a distância

Deputados da Alerj aprovam pedido de 
encampação da Via Lagos

A Fundec - Fundação de 
Apoio à Escola Técnica Ciên-
cia e Tecnologia de Duque de 
Caxias, por meio da sua plata-
forma de Ensino a Distância, 
oferece anualmente 152 mil 
vagas para os cinco cursos on-
-line disponíveis: Alfabetização 
Digital, Empreendedorismo, 
Fundamentos em Segurança 
Cibernética, Introdução à Segu-
rança Cibernética e Introdução 
à Internet de Todas as Coisas.

O aumento pela procura 
dos cursos na modalidade a 
distância foi de 110% em rela-
ção ao ano de 2019, com uma 
rodada a mais. Em novembro 
a Fundec vai dar início ao oita-
vo e último período de matrí-
culas em 2020.

Os cursos on-line se torna-
ram uma alternativa eficaz de 
profissionalização e capacita-
ção para os moradores de Du-
que de Caxias e cidades vizi-
nhas, pois as aulas presenciais 
estão suspensas desde março, 
devido ao surto do novo coro-
navírus (Covid -19).

Os cursos oferecidos pela 
Fundec são fundamentais para 
os alunos que ficaram afastados 
das aulas presenciais por causa 
da pandemia. Através deles é 
possível ter acesso a conteú-

dos de qualidade com tutores 
qualificados que compartilham 
conhecimento por meio desse 
formato de aprendizagem.

Restam ainda 19 mil va-
gas que serão disponibili-
zadas a partir do dia 16 de 
novembro, ou seja, mais 
uma oportunidade de capa-
citação para quem não con-
seguiu se matricular neste 
ano. Todos os cinco cursos 
que a Fundação oferece 
possuem certificado, além 
de ser uma porta de entrada 
para o mercado de trabalho.

De acordo com o presidente 
da Fundec, professor Joilson 
Cardoso, a tecnologia trabalha 
em conjunto com o ensino a 
fim de levar educação através 
da Internet, permitindo que 
os matriculados nos cursos te-
nham praticidade na hora de 
aprender.

“O ensino a distância é uma 
alternativa interessante para 
estudantes que procuram se es-
pecializar e precisam otimizar 
seu tempo. A modalidade per-
mite a flexibilização em relação 
ao horário de estudo, podendo 
o aluno escolher o melhor ho-
rário para se dedicar ao estudo, 
além de estudar onde quiser”, 
completou o presidente.

Deputados querem que interrompam o contrato em vigência

Foto: Brenno Carvalho

praticada entre 12h de sexta-feira 
e 12h de segunda-feira, passou de 
R$ 20,60 para R$ 21,10.

Julgamento adiado
Já a novela que envolve o pe-

dágio da Linha Amarela ficou 
sem data de novo julgamento. A 
sessão desta quarta-feira (21/10) 
foi interrompida após um pedido 
de vista. O ministro relator, Hum-
berto Martins, presidente do STJ, 
foi o único a votar e sustentou sua 
posição favorável a manter a ges-
tão da via com o município. Para 
ele, a sequência de aditivos repre-
senta uma espécie de monopólio 
privado, que não está condizente 
com os direitos da população".



Sabadão

o sábado, 24 
de outubro, às 
14h, a editora 
Colli Books pro-
move encontro 
virtual com es-
pecialistas da 
saúde, para falar 
sobre o câncer de 

mama. Mediado pela escritora 

Isa Colli, que conta com um 
time de peso. O bate papo será 
de grande importância para 
orientação da prevenção do 
câncer de mama.

Sempre atenta às questões 
educacionais, sociais e da atu-
alidade, desde o período da 
pandemia, sempre aos sába-
dos, a editora Colli Books tem 

Editora Colli Books 
promove live em apoio à 
campanha Outubro Rosa

N

lá ! Meu nome é Na-
thalia Tanajura , tenho 

27 anos , sou projetista  
e modelo fitness. Gosto 

de ir para a academia, 
e  praia! Sou  dona do 

bumbum de 110 cm  e  vou representar 
a Alemanha , um dos países mais co-
biçados do mundo no Miss Bumbum 
World 2020  Em breve pretendo  po-
sar para uma revista masculina ! Quem 
está ansioso?
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assuntos de interesse da socie-
dade é uma soma de saberes 
que enriquece.

A transmissão ao vivo, acon-
tece através do YouTube da edi-
tora:  collibooks.com/lives.
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CCulturando ulturando 

promovido encontros de inte-
resse público sobre diversos 
assuntos. Para Isa Colli debater 
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técnico Tite 
divulgou, na 
manhã desta 
sexta-feira, a 
convocação 
da seleção 
b r a s i l e i r a 
para os dois 
últimos jo-
gos de 2020. 

E a lista teve como principais 
"novidades" o retorno de três 
atletas já chamados pelo téc-
nico anteriormente: o zagueiro 
Militão, o meia Arthur e o ata-
cante Vini Junior. Eles farão par-
te do grupo que enfrentará a Ve-
nezuela, dia 13 de novembro, no 
Morumbi, e o Uruguai, no dia 17, 
no Centenário, em Montevidéu, 
pelas Eliminatórias da Copa do 
Mundo de 2022.

Confira a lista:
Goleiros: Alisson (Liverpool), 

Ederson (Manchester City) e 
Weverton (Palmeiras);

Laterais: Danilo (Juventus), 
Gabriel Menino (Palmeiras), Alex 

O
Telles (Manchester United) e Re-
nan Lodi (Atlético de Madrid);

Zagueiros: Éder Militão (Real 
Madrid), Marquinhos (PSG), Ro-
drigo Caio (Flamengo) e Thiago 
Silva (Chelsea);

Meio-campistas: Casemiro 
(Real Madrid), Douglas Luiz 
(Aston Villa), Arthur (Juventus), 
Everton Ribeiro (Flamengo), 
Fabinho (Liverpool) e Philippe 
Coutinho (Barcelona);

Atacantes: Everton Ceboli-
nha (Benfica), Roberto Firmino 
(Liverpool), Gabriel Jesus (Man-
chester City), Neymar (PSG), 
Richarlison (Everton) e Vini Ju-
nior (Real Madrid).

Militão volta a ser convoca-
do em um momento em que 
ganhou oportunidade de ser ti-
tular no Real Madrid, diante de 
uma lesão do capitão Sergio Ra-
mos. Para sua entrada, o zaguei-
ro Felipe, do Atlético de Madrid, 
não foi chamado. Rodrigo Caio, 
do Flamengo, foi mantido entre 
os defensores chamados por 
Tite.

Tite convoca a seleção 
brasileira e volta a chamar 
Vinius Junior, Arthur e Militão

Tite em convocação da seleção brasileira nesta sexta-feira

Arthur, por sua vez, ganha o 
lugar de Bruno Guimarães na con-
vocação, enquanto o atacante Vini 
Junior volta a ser chamado, ocu-
pando a vaga de Rodrygo, compa-
nheiro de Real Madrid. Cortado da 
última lista por uma lesão, o ata-
cante Gabriel Jesus também está 
de volta - o que deixou Matheus 
Cunha fora da relação.

Os únicos times brasileiros 
a ter jogadores convocados fo-
ram Flamengo e Palmeiras, que 

serão desfalcados na 21ª rodada 
do Brasileirão e, possivelmente, 
em uma partida de ida das quar-
tas de final da Copa do Brasil - os 
duelos de volta estão previstos 
para o dia 18, um depois da par-
tida contra o Uruguai.

O coordenador de seleções, 
Juninho Paulista, exaltou o fato 
de não haver casos positivos da 
Covid-19 na última Data Fifa e 
agradeceu à delegação por cum-
prir o protocolo. E confirmou 

que o duelo entre Brasil e Argen-
tina, em março, será realizado na 
Arena Pernambuco, no Recife.

Após largar com vitórias 
diante de Bolívia e Peru, a se-
leção brasileira é líder das Eli-
minatórias com seis pontos, 
superando a Argentina nos cri-
térios de gols marcados e saldo 
de gols. O time de Tite enfren-
tará a Venezuela, no dia 14, em 
São Paulo, e o Uruguai, três 
dias depois, em Montevidéu.


