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Projeto de lei obriga concessionárias a
 detalhar interrupções nas contas de luz

Incentivo a  empresas para doação de ração para 
associações que cuidam de animais de rua

O plenário da Assembleia Legislati-
va do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) 
começou o analisar nesta quinta-fei-
ra (22) o projeto de lei 2187/2020, da 
deputada Rosane Felix (PSD), que 
concede o Selo Amigos dos Animais 
para as empresas que fizerem doação 
de ração para associações que pro-
movam assistência e alimentação de 
animais de rua. Como recebeu seis 
emendas parlamentares, o texto será 
analisado em comissões para entrar 
novamente em votação.

Durante a discussão nesta quinta, 
além da Comissão de Constituição e 
Justiça, deram parecer favorável ao 
projeto as comissões de Defesa dos 
Animais; Economia; Orçamento. 

A proposta aprimora a Lei 
5310/2008, que restringia o selo ape-

nas às empresas que contribuíssem 
com quantias em dinheiro; além de re-
ajustar os valores de doação para 1000, 
1500 e 3000 UFIRs e estabelecer as ca-
tegorias bronze, prata e ouro do selo, 
de acordo com o valor da doação.

“A pandemia da Covid-19 reduziu 
muito a ajuda às instituições que cui-
dam dos animais de rua. É questão de 
justiça, humanidade e saúde pública 
aprimorarmos a lei já existente para 
incentivar a doação de ração”, explica 
a deputada Rosane Felix.

O Selo assegura à pessoa jurídica o 
direito de utilizá-lo na divulgação de 
seus produtos, serviços e estabeleci-
mentos comerciais com a validade de 
cinco anos, a partir da sua concessão. 

“A doação precisa sempre ser es-
timulada, com certeza esse projeto 

de lei poderá ajudar muito na assis-
tência e cuidados com os animais 
de rua”, defende o deputado Mar-
cus Vinícius (PTB).

ma das pro-
postas ela-
boradas pela 
C o m i s s ã o 
Parlamentar 
de Inquéri-
to (CPI) que 
investigou o 
serviço pres-
tado pelas 
concessioná-
rias de ener-

gia elétrica no Estado do Rio de Janeiro, o 
projeto de lei 1673/2019 aguarda parecer 
na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). 
Objetivo é dar mais clareza às cobranças 
na conta de luz, além de auxiliar o consu-
midor em eventuais processos judiciais.

U
O projeto de lei obriga as concessio-

nárias de energia elétrica a apresenta-
rem na conta de luz o tempo de inter-
rupção da transmissão de energia da 
unidade consumidora.

Ainda segundo a proposta, os perí-
odos em que a transmissão de energia 
elétrica for interrompido devem constar 
detalhadamente com data e período do 
dia em que houve interrupção.

O projeto de lei aguarda análise da Co-
missão de Constituição e Justiça (CCJ). 
“Os consumidores têm o direito de re-
ceber com transparência as faturas do 
consumo de energia e saber quais dias 
e por quanto tempo houve interrupção 
no fornecimento. Diante de tantas recla-
mações recebidas em relação ao serviço, 

precisamos dar garantias ao consumi-
dor”, afirma o autor do projeto, deputa-
do estadual Jair Bittencourt (PP), que foi 
vice-presidente da CPI.

Também assinam o PL 1673/2019 

Zeidan Lula (PT), Max Lemos (PSDB), 
Bruno Dauaire (PSC), Fabio Silva (DEM), 
Jorge Felippe Neto (PSD), Mônica Fran-
cisco (PSOL), Dionisio Lins (PP) e Gusta-
vo Schmidt (PSL).

Rosane Felix, autora do PL para ajudar no trabalho 
de associações que cuidam de animais de rua 

Marcus Vinícius: “toda ação para estimular 
doações em prol de animais deve ser incentivada”
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p r e s i d e nt e 
Jair Bolsona-
ro afirmou 
nesta segun-
da-feira (26) a 
um grupo de 
apoiadores 
na portaria 
do Palácio da 
Alvorada que 

juiz "não pode decidir se você vai 
ou não tomar vacina".

Na última sexta-feira (23), o 
presidente do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), ministro Luiz 
Fux, afirmou que haverá "judi-
cialização" dos critérios a serem 
adotados para a futura vacina-
ção contra a Covid-19, doença 
provocada pelo novo corona-
vírus. Quatro ações no tribunal 
tratam do tema.

Fux entende que o tribunal 

O
terá de decidir sobre temas 
como liberdade individual e re-
quisitos para a imunização. No 
caso do coronavírus, as vacinas 
ainda estão em processo de de-
senvolvimento.

Ao conversar com os apoia-
dores nesta segunda-feira, Bol-
sonaro afirmou:

"Hoje vou estar com o mi-
nistro [Eduardo] Pazuello, 
da Saúde, para tratar desse 
assunto, porque temos uma 
jornada pela frente, onde 
parece que foi judicializada 
essa questão. E eu entendo 
que isso não é uma questão 
de Justiça, isso é uma ques-
tão de saúde acima de tudo. 
Não pode um juiz decidir se 
você vai ou não tomar vaci-
na. Não existe isso daí."

Bolsonaro já declarou em 

'Não pode um juiz decidir 
se você vai ou não tomar 
vacina', diz Bolsonaro

Mais uma opinião divergente do presidente Jair Bolsonaro gera discussão 

mais de uma ocasião que é con-
trário à vacinação obrigatória.

O presidente também já de-
clarou que não confia na Co-
ronaVac, vacina desenvolvida 
pelo Instituto Butantan, de São 
Paulo, e pela farmacêutica chi-
nesa Sinovac.

Ações no STF
O STF recebeu ao menos 

quatro ações que tratam 
sobre a vacinação con-

tra o novo coronav írus. 
Três ações são favoráveis 
à vacinação mais ampla e/
ou obrigatória,  e uma que 
pede a proibição da vacina-
ção compulsória.

Em uma dessas ações, o 
PDT busca garantir que a de-
terminação de vacinação obri-
gatória e de outras medidas 
relacionadas fique a cargo de 
estados e municípios.

O ministro do STF, Ricardo 

Lewandowski, decidiu na sexta 
que levará direto ao plenário a 
análise de três ações que discu-
tem o tema.

O relator pediu informações 
à Presidência da República, à 
Advocacia-Geral da União e 
à Procuradoria-Geral da Re-
pública. O julgamento não 
tem data ainda para ocorrer – a 
marcação deve ser feita após 
as manifestações requeridas 
pelo ministro.

A Delegacia de Repressão 
contra a Propriedade Ima-
terial (DRCPIM) encontrou 
durante operação em um 
estúdio na Zona Zul do Rio 
30 versões de músicas nun-
ca lançadas oficialmente do 
cantor Renato Russo, morto 
em 1996. Durante a ação, fo-
ram apreendidos CDs, HDs e 
uma torre de computador.

O material estava em equi-
pamentos do dono do estú-
dio de gravação, que fica em 
Botafogo, na Zona Sul do Rio. 
Segundo a polícia, o estúdio 
prestou serviços para uma 
gravadora. Renato, que mor-
reu em 1996, também teria 
utilizado o estúdio durante 
seus últimos anos de vida.

A operação aconteceu a 
partir de um registro de ocor-
rência feito por Giuliano Man-
fredini, filho de Renato e de-
tentor dos direitos autorais de 
parte de sua obra.

Segundo o delegado res-
ponsável pelo caso, na aná-
lise do material apreendido, 
os agentes encontraram 30 
versões nunca lançadas ofi-
cialmente e tentam encontrar 
um possível repertório inédito 

de autoria de Renato. Entre as 
músicas estão versões de can-
ções da Legião Urbana e algu-
mas desconhecidas dos agen-
tes, que podem ser inéditas.

A investigação começou há 
um ano. A operação foi batiza-
da de "Será?", uma das compo-
sições do artista. Um advoga-
do do dono do estúdio esteve 
na Cidade da Polícia, à tarde, e 
agendou seu depoimento para 
quinta-feira.

“O cumprimento do manda-
do de busca e apreensões foi 
altamente produtivo e conse-
guimos provas robustas, que 
em breve vão ajudar a escla-

Samsung Galaxy Z Fold 2: celular 
mais caro do Brasil custa R$ 14.000

Polícia encontra 30 versões inéditas de 
músicas de Renato Russo

A Samsung anunciou nesta 
segunda-feira (26) que seu celular 
dobrável Galaxy Z Fold 2 vai cus-
tar R$ 13.999 no Brasil. É o smar-
tphone mais caro à venda no país 
neste momento.

Com tela flexível de 7,6 pole-
gadas, o Galaxy Z Fold 2 pode ser 
aberto e utilizado como se fosse 
um tablet, com foco no uso mul-
titarefas. Outra possibilidade é 
usá-lo parcialmente dobrado, utili-
zando uma das partes como apoio.

Na parte de fora há outro pai-
nel, de 6,2 polegadas, para visu-
alizar notificações e responder 
mensagens sem precisar abrir 
o celular.

Ele tem cinco câmeras: são três 
sensores na traseira, um na tela 
interna e outro na tela externa. 
Além disso, o modelo é compatí-
vel com a tecnologia de redes 5G.

O aparelho será produzi-
do na fábrica da Samsung em 
Campinas (SP). A estratégia 
está relacionada com a alta do 
dólar, na tentativa de "entregar 
o melhor-custo benefício para 
o consumidor, independente-
mente do cenário macroeconô-
mico", segundo a empresa.

Nos Estados Unidos, o Gala-
xy Z Fold 2 tem preço sugerido 
de US$ 1.999 (R$ 11.250, na co-
tação atual).

Esse é o terceiro celular do-
brável da Samsung. O primeiro, 
Galaxy Fold, foi lançado no Bra-
sil em janeiro deste ano por R$ 
12.999. Depois, em fevereiro, a 
marca trouxe o Galaxy Z Flip, 
com formato menor e que lem-
brava os aparelhos flip de anti-
gamente, por R$ 8.999. Ambos 
eram importados.

O material foi encontrado em um estúdio na zona sul do  Ripo

Tela exterior do Galaxy Z Fold 2

Foto: Brenno Carvalho

recer toda a verdade sobre o 
que estava acontecendo. Tem 
pelo menos trinta músicas em 
versões inéditas”, afirmou o 
delegado Mauricio Demétrio, 
titular da DRCPIM.

“Foi feito um serviço, a 
pedido de uma gravadora, 
e há menções de canções e 
versões de canções inéditas. 
E a gente tem que confrontar 
dono do direito autoral, que 
é o filho do Renato Russo, 
para ver se ele tinha conhe-
cimento desse material que 
está no caixa-forte de uma 
gravadora”, acrescentou o 
delegado, à tarde.

Foto: Foto: Reprodução/Samsung
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embaixadora 
das Filipinas 
no Brasil, Ma-
richu Mauro, 
foi convocada 
de volta ao 
país asiático 
após ter sido 
flagrada agre-
dindo uma 
empregada 

doméstica na residência diplo-
mática, em Brasília, no Distrito 
Federal, como revelou o 'Fantásti-
co', da TV Globo. A informação foi 
compartilhada no Twitter na ma-
drugada desta segunda-feira pelo 
secretário de Relações Exteriores 
do país, Teodoro Locsin Jr.

"A embaixadora das Filipinas 
no Brasil foi chamada de volta 
imediatamente para explicar os 
maus-tratos contra sua funcio-
nária", disse Locsin.

Ainda não há confirmação se 

A
a embaixadora já saiu do Brasil, 
ou quando o fará. O secretário 
não deixou claro também se 
ela vai perder o cargo ou se será 
substituída temporariamente. 
Marichu é diplomata de carreira 
e foi nomeada embaixadora no 
Brasil em 2018. Desde 1995, já 
atuou em países como Bahrein, 
Bélgica, Israel e Itália.

Divulgadas no domingo (25), 
as imagens das agressões obtidas 
pelo 'Fantástico' e pela 'Globo-
News' foram usadas como prova 
em denúncia contra a diplomata 
firmada no fim de agosto.

Em nota, o Departamento de 
Relações Exteriores (DFA, na sigla 
em inglês) informou que a domés-
tica, de 51 anos, deixou a capital 
brasileira no dia 21 de outubro e 
está de volta às Filipinas.

"O DFA está entrando em con-
tato com ela para garantir seu 
bem-estar e cooperação na inves-

Embaixadora das Filipinas 
é obrigada a deixar o Brasil 
após agredir empregada

Marichu Mauro foi flagrada agredindo empregada doméstica na residência diplomática 

tigação. O DFA garante ao público 
que conduzirá uma investigação 
rigorosa”, ressaltou.

Poder paralelo: Levantamento 
de denúncias mostra que Rio tem 
14 cidades com milicianos e trafi-
cantes infiltrados na eleição

Ministério Público investiga
O Ministério Público do Traba-

lho no Distrito Federal e Tocantins 
(MPT-DF/TO) abriu investigação 
para apurar o caso. O órgão infor-
mou que "segundo a procuradora 
Carolina Mercante, pelos vídeos 

encaminhados, é possível detectar 
agressões físicas, que configuram 
trabalho degradante".

Procurada, a Embaixada das Fi-
lipinas no Brasil informou em nota 
apenas que "a embaixadora não 
deseja comentar o assunto".

Insatisfeita com o estilo mais 
pragmático adotado pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro, que se 
distanciou dos chamados apoia-
dores de primeira hora, a ala ideo-
lógica do governo usou o ministro 
do Meio Ambiente, Ricardo Salles, 
para tentar derrubar o ministro da 
Secretaria de Governo, Luiz Edu-
ardo Ramos.

A disputa entre os dois, que se 
tornou pública, vem sendo tra-
vada nos bastidores desde que 
Ramos, articulador político do Pa-
lácio do Planalto, seguiu as deter-
minações de Bolsonaro e passou 
a negociar com partidos do "Cen-
trão" a formação de uma base de 
apoio no Congresso Nacional.

Desde então, a ala ideológica, 
com o apoio de filhos do presi-
dente, passou a atacar Ramos, in-
tegrante da ala militar do governo.

Os apoiadores de primeira hora 
também não gostaram das articu-
lações dos militares para que o 
presidente evitasse o embate com 
o Judiciário e buscasse um maior 
diálogo com ministros do Supre-
mo Tribunal Federal.

O problema, destaca um inter-
locutor de Bolsonaro, é que tudo 
foi feito seguindo ordens do presi-
dente. Como a ala ideológica não 
pode bater de frente com Bolso-
naro, tenta derrubar Ramos.

O resultado da briga entre Ri-

cardo Salles e Luiz Eduardo Ra-
mos foi expor publicamente que a 
disputa entre a ala ideológica e os 
militares segue forte.

Bolsonaro mandou Salles pe-
dir desculpas, e Ramos evitou 
revidar publicamente os ata-
ques do ministro do Meio Am-
biente. Em público, houve uma 
trégua. Mas, nos bastidores, a 
guerra deve continuar.

Na avaliação de assessores 
presidenciais, ficou claro que 
Luiz Eduardo Ramos tem o 
apoio da cúpula do Congresso, 
líderes partidários e governa-
dores. Afinal, esses grupos não 
querem que a ala ideológica vol-
te a ganhar espaço no governo e 
aprovam o trabalho do ministro 
da Secretaria de Governo.

Martha Rocha aposta em 'voto útil' 
na disputa pela Prefeitura do Rio

Insatisfeita com os rumos do governo, ala ideológica 
usou Salles para tentar derrubar Ramos

Um dia após pesquisa Da-
tafolha mostrar a candidata 
do PDT à Prefeitura do Rio, 
Martha Rocha, empatada nu-
mericamente, em segundo 
lugar, com o prefeito Marcelo 
Crivella (Republicanos), ela 
disse, nesta sexta-feira, con-
siderar o voto útil “democrá-
tico”, mas descartou tentar 
uma aliança com outros par-
tidos de esquerda já no pri-
meiro turno. O levantamento 
também mostrou a pedetis-
ta à frente de Eduardo Paes 
(DEM) em eventual segundo 
turno, embora empatados 
tecnicamente dentro da mar-
gem de erro.

— A pesquisa reproduziu 
o que eu vinha sentindo nas 
ruas. Esse voto útil é democrá-
tico e também aconteceu em 
2016. Teve companheiro da es-
querda que o discurso do voto 
útil o levou para o segundo 
turno. É do jogo da democracia. 
Estou trabalhando para estar 
no segundo turno e confiante 
que sou uma via que a cidade 
deseja nesse momento. Temos 
seis candidaturas de mulheres, 
e isso precisa ser destacado. Te-
nho total respeito à candidatu-

ra da Benedita (da Silva, do PT) 
e da Renata Souza (PSOL) que 
estão no mesmo campo que eu 
e não farei qualquer conversa 
antes de chegar no segundo 
turno. No segundo a gente con-
versa — disse Martha.

Em 2016, Marcelo Freixo 
(PSOL) foi para o segundo 
turno contra Crivella, ultra-
passando Pedro Paulo (DEM), 
que era apoiado pelo então 
prefeito Eduardo Paes. Na 
ocasião, Freixo conseguiu vo-
tos de eleitores da esquerda, 
desidratando as candidaturas 
de Jandira Fegalhi (PCdoB) e 
Alessandro Molon (PSB).

Sales e Ramos, embate subjetivo

Martha Rocha disputa prefeitura do Rio pelo PDT 

 Foto: Divulgação / TSE

O que incomodou os mili-
tares foi a forma como Salles 
tratou Ramos, chamando-o 
de "Maria Fofoca". Um ataque 
considerado deselegante. E, 
se atuou para que Salles pe-
disse desculpas para acabar 
com a briga pública entre os 
dois auxiliares, Bolsonaro, se-
gundo militares, não deu de-
clarações públicas de apoio a 
eles. Ficou apenas nos gestos.

Ou seja, o presidente man-
tém apoio a Luiz Eduardo Ra-
mos, amigo de longa data, mas 
também não quer desagradar 
totalmente os apoiadores de 
primeira hora. Afinal, eles es-
tão insatisfeitos com Bolsonaro 
pela posição mais pragmática 
do presidente.
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p o r t a - v o z 
da Polícia 
Militar, a te-
nente-coro-
nel Gabryela 
Reis Dantas, 
afirmou na 
manhã desta 
segunda-fei-
ra que houve 

ilegalidade por parte de quatro 
policiais militares do 26º BPM 
(Petrópolis) na abordagem a um 
jovem de 18 anos por volta das 
10h30 do último sábado, na ci-
dade serrana. Uma câmera de se-
gurança flagrou o momento em 
que uma viatura onde estavam 
os militares prensa Riam da Silva 
Rufino, que estava numa moto, 
contra um outro carro.

Em seguida, os PMs saem do 
veículo e começam as agressões 
na comunidade de Vila Caramgo-

A
la, em Petrópolis, Região Serrana 
do Rio. O rapaz voltava da pada-
ria quando foi agredido. Segundo 
a tenente-coronel, a Corregedoria 
Interna da corporação vai apurar 
o desvio de conduta dos agentes.

Ao “Bom dia Rio”, da TV Glo-
bo, a porta-voz afirmou que 
houve abuso de autoridade no 
momento da abordagem e que 
a corporação não compactua 
com esse tipo de ação.

— Hoje a comandante do ba-
talhão fará a análise desse des-
vio de conduta. Eles poderão 
ser afastados das ruas — disse a 
porta-voz, que completou:

— A nossa abordagem tem 
como base o nosso manual 
sobre qualquer cidadão. Não 
realizamos esse tipo de abor-
dagem que foi realizada no 
sábado. Isso não está nos nos-
sos manuais — afirmou Ga-

'Não realizamos esse tipo de abordagem', 
diz porta-voz da PM após policiais 
agredirem motociclista em Petrópolis

Câmera de segurança registrou a agressão de PMs a motociclista que colidiu em viatura

bryela, que criticou a postura 
dos quatro PMs.

A porta-voz da PM lembra 
que “o procedimento seria a 
vistoria (a revista) para ver se 
ele portava algum tipo de ar-
mamento”.

— Se ele não estivesse por-
tando (armas), iríamos realizar 

o socorro ou então acionar o 
Samu para que ele fosse socor-
rido e levado para uma unidade 
de saúde — completou.

Riam da Silva Rufino havia 
acabado de comprar pães para 
um amigo dono de uma bar-
bearia que fica na comunidade 
onde ele foi abordado. O caso 

aconteceu a cerca de 30 metros 
de onde ele entregaria os pães. 
Ele contou que as agressões fo-
ram muito rápidas e que após a 
abordagem ele acabou tendo fe-
rimentos nas pernas e no joelho 
e precisou receber atendimento 
médico em um posto de saúde 
de Petrópolis.

Especialistas e autoridades na 
área de segurança concordam que 
uma das hipóteses para a queda 
do número de homicídios dolo-
sos nos últimos meses é a aliança 
entre milicianos e traficantes, o 
que teria reduzido as disputas por 
territórios. Eles alertam, no entan-
to, que a estatística nem sempre 
mostra toda a realidade.

— Há pessoas que estão de-
saparecidas, e a polícia não 
consegue provar o crime. É 
difícil provar um homicídio 
se não tem corpo. E é isso que 
acontece em regiões da narco-
milícia. Matam, desaparecem 
com os corpos e subjugam os 
parentes para que eles não de-
nunciem — afirma o subsecre-

Mãe de motorista de aplicativo 
assassinado na Linha Amarela perdeu
 um outro filho, ainda criança

Aliança entre tráfico e milícia pode ter contribuído 
para redução de homicídios no Rio

Aos 24 anos, o motorista de 
aplicativo Marco André de Pau-
la, que morreu após ser balea-
do na cabeça quando passava 
pela Linha Amarela na noite 
deste domingo, é o segundo fi-
lho que a mãe perde. Segundo 
um amigo da família, um irmão 
mais novo do rapaz morrera há 
alguns anos, quando tinha ape-
nas 9, vítima de uma doença. O 
jovem deve ser cremado.

— Flávia disse que não quer 
enterrar mais ninguém, passar 

por essa dor — conta o policial 
civil Yuri Oliveira, de 20 anos, 
amigo do jovem.

Marco voltava para casa na 
noite de domingo após par-
ticipar de um evento auto-
motivo no Shopping Station 
Mall, em Jacarepaguá, na Zona 
Oeste, quando foi baleado na 
cabeça e no peito após ter o 
carro fechado por uma BMW 
na altura da saída 3 da Linha 
Amarela, no Engenho de Den-
tro, na Zona Norte.

A prisão de um miliciano que atua em Itaguaí, onde há também venda de drogas

Foto: Brenno Carvalho 

tário de Planejamento e Inte-
gração Operacional da Polícia 
Civil, Rodrigo Oliveira.

Em setembro, foram regis-
trados 237 assassinatos no 
estado, o menor número na 
série história desde 1991. Isso 
representa uma redução de 
24% em relação ao mesmo 
período do ano passado. Flávia (à esquerda) é consolada no Instituto Médico-Legal

Foto: Hermes de Paula
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CDL de Nova 
Iguaçu, por 
intermédio 
do seu presi-
dente, Clau-
dio Rosem-
berg recebeu 
na última 
s ex t a - f e i ra 
em sua sede, 

o presidente da Federação das 
CDLs do Estado, Marcelo Mé-
rida e mais de 20 presidentes 
para uma reunião com o presi-
dente da ALERJ, André Cecilia-
no. Na pauta, a busca por novos 
caminhos para uma retomada 
das atividades econômicas do 
Estado do Rio de Janeiro.

"A crise é grande. O comér-
cio sofreu e ainda está sofrendo 
com a pandemia. Somos o setor 
que mais emprega no Estado. 
Em Nova Iguaçu representa-
mos cerca de 67% da economia. 
Precisamos de ajuda! O apoio 
do governo da Estado é muito 
importante no momento. Se 
não for tomadas providências 

A
imediatas não suportaremos a 
crise. Mas acredito que, com a 
união e esforços de todos po-
demos superar tudo. Iniciativa 
privada e setor público tem 
que caminhar juntos. Só assim 
venceremos." Enfatizou, o pre-
sidente da CDL de Nova Iguaçu, 
Claudio Rosemberg.

Na oportunidade, foram 
entregues por ofícios diversas 
solicitações ao presidente da 
ALERJ, André Ceciliano que, 
prontamente abriu uma agenda 

CDLs se reúnem com o presidente 
da AJERJ para discutir retomada 
das atividade econômicas

positiva com os líderes lojistas 
do Estado do Rio de Janeiro. 
André se comprometeu em 
analisar cada uma das reivin-
dicações e solicitou que fosse 
feita pelo menos de 60 em 60 
dias uma reunião com os líde-
res lojistas de todo o Estado. 
Após a reunião, seguindo todos 
os protocolos de segurança por 
conta ainda dos riscos de con-
taminação pelo Covid-19, foi 
servido um almoço para selar o 
encontro.

Está devidamente autori-
zado pela prefeitura de Nova 
Iguaçu o avanço de 1,50 m para 
fora das lojas nas ruas que não 
passam veículos e nas lojas 
das ruas  que existe tráfego de 
veículos,  50 cm para fora do 
estabelecimento. Vale lembrar 
que começou ontem o projeto 
LIQUIDA NOVA IGUAÇU criado 
pelas instituições responsáveis 
pelo comércio da cidade, CDL, 
ACINI e SINCOVANI com pro-
moções em todas as lojas para 
ajudar na recuperação dos pre-
juízos causados nesse período 
de pandemia do Coronavírus.

Belford Roxo flexibiliza regras e libera
funcionamento de diversas atividades

Liquida Nova Iguaçu a todo vapor

A Prefeitura de Belford Roxo 
prorrogou até o dia 6 de novem-
bro a flexibilização do funciona-
mento do comércio e de outras 
atividades. O decreto atual permi-
te a realização de eventos e ativi-
dade com a presença de público, 
tais como: evento desportivo, 
show, salão de festa, casa de festa, 
evento científico, carreata, passe-
ata; atividades coletivas de teatro; 
e o transporte de passageiros por 
aplicativo, no que tange ao trans-
porte de mais de 1 (um) passagei-
ro.  Todas as atividades devem 
respeitar as normas de higiene do 
Ministério da Saúde, mantendo-

-se a distância social e utilizando 
máscaras e álcool em gel.

Continuam suspensas as aulas 
presenciais, sem prejuízo da ma-
nutenção do calendário escolar, 
nas unidades da rede pública e 
privada de ensino. Bares, restau-
rantes e lanchonetes, por exem-
plo, poderão funcionar, limitando 
o atendimento ao público em 2/3 
da sua capacidade de lotação, ve-
dado o funcionamento após uma 
hora da madrugada.

As outras atividades liberadas 
podem ser consultadas na página 
oficial da Prefeitura: www.prefei-
turadebelfordroxo.rj.gov.br.

Mas de 20 cidades estavam representadas na reunião com o presidente da Alerj

 Foto: Reprodução / Facebook

O comércio e outras atividades foram liberados com algumas restrições

Foto: Divulgação / Pcerj

André Ceciliano da Alerj, Claudio Rosemberg da CDLNI e Marcelo Merida da Federação



Muito bom

cantora Carla Rio 
gravou a versão, 
em estúdio, do 
single “Samba Ar-
retado”, canção 
de sua autoria, 
em parceria com 
Alceu Maia, seu 
cavaquinhista e 
diretor musical e, 

considerado um dos melhores 
cavaquinhistas do Brasil.

Na gravação, Carla Rio con-

tou com a participação especial 
do cantor e compositor carioca 
Dudu Nobre. Ambos se encon-
tram, no estúdio EME, na Barra 
da Tijuca, Rio de Janeiro, se-
guindo todos os protocolos de 
segurança solicitados pelos ór-
gãos competentes para o com-
bate ao Covid-19.

A parceria com Dudu Nobre 
vem desde o ano de 2018, onde 
Carla Rio participou de progra-
mas de TVs com ele e, ainda, fi-

Carla Rio grava samba 
com Dudu Nobre

A

estudante de enferma-
gem , modelo e também 

atriz das Pegadinhas  da 
Rede TV, Nayara Martins 

nos últimos dias está pas-
sando por uma situação 

nada agradável. A estudan-
te  teve seu nome  e suas fotos usadas 
por perfis  falsos  que foram  criados no 
Facebook e pelo Messenger e um cidadão 
vem pedindo dinheiro para alguns usuá-
rios em nome da modelo;, teve um que até 

comprou prótese dentária. " Eu estou mui-
to magoada com tudo isto que vem acon-
tecendo e usar minhas fotos para pedir 
dinheiro não é certo. Já fiz um boletim de 
ocorrência na Delegacia de Crimes Virtuais 
, quanto a prótese que compraram usando 
meu nome, tudo já foi claramente resolvi-
do com o dentista" relatou a modelo que 
faz sucesso não só nas Pegadinhas do João 
Kléber Show na Rede TV mas  também nas 
redes sociais onde mostra sua boa forma e 
seu jeito simples e feliz de viver a vida.
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em todas as plataformas digitais. 
Mas os fãs também contarão com 
um making-of de tudo que rolou 
durante as gravações, e que será 
disponibilizado nas redes sociais 
de Carla Rio, Dudu Nobre e Alceu 
Maia e, em breve, também ganha-
rão um vídeo clipe que será lança-
do no canal oficial da cantora, no 

YouTube - ambos ainda sem pre-
visão de lançamento.

Assim que os shows forem libe-
rados pelo Governo, a cantora fará 
uma turnê pelo Brasil, referente 
ao lançamento do single, com as 
presenças ilustres de Dudu Nobre 
e Alceu Maia, começando por sua 
terra natal, Recife/PE.
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CCulturando ulturando zeram um show juntos, intitulado 
“Raiz e Enredo”, no Teatro Valde-
mar de Oliveira, em Recife, PE.

Considerada uma referência 
do samba de raiz e uma legítima 
representante do gênero, em Per-
nambuco, a cantora chega a um 
momento muito especial da sua 
carreira, com o reconhecimento 
de seu trabalho nas regiões Sul e 
Sudeste, do País.

Com realização da CR Produ-
ções, o projeto “Samba Arretado” 
tem como objetivo resgatar e di-
fundir as raízes do samba de Per-
nambuco, além de fortalecer os 
ritmos de matriz Africana, consi-
derados a base para o surgimento 
do samba, no Brasil.

“Samba Arretado” tem produ-
ção executiva da produtora Geor-
gea Rio, arranjo e direção musical 
de Alceu Maia e, ainda, teve par-
ticipação de grandes músicos da 
cena do samba nacional.

O single tem previsão de lan-
çamento para final de Outubro, 
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t é c n i c o 
D o m è n e c 
Torrent la-
mentou o 
empate do 
F l a m e n g o 
por 2 a 2 com 
o Interna-
cional neste 
domingo, no 

Beira Rio, pelo Brasileiro. Depois 
de ficar atrás placar durante quase 
todo o jogo, o time carioca igualou 
o resultado nos acréscimos com 
gol de Everton Ribeiro.

Em entrevista depois do jogo 
treinador considerou que o placar 
ficou aquém do que poderia dian-
te do desempenho do seu time no 
segundo tempo.

- Acho que todos temos cla-
ro que o Flamengo nunca está 
satisfeito com o empate. Acho 
que o Flamengo perdeu dois 
pontos. Não era suficiente o em-
pate, temos que tentar ganhar 
os três pontos porque o Fla-
mengo é diferente. O Flamengo 
tem que ganhar todos os jogos. 

O
Mudamos coisas no primeiro 
tempo. O técnico do Internacio-
nal falou que mereciam ganhar. 
Também criamos muitas opor-
tunidades no segundo tempo e 
perdemos dois pontos - anali-
sou o técnico.

Dome também evitou polê-
micas quando questionado se 
a arbitragem foi omissa na mar-
cação de pênalti a favor do time 
carioca. No entanto, contestou 
críticas, segundo ele, de parte da 
imprensa e outras pessoas que 
dizem que o Flamengo é benefi-
ciado pelo VAR.

- Nunca vou falar dos árbi-
tros. Não gosto de falar disso, 
para não parecer desculpa. Mas 
não entendo quando imprensa 
ou outras pessoas falavam que 
o VAR beneficiava o Flamengo. 
Não vi o que aconteceu durante 
o jogo, mas serve para a impren-
sa ou para as pessoas que falam 
isso. Não sei porque o árbitro 
não chamou o VAR. Mas não 
falem que o VAR beneficia o Fla-
mengo, por favor - disse.

Dome exalta postura do Flamengo, 
mas lamenta empate com o Inter: 
"Perdemos dois pontos"

Domenec em coletiva após empate com o Inter 

Vejas as outros temas
 abordados pelo treinador:

Desfalques
- Temos um elenco excelente. 

Gosto de falar dos jogadores que 
jogaram hoje. Todos sabem que 
não temos Rodrigo (Caio), Arrasca-
eta, todos sabem. Sempre falo que 
é importante o elenco, o time e me 
mostraram novamente que todos 
estavam pronto para ajudar o Fla-
mengo por isso não temos 18, 15 
jogadores,, temos 22, 23. Todos 
estão pronto para ajudar. Todos 
sabem que temos jogadores ma-
chucados, maratona de jogos. 
Mas me mostraram que têm o 

desejo de buscar novamente tí-
tulos. E vamos lutar até o último 
segundo para isso.

Próximos jogos
- Agora é jogo a jogo. Temos que 

preparar o próximo jogo daqui a 
três dias. Ficamos aqui em Porto 
Alegre para não perder tempo e 
poder treinar amanhã nas insta-
lações do Grêmio, agradecemos 
muito. Vamos tentar fazer o me-
lhor time e procurar saber o que 
aconteceu com alguns jogadores 
que estavam cansados, descon-
forto depois do jogo, que foi mui-
to intenso. Jogo a jogo, não quero 
pensar no jogo do São Paulo ou 

Libertadores. Vamos ver se conse-
guimos recuperar jogadores para 
enfrentar o São Paulo ou senão 
para outro jogo. Agora só estou 
deixando os jogadores que estão 
prontos para jogar, que estão fa-
zendo um esforço grande para aju-
dar. Depois eu não sei o tempo que 
vamos precisar com o Gabi, Rodri-
go, Arrascaeta. O Pedro Rocha já 
está entrando no time, pronto para 
jogar, o João Lucas também. Agora 
o jogo mais importante para nós é 
o de Copa, com o Athletico.

O próximo jogo do Flamengo 
está marcado para quarta-feira, em 
Curitiba, contra o Athletico-PR, pe-
las oitavas da Copa do Brasil.


