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PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSChegando a hora..  Foto: Alisson Negrini/TV TEM

v i c e - p r e -
sidente de 
produção e 
inovação em 
saúde da Fio-
cruz, Marco 
Krieger, disse 
nesta segun-
da (23), em 
entrevista à 

GloboNews, que a previsão da 
fundação é vacinar 65 milhões 
de pessoas no primeiro semes-
tre de 2021 e outras 65 milhões 
no segundo, considerando 2 do-
ses para cada pessoa.

A Fiocruz tem um acordo de 
transferência de tecnologia com 
a AstraZeneca, farmacêutica que 
desenvolve uma vacina em parce-
ria com a Universidade de Oxford, 
para a produção das vacinas em 
solo brasileiro.

A vacina da AstraZeneca/Ox-
ford mostrou eficácia de até 90% 

O
conforme a dosagem, segundo 
resultados preliminares divulga-
dos nesta segunda-feira. Os dados 
ainda não foram revisados por 
outros cientistas nem publicados 
em revista científica

Os testes com a vacina in-
dicam que há maior eficácia 
quando a vacina é administrada 
em meia dose seguida de uma 
dose completa, com intervalo 
de pelo menos um mês. Na prá-
tica, com a dose menor na pri-
meira aplicação da vacina, mais 
pessoas poderão ser vacinadas 
num intervalo menor.

"Nós estaríamos prevendo no 
primeiro semestre termos 100 
milhões de doses para oferecer-
mos 2 doses para 50 milhões de 
cidadãos no Brasil, e vamos poder 
chegar já no primeiro semestre a 
duas doses e 65 milhões de bra-
sileiros. E no segundo semestre, 
com a produção 100% nacional 

A Prefeitura de Belo Horizonte 
informou, neste domingo (22), que 
flagrou expositores da Feira Hippie 
descumprindo protocolos sanitá-
rios de combate à pandemia, como 
o distanciamento entre barracas.

Segundo a prefeitura, a equipe 
de fiscalização da vigilância sani-

tária produziu um relatório desta-
cando as irregularidades.

De acordo com o último bo-
letim epidemiológico, de sexta-
-feira (20), a capital mineira tem 
52.352 casos confirmados de Co-
vid-19 e 1.610 mortes decorrentes 
da doença. A taxa de transmissão 

por infectado está no alerta ama-
relo há quase duas semanas — na 
sexta (20), esse índice, chamado 
RT, estava em 1,09.

Segundo o protocolo divulgado 
pela prefeitura em setembro, as 
barracas deveriam ser colocadas 
em blocos de duas ou quatro e ter 

Fiocruz prevê fabricar 
vacina para 130 milhões 
de brasileiros em 2021

Prefeitura flagra descumprimento de protocolos 
contra a Covid-19 na Feira Hippie, em BH, e prevê 
novas ações para evitar irregularidades

da vacina na Fundação Oswaldo 
Cruz, chegaremos a outros 65 mi-
lhões, então o total de 130 milhões 
de brasileiros [que poderão ser va-
cinados]", completou.

"A grande vantagem é que esse 
protocolo que deu o melhor resul-
tado traz um benefício adicional. A 
gente vai poder fornecer a vacina 
para mais 30% de pessoas do que 
havia previsto", disse Krieger.

O CEO da AstraZeneca, Pascal 
Soriot, também comentou, em 
entrevista coletiva, o fato de que 
será possível vacinar mais pesso-
as do que o previsto inicialmente. 
"Poder vacinar mais pessoas mais 
rapidamente é realmente uma 
grande vantagem", disse.

A vacina de Oxford é uma 
das quatro que estão em testes 
de fase 3 no Brasil. Em agosto, 

o governo federal disse que iria 
investir R$ 1,9 bilhão na produ-
ção de 100 milhões de doses. No 
começo de novembro, a Fiocruz 
anunciou um cronograma de 
produção e distribuição do imu-
nizante no Brasil.

As outras três candidatas em 
testes no país são as da Pfizer/
BioNTech, da Sinovac (Corona-
Vac) e da Johnson & Johnson.

Expectativa é que 65 milhões de pessoas sejam vacinadas já no início de 2021, diz Krieger
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distanciamento de dois metros por 
bloco. A medida foi tomada para 
facilitar a circulação de pessoas e a 
ventilação natural.

Além do descumprimento do 
distanciamento, a equipe da TV 
Globo registrou aglomeração em 
toda a feira. Pessoas andavam mui-
to próximas das outras e algumas 
até sem máscara.

A prefeitura informou que "os 
documentos [das vistorias] estão 
sendo analisados e devem ser 

utilizados no direcionamento 
para novas ações nas feiras em 
Belo Horizonte".

Segundo Marcos Ferreira Diniz, 
um dos representantes da comis-
são paritária da Feira Hippie, não 
houve aglomeração e o distancia-
mento está sendo cumprindo. Ele 
afirma que algumas pessoas mu-
daram as barracas de lugar, mas que 
ainda não houve nenhum contato 
da prefeitura para discutir possíveis 
irregularidades.
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r m a d i l h a s 
com falsas 
ofertas re-
l a c i o n a d a s 
a megapro-
moção já 
atingiram 45 
mil pessoas 
este ano, diz 
especialista

Na semana da Black Friday, 
muitos consumidores são atra-
ídos para ofertas tentadoras, 
mas é preciso atenção para 
diferenciar as verdadeiras pro-
moções de golpes realizados 
por criminosos para roubar 
dados. Uma pesquisa realiza-
da pelo dfndr lab, laboratório 
especializado em segurança 
digital da PSafe, analisou os 
hábitos de compra dos brasilei-
ros às vésperas da Black Friday, 
e descobriu que um entre seis 

A
entrevistados já teve o cartão 
de crédito clonado.

Black Friday:Procon-RJ 
divulga lista de 200 sites 
que devem ser evitados

De acordo com Emilio Si-
moni, diretor do dfndr lab, 
uma das principais formas de 
clonagem de cartões de crédi-
to é o golpe de phishing. Para 
atrair as vítimas, na maioria 
das vezes, os cibercriminosos 
utilizam falsos sites com visu-
al e linguagem bem similar aos 
sites originais, com ofertas bas-
tante atraentes para convencer 
o comprador a fornecer infor-
mações pessoais e dados ban-
cários no cadastro.

 Os phishings relacionados 
à falsas ofertas da Black Friday 
atingiram mais de 45 mil pes-
soas no último ano. E o estudo 

Golpe da Black Friday: um 
a cada 6 brasileiros já teve 
cartão de crédito clonado

Os golpes sempre acontecem com  os que não se preocupam com a hora do Brasil

mostra que 16% dos respon-
dentes já tiveram seu cartão de 
crédito clonado. No entanto, 
não é possível precisar de que 
forma esta clonagem ocor-
reu, se por compra online ou 
presencial. Por isso é preciso 
sempre ficar atento e se preca-
ver em todas as situações. Ao 
comprar pela internet, nunca 

informe dados pessoais ou ban-
cários sem que tenha absoluta 
certeza da confiabilidade dos 
sites, e em caso de dúvida, evi-
te passar qualquer informação 
sigilosa — recomenda.

Vai às compras: Procons 
recomendam redobrar cui-
dados com as compras nesta 
Black Friday

O especialista também 
aponta a importância de mo-
nitorar de perto as faturas 
de cartão de crédito e, caso 
identifique cobranças in-
devidas, entrar em contato 
com o banco imediatamen-
te, solicitando o bloqueio 
do cartão e esclarecimentos 
sobre a cobrança.

O Departamento de Edifica-
ções e de Rodovias do Estado 
do Espírito Santo (DER-ES) 
iniciará, nesta segunda-feira, 
as obras do encabeçamento 
da Ponte da Amizade sobre o 
Rio Itabapoana, na divisa do 
Espírito Santo com o Estado 
do Rio de Janeiro e que liga a 
ES-060, no município de Pre-
sidente Kennedy, à RJ-224, na 
cidade fluminense de Campos 
dos Goytacazes.

A parceria entre os dois Esta-
dos resultou na obra do encabe-
çamento da ponte. O DER-ES é 

quem irá executar tanto os tra-
balhos iniciais de reparo quanto 
às obras definitivas.

As opções para os motoris-
tas terem acesso aos Estados é 
pela BR-101. As obras têm pre-
visão de início nesta segunda-
-feira e a interdição será total 
até a conclusão destas.

No momento, as medidas 
de segurança adotadas são: a 
limitação de veículos com até 
15 toneladas; a implantação 
de redutores de velocidade; 
a sinalização de segurança; 
a manutenção de tráfego em 

Prefeitura de BH flagra descumprimento 
de protocolos contra a Covid-19

Ponte entre Rio e Espírito Santo é interditada para obras
De acordo com o último bo-

letim epidemiológico, de sex-
ta-feira (20), a capital mineira 
tem 52.352 casos confirmados 
de Covid-19 e 1.610 mortes de-
correntes da doença. A taxa 
de transmissão por infectado 
está no alerta amarelo há qua-
se duas semanas — na sexta 
(20), esse índice, chamado RT, 
estava em 1,09.

Segundo o protocolo divul-
gado pela prefeitura em setem-
bro, as barracas deveriam ser 
colocadas em blocos de duas 
ou quatro e ter distanciamento 

de dois metros por bloco. A me-
dida foi tomada para facilitar a 
circulação de pessoas e a venti-
lação natural.

Além do descumprimento 
do distanciamento, a equipe da 
TV Globo registrou aglomera-
ção em toda a feira. Pessoas an-
davam muito próximas das ou-
tras e algumas até sem máscara.

A prefeitura informou que 
"os documentos [das vistorias] 
estão sendo analisados e devem 
ser utilizados no direcionamen-
to para novas ações nas feiras 
em Belo Horizonte".

Ponte que liga Rio e Espírito Santo é interditada para obras

Prefeitura de Belo Horizonte flagra descumprimento de protocolos contra a Covid-19

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução/TV Globo

meia pista para veículos de 
grande porte nos acessos; 
bem como monitoramento 
periódico para avaliação das 
condições de toda a ponte até 
a finalização do projeto e seu 
desenvolvimento.

O encabeçamento da pon-
te pelo lado do Rio de Janeiro 
será executado e a interdição 
acontecerá em sua totalidade, 
a fim de garantir a segurança 
dos transeuntes. As obras serão 
concluídas com o prazo máxi-
mo de 30 dias, podendo ser fi-
nalizadas antes.
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cada enre-
do criado 
por Marce-
lo Crivella 
( R e p u b l i -
canos), o 
prefeito e 
c a n d i d a t o 
à reeleição 
para a Pre-

feitura do Rio se enrola em 
sua própria trama — reche-
ada de fake news e ataques 
a seu adversário nas urnas, 
Eduardo Paes (DEM). Para 
tentar desbancar seu con-
corrente, Crivella tem fei-
to uso frequente de uma 
'metralhadora' de mentiras, 
logo desmascaradas por seu 
alvo. A última a ser dispara-
da foi a de que Paes levará 
"kit gay" para as escolas. A 
afirmação está em panfleto 

A
de sua campanha divulgado 
no último sábado. O prefei-
to será processado por isso, 
como reafirmou ontem o 
democrata.

O material de Crivella diz 
ainda que Paes tem como 
aliado o deputado Marcelo 
Freixo, do Psol, e que am-
bos defendem a liberação 
das drogas, além do "kit 
gay". O fato foi desmentido 
pelo democrata.

"É lamentável,  mostra 
mais  uma vez o desespero. 
É mentiroso o panf leto. 
Vamos processar  eleitoral-
mente e criminalmente", 
af irmou ontem Paes,  du-
rante agenda de campa-
nha em C ampo Grande,  na 
Zona O este.

O ex-prefeito acrescentou 
ainda que seu adversário "é 

Crivella dispara metralhadora 
de fake news e será processado 
por espalhar mentiras

Marcelo Crivella, que fez carreata ontem na Praça Seca e em Acari, afirmou que panfleto "não é fake news". Ele será processado por Paes e Freixo

o pior prefeito da história do 
Rio": "Está votando comigo 
partido de direita e esquerda, 
de cima, de baixo, do meio. 
Até a página 'eu odeio Eduar-
do Paes'. É porque ninguém 
aguenta mais o Crivella".

Já a assessoria do candi-
dato do Republicanos confir-

mou que o panfleto é sim da 
campanha de Crivella, e que 
não se trata de fake news: 
"Uma vez que não há nenhu-
ma afirmação sobre ter 'kit 
gay' nas escolas, e sim que o 
aliado (sic) de Paes é a favor".

Ainda no sábado, Paes gravou 
um vídeo ressaltando que é con-

tra os itens escritos no panfleto. 
No mesmo dia, Freixo também 
fez uma live repudiando mais 
uma fake news de Crivella. Ao 
DIA, o parlamentar afirmou que 
o prefeito será processado por 
todas as mentiras que espalhou: 
"É o pastor mais mentiroso que 
o Rio já conheceu".

O ex-secretário de educação 
do Rio de Janeiro, Pedro Fernan-
des, anunciou em suas redes 
sociais, nesta segunda-feira, que 
está estagiando em uma imobi-
liária e fazendo um curso para 
se tornar corretor de imóveis. 
Fernandes foi preso no dia 11 de 
setembro e ficou em prisão do-
miciliar devido ao diagnóstico 
de covid-19. No dia 30 do mesmo 
mês, ele foi transferido para Ban-
gu 8. No dia 15 de outubro, ele foi 
solto e agora tem de cumprir al-
gumas medidas cautelares.

No vídeo publicado em sua 
conta pessoal do Instagram, Pedro 
Fernandes oferece seus serviços 
como vendedor de imóveis e se 
coloca à disposição dos clientes.

"Passando aqui para avisar a 
vocês que eu estou trabalhando 
com venda de imóveis. Na verda-
de, eu estou estagiando em uma 
imobiliária, que eu 'to' fazendo 
meu curso para me tornar um 
corretor de imóveis. Me formo 
agora em janeiro. Mas estou aqui 
para me colocar à disposição de 
vocês, junto com os profissionais 
que trabalham comigo, para que 
a gente possa dar toda a consul-
toria imobiliária e jurídica de for-

ma gratuita, para que você possa 
encontrar e comprar o imóvel 
que tanto deseja.", disse

Prisão
O ex-secretário estadual de 

Educação do Rio foi preso no dia 
11 de setembro deste ano na Ope-
ração Catarata, que investiga su-
postos desvios em contratos de 
assistência social, entre os anos 
2013 e de 2018. Pedro Fernandes 
foi preso por ações durante sua 
gestão na Secretaria estadual de 
Tecnologia e Desenvolvimento 
Social nos governos Cabral e Pe-
zão. Ele comandava a Fundação 
Leão XIII na pasta, de onde saíam 
os contratos fraudulentos, se-
gundo as investigações.

Bolsonaro vai receber prefeitos da Baixada 
que tiveram apoio de Flávio

Em liberdade, ex-secretário de Educação Pedro 
Fernandes estagia com venda de imóveis

O presidente Jair Bolsonaro já 
marcou na agenda: nas primei-
ras semanas de dezembro vai re-
ceber uma comitiva de prefeitos 
da Baixada Fluminense.

Quer dizer, receberá aqueles 
que tiveram a reeleição apoiada 
pelo Zero Um, o senador Flávio 
Bolsonaro (Republicanos).

Rogério Lisboa, de Nova Igua-
çu; Waguinho, de Belford Roxo; 
Jorge Miranda, de Mesquita; e 
Washington Reis, de Duque de 
Caxias (se conseguir fazer valer 
a sua eleição na Justiça); vão le-
var ao poderoso os pedidos da 

região — que não são poucos.
Mas vão ouvir também.

Estrategista
Quem vai comandar a orga-

nização tática do presidente por 
aqui será Flávio Bolsonaro.

A eleição municipal foi uma 
espécie de teste para o moço.

Se o senador andou sumido 
durante os dois turnos, na pré-
-campanha mostrou que sabe 
subir num palanque.

Afinal, 2020 já pode ser con-
siderado passado. E 2022 terá 
acabado de começar.

Ex-secretário de Educação do Rio está trabalhando como vendedor de imóveis
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Pedro Fernandes chegou a 
cumprir prisão domiciliar, por-
que apresentou um laudo que 
apontava que estava com co-
vid-19 na época. 

Cinco dias após a sua prisão, 
o governador em exercício, 
Cláudio Castro (PSC), exonerou 
o secretário estadual de Educa-
ção em edição extraordinária 
do Diário Oficial. 

No dia 30 de setembro, foi 
decretado o fim da prisão do-
miciliar do ex-secretário e ele 
foi transferido para a Cadeia 
Pública Pedrolino Werling de 
Oliveira (Bangu 8).

Segundo decisão da 5ª Câma-
ra Criminal do TJ, no dia 15 de ou-
tubro, Pedro Fernandes foi solto.
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família de um 
entregador 
por aplicativo 
está buscan-
do informa-
ções que pos-
sam ajudar 
a localizá-lo. 
Márcio Ale-
xander Nu-

nes, de 33 anos, saiu do Cacham-
bi para uma entrega na tarde de 
domingo e não foi mais visto. O 
caso foi registrado na Cidade da 
Polícia nesta segunda-feira.

De acordo com a mulher de 
Márcio, Daniely dos Santos Pi-
menta, de 23 anos, o marido foi 
visto pela última vez quando 
deixou o bar para o qual pres-
tava o serviço, no Cachambi, 
às 16h45. O destino da terceira 
entrega do dia era Vila Isabel. A 
cliente estranhou a demora e en-

A
trou em contato com o estabele-
cimento, que avisou a família.

— Ele nunca fez isso. Nunca. O 
dono estranhou e me ligou — conta 
Daniely, moradora do Jacarezinho, 
que iniciou uma campanha nas re-
des sociais para encontrar o marido.

Márcio, que trabalha como 
auxiliar administrativo duran-
te a semana e complementa a 
renda fazendo entregas, vestia 
uma camista preta e conduzia 
uma motoclicleta Titan 160 
branca e vermelha quando su-
miu. A última mensagem visu-
alizada por ele foi às 17h10.

— É horrível ficar sem saber de 
nada, sem uma pista — emocio-
nou-se Daniely.

Segundo a família, não há in-
formações sobre o entregador 
em nenhum hospital da região. 
A motocicleta também não foi 
encontrada.

Família procura entregador 
por aplicativo que esapareceu 
na Zona Norte do Rio

Márcio Alexander Nunes está desaparecido desde domingo

Novos vídeos do momen-
to em que o soldador João 
Alberto Silveira Freitas, ne-
gro, de 40 anos, foi morto por 
seguranças do Carrefour do 
bairro Passo D’Areia, em Por-
to Alegre, Rio Grande do Sul, 
indicam que ele já conhecia 
os agressores. Numa das ima-
gens, ele aparece ofegante e 
gemendo no chão quando um 
terceiro funcionário do super-
mercado se abaixa e diz: “A 
gente te avisou da outra vez”.

Mesmo quando já não se 
mexia, João Alberto foi man-
tido imobilizado por mais um 
minuto e meio, enquanto sua 
companheira, Milena Borges 
Alves, pedia que os segu-
ranças Magno Braz Borges e 
Giovane Gaspar da Silva, que 
também é policial militar, o 
soltassem para que ele pu-
desse respirar. A vítima mor-
reu por asfixia. Os seguranças 
estão presos pelo crime. O ad-
vogado de Silva classificou o 
caso como “um acidente”.

As imagens foram gravadas 
por uma cliente do mercado 
e estão sendo analisadas pela 
Polícia Civil, que tenta elu-

cidar o que gerou o cerco a 
João Alberto ainda nos caixas 
do estabelecimento, sua con-
dução pelos seguranças até 
o estacionamento e o início 
das agressões. Em outro mo-
mento, o terceiro funcionário 
se aproxima de João Alberto 
agonizante e fala: “Aí, rapaz, 
sem cena, tá?”

Bolsonaro prorroga Gabinete de 
Intervenção Federal no RJ até 2021

Caso João Alberto: novos vídeos indicam 
rixa entre seguranças e vítima

O presidente da República Jair 
Bolsonaro (sem partido) prorro-
gou até dezembro de 2021 o Ga-
binete de Intervenção Federal no 
Rio de Janeiro. A decisão foi publi-
cada nesta segunda-feira no Diá-
rio Oficial da União. A estrutura 
conta com militares e servidores 
em cargos comissionados e tinha 
previsão de ter suas atividades 
encerradas no mês que vem.

De acordo com a Secretaria Ge-
ral da Presidência, a pandemia de 
covid-19 atrasou os trabalhos de 
prestação de contas do gabinete, 
e essa prorrogação das atividades 
não deve acarretar aumento de 
gastos públicos.

"O Gabinete de Intervenção Fe-
deral no Estado do Rio de Janeiro 
encerrará suas atividades até 1º de 
dezembro de 2021, quando os car-
gos em comissão alocados em sua 
Estrutura Regimental serão rema-
nejados para a Secretaria de Ges-
tão da Secretaria Especial de Des-
burocratização, Gestão e Governo 
Digital do Ministério da Economia 
e seus ocupantes ficarão automa-
ticamente exonerado", diz o texto 
publicado nesta segunda-feira no 
Diário Oficial da União.

A intervenção federal na 
área de segurança pública no 
Rio de Janeiro foi decretada 
no dia 16 de janeiro de 2018, 

pelo então presidente Michel 
Temer, após o estado declarar 
estado de calamidade pública 
no setor em função de uma 
grave crise fiscal - que parali-
sou investimentos e até paga-
mentos de salários.

Os trabalhos duraram até o 
dia 31 de dezembro do mesmo 
ano, mas a estrutura foi manti-
da para que o governo federal 
pudesse concluir a aquisição 
e repasse de equipamentos e 
veículos para o governo esta-
dual, como armas e helicóp-
teros. O interventor nomeado 
por Temer para comandar a 
área de segurança pública no 
estado do Rio de Janeiro foi 
o general de Exército Walter 
Braga Netto, atual ministro-
-chefe da Casa Civil.

João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, foi morto por seguranças do Carrefour em Porto Alegre

Foto: Reprodução

Ao menos em um dos depoi-
mentos há relato de que vítima 
e assassinos já se conheciam. É 
o que revela o testemunho da 
agente de fiscalização do Carre-
four Adriana Alves Dutra. À po-
lícia, ela afirmou que ouviu de 
uma funcionária da loja que já 
havia presenciado “atrito com 
fiscais” e João Alberto. Presidente vota na Vila Militar

Foto: Marcos Correa
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M e r c a d ã o 
Nova Iguaçu 
será inau-
gurado na 
p r ó x i m a 
quarta-feira, 
dia 25 de no-
vembro, às 
9h, na Ave-
nida Mare-

chal Floriano Peixoto, ao lado 
da rodoviária da cidade.

Com quase 3 mil metros qua-
drados, o Mercadão possui 113 
lojas e 50 stands, além dos 8 
quiosques no local, todos com 
preços populares para atender a 
população iguaçuana e demais 
cidades da Baixada.

Para comemorar a inaugu-
ração, durante uma semana o 
espaço vai ser palco de shows 
gratuitos, com grandes estrelas 
da música. Para a criançada, terão 
muitas atividades e brincadeiras. 
E no dia 28 de novembro, os ilus-

O
tres Patati e Patatá vão divertir os 
pequenos a partir das 15h, com 
entrada limitada. 

Com localização privile-
giada, a expectativa é que 
o Mercadão atraia um fluxo 
intenso de clientes. Próximo 
a dois shoppings, a ideia do 
espaço foi desenvolvida em 
cima do Mercadão de Madu-
reira, com lojas para vendas 
em atacado e varejo, mas 
com conforto, ar condiciona-
do, escada rolante e elevador.

O novo empreendimento já 
está sendo uma nova fonte de 
geração de emprego na cidade. 
Muitas lojas já foram alugadas, 
mas ainda há oportunidades dis-
poníveis para locação.

Ao todo serão cerca de 800 
empregos gerados, diretos e indi-
retos, movimentando ainda mais 
a economia da cidade de Nova 
Iguaçu e revitalizando a região 
antes abandonada.

Mercadão Nova Iguaçu 
será inaugurado no 
centro da cidade 

O Mercadão de Nova Iguaçu promete ser uma revolução no comércio da Cidade

Construção civil com sustenta-
bilidade, automação residencial, 
robótica e construção de drone – da 
modelagem ao desenvolvimento 
do protótipo. Esses e outros são 
conhecimentos de alguns cursos 
técnicos da Firjan SENAI e fazem 
parte da programação do Mundo 
SENAI 2020, evento no qual as 
unidades da instituição em todo o 
Brasil abrem as portas para mostrar 
um pouco do que têm a oferecer 
em suas instalações e como os alu-
nos são preparados para atuar no 
mercado de trabalho. A série de pa-
lestras que apresenta o dia a dia da 
indústria é gratuita e será realizada 
na sexta-feira, 27/11, a partir das 
10h, gratuitamente, pela primeira 
vez em formato on-line, com a par-
ticipação de especialistas da fede-
ração e profissionais do mercado.  

“O evento é uma excelente 
chance para os interessados co-
nhecerem a estrutura da Firjan SE-
NAI e verem o quanto as temáticas 
de nossos cursos técnicos estão 
alinhadas com as demandas do 
mercado”, detalha Fernando Pinto, 
coordenador técnico de Educação 
Profissional e Certificação da Fir-
jan SENAI, que defende o formato 
on-line: “Não teremos as feiras e 
visitas presenciais. Mas o uso da 

Pela primeira vez em formato on-line, Mundo 
SENAI mostra o dia a dia da indústria

A ajuda chegará na hora certa para os beneficiários

Foto: Divulgação

• Quarta-feira (25/11)
14h - Cortejo Natalino
18h - Gabi Lima
• Quinta-feira (26/11)
18h - Marcus Santos
• Sexta-feira (27/11)

18h - Grupo Som Lazer
• Sábado (28/11)
14h - Cortejo Natalino
15h - Patati e Patatá
18h - Lenon 
• Segunda-feira (30/11)

18h - Ingrid Oliveira 
• Terça-feira (01/12)
18h - Jota Araújo 
• Quarta-feira (02/12)
18h - Fábio Castro

Confira a programação completa da Inauguração:

Caps AD de Belford Roxo promove palestrapara 
conscientizar sobre o Novembro Azul

O Centro de Atenção Psi-
cossocial em Álcool e Drogas 
(Caps AD) de Belford Roxo, no 
Centro, promoveu nesta quin-
ta-feira (19/11) ações em refe-
rência à “Campanha Novem-
bro Azul - Mais Saúde, Menos 
Preconceito”. Foram realizadas 
palestras educativas e de cons-
cientização sobre a prevenção 
e o tratamento do câncer de 
próstata. Tudo com uma boa 
música, café da manhã, e a par-
ceria com o Instituto Brasileiro 
de Beleza, que levou corte de 
cabelo gratuito para os usuários 
da unidade. Participaram do 
evento toda a equipe médica e 
de apoio do Caps, pacientes e 
familiares e músicos.

“Temos mais de 2.400 pa-
cientes cadastrados no Caps 
AD. É um evento de suma im-
portância para o município. 
Não somente para o usuário 
do Caps AD, como para toda a 
equipe multidisciplinar. Esta 
data faz menção ao Dia Nacio-
nal de Prevenção ao Câncer de 
Próstata. Então pensando em 
saúde mental, em um todo, a 
saúde mental, ela é a promo-
ção da saúde. É um conjunto de 
ações que abrange todos os ser-
viços públicos. Graças a Deus o 
município de Belford Roxo, nós 
juntamente com toda a minha 
equipe, temos tido cuidado em 
promover saúde, em parceria 
com todas as secretarias.

O evento contou com palestra educativas e ofereceu também corte de cabelo

Foto: Divulgação

tecnologia, à semelhança do que 
ocorre com os cursos a distância, 
permite um alcance muito maior 
de público, que tem acesso ao con-
teúdo sem sair de casa”.  

O evento promoverá aulas sobre 
diversos temas atuais da indústria, 
tais como “Automação na mecâni-
ca: novas competências profissio-
nais”; “Otimização de processos: da 
educação à manutenção industrial”; 
e “Logística como área estratégica 
para o mercado frente às incertezas 
da pandemia”, entre outros. 

Primeira instituição educacio-
nal a oferecer um espaço no for-

mato FabLab (laboratório de fabri-
cação digital), em sua unidade de 
Benfica, em 2014, a Firjan SENAI 
hoje conta com nove laboratórios 
de prototipagem do gênero em sua 
rede, espalhados pelo estado. No 
Mundo SENAI será exibida parte 
da tecnologia disponível nesses 
espaços de inovação para a educa-
ção, que contam com impressoras 
3D, cortadoras a laser, scanners e 
softwares variados. A programação 
inclui depoimentos de alunos de 
cursos técnicos que usaram o Fa-
bLab e interação com o público por 
meio de perguntas. 
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Bar do Zeca Pago-
dinho segue com 
sua programação de 
shows ao vivo que 
acontecem sempre 
de terça à domingo, 
levando ao público 

o melhor do samba com muita 
alegria e segurança.

O local continua adotando 
todos os protocolos e reco-

mendações das autoridades 
sanitárias. 

TERÇA-FEIRA: 24/11 
Samba Pra Gente: Tudo come-

çou em uma reunião de amigos, 
no bairro do Lins de Vasconce-
los, subúrbio do Rio de Janeiro, 
onde nasceu o grupo Samba Pra 
Gente. Uma roda de samba no 
tradicional “Bar da Gente” foi o 

PROGRAMAÇÃO BAR 
DO ZECA PAGODINHO

O

lá leitores do Jornal Povo, 
me chamo Bethânia Ab-

bis, tenho 40 anos, moro 
em João Pessoa na Paraíba, 

mais sou natural de Santa 
Maria, Rio Grande do Sul.  

Sou técnica em Radiologia, 
mais trabalho    como  sexy model. Adoro foto-
grafar, tanto para ensaios sensuais como para 
lojas de lingeries. Sou uma mulher bastante 
decidida sobre o que quero pra minha vida, 
sempre corri atrás dos meus sonhos e estou 
me sentindo na minha melhor fase.

A
bb

is

Show: 20h30min
Couvert Artístico: R$ 25,00

QUINTA-FEIRA: 26/11
Baile do Pato: Marquinho 

Pato leva ao público uma es-
pécie de baile musical, heran-
ça do grupo Molejo no qual 
atuou como vocalista por 
oito anos. No show, apresen-
ta diversos ritmos de artistas 
consagrados como, Jorge Ben 
Jor, Djavan, Zeca Pagodinho, 
Tim Maia, Alcione, entre ou-

tros. Fazem parte do reper-
tório músicas como, "Mais 
Que Nada", "O Show Tem Que 
Continuar", "Vacilão", "Sina", 
"Que Se Chama Amor", "Não 
Quero Dinheiro". Marquinho 
Pato será acompanhado por 
sua banda FDP (Filhos do Pa-
gode) formada por: Luciano 
(violão), William (bateria), 
Daniel (cavaco e vocal), Mos-
quito e Cinzinho (percussão). 

 Show: 20h30min
Couvert Artístico: R$ 25,00
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DA REDAÇÃO contato@jornalpovo.com.br

Foto: Divulgação
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CCulturando ulturando bastante para que o público local, 
praticamente, exigisse que aque-
les músicos retornassem nos fins 
de semana para se apresentarem 
trazendo alegria, descontração e 
bom samba. Neste show, o grupo 
mostra sucessos de grandes mes-
tres, como, Zeca Pagodinho, Beth 
Carvalho, Almir Guineto, Xande 
de Pilares, entre outros.

Show:20h30min
Couvert Artístico: R$ 25,00

QUARTA-FEIRA: 25/11
Arlindinho: Nascido em berço 

de bamba o cantor e compositor, 
a cada dia, conquista mais prestí-
gio em sua carreira. Com um re-
pertório de primeira linha, Arlin-
dinho apresenta, no Bar do Zeca 
Pagodinho, músicas de sucessos 
como, "Filho Meu", "Um Lindo 
Sonho", "Você é o Espinho e Não 
a Flor", "O Show Tem Que Con-
tinuar", "Bom Aprendiz", "Meu 
Caminho" entre outros.

O
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Foto: Guto Costa
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m caso de 
amor ainda 
com espaço 
para a pri-
meira vez. 
De quebra, 
com dois in-
g r e d i e n t e s 
extras para 
tornar tudo 

ainda mais especial.
Este é o roteiro reservado para 

Rogério Ceni no duelo entre Fla-
mengo e Racing, terça-feira, em 
Buenos Aires. Será a estreia do 
ex-goleiro como técnico em uma 
Libertadores que se acostumou 
a ser tão íntimo, em duelo onde 
busca marcar a volta por cima 
rubro-negra e contra um velho 
algoz: Sebestián Beccacece.

Era o atual técnico do Racing 
quem comandava o modesto 
Denfensa y Justicia na Sul-A-
mericana de 2017, quando o São 
Paulo de Ceni foi eliminado ain-
da na primeira fase. Motivo sufi-
ciente para o treinador debruçar 
em vídeos e estudos sobre um 

U
adversário que inspira cuidados 
apesar da péssima fase.

As quatro derrotas conse-
cutivas no Campeonato Ar-
gentino e a saída iminente do 
ídolo Diego Milito da diretoria 
ficaram em segundo plano na 
avaliação de Rogério. O próprio 
admitiu em coletiva que deixou 
a análise do Coritiba para seus 
pares de comissão técnica e fo-
cou no Racing nos últimos dias:

"Comecei a estudar, co-
nheço muito o Beccacece, sei 
como ele gosta de jogar. Não 
podemos ficar nos iludindo 
pelos últimos resultados"

- Não temos que comparar 
os últimos resultados, porque 
até nós tivemos um vitória, um 
empate e duas derrotas. É um 
time argentino, jogando Liber-
tadores e na Argentina. É muito 
difícil para qualquer time.

Rogério Ceni na Libertadores
90 jogos (5º com mais apari-

ções na história e maior brasileiro)
14 gols marcados (maior 

Íntimo da Libertadores e com rival 
engasgado, Rogério Ceni prepara 
Flamengo para encarar o Racing

No último duelo contra um time argentino, Flamengo bateu o River e foi campeão

artilheiro do SPFC junto com 
Luis Fabiano)

11 participações
2 títulos
Diagnóstico de quem conhece 

como poucos a principal compe-
tição do continente. Rogério Ceni 
foi moldado nos corredores de um 
Morumbi que pulsava a Libertado-
res no início da década de 90. Ain-
da jovem, foi campeão em 1993 no 
histórico São Paulo de Telê San-

tana e estabeleceu uma relação 
familiar com o torneio em 11 parti-
cipações ao longo da carreira.

Campeão duas vezes (1993 
e 2005), Rogério é o brasileiro 
com mais jogos na história da 
Libertadores, com 90 aparições 
(Fábio, do Cruzeiro, tem 83), e 
quinto no geral. Como se não 
bastasse, ostenta o posto de arti-
lheiro do São Paulo, com 14 gols, 
ao lado de Luís Fabiano.

Flamengo tem bom retrospecto 
contra argentinos

Experiência de sobra para 
comandar um Flamengo que 
defende o título e chega a 
Buenos Aires com bom re-
trospecto diante de argenti-
nos. Na 16ª participação, o 
clube encarou clubes do país 
em 11 oportunidades, com 
seis vitórias, três empates e 
somente duas derrotas.


