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Projeto de lei quer impedir
punição a quem recusar
vacina da Covid no Rio

E

m meio às
discussões
sobre a obrigatoriedade
da
vacina
contra
a
Covid-19,
tramita
na
Assembleia
Legislativa do Rio (Alerj) o projeto de lei
3321/2020, cujo objetivo é impedir o governo do estado de punir
cidadãos fluminenses que se negarem a tomar o imunizante.
O texto é do bolsonarista Anderson Moraes (PSL), que também apresentou, em outubro,
projeto para impedir a vacinação compulsória contra o coronavírus no Estado. A Comissão

de Constituição e Justiça (CCJ)
considerou a medida ilegal.
A nova proposta contrapõe
projetos de leis que estabelecem sanções a quem recusar
ser vacinado contra a covid. De
acordo com o texto em análise
na Câmara dos Deputados, de
Aécio Neves (PSDB), a negativa implicaria na proibição em
participar de concursos públicos, obter passaporte ou carteira de identidade e receber
salários de emprego público. Já
na Alerj, projeto do deputado
Luiz Paulo (em partido) quer
impedir a nomeação em cargo
público e matrícula em instituições de ensino.
“O objetivo deste projeto é
impedir que cidadãos do Rio de

Expectativa é que 65 milhões de pessoas sejam vacinadas já no início de 2021, diz Krieger

Janeiro sejam punidos por não
cumprirem uma medida autoritária, que é a vacinação compulsória para a Covid-19. Não se pode
restringir direitos essenciais diante de uma ação abusiva do Estado”, defende Anderson Moraes.

Taxa de transmissão da Covid-19 no Brasil é a
maior desde maio, aponta Imperial College
A taxa de transmissão (Rt) do
novo coronavírus (Sars-CoV-2)
para esta semana no Brasil é a
maior desde maio, apontam dados
do Imperial College de Londres, no
Reino Unido. A atualização da estimativa foi divulgada nesta terça-feira (24) e se refere à semana que
começou na segunda (23).
O relatório mostra que o índice está em 1,30. Isso significa
que cada 100 pessoas contaminadas transmitem o vírus para

outras 130 pessoas. Pela margem
de erro das estatísticas, essa taxa
pode ser maior (Rt de até 1,45)
ou menor (Rt de 0,86). Nesses
cenários, cada 100 pessoas com
o vírus infectariam outras 145 ou
86, respectivamente.
A última vez que a taxa de
transmissão no Brasil esteve
tão alta foi na semana de 24 de
maio, quando atingiu 1,31, segundo dados levantados pelo
G1. O valor máximo possível na-

quela data, considerando a margem de erro, foi de 1,34.
A última vez que a taxa
máxima de transmissão no
país foi maior do que a vista
nesta semana foi na semana
de 17 de maio. Naquela data,
o Rt estava, de novo, em
1,30, mas o valor máximo podia chegar até 1,47, segundo
a margem de erro.
Os cientistas apontam que "a
notificação de mortes e casos

O projeto de lei estima ainda
multa de R$ 35.550 (10 mil Ufirs)
ao agente público que descumprir a determinação. A sugestão é que o valor seja recolhido
ao Fundo estadual de Direitos
Humanos para ser aplicado em

política de defesa da liberdade
individual e combate ao autoritarismo político.
O texto será analisado pelas
comissões e depende de parecer
favorável da CCJ para ser votado
em plenário.

no Brasil está mudando; os resultados devem ser interpretados com cautela".
Simbolizado por Rt, o "ritmo
de contágio" é um número que
traduz o potencial de propagação de um vírus: quando ele
é superior a 1, cada infectado
transmite a doença para mais de
uma pessoa e a doença avança.
Depois de ficar abaixo de 1
por cinco semanas seguidas –
entre o final de setembro e o
final de outubro – , a taxa no
Brasil voltou a ficar acima de 1
no início de novembro.

Há duas semanas, o número
ficou em 0,68, o menor valor
desde abril – mas a data coincide com o apagão de dados que
atrasou a atualização de casos e
mortes por Covid-19 pelo Ministério da Saúde. Como o Rt também considera esses dados, isso
afeta as estimativas.
Na segunda-feira (23), pesquisadores brasileiros divulgaram uma nota técnica na qual,
baseados em dados da pandemia do novo coronavírus no
Brasil, afirmam que o país vive o
"início de uma 2ª onda".
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PF mira quadrilha que desviou mais
de R$ 1 milhão em encomendas nas
dependências dos Correios

A

Polícia Federal deflagra
nesta terça-feira
(24)
a operação
Replicante,
que tem o
objetivo de
desmantelar
uma organização criminosa dentro dos
Correios do Rio que pode ter
desviado cerca de R$ 1 milhão
com esquema de fraudes e desvios de encomendas. Os investigados alteravam as etiquetas
verdadeiras por outras falsas
com endereços de pessoas ligadas à quadrilha.
São nove mandados de busca e apreensão expedidos pela
10ª Vara Federal Criminal do
Rio. Os endereços alvos são
Bento Ribeiro, Campinho, Coelho Neto, Engenho da Rainha,
Madureira, Piedade e Tomás

Coelho, além do próprio Centro de Distribuição dos Correios em Benfica.
Dois funcionários dos Correios são investigados.
As investigações, iniciadas
em janeiro de 2019, e que contaram com apoio dos Correios,
apontaram que funcionários do
CTE Benfica, maior centro de
distribuição de encomendas do
Rio, selecionavam encomendas
de alto valor, tais como celulares e eletrônicos em geral e as
desviavam para terceiros.
O esquema criminoso envolvia a substituição de etiquetas verdadeiras por etiquetas
falsas. O grupo usava números
de postagens já utilizados para
elaborar as falsas etiquetas
para que empregados da Empresa pudessem colocar tais
membros como destinatários
de encomendas pré escolhidas
dentro da unidade postal, fa-

Operação da Polícia Federal mira quadrilha que frauda e desvia encomendas dos Correios

zendo com que as encomendas
aparentemente desaparecessem do fluxo postal.
Dessa forma, os produtos
eram direcionados para os
membros da organização criminosa, que mantinham um

Pedra do Sal tem aglomeração em meio ao
aumentos de casos de coronavírus no Rio
Um samba da Pedra do Sal,
na Zona Portuária do Rio, reuniu
uma multidão de pessoas e gerou
uma grande aglomeração, na noite desta segunda-feira, nas ruas
da Gamboa. Nas imagens divulgadas, nas redes sociais, a roda
de samba aparece com diversas
pessoas aglomeradas e sem o uso
a máscara de proteção.
Com o aumento de eventos
e festas, os números de casos
confirmados da covid-19 também crescem. De acordo com a
Secretaria Municipal de Saúde,
entre os novos casos da doença, cerca de 60% dos pacientes
tem entre 20 e 49 anos.
A tradicional roda de samba
no pé da pedra, "Roda de Samba
da Pedra do Sal", informou, nesta
segunda-feira, que continua sem
realizar os eventos e não voltará
enquanto não houver vacina e protocolos sanitários.
"Não nos apresentamos na
Pedra do Sal, nem em qualquer outro local desde o dia 14
de março. Dia 9 de março foi a
última segunda-feira na Pedra
do Sal. Sabemos apenas que

Foto: Reprodução

Pedro do Sal registra aglomeração nesta segunda-feira

está havendo o uso do espaço,
que é público, mas, com todo
respeito, a Roda de Samba Da
Pedra do Sal não é isso. Quando
voltarmos, informaremos aos
quatro ventos, sem páginas falsas ou conteúdo que confunda
as pessoas. Existe apenas uma
roda de samba da Pedra do Sal,
como marca registrada no INPI.
Porém, há vários outros eventos
na Pedra do Sal", afirmaram.
A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Ordem
Pública (Seop), afirmou que vai

programar uma ação conjunta
para o local para evitar novas
cenas de aglomerações. Ainda
segundo a pasta, durante a pandemia, a Pedra do Sal já recebeu
diversas ações integradas de ordenamento com foco na fiscalização do comércio para impedir
aglomerações.
Nesta segunda-feira, o infectologista Marcos Junqueira do
Lago, do Hospital Universitário
Pedro Ernesto, alertou sobre
o público jovem ter potencial
para propagar o vírus.

grupo de WhatsApp intitulado
”empresas e negócios”, onde
tratavam as fraudes e as vendas
dos artigos desviados.
No final, as encomendas
eram entregues de forma normal pelos carteiros que, apa-

rentemente, não participavam
do esquema criminoso.
Os investigados responderão pelos crimes de Organização Criminosa e Peculato, além
de outros que possam surgir no
decorrer das investigações.

Morre Francisco Camargo, pai dos
sertanejos Zezé e Luciano
Pai de Zezé di Camargo e Luciano, Francisco José de Camargo, de 83 anos, morreu na noite
de segunda feira (23), após 14
dias internado em um hospital
particular em Goiânia. A informação foi confirmada pela
assessoria da dupla na manhã
desta terça-feira (24).
Por meio de nota, o Hospital
Órion, onde Francisco estava
internado, informou que o paciente morreu às 23h05 por
causa de uma parada cardiorrespiratória e uma "instabilidade hemodinâmica".
O velório começou às 10h,
no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia. O sepultamento está marcado para as
17h. Porém, as cerimônias serão
restritas à família para evitar a
disseminação do coronavírus.
Também de acordo com a assessoria, Zezé já está na capital
goiana. Luciano, que mora em
São Paulo, testou positivo para
Covid-19 e está em isolamento em
casa. Por isso, não irá ao velório.
Apesar dos filhos famosos,
Francisco Camargo só ficou
conhecido nacionalmente em
2005, após o lançamento do
filme “Dois Filhos de Francis-

co”, que contou a história dele
e de sua família.
Francisco Camargo deixa a esposa, Helena Siqueira de Camargo,
de 75 anos, e oito filhos: Mirosmar
José de Camargo (Zezé), Marlene
José de Camargo, Wellintgton Camargo, Emanoel Camargo, Luciele de Camargo, Welson David de
Camargo (Luciano), Wesley José
de Camargo e Walter José de Camargo. Outro filho do patriarca da
família, Emival Camargo, que foi a
primeira dupla com Zezé, morreu
em 1975 em um acidente de carro.
Ele também tinha dez netos,
incluindo a cantora Wanessa Camargo - filha de Zezé, e bisnetos.
Internação
Seu Francisco estava internado
desde o último dia 10 de novembro,
quando sentiu dores no intestino.
Quatro dias depois, ele precisou passar por uma cirurgia de emergência
para estancar um sangramento no
órgão. No dia, Zezé e Luciano estavam em Goiânia para acompanhar
de perto a evolução do quadro.
Segundo o irmão dos cantores, Emanoel Camargo, o pai
havia começado a retirada dos
sedativos na quinta-feira (18).
Porém, ele teve nova piora.
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Governo não apresenta plano
de vacinação contra a Covid-19
e recorre ao TCU

O

governo
apresentou
um recurso
ao Tribunal
de Contas
da
União
(TCU) contra a decisão
da
corte que
determinava a apresentação
de um plano de vacinação
contra a Covid-19.
A decisão do TCU é de
agosto e dava prazo para a
apresentação do plano até a
semana passada. O recurso
do governo, assinado pela
Advocacia-Geral da União
(AGU), é de setembro e foi
revelado em reportagem
desta terça-feira (24) do jornal "Valor Econômico".
O TCU determinou que o

governo detalhasse o planejamento para compra,
produção e distribuição das
doses da vacina. Também
pedia informações sobre a
logística da vacinação.
O governo não apresentou
o plano e alegou que a decisão do TCU contém um equívoco. Segundo o recurso, o
tribunal não deveria ter listado a Casa Civil ao lado do Ministério da Saúde como um
dos órgãos que seriam responsáveis pelo planejamento da vacinação. Essa atribuição, de acordo com a AGU, é
exclusiva do ministério.
"É certo também que não
compete à Casa Civil a elaboração de planos ou a execução
da política nacional de saúde
e ações governamentais para
a produção e/ou aquisição

No meio da confusão , a proliferação do vírus segue a todo vapor

de vacinas, bem como para a
imunização da população em
geral. E que apesar do planejamento sobre esse assunto
exigir indiscutivelmente a
atuação de vários órgãos setoriais, isso não pode justificar,

Pressionado mais uma vez pelos
preços dos alimentos, o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo - 15
(IPCA-15), que é considerado uma
prévia da inflação oficial do país, ficou em 0,81% em novembro, após
ter registrado avanço de 0,94% em
outubro, informou nesta terça-feira
(24) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Embora a alta tenha desacelerado, trata-se da maior taxa para
meses de novembro desde 2015
(0,85%) e da segunda maior variação mensal do ano, só perdendo para a inflação de outubro.
No ano, a prévia da inflação
acumulou alta de 3,13%. Em 12
meses, atingiu 4,22%, acima dos
3,52% registrados nos 12 meses
imediatamente anteriores e também da meta central de inflação
perseguida pelo governo para
2020, que é de 4%.
Em novembro de 2019, a taxa
foi de 0,14%.
O resultado veio um pouco
acima do esperado. A mediana
das estimativas de 24 instituições financeiras e consultorias
ouvidas pelo Valor Data projetava uma alta de 0,72% do IPCA-15
em novembro.

Foto: Divulgação

IPCA-15: prévia da inflação oficial sobe 0,81% e
tem maior taxa para novembro desde 2015

A inflação foi acima do esperado

Os 9 grupos pesquisados
registraram alta
"Além do grupo de Alimentação e bebidas, que teve alta
de 2,16%, todos os demais subiram: Transportes (1%), Artigos
de residência (1,40%), Habitação
(0,34%) e Vestuário (0,96%),
além de Saúde e Cuidados Pessoas (0,04%), Despesas Pessoais
(0,14%), Comunicação (0,06%) e
Educação (0,01%)", informou o
IBGE.
Veja o resultado de novembro
para cada um dos grupos:
Alimentação e bebidas: 2,16%
Habitação: 0,34%
Artigos de residência: 1,40%
Vestuário: 0,96%

Transportes: 1%
Saúde e cuidados pessoais:
0,04%
Despesas pessoais: 0,14%
Educação: 0,01%
Comunicação: 0,06%
Todas as regiões tiveram alta
em novembro
Segundo o IBGE, todas as
regiões pesquisadas apresentaram alta, sendo o menor
resultado verificado na Região Metropolitana de Recife
(0,31%), especialmente por
conta da queda nos preços da
gasolina (-1,37%); e o maior em
Goiânia (1,26%), onde a alta de
3,25% na gasolina foi o principal item de pressão no resultado de novembro.

data vênia, a ingerência em
competências institucionais
próprias do Ministério da Saúde", afirmou o governo.
No recurso, a AGU reconhece a importância da apresentação de um plano para

as vacinas, mas pede que o
TCU reformule a ordem. O
recurso deve ser analisado
no plenário da corte nos próximos dias, e a tendência é a
de que os ministros neguem
o pedido da AGU.

Prefeitos de 3,4 mil cidades devem ter apoio
da maioria da Câmara Municipal
Um levantamento feito
pelo G1 com dados do 1º turno destas eleições mostra
que os prefeitos eleitos para
governar 3.424 municípios já
devem começar o mandato
com o apoio de mais da metade da Câmara Municipal.
Em 1.984 cidades, os prefeitos ainda precisam ampliar
o apoio do Legislativo municipal para conquistar ao menos a maioria da Casa.
Para a análise, o G1 levou
em conta os partidos da coligação do prefeito e também
dos vereadores eleitos. Os
dados são do primeiro turno
destas eleições e não con-

sideram candidaturas "sub
judice" (que aguardam julgamento) e também as disputas do segundo turno (que
ocorrem em 57 municípios
neste domingo).
Em média, os prefeitos
eleitos no primeiro turno já
começam o mandato com
apoio de 56% dos vereadores da Câmara Municipal. A
construção de uma base de
apoio é importante para a
gestão do prefeito, já que o
Executivo depende do Legislativo para discutir e aprovar
o Orçamento do município,
projetos de lei, o Plano Diretor, entre outros.

PUBLICAÇÃO DE EXTRAVIO
CLÁUDIO CAVALCANTE DA SILVA ME com sede socia lna rua DR.
Luiz Januário, 406 - sala 303 parte - Centro - Saquarema- RJ - CEP.
28990-790. Inscrito no CNPJ sob o nº 14.549.229/0001-94, com seus
atos constituidos arquivados na JUCERJA, sob o nº 33105272369, comunica à praça o extravio do seu livro de ocorrências do ISS e do seu alvará de licença para estabelecimento da inscrição Municipal nº125326-0.
Saquarema, 23 de novembro de 2020
CLÁUDIO CAVALCANTE DA SILVA
TITULAR
RG Nº 10.563.381-2 - IFP/RJ
CPF nº 075.752.577-64
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Criminoso usa blazer para furtar celular
no Rio e causa prejuízo de R$ 30 mil
após acessar aplicativos de bancos

O

a l m o ç o
entre a nutricionista
Ana Carolina Rocha e
uma amiga
na
última
terça-feira
terminou
no furto de
um celular e prejuízo de quase R$ 30 mil. O crime ocorreu
em um restaurante na Rua
São José, no Centro do Rio.
Vestido com roupa social,
um homem se sentou em
uma mesa atrás da jovem de
29 anos e levou o aparelho
que estava em uma bolsa.
Toda a ação não demorou
mais de três minutos. Horas
depois, ela descobriu que o
criminoso usou o telefone
para acessar aplicativos de
bancos e fez diversas transações financeiras.

As imagens das câmeras de
segurança do restaurante Govardhan Hari mostram que o
criminoso analisa a bolsa de
Ana ao se sentar. Ele pendura
o blazer na cadeira e finge estar
esperando por alguém. Logo
depois, o homem aproveita a
peça de roupa para esconder o
braço esticado e puxa o celular.
Ele guarda o aparelho em uma
mochila e deixa o estabelecimento em seguida.
— Eu decidi deixar o celular
na bolsa para prestar atenção
apenas na conversa com minha amiga. Procurei o aparelho
para consultar minha agenda
quando ela propôs que realizássemos um evento juntas.
Foi aí que percebi o furto. Tive
certeza quando perguntei para
uma funcionária se alguém havia sentado atrás de mim. Ela
relatou que um homem disse
que estava esperando alguém,

A nutricionista Ana Carolina Rocha teve o celular roubado enquanto almoçava no Centro do Rio

não chegou a pedir nada e saiu
rápido. Usei o celular da minha
amiga para checar a localização.
O aparelho ainda estava nas redondezas, mas pouco tempo
depois foi parar na Uruguaiana
e ficou bloqueado — conta Ana.

Polícia faz operação contra milícia na exploração
de construções irregulares na Gardênia Azul
A Polícia Civil deflagrou uma
operação, na manhã desta terça-feira, dia 24, para combater a
ação da milícia na exploração de
construções irregulares na Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio
de Janeiro. Pelo menos 50 agentes da força-tarefa cumprem 23
mandados de busca e apreensão
em 22 endereços ligados ao grupo criminoso. Um dos locais é a
residência de um empresário no
Condomínio Rio 2, na Barra da Tijuca. Na ação, que tem o objetivo
de apurar a prática de crimes ambientais, parcelamento irregular
ou clandestino de solo urbano e
lavagem de dinheiro, não há nenhum mandado de prisão expedido pela Justiça.
Segundo as investigações, a
organização criminosa usava
laranjas para ficarem a frente
das construções. Depois que
ficavam prontas, as unidades
eram vendidas pelo preço de
R$ 150 mil, podendo o lucro
chegar a cifra de R$3,6 milhões
só com dois prédios.
Conforme a Polícia, as construções são erguidas sem nenhum

Foto: Reprodução

Prédios irregulares eram erguidos na Gardênia Azul pela milícia, que lucrava R$ 150 mil em cada unidade

comprometimento com projetos
de engenharia, arquitetura ou urbanismo, muito menos há a preocupação de estabilizar o terreno.
O prédio investigado ocupa uma
área de 10.000 m2, sendo que
7.000m2 de área desmatada para
a realização das construções.
— Através da investigação, nós
suspeitamos que os investigados
estão atuando como laranjas,
uma vez que se colocaram a frente das construções sem, no entanto, ter um lastro financeiro para
suportar tal condição. Outros
intermediaram as vendas dessas
unidades sem nenhuma expe-

riência profissional, sem sequer
terem cadastro no Conselho Regional de Corretores de Imóveis
— diz o delegado Mario Andrade,
que está à frente do caso, ao "Bom
Dia Rio", da TV Globo.
A Delegacia de Proteção ao
Meio Ambiente (DPMA), com
apoio de equipes policiais do
DGPE, busca apreender armas, telefones, computadores, bens e valores, e identificar colaboradores
com a milícia. Conforme a polícia,
as investigações prosseguem com
o objetivo de identificar os participantes e decretar da prisão cautelar de todos os envolvidos.

Apesar de lamentar o
ocorrido, Ana conta que
num primeiro momento
achou que resolveria a situação rapidamente, por ter
seguro do aparelho. Após
fazer o registro do furto na

polícia, procurou a sua operadora para recuperar o número de telefone. Poucas
horas depois, porém, foi
alertada pelo banco de que
havia movimentações suspeitas em sua conta.

Carga com 40 tabletes de cocaína no valor
de R$ 1 milhão é apreendida em Piraí
Uma carga de 40 tabletes de
cocaína pura foi apreendida na
noite desta segunda-feira, dia
23, na Serra das Araras, na altura
de Piraí, na Região Sul Fluminense, em uma ação conjunta
da Coordenadoria de Recursos
Especiais (CORE) com a Polícia
Rodoviária Federal (PRF). O valor das drogas chega a aproximadamente R$ 1 milhão. A droga estava em um veículo, que
foi abordado na pela Rodovia
Presidente Dutra quando vinha
de São Paulo.

Os agentes desconfiaram
do nervosismo do motorista e
fizeram uma busca minuciosa
no automóvel. Foi então que,
com o auxílio de cães farejadores, a cocaína foi localizada.
O motorista foi preso por tráfico interestadual de drogas.
O suspeito afirmou que a carga seria entregue a narcotraficantes da cidade do Rio de
Janeiro, que pagariam a ele a
quantia de R$ 5 mil para fazer
o transporte até o bairro de
Irajá, na Zona Norte.
Foto: Reprodução

Drogas foram encontradas dentro de um veículo que vinha de São Paulo e passava por Piraí
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Foto: Divulgação

Alerj publica protesto à ação
que quer impor ideologia de
gênero nas escolas

A

Assembleia
L egislativa
do Rio de Janeiro (Alerj)
publicou
em Diário
Oficial, nesta segunda-feira (23/11),
moção de repúdio à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5668, em
tramitação no Supremo Tribunal Federal (SFT), que trata
da ideologia de gênero nas escolas. A moção de repúdio foi
apresentada pela deputada estadual Rosane Felix (PSD).
A votação da ADI, apresentada pelo partido PSOL,
foi suspensa pelo ministro
Luiz Fux no último dia 11,
após críticas da sociedade
civil, das frentes parlamentares evangélica, católica e
da Juventude.

Rosane Felix afirma ser uma
grande vitória para a família a
retirada de pauta da ADI 5668.
A deputada afirma que é direito dos pais educar seus filhos,
assim não deve ser permitido
que as escolas tenham o papel
de sugerir a identidade sexual
das crianças.
“Esse tema de ideologia de
gênero nas escolas já não tinha
sido aprovado, quando foi discutido em 2014 pelo Congresso Nacional, pelos Estados e
Municípios. Apesar disso, a esquerda tentou novamente e levou a pauta para o Judiciário. A
ADI 5668 foi retirada de pauta,
mas o STF precisa de uma vez
por todas entender que essa
função é do Legislativo e já
foi decidida. Respeito a todos,
mas sempre defenderei a família e os valores cristãos. Não à
ideologia de gênero”, afirma
Rosane Felix.

Moção de repúdio foi apresentada pela deputada estadual Rosane Felix

Professores da Educação Infantil participam
de formação on-line em Belford Roxo
Foto: Reprodução

Durante o evento foi apresentada a plataforma virtual

A Secretaria Municipal de
Educação realizou a segunda
formação on-line, fornecida
pela Editora IPDH em parceria
com a Educação Infantil. Durante o evento foi apresentada
a plataforma virtual da editora
e uma formação sobre a importância do planejamento. O
evento foi direcionado a professores de creche I, II, III, IV e V e
especialistas.

As formações foram direcionadas pela chefe da Divisão de
Educação Infantil, Vanessa Alves; a assessora da Divisão de
Educação Infantil, Emile Marçal
e pela formadoras da editora
IPDH, Nathalia Tomás, Nágela
Queiroz e Amanda Maia.
Amanda Maia apresentou a
plataforma ITDH Soluções Digitais, que é mais uma ferramenta
para subsidiar o trabalho peda-

gógico. “Belford Roxo tem professores comprometidos com
a educação de qualidade”, pontuou Amanda.
O secretário de Educação,
Denis Macedo, destacou que
a formação é importante para
que os professores se aperfeiçoem no contato com a plataforma digital. “São conhecimentos fundamentais e úteis
no dia a dia”, resumiu.

Firjan reúne autoridades em
defesa do saneamento
Com potencial de destravar
mais de R$ 30 bilhões em investimentos para diversos municípios fluminenses e de gerar
480 mil empregos em todo o
estado, ao longo de 35 anos, o
processo de concessão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae)
foi tema de debate promovido
pela Firjan nesta segunda-feira, 23/11, com a participação
do presidente da federação,
Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira; do ministro da Economia,
Paulo Guedes; do presidente do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano; e do
governador em exercício do Rio
de Janeiro, Cláudio Castro; entre outras autoridades.
Segundo levantamento da
Firjan, apresentado no seminário “Visão do Saneamento – Brasil e Rio de Janeiro”, a concessão
levaria a um efeito multiplicador
de R$ 42,7 bilhões na economia
fluminense, em uma variedade
de setores, como construção civil, metalurgia, comércio, serviços e logística.
“Investir em saneamento é
fundamental para a retomada

da economia, a melhoria da
saúde da população e a preservação do meio ambiente,
propiciando empregos, renda
e qualidade de vida. A concessão poderá representar uma
economia de R$ 144 bilhões
em saúde”, enfatizou Eduardo
Eugenio, presidente da Firjan.
Ele ressaltou ainda o atraso do
Brasil nessa agenda, já vencida
pelas maiores economias do
mundo no século passado.
Paulo Guedes enfatizou os
esforços do governo para manter os sinais vitais da economia
brasileira e as iniciativas para
destravar investimentos em
diversas frentes, entre elas o
saneamento básico. Ele citou o
exemplo de Alagoas, que concedeu a Casal, estatal de saneamento, no fim de setembro. A
BRK Ambiental venceu o leilão
com lance de R$ 2 bilhões. “O
marco regulatório mal saiu do
forno e Alagoas já pegou R$
2 bilhões à vista e mais R$ 2
bilhões e pouco, comprometidos com investimentos futuros. Deu um exemplo para
o Brasil inteiro sobre o que
queremos daqui para a frente”, destacou o ministro.

Culturando
Quarta-Feira 25 de Novembro de 2020

ACITÍLOP

DA REDAÇÃO

7

Foto: Divulgação
Foto: Guto Costa

contato@jornalpovo.com.br

TOP

PROGRAMAÇÃO BAR
DO ZECA PAGODINHO

M

e chamo Verônica
Monteiro, tenho 19
anos. Nasci em Miracema no Noroeste
do estado do Rio de
Janeiro, mas atualmente me encontro na
cidade de Rio das Ostras na região dos
Lagos. Sou Modelo fotográfica. Um dos
meus Hobbies favoritos é me aventurar

e viajar, aliás, sou do signo de sagitário e
gosto muito de ser livre, uma coisa que
minha profissão também me proporciona! Amo muito o que faço e sou grata a
Deus por tudo. Sou sonhadora e almejo
crescer no mundo da moda. Sou uma menina família e apaixonada pelos animais,
aliás, tenho um filho de quatro patas da
raça shih-tzu, chamado Apollo. Gratidão
é a palavra que me define !

Cavaquinho, Cartola e sucessos
de Zeca Pagodinho, Martinho da
Vila, Jorge Aragão, Wilson Moreira, Zé Keti e muitos outros. No
show, além de contar com a participação de Júlio Estrela (voz),

Paulão será acompanhado por,
Binho (Cavaquinho), Rodrigo de
Jesus (pandeiro), Jagunço (tantan) e Alex Almeida (surdo).
Shows:18h / 20h30min
Couvert Artístico: R$ 25,00

Verônica Monteiro

Paulão Sete Cordas e Júlio
Estrela: Produtor musical, arranjador e violonista, Paulão se
apresenta com o cantor Júlio Estrela, interpretando os grandes
clássicos de Candeia, Nelson

G ATA DO

sical, o grupo já acompanhou
diversos artistas renomados
como, Jorge Aragão, Monarco, Teresa Cristina, Ana Costa,
Dorina, Moacyr Luz, Wilson
das Neves, entre outros. Tom
Carioca, é formado por, Daniel
Pereira (cavaco e vocal), Mell
Quito Gaspar (violão sete cordas e coro), Rodrigues e Rafael
Assunção (percussão geral).

veromonteiro_

S

EXTA-FEIRA: 27/11
Tom
Carioca:
Fundado em 2011,
no bairro de Nova
Iguaçu, o grupo
Tom Carioca surgiu
com a concepção
de fazer o bom e tradicional
samba de raiz, cultivar as origens e a cultura brasileira. Durante toda sua trajetória mu-
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Foto: Rafael Ribeiro

Da zaga para o gol em nome do pai,
de Barra Mansa ao Vasco: conheça
a trajetória de Lucão

A

calma para
sair do gol e
fazer intervenções importantes no
empate por 1
a 1 com o São
Paulo chamaram atenção.
O sorriso no
rosto e a desenvoltura como o microfone para zoar o amigo Brenner, quem parou em uma defesaça com o pé esquerdo também.
Mas o goleiro Lucão, de 1,90m e 19
anos, é mais do que isso.
Morador da Tijuca,
goleiro é firme nas redes
e ainda não tem carro
Engajado em causas sociais
diferentemente da maioria
dos atletas de sua idade e com
posicionamento firme nas redes - sobretudo no Twiiter -,
é um cara extremamente sim-

ples. Apesar da multa de 30
milhões de euros (cerca de R$
193 milhões), Lucão, que mora
na Tijuca, Zona Norte do Rio,
não tem carro e por vezes vai
a ao CT do Almirante, em Jacarepaguá, em ônibus do clube
que pega em São Januário.
É useiro e vezeiro em retuítes
que combatem racismo, outras
formas de preconceito, violência contra a mulher e descaso
com o meio ambiente. Isso, porém, não o afasta de zoações
com diversos amigos da bola.
Chama muitos deles de "feios" e
não poupa emoticons.
Da zaga ao gol em nome
do pai e do avô
É muito família também. Os
laços familiares, aliás, o fizeram
tomar um novo caminho no futebol. Não, Lucão não é um ex-atacante frustrado. Estava até
perto das traves como zagueiro

Lucão voa para fazer defesa durante treinamento do Vasco

em Barra Mansa, município no
Sul Fluminense onde nasceu e
foi criado. Mas, influenciado pelo
avô Aldo e pelo pai, Alexandro,
tornou-se goleiro.
Lucão trocou a zaga pelo
gol ainda no início da vida,
quando dava seus primeiros
chutes na escolinha Ideou, em

Barra Mansa. E a mudança se
deu ocasionalmente.
- Eu sempre jogava na linha, aí
teve um jogo que precisavam de
um goleiro, decidi ir para o gol,
fui bem. Decidi seguir pela história do meu avô e do meu pai.
Meu avô jogou no profissional
do Bangu, meu pai sempre jo-

gou no gol (no futebol amador).
Foi num jogo em que o goleiro
se machucou. Meu time estava
perdendo de 1 a 0, fui para o gol.
Teve um pênalti, peguei o pênalti e lá eu continuei - contou
durante entrevista à Vasco TV
em abril de 2017, à época com 16
anos recém-completos.

