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Caso Mariana Ferrer: Câmara analisará 
aumento na pena de estupro de vulnerável

Projeto prevê que motorista possa pagar multas 
em blitz para não ter carro rebocado

Motoristas com pendências no 
Detran-RJ que forem parados em 
alguma blitz de trânsito poderão 
ter a chance de quitar suas mul-
tas durante a operação, para evi-
tar que o veículo seja rebocado a 
um depósito. A ideia é do deputa-
do estadual Bruno Dauaire (foto), 
que apresentou projeto de lei na 
Assembleia Legislativa (Alerj) 
para implementar a medida.

Batizada de “Programa Veículo 
Legal”, a proposta determina que, 
nas ações de fiscalização, o Poder 
Público disponibilize equipamen-

tos ou ferramentas que possibili-
tem ao condutor quitar débitos ou 
pendências financeiras existentes 
no prontuário do veículo.

“O Detran está com alta deman-
da de serviços e com dificuldade 
de atualizar a demanda. O Progra-
ma Veículo Legal diminui a buro-
cracia, favorecendo proprietários, 
que poderão quitar pendências 
de forma rápida por transferência 
ou até mesmo máquina de cartão, 
evitando ter dor de cabeça e cus-
tos com diárias de depósito”, de-
fende Dauaire.

A medida não terá validade quan-
do a autoridade constatar, como irre-
gularidade, veículos envolvidos em 
ilícitos policiais ou com pendências 
judiciais. Se a lei for aprovada e san-
cionada, o texto prevê que o Progra-
ma Veículo Legal deverá ser imple-
mentado em até seis meses.  Para o 
parlamentar, a iniciativa também 
será vantajosa para o Estado.

“Não há impedimento, já que a ma-
téria não trata de regras de trânsito. E, 
além disso, a cobrança simplificada vai 
beneficiar o Estado com maior arreca-
dação”, afirma o autor, Bruno Dauaire.

a esteira da 
i n d i g n a ç ã o 
nacional pro-
vocada pelo 
j u l g a m e n t o 
do estupro 
da jovem Ma-
riana Ferrer, 
a Câmara dos 
D e p u t a d o s 
se movimen-

ta para analisar um projeto de lei, apre-
sentado com urgência pela vice-líder do 
MDB, Daniela do Waguinho (foto), para 
aumentar a pena em ocorrências de es-
tupro de vulnerável. 

A deputada propõe alteração no Có-
digo Penal, que atualmente prevê pena 
de 8 a 15 anos. A punição defendida por 
Daniela do Waguinho, através do Projeto 
de Lei 5095/2020, é reclusão de 10 a 20 
anos nos casos de estupro de menores 

N
de 14 anos, deficientes mentais e qual-
quer pessoa que, por algum motivo, não 
pode oferecer resistência.

A majoração da pena é defendida 
peia deputada em razão da quantida-
de de casos no Brasil em que marginais 
utilizam álcool e drogas impossíveis 
de visualização pela vítima para prati-
carem o crime de estupro.

“Essa prática faz com que o ato sexual 
não ofereça resistência e o marginal pos-
sa se salvar em argumentos jurídicos de 
um possível discernimento por parte da 
vítima, como foi descrito pela imprensa 
no caso Mariana Ferrer, ocorrido no Es-
tado de Santa Catarina, uma aberração 
jurídica que clamamos pela revisão”, ex-
plica Daniela do Waguinho.

A parlamentar afirma que a mudança 
na legislação é urgente, por conta da bru-
talidade do crime de estupro de vulnerá-
vel e injustiçadas penas previstas hoje. 

“O crime de estupro de v ulne-
rável é um dos mais abomináveis 
previstos em nosso ordenamento 
jurídico. Além dos danos f ísicos 
que podem ocorrer,  os danos psi-

cológicos são devastadores,  cau-
sando uma mácula irreparável.  É 
preciso uma punição mais condi-
zente com a grav idade”,  defende 
Daniela do Waguinho.
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ma circular 
d i s p a r a d a 
pela Secreta-
ria Municipal 
de Educação 
(SME), nesta 
segunda-fei-
ra, convo-
caou a volta 
dos professo-

res a partir de ontem. O retorno já 
tinha sido noticiado pela repor-
tagem  que recentemente teve 
acesso ao documento enviado 
para coordenadores, gerentes 
e diretores. Procurada, a SME 
afirmou que está acertando os 
últimos detalhes para a retoma-
da. Mas não cravou datas. "O re-
torno dos professores e demais 
profissionais de Educação ao 
ambiente escolar se dará antes 
do retorno dos alunos, o que faz 

U
parte do planejamento", afirma 
em nota.

Sobre a volta às aulas, a SME 
explicou que está planejando 
com os coordenadores regionais 
de Educação os procedimentos 
de retorno das aulas presenciais 
no 9º ano da Rede Municipal e 
também no último ano do Pro-
grama de Educação de Jovens e 
Adultos no Ensino Fundamental.

"Conforme explicado durante 
a coletiva realizada na terça-feira 
(3/11), a volta às aulas será volun-
tária para os estudantes – os pais 
decidirão se levarão os filhos. 
Nesta semana ocorrem reuniões 
com professores, conselhos de 
pais e responsáveis, direções de 
unidades para alinhar detalhes 
para o retorno presencial de par-
te dos alunos. Os protocolos de 
segurança indicados pela Vigi-

Prefeitura do Rio 
marca retorno dos 
professores para hoje

Prefeitura do Rio marcaou retorno dos professores para  hoje

lância Sanitária serão cumpridos 
para que seja garantida a segu-
rança da comunidade escolar. 
Haverá redimensionamento dos 
espaços utilizados e disponibili-
zação dos produtos necessários 
para a higienização pessoal e do 
ambiente escolar. O retorno dos 
alunos será divulgado a todos 
nos próximos dias", continua a 
nota da assessoria.

"Os protocolos de segurança in-
dicados pela Vigilância Sanitária se-
rão cumpridos para que seja garan-
tida a segurança da comunidade 
escolar. Haverá redimensionamen-
to dos espaços utilizados e disponi-
bilização dos produtos necessários 
para a higienização pessoal e do 
ambiente escolar. O retorno dos 
alunos será divulgado a todos nos 
próximos dias", encerra.

Vale lembrar que nesta tarde 
de terça-feira, profissionais da 
educação fazem uma votação 
online em plataforma disponi-
bilizada pelo Sindicato Estadu-
al dos Profissionais da Educa-
ção do Rio de Janeiro (Sepe/RJ) 
e decidem se a greve continua. 
O Sepe está em greve parcial 
desde o dia 30 de julho. O re-
sultado sairá à noite.

Candidatos à prefeitura do 
Rio, Martha Rocha (PDT) e 
Eduardo Paes (DEM) chegam 
às vésperas do primeiro turno 
travando uma batalha judicial 
cujo tom é cada vez mais alto. 
Nos últimos dois dias, ambos 
apresentaram representações 
de última hora à Justiça Elei-
toral, transportando para o de-
bate jurídico a disputa de nar-
rativas que já toma conta do 
horário eleitoral de rádio e TV.

A defesa de Martha acusa 
Paes de ter criado uma "milícia 
digital" para desgastá-la na in-
ternet, num processo que en-
volve até a ex-deputada estadu-
al Cidinha Campos, colega de 
partido da delegada, expondo 
ainda mais as questões internas 
da sigla. O ex-prefeito, por sua 
vez, quer impedir a adversária 
de veicular uma propaganda 
intitulada "Direito de Respos-
ta", sob a alegação de que a peça 
não possui respaldo legal.

Paes e Martha têm rivalizado 
desde o mês passado, quando 
a pedetista passou a aparecer 
tecnicamente empatada com 
o prefeito Marcelo Crivella 
(Republicanos) nas pesquisas 

de intenção de voto, atrás de 
Paes, cuja liderança vem sen-
do mantida. Ao figurar como 
possibilidade em um segundo 
turno, Martha se tornou alvo 
do marketing político de Paes 
e reforçou as críticas feitas a ele 
pelo time de comunicação de 
sua campanha.

No último domingo, a rusga 
entre as candidaturas escalou 
após Martha apresentar uma 
ação de investigação judicial 
eleitoral (AIEJ) contra a chapa 
de Paes, dois de seus apoiado-
res e o sócio-administrador da 
principal empresa contratada 

Secretário de Estado de Trump fala em 
'segundo mandato' do presidente, apesar 
da derrota, e tensão cresce nos EUA

Martha Rocha e Eduardo Paes sobem o tom 
e trocam acusações na Justiça Eleitoral

A vitória do democrata Joe 
Biden na eleição presidencial 
foi confirmada há três dias e, até 
agora, não há sinais de que Do-
nald Trump pretenda reconhe-
cer a derrota, elevando a tensão 
política nos Estados Unidos. O 
presidente e a maior parte da 
cúpula do seu Partido Republi-
cano alegam falsamente, sem 
apresentar quaisquer provas, 
que houve fraudes na conta-
gem dos votos nos estados.

Nesta terça, em entrevista 
coletiva, o secretário de Estado, 
Mike Pompeo, se tornou a pes-
soa com mais alto cargo, além 
de Trump, a pôr em dúvida a 
vitória do democrata, dizendo 
que haverá um segundo man-
dato do republicano. Quando 
questionado por um repórter se 
o bloqueio do presidente a uma 
transição para um governo Bi-
den não atrapalharia a transfe-
rência do poder e poria em risco 
a segurança nacional, Pompeo 
respondeu:

— Haverá uma transição 
tranquila para um segun-
do governo Trump — disse, 
com um leve sorriso, antes 
de completar de forma mais 

dúbia: — Estamos prontos. 
O mundo está assistindo ao 
que está acontecendo. Vamos 
contar todos os votos e, quan-
do o processo estiver encer-
rado, teremos um vencedor. 
O mundo deve ter confiança 
de que a transição necessária 
para que o Departamento de 
Estado continue funcionando 
bem também será bem-suce-
dida com o presidente que to-
mará posse em 20 de janeiro.

Biden, em resposta, disse 
que nada deterá a transição 
do poder e que a recusa do 
governo Trump a reconhecer 
sua vitória não terá consequ-
ências maiores.

A grande maioria dos líderes 
internacionais já cumprimen-
tou Biden pela vitória. Nesta 
terça, ele falou com o francês 
Emmanuel Macron e a alemã 
Angela Merkel

A tensão política cresceu na 
noite de segunda-feira, após o 
Departamento de Justiça au-
torizar inquéritos federais para 
apurar supostas fraudes elei-
torais denunciadas pelo presi-
dente, mesmo sem quaisquer 
provas de sua existência.

Os candidatos à Prefeitura do Rio Martha Rocha (PDT) e Eduardo Paes (DEM)

Foto: Arquivo O GLOBO

pela campanha dele. Os ad-
vogados da candidata, Vania 
Aieta e Marcelo Weick, pedem 
a abertura de uma investiga-
ção para apurar se Paes esta-
ria articulando e financiando 
uma rede de promoção pesso-
al e ataques contra oponentes 
na internet, sobretudo no Ins-
tagram. A solicitação enviada 
à 229ª Zona Eleitoral mencio-
na 15 contas criadas na plata-
forma sem autoria identifica-
da e utilizadas para publicar 
mensagens positivas sobre o 
candidato do DEM e negativas 
sobre Martha.
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O minis-
tro da Eco-
nomia, Pau-
lo Guedes, 
disse nesta 
t e r ç a - f e i r a 
(10) que está 
" b a s t a n t e 
f r u s t r a d o" 

por não ter conseguido vender 
nenhuma empresa estatal em 
quase dois anos de governo.

De acordo com Guedes, "acor-
dos políticos" no Congresso têm 
impedido as privatizações e, 
para superar esse obstáculo, ele 
avaliou que o governo precisa 
recompor sua base parlamentar 
(leia mais abaixo neste texto).

O programa do então candi-
dato à Presidência Jair Bolsonaro 
nas eleições de 2018 defendia 
a venda de estatais. Para 2020, 
Guedes havia afirmado que pre-
tendia fazer quatro grandes pri-
vatizações: Eletrobras, Correios, 
Porto de Santos e Pré-Sal Petró-
leo S.A. Faltando dois meses para 
o fim do ano, porém, nenhuma 

A
delas foi a leilão.

Em outro evento nesta terça, 
o ministro afirmou que a nova 
meta é vender essas quatro em-
presas até o fim de 2021.

"Estou bastante frustrado com 
o fato de a gente estar aqui há 
dois anos e não ter conseguido 
vender uma estatal. É bastante 
frustrante. Até por isso um secre-
tário nosso foi embora, decidiu ir 
embora", disse o ministro, duran-
te evento promovido pela Con-
troladoria-Geral da União (CGU).

O ministro se referia ao ex-
-secretário de Desestatização, 
Salim Mattar, que deixou a 
equipe econômica em agosto 
deste ano, junto com Paulo Ue-
bel, que comandava a Secreta-
ria de Desburocratização, Ges-
tão e Governo Digital.

Na ocasião, Guedes admitiu 
que havia uma "debandada" na 
área econômica devido a dificul-
dades no avanço das reformas 
prometidas.

Segundo o ministro, o secre-
tário Diogo Mac Cord, nomeado 

Guedes se diz 'bastante frustrado' 
por não ter conseguido vender uma 
única estatal em dois anos

O Ministro Paulo Guedes chorou poe não ter conseguido vender nenhuma estatal no período de dois anos

para o lugar de Salim Mattar na 
secretaria que cuida das privati-
zações, tem "muita determina-
ção e mais juventude".

"Quem sabe ele aguenta o 
tranco e vai conseguir entre-
gar mais. Ele só tem que fazer 
um gol para ganhar, porque, 
no outro, não fizemos nada", 
acrescentou.

'Acordos políticos' 
contra privatizações

Guedes voltou a dizer que 
"acordos políticos" impedi-
ram o avanço do processo de 
privatizações no Congresso 

Nacional, e avaliou que o go-
verno tem de recompor sua 
base parlamentar para conse-
guir levar adiante as vendas 
de empresas estatais.

No fim de setembro, o mi-
nistro chegou a afirmar que o 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), havia se aliado 
com a esquerda para emperrar 
a votação de privatizações, mas 
depois eles fizeram as pazes. 
Nesta terça-feira (10), Guedes 
não citou nomes.

"Devemos à democracia essa 
transformação do Estado. Essa 
missão está acima da políti-

ca partidária, está acima disso 
tudo, que inclusive impediu 
que nós avançássemos. Acordos 
políticos impedindo as privati-
zações, de um governo liberal 
democrata que foi eleito e que 
falou o tempo inteiro que ia pri-
vatizar", disse.

E completou: "E aí tem acor-
do político, de repente, na Câ-
mara e no Senado que não deixa 
privatizar. Que história é essa? 
Então precisamos recompor 
nosso eixo político para conse-
guirmos fazer as privatizações 
prometidas durante a campa-
nha", afirmou.

Os candidatos a vereador tive-
ram que adaptar a campanha na 
tentativa de enfrentar as dificul-
dades impostas pela pandemia do 
novo coronavírus. Com tempo de 
televisão reduzido e poucos recur-
sos, foi preciso muita criatividade 
para atrair a atenção dos eleitores. 
Para os novatos, que na maior par-
te dos casos são desconhecidos 
do eleitor, os problemas são ainda 
maiores. O delivery de material de 
campanha, o uso de QR code e a 
realização de mais lives estão en-

tre as estratégias mais utilizadas.
A candidata a vereadora por 

São Pailo pelo PT Vivi Mendes, de 
31 anos, precisou alterar o plane-
jamento inicial e decidiu descen-
tralizar a campanha, ao incentivar 
que os eleitores formassem comi-
tês domiciliares em suas casas.

Com a estratégia, os eleitores 
podem entrar em contato com a 
candidata pelas redes sociais para 
receber o material de campanha 
em suas casas e fazer a divulga-
ção no local em que vivem. Até o 

momento, mais de 350 comitês já 
foram formados.

— Cada pessoa pode contribuir 
de forma diferente. Podem colo-
car uma placa na casa dela, trocar o 
nome da rede de wi-fi, realizar ro-
das de conversa com os vizinhos. 
Também entregamos material de 
campanha em domicílio. O voto 
de vereador é muito personaliza-
do, então esse apoio é importante 
— explica a candidata, que tam-
bém procurou investir em mais 
adesivos para carros.

'Tem que deixar de ser um país de maricas', 
diz Bolsonaro sobre Covid-19

Pandemia muda o jeito de fazer campanha

O presidente Jair Bolsona-
ro afirmou nesta terça-feira 
que o Brasil precisa deixar de 
ser um "país de maricas". A 
declaração foi feita enquan-
to Bolsonaro comentava a 
Covid-19, doença que matou 
mais de 162 mil brasileiros. O 
presidente afirmou que "tudo 
agora é pandemia" e que "tem 
que acabar esse negócio". Ele 
disse lamentar os mortos, 
mas ressaltou que "todos nós 
vamos morrer um dia".

— Tudo agora é pande-
mia, tem que acabar com 
esse negócio. Lamento os 
mortos, lamento. Todos nós 
vamos morrer um dia, aqui 
todo mundo vai morrer. Não 
adianta fugir disso, fugir da 
realidade. Tem que deixar de 
ser um país de maricas. Olha 
que prato cheio para impren-
sa. Prato cheio para a urubu-
zada que está ali atrás. Temos 
que enfrentar (de) peito aber-
to, lutar. Que geração é essa 

nossa? A geração minha, do 
Milton (Ribeiro, ministro da 
Educação), (é) diferente, 60 
anos de idade. A geração hoje 
em dia é toddynho, nutella, 
zap. É uma realidade. — disse 
Bolsonaro, durante evento 
no Palácio do Planalto.

A declaraçao foi dada ho-
ras depois de o presidente 
ter comemorado em uma 
rede social um "evento adver-
so grave", que fez com que a 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) inter-
rompesse o estudo clínico da 
vacina Coronavac, desenvol-
vida pelo Instituto Butantan 
e pelo laboratório chinês Si-
novac Biotech. Na rede social, 
Bolsonaro escreveu: "Morte, 
invalidez, anomalia. Esta é 
a vacina que o Dória queria 
obrigar a todos os paulistanos 
tomá-la. O Presidente disse 
que a vacina jamais poderia 
ser obrigatória. Mais uma que 
Jair Bolsonaro ganha".

Para chegar aos eleitores e respeitar as medidas sanitárias, o candidato Luiz Salmeron planejou a confecção e o delivery de kits de propaganda

Foto: Divulgação
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c o nt rave n -
tor Fernan-
do Iggnácio 
Miranda foi 
morto a tiros 
de fuzil, no 
início desta 
tarde, num 
heliporto no 
Recreio dos 

Bandeirantes, na Zona Oeste 
do Rio. O genro de Castor de 
Andrade foi vítima de uma em-
boscada após chegar de Angra 
dos Reis, de helicóptero.

O atirador estaria posicio-
nado em cima de um muro à 
espera do contraventor. Os dis-
paros atingiram Iggnácio quan-
do ele passava próximo a uma 
churrasqueira. No começo da 
tarde, o corpo do contraventor 
ainda se encontrava na Heli-

O
-Rio, empresa de fretamento 
de helicópteros no Recreio. Po-
liciais da Delegacia Homicidios 
da Capital realizam uma pe-
rícia no local. Eles não deram 
informações sobre o caso. Os 
advogados de Fernando Iggna-
cio também estão no heliporto.

A empresa Heli-Rio, onde 
Fernando Iggnácio foi morto, 
conta com circuito de vigilân-
cia, que pode pode ser útil para 
a investigação.

A empresa Heli-Rio, onde 
Fernando Iggnácio foi mor-
to, conta com circuito de 
vigilância, que pode pode 
ser útil para a investigação. 
Pouco depois das 15h, poli-
ciais da Delegacia Homicíi-
dios da Capital começaram 
a fazer uma perícia não só 
no heliporto, mas no entor-

Contraventor Fernando 
Iggnácio é assassinado 
em heliporto no Recreio

no. O atirador pode ter tido 
acesso à empresa através de 
um dos três terrenos bal-
dios que ficam nas proxi-
midades. Um deles é colado 
à propriedade, e é maior a 
probabilidade de que tenha 
sido o local de espreita.

Testemunhas relatam ter 
ouvido muitos tiros no local, 
logo após a chegada de um 
helióptero.

— A gente ouviu um heli-
cóptero chegando. Pouco de-
pois escutamos os tiros. Foram 
muitos disparos, uns dez mais 
ou menos. Na hora, eu fiquei 
assustado, e minha reação foi 
de ficar abaixado — contou um 
homem que preferiu não se 
identificar.

Os disparos atingiram o con-
traventor quando ele passava 
próximo a uma churrasqueira. 
O corpo foi removido pouco 
depois das 16h.

Nesta terça-feira, a Mocida-
de Independente de Padre Mi-
guel, historicamente ligada à 
família Andrade, comemora 65 
anos de fundação.

A Polícia Federal deflagrou a 
operação Zero Lastro contra a fal-
sificação de dinheiro e de diplo-
mas. Os agentes foram cumprir 
mandados de prisão e de busca 
e apreensão na manhã desta 
terça-feira, dia 10, no Morro da 
Fé, no Complexo da Penha, na 
Zona Norte do Rio de Janeiro. 
Uma pessoa foi presa e levada 
para Superintendência da PF, no 
Centro do Rio. Segundo as inves-
tigações, a quadrilha anunciava 
a venda de notas falsas em redes 

sociais. Eles identificaram que os 
criminosos se aproveitaram da 
pandemia Covid-19 para ampliar 
o rol de crimes cometidos.

Entre as fraudes cometidas 
estão: falsificação e venda de 
moeda falsa, fraudes no auxílio 
emergencial, fraudes no FGTS, 
além da falsificação de docu-
mentos, diplomas e cartões de 
crédito. A investigação é feita 
pela Delegacia de Polícia Federal 
em Angra dos Reis, na Costa Ver-
de, desde fevereiro de 2020.

Casal é agredido no interior do RJ após acusação 
de estupro viralizar na web; polícia investiga

PF deflagra operação na Penha contra a falsificação de 
dinheiro e de diplomas; notas eram vendidas na internet

Um casal teve a casa invadida 
e foi agredido na noite de segun-
da-feira por moradores de São Fi-
délis, no Norte Fluminense, após 
uma acusação de estupro contra 
eles viralizar nas redes sociais. 
Publicações compartilhadas no 
WhatsApp e Facebook afirma-
vam que a mulher teria autori-
zado o namorado a cometer o 
crime de violência sexual contra 
a filha dela, de apenas sete anos. 
Ainda não há qualquer compro-
vação sobre o suposto crime. A 
polícia investiga o caso.

De acordo com a Polícia Militar, 
agentes do 8ºBPM (Campos dos 
Goytacazes) foram acionados para 
o bairro Vila dos Coroados após re-
ceberem a informação de que uma 
residência estava cercada por um 
grupo de pessoas. De acordo com 
o portal "SF Notícias", moradores 

invadiram e depredaram a casa 
onde vive o casal, que fugiu para 
a residência de um vizinho. O ho-
mem teria sido espancado.

A PM informou que o casal 
foi levado pelos agentes a uma 
unidade de saúde para examinar 
ferimentos. Vídeos mostram que 
um grande número de pessoas 
cercou o Hospital Armando Vidal, 
aguardando pela saída da dupla 
e o reforço policial no local. Após 
oatendimento médico, eles foram 
conduzidos para a 141ª DP, onde 
outro grupo também se juntou na 
frente da unidade.

Em nota, a Polícia Civil disse 
que foi instaurado um procedi-
mento policial para apurar o su-
posto crime. Todos os envolvidos 
na ocorrência foram ouvidos na 
unidade e diligências estão em an-
damento para esclarecer o caso.

A festa foi encerreda pela operação dea Polícia Fedceral

Foto: Reprodução

Durante as buscas, os po-
liciais federais encontraram 
armazenados em um compu-
tador uma lista com nomes 
e demais dados pessoais das 
vítimas (como CPF e RG), que 
eram vendidos pela internet 
para a prática das diversas frau-
des. O material apreendido será 
encaminhado à perícia técnica: 
um computador, dois celula-
res, dinheiro, documentos e 
cartões de crédito falsos, além 
de máquinas de cartões.

O contraventor Fernando Iggnácio foi morto a tiros

Foto: Reprodução

Caso é investigado na 141ª DP

Foto: Reprodução
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m as escolas 
municipais 
fechadas em 
virtude da 
p a n d e m i a 
do novo co-
ronavírus, a 
Prefeitura de 
Queimados 
está rever-

tendo os alimentos que fazem 
parte da merenda escolar em 
kits para todos os alunos da rede 
municipal de ensino. Até esta 
segunda-feira (9), a ação orga-
nizada pela Secretaria Munici-
pal de Educação já beneficiou 
quase 11 mil famílias. A entrega 
referente ao mês de novembro 
foi concluída nesta terça (10), 
com mais 3,2 mil kits distribuí-
dos nas Escolas Prof. Leopoldo 
Machado e Prof.ª Scintilla Exel.

Os responsáveis devem entrar 
em contato com a escola onde 
o(s) aluno(s) está(ão) matricula-
do(s) para se informar acerca do 
horário de retirada do kit, que de-
verá ser feita de acordo com cada 
turma e mediante apresentação 
de identidade dos mesmos. Vale 
lembrar que a retirada dos manti-
mentos só poderá ser feita pelos 
responsáveis legais dos alunos.

A medida, que visa ameni-
zar os impactos causados pela 
pandemia de Covid-19 no coti-

diano das famílias queimaden-
ses, inclui a alimentação equi-
valente à merenda consumida 
por cada estudante em período 
letivo regular. As entregas se-
rão feitas mensalmente até o 
próximo mês, quando o bene-
fício deve passar a ser conce-
dido em forma de cartão com 
valores equivalente aos kits.

"O nosso compromisso é com 
toda comunidade escolar, por 
isso dividimos os dias de entrega 
por escolas para evitar aglomera-
ção de pessoas. Estamos felizes 
em entregar os kits merenda, 
garantindo assim a alimentação 
dos nossos alunos. Estamos tra-
balhando para que a partir de 
dezembro, mesmo sendo o pe-
ríodo de férias, os responsáveis 
recebam um cartão com o valor 
equivalente aos mantimentos e 
que seja recarregado até março 
de 2021", declarou a secretária da 
Pasta, Dilcelina Vasconcelos. 

Para garantir a segurança de 
todos, os diretores das unidades 
orientaram os pais quanto às me-
didas de proteção para reduzir 
os riscos de contágio pelo novo 
Coronavírus. Por sua vez, os res-
ponsáveis dos alunos passam por 
um rigoroso controle de higiene 
e prevenção, como uso obrigató-
rio das máscaras dentro e fora dos 
pontos de entrega, aferição de 

Prefeitura de Queimados concluiu 
2ª fase da entrega de kits merenda 

Distribuição contempla cerca de 14.300 estudantes das 30 escolas e três creches do município. Cronograma de dezembro será divulgado em breve

 Foto: Arquivo pessoal

temperatura e higienização das 
mãos com álcool em gel na en-
trada e antes da retirada dos kits.

 Prevenção e higiene 
durante a entrega

De acordo com a diretora da 
Escola Municipal Monteiro Lo-
bato, Vivian Guimarães, o pro-
cesso de entrega tem seguido 
todos os protocolos de saúde. 
"Felizmente as famílias estão 
vindo buscar os kits de forma 
segura e organizada. Muitos 
alunos realmente precisam 
desta ajuda e nosso trabalho é 
facilitar este processo de entre-
ga da forma mais segura. Por 
isso, pedimos que todos ve-
nham de máscara e oferecemos 
álcool em gel na entrada da uni-
dade", afirmou a educadora.

Mãe da pequena Catarina 
(7), a artesã Giselle Barbosa 
(42) aprovou a entrega. “Achei a 
distribuição muito organizada 
e rápida. Sei que muita gente 
precisa e deve estar aliviada 
com a chegada desses alimen-
tos. Eu, que não trabalho fora 
por exemplo, fiquei feliz por ter 
essa ajuda num momento críti-
co como essa pandemia. A dire-
ção da Monteiro Lobato está de 
parabéns pelo carinho com as 
crianças”, declarou a moradora 
do bairro Vila Camarim. 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAlívio

C
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#TrancaOsDentesEVaiPraCima!

@VANINHAASSESSORIA 

A influenciadora Vicky Queiroz, inaugurou 
na última sexta feira sua primeira loja no 
Shopping Barra World no Rio de Janeiro

ANIVERSARIANTES DA SEMANA:

APRENDER PODE SER
DIVERTIDO NA CRECHE 
ESCOLA BILINGUE JOANINHA

FAZER O MELHOR PARA 
CRIANÇA ACIMA DE TUDO!
Com uma equipe altamente 

treinada, Nutricionistas, Profes-
sores e Auxiliares estritamente 
selecionados, nosso DEVER é 
preparar e cuidar do seu filho 
para todos os desafios da vida 
de uma forma altamente dife-
renciada, utilizando de todos os 
conhecimentos modernos para 
facilitar o aprendizado!

UM MUNDO DE BRINCADEIRAS 
E APRENDIZADOS

Para as instituições que pri-
mam pela excelência no desen-
volvimento das dimensões afe-
tivas, motoras e cognitivas da 
criança em um ambiente lúdico 
e plenamente aderente à Base 
Nacional Comum Curricular 
(BNCC), a Rede de Creches Joa-
ninha oferece as soluções edu-
cacionais ideais.

BERÇÁRIO
4 Meses a 1 Ano e 11 Meses
BOM EXEMPLO
O melhor que podemos fa-

sua linha de roupas, veste até 
o tamanho 18, que pode ser 
considerado um adulto 36.

Vicky atualmente é yotu-
ber teen, digital infuencer, 
cantora, dançarina e esse 
mês lançou a sua marca de 
roupas, a Vick Fashion. E 
hoje inaugura a primeira loja 
física de sua marca.

Em seu canal do youtube, 
Vicky conta com mais de 60 
mil inscritos e é canal de jogos 
como ela se auto intitula ga-
mer girl. No canal ela aborda 
diversos jogos muito famosos 
entre o píublico. Como por 
exemplo, minecraft, among 
us – que as vezes ela inclusive 
joga com os seu seguidores – e 
tower of hell.

@diario_vicky

@vickyfashionofc

A
zer por nossas crianças é 
dar-lhes um bom exem-
plo e deixá-las brincar e 
ser felizes. Que o sorri-
so inocente das nossas 
crianças hoje se transfor-
me no sorriso de adultos 
felizes amanhã!

MATERNAL
2 Anos a 3 Anos e 11 Me-

ses

SEGURANÇA
Uma das nossas maio-

res responsabilidades, é 
cuidar e zelar para que 
uma criança cresça em 
segurança. Para nós, isso 
não é uma opção, é uma 
obrigação! Sempre com 
êxito nessa tarefa, não 
contribuímos apenas 
com a evolução do seu fi-
lho, mas com a evolução 
de todo o Universo!

Pré Escola
4 Anos a 5 Anos e 11 Me-

ses
 PABLLO Vittar Fabiana KarlaPaulo Gustavo
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oi Rogério 
Ceni colo-
car os pés 
no Rio de 
Janeiro para 
o Flamengo 
anunciar: ele 
será o novo 
treinador da 
equipe. O 

clube oficializou a contratação 
do técnico na manhã desta ter-
ça-feira, por meio de suas redes 
sociais. Seu contrato vai até de-
zembro de 2021.

Rogério Ceni já comanda o 
treino no Ninho do Urubu nesta 
terça. Inicialmente marcada para 

F
manhã, a atividade foi adiada 
para que Ceni tivesse tempo de 
chegar, ajustar os detalhes finais 
do contrato e ser apresentado ao 
elenco. Do Aeroporto Santos Du-
mont, ele foi direto para um hotel 
na Barra da Tijuca, na Zona Oeste 
do Rio de Janeiro, onde descansa 
antes de se dirigir ao CT.

Na sua chegada ao Rio, Ceni 
recebeu o carinho de alguns tor-
cedores. Não houve entrevistas, 
mas ele pôde ouvir gritos de: 
"Agora temos técnico!".

Chegam com Rogério Ceni o 
auxiliar-técnico Charles Hem-
bert e o preparador físico Danilo 
Augusto. O contrato do ex-treina-

Flamengo oficializa 
contratação do técnico 
Rogério Ceni, ex-Fortaleza

Rogério Ceni chega ao Rio para assinar com o Flamengo

lá, meu nome é Dana 
Talia! Tenho 20 anos, 

sou modelo e estudan-
te de Jornalismo Sou 

solteira e sem filhos e 
moro em Santa Fé na Ar-

gentina.  No Instagram te-
nho cerca de   131 mil seguidores e sou 
muito amada por eles.  "Eu não tenho 
tempo livre, gosto de dar uma atenção 

especial para meus fãs, amo treinar, 
fazer academia  e sambar é claro".  Fui  
rainha do Carnaval 2020 do Império 
Serrano da cidade de Uruguaiana no ex-
tremo ocidental do Rio Grande do Sul. 
Meu apego é minha família, meu pai e 
minha mãe. Eu tenho meu próprio ne-
gócio que está vendendo maquiagem e 
roupas. Sempre fui sonhadora e alcan-
cei todos os meus objetivos.
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dor do Fortaleza tem validade até 
o fim de 2021 porque é quando 
termina o mandato do presidente 
Rodolfo Landim.

O primeiro compromisso 
de Rogério Ceni no comando 
do Flamengo é na quarta-fei-
ra contra o São Paulo, pelo 

jogo de ida das quartas de fi-
nal da Copa do Brasil. A bola 
rola às 21h30 (de Brasília), no 
Maracanã.

da
na

a_
ta

lia
_

da
na

a_
ta

lia
_


