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p r e s i d e nt e 
Jair Bolsona-
ro afirmou 
em parecer 
enviado ao 
Supremo Tri-
bunal Fede-
ral (STF) que 
o Ministério 
da Saúde não 
dá tratamen-

to diferenciado às vacinas em de-
senvolvimento pela China e pela 
Universidade de Oxford.

"A Consultoria Jurídica jun-
to ao Ministério da Saúde as-
segura que não há tratamento 
diferenciado entre a vacina 
Coronavac e a AstraZeneca", 
diz parecer assinado pelo pre-
sidente e elaborado pela Advo-
cacia Geral da União (AGU).

Em 21 de outubro, Bolsonaro 
afirmou nas redes sociais que o 
Brasil não irá comprar "a vacina 
da China". No dia anterior à pos-
tagem, o Ministério da Saúde 
havia anunciado a compra de 46 
milhões de doses da CoronaVac, 
vacina desenvolvida pela farma-
cêutica chinesa Sinovac.

Nesta terça-feira (3), ao STF, 
o parecer de Bolsonaro afirma: 
"Tão logo qualquer vacina tenha 
ultrapassado todas as fases de de-
senvolvimento e seja registrada 
na Anvisa, será avaliada pelo Mi-
nistério da Saúde e disponibiliza-

O
da à população por meio do pro-
grama nacional de imunizações".

Ao STF, o presidente Jair Bol-
sonaro e a Advocacia-Geral da 
União (AGU) defenderam que o 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
rejeite ações que discutem a re-
alização compulsória de vacina-
ção e outras medidas de combate 
à pandemia da Covid-19.

Bolsonaro e a AGU prestaram 
informações, atendo a um pedi-
do do ministro Ricardo Lewan-
dowski, relator de duas das qua-
tro ações sobre a obrigatoriedade 
da vacinação para o coronavírus 
no STF. O ministro já decidiu 
levar os processos para análise 
direta no plenário, sem emitir po-
sição individual.

Os dois pareceres afirmam 
que a decisão sobre a escolha de 
uma vacina para o enfrentamen-
to do novo coronavírus cabe ao 
Executivo, por meio de avalia-
ções técnico-científicas. Para o 
governo, uma intervenção do 
Judiciário seria indevida, deven-
do prevalecer a vontade política 
presente e futura sobre a aquisi-
ção de vacina contra a Covid-19.

As manifestações afirmam que 
o debate é prematuro porque ain-
da não há uma vacina com eficá-
cia cientificamente comprovada 
e que a compra só poderá ocorrer 
após a aprovação pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 

Bolsonaro diz em parecer que Ministério 
da Saúde não dá tratamento diferenciado 
entre a vacinas da China e de Oxford

(Anvisa), cabendo ao Ministério 
da Saúde avaliar e disponibilizar à 
população por meio do programa 
nacional de imunizações.

As ações foram apresentadas 
por partidos e discutem entre 
outros pontos se governadores e 
prefeitos podem determinar a va-
cinação compulsória.

Partidos acionaram o STF após 
Bolsonaro dizer que o Ministério 
da Saúde não vai obrigar a popu-
lação a tomar uma possível vaci-
na contra a Covid-19. Ainda não 
há data para o julgamento.

A manifestação encaminhada 
por Bolsonaro foi assinada pelo 
advogado da União Luciano Pe-
reira Dutra e afirma que o Execu-
tivo é que detém a expertise e os 
meios institucionais necessário 

para definir a aquisição de uma 
ou mais vacinas para aplicação 
em massa na população brasilei-
ra, sem riscos à saúde pública.

“A interferência do Poder 
Judiciário nesse campo deve 
ser vista de forma excepcional, 
cabendo somente em situações 
de flagrante omissão inconsti-
tucional, o que não ocorre no 
presente caso, devendo, a nos-
so sentir, ser respeitada a von-
tade política, presente e futura, 
do Poder Executivo federal na 
aquisição de vacinas contra a 
Covid-19”, diz o texto.

Segundo o parecer, “com-
preende-se o clamor popular 
por uma ampla e rápida política 
nacional de vacinação contra a 
Covid-19, mas nada disso pode 

avançar sem os cuidados cientí-
ficos obrigatórios, que serão acla-
rados com o tempo e a parcimô-
nia necessários”.

O documento ressalta que 
a comunidade científica inter-
nacional ainda não encontrou 
em definitivo nenhuma vacina 
que atenda a essas premissas 
e que as políticas públicas na 
área da saúde devem buscar a 
redução do risco de doenças e 
de outros agravos.

Assim, defende o governo, 
cabe somente ao Estado for-
necer uma vacina que seja, ao 
mesmo tempo, eficaz e segura 
e que atenda a todos os proto-
colos científicos para a adoção 
em uma possível política na-
cional de vacinação.

Os números estão diminuindo, mas os cuidados não podem parar. Principalmente pelo governo
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c a n d i d a t o 
democrata à 
Casa Branca, 
Joe Biden, 
quebrou um 
recorde his-
tórico nas 
eleições pre-
s i d e n c i a i s 
dos Estados 

Unidos em 2020. Nesta quar-
ta-feira, dia 4, ele ultrapassou 
Barack Obama no número de 
votos populares recebidos 
pelo ex-presidente nos plei-
tos de 2008 e 2012. Em 2008, 
Obama se tornou o primeiro 
presidente negro dos EUA ao 
conquistar 365 dos 270 de-
legados no Colégio Eleitoral 
necessários para vencer. Ao 
todo, recebeu 69.498.516 vo-
tos. Em 2012, o ex-presidente 

O
conquistou 332 delegados e 
65.915.795 de votos.

Até o momento, Biden já 
conquistou 69.504.224 votos 
populares. A apuração ain-
da não acabou e o democrata 
pode aumentar ainda mais sua 
margem. No entanto, o candi-
dato democrata ainda não pos-
sui os 270 delegados necessá-
rios para vencer. Por enquanto, 
ele soma 238 representantes, 
segundo "Globo News".

O atual presidente Do-
nald Trump perdeu para o 
voto popular em 2016. Foram 
62.984.828 ao seu favor con-
tra 65.853.514 da democrata 
Hillary Clinton. Atualmen-
te, o republicano conta com 
67.004.213. Na eleição deste 
ano, o comparecimento às ur-
nas também pode ser o maior 

Eleição nos EUA: Biden bate recorde 
de votos populares e ultrapassa 
Barack Obama em 2008

O candidato democrata Joe Biden superou Barack Obama em número de votos populares na eleição dos EUA

da história, ultrapassando o re-
corde atual registrado em 1908.

Biden ultrapassa trump
A manhã desta quarta-feira 

foi marcada pela virada de Joe 
Biden nos estados-chave de Mi-
chigan e Wisconsin, fundamen-
tais para determinar quem será 
o novo presidente dos Estados 
Unidos. De momento, Biden 
tem 238 votos no Colégio Elei-

toral, e Trump, 213 — para ven-
cer, é necessário que cheguem 
a ao menos 270 de um total de 
538 votos no órgão, que elege 
indiretamente o líder dos EUA.

A primeira noite da apuração 
terminou em risco de crise insti-
tucional depois que o presidente 
Donald Trump fez um pronuncia-
mento pouco depois das 4h em 
que se proclamou vencedor e dis-
se que vai à Suprema Corte para 

parar a contagem dos votos envia-
dos pelo correio, sugerindo que as 
pessoas estariam votando depois 
do prazo, o que não é verdade.

A campanha de Biden cha-
mou a atitude do presidente de 
"ultrajante". Pouco antes das 3h, 
o ex-vice-presidente havia feito 
um pronunciamento em que 
disse que estava no caminho da 
vitória e que era preciso esperar 
a contagem de todos os votos.

Um dia após a retomada de 
todas as atividades econômicas 
no Rio e o anúncio de liberação 
voluntária para a volta às aulas 
na rede municipal, a Secretaria 
Municipal de Educação anun-
ciou, nesta quarta-feira, que 
haverá reuniões com professo-
res, conselhos de pais e respon-
sáveis, direções de unidades e 
coordenações regionais para 
alinhar sobre o retorno das ati-
vidades presenciais nas unida-

des de educação do município. 
No entanto, o Sindicato Estadu-
al dos Profissionais da Educa-
ção do Rio de Janeiro (Sepe RJ) 
criticou a decisão da Prefeitura 
e ressaltou que a reabertura das 
escolas e creches municipais 
pode colocar em risco a vida da 
comunidade escolar.

De acordo com informações 
da Secretaria Municipal de 
Educação do Rio, está sendo 
planejado com os coordena-

Ministério Público do RJ denuncia Flávio 
Bolsonaro por organização criminosa, 
peculato e lavagem de dinheiro

Prefeitura definirá sobre retorno às aulas na 
próxima semana; Sepe aponta 'risco à vida'

O Ministério Público do Rio de 
Janeiro informou na noite desta 
terça-feira (3) que denunciou à 
Justiça o senador Flávio Bolsonaro 
(Republicanos-RJ) , o ex-assessor 
Fabrício Queiroz e mais 15 investi-
gados por organização criminosa, 
peculato, lavagem de dinheiro e 
apropriação indébita no esquema 
das "rachadinhas", na época em 
que Flávio Bolsonaro era deputa-
do estadual.

A denúncia foi ajuizada em 19 
de outubro e encaminhada nesta 
terça-feira ao desembargador res-
ponsável pelo processo no Tribu-
nal de Justiça do Rio.

Em setembro, a 33ª Vara Cível 
do Tribunal concedeu a liminar 
proibindo a Globo de divulgar 
informações sobre o inquérito. A 
Globo afirma que a decisão judi-

cial foi um cerceamento à liber-
dade de informar, uma vez que 
a investigação era de interesse de 
toda a sociedade.

Em nota, a a defesa do senador 
disse que o parecer final do MPRJ 
já era esperada, mas não se sus-
tenta. "Dentre vícios processuais e 
erros de narrativa e matemáticos, 
a tese acusatória forjada contra 
o Senador Bolsonaro se mostra 
inviável, porque desprovida de 
qualquer indício de prova. Não 
passa de uma crônica macabra e 
mal engendrada. Acreditamos que 
sequer será recebida pelo Órgão 
Especial. Todos os defeitos de for-
ma e de fundo da denúncia serão 
pontuados e rebatidos em docu-
mento próprio, a ser protocolizado 
tao logo a defesa seja notificada 
para tanto", diz a nota.

Prefeitura do Rio liberou retorno voluntário das atividades presenciais nas escolas e creches municipais

Organização Criminosa, Peculato e lavagem de dinheiro na lista do senador

Foto: Reginaldo Pimenta

dores regionais de Educação 
como será o retorno das aulas 
presenciais no 9º ano da Rede 
Municipal e também no último 
ano do Programa de Educação 
de Jovens e Adultos no Ensi-
no Fundamental. Em nota, a 
secretaria ressaltou que, como 
foi explicado pelo prefeito na 
entrevista coletiva da última 
terça-feira, a volta às aulas nas 
escolas e creches municipais 
será voluntária.

Foto: Divulgação
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Justiça mar-
cou para o 
dia 13 de 
n o v e m b r o 
mais uma 
a u d i ê n c i a 
sobre o caso 
F l o r d e l i s . 
Serão ouvi-
das teste-

munhas de acusação e de de-
fesa no processo que apura a 
morte do pastor Anderson do 
Carmo, marido da deputada 
federal. Ela é apontada como 
mandante.

A Justiça determinou que a 
notificação fosse enviada para os 
endereços da deputada no Rio e 
em Brasília, além da intimação 
por WhatsApp, após a dificulda-
de que teve para intimá-la a usar 
tornozeleira eletrônica.

A
A tornozeleira foi ins-

talada na quinta-feira (8) 
na sede Secretaria de Ad-
ministração Penitenciária 
(Seap-RJ) em São Gonçalo, 
na Região Metropolitana 
do Rio.  Dois dias depois, 
ela exibiu o equipamento 
em um culto.

Denúncia de mandar 
matar o marido

Flordelis é acusada de ser a 
mandante do assassinato do 
próprio marido, o pastor An-
derson do Carmo, morto a tiros 
em junho de 2019. Ela nega as 
acusações.

Sete filhos e uma neta da 
deputada também respondem 
pelo crime.

Flordelis só não foi presa 
por ter imunidade parlamen-

Justiça vai ouvir em 
audiência testemunhas do 
caso Flordelis no dia 13 

Foto de arquivo de 25 de junho de 2019 da deputada federal Flordelis dos Santos de Souza (PSD-RJ)

tar. No entanto, um processo 
por quebra de decoro está em 
andamento em Brasília, o que 
pode acarretar na perda de seu 
mandato.

O relatório da Corregedoria 
da Câmara dos Deputados afir-
ma que Flordelis não conseguiu 
provar que ela não quebrou o 
decoro parlamentar.

O presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
recebeu processo pedindo 
pela cassação do mandato 
da deputada.

A Câmara dos Deputados vo-
tou para derrubar o veto do pre-
sidente Jair Bolsonaro à desone-
ração da folha salarial em 2021. 
Foram 430 votos favoráveis à 
proposta que garante o benefí-
cio para 17 setores da economia 
por mais um ano, 33 contrários 
e 1 abstenção. A derrubada do 
veto ainda depende de uma vo-
tação no Senado, marcada para 
as 16 horas desta quarta-feira, 4.

A "novela" da votação se ar-
rastava desde julho, quando 
Bolsonaro vetou o projeto apro-
vado pelos parlamentares.

A análise do veto é aponta-
da como essencial para os se-
tores beneficiados concluírem 
a programação financeira para 
o próximo ano e manter pos-
tos de trabalho. A desoneração 
permite às empresas pagarem 
um imposto menor na contri-
buição previdenciária sobre a 
folha de salários, calculada de 
acordo com a remuneração dos 
empregados. Companhias ava-
liam que, sem a prorrogação do 
benefício para o próximo ano, 
haveria demissões.

O Ministério da Economia se 
manifestou contra a desonera-
ção, calculando um impacto de 
R$ 10 bilhões nos cofres públicos 
em 2021, por não haver uma fon-
te de recursos para compensar a 

perda na arrecadação. O minis-
tro Paulo Guedes defendeu uma 
proposta mais ampla, benefician-
do todos os setores da economia, 
por meio da reforma tributária, 
mas para isso haveria a criação de 
um novo imposto, nos moldes da 
extinta CPMF. A ideia enfrenta re-
sistências do Congresso.

O governo só concordou em 
pautar o veto da desoneração 
após o Congresso pautar pro-
jetos de interesses diretos do 
presidente Jair Bolsonaro. As 
propostas remanejam recursos 
do Orçamento deste ano e ga-
rantem dinheiro para obras pla-
nejadas pelo Palácio do Planalto 
em redutos eleitorais de aliados.

Um dos projetos, criticado 
pela oposição, libera R$ 6,1 bi-

Governistas defendem deslocar Salles do Meio 
Ambiente para outra vaga se Trump perder

Câmara aprova derrubar veto de Bolsonaro 
à desoneração da folha salarial de 2021

Integrantes do governo Bol-
sonaro monitoram os desdobra-
mentos da eleição americana 
para decidir a melhor estratégia 
na relação com os EUA.

Se o vitorioso for Donald 
Trump, o bolsonarismo avalia 
que o governo brasileiro se for-
talece, já que o presidente não 
esconde sua predileção.

Porém, se for Joe Biden, al-
guns cenários são aventados 
nos bastidores.

No entanto, por ser homem 
de confiança do presidente Bol-
sonaro, auxiliares defendem 
que ele seja empregado em ou-
tra vaga, como uma espécie de 
conselheiro do presidente.

Um deles é deslocar Ricardo 

Salles – ministro do Meio Am-
biente – para outro cargo dentro 
do governo. A “manobra” seria 
uma sinalização ao eventual 
novo governo americano, já que 
Biden é um crítico da política 
ambiental do Brasil.

Outra situação que está em 
discussão é o futuro do ministro 
das Relações Exteriores, Ernes-
to Araújo, alinhado ideologica-
mente ao trumpismo.

A equipe do presidente 
aguarda os resultado da eleição 
para definir o que fazer, mas ad-
mite, nos bastidores, que não 
há uma estratégia clara de como 
o Brasil deverá agir em caso de 
derrota de Trump, o que preo-
cupa assessores.

Ministério da Economia já havia se manifestado contra a desoneração

Salles  tem futuro indeciso depois das eleições dos EUA

Foto: Wallace Martins

Foto: Divulgação

lhões para projetos definidos 
pelo Executivo, cancelando re-
passes do Ministério da Educa-
ção e colocando no Ministério 
do Desenvolvimento Regional. 
Para diminuir a polêmica, o go-
verno prometeu recompor o or-
çamento de universidade fede-
rais por meio de outra proposta.

A desoneração beneficia seto-
res que estão entre os que mais 
empregam no País, entre eles 
call center, comunicação, tecno-
logia da informação, transporte, 
construção civil, têxtil. A medida 
permite que empresas optem 
por contribuir para a Previdência 
Social com um porcentual que 
varia de 1% a 4,5% sobre a recei-
ta bruta em vez de recolher 20% 
sobre a folha de pagamento.
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ma operação 
da Força-Ta-
refa da Polí-
cia Civil do 
Rio estou-
rou, nesta 
quarta-feira, 
uma fábrica 
clandestina 
de bebidas 

que lucrava, mensalmente, R$ 
252 mil em Guaratiba, na Zona 
Oeste do Rio. A ação é contra 
o braço financeiro do milicia-
no Wellington da Silva Braga, 
o Ecko, um dos bandidos mais 
procurados do estado. Vinte 
suspeitos foram presos até o 
início da tarde.

— Toda fonte financeira da 
milícia está sendo alvo de uma 
investigação da Polícia Civil. 
Estamos fazendo um levan-

U
tamento para saber quanto a 
milícia movimenta por mês 
com a exploração de todos seus 
negócios. Além de crimes mais 
comuns praticados pela milícia, 
como extorsões e homicídios, a 
Força-Tarefa visa, além de cap-
turar e prender, a descapitalizar 
a organização criminosa em 
todas suas fontes financeiras - 
explica o delegado Felipe Curi, 
diretor do Departamento Geral 
de Polícia Especializada,

De acordo com a Polícia Civil, 
na fábrica, era feita a falsificação 
de 1.680 cervejas por dia. Cada 
caixa era vendida por R$ 120. 
Segundo os investigadores, 50 
mil cervejas eram falsificadas e 
vendidas por mês. O local era 
usado para lavar dinheiro da 
quadrilha de Ecko.

Além da fábrica de bebi-

Operação contra milícia estoura fábrica 
clandestina de bebidas em Guaratiba 
que dava lucro de R$ 252 mil por mês

das, um depósito de botijões 
de gás e um de produtos pira-
tas também foram fechados 
pelos policiais.

A ação desta quarta tem 
como objetivo fechar comér-
cios e serviços ilegais que ge-
ram lucro para a organização 
criminosa. Entre os crimes 
investigados, estão cobranças 
irregulares de taxas de segu-
rança e de moradia; instalações 

de centrais clandestinas de TV 
a cabo e de internet; armaze-
namento e comércio irregular 
de botijões de gás e água; par-
celamento irregular de solo 
urbano; exploração de areais e 
construções irregulares, além 
de outros crimes ambientais; 
comercialização de produtos 
falsificados; contrabando; des-
caminho; transporte alternativo 
irregular; e exploração de esta-

belecimentos comerciais para a 
lavagem de dinheiro.

A operação mobiliza equipes 
do Departamento de Polícia Es-
pecializada (DPE) e da Delegacia 
de Repressão às Ações Crimino-
sas Organizadas e Inquéritos 
Especiais (Draco/IE). Os agentes 
contaram com o apoio do Dis-
que-Denúncia (21 2253-1177), 
que repassou informações rece-
bidas em sua central.

Quatro suspeitos de fraudar 
cartões da SuperVia e causar 
um prejuízo de R$ 15 milhões 
por ano à concessionária fo-
ram presos em flagrante, na 
manhã desta quarta-feira. Três 
dos homens estavam na esta-
ção de trem de Nova Iguaçu, 
na Baixada Fluminense, com 
cartões que seriam fraudados. 
O quarto detido foi localizado 
em Alcântara, bairro de São 
Gonçalo, na Região Metropo-
litana do Rio. Os agentes en-
volvidos na Operação Houdini 
visam a cumprir 17 mandados 
de busca e apreensão.

A investigação sobre o ban-
do é da 20ª DP (Vila Isabel). 
Os policiais monitoraram a 
movimentação do grupo cri-
minoso. Um dos chefes seria 
conhecido como Mágico. Es-
pecialista em tecnologia, ele 
é apontado como o responsá-
vel por quebrar a segurança 
dos cartões, inserir créditos 
falsos neles e passá-los para 
a revenda. Outros integran-
tes da quadrilha ficavam nas 
catracas das estações e os 
ofereciam a usuários da Su-

perVia, com valor menor que 
o da passagem.

- O Mágico conseguia in-
serir dez passagens em um 
bilhete unitário - disse o de-
legado Cristiano Maia, titu-
lar da 20ª DP, em entrevista 
ao "Bom Dia Rio".

Outro chefe do bando é, de 
acordo com a Polícia Civil, um 
homem conhecido como Pau-
lista. Os agentes descobriram 
ainda que a quadrilha tem fun-
ções definidas. Há os olheiros, 
que identificam a presença 
de policiais e de seguranças 
das estações e, assim, evitar 
abordagens. Já os "cavalos" 

Acidente grave na Central deixa ao menos 
duas pessoas mortas e quatro feridas

Suspeitos de integrar bando que frauda cartões e causa 
prejuízo de R$ 15 milhões à SuperVia são presos

Uma colisão envolvendo dois 
ônibus de passageiros deixou ao 
menos duas pessoas mortas, no 
início da tarde desta quarta-feira 
(4), na Avenida Presidente Vargas, 
na altura da Central do Brasil. 

De acordo com o Corpo de 
Bombeiros, o quartel local foi 
acionado por volta das 12h. Quan-
do chegaram, um homem, de 65 
anos, já estava sem vida no local. 
Cinco feridos foram encaminha-
dos para o Hospital Municipal 
Souza Aguiar, no Centro. São elas: 
Edson Alves, de 77 anos; Paulo Lat-
tv, 76; Leontima Lino, 64; Dolores 
Araújo, 70, e Maria Silva, 51.  

Segundo a Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS), das cin-
co pessoas que deram entrada 
no Hospital Municipal Souza 
Aguiar, no Centro, quatro pa-

cientes estão passando por 
atendimento e a quinta pessoa 
não resistiu aos ferimentos e 
faleceu. A SMS não informou o 
nome dessa vítima fatal.

Procurada, a Polícia Militar 
informou que policiais dos mi-
litares do 5ºBPM (Praça da Har-
monia) foram acionados para 
verificar ocorrência de acidente 
de trânsito na Avenida Presi-
dente Vargas, Centro do Rio. No 
local, o fato foi constatado pelos 
policiais. As vítimas foram so-
corridas pelo Corpo de Bombei-
ros para o Hospital Municipal 
Souza Aguiar. "Infelizmente, 
uma não resistiu aos ferimentos 
no local. A Guarda Municipal 
também está no local. A ocor-
rência está em andamento", 
afirma a nota.

Dois presos chegam à delegacia de Vila Isabel 

Foto: Reprodução

são responsáveis por com-
prar os cartões nas bilheterias 
e entregá-los aos chamados 
gerentes. Esses últimos rece-
biam os cartões comprados e 
entregavam para o Mágico.

A polícia informou que a 
investigação continua e tenta 
confirmar uma possível liga-
ção do grupo com uma milí-
cia, que seria o braço armado 
da organização criminosa. 
Os suspeitos presos poderão 
responder pelos crimes de or-
ganização criminosa, estelio-
nato e descaminho. As penas 
somadas podem chegar a 18 
anos de reclusão.

A fábrica clandestina de bebida que foi estourada pela polícia

 Foto: Reprodução

Colisão na Presidente Vargas deixa ao menos dois mortos

Foto: Reprodução



POLÍTICA

Quinta-Feira 05 de Outubro de 2020

6 CIDADES

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSPassando a limpo Foto: Reprodução/TV Globo

otícias falsas 
associaram 
imagem do 
c a n d i d a t o 
como sendo 
chefe da má-
fia dos rebo-
ques da Bai-
xada e como 
proprietário 
de um pátio 

legal para carros rebocados in-
devidamente

A Justiça Eleitoral definitiva-
mente aderiu ao combate às fake 
news. Candidato a vice-prefeito 
na chapa de Rogerio Lisboa, que 
concorre à reeleição em Nova 
Iguaçu, Juninho do Pneu (DEM), 
ganhou duas ações para tirar de 
circulação notícias falsas contra 
ele nas redes sociais. No Whatsa-
pp e no Facebook, publicações as-
sociaram sua imagem como sen-
do chefe da máfia dos reboques 
da Baixada e proprietário de um 
pátio legal para carros rebocados 
indevidamente. 

A primeira ação movida trata 
de injúrias sofridas em grupo de 
WhatsApp específico da Baixa-
da Fluminense. A outra envolve 
dois perfis que publicaram ca-
lúnias contra o candidato no Fa-
cebook. No primeiro caso foi de-
terminado, junto às empresas de 

N
telefonia móvel, a identificação 
da titularidade da linha de quem 
disseminou a notícia falsa. Já a 
outra decisão oficiou a platafor-
ma a informar a identidade por 
trás dos supostos perfis que dis-
seminaram na rede os conteúdos 
impugnados.

As duas decisões foram da 
juíza Mariana Moreira Tangari 
Baptista, da 84ª Zona Eleitoral de 
Nova Iguaçu, e determinaram ain-
da a retirada imediata dos conteú-
dos saíssem do ar nas duas plata-
formas, com a obrigatoriedade de 
comprovação do atendimento às 
medidas para constar nos autos 
dos processos. 

- Apanhei na campanha de 
deputado federal inteira com 
essa história, mas, na época, de-
cidimos não tocar no assunto 
para evitar a disseminação do 
assunto, mas por muito pouco 
não perdi a eleição. O Governo 
do Estado vinha fazendo uma 
série de operações em Magé, São 
João de Meriti, Nilópolis, Belford 
Roxo e, principalmente, em 
Nova Iguaçu, e tudo na estava 
caindo na minha conta. Agora, 
dois anos depois, essa história 
ressurgiu e eu não poderia dei-
xar sem fazer nada. O combate 
às fake news está mais forte do 
que nunca, sobretudo agora, no 

Juninho do Pneu ganha na 
Justiça ações contra fake 
news nas redes sociais

Juninho do Pneu, candidato a vice prefeito na chapa de Rogério Lisboa em Nova Iguaçu passou a limpo as informações falsas

período eleitoral. As decisões 
das sentenças estão aí para pro-
var que não tenho qualquer rela-
ção com o que tentaram atrelar, 
indevidamente, à minha ima-
gem - destaca Juninho do Pneu.

As decisões tiveram base no 
artigo 9º da Resolução TSE nº 
23.610/2019 que veda a divul-
gação de conteúdos, ainda que 
por terceiros, cujas informações 
não sejam fidedignas; e no ar-
tigo 57-D, § 3º, da Lei 9.504/97 
que autoriza a Justiça Eleitoral a 
determinar a retirada de agres-
sões ou ataques a candidatos 
em sítios da internet, inclusi-
ve em redes sociais. Segundo 
a juíza, em seu embasamento 
para os pareceres das decisões, 
notícias falsas podem gerar nos 
eleitores impressão deturpada 

sobre o caráter do candidato, 
afetando até mesmo a legitimi-
dade de uma eleição. 

Fake news nas redes 
O Facebook e o WhatsApp são 

as principais plataformas de difu-
são de conteúdos falsos, segundo 
o Relatório de Notícias Digitais 
2020 do Instituto Reuters, consi-
derado o mais importante estudo 
mundial sobre jornalismo e novas 
tecnologias. No Brasil, o Whatsapp 
foi mencionado como principal 
local por onde mensagens falsas 
são disparadas (35%), enquanto o 
Facebook (24%) é o segundo canal 
mais citado. 

O mesmo relatório mostrou 
que os serviços online são a princi-
pal fonte de informação em diver-
sos países, como Argentina, Coreia 

do Sul, Espanha, Reino Unido, Es-
tados Unidos e Alemanha. Entre 
os brasileiros, o Facebook (54%) e 
o Whatsapp (48%) também estão 
entre as plataformas dominantes 
dos entrevistados ainda que mui-
tos recorram ao Instagram (30%) e 
o Twitter (17%).

O Whatsapp, inclusive, ganhou 
recentemente uma ferramenta 
chamada chatbot - um robô de 
conversas - para checar se a "notí-
cia" que chegou é, de fato, falsa ou 
enganosa. O recurso, produzido 
pela Rede Internacional de Che-
cagem de Fatos (IFCN, sigla em 
inglês), estava disponível em mais 
de 70 países em inglês, espanhol e 
hindi. Agora, estreou na versão em 
português, em parceria com o Ins-
tituto de Tecnologia e Sociedade 
do Rio de Janeiro (ITS Rio).

Para fechar o mês de cons-
cientização sobre o câncer de 
mama e colo de útero, a Secre-
taria de Assistência Social e 
Cidadania de Belford Roxo re-
alizou  uma roda de conversa 
com servidoras e usuárias dos 
equipamentos na Estação da 
Cidadania, bairro Piam, com 
dinâmicas em grupo e palestras 
sobre o Outubro Rosa, além da 
apresentação do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos do Cras X. Duran-
te todo o mês, a Secretaria re-
alizou o mesmo trabalho em 
diversos equipamentos com o 
intuito de levar informações e 
tirar dúvidas.

De acordo com a secretária 
de Assistência Social e Cida-
dania, Brenda Carneiro, o mês 

todo foi pensado e preparado 
para todas as usuárias e servi-
doras do setor. “A programação 
foi feita para acolher essas mu-
lheres e levar a informação até 
elas. Acompanhei tudo de perto 
e também aprendi bastante”, 
resumiu a secretária ao lado da 
palestrante Cátia Ferreira, que é 
fisioterapeuta pélvica na Clíni-
ca da Mulher.

Saúde Mental
Ainda no mesmo dia, o de-

partamento de Saúde Mental 
da Secretaria de Saúde colocou 
os usuários, equipe técnica dos 
Capsi, CapsAD e Caps 2 e con-
vidados de outras secretarias 
para fazer exercícios físicos di-
recionados e zumba na praça de 
Areia Branca. De acordo com o 

P r e f e i t u r a  d e  B e l f o r d  Roxo 
r e a l i z a  r o d a  d e  c o nv e r s a 
c o m  a ç õ e s  d e  c i d a d a n i a

A programação do Outubro Rosa contou com aulas de zumba

Foto: Brenno Carvalho

diretor de Saúde Mental, Paulo 
Patrocínio, o mês de outubro 
foi repleto de atividades com 
orientações sobre o câncer de 

mama e colo de útero. “Quando 
cuidamos do corpo, também 
cuidamos da mente. Unimos 
todas as informações que obti-

vemos durante o mês e coloca-
mos em prática” resumiu Paulo. 
Atualmente, o setor possui mais 
de 1.700 usuários ativos.



Falando de amor

cantora e sam-
bista Criss Massa 
continua a dar 
prosseguimento 
com o “Projeto da 
Massa”, uma roda 
de samba que 
tem como obje-
tivo levar o que 

existe de melhor em termos de 

samba. O evento acontece no 
sábado, 07 de novembro, a par-
tir das 17h, no Bar do Miguelito.

Artista que fala do amor, 
Criss sempre conviveu com 
muita música, desde crian-
ça.  Filha do saudoso Betão, 
um dos integrantes da banda 
“Exporta Samba”, tudo isso 
influenciou a sua formação 

E o “Projeto da 
Massa” continua 
com Criss Massa

A

enata Monteiro, mulher fas-
cinante nos seus 40 anos de 

idade, mãe de Priscila e Isabel, 
Musa do Vasco da Gama, a 

qual ganhou o título pelo Musa 
do Brasileirão 2020, não escon-

de ter sido passista nas escolas 
de samba da Ilha do Governador, Tradição e 
Mangueira, o que deverá prosseguir , pois não de-
siste do carnaval, principalmente o carioca, uma 
vez que ama a “cidade maravilhosa”, seu berço 
natal. É moradora do bairro de Laranjeiras zona 
sul do Rio de Janeiro, foi casada 2 vezes e hoje 
encontra se solteira, sentindo-se muito bem com 
seu estado civil, o que não implica em mudar de 
ideia no futuro, caso apareça alguém que a en-
cante. Só mesmo por amor a musa mudaria sua 
certidão de nascimento, pois ama sua liberdade, 
já que tem seu trabalho, profissão e uma pen-
são militar para seu sustento. Renata Monteiro 

é uma mulher transparente, verdadeira por ser 
amiga  para todas as horas , gosta de se cuidar e 
para isso mantém sua forma física com aulas de 
luta e musculação. Assim conquistou também o 
Campeonato do Mais Belo Bumbum do Brasil 
2020 pela internet, segunda edição. Quanto 
a sua vida social, Renata Monteiro adora res-
taurantes japoneses, gosta de dançar, assistir 
filmes em casa, ir à praia, frequentar piscinas e 
sempre coloca uma fita isolante para ficar com 
sua marquinha em dia e ficar também a pele 
sedosa e muito bem cuidada, com os melhores 
cremes importados.Renata Monteiro leva sua 
vida profissional a sério, não perde seus even-
tos por nada neste mundo, tem o comprometi-
mento extremo com seus compromissos, pois 
para ela, empoderamento, ser sexy e ousada 
não tem limite, uma vez que não quer perder 
seu espaço conquistado na Beleza. Sua frase 
preferida é: Obrigada, meu Deus “.
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esta bandeira – a do samba.
Serviço:
Evento: “Projeto da Massa” – 
roda de samba.

Horário: a partir das 17h.
Data: Sábado – 07\11.
Local: Bar do Miguelito – Praça 
Avaí, Cachambi.
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CCulturando ulturando artística e musical, e a fez se 
voltar para o samba de raiz.

Além de todos estes atribu-
tos artísticos, Criss Massa apre-
senta-se como uma excelente 
produtora cultural. Fundado-
ra e gestora de uma das mais 
tradicionais roda de samba – o 
“Projeto da Massa”, Criss tem 
como objetivo, através deste 
projeto, resgatar antigos sam-
bas que nos reportam a nossa 
memória de raiz.

Ao cantar samba, Criss Massa 
observa e analisa que esta insti-
tuição é de todos e para todos! E, 
com a finalidade de conquistar 
cada vez mais espaços, a artista, 
ao cantar e ao desenvolver o seu 
“Projeto da Massa”, mostra que 
o samba está vivo e presente na 
vida de todos aqueles que se or-
gulham em levantar e levar, por 
todos os cantos deste mundo, 
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Vasco che-
gou a um 
acordo com 
I n d e p e n -
diente pela 
compra de 
B e n í t e z . 
Em video-
conferência 
na manhã 

desta quarta-feira, o presi-
dente Alexandre Campello 
alinhou os últimos detalhes 
com dirigentes argentinos 
para comprar do camisa 10. O 
que não significa que a nego-
ciação está concluída.

Com valores e forma de 
pagamento definidos, o Vas-
co pediu um prazo, de apro-
ximadamente duas semanas, 
para levantar recursos. Sem 
dinheiro em caixa para um 
investimento alto, o clube vai 
pedir ajuda dos patrocinado-
res e pretende realizar uma 
campanha com os torcedores 
para manter o camisa 10.

- Avançou bastante, esta-

O
mos alinhados. Temos um 
prazo de cerca de 15 dias para 
colocar de pé a operação e as 
exigências, como garantias 
e recursos. Chegamos a um 
acordo em relação a números 
e forma de pagamento.

- Estamos tentando via-
bilizar os recursos com 
nossos parceiros, através 
do marketing, e com a pró-
pria torcida. A ideia é en-
volver os patrocinadores 
e a torcida. Esse é o nosso 
projeto – revelou o presi-
dente Alexandre Campello.

Campello não revelou os 
valores da negociação. Na 
semana passada, em contato 
com ge, o diretor esportivo 
do Independiente, Jorge Da-
miani, disse que a oferta é 
de US$ 4 milhões (R$ 22 mi-
lhões) por 60% do camisa 10. 
A primeira parcela US$ 2,5 
milhões (pouco mais de R$ 
14 milhões) seria paga nesse 
ano. O restante seria quitado 
em 2021, em duas parcelas.

Vasco chega a acordo com Independiente 
por Benítez e tenta levantar recursos
 com torcida e patrocinadores

Benítez, Internacional x Vasco


