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PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSForte demais...  Foto: Alisson Negrini/TV TEM

M i n i s t é r i o 
da Saúde 
e s c r e v e u 
em sua 
conta no 
T w i t t e r 
nesta quar-
ta-feira (18) 
que não 
existem re-
médios ou 

outras substâncias que pre-
vinam ou curem a Covid-19. 
E acrescentou que a "maior 
ação" contra o vírus são o 
isolamento social e a adoção 
de medidas de proteção in-
dividuais. Cerca de uma hora 
depois, apagou a mensagem.

O post do ministério era 
uma resposta a uma usuária 
que comentou outro texto 
da pasta. Esse texto falava 
sobre a importância de a po-
pulação procurar uma uni-
dade de saúde após identifi-
car sintomas da doença.

"Olá! É importante lem-
brar que, até o momento, não 
existem vacina, alimento es-
pecífico, substância ou re-
médio que previnam ou pos-
sam acabar com a Covid-19. 
A nossa maior ação contra o 
vírus é o isolamento social 
e a adesão das medidas de 
proteção individual", dizia a 
postagem do ministério.

O
Questionado, o Ministé-

rio da Saúde não havia res-
pondido, até a última atua-
lização desta reportagem, o 
motivo pelo qual o texto foi 
apagado.

A postagem contrariava 
os métodos defendidos pelo 
presidente Jair Bolsonaro no 
combate à pandemia.

Assim que os primeiros 
casos de Covid-19 come-
çaram a ser registrados no 
país, Bolsonaro se posicio-
nou contra as medidas de 
isolamento social, adotadas 
por governos estaduais e 
municipais a partir de orien-
tações de autoridades sani-
tárias internacionais.

Nesta quinta, na cidade 
de Flores de Goiás, Bolso-
naro fez um discurso para 
agricultores no qual voltou a 
criticar o isolamento.

"Graças a  vocês,  que 
não pararam, nós da cida-
de continuamos sobrev i-
vendo.  S e o 'f ique em casa 
e  a  economia a  gente vê 
depois'  fosse aplicado no 
campo,  teríamos desabas-
tecimento,  fome,  miséria 
e  problemas sociais" ,  af ir-
mou B olsonaro.

O presidente também 
tem defendido,  ao longo 
de toda a  pandemia,  o  uso 

Ministério diz em rede social 
que não há remédio que previna 
ou cure Covid, mas apaga post

de medicamentos que,  se-
gundo ele,  curam ou prev i-
nem a doença.

Não há nenhuma compro-
vação científica da eficácia 
dos remédios. Um desses 
remédios propalados por 
Bolsonaro é a hidroxicloro-
quina, mas estudos feitos em 
diversos países não atesta-
ram nenhum efeito positivo 
do medicamento.

Post deletado depois de publicado....tarde demais. Todo mundo viu
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aterial com 
60 fósseis 
originários 
da Chapada 
do Araripe, 
na região 
do Cariri, 
foi apreen-
dido nesta 
s e g u n d a -

-feira (16) na Alemanha, após 
um pedido do Ministério Pú-
blico Federal no Ceará. Os 
exemplares eram comercia-
lizados ilegalmente em um 
site de leilões por 100 mil 
euros, cerca de R$ 630 mil, e 
devem retornar ao país após 
a conclusão da investigação.

Entre os animais fossil i -
zados estavam um pteros-
sauro,  uma raia,  insetos e 
aracnídeos que foram le-
vados do Ceará.  Conforme 

M
a Constituição brasileira, 
os  fósseis  pertencem à 
União.  Conforme o Minis-
tério P úblico,  o  responsá-
vel  pelas vendas em site 
hospedado na Holanda já 
foi  identif icado.

Para verificar a procedên-
cia do material, a Universida-
de Regional do Cariri (Urca) 
fez análise nos exemplares 
e atestou que os animais vi-
veram no estado há mais de 
120 milhões de anos.

“Ao observar as placas de 
calcário em que os insetos de-
talhados aqui estão preserva-
dos, é clara a identificação da 
pedra Cariri, variando de to-
nalidade acinzentada a creme 
e amarelada, com pequenos 
fragmentos de algas e por ve-
zes, dendritos de manganês, 
configurando a característica 

Polícia apreende na Alemanha 
fósseis do Ceará que eram 
vendidos por 100 mil euros

Fósseis achados no Ceará e contrabandeados na Europa são vendidos por até 100 mil euros

típica desta rocha da Forma-
ção Crato e fartamente explo-
rada nos municípios de San-
tana do Cariri e Nova Olinda, 
ambas no Estado do Ceará”, 
detalha o laudo técnico.

Foi realizada parceria com 
o Ministério Público de Ka-
riserslautern, na Alemanha, 

pela Secretaria de Cooperação 
Internacional da Procuradoria-
-Geral da República (SCI/PGR), 
para a apreensão preventiva 
do material após a conclusão 
dos especialistas.

A região do C ariri  cea-
rense é uma das mais ricas 
em fósseis no país.  Crimes 

de contrabando desse tipo 
de material  são comuns, e 
o Ministério P úblico tem 
reforçado a f iscalização 
na área.  Em 2015, alemães 
descobriram uma espécie 
inédita de cobra com patas 
por meio de um fóssil  ex-
traído no Ceará.

O Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) vai 
contar com o apoio logís-
tico das Forças Armadas. O 
auxílio, recorrente na apli-
cação da avaliação que ser-
ve de entrada para o ensi-
no superior, foi autorizada 
nesta quarta-feira pelo mi-
nistro da Defesa, Fernando 
Azevedo e Silva, a pedido 
do Ministério da Educação 
(MEC), por meio de porta-
ria publicada no Diário Ofi-
cial da União.

As organizações militares 
prestarão suporte no arma-
zenamento seguro das pro-
vas do Enem, destaca a por-
taria. O pedido de apoio foi 
feito em 18 de junho pelo 
MEC por meio do Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep). As provas 
da edição 2020 foram pror-
rogadas em função da pan-
demia do novo coronavírus 
e serão aplicadas em 17 e 24 
de janeiro de 2021.

"Dessa forma, as For-
ças Armadas, sob a coor-

denação deste Ministério, 
deverão utilizar os meios 
necessários para prestar 
apoio logístico à realização 
do ENEM 2020, solicitado 
pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(INEP), vinculado ao Minis-
tério da Educação", afirma 
a portaria assinada pelo ti-
tular da Defesa, Fernando 
Azevedo e Silva.

Inicialmente, o governo 
estava resistindo a modifi-
car a data do Enem em fun-
ção da pandemia. Houve até 
campanha publicitária com 

Tragédia em Pipa: 'Era uma família muito feliz', diz avó de 
bebê morto com os pais após desabamento de falésia

Forças Armadas darão apoio logístico no Enem
"Eles eram muito alegres, uma 

família muito feliz". O relato é de 
Sânzia Maria, mãe de Stella Sou-
za, de 33 anos, que morreu em 
uma tragédia na Praia da Pipa ao 
lado do marido Hugo Pereira, de 
32, do filho deles, Sol, de 7 meses. 
O cachorro de estimação da famí-
lia também foi morto depois que 
parte de uma falésia caiu sobre 
eles nesta terça-feira. A família foi 
velada nesta quarta-feira, em uma 
pousada em Pipa, região turística 
do Rio Grande do Norte, e o enter-
ro aconteceu às 9h, no cemitério 
público de Tibau do Sul.

O casal e o bebê aproveitavam 
um dia de folga na praia de Pipa, 
quando parte de uma falésia de-
sabou sobre eles. Todos morreram 
na hora. Falésias são formações 
rochosas ocorridas em regiões lito-
râneas onde paredões de rocha são 
formados à beira dos oceanos.

O amor pelo filho era cons-
tantamente os motivos das 
postagens de Hugo e nas redes 
sociais, com declarações para a 
esposa e o bebê. Em uma foto 
que registrou o nascimento 
do primogênito, ele escreveu: 
"O nascimento do filho Sol foi 
registrado, em um parto em 
casa, como a família queria. "O 
Sol raiou. Nosso filho acaba de 
nascer em casa. Minha mulher 
é uma deusa", publicou.

Éder Jofre, primo de Stella, la-
mentou o ocorrido:

— A família está destruída. Foi 
uma fatalidade. Ninguém poderia 
esperar que isso acontecesse. Os 
dois partiram muito cedo, mas 
deixaram a consciência em cada 
um dos que ficaram de que eles 
viveram bem, aproveitaram a vida 
e que nós saibamos também apro-
veitar a vida —, comentou.

Ministério da Educação (MEC) e o Inep divulgaram os dados do Ideb nesta terça-feira

Hugo, mulher e filho morreram soterrados após queda de parte de uma falésia no Rio Grande do Norte

Foto: Marcelo Theobald

o mote "a vida não pode pa-
rar". Mas, no fim de maio, o 
MEC recuou e anunciou que 
faria mudanças na data, a 
partir de uma enquete com 
os participantes.

A enquete, no entanto, 
não foi seguida pelo gover-
no. Nela, a maioria dos par-
ticipantes optaram por fa-
zer a prova em maio. Mas o 
governo adiou para janeiro, 
sob o pretexto de ter ouvi-
do também as ponderações 
de secretarias estaduais de 
educação e das instituições 
de ensino superior privadas 
e Sociedade 18/11 9h52
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os basti-
dores do 
g o v e r n o 
carioca, os 
r u m o r e s 
são de que 
o segundo 
turno da 
eleição no 
Rio — dis-

putado entre o ex-prefeito 
Eduardo Paes (DEM) e o atu-
al, Marcelo Crivella (Repu-
blicanos)  — pode interferir 
no pagamento do décimo 
terceiro salário do f uncio -
nalismo.  D ois  cenários são 
avaliados em meio ao due-
lo nas urnas.

Em um deles, fontes ava-
liam como forte a possibili-
dade de, no caso de a atual 
gestão — ou seja, Crivella 
— perder, o depósito atra-

N
sar ou de essa obrigação ser 
‘empurrada’ para o próximo 
governo, em 2021.

No outro, levantam a hi-
pótese de o crédito cair na 
conta dos 160 mil servidores 
ativos, aposentados e pen-
sionistas a poucos dias da 
eleição. Mas, para isso, con-
tariam com receita extraordi-
nária, já que há dificuldades 
de caixa. Aliás, a operação 
de antecipação de royalties 
que a prefeitura tentou fazer, 
e foi vetada, era para ajudar 
nesse pagamento.

Prefeitura: até dezembro
A prefeitura já informou 

que “trabalha para pagar (a 
gratificação) conforme a le-
gislação vigente, ou seja, até 
dezembro deste ano”. Até o 
momento, porém, não di-
vulgou uma data. Ontem, a 

Décimo terceiro: 2º turno 
no Rio pode interferir no 
pagamento de servidores

Ex e atual prefeito, respectivamente, Eduardo Paes e Marcelo Crivella disputam a prefeitura neste segundo turno

coluna voltou a questionar 
o município sobre o assunto, 
mas até o fechamento desta 
edição não obteve resposta.

Categoria cobra
Entre os servidores, a fal-

ta de um calendário do dé-
cimo terceiro é motivo de 

preocupação. Inclusive, em 
um ato simbólico que ocor-
rerá hoje na prefeitura, os 
professores da rede muni-
cipal vão cobrar do governo 
uma data para o depósito.

No fim do ano passado, o 
crédito do abono natalino 
dos ser vidores ativos,  apo-

sentados e pensionistas 
atrasou em meio aos blo-
queios nas contas munici-
pais por ordem da Justiça. 
Os arrestos foram para co-
brir repasses que deixaram 
de ser feitos a Organiza-
ções Sociais,  e,  assim, pa-
gar os terceirizados.

A Corregedoria da Receita 
Federal, o Ministério Públi-
co Federal (MPF) e a Polícia 
Federal (PF) deflagraram, na 
manhã desta quarta-feira, a 
operação Armadeira 2, des-
dobramento da primeira fase 
com mesmo nome, em outu-
bro de 2019, para desarticular 
esquema de arrecadação de 
propinas na Receita Federal 
do Rio. Os agentes tentam 
cumprir 46 mandados de bus-
ca e apreensão em empresas e 
residências de auditores fede-
rais, empresários e contadores 
envolvidos no esquema.

Segundo o MPF, a nova fase 
da operação acontece após 
acordos de delação premiada 
com Alexandre Ferrari, um 
dos auditores investigados 
na primeira fase, que volunta-
riamente procurou o MPF. No 
depoimento, ele revelou com 
detalhes o funcionamento, a 
hierarquia e o modo de opera-
ção da organização crimino-
sa, e informou a participação 
de servidores federais que 
ocupam postos estratégicos 
no órgão, além de contadores 
e empresários.

No pedido de busca e apreen-
são, o MPF relata que durante o 
decorrer das investigações sur-
giram elementos probatórios in-
dependentes que corroboram os 
relatos de Ferrari. Os investigado-
res também não excluem a pos-
sibilidade do esquema envolver 
outras pessoas, e afirma que os 
indícios de participação na organi-
zação criminosa e em crimes con-
tra a administração pública "serão 
oportunamente apurados".

Em testemunho, o delator 
narra que a cobrança de pro-
pina ocorre tanto na Divisão 
de Fiscalização, da qual ele 
fazia parte, quanto na Divisão 

Quando será o segundo turno?Lava-Jato faz nova operação contra esquema 
de propina na Receita Federal no Rio Dia 29 de novembro será o 2° 

turno das eleições para prefeitu-
ra em 57 cidades brasileiras que 
não elegeram um candidato no 
1° turno. O número representa 
60% do total de 95 municípios 
onde havia a possibilidade de 
uma segunda rodada de votação 
neste ano. Podem ter segundo 
turno as cidades com mais de 
200 mil eleitores.

Em duas das cidades (Du-
que de Caxias e Volta Redon-
da, ambas no Rio de Janeiro), a 
eleição depende de uma deci-

são da Justiça Eleitoral, já que 
os candidatos mais votados 
estão "sub judice" (ou seja, 
tiveram as candidaturas inde-
feridas, mas ainda recorrem). 
Mesmo tendo recebido mais 
de 50% dos votos válidos, eles 
aguardam para serem decreta-
dos vitoriosos.

Das 57 cidades onde haverá 
segundo turno, 18 são capitais.

As eleições em Macapá, uma 
das cidades onde pode haver se-
gundo turno, foram suspensas 
por causa do apagão no Amapá.

Agentes fizeram apreensões no Leblon e em Teresópolis, na Região Serrana do Rio

 Foto: Reprodução

de Programação, responsável 
por selecionar os contribuin-
tes a serem fiscalizados, e 
que possuía como Auditor-
-Fiscal Marco Aurélio Canal, 
apontado como chefe do gru-
po e denunciado na primeira 
fase da operação.

As investigações do esque-
ma mobilizaram mais de 70 
agentes, que descobriram "um 
complexo arranjo que buscava 
reduzir a cobrança de tributos 
devidos ou blindar empresas 
de fiscalizações". Os envolvi-
dos no caso podem responder 
por concussão, corrupção e la-
vagem de dinheiro. Mulher vota no interior do Pará nas eleições deste domingo (15) 

Foto: Tarso Sarraf/AFP
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m rapaz de 
20 anos mor-
reu depois de 
ser baleado 
na cabeça 
ao chegar na 
porta de casa, 
no bairro de 
Imbariê, em 
Duque de 

Caxias, na Baixada Fluminense. O 
caso ocorreu no último domingo 
(15) e autor do disparo é um aluno 
do Centro de Formação e Aperfei-
çoamento de Praças (Cefap), vizi-
nho da vítima.

Testemunhas contaram à 
polícia que o homem, iden-
tificado como Victor Ma-
cedo, estava conversando 
com duas mulheres e teria 
se assustado quando Rô-
mulo Gabriel Faria da Silva 
desceu de um carro de apli-

U
cativo. Ao perceber a apro-
ximação do rapaz, o futuro 
policial, que segundo tes-
temunhas estava alcooliza-
do, atirou contra ele. 

O caso é investigado pela 
Delegacia de Homicídios da 
Baixada Fluminense (DHBF). 
De acordo com a especializa-
da, diligências estão sendo 
realizadas e o policial não é 
considerado foragido. A po-
lícia tenta descobrir de quem 
era a arma usada pelo aluno, 
já que ele não tem autoriza-
ção para andar armado. 

Em nota, a PM disse que 
"equipes do 15ºBPM (Du-
que de Caxias) foram acio-
nadas para checar uma 
ocorrência envolvendo dis-
paros de arma de fogo na 
Rua Uruana, em Imbariê. 
Chegando ao local, os poli-

Jovem de 20 anos é morto 
por aluno da PM em 
Duque de Caxias

Rômulo Gabriel, 20 anos, foi morto por um aluno da PM

ciais foram informados de 
que um homem foi atingido 
e socorrido ao Posto Hospi-
talar de Imbariê, onde não 
resistiu aos ferimentos".

Ainda segundo a PM, alu-
no Cefap, suspeito de volvi-
mento na ação, se apresentou 
voluntariamente ao comando 
do Centro. Ele foi conduzido 

à 3ª Delegacia de Polícia Ju-
diciária Militar (DPJM) onde 
prestou depoimento e um In-
quérito Policial Militar (IPM) 
foi aberto.

A Secretaria de Estado do 
Ambiente e Sustentabilidade 
(Seas) decidiu tornar sem efeito 
a nomeação do capitão da Po-
lícia Militar Rodrigo Medeiros 
Boaventura, que atuaria como 
superintendente de Combate 
aos Crimes Ambientais. Boa-
ventura responde pela morte 
de Claudia Silva Ferreira, arras-
tada por uma viatura da PM por 
350 metros em 2014.

Na terça-feira, quando ques-
tionada sobre a escolha de um 
policial que responde por homi-
cídio, a Seas se limitou a respon-
der que "Rodrigo Boaventura 
responde a processo e não existe 
nenhuma condenação".

Vinculada à Subsecretaria 
Executiva da pasta, a Superin-
tendência de Combate aos Cri-
mes Ambientais (Sicca) é res-
ponsável pelo "planejamento, 
coordenação e execução nas 
ações de combate aos crimes 
ambientais, integrando os ór-
gãos públicos responsáveis 
pela fiscalização ambiental 
das três esferas do governo", 
como explica o site da secre-
taria. O capitão iria substituir 
Fábio Pinho na função.

Crime sem punição
O capitão Boaventura era 

tenente quando Claudia foi 
morta e arrastada pela Estra-
da Intendente Magalhães. Na 
época, ele comandava a pa-
trulha que realizou a opera-
ção no Morro da Congonha, 
em Madureira, no dia do ho-
micídio. Até hoje, Boaventura 
— apesar de ter permanecido 
algumas semanas preso pelo 
crime à época — nunca foi 
sequer punido administrati-
vamente pela PM pelo crime. 
O policial segue ativo na Polí-
cia Militar, com remuneração 
média de R$ 8.712,86, de acor-

'Eu ainda não sei como vou contar isso para a nossa filha', 
diz esposa de motorista de aplicativo morto por PM

Secretaria volta atrás e desiste da nomeação de PM que 
responde por morte de mulher arrastada em viatura

Familiares do motorista de 
aplicativo Diego Soares Barone 
Campelo Sampaio, de 37 anos, 
morto nesta terça-feira (17) por 
um policial militar a paisana 
durante uma discussão em um 
posto de combustível em Ni-
terói, estiveram na manhã desta 
quarta-feira (18) no Instituto Mé-
dico Legal (IML) de São Gonçalo 
para a liberação do corpo. Ainda 
abalada com a tragédia, a esposa 
da vitima,  a auxiliar de enferma-
gem Hellen Cristina Nascimen-
to disse que a filha do casal, uma 
criança de 8 anos, ainda não 
sabe da morte do pai. 

"Eu nem sei como vou contar 
isso pra ela. Estou muito perdida 
ainda. Estou sem chão. Minha 
filha tem 8 anos apenas, não sei 
por onde começar", desabafou a 
mulher da vítima. 

Segundo Hellen Cristina ape-
nas a imagem que mostra seu 
esposo saindo do carro e indo em 
direção ao policial foi divulgada. 
A família pede para que outra 
imagens sejam anexadas nas in-
vestigações. Ela diz que outra câ-
mera pode ter flagrado a tentativa 
de agressão que o policial tentou 
contra o frentista. 

O motorista de aplicativo Le-
andro Barone, 42 anos, irmão da 
vitima, questiona a nota emiti-

da pela Polícia Militar. A PM diz 
que o agente teria dado ordem 
para que o motorista parasse 
antes dele atirar.

"Ele podia atirar para o alto, não 
precisava atirar no meu irmão. 
Violência não justifica isso que 
aconteceu. Nunca pensei que fos-
se enterrar o meu irmão. Já fui em 
vários enterros, mas nunca pensei 
que um desses fosse ser o do meu 
irmão. Tudo que vejo em casa eu 
lembro do meu irmão. Tudo que 
fizer daqui pra frente, se o policial 
for preso ou não, não vai trazer o 
meu irmão de volta. O que ele fez 
atrapalhou a vida de muita gente. 
Esse rapaz vai ter que conviver 
com isso. Uma vida perdida não 
tem com concertar", lamentou. 

A família ainda não divulgou 
horário e local do sepultamento.

Claudia foi arrastada por 300 metros na Estrada Intendente Magalhães

Foto: Divulgação

do com o site da Secretaria de 
Planejamento e Gestão.

Além do capitão, também 
responde pelo homicídio o sar-
gento Zaqueu de Jesus Pereira 
Bueno. Já os subtenentes Adir 
Serrano e Rodney Archanjo, o 
sargento Alex Sandro da Silva 
e o cabo Gustavo Ribeiro Mei-
relles também respondem pelo 
crime de fraude processual, 
por terem modificado a cena 
do crime, removendo Claudia 
— já morta, segundo a perí-
cia — do Morro da Congonha. 
Serrano e Archanjo estão re-
formados. Os demais seguem 
trabalhando na corporação. Diego Soares Barone Campelo Sampai

Foto: Reprodução
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s 15 mil alu-
nos do Pro-
grama de 
E d u c a ç ã o 
A m b i e n t a l 
(PEA) de 
Belford Roxo 
vão entrar 
na realida-
de virtual. É 

que através de uma parceria das 
Secretarias de Meio Ambiente 
e Educação com o Instituto Jar-
dim Botânico, o programa con-
seguiu para as 38 escolas óculos 
de realidade virtual para visitas 
ao Jardim Botânico. Belford 
Roxo é a primeira cidade con-
templada com o projeto “Jardim 
Botânico vai às escolas”. A sole-
nidade foi realizada na Escola 
Municipal Bispo Moacir de Oli-
veira, bairro Xavantes.

O projeto está previsto para 
iniciar em 2021. Segundo a coor-

A
denadora do PEA, Aliene Dian, 
as visitas ao Jardim Botânico 
eram frequentes para os alunos 
aprenderem na prática sobre os 
cuidados com o meio ambiente. 
“O instituto percebeu esse nos-
so hábito e entrou em contato 
conosco para nos apresentar o 
projeto de realidade virtual”, ex-
plicou Aliene. “Estamos em 70% 
das escolas de primeiro segmen-
to, mas nosso objetivo é alcançar 
100% da rede de ensino”, acres-
centou o secretário de Meio Am-
biente Flavio Gonçalves. 

Para entregar os óculos de re-
alidade virtual, uma equipe do 
Instituto Jardim Botânico foi até 
a solenidade e explicou como 
funcionam. “Existem duas ma-
neiras de visitar o Jardim Botâni-
co de forma virtual. Para as duas 
é preciso baixar o aplicativo Jar-
dim Virtual. A primeira maneira 
é acessando pelo telefone e a se-

Belford Roxo ganha óculos de 
realidade virtual para alunos 
visitarem Jardim Botânico

A solenidade contou com representantes do município no Jardim Botânico

gunda com o óculos que permite 
dar um giro de 360 graus”, expli-
cou o técnico do Centro de Visi-
tação, Bernardo Mendes. “Esse é 
um trabalho de inclusão através 
da inovação e tecnologia. É uma 
nova ferramenta de visitação”, 
acrescentou a chefe do serviço 
de Educação Ambiental, Milena 
Rodrigues, ao lado da chefe do 
setor de Visitas, Márcia Farapo 

e da Educadora Ambiental, Isis 
Braga, que receberam troféus 
AMA (Amigos do Meio Ambien-
te) concedidos pela Secretaria de 
Meio Ambiente. 

Ao lado dos vereadores elei-
tos Matheus igual a você e Dudu 
Canella, o secretário de Educa-
ção, Denis Macedo, destacou a 
importância da educação am-
biental nas escolas. “Se ensinada 

desde a infância, irá se enraizar 
não mente da criança que pode-
rá ser um agente multiplicador”, 
resumiu. Os alunos da Escola 
Municipal Bispo Moacir de Oli-
veira, Ítalo Jair e Suelen Andrade 
de 9 anos foram os primeiros a 
usar os óculos. “Gostei muito. 
Consegui ver as árvores e plantas 
para todo o lado em que eu olha-
va”, disse Ítalo Jair.

Chegou a hora de demons-
trar todo o amor e carinho 
pelo seu animal de estima-
ção. Isto porque a Campanha 
de Vacinação Antirrábica já 
começou, em Queimados, na 
Baixada Fluminense: nesta 
terça (17), 492 animais fo-
ram imunizados contra a do-
ença durante ação realizada 
na Secretaria Municipal de 
Ambiente e Defesa dos Ani-
mais. A cada semana, a Pre-
feitura, por meio da Secre-
taria Municipal de Saúde, 
implantará postos volantes 
em diferentes regiões da ci-
dade, das 8h30 às 14h. Os 
próximos bairros a receber 
o serviço serão Fanchem e 
Santo Expedito.

O aposentado Riberval Le-
mos (74) foi um dos moradores 
a garantir a dose da vacina para 
seu cãozinho, o pequeno Mike. 
“Minha filha viu nas redes so-
ciais da Prefeitura que haveria 
vacinação hoje, então trouxe 
ele aqui e correu tudo muito 
bem. É uma ação importan-
te pelo bem da saúde pública 
dos queimadenses”, declarou 

o morador do bairro Fanchem.
Com previsão de imunizar 

até 15 mil animais, a medida 
é recomendável para cães e 
gatos a partir de quatro me-
ses de vida. “O imunizante 
é de suma importância para 
proteger os bichinhos dessa 
doença extremamente gra-
ve, que além de colocar a 
saúde dos animais em risco, 
pode afetar a pessoa que for 
mordida pelo pet contami-
nado”, alertou o secretário 
da Pasta, Elton Teixeira.

As doses são gratuitas e o 
objetivo da campanha é man-

Guarda Municipal de Duque de Caxias impede 
construção de carvoaria no Capivari

Campanha de Vacinação Antirrábica teve 
início nesse terça em Queimados

Uma operação conjunta 
do Grupamento de Proteção 
Ambiental da Guarda Munici-
pal de Duque de Caxias com a 
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, com apoio do 15º 
Batalhão da PM impediu na 
tarde de segunda-feira (16), a 
construção de uma carvoaria 
clandestina em um terreno da 
Rua Magalhães, no bairro Capi-

vari. As equipes foram ao local 
atendendo denúncia anônima 
de crime ambiental. No terre-
no os guardas municipais des-
truíram quatro fornos.

Oito pessoas encontradas 
no local foram encaminhadas 
pelos policiais militares a 61ª 
DP (Xerém). Como não havia 
a produção de carvão todos fo-
ram liberados.

Ação realizada no bairro Vila do Tinguá imunizou quase 500 animais

Foto: Divulgação

ter o controle da doença no 
município. Para vacinar os 
animais contra a raiva, o res-
ponsável deverá levá-los com 
guia e coleira.

Confira os locais de vacina-
ção desta semana

Data: Quinta-feira (19/11)
Horário: das 8h30 às 14h
Local: Horto Municipal 

(Av. Eduardo Celidônio, s/n, 
Fanchem)

Data: Sexta-feira (20/11)
Horário: das 8h30 às 14h
Local: Igreja Católica de 

Santo Expedito (Rua São Ju-
lião, s/n, Santo Expedito)

Foto: Reprodução
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Bar do Zeca Pa-
godinho anuncia 
a programação 
de shows ao vivo 
que acontecem 
sempre de terça 
à domingo. O pú-
blico poderá cur-
tir o melhor do 
samba com muita 

alegria e segurança, já que o lo-
cal segue respeitando todos os 
protocolos e recomendações 
das autoridades sanitárias.

QUINTA-FEIRA: 19/11
Baile do Pato: Marquinho Pato 

leva ao público uma espécie de 
baile musical, herança do gru-
po Molejo no qual atuou como 

 PROGRAMAÇÃO BAR 
DO ZECA PAGODINHO

O

lá me chamo, Dayane 
Reis, tenho 25 anos,  mi-

neira de  Teófilo Otoni,  
sou modelo, esteticista  e 

também   estudante de Bio-
medicina  em Belo Horizon-

te, Minas Gerais, cidade onde 
moro com a minha família, mas desde 
adolescente sonhei  com a carreira artística. 
Foi no concurso “Garota Sexy Clube” no qual 
estou participando da Terceira Edição que 
enxerguei  a possibilidade de me lançar, me 
tornar um sex symbol e ver minha carreira 
como modelo decolar. "É um sonho antigo ser 

capa de revista masculina e mostrar meu lado 
sensual. Quero provar que tenho potencial, 
que sou sexy e represento a mulher brasilei-
ra com toda a sua naturalidade. No concurso, 
quero mostrar meu lado mais hot, mas sem 
cair na vulgaridade. Sensualidade para mim 
combina com classe e elegância. Quero levar 
isso para o desfile final e conquistar o título”. 
“A capa da Sexy é meu maior objetivo hoje. 
Minha ideia é fazer um ensaio agressivo e ou-
sado, mas refinado. Quero entrar na lista das 
revistas mais vendidas (risos). sou bem deci-
dida e direta, vou buscar o prêmio, "entrei para 
ganhar” disse a mineira  Day Reis.

R
ei

s

além do samba autoral em par-
ceira com Xande de Pilares, 
“Brasileiro Nato”. JP Silva será 
acompanhado por: Alceu Maia 
(cavaco), Evandro Lima (violão), 
Anderson Wilmar (percussão) e 
Márcio Sorriso (surdo).

Paulão Sete Cordas e Júlio Es-
trela: Produtor musical, arranjador 
e violonista, Paulão se apresenta 
com o cantor Júlio Estrela, inter-
pretando os grandes clássicos de 

Candeia, Nelson Cavaquinho, Car-
tola 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 (tan-
tan) e Alex Almeida (surdo).

Shows:18h / 20h30min
Couvert Artístico: R$ 25,00
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DA REDAÇÃO contato@jornalpovo.com.br
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CCulturando ulturando vocalista por oito anos. No show, 
apresenta diversos ritmos de artis-
tas consagrados como, Jorge Ben 
Jor, Djavan, Zeca Pagodinho, Tim 
Maia, Alcione, entre outros. Fazem 
parte do repertório músicas como, 
"Mais Que Nada", "O Show Tem 
Que Continuar", "Vacilão", "Sina", 
"Que Se Chama Amor", "Não Que-
ro Dinheiro". Marquinho Pato será 
acompanhado por sua banda FDP 
(Filhos do Pagode) formada por: 
Luciano (violão), William (bateria), 
Daniel (cavaco e vocal), Mosquito e 
Cinzinho (percussão). 

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

 SEXTA-FEIRA: 20/11
JP Silva: Uma das vozes mais 

potentes e carismáticas do sam-
ba, o cantor, compositor e ins-
trumentista, JP Silva, apresenta 
grandes sucessos do gênero en-
tre eles, “Camarão Que Dorme 
A Onda Leva”, “Pé Na Areia”, 
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esta quarta-
-feira, às 15h, 
o Botafogo 
entrou em 
campo no 
Cefat para 
enfrentar o 
Bangu em 
jogo que va-
leu a classi-

ficação para a final da Taça Rio 
Sub-20. Foi a primeira decisão 
do recém-contratado Ricardo 
Resende, invicto à frente do 
time sub-20. Titular absoluto 
na zaga alvinegra desde que 
se recuperou de lesão, Hen-
rique Luro falou sobre o tra-
balho do novo técnico e a boa 
fase da equipe.

- Estou muito feliz com o mo-
mento em que todos do time 
estão vivendo, só agradecer a 
Deus pela oportunidade de po-
der estar de volta. Ao meu ver o 
Ricardo montou um esquema 
bem ofensivo, o qual valoriza 

N
bem o nosso time. Para mim 
é fundamental o nosso apoio 
defensivo, para que eles, os 
atacantes e meias, possam usu-
fruir de toda qualidade deles ali 
na frente e ficarem tranquilos 
de que vamos dar nosso máxi-
mo para segurar lá atrás.

Zagueiro moderno, como 
se define, ele sonha com 
oportunidade no profissio-
nal, que tem hoje como titu-
lares Marcelo Benevenuto e 
Kanu, dupla de zaga formada 
na base. O futebol é priorida-
de do jovem, que vive o es-
porte também fora das quatro 
linhas. De olho no futuro e em 
sua formação como cidadão, 
Henrique Luro é estudante de 
Jornalismo e divide seus dias 
entre bolas e livros.

- Eu sempre gostei muito 
de acompanhar vários espor-
tes e vi que sendo um jorna-
lista esportivo seria mais uma 
oportunidade de estar neste 

Estudante de Jornalismo, zagueiro 
da base do Botafogo quer ser mais 
que um "jogador comum"

Henrique Luro, zagueiro da base do Botafogo 

ramo, não só falando de fute-
bol, mas de outros esportes 
também e sobre outros assun-
tos do dia a dia. Eu sabia que 
sendo um jornalista, poderia 
cobrir campeonatos, Copas do 
Mundo e realizar matérias e 
contar histórias sobre muitas 
coisas ligadas ao esporte.

- O Botafogo nos incentiva 
bastante a estudar, precisamos 
ser disciplinados dentro e fora 
de campo, nos formar como 
atleta e cidadão. E para ajudar, 
o Botafogo tem uma parceria 
com uma faculdade aqui do Rio. 
A minha nota do Enem me aju-
dou a pegar uma bolsa de 100%, 
portanto resolvi me dedicar aos 
estudos também.

"Eu procuro ser inteligente 
dentro e fora de campo para não 
ser um jogador comum".

O zagueiro de 19 anos con-
quistou a confiança de Ricardo 
e ganhou vaga no time nas últi-
mas seis partidas, entre Carioca 
e Brasileiro, todas encerradas 
com vitórias do Botafogo. De-
pois de seis anos no Corin-
thians, Henrique se mudou para 
o Rio de Janeiro em 2019 e tem 
11 jogos com a camisa alvinegra.


