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Servidores e funcionários de hospitais devem 
ser testados para verificar contágio da Covid-19

Deputados pedem força-tarefa da Defesa Civil e Bombeiros estadual em Cambuci
Surtiu efeito o apelo do vi-

ce-presidente da Assembleia 
Legislativa do Rio (Alerj), de-
putado Jair Bittencourt (PP), 
para a Secretaria de Estado de 
Saúde (SES) regularizar a situa-
ção dos leitos para tratamento 
de pacientes de Covid-19 no 
Noroeste Fluminense. O Diário 
Oficial desta quinta-feira (11) 
publicou a Resolução n° 2150, 
que autoriza o repasse de valo-
res ao município de Bom Jesus 
do Itabapoana, cujo Hospital 
São Vicente de Paulo é referên-
cia regional para o tratamento 
de pacientes com coronavírus.

Jair Bittencourt discursou 
na Alerj no dia 27 de outubro 
pedindo atenção especial do 
secretário Carlos Alberto Cha-
ves com a situação do hospital, 

iante do 
a u m e n t o 
do núme-
ro de casos 
de pessoas 
com Co-
vid-19 no 
Estado do 
Rio de Ja-
neiro, a As-
s e m b l e i a 

Legislativa (Alerj) votou, nesta 
quinta-feira (19/11), o projeto de 
lei 2.672/2020, que determina tes-
tagem em massa para servidores, 
empregados e trabalhadores de hos-
pitais públicos e particulares. A me-

D
dida tem o objetivo de verificar o 
contágio pelo coronavírus entre os 
profissionais, observando aqueles 
que possuem anticorpos e os que 
podem estar com a doença de forma 
assintomática.

De autoria da deputada Alana 
Passos (PSL), a medida se estende 
àqueles que não exercem as ativi-
dades-fim na Saúde, ou seja, todos 
que atuam presencialmente nas 
unidades em outras funções, tais 
como área administrativa, serviço 
de copa, lavanderia, limpeza, se-
gurança, entre outros. A proposta 
ainda pode receber emendas das 
comissões e ser modificada. 

"O projeto traz um direito funda-
mental de todos, e é básico testar-
mos quem está na linha de frente, 
ainda mais com o aumento de infec-
tados no estado. É uma medida que 

pode preservar a vida dos próprios 
trabalhadores, de seus familiares e 
de toda a população, considerando 
que muitos podem ser assintomáti-
cos", justifica Alana Passos.

e posteriormente promoveu um 
encontro de Chaves com secre-
tários de Saúde de Cardoso Mo-
reira, Bom Jesus do Itabapoana 
e São José de Ubá, no qual rela-
taram as dificuldades enfrenta-
das pelos municípios.

Além de habilitar leitos de 
UTI para tratamento dos pacien-
tes de Covid-19, a resolução da 
SES também autorizou o paga-
mento de mais de R$ 2 milhões 
(R$ 2.201.600,00) ao Hospital 
São Vicente de Paulo, referente 
aos atendimentos realizados 
em UTI, no período de desabili-
tação de leitos junto ao Ministé-
rio da Saúde.

A liberação de recursos para 
a unidade de saúde também foi 
um pedido feito pelo deputado 
Jair Bittencourt em seu discurso 

na Alerj direcionado ao secre-
tário Carlos Alberto Chaves. A 
normalização dos leitos permi-
tirá que pacientes com Covid-19 
continuem sendo atendidos 
no hospital regional, sem a ne-
cessidade de transferência para 
municípios distantes como Bar-
ra Mansa, Volta Redonda e até 
mesmo Rio de Janeiro.

“Agradeço ao secretário Car-
los Alberto Chaves pela sensi-
bilidade e eficiência no aten-
dimento de uma demanda tão 
importante para nós do Noroes-
te Fluminense. Com seriedade, 
vem resolvendo os problemas e 
está sempre disposto a ouvir. A 
política pública feita sem vaida-
des e com união traz benefícios 
para a população”, afirma o de-
putado Jair Bittencourt.
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governo de 
São Pau-
lo recebeu 
na manhã 
desta quin-
ta-feira as 
p r i m e i r a s 
120 mil do-
ses da va-

cina Coronavac, produzida 
pela empresa chinesa Sino-
vac. A vacina é testada e de-
senvolvida em parceria com 
o Instituto Butantan.

As doses chegaram de 
avião no Aeroporto Inter-
nacional de Guarulhos e 
foram recebidas durante 
evento que contou com a 
presença do governador 
João Doria, do secretário de 
saúde, Jean Gorinchtey, e o 
diretor do Instituto Butan-
tan, Dimas Covas.

O
A vacina está em fase f i-

nal de testes em voluntá-
rios.  Caso sua eficácia seja 
comprovada, ela poderá 
ser autorizada para uso 
emergencial pela Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária.  Esse primeiro lote 
que chegou nesta quin-
ta-feira é apenas parte da 
parceria entre o governo 
paulista e a empresa chi-
nesa.  Se a vacina for eficaz, 
São Paulo receberá até 6 
milhões de doses do labo-
ratório chinês.  Na próxima 
semana, também chegarão 
insumos para a produção 
da vacina no país.

At u a l m e nte ,  o  B u t a nt a n 
te m  c a p a c i d a d e  p a ra  p ro -
d u z i r  2  m i l h õ e s  d e  v a c i -
n a s  p o r  d i a .

Segundo Ricardo Pala-

São Paulo recebe primeiras 120 
mil doses da vacina CoronaVac

A CoronaVac é produzida pela farmacêutica Sinovac

cios, o resultado preliminar 
que avalia a eficácia da va-
cina pode sair antes do es-
perado. De acordo com ele, 
como o número de infec-
ções pela doença no Brasil 
esta crescendo, é possível 
que a quantidade de casos 
necessárias para tirar uma 

conclusão saia dentro de 
poucas semanas.

Nesta terça-feira (17), a 
revista médica "Lancet In-
fectious Diseases" publicou 
finalmente a versão final do 
estudo com os resultados 
das fases 1 e 2 do teste da Co-
ronaVac, realizadas na China 

para medir segurança e eficá-
cia de vacina.

O trabalho reitera resulta-
dos bem-sucedidos divulga-
dos antes, mas agora tem a 
chancela de uma revisão in-
dependente e lista algumas 
limitações da vacina que os 
cientistas estão observando.

Um ex-deputado federal e 
estadual do Ceará foi preso 
em flagrante, na manhã desta 
quinta-feira (19), com R$ 2 mi-
lhões em espécie que estavam 
guardados em caixas de apa-
relhos de televisão. O dinheiro 
foi achado em uma empresa 
operada pelo chefe da organi-
zação criminosa.

A operação KM Livre, que 
prendeu o ex-deputado, inves-
tiga desvio de recursos públi-
cos, fraudes em licitações, lava-
gem de dinheiro, entre outros 
crimes no estado, conforme o 
delegado Carlos Joelson, coor-
denador da operação.

A prisão ocorreu durante o 
cumprimento de um dos 27 

mandados de busca e apreen-
são realizados pela Polícia Fe-
deral em Fortaleza e em cidades 
de mais dois estados - Rio Gran-
de do Norte e Rio de Janeiro, 
onde foram apreendidos valo-
res em euro e ouro.

Na primeira fase da Operação 
Km Livre, realizada em 2016, a 
polícia apreendeu mais de R$ 
5,9 milhões em espécie no mes-
mo local, uma empresa ligada 
ao ex-deputado Adail Carneiro. 
Os investigadores, entretanto, 
não confirmaram ter sido ele o 
ex-deputado preso nesta quinta.

R$ 600 milhões em 20 anos
Segundo a Polícia Federal, o 

esquema acontece há mais de 
20 anos e já movimentou cerca 

Eleições 2020: Propaganda eleitoral 
gratuita retorna sexta-feira

Ex-deputado do Ceará é preso em flagrante com 
R$ 2 milhões de origem suspeita, segundo PF

Com o pouco tempo de campa-
nha para o segundo turno, a pro-
paganda eleitoral gratuita retorna 
nesta sexta-feira (20/11) e encerra 
em uma semana, no dia 27. A or-
dem de veiculação em rádio e TV 
foi definida por sorteio: Marcelo 
Crivella (Republicanos) abrirá o 
programa no primeiro dia e Eduar-
do Paes (DEM), no último.

Nesse período, os dois candida-
tos vão se alternar na ordem diária. 
O bloco de propaganda eleitoral 
ocupará 20 minutos por dia (no to-
tal), exceto no domingo. Além dis-
so, haverá 25 minutos de inserções 
ao longo das programações.

As TVs Globo, Record, Band e 
CNT exibirão o horário eleitoral 
gratuito dos candidatos do mu-
nicípio do Rio. Já o SBT trans-
mitirá os de São Gonçalo e a TV 
Brasil, de São João de Meriti.

Na última quarta-feira, a res-
ponsável pela fiscalização da pro-
paganda eleitoral no município 
do Rio, juíza Luciana Mocco, e o 
coordenador estadual da fisca-
lização da propaganda eleitoral, 
juiz Luiz Márcio Pereira, reuni-
ram-se, por meio de videocon-
ferência, com representantes de 
emissoras de rádio e televisão e 
dos candidatos à Prefeitura.

Uma grande quantidade de dinheiro foi apreendida pela Polícia Federal

Candidatos terão mais uma semana de propaganda eleitoral

Foto: Marcelo Theobald

de R$ 600 milhões em um es-
quema fraudulento em licita-
ções públicas promovidas pela 
Prefeitura Municipal de For-
taleza. Procurada, a prefeitura 
informou que "considerou não 
saber do que trata a operação, 
visto referir-se apenas de uma 
investigação em torno de uma 
empresa privada, sem que ne-
nhum servidor público muni-
cipal ou órgão da administra-
ção do Município tenha sido 
alvo da operação".

A assessoria da gestão mu-
nicipal destacou ainda que 
"posiciona-se em apoio a toda 
e qualquer operação séria e 
isenta que investigue o uso de 
recursos públicos".
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andidato à 
reeleição, o 
prefeito do 
Rio, Marce-
lo Crivella, 
xingou o 
governador 
de São Pau-
lo, João Do-
ria (PSDB), 

de "vagabundo" e usando 
termos homofóbicos em 
reunião com filiados a seu 
partido político que disputa-
ram a eleição para vereador, 
na noite desta quarta-feira, 
na Barra da Tijuca, no Rio. 
Um dos presentes registrou 
em vídeo o trecho em que 
Crivella se exalta.

Quando uma especta-
dora criticou organizações 
sociais que atuam na área 
da Saúde, Crivella respon-
deu: "Eu entrei na Justiça 
contra esses vagabundos. 

C
Tinha dinheiro pra pagar 
aos funcionarios,  eles pe-
garam e pagaram fornece-
dor,  que tinha que pagar 
dia 10 de dezembro. E fal-
tou dinheiro.  Todas essas 
OSs (inaudível). . .  Sabe de 
quem é essa OS de São Pau-
lo? É do Doria.  Viado! Vaga-
bundo!".  Veja o vídeo:

O vídeo foi publicado no 
Facebook pelo presidente 
do Império Serrano, Sandro 
Avelar, na noite de quarta-
-feira. Avelar apoia Eduardo 
Paes no segundo turno. O 
GLOBO apurou que o en-
contro de fato ocorreu nesta 
quarta-feira.

Após a publicação do ví-
deo pelo Sonar, a assessoria 
de Crivella emitiu uma nota 
pedindo desculpas para 
João Doria e classificou as 
ofensas do prefeito como 
"excessos".

Crivella xinga Doria em 
reunião com apoiadores

Crivella e Doria, em 2017.  Amigos para sermpre.  Nem tanto, mestre..

"A fala foi um momento 
de revolta pela OS reter o sa-
lário de médicos e enfermei-
ros, mesmo tendo recebido 
da Prefeitura. Em tempos de 
pandemia, isso pode custar 
vidas. Marcelo Crivella pede 
desculpas pelos excessos, e 
ao governador João Dória", 

declarou ao dar um "reply" 
no tuíte do Sonar.

O governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), publicou no 
Twitter na manhã desta quinta-
-feira, uma resposta aos xinga-
mentos homofóbicos de Mar-
celo Crivella (Republicanos) em 
um encontro com apoiadores. 

Na postagem, Doria lamentou 
que "um pastor que deveria ser 
um exemplo, faça ataques, use 
palavrões" e afirmou que Cri-
vella "se apequena e lamentavel-
mente encerra seu ciclo de forma 
melancólica", se referindo a uma 
possível derrota no segundo tur-
no contra Eduardo Paes (DEM).

O procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras, informou ao 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
nesta quinta-feira (19) que abriu 
uma apuração preliminar para 
investigar uma mobilização de 
órgãos do governo para tentar 
anular as investigações do caso 
das rachadinhas envolvendo o 
senador Flávio Bolsonaro (Re-
publicanos-RJ).

A manifestação é uma resposta 
à determinação do ministro Ricar-
do Lewandowski, do STF, de que 
a PGR avaliasse se há elementos 
para investigar o caso.

A decisão do ministro é a pra-
xe no STF e está prevista nas 
regras internas da Corte. Isso 
porque o pedido de investiga-
ção partiu da deputada federal 
Natália Benevides (PT-RN).

Pela Constituição, cabe à PGR 
investigar políticos com foro pri-
vilegiado. A defesa de Flávio mo-
bilizou órgãos do governo para 
encontrar falhas na conduta da 
Receita Federal, mas não teriam 
encontrado provas de qualquer 
irregularidade.

Os advogados do senador 
afirmam que funcionários da 
Receita violaram direitos dele 
para produzir relatórios.

O procurador-geral da Repúbli-
ca afirmou que se forem encon-

trados indícios concretos de even-
tuais crimes poderá pedir uma 
investigação formal ao STF.

“A presente notícia-crime deu 
ensejo à instauração de Notícia 
de Fato [apuração preliminar] no 
âmbito desta Procuradoria-Geral 
da República, a fim de viabilizar a 
apuração preliminar dos fatos nar-
rados e suas circunstâncias, em 
tese, na esfera penal”, escreveu.

Aras disse que um suposto 
ato de improbidade no caso 
não seria competência da Cor-
te, porque esse tipo de ação não 
tem foro privilegiado e tramita 
na primeira instância.

Encontro
Segundo reportagem da revis-

ta Época, os advogados de Flávio 
afirmaram, em conversa registra-

TSE cria comissão para acompanhar investigação 
da PF sobre hackers no processo eleitoral

PGR abre apuração sobre ajuda do governo a 
Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas

O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), mi-
nistro Luís Roberto Barroso, 
determinou nesta quinta-fei-
ra a criação de uma Comissão 
de Segurança Cibernética para 
acompanhar a investigação da 
Polícia Federal sobre ataques 
hackers sofridos pela Corte 
no último domingo, quando 
foram realizadas eleições mu-
nicipais. Também estão sendo 
investigadas outras ações co-
ordenadas por parte de grupos 
criminosos para tentar desle-
gitimar o processo eleitoral.

A suspeita é de que as pes-
soas que atuaram contra o 
TSE sejam as mesmas inves-
tigadas em dois inquéritos 
no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF): um que apura fake 
news e ataques contra minis-
tros do supremo e outro que 
investiga atos antidemocráti-
cos organizados nesta ano. O 
ministro Alexandre de Mora-
es, relator de ambos os inqué-
ritos, vai presidir a comissão 
do TSE. O grupo também vai 
elaborar estudos sobre ações 
de prevenção e enfrentamen-
to de ilícitos decorrentes da 
ação de hackers.

Além de Moraes, integram 
a comissão o corregedor-
-geral do TSE, ministro Luis 
Felipe Salomão; o delegado 
federal Disney Rosseti, as-
sessor Especial de Seguran-
ça Institucional do TSE; dois 
juízes auxiliares do TSE e 
um representante da Secre-
taria da Tecnologia da Infor-
mação (STI) do TSE.

A comissão leva em con-
ta que, no dia do primeiro 
turno, ocorreram “inciden-
tes em sistemas on-line do 
Tribunal Superior Eleitoral 
potencialmente decorren-
tes de ataques cibernéticos 
praticados de modo crimi-
noso e mediante ação co-
ordenada de grupo com a 
finalidade de prejudicar o 
processo eleitoral”.

Segundo o TSE, as inves-
tidas cibernéticas contra o 
TSE registradas no domingo 
não têm relação com o atra-
so de duas horas e meia na 
divulgação dos resultados 
da votação, mas podem ter 
ocasionado instabilidades 
no aplicativo e-Título e no 
sistema de processo judi-
cial eletrônico. brasil 18.

O senador Flavio Bolsonaro está na mira da PGR

 Foto: Reprodução

da em 25 de agosto, ter descober-
to a chave para derrubar as inves-
tigações na Justiça.

Na visão da defesa do sena-
dor, documentos provariam a 
existência de uma organização 
criminosa instalada na Receita 
Federal, responsável por levantar 
informações que embasariam os 
relatórios de inteligência do Coaf.

Um desses relatórios revelou 
o esquema das "rachadinhas" 
que, segundo o Ministério Pú-
blico Federal, teria a participação 
de Flávio, filho do presidente 
Jair Bolsonaro. Segundo as in-
vestigações, dinheiro público da 
Assembleia Legislativa do Rio 
de Janeiro foi desviado por meio 
das "rachadinhas", quando o par-
lamentar de pegar de volta parte 
do salário dos funcionários.
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Polícia Ci-
vil indiciou 
cinco ho-
mens por 
i n t o l e r â n -
cia religio-
sa e racis-
mo nesta 
q u a r t a - f e i -
ra, dia 18, 

às vésperas do Dia da Cons-
ciência Negra. Os suspeitos 
tentaram impedir realização 
de uma missa afro na Igreja 
Sagrado Coração de Jesus, 
que fica na Glória, na Zona 
Sul do Rio, no dia 20 de no-
vembro de 2019. São eles: 
Filipe Machado Botelho, 
Alexandre Guimarães Bo-
telho, Jonathan Santana da 
Silva, Bruno Farias Mendes 

A
e Álvaro Alberto Ferreira 
Mendes Junior.

Durante a missa, um gru-
po de fiéis conservadores 
entrou no interior da pa-
róquia para conversar com 
Padre Paulo na tentativa de 
impedi-la, mas não foi ou-
vido. Houve uma confusão 
e a polícia chegou a ser cha-
mada. O padre conseguiu 
celebrar a missa afro, mas os 
integrantes permaneceram 
no local e fizeram orações 
em latim e em voz alta, para 
atrapalhar a celebração.

Não foi a primeira vez que 
algo assim aconteceu. No iní-
cio de 2018, um presépio em 
tamanho real, montado pelo 
padre e artista plástico Wan-
derson, na praça em frente ao 

Polícia indicia cinco pessoas por 
intolerância religiosa e racismo em 
caso de missa afro na Glória, em 2019

Igreja do Sagrado Coração de Jesus, na Glória

Palácio São Joaquim, sede da 
Arquidiocese do Rio, na Glória, 
foi alvo de vandalismo. A deco-
ração portava uma mensagem 

contra a corrupção no país. Em 
uma postagem feita no Face-
book na ocaisão, o sacerdote 
disse ter sido informado por 

moradores de rua que um gru-
po teria passado pelo local por 
volta das 23h30 do dia 3 de ja-
neiro e destruído o presépio.

Personalidades negras brasi-
leiras se uniram para participar 
de uma campanha que pede a li-
berdade do produtor de eventos 
Angelo Gustavo Pereira Nobre, 
de 28 anos. Gustavo, como é mais 
conhecido, está preso desde o dia 
3 de setembro, acusado de ter par-
ticipado do roubo de um carro em 
agosto de 2014, no Flamengo, na 
Zona Sul do Rio. A defesa aponta 
que ele foi preso injustamente 
após a vítima do crime alegar que 
o reconheceu através de uma foto 
publicada numa rede social.

Ao todo, 12 famosos partici-
param da campanha. São eles os 
atores Jonathan Azevedo, Jona-
than Haagensen, Jeniffer Nasci-
mento, Marcello Melo Jr., Rapha-
el Logan, Babu Santana e Rafael 
Zulu.; os cantores Preta Gil, Thia-
guinho, Lennon L7 e Djonga; e 
a filósofa Djamila Ribeiro. Em 
vídeo, todos recitam trechos de 
uma carta escrita de próprio pu-
nho por Gustavo pouco depois 
de ele ter sido preso. No texto, o 
jovem expressa que a acredita ter 
sido vítima de racismo.

"Fui preso injustamente, 
nem sei o que dizer…Da (até) 
um nó na garganta (Como vou 
me defender?). A Justiça no 
Brasil não tem como entender. 
É tanto preconceito, já não 

tem pra onde correr. (...) Fico 
muito indignado, minha raça 
tem um álbum. Meu coração e 
minha mente seguem tranqui-
los. Paciência é uma virtude. 
Eu sou Luz na escuridão", es-
creveu o produtor na carta.

Após duas transferências, 
Gustavo atualmente está detido 
no presídio Romeiro Neto, em 
Magé, na Baixada Fluminense. 

Foragido, PM suspeito de participar da execução de 
Fernando Iggnácio é afastado da atividade operacional

Artistas participam de campanha pela liberdade 
de produtor preso após reconhecimento por foto

Apontado como um dos 
suspeitos de executar o con-
traventor Fernando Iggnácio, 
o cabo da Polícia Militar Ro-
drigo da Silva Neves foi afas-
tado do trabalho nas ruas. De 
acordo com a PM, o agente 
que é considerado foragido 
vai prestar serviços admi-
nistrativos na corporação 
enquanto responde a proce-
dimento do Conselho de Re-
visão Disciplinar, que poderá 
resultar num Inquérito Poli-
cial Militar (IPM).

Em nota, a assessoria da 
PM informou que a Correge-
doria Geral "vai acompanhar 
o inquérito instaurado pela 
Delegacia de Homicídios da 
Polícia Civil e prestará todo o 
apoio necessário para colabo-
rar com os autos".

O Portal dos Procurados 
divulgou na quarta-feira o 
cartaz pedindo informações 
que possam ajudar a Delega-
cia de Homicídios da Capital 
(DHC) a localizar Rodrigo da 
Silva Neves. Um mandado 
de prisão já foi expedido 
pela Justiça.

Herdeiro de Castor de An-

drade, Iggnácio foi atingido 
por cinco tiros de fuzil quan-
do caminhava sozinho para 
pegar um carro blindado no 
estacionamento de uma em-
presa de táxi aéreo na Zona 
Oeste do Rio. O crime ocorreu 
no dia 10 de novembro, por 
volta das 13h30, quando ele 
voltava de uma viagem à An-
gra dos Reis, na Costa Verde.

Com o auxílio de câmeras 
de vigilância, a DHC iden-
tificou o imóvel onde es-
tavam as armas de grosso 
calibre e o veículo usado na 
fuga. Agentes foram ao lo-
cal na noite de terça-feira e 
apreenderam quatro fuzis. 
Ao menos dois deles foram 
usados no dia do crime.

Campanha pela liberdade de Gustavo Nobre tem participação de 12 famosos

Foto: Reprodução

Recentemente, foi realizada 
uma audiência com novas tes-
temunhas de defesa que esta-
vam com o produtor no dia e 
no horário do crime. A revisão 
criminal será enviada ao Minis-
tério Público, para parecer do 
procurador. A expectativa é que 
seja realizado um julgamento 
ainda neste ano, na primera se-
mana de dezembro. O policial Rodrigo Neves está foragido

Foto: Reprodução
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Prefeitura de 
Belford Roxo 
realizou nes-
sa semana a 
certificação 
da primei-
ra turma de 
s e r v i d o r e s 
no Curso 
Básico em 

Libras. O evento aconteceu na 
Fundação de Desenvolvimento 
Social de Belford Roxo (Funbel), 
e contou com cerca de 15 for-
mandos. O curso teve a carga 
horária de 30 horas, ocorridas 
ao longo de três meses. 

Pensando no direito e neces-
sidade da comunidade surda 
belforroxense, o curso básico em 
Libras surgiu no intuito de facili-
tar, prioritariamente, o primeiro 
atendimento nos órgãos públi-
cos do município.

A turma foi formada por fun-
cionários das Secretarias de As-
sistência Social, Meio Ambien-
te, Mulher, Saúde e Trabalho. 
Cada pasta inscreveu ao menos 
um servidor que trabalha di-

A
retamente com o público para 
estar participando. 

Satisfeita com o resultado, a 
presidente da Funbel, Clarice 
Castro, falou sobre ter atingido 
além do objetivo. “Aa sensação 
é muito boa, pois estamos tra-
zendo não só mais benefícios 
ao primeiro atendimento e sim 
somando também na área profis-
sional de cada aluno”, resumiu.

“O foco dessa primeira turma 
só para funcionários foi auxiliar 
no primeiro atendimento aos 
surdos em suas secretarias. Casos 
eles não consigam dar prossegui-
mento, entrarão em contato com 
o Cemil (Central Municipal de 
Intérpretes de Libras), que dará 
continuidade”, afirmou o pro-
fessor Carlos Fidalgo, pedagogo 
pós-graduado em Libras e espe-
cialista em Tradução e Interpre-
tação. Fidalgo ressaltou também 
o prazer de ter lecionado para a 
turma. “Para mim, esse contato 
com os funcionários da prefei-
tura trouxe grande relevância na 
questão de acessibilidade dos ór-
gãos. A falta de inclusão bloquea-

Belford Roxo ganha 
certificação da primeira turma 
de  Libras no curso básico

Professor Carlos e a presidente da Funbel, Clarice Santos, com os formandos

va o direito dos surdos de terem 
acesso aos serviços oferecidos. É 
uma grande satisfação saber que 
agora eles conseguirão ser com-
preendidos e atendidos,” relatou. 

A aluna e psicóloga da Secreta-
ria de Assistência Social, Pâmela 
Rodrigues, mostrou a importância 
do aprendizado para sua área de 
atuação. “Esse curso me abre várias 
portas. Eu atuo no programa Família 
Acolhedora. Então, isso me facilita 
muito na comunicação caso haja 

na família alguém que tenha essa 
necessidade. Pretendo dar continui-
dade fazendo, mais para frente, uma 
pós-graduação em Libras”, finalizou.

 A aluna Ana Cláudia expressou 
sua gratidão em ter tido a opor-
tunidade de conhecer a língua 
realizando uma apresentação em 
Libras no fim do evento. “Para 
mim foi muito gratificante saber 
que além de poder ajudar ainda 
melhor na minha Secretaria, vou 
poder aplicar com todas pessoas a 

minha volta que precisarão desse 
ensinamento”, afirmou. 

A segunda edição do curso 
contará, além de nova turma para 
funcionários, uma turma para 
a população. Acontecerá na se-
gunda quinzena de dezembro. As 
inscrições que ocorreram entre 
os dias 17 e 18 de novembro fo-
ram esgotadas no primeiro dia as 
40 vagas.  A surpresa da próxima 
edição foi o número relevante de 
deficientes auditivos inscritos.

Os artistas e as instituições cul-
turais de Queimados que se candi-
dataram aos benefícios concedidos 
pela Lei Aldir Blanc podem come-
morar: nesta segunda-feira (16), a 
Prefeitura de Queimados divulgou 
a lista dos contemplados pelo auxí-
lio. Os nomes podem ser acessados 
no site oficial do órgão ou na página 
do Conselho Municipal de Cultura.

O projeto do Legislativo Na-
cional, intermediado pela Se-
cretaria Municipal de Cultura e 
Turismo (Semuctur), consiste 
em assistir financeiramente pro-
fissionais e espaços que atuam 
na produção cultural.

Os artistas vencedores recebe-
rão uma cota de R$ 2,5 mil cada e 
as instituições terão subsídios de 
R$9.000, R$15.000 ou R$21.000 
mediante análise de critérios. De 
acordo com o Presidente do Conse-
lho Municipal de Cultura de Quei-
mados, Leandro Santanna, uma 
força-tarefa foi montada pela equi-
pe da Semuctur a fim de facilitar o 
atendimento da classe artística no 
processo de inscrição.

“Este projeto do Legislativo 

Lei Aldir Blanc: Prefeitura de Queimados 
divulga lista de contemplados

A ajuda chegará na hora certa para os beneficiários

Foto: Divulgação

Nacional é muito importante para 
todas as cidades. Nossa missão é 
fazer esses recursos chegarem à 
maioria dos trabalhadores culturais 
de Queimados que, infelizmente, 
tiveram suas atividades interrompi-
das devido à pandemia do novo co-
ronavírus. Houve plantões no ponto 
facultativo do Servidor Público e no 
Dia de Finados para tirar dúvidas da 
população tanto por telefone, quan-
to presencialmente”, destacou.

Para não perder o benefício, 
é preciso ficar atento: as insti-
tuições devem cumprir o prazo 
para envio da documentação 
final que será solicitada por 
e-mail e os artistas devem en-
tregar os vídeos (requisitos na 
etapa de inscrição) até dia 27 
deste mês. O edital do processo 
pode ser acessado no site http://
queimados.rj.gov.br. Para mais 
informações: 21 2665-1541.

ANIVERSARIANTE DA SEMANA
LUCAS É O CARA

Dia 21 de novem-
bro é dia de festa para 
o clã do amigo Mar-
celinho das Crianças, 
diretor da Câmara 
Municipal de Nova 
Iguaçu. É comemo-
rado o aniversário de 
9 anos do seu filho 
Lucas. A mamãe 
Roberta também 
está muito feliz e or-
gulhosa desse lindo 
presente que Deus 
concebeu para esse 
casal. Parabéns para 
todos e, lógico, um 
parabéns especial 
para o Lucas.
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ÁBADO: 21/11
Renato Milagres: 
Vindo de uma fa-
mília de músicos, 
Renato começou a 
cantar samba aos 15 
anos e desde então 

não parou. O que era um en-
contro semanal com amigos da 

escola e vizinhos transformou-
-se em um compromisso com o 
melhor da música. Hoje, cantor 
e compositor, apresenta ao pú-
blico um repertório de sambas 
autorais e sucessos como, "Alma 
Boêmia”, "Reciprocidade", "Até 
Onde Vamos" entre outros. Re-
nato Milagres será acompanha-

 PROGRAMAÇÃO BAR 
DO ZECA PAGODINHO

S

alavras do ex-fazendei-
ro impactaram a todos 

os que estavam presen-
te no evento e foi notícia 

em diversos sites e mí-
dias. "Ellen Santana vem 

somando sucesso em sua 
carreira, capa da Revista Sexy, Musa do 
Carnaval Carioca, Miss Bumbum, muito 
melhor do que Andressa Urach e Raissa 
Barbosa. Maravilhosa, atriz e modelo que 
vai aparecer muito ainda na televisão 
brasileira, a maior coelhinha de todos os 
tempos". Essa foi a frase que Cartolouco 
disse a respeito da Musa.

Ellen Santana que é última capa da revista, foi 
também a última Miss Bumbum eleita, recebeu 
amigos e família em uma festa fechada na Zona 
Norte de São Paulo. Entre os convidados esta-
vam ex-participantes do reality A Fazenda e do 
Big Brother Brasil. A musa falou sobre a emoção 
de posar para uma edição histórica da Playboy.
“Olha, depois de ter sido eleita a última Miss 
Bumbum, fazer a última capa da Playboy 
Portugal foi a maior emoção que senti na 
minha vida. Estou muito agradecida a todos 
os profissionais envolvidos na realização 
desse projeto, tanto da revista quanto da 
festa, que foi maravilhosa”, disse.
Por Renato Ferreira

Sa
n

ta
n

a

Tempos”, fazendo uma viagem 
pelo que há de melhor no gênero. 
No repertório, clássicos que não 
podem faltar, entre eles, “Aqua-
rela Brasileira”, “Vazio”, “Coração 
em Desalinho”, “Ex-Amor”, “Tá 
Escrito”, “Deixa a Vida Me Levar”.

RDN: É um grupo de pagode 
com a gíria da noite carioca, apre-
sentando ao público o melhor 
do samba do pagode. Formado 
por músicos profissionais que já 

acompanharam grandes nomes 
do samba e da MPB, como, Al-
cione, Arlindo Cruz, Caetano Ve-
loso, Gilberto Gil e outros mais, 
RDN é composto por: Rhuan 
André (voz), Bruno Mayor (cava-
quinho), Diego Douglas (violão), 
Jr Marreta (pandeiro), Rogério 
Barros (reco) e Sandrinho Olivei-
ra (percussão).

Shows: 12h30min/ 16h30min 
/ 20h30min
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n
El
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n
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CCulturando ulturando do por: Vitor de Souza (cavaqui-
nho), Marcio Ricardo (violão), 
Flávio Patrocínio (sopros), Waltis 
Zacarias (tantan), Juninho da 
Mangueira (pandeiro) e Luciano 
Magalhães (surdo).

Grupo Arruda:  Com 15 anos 
de carreira, o grupo apresenta ao 
público um repertório com uma 
mistura de clássicos e músicas 
autorais. O Arruda é formado 
por: Maria Menezes (vocal) Gus-
tavo Palmito (repique mão e per-
cussão), Fabão Araújo (surdo), 
Marcelinho (tantan), Anderson 
Popó (percussão geral), Nego 
Josy (voz e pandeiro), Vitor Bu-
dóia (violão) e Armandinho do 
Cavaco (cavaquinho).

Marcelo Furtado:  Com trinta 
anos de carreira, o cantor e com-
positor Marcello Furtado, leva 
ao palco do Bar do Zeca Pagodi-
nho, o show, “Samba de Todos os 

P

Foto: Divulgação Carlos Caramello
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A bela Musa, Modelo e Miss Bumbum Ellen Santana Causou 
em festa na apresentação da última  capa da Playboy Portugal

 "Muito melhor do que Andressa Urash e Raissa Barbosa" 
Foram palavras de Cartolouco, ex-participante de A Fazenda

GA
TA

GA
TA

  D
O

D
O

el
le

ns
an

ta
na

or
ig

in
al

el
le

ns
an

ta
na

or
ig

in
al



IN
FO ESPORTES8

Sexta-Feira 20 de Novembro de 2020 

8
PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol Foto: Lucas Merçon / Fluminense FC

euforia dos 
t o r c e d o r e s 
do Flumi-
nense pelos 
oito jogos 
de invenci-
bilidade deu 
lugar a pre-
o c u p a ç ã o 
após as duas 

derrotas seguidas no Campe-
onato Brasileiro, para os times 
mistos de Grêmio e Palmeiras. 
No próximo domingo, a equi-
pe comandada por Odair Hell-
mann tenta interromper a série 
negativa diante do Inter, no Bei-
ra-Rio. E o treinador começará a 
esboçar a escalação nos treinos 
desta quinta e sexta-feira.

Mesmo na boa sequência, 
nem todos os jogadores eram 
unanimidade entre os tricolo-
res. Apenas nomes como Dodi, 
Danilo Barcelos, Nino, Luccas 
Claro e Fred passaram incó-
lumes de críticas, enquanto 
os demais vez ou outra eram 
contestados. Por isso, o ge faz a 
seguinte pergunta aos torcedo-
res: “Quem merece ganhar uma 

A
chance no time titular do Flu-
minense?” Listamos algumas 
opções para posições em que 
não há consenso:

Marcos Felipe
O goleiro de 22 anos come-

çou 2020 no time, já que Muriel 
recuperava o condicionamento 
físico em razão da fratura na 
mão no fim de 2019, e voltou 
a jogar em agosto após lesão 
muscular do titular. Deu conta 
do serviço quando foi acionado 
e havia sofrido só dois gols em 
quatro jogos até a derrota por 3 
a 1 para o São Paulo, sua última 
partida. Quase ganhou a posi-
ção depois de Muriel falhar na 
eliminação na Copa do Brasil, 
mas apesar da temporada irre-
gular o camisa 27 recebeu voto 
de confiança de Odair.

Calegari
Promovido ao elenco profis-

sional em 2020, o jovem de 18 
anos ganhou uma chance como 
titular na lateral-direita depois 
de Igor Julião não se firmar na 
posição após a saída de Gilberto. 

É hora de mudar alguma coisa 
no Fluminense. Duas derroratas 
seguidas acende o sinal de alerta

Lucca escuta instruções de Odair em treino do Fluminense

Chegou a emendar 10 partidas 
como titular, entrou no top 5 de 
jogadores com as maiores mé-
dias de desarmes no Brasileiro 
(4,43 por jogo), mas saiu do time 
por Covid-19 e não recuperou a 
vaga quando retornou. Tem tido 
seu nome lembrado novamente 
após as más atuações de Julião 
nas últimas partidas.

Yuri
O volante começou o ano 

como titular, perdeu a vaga, 
voltou ao time novamente, mas 
ficou um longo período fora 
de combate por causa de uma 

pubalgia. Dos 21 jogos que dis-
putou até aqui na temporada, 
começou em 16, mas desde que 
se recuperou tem sido só acio-
nado no segundo tempo.

André
Destaque da mesma geração 

sub-17 que revelou Calegari, o 
jovem volante também subiu 
esse ano e tem quatro jogos na 
equipe, um deles como titular. 
Ainda não conseguiu se firmar 
e tem alternado aparições na 
lista de relacionados do time 
principal com presenças entre 
o sub-20 e o sub-23.

Miguel
Caçula do grupo, o meia de 

17 anos chegou a ter uma boa 
quantidade de oportunidades 
no começo da temporada em 
razão dos muitos desfalques: 
fez 15 jogos, sendo quatro 
como titular. E mostrou ser-
viço com quatro assistências, 
mas no decorrer do ano foi 
perdendo espaço. Apesar de 
ser relacionado para quase 
todos os jogos, tem sido pou-
quíssimo acionado por Odair. 
Sua última aparição foi contra 
o Sport no dia 20 de setembro, 
pela 11ª rodada do Brasileiro.


