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Brasil tem 
161.871 mor-
tes por coro-
navírus con-
firmadas até 
as 13h desta 
s e x t a - f e i r a 
(6), segun-
do levanta-
mento do 
consórcio de 

veículos de imprensa a partir de 
dados das secretarias estaduais 
de Saúde.

Desde o balanço das 20h de 
quinta-feira (5), 7 estados atua-
lizaram seus dados: BA, CE, GO, 
MG, MS, RN e TO.

Veja os números 
consolidados:

161.871 mortes confirmadas
5.617.844 casos confirmados
Às 8h, o consórcio publicou 

a primeira atualização do dia 
com 161.779 mortes e 5.614.302 
casos.

Na quinta-feira, às 20h, o ba-
lanço indicou: 161.779 mortes 
confirmadas desde o início da 
pandemia, 609 em 24 horas. 
Com isso, a média móvel de 
mortes no Brasil nos últimos 7 
dias foi de 392, maior do que a 
da véspera, porém ainda abaixo 

O
da marca de 400. A variação foi 
de -17% em comparação à mé-
dia de 14 dias atrás, indicando 
tendência de queda nas mortes 
por Covid.

Em casos confirmados, des-
de o começo da pandemia 
5.614.258 brasileiros já tiveram 
ou têm o novo coronavírus, com 
23.317 desses confirmados em 
24 horas. A média móvel de no-
vos casos nos últimos 7 dias foi 
de 16.837 por dia, uma variação 
de -24% em relação aos casos 
registrados em dua semanas. Ou 
seja, também indica queda em 
relação aos últimos 14 dias.

É a menor média móvel de 
casos de Covid registrados des-
de o dia 23 de maio, quando es-
tava em 16.715.

O estado do Amapá nova-
mente não teve atualizações 
em 24 horas. Segundo a Se-
cretaria de Saúde, o apagão 
ocorrido no estado desde a 
noite de terça (3) segue im-
possibilitando o fechamento 
do boletim.

Brasil, 5 de novembro
Cinco estados apresentam in-

dicativo de alta de mortes: Santa 
Catarina, Rondônia, Ceará, Per-
nambuco e Rio Grande do Nor-

Casos e mortes por coronavírus 
n o  B r a s i l  a i n d a  p r e o c u p a 
g r a n d e  p a r t e  d a  p o p u l a ç ã o

te. Outros 14 estados e o DF têm 
curvas que apontam queda.

Vale ressaltar que há estados 
em que o baixo número médio 
de óbitos pode levar a grandes 
variações percentuais. Os dados 
de médias móveis são, em geral, 
em números decimais e arre-
dondados para facilitar a apre-
sentação dos dados.

Estados
Subindo (5 estados): SC, RO, 

CE, PE e RN
Em estabilidade, ou seja, o 

número de mortes não caiu 
nem subiu significativamente 
(7 estados): RS, PA, BA, MA, PB, 
PI e SE

Em queda (13 estados + o DF): 
PR, ES, MG, RJ, SP, DF, GO, MS, 

MT, AC, AM, RR, TO e AL
Não atualizou (1 estado): AP
Essa comparação leva em 

conta a média de mortes nos 
últimos 7 dias até a publicação 
deste balanço em relação à mé-
dia registrada duas semanas 
atrás (entenda os critérios usa-
dos pelo G1 para analisar as ten-
dências da pandemia).

Números de casos de Coronavírus no Brasil continua em ritmo  preocupante
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p r e s i d e nt e 
Jair Bolso-
naro (sem 
p a r t i d o ) 
disse nesta 
s e x t a - f e i -
ra (6), em 
F l o r i a n ó -
polis (SC), 
que Donald 

Trump "não é a pessoa mais 
importante do mundo". Pela 
manhã, o democrata Joe Bi-
den passou o republicano em 
mais dois estados considera-
dos chave para definir quem 
será o próximo presidente dos 
Estados Unidos — Pensilvânia 
e Geórgia.

"Eu não sou a pessoa 
mais importante do Brasil, 
assim como Trump não é 
a pessoa mais importante 

O
do mundo, como ele bem 
mesmo diz. A pessoa mais 
importante é Deus, a hu-
mildade tem que se fazer 
presente entre nós", disse.

Bolsonaro torce pela reelei-
ção de Trump. As projeções 
da imprensa americana, en-
tretanto, têm apontado que 
Biden está mais próximo de 
vencer a disputa. Até as 13h, 
o resultado das eleições nos 
EUA ainda estava sendo apu-
rado (acompanhe a apuração 
em tempo real aqui).

O democrata lidera em 3 
dos 5 estados ainda em aber-
to – Georgia, Nevada e Pensil-
vânia. Se vencer em qualquer 
um desses 3, atinge os 270 vo-
tos no Colégio Eleitoral neces-
sários para ser sagrado o novo 
presidente dos EUA.

Bolsonaro diz que Trump 
'não é a pessoa mais 
importante do mundo'

Bolsonaro diz que Trump 'não é a pessoa mais importante do mundo'

Para conseguir se reeleger, 
Trump precisa reverter o resul-
tado nos três estados e ainda 
ganhar na Carolina do Norte.

Sem citar os números, Bol-
sonaro afirmou ainda que as-
siste ao que acontece "na polí-
tica externa" e que "em certos 

momentos somente uma coisa 
nos interessa e encoraja e nos 
fortalece, é Deus sempre aci-
ma de tudo."

Puxado pela alta nos preços 
dos alimentos e das passagens 
aéreas, o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), considerado a inflação 
oficial do país, avançou 0,86% 
em outubro, acima da taxa de 
0,64% registrada em setem-
bro, divulgou nesta sexta-fei-
ra (6) o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

Trata-se da maior alta para 
o mês desde 2002, quando a 
taxa foi de 1,31%, e também 
da maior taxa desde dezem-
bro de 2019, quando avançou 
1,15%. Em outubro de 2019, a 
variação havia sido de 0,10%.

No acumulado em 2020, o 
IPCA passou a registrar alta 
de 2,22% e, em 12 meses, de 
3,92%, acima dos 3,14% ob-
servados nos 12 meses ime-
diatamente anteriores. Com 
a forte aceleração, a inflação 
de 12 meses está agora ape-
nas 0,08 ponto percentual 
abaixo do centro da meta de 
inflação do governo para este 
ano, que é de 4%.

O resultado ficou ligeira-
mente acima do esperado. A 
mediana das projeções de 35 

consultorias e instituições 
financeiras consultadas pelo 
Valor Data era de uma taxa 
de 0,84%.

Alimentos seguem 
pressionando

A maior variação (1,93%) 
e o maior impacto (0,39 
ponto percentual) na in-
f lação vieram, mais uma 
vez, do grupo alimentação 
e bebidas,  embora tenha 
desacelerado sobre o avan-
ço de 2,28% registrado em 
setembro. No ano, a inf la-
ção dos alimentos acumula 
alta de 9,37%.

Ação conjunta recolhe mais de 
45 mil aparelhos TV Box

Inflação acelera para 0,86% em outubro, 
maior alta para o mês desde 2002

Policiais da Coordenadoria 
de Recursos Especiais (Core), 
da Polícia Federal e agentes da 
Receita Federal apreenderam, 
nesta quinta-feira, 45.680 
aparelhos de TV Box importa-
dos de forma irregular, em Ita-
guaí, na Baixada Fluminense. 
Segundo as investigações, os 
equipamentos possuem apli-
cativos ilegais de streaming 
de filmes e de canais de TV 

a cabo e foram avaliados em 
cerca R$ 35 milhões.

Os aparelhos foram locali-
zados após troca de informa-
ções e um trabalho de inte-
gração entre as polícias Civil 
e Federal e Receita Federal, 
em continuidade a ações 
realizadas para apreender 
equipamentos eletrônicos 
irregulares e coibir a prática 
deste tipo de crime.

Inflação sobe 0,86% em outubro

 Foto: Arquivo pessoal

Entre os itens que mais 
subiram, destaque para ali-
mentos como o arroz (13,36%, 
após alta de 17,98% em se-
tembro), óleo de soja (17,44%, 
após avanço de 27,54% em se-
tembro) e carnes (4,25%, após 
alta de 4,53% em setembro).

Houve aceleração na va-
riação de itens como tomate 
(de 11,72% em setembro para 
18,69% em outubro), frutas 
(de -1,59% para 2,59%) e ba-
tata-inglesa (de -6,30% para 
17,01%). No lado das quedas, 
os destaques foram os preços 
da cebola (-12,57%), da cenou-
ra (-6,36%) e do alho (-2,65%). Aparelhos de TV Box apreendidos durante ação em Itaguaí: mais de 45 mil unidades

 Foto: Divulgação
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situação do 
governador 
a f a s t a d o 
Wilson Wit-
zel (PSC) se 
complica a 
cada novo 
capítulo do 
processo que 

julga seu impeachment. Especia-
listas comentaram, em entrevista 
ao DIA, sobre a decisão do Tribu-
nal Misto em dar continuidade à 
ação de impeachment de Witzel. 
O tribunal, formado por cinco 
desembargadores e cinco depu-
tados estaduais, votou por una-
nimidade (10 a 0), na tarde desta 
quinta-feira.

De acordo com o cientista 
político Paulo Baía, o atual ce-
nário é desfavorável para Wil-
son, já que, além de ter acatado 
a denúncia, o tribunal também 
aceitou reduzir o salário de Wit-
zel em 1/3. Ele recebeu, em ou-
tubro, R$ 14.621,33, a previsão é 
que a remuneração líquida caia 
para R$ 9,7 mil. Além disso, foi 

A
determinado que ele saia do Pa-
lácio Laranjeiras, onde mora. 

Após a decisão, o governador 
afastado foi até as redes sociais. 
Em uma publicação, ele alegou 
que o processo político tem 
como objetivo desgastá-lo, "es-
pecialmente pela esquerda e por 
bolsonaristas extremistas". Além 
disso, citou Jesus Cristo ao relatar 
que nem o mesmo teve um jul-
gamento justo, porém, cumpriu 
seu propósito. 

Ao comentar as declarações 
do governador afastado, Pau-
lo Baía disse que esse já era o 
comportamento esperado, já 
que todo réu se considera ino-
cente. "Ele já vem fazendo dis-
curso de perseguição política 
desde o início. Inclusive, disse 
que irá pedir asilo. Ele tem am-
plo direito de defesa. As falas 
dele são normais de um pro-
cesso judicial", finalizou.  

A reportagem também entrou 
em contato com Michael Mohal-
lem, graduado em Direito pela 
PUC-SP, com extensão em Ciên-

Especialistas comentam 
sobre julgamento de 
Witzel: 'Difícil reverter'

Julgamento do Tribunal Misto que aconteceu nesta quinta-feira

cia Política pela UnB. De acordo 
com ele, o resultado (10 a 0) do 
julgamento desta quinta-feira, 
que pode não se confirmar pos-
teriormente, é um indicativo de 
que a situação de Witzel é difícil 
de reverter. 

"A votação é uma etapa adi-
cional. É o recebimento da de-
núncia pelo Tribunal Misto. Já 
tivemos a etapa na Assembleia 
Legislativa e essa agora é a 
abertura propriamente dito. O 
placar pode não se confirmar, 
mas como foi a maioria ampla, 
há sinalizações de que será di-
fícil de reverter", disse.

Mohallem também comen-
tou sobre as publicações de 
Wilson nas redes sociais. "É na-
tural que ele faça esses tipos de 
declarações. Há até uma análise 
correta quando ele diz que "a 
política tem usado o processo 
penal e o impeachment para 
afastar aqueles que não conse-
guem derrotar nas urnas", por-
que fica a impressão para eles 
[políticos] de que o processo de 
impeachment era usado como 
instrumento político, de retira-
da do mandatário quando ele 
não conseguia ter o controle da 
maioria. Isso é o uso equivocado 

do processo de impeachment, 
porém, ele é constitucional e 
autorizado pelas constituições 
dos estados, constituição fede-
ral e pela lei do impeachment", 
afirma o cientista político.

Além disso, Michael diz que no 
caso de Witzel, há evidências de 
que o governador afastado possui 
ilegalidades, já que a Polícia Fe-
deral já apontou elementos que 
indicam depósitos e contratos 
com o escritório de advocacia da 
esposa (Helena Witzel). "São ele-
mentos robustos, não são provas 
definitivas, mas elevam o grau de 
suspeita e dúvida", finaliza.

A pesquisa Datafolha divul-
gada na quinta-feira (05) mos-
trou que o prefeito Marcelo 
Crivella (Republicanos) conse-
guiu descolar dois pontinhos 
de Martha Rocha (PDT), na 
disputa pela Prefeitura do Rio.

A mudança está dentro da 
margem de erro, mas mostrou 
uma quebra da trajetória as-
cendente das candidatas à es-

querda: Martha permaneceu 
no mesmo patamar e Bene-
dita da Silva (PT) perdeu dois 
pontos.

Os entrevistadores foram a 
campo em uma semana deci-
siva para a campanha do atual 
chefe do Palácio da Cidade, 
em que suas cartas mais for-
tes foram usadas: a reabertu-
ra total da cidade em meio à 

pandemia, o "pacote de bon-
dades" enviado à Câmara e, 
principalmente, a entrada do 
presidente Jair Bolsonaro na 
campanha

Em primeiro lugar isolado, 
Eduardo Paes (DEM) deve dei-
xar o circo pegar fogo, espe-
rando pela definição de quem 
vai disputar o segundo turno 
com ele.

Apagão no AP deixa Alcolumbre 
furioso com o governo, e Lei do Gás 
sofrerá mudanças no Senado

O respiro de Crivella em um momento decisivo

Furioso com o apagão no 
Amapá a dez dias das elei-
ções municipais, o presidente 
do Congresso Nacional, Davi 
Alcolumbre (DEM), que é do 
Amapá, cobra do governo 
uma solução imediata e deci-
diu apoiar mudanças na nova 
Lei do Gás, que espera apro-
vação no Senado.

A relatoria do texto, já 
aprovado na Câmara e que o 
governo tentava aprovar sem 
modificações no Senado, fi-
cará com o senador Eduardo 
Braga (MDB-AM).

O texto deve sofrer mu-
danças, defendidas por Bra-
ga, em relação a abertura do 
mercado de térmicas a gás in-
flexíveis (que geram energia 
de forma ininterrupta). Ele 
também vem criticando posi-
ções do Ministério das Minas 
e Energia.

Cerca de 89% do Amapá 
está há 60 horas sem ener-

gia, desde uma explosão no 
linhão de Tucuruí, em que 
transformadores foram atin-
gidos por raios.

O irmão de Alcolumbre, Jo-
siel, candidato à Prefeitura de 
Macapá, é alvo de ataques de 
opositores por conta do apa-
gão. A prefeitura da capital 
decretou estado de calamida-
de pública.

O MME tenta trazer gerado-
res a óleo de Manaus e pediu, 
segundo relatos no Congres-
so, 30 dias para a normaliza-
ção completa da situação.

Segundo especialistas, o 
sistema elétrico do Amapá 
não tem um plano de segu-
rança ou "backup". Além dis-
so, a empresa de energia do 
estado, a CEA, tem ficado de 
fora de planos de privatiza-
ção, que poderiam ampliar 
investimentos no setor, por 
pressão política. Ela é contro-
lada pelo governo do estado.

O prefeito Marcelo Crivella

 Foto: Brenno Carvalho
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H e v e l y n 
da Sant’An-
na Rosa, 
jovem de 
17 anos que 
morreu ba-
leada com 
um tiro na 
cabeça, na 
noite des-

ta quinta-feira, teria sido víti-
ma de feminicídio. Segundo 
o pai de Hevelyn, Helton da 
Sant'Ann Rosa, o ex-compa-
nheiro da filha não aceitava o 
fim do relacionamento. 

O pai da jovem compareceu, 
nesta sexta-feira, ao Instituto 
Médico Legal e pediu justiça 
pela filha.

"Minha filha foi covarde-
mente assassinada com um 
tiro na testa por um canalha, 

U
que não aceitava a separação. 
Ela nunca quis ficar com ele", 
disse Helton da Sant’Anna 
Rosa, pai de Hevelyn.

O ex-companheiro da jo-
vem, identificado pelo pai 
como Alexandre Soares, o 'No-
vinho', teria atirado na cabeça 
de Hevelyn, enquanto a moça 
segurava o filho no colo. O cri-
me aconteceu na comunida-
de da Carobinha, em Campo 
Grande, Zona Oeste do Rio, 
onde ela morava.

Hevelyn deu entrada na UPA 
de Campo Grande I, na quinta-
-feira, às 20h27, com perfura-
ção de arma de fogo na região 
frontal, já com pressão arterial 
inaudível e sem pulso. Apesar 
dos esforços da equipe médica, 
ela foi a óbito às 20h35.

Segundo informações prelimi-

'Minha filha foi covardemente 
assassinada', diz pai de jovem de 17 
anos morta com um tiro na cabeça

nares da Polícia Militar, a vítima 
teria sido socorrida com uso de 
um carro. A partir das caracterís-
ticas indicadas, policiais militares 
do 40º BPM (Irajá) localizaram o 
veículo na região da Carobinha.

De acordo com informa-
ções da Delegacia de Homi-
cídios da Capital (DHC), as 
investigações estão em an-
damento para apurar a mor-
te de Hevelyn da Sant'Anna 

Rosa. Diligências estão sendo 
realizadas para esclarecer as 
circunstâncias do caso.

Ainda não há informações 
sobre a data e local de sepulta-
mento da jovem.

Policiais militares dos 18º 
BPM  (Jacarepaguá) e 9° BPM 
(Rocha Miranda) realizam nesta 
sexta-feira uma operação contra 
a milícia que domina as comuni-
dades nos bairros da Praça Seca, 
na Zona Oeste do Rio e Campi-
nho, na Zona Norte. Logo com 
a chegada dos PMs, moradores 
relataram nas redes sociais um 
intenso confronto na localidade 
conhecida como Morro do Fubá. 

Dois homens suspeitos de 
integrarem a criminalidade lo-
cal foram baleados e morreram. 
Cinco milicianos foram presos. 
A PM também apreendeu fuzis, 
granadas e uma pistola. Dezes-
seis veículos roubados foram 
recuperados e 32 botijões de gás 
foram apreendidos.

Na comunidade da Chacri-
nha, na Praça Seca, a polícia 
estourou um depósito usado 
como central clandestina de dis-
tribuição de rede internet. Hou-
ve apreensão de vários equipa-
mentos, mas nenhuma pessoa 
estava no local.

A operação ocorre após cri-
minosos usarem as redes sociais 
para divulgar videos mostrando 
o poderio local. Moradores rela-

tam diariamente o abuso da mi-
lícia que atua na região. 

Na quinta-feira (5), a Força-
-Tarefa da Polícia Civil prendeu 
um criminoso apontado como 
segurança do chefe da milícia 
na comunidade do Campinho. 
Edmilson Gomes de Menezes, o 
Macaquinho, e Leonardo Luccas 

Mulher morre após ser baleada na 
cabeça em Campo Grande

Ação da PM contra a milícia em Campinho 
e Praça Seca tem dois mortos

Uma mulher morreu na 
noite de quinta-feira, dia 5, 
após ser baleada, em Campo 
Grande, Zona Oeste do Rio. 
Hevelyn da Sant'Anna Rosa 
foi socorrida após ser ferida 
na cabeça e levada para a UPA 
Campo Grande I. Ela chegou à 
unidade "já com pressão arte-
rial inaudível e sem pulso", de 
acordo com a Secretaria esta-
dual de Saúde.

A Polícia Militar foi aciona-
da. A assessoria da corpora-
ção, por meio de nota, disse 
que "segundo informações 

preliminares, a vítima teria 
sido socorrida com uso de 
um carro. A partir das carac-
terísticas indicadas, policiais 
militares do 40º BPM locali-
zaram o veículo na região da 
comunidade da Carobinha, 
em Campo Grande".

A Polícia Civil, por meio da 
Delegacia de Homicídios da 
Capital (DHC), está à frente do 
caso e, por meio de nota, disse 
que "as investigações estão em 
andamento" e "diligências estão 
sendo realizadas para esclarecer 
as circunstâncias do caso".

PM apreende fuzis durante operação contra grupos paramilitares que atuam na Praça Seca e Campinho

Foto: Reprodução

Pereira, o Leleu, são acusados 
de comandar o crime na região. 

Segundo investigações, a 
dupla faz parte da narcomilícia, 
resultado da união entre mili-
cianos e traficantes.

A ocorrência desta sexta-feira 
(6) foi registrada na 29ª DP (Ma-
dureira).

Pai de Hevelyn, Helton da Sant’Anna Rosa, compareceu ao IML

 Foto: Luciano Belford

Mullher foi levada para a UPA de Campo Grande

Foto: Brenno Carvalho
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M i n i s t é r i o 
Público Es-
tadual em 
I t a p e r u n a , 
no Noroeste 
F l u m i n e n -
se, acatou 
d e n ú n c i a 
contra o 
prefeito Dr. 

Vinícius (DEM), e requereu à 
Justiça, em caráter de urgência, 
a suspensão dos efeitos do De-
creto 6322/2020, que permite 
a contratação de funcionários 
temporários em período eleitoral 
usando R$ 13 milhões destina-
dos ao município para combate à 
pandemia da Covid-19. 

A denúncia de improbidade 
administrativa foi apresentada 
ao Ministério Público pelo de-
putado estadual Filippe Poubel 
(PSL), presidente da frente par-
lamentar que investiga o uso de 
recursos públicos para enfrenta-
mento e prevenção ao coronaví-
rus nos municípios.

Na representação ao MP, Fili-
ppe Poubel alertou para o uso de 
R$ 4 milhões para aquisição de 
insumos e R$ 9 milhões para con-

A pandemia trouxe sérios 
problemas em diversas áreas. 
Uma delas é a Educação. No 
ano letivo de 2020 as ativida-
des sociais presenciais ficaram 
marcadas pela necessidade de 
adaptação devido ao surto de 
Covid-19, que gerou a imple-
mentação de medidas de dis-
tanciamento social. Em Belford 
Roxo, a Secretaria Municipal de 
Educação implantou o projeto 
de reforço escolar presencial e 
facultativo nas disciplinas de 
ciências, matemática, história, 
geografia e português para alu-
nos matriculados no 9º anos de 
escolaridade e ciclo IV da Edu-
cação de Jovens e Adultos (EJA). 
As aulas presenciais serão nas 
escolas municipais Heliópolis, 
Rudá Iguatemi Villanova, São 
Bento, Jardim Gláucia e Ciep 
Simone de Beauvoir. O número 
máximo será de 20 alunos por 
horário em cada polo.

tratação de funcionários em pe-
ríodo eleitoral e no momento de 
flexibilização da economia com a 
redução no contágio e número de 
casos da Covid-19 em Itaperuna.

O deputado alerta que a real 
finalidade das contratações seria 
para atuação de “cabos eleitorais 
e militantes digitais” durante a 
campanha deste ano.

“O prefeito não tem responsa-
bilidade com o dinheiro público 
nem compromisso com a mo-
ralidade. Caso o prefeito pague 
um salário mínimo para cada 
contratado temporariamente, 

De acordo com a Secretaria 
de Educação, os polos funcio-
narão nos seguintes horários: 
9h às 11h e das 14h às 16h. A 
expectativa é que o processo 
de adesão tenha a participação 
de cerca de 200 estudantes. As 
inscrições terminam no sába-
do (7 de novembro) e podem 
ser feitas no seguinte endereço 
eletrônico: https://forms.gle/
Z4TZMxAaTeV9S9hJ9.  “O pro-
jeto visa, entre outras coisas, 
preparar esses alunos para in-
gressarem no ensino médio. A 
pandemia nos pegou de surpre-
sa, mas a Secretaria de Educa-
ção busca de todas as formas so-
luções para que os estudantes 
não sejam prejudicados”, ava-
liou o secretário municipal de 
Educação, Denis Macedo, des-
tacando que os “aulões” para os 
alunos serão entre os dias 11 e 
27 de novembro, de acordo com 
o quadro de horário.

Ministério Público pede suspensão de contratação 
de pessoal pela Prefeitura de Itaperuna

Prefeitura de Belford Roxo oferece aula de reforço
em cinco disciplinas para alunos do 9º ano e da EJA

Inflação sobe 0,86% em outubro

Denis Macedo, secretário de Educação

 Foto: Arquivo pessoal

 Foto: Arquivo pessoal

ele terá 9 mil cabos eleitorais. 
É uma atitude irresponsável de 
quem busca a reeleição a qual-
quer preço. A legislação eleitoral 
veda contratação nos três me-
ses que antecedem as eleições”, 
afirma Filippe Poubel.

O prefeito de Itaperuna é in-
vestigado em outras oito ações 
por improbidade administrativa 
e chegou a ser afastado do cargo 
entre março e novembro do ano 
passado durante investigação 
sobre suspeitas de irregularida-
des na contração de serviço de 
coleta de lixo. 

Os alunos contarão com ma-
terial específico que será dis-
ponibilizado por meio digital e 
participarão de grupo de comu-
nicação via Whatsapp, onde po-
derão esclarecer dúvidas sobre 
os materiais e outras eventuais 
questões pedagógicas.

No preenchimento do for-
mulário devem constar o nome 
completo do aluno e do respon-
sável a escola de origem, a série 
(9º ano ou ciclo IV da EJA). É 
necessário também deixar um 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSPara tudo

Edital de Convocação
Assembléia Geral Ordinária

Os Membros Efetivos da Câmara de Dirigentes Lojistas de Nilópolis ficam 
convocados a comparecer conforme determina o seu Estatuto Art. 42, no dia 
09 de Novembro  de 2020, às 09h00, em Primeira Convocação e às 09h30, 

em Segunda Convocação,  para proceder à Eleição da Diretoria Executiva da 
Entidade para o Biênio 2020/2022, a realizar-se na Sede da CDL Nilópolis.

Nilópolis, 09  de  Novembro  de  2020.

Kildare Cesar da Silva Dias
Presidente - CDL Nilópolis

O



Muito bom

ais uma novi-
dade para os 
fãs do cantor 
Daniel: lan-
çamento de 
novo clipe e 
música. Com-
posição de 
Dudu Borges, 

Euler Coelho e Luan Santana, 
“Te trago à tona” tem levada in-
timista, romântica e delicada. 
A partir do dia 13 de novembro 
clipe e música estarão disponí-
veis em plataformas musicais.

Após revelar o desejo de 
gravar, Daniel manifestou tam-
bém a vontade de fazer uma 
versão intimista, acompanha-
do apenas de violão e piano. O 
resultado é diferenciado, na-
tural e orgânico, bem ao estilo 
inconfundível de Daniel.

M
DA REDAÇÃO contato@jornalpovo.com.br

Foto: Divulgação
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CCulturando ulturando 

Em breve, Daniel deve anun-
ciar mais novidades musicais e 
parcerias inéditas. São projetos 

que o cantor sempre quis de-
senvolver e lançar, com artistas 
que admira. Paralelamente, a 

esses projetos, há também os 
preparativos para a gravação 
de um DVD, com participações 

especiais de vários músicos e 
amigos, com o repertório de 
João Paulo & Daniel.

A 1ª Feijoada da União será 
embalada por um dos ritmos 
mais populares do Brasil: 
o samba.Com a apresenta-
ção do grupo Projeto MDC, a 
grande roda musicalaconte-
cerá neste domingo, a partir 
das 13h, no Espaço Dream 
House(Rua Morungaba, Lt. 52 
Qd. 27, Campo Grande). A en-
trada custa apenas R$ 20,00 e 
a comida é liberada.

Respeitando todas as medi-
das de segurança para prevenir 
a contaminação pelo novo co-
ronavírus, o evento, que será 
realizado pelo Ilê Asé Olatunji, 
contará com o apoio da Rede 
Carioca de Rodas de Samba.

Serviço
1ª Feijoada da União
Data: Domingo (8/11)
Horário: 13h
Local:Espaço Dream Hou-

se(Rua Morungaba, Lt. 52 Qd. 
27, Campo Grande)

1ª Feijoada da União promete agitar Campo Grande neste domingo 

Daniel prepara mais um 
lançamento musical lançamento musical 
para novembropara novembro

Foto: Breno Wallace
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CBF sorteou 
nesta sex-
ta-feira os 
conf rontos 
das quartas 
de final da 
Copa do Bra-
sil. América-
-MG, Ceará, 
Cuiabá, Fla-

mengo, Internacional, Grêmio, 
Palmeiras e São Paulo disputa-
rão as vagas nas semifinais, que 
valerão uma premiação milioná-
ria para os classificados: R$ 7 mi-
lhões por clube. O sorteio tam-
bém define o mando de campo 
nesta fase e o chaveamento até a 

A
final. As partidas estão previstas 
para 11 e 18 de novembro, mas 
a CBF ainda confirmará oficial-
mente datas e horários.

Confira a ordem 
dos confrontos:

Flamengo x São Paulo (ida 
no Rio de Janeiro / volta em São 
Paulo)

Palmeiras x Ceará (ida em São 
Paulo / volta em Fortaleza)

Cuiabá x Grêmio (ida em Cuia-
bá / volta em Porto Alegre)

Inter x América-MG (ida em Por-
to Alegre / volta em Belo Horizonte)

O vencedor do jogo entre 
Flamengo e São Paulo vai en-

Chapa quente para o Fla: 
Sorteio define quartas de 
final da Copa do Brasil

Troféu da Copa do Brasil 

lá leitores do Jornal 
Povo, muito prazer, 

me chamo  Ana Clau-
dia Florentin, tenho 28 

anos, moro na cidade 
de  Engenheiro Paulo de 

Frontin, na região Centro 
Sul do esta- do do Rio de Janeiro, na 
Serra do Mar, f lamenguista, canceria-
na, intensa, mãe da Anitta ,empresá-

ria no ramo de festas e produções de 
eventos, filha do mar, muito ligada a 
natureza, mãe de 5 pets, comilona, de-
cidida, focada, baladeira, devoradora 
de livros, livre, feliz, bem resolvida, te-
nho as minhas opiniões e as defendo, 
apaixonada pelas coisas simples, so-
nhadora, que acredita que nada é im-
possível e que temos que ter coragem 
de lutar pelos nossos sonhos!
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frentar quem se sair melhor em 
Grêmio x Cuiabá; quem avançar 
de Palmeiras e Ceará irá jogar 
com o vencedor de Internacio-
nal e América-MG.

Os oito classificados para 
as quartas de final receberam 
R$ 3,3 milhões em premia-
ção. O vice-campeão embol-
sará outros R$ 22 milhões, 
enquanto o campeão fatura 
R$ 54 milhões.

Flamengo e São Paulo pro-
tagonizam o clássico nacional 
na quartas. Os dois times se en-
frentaram no último fim de se-
mana pelo Brasileiro e a equipe 
paulista, 5ª colocada, aplicou 
uma goleada por 4 a 1 no Ru-
bro-Negro carioca, que ocupa o 
segundo lugar no campeonato. 
O Flamengo chegou às quartas 
após vencer o Athletico-PR, o 
São Paulo superou o Fortaleza.

As equipes que avançaram até 
as quartas receberam R$ 3,3 mi-
lhões em premiação. Quem che-
gar às semifinais receberá R$ 7 

milhões. Na decisão, o vice-cam-
peão vai ganhar outros R$ 22 mi-
lhões, enquanto o campeão será 
premiado com R$ 54 milhões.


