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s eleições mu-
nicipais de 
2020 acon-
tecem ama-
nhã, dia 15 de 
n o v e m b r o, 
como algu-
mas novida-
des e restri-
ções por causa 

da pandemiado coronavírus. O 
horário de votação foi ampliado, os 
eleitores poderão justificar a ausên-
cia por meio de aplicativo de celular 
e o distanciamento social nas se-
ções eleitorais é obrigatório. Abaixo, 
um guia completo da votação.

Horário
A votação ocorrerá em todo 

o Brasil das 7h às 17h, sendo am-
pliada em uma hora. A Justiça 

A
Eleitoral recomenda que o horá-
rio das 7h às 10h seja destinado 
às pessoas com mais de 60 anos 
para evitar aglomerações. Na 
hora da votação, o eleitor não po-
derá entrar na cabine com o apa-
relho celular em mãos.

Documentos
Para o dia da votação é neces-

sário apresentar um documento 
de identidade oficial com foto. O 
título de eleitor não é obrigatório, 
mas nele está indicado o local da 
zona e da seção eleitoral. Confira 
os documentos aceitos:

Carteira de identidade;
Passaporte;
Carteira de categoria profissio-

nal reconhecida por lei;
Certificado de reservista;

Guia Eleições 2020: confira o que levar, horário, 
local de votação e os cuidados com o coronavírus

Marcelo de Melo Vicente já tinha aprontado também em São Pedro da Aldeia

Carteira de trabalho;
Carteira nacional de habilitação.
Também será possível votar 

com o e-Título (aplicativo que 
substitui a versão física do títu-
lo de eleitor) desde que o eleitor 
já tenha feito o recadastramen-
to biométrico e que a via digital 
apresente a fotografia.

Local de votação
A zona e a seção eleitoral estão 

informadas no título de eleitor. 
Para verificar o endereço exato do 
local, consulte a página do TSE ou 
a ferramenta do GLOBO.

Protocolos sanitários
Em função da pandemia do 

coronavírus, a Justiça Eleitoral 
recomenda algumas medidas sa-
nitárias, como:

Use máscara o tempo todo;
Leve a própria caneta à seção;
Higienize as mãos antes de 

assinar o caderno de votação e 
depois da votação na urna eletrô-
nica;

Mantenha o distanciamento 
físico de um metro nas filas e na 
seção eleitoral;

É recomendado apenas mos-
trar o documento oficial com foto 
para o mesário;

Não vá votar em caso de febre 
ou se tiver tido Covid-19 nas duas 
últimas semanas.

Como votar na urna eletrônica
Nas eleições municipais, 

o eleitor deverá votar para 
vereador (cinco dígitos) e 
prefeito (dois dígitos), nesta 
ordem. O eleitor deverá digi-
tar o número do candidato. 

Na tela, aparecerão foto, nú-
mero e a sigla do partido do 
candidato escolhido. Verifi-
cada as informações, aperte 
a tecla verde (confirma). Há 
ainda as opções do voto nulo 
e branco. É permitido levar 
uma cola eleitoral para o lo-
cal de votação.

Justificativa de ausência
Em caso de impossibili-

dade de votar,  o eleitor po-
derá justif icar a ausência 
por meio do aplicativo e-Tí-
tulo.  Além das formas con-
vencionais,  com o preen-
chimento do Requerimento 
de Justif icativa Eleitoral 
(RJE) em qualquer seção 
eleitoral ou pelo sistema 
justif ica no site do TSE.



Terça-Feira 10 de Novembro de 2020

POLÍTICAGERAL 3

PARA TODOS

PARA TODOSPARA TODOS

Cada um no seu quadrado

d e p u t a -
do federal 
Chiquinho 
B r a z ã o , 
apresentou 
um proje-
to de lei, 
6228/2019, 
que propõe 
a alteração 

do Estatuto de Defesa do 
Torcedor; tornando obri-
gatória a divulgação das 
imagens e dos áudios, em 
tempo real, das conversas 
entre os árbitros; no caso de 
utilização do VAR (Sistema 
Árbitro de Vídeo). 

O VAR é uma ferramen-
ta tecnológica que ajuda na 

O
transparência e na justiça 
das competições, pois o ár-
bitro de campo e seus as-
sistentes podem cometer 
eventuais erros de avaliação 
que determinam a vitória de 
uma equipe sobre a outra. As 
polêmicas envolvendo o uso 
do VAR são constantes nas 
matérias sobre futebol roda-
da após rodada. 

O texto do projeto tem 
o objetivo de garantir uma 
transparência e permite 
que os torcedores tenham 
acesso do que que está 
acontecendo durante a par-
tida, assegurando a justiça 
nas competições, evitando 
ao máximo polêmicas ou 

lances duvidosos que pos-
sam prejudicar o resultado. 

COLOCAR COMO SE O DEP. 
TIVESSE FALANDO NA PAGI-
NA 3: "Vivemos um período, 
principalmente em decorrên-
cia da pandemia, de informa-
ção imediata. Todos e todas 
têm acesso a tudo, e de forma 
muito rápida. Por isso; é direi-
to do torcedor ter a garantia de 
assistir um evento esportivo 
em que prevaleça a verdade. 
Nosso projeto vem para forta-
lecer e dar mais credibilidade a 
ferramenta VAR, além de pro-
porcionar a transparência que a 
população, a imprensa e o fute-
bol brasileiro merecem durante 
as partidas”, afirma o deputado.

Deputado Federal Chiquinho Brazão, AVANTE-RJ

Apresenta Projeto de Lei que 
cobra mais transparência 
para o torcedor do futebol 
brasileiro através do VAR

PROJETO DE LEI Nº 6228/2019
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essoas ne-
gras têm o 
dobro de 
p r o b a b i -
lidade de 
contrair o 
c o ro n av í -
rus do que 
brancas. In-
divíduos de 
origem asiá-

tica, hispânicos e latinos também 
têm mais chances de serem infec-
tados. É o que mostra uma análise 
publicada na revista "EClinicalMe-
dicine", do grupo "Lancet".

Pesquisadores das univer-
sidades de Leicester e Nottin-
gham analisaram 50 estudos re-
alizados nos EUA e Reino Unido 
publicados até o dia 31 de agosto, 
que relataram registros médicos 
de quase 19 milhões de pacien-
tes com a Covid-19.

Essa é a primeira revisão 
abrangente de pesquisas publi-
cadas e artigos preliminares que 
investigam a relação entre o SAR-
S-CoV-2 e diferentes grupos étni-
cos. Foram examinados o risco de 
infecção, de admissão em Unida-
des de Terapia Intensiva (UTIs) e 
de morte pela doença.

Os grupos considerados foram: 
branco, asiático, negro, hispânico 
(incluindo hispânicos e latinos), 
nativo americano, misto e outros. 
Os dados sobre risco de infecção 
para as etnias mista e nativa ame-
ricana foram limitados por um pe-
queno número de pacientes.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAnálise da pandemia

P
O estudo aponta que "os grupos 

étnicos minoritários continuam 
sub-representados em pesquisas, 
o que provavelmente é agravado 
pelas mesmas barreiras que contri-
buem para as disparidades no aces-
so aos cuidados de saúde".

A análise também sugere que 
pessoas de origem asiática têm 
maior probabilidade de serem 
admitidas em UTIs e podem ter 
um risco maior de morte pelo 
coronavírus do que pessoas 
brancas. No entanto, os autores 
alertam que havia uma quanti-
dade relativamente pequena de 
estudos sobre internações, e ne-
nhum foi revisado por pares.

"Compreender a relação entre 
etnia e Covid-19 é uma priorida-
de de pesquisa urgente, a fim de 
reduzir a carga desproporcional 

da doença em negros, asiáticos e 
outros grupos étnicos minoritá-
rios", diz o estudo.

Os autores apontam alguns as-
pectos que podem ter influenciado 
os resultados, como o fato de "indi-
víduos de minorias étnicas" terem 
maior probabilidade de viver em 
famílias maiores e de "ter um status 
socioeconômico mais baixo". Tam-
bém sugerem que pessoas brancas 
podem ter maior probabilidade de 
acessar testes para o coronavírus.

Os pesquisadores destacam 
que todos os estudos analisados 
eram do Reino Unido e dos EUA, 
por isso indicam que a generali-
zação das descobertas para ou-
tros países deve ser "cautelosa", 
pois o manejo dos pacientes, 
como os critérios para admissão 
na UTI, pode ser diferente.

Maior pesquisa sobre Covid-19 conclui que negros, 
asiáticos e latinos têm maior risco de contrair vírus 

Foto: JEWEL SAMAD 

Homem usando uma máscara facial como medida preventiva contra o coronavírus

IBGE considera em situação de extrema pobreza quem vive com menos US$ 1,90 por dia

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse nesta quin-
ta-feira (12) que, se houver uma 
segunda onda de casos de Co-
vid-19 no país, a prorrogação dos 
pagamentos do auxílio emer-
gencial será "uma certeza".

Segundo ele, este não é o 
"plano A" do governo, mas a me-
dida pode ser tomada como for-
ma de "reagir".

O auxílio emergencial foi apro-
vado pelo Congresso para ameni-
zar as perdas de trabalhadores in-
formais afetados pela pandemia.

O governo começou a fazer 
os pagamentos em maio. Inicial-
mente, iriam até julho. Depois 
foram prorrogados uma primeira 
vez até setembro e, uma segun-
da vez, até dezembro. O valor, no 
início, era de R$ 600, mas passou 
para R$ 300 nas últimas parcelas.

“Existe possibilidade de ha-
ver uma prorrogação do auxílio 
emergencial? Aí vamos para o 
outro extremo. Se houver uma 
segunda onda de pandemia, 
não é uma possibilidade, é uma 
certeza. Nós vamos ter de reagir, 

mas não é o plano A. Não é o que 
estamos pensando agora”, disse 
Guedes em evento promovido 
pela Associação Brasileira de Su-
permercados (Abras).

No evento, o ministro falou 
sobre as estratégias e desafios 
para a economia nos próximos 
meses. Segundo Guedes, ao 
final de 2020, o governo terá 
gastado mais de R$ 600 bi-
lhões, ou 10% do PIB, para au-
xiliar os desassistidos e com-
bater os efeitos da pandemia 
no emprego e na renda.

Guedes diz que, se houver 2ª onda de Covid, prorrogação 
do auxílio emergencial será 'uma certeza'

IBGE: Extrema pobreza se 
manteve estável em 2019 e
 afeta 13,7 milhões de pessoas

O Brasil não conseguiu dimi-
nuir o número de brasileiros que 
vivem na extrema pobreza no úl-
timo ano. É o que indica o levan-
tamento divulgado nesta quin-
ta-feira pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). 
Entretanto, a população que vive 
na linha abaixo da pobreza caiu 
no mesmo período. O trabalho 
informal pode ser um dos princi-
pais motivos.

O contingente de brasileiros 
na extrema pobreza se mante-
ve em 6,5% em 2019, afetando 
mais da metade dos nordestinos 
e 39,8% das mulheres pretas ou 
pardas. No caso da população 
pobre, a queda foi de 25,3% para 
24,7% das pessoas.

Os dados de 2019 fazem par-
te da Síntese de Indicadores 
Sociais e utilizam dados da Pes-
quisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua de 2012 a 
2019, entre outras fontes.

De acordo com o levanta-
mento, em termos absolutos, 

o contingente de 6,5% repre-
senta 13,7 milhões de pessoas 
vivendo abaixo da linha da po-
breza extrema em 2019. Apesar 
de ter ficado estável de 2018 
para 2019, este é o pior pata-
mar desde o início da série, em 
2012. Em relação aos brasileiros 
da linha abaixo da pobreza, no 
ano passado eram cerca de 51,7 
milhões de pessoas.

O IBGE considera em situ-
ação de extrema pobreza o 
brasileiro que vive com me-
nos US$ 1,90 por dia, o que 
à época o valor equivaleria a 
aproximadamente R$ 151 por 
mês no ano passado. Enquan-
to, os considerados pobres são 
os brasileiros que vivem com 
menos de US$ 5,50, correspon-
dente a R$ 436 em 2019.

Entre os que se declararam 
brancos, 14,7% eram pobres e 
3,4% eram extremamente po-
bres, enquanto entre pretos e 
pardos 32,3% eram pobres e 8,9% 
eram extremamente pobres.

O ministro da Economia, Paulo Guedes falou sobre a prorrogação do auxílio

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação IBGE
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PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCrime no Centro do Rio Foto: Redes sociais

s s a s s i n a d o 
com golpes 
de faca, na 
última ter-
ça-feira, no 
Centro do 
Rio, o cine-
asta Carlos 
Eduardo Bar-
celos Sabi-

no, de 34 anos, mais conhecido 
como Cadu Barcelos, foi encon-
trado ferido sem documentos, 
pertences e dinheiro. A única 
coisa que se sabe até agora é 
que Cadu teria pedido ao so-
corro ao chegar na altura da 
esquina da Avenida Presidente 
Vargas com a Rua Uruguaiana. 
Uma das linhas investigadas 
pela polícia é a de que o cine-
asta foi vítima de latrocínio ( 
roubo seguido de morte).

A
Policiais da Delegacia de 

Homicídios da Capital, res-
ponsáveis pela investigação 
do caso, percorreram ruas 
próximas do local onde a víti-
ma foi encontrada para reco-
lher imagens de câmeras de 
segurança. O objetivo é tentar 
encontrar pistas que ajudem 
a identificar quem esfaqueou 
Cadu Barcelos. Na próxima 
semana, pessoas que estive-
ram com o cineasta, horas 
antes dele ser assassinado, 
deverão ser intimadas para 
prestar depoimento.

Codiretor do longa "Cinco 
vezes favela - agora por nós 
mesmos", Cadu havia acabado 
de voltar do Bairro do Santo 
Cristo com uma amiga, em um 
carro de aplicativo, que o dei-
xou na madrugada de terça-

Cadu foi encontrado ferido sem 
documentos, dinheiro e celular 
depois de assalto no Centro do Rio

O cineasta Cadu Barcellos, de 34 anos, foi morto após ser esfaqueado

-feira, no Centro do Rio. Dali, 
ele iria usar um outro transpor-
te para chegar em casa. Pouco 
tempo depois de desembar-
car, ele teria sido esfaqueado 
em uma rua próxima, por uma 

pessoa ainda não identificada. 
O laudo cadavérico da vítima 
ainda não foi remetido para a 
Delegacia de Homicídios. No 
entanto, informações prelimi-
nares dão conta que Cadu foi 

ferido por facadas na altura do 
peito.Quem tiver informações 
que ajudem a polícia a chegar 
ao assassino pode ligar para o 
Disque-Denúncia( 2253 1157). 
Não é necessário se identificar.

ma menina, de cerca de seis 
meses, que foi sequestrada na 
segunda-feira, dia 9, em Mes-
quita, na Baixada Fluminense 
foi encontrada pela Polícia Mili-
tar na manhã desta quinta-feira, 
dia 12, na Ilha do Governador, 
na Zona Norte do Rio. Agentes 
do 17º Batalhão da Polícia Mi-
litar foram abordados por uma 
mulher na base localizada na 
Estrada do Galeão com a Rua 
Aroldo Lobo, que informou ter 
encontrado um bebê Central do 
Brasil, na noite de quarta-feira, 
e trouxe a criança sem saber o 
que deveria saber.

A guarnição levou a suspeita 
e a menina até o Hospital muni-

cipal Evandro Freire, também 
na Ilha, onde ela recebeu to-
dos os cuidados necessários da 
equipe médica da instituição. 
Em uma conversa informal com 
a mulher, os policiais percebe-
ram que havia informações de-
sencontradas e contraditórias. 
Os agentes, então tiraram uma 
foto da bebê para postar e rea-
lizar busca na rede social sobre 
crianças desaparecidas.

Os PMs confirmaram que a 
menina havia estava desapa-
recida após visualizarem uma 
postagem do pai da criança, 
que já havia feito um regis-
tro de ocorrência na 53ªDP 
(Mesquita) por sequestro. Os 

Ação integrada de polícias e Receita Federal 
apreende fuzil e munições em carga de 
transportadora na cidade do Rio de Janeiro

Criança sequestrada em Mesquita é encontrada 
pela PM na Ilha do Governador

Uma operação conjunta 
entre a Receita Federal e as 
polícias Rodoviária Federal 
e Civil, encontrou armamen-
to e munição escondidos em 
carga de uma transportado-
ra na Pavuna, Zona Norte do 
Rio. Na ação, iniciada na ma-
nhã desta quinta-feira e ainda 
em andamento, foram loca-
lizados um fuzil calibre 7.62, 
uma grande quantidade de 
munições para a esse tipo de 
arma e diversos carregadores.

Cães farejadores encon-
traram o material apreendi-
dos no interior de um tonel 
de massa corrida que foi des-
pachado de Santa Catarina 
para o Rio de Janeiro. A arma 
de guerra, produzida sob li-

cença pela empresa chilena 
FAMAE, estava embalada, 
assim como as munições de 
fuzil e os carregadores.

Os agentes estão fiscalizan-
do as mercadorias da trans-
portadora que foram remeti-
das ao Rio de Janeiro partindo 
de outros estados.

Essa é mais uma ação inte-
grada entre a Coordenadoria 
de Recursos Especiais da Po-
lícia Civil (CORE), a Divisão 
de Repressão ao Contraban-
do e Descaminho da Receita 
Federal e a Polícia Rodoviária 
Federal. Em casos recentes, 
foram apreendidas quase uma 
tonelada de cocaína no Porto 
do Rio e uma cocaína no Aero-
porto Santos Dumont.

A mãe com a criança no colo (segunda à esquerda) agradeceu ao trabalho dos policiais do 17ºBPM

Agentes da Receita Federal e das polícias Rodoviária Federal e Civil encontraram fuzil e munições 

Foto: Reprodução

policiais civis foram até o hos-
pital junto com os pais, que 
fizeram o reconhecimento de 
ambas, tanto a criança quanto 
da sequestradora, que mora 
próximo à residência deles, 
que fica em Mesquita Todos 
foram todos encaminhados a 
53ª DP, onde está sendo rea-
lizada todos os trâmites legais 
sobre a investigação.

— Nós viemos aqui para 
agradecer o ótimo trabalho 
dos policiais do 17ºBPM, que 
nos ajudaram a encontrar a 
nossa neném que estava de-
saparecida. Até aos funcioná-
rios do hospital Evando Frei-
re — disse a mãe.

Foto: Foto: Reprodução/Samsung
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J
orge Henrique da Costa Nunes, 
presidente da Câmara dos Vereado-
res de Nilópolis, na Baixada Flumi-
nense, e popularmente conhecido 
como “Dedinho”, que chegou a ser 
preso acusado de comandar uma 
organização criminosa e de man-
dar matar o vereador e policial civil 
Roberto de Barros Batista, o Beti-

nho , é candidato a prefeito da cidade.
Apesar da extensa lista de processos que responde 

na Justiça e de ser investigado pela polícia civil e pelo 
Ministério Publico por suspeita de prática em diversos 
crimes, Dedinho esta ativamente nas ruas pedindo vo-
tos da população para ser o próximo prefeito da cidade 
conhecida como “Princesinha da Baixada”.

Além da acusação de chefiar uma organização crimi-
nosa e de ter pago cerca de R$ 200 mil pela morte de 
Betinho, o candidato do SOLIDARIEDADE a Prefeitura 
de Nilópolis, Dedinho, já foi condenado por improbi-
dade administrativa por prática de ato de corrupção, 
por tentativa de extorsão ao exigir pagamento de pro-
pina a empresa de Ônibus São Francisco de Nilópolis, 
juntamente com os vereadores Tuninho Carroceiro  e 
Wilsinho Bahia, todos réus no processo  Processo n.° 
0000085-63.2006.8.19.0036. Condenados em pri-
meira e segunda instância eles tentaram recurso no 
Supremo Tribunal Federal que foi negado.

O candidato conhecido por seu temperamento ex-
plosivo e jeito truculento também responde processo 
no juizado criminal especial por prática de violência do-
méstica, por agressão a familiares , ou seja, até dentro de 
casa Dedinho tem práticas reprováveis e criminosas.

O grande número de processos contra o vereador De-
dinho podem ser facilmente encontrada nas certidões 
exigidas pela Justiça Eleitoral para registro de candi-
datura e podem ser encontradas no site do TSE. Estas 
certidões comprovam os processos e mostram todos 
os recursos que protelam as decisões de condenação e 
que por isso não o impediu de ser candidato. Todas as 
certidões podem ser encontradas no site do TSE através 
do link https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/
candidato/2020/2030402020/58637/190000988983

Vereador que foi preso acusado de mandar matar seu colega e 
condenado por corrupção quer ser o novo prefeito de Nilópolis

ESSE, NÃO!

Preso acusado por tentativa de homicidio
Em maio do ano pas-

sado, ‘Dedinho’ foi acu-
sado de mandar matar 
o também vereador de 
Nilópolis e policial ci-
vil Roberto de Barros 
Batista, o Bentinho, por 
ser seu adversário polí-
tico na cidade. A morte 
teria sido encomenda-
da no valor de R$ 200 
mil reais. Um dos ho-
mens contratados para 
fazer o serviço sujo su-
postamente a mando de  
‘Dedinho’ teria desisti-
do de última hora e  re-
velou o plano . O então 
matador acabou  morto 
em seguida.

A imprensa divulgou a prisão que teve repercussão nacional . Até então Nilópolis era connhecida como a cidade 
do samba e da alegria. Manchetes nas páginas poiiciais queimaram a imagem positiva do município
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Acusado de praticar diversos crimes

Tal pai, Tal filho ou vice versa

Prática de Nepotismo e favorecimento de parentes

no último dia 31 de Outubro 
por sua companheira Matia 
de Fatima Marques , que re-
gistrou um boletim de ocor-
rência nº 057.05128/2020, 
na 57DP por espancamento 
sofrido dentro de casa. Re-

latou Maria de Fatima em 
seu depoimento que uma 
conversa de casal deu inicio 
a uma discussão e que ela foi 
violentamente agredida por 
Dedão e seu outro filho Mar-
cos Henrique Nunes

edinho é 
herdeiro 
p o l i t i c o 
de seu pai, 
o ex vere-
ador De-
dão, que 
t a m b é m 
tenta nes-

ta eleição voltar para Camara 
Municipal. Como diz o dita-
do “Filho de peixe, Peixinho 
é“. O candidato a prefeito de 
Nilópolis parece também ter 
herdado de seu pai o trata-
mento violento contra mu-
lheres e membros da família.

O ex Vereador Jorge Hen-
rique Nunes, o Dedão , pai de 
de Dedinho foi denunciado 

Em abril deste ano, Dedinho 
se envolveu em um suposto 
esquema de nepotismo e 
favorecimento de parentes . 
A irmã dele, Márcia Inês Nu-
nes de Oliveira, foi –aposen-
tada na Câmara de Nilópolis, 
onde trabalhou  como agen-
te administrativo. Ela rece-
be como aposentada uma 
remuneração de  R$ 15.990 
reais por mês, valor muito 
acima de um aposentado no 
cargo, que ganha em média 
R$ 2.800 reais por mês. Na 
ocasião a Câmara informou 
que Márcia já era servidora 
da Casa antes de seu irmão 
ser vereador na cidade, e 
que essas acusações são 
perseguições políticas, pelo 
fato de ‘Dedinho’ ser candi-
dato a prefeito.

Alvo do Tribunal de 
Contas por diversas 

irregularidades
Os técnicos do Tribunal 

de Contas do Estado (TCE) 
constataram irregularida-
des em 48 dos 91 parla-
mentos do Rio de Janeiro. 
As auditorias alcançaram 
R$ 33 milhões. Deste total, 
casos envolvendo R$ 18,7 
milhões já foram levados, 
pelo menos, uma vez a ses-
são plenária.

O principal alvo é o pre-
sidente da Câmara de Ni-
lópolis, Jorge Henrique da 
Costa Nunes, o Dedinho, 
do SD. Em 2015, o tribunal 
determinou que ele apre-
sentasse documentação 
que comprovasse os gas-
tos ou devolvesse o equi-

valente a R$ 7,6 milhões 
aos cofres públicos.

O advogado de Dedinho, 
Leonardo Moazer, afirmou 
que recorreu à Corte. "Não 
tenho dúvidas de que va-
mos alterar essa decisão 
administrativamente ou 
judicialmente. Pena que 
demore tanto", lamentou 
Moazer. Segundo relató-
rios dos técnicos, de 2010 a 
2014, a Câmara de Nilópolis 
gastou R$ 8,4 milhões com 
viagens de vereadores, sem 
comprovar os locais e os be-
neficiários. Só em 2012 foi o 
equivalente a R$ 1,6 milhão 
em diárias, o que represen-
ta 35,43% dos pagamentos 
relativos às despesas orça-
mentárias do parlamento 
naquele ano.

Dedinho no dia da prisão  em sua própria residência

Uma das mais graves acusações é violência doméstica

Dedinho e Dedão tem mania de meter a mão. Comprovam R.O 

Registros policiais comprovam
o hábito de bater em mulheres

Os técnicos ressaltam ain-
da que a Câmara foi inunda-
da, por coincidência, em 10 
de novembro de 2014 sete 
dias depois de ser anunciada 
a investigação pelo TCE e do-
cumentos destruídos. "Por 
causa dos danos provocados 
pela chuva, tivemos até que 

mudar de lugar. Pagar R$ 7 
milhões é inviável. Se for 
questionar, o tribunal é um 
Deus nos acuda", afirmou 
Dedinho, numa crítica im-
plícita ao fato de seis con-
selheiros estarem afasta-
dos do cargo por suspeita 
de corrupção.
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g o v e r n o 
federal pro-
p o r c i o n o u 
um grande 
alívio finan-
ceiro para 
asilos no Es-
tado do Rio 
de Janeiro 
com a libera-

ção de mais de R$ 9 milhões (R$ 
9.649.322,70) para 111 Institui-
ções de Longa Permanência de 
Idosos (ILPIs). A verba chega 
no momento em que muitos 
asilos enfrentam dificuldades 
de custeio por conta da queda 
nas doações em meio à pande-
mia Covid-19.

O auxílio emergencial foi libe-
rado pelo Ministério da Mulher, 
da Família e dos Direitos Huma-
nos, através da Secretaria Nacio-

O
nal de Promoção e Defesa dos 
Direitos da Pessoa Idosa.

A interlocução com o governo 
federal foi feita pela deputada es-
tadual Rosane Felix (PSD). A mi-
nistra Damares Alves destacou 
o trabalho da parlamentar, que 
vem realizando treinamentos 
com sua equipe de gabinete so-
bre políticas públicas. 

A equipe da deputada fez 
um diagnóstico nos asilos (IL-
PIs) em todo Estado, além de 
orientar as instituições para re-
alizarem cadastramento junto 
ao governo federal, e pleitea-
rem o recurso emergencial.

“Pela primeira vez na história 
as instituições no Estado do Rio 
recebem recursos diretamente do 
governo federal. Agradeço ao pre-
sidente Jair Bolsonaro, à ministra 
Damares e ao secretário nacional 

Governo federal libera 
mais de R$ 9 milhões para 
asilos no Estado do Rio

A interlocutora para a liberação da verba foi a deputada estadual Rosane Felix

do Idoso Antônio Costa pela serie-
dade e sensibilidade com nossos 
idosos.  Estamos fazendo política 
sem palavras vazias, mas com 
amor ao próximo, resultando em 
trabalho que está servindo à po-
pulação, garantindo transforma-
ção na vida das pessoas idosas”, 
afirma a deputada Rosane Felix.

Receberam recursos do gover-
no federal ILPIs em todas as regi-

ões do Estado, veja os municípios 
com asilos beneficiados: Rio de 
Janeiro, Santo Antônio de Pádua, 
Porciúncula, Angra dos Reis, Pa-
raty, Araruama, Paty do Alferes, 
Barra Mansa, Santa Maria Mada-
lena, São Fidélis, Pinheiral, São 
Gonçalo, São João da Barra, São 
João de Meriti, Seropédica, Tere-
sópolis, Petrópolis, Três Rios, Va-
lença, Belford Roxo, Paracambi, 

Bom Jardim, Paraíba do Sul, Bom 
Jesus do Itabapoana, Cambuci, 
Campos dos Goytacazes, Canta-
galo, Carmo, Casimiro de Abreu, 
Conceição de Macabu, Cordeiro, 
Duque de Caxias, Itaboraí, Ita-
guaí, Itaocara, Itaperuna, Macaé, 
Magé, Maricá, Mesquita, Mirace-
ma, Natividade, Niterói, Nova Fri-
burgo, Nova Iguaçu, Queimados, 
Resende e Rio Bonito.

A Secretaria de Assistência 
Social e Cidadania de Belford 
Roxo, em parceria com a Secre-
taria de Saúde, realizou uma 
ação de conscientização para os 
usuários do Centro POP Paulo 
Roberto Bernardes, no Centro, 
sobre os cuidados e prevenção 
referentes ao câncer de próstata. 
O evento foi em alusão ao No-
vembro Azul. Os 10 usuários em 
situação de rua ouviram uma 
palestra ministrada pela equipe 
do projeto Consultório de Rua 
sobre o tema, participaram de 
um café da manhã, cortaram os 
cabelos e ganharam um kit hi-
giênico com pasta e escova de 
dentes, álcool em gel, sabonete, 
desodorante, máscara e apare-
lho para barbear descartável. Em 
média, o Centro Pop atende até 
40 pessoas por dia.  

De acordo com a secretária 
municipal de Assistência So-
cial e Cidadania, Brenda Car-
neiro, o trabalho do setor é ga-
rantir os direitos da população. 
“O maior público desse equipa-
mento é masculino, por isso é 
importante que seja feito esse 
trabalho de conscientização 
principalmente para trabalhar-
mos a prevenção”, resumiu a 

secretária ao lado da sua secre-
tária executiva, Carla Fernan-
des, e da diretora da Proteção 
Especial, Tamiris Almeida. 

A equipe do consultório de 
rua é formada por duas assisten-
tes sociais, Sandra Silva e Maria 
da Conceição, uma psicóloga, 
Juliana Serejo e uma enfermei-
ra, Ingrid Grazielle. “O ideal é ir 
ao médico uma vez ao ano, fazer 
exames de rotina e ter o cuida-
do da higiene, além de também 
trabalhar a mente. Qualquer mu-
dança que os usuários sentirem, 
podem nos contatar que vere-
mos a viabilidade da melhor ma-
neira para ajudar. O projeto tem 

Prêmio Firjan Ambiental 2020 anuncia 
vencedores hoje. Conheça todos 

Assistência Social de Belford Roxo conscientiza 
usuários do Centro Pop sobre Novembro Azul 

Chegou a hora de conhecer as 
melhores práticas empresariais 
de desenvolvimento sustentável 
no estado do Rio de Janeiro. Nesta 
sexta-feira (13/11), às 10h, a Firjan 
apresenta os vencedores do Prê-
mio Firjan Ambiental 2020. Por 
conta da pandemia da Covid-19, a 
cerimônia acontecerá em forma-
to on-line, será aberta ao público 
e transmitida pelo canal da fede-
ração no YouTube (https://www.
youtube.com/watch?v=CR_YVrw-
qcuI). Antes da entrega propria-
mente dita, haverá uma palestra 
de Ricardo Voltolini, escritor, men-
tor e coach de lideranças empre-
sariais e idealizador da Plataforma 
Liderança com Valores, o maior 
movimento de liderança para a 
sustentabilidade do Brasil.

 O Prêmio Firjan é uma inicia-
tiva para difundir e destacar as 
ações bem-sucedidas em prol do 
desenvolvimento sustentável das 

empresas fluminenses, com foco 
na proteção ambiental, no equi-
líbrio econômico e no bem-estar 
social. Também avalia as ações 
do setor empresarial e reconhece 
o aprimoramento dos processos 
produtivos, a implantação de pro-
jetos socioambientais e as iniciati-
vas que vão além das obrigações 
legais. Nas edições anteriores, 
contou com a inscrição de 381 pro-
jetos e premiou 46 instituições. Os 
critérios de avaliação envolvem 
apresentação, cumprimento dos 
objetivos, grau de replicabilidade, 
resultados mensuráveis, inova-
ção e relevância, sendo observa-
dos desde o custo para a realiza-
ção e a manutenção do projeto até 
as características socioambientais 
da iniciativa. Além disso, todos as 
propostas inscritas são avaliadas 
em sua contribuição aos Objeti-
vos do Desenvolvimento Susten-
tável (ODS) da ONU.

Os usuários do Centro Pop participaram de um café da manhã e cortaram cabelo

A logomarca do prêmio ficou gravada na cabeça de todos

Fotos: Rafael Barreto/PMBR

o objetivo de levar saúde até a 
população carente. Nossa base 
fica na UBS Casemiro Meirelles, 
no Centro. Quem não estiver 
cadastrado podem nos procu-
rar todas as terças-feiras”, disse 
Sandra Silva.  

Com 40 anos, Robson Ne-
ves se encontra em situação de 
rua. “Frequento o centro pop 
todos os dias. Nos tratam mui-
to bem lá. E esse evento que 
fizeram é muito importante, 
pois todos precisam se cuidar. 
Fazemos isso de acordo com o 
possível. Quando tiver a próxi-
ma ação do consultório de rua, 
eu irei”, disse.  

Foto: Foto: Reprodução/Samsung
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p a n d e m i a 
do corona-
vírus tem 
p r o v o c a d o 
i n ú m e r o s 
p r o b l e m a s 
socioeconô-
micos para 
a sociedade 
em geral. 
Porém, os 

moradores das favelas são os 
que mais têm sentido a crise 
chegar sem bater na porta, e 
enfrentam o medo de ficar sem 
comida. Segundo pesquisa do 
Instituto Locomotiva, em par-
ceria com o Data Favela, 60% 
dos moradores de comuni-

A
dades não possuem recursos 
financeiros para se sustentar 
por mais de uma semana, sem 
que precisem de auxílio ou de 
retornar ao trabalho.

A pesquisa alerta para o fato 
de que praticamente todos os 
moradores de comunidades 
não terão alimentos suficien-
tes para um mês. O sinal de 
alerta se acende ainda mais já 
que em metade dos lares os 
mantimentos deverão acabar 
nos próximos sete dias.

O levantamento também 
destacou que mais da meta-
de dos moradores têm tido 
dificuldades para encontrar 
alimentos e itens de higiene 

Coronavírus: comida 
com os dias contados 
nas favelas do Rio

perto de casa. Nesse universo, 
oito em cada dez pessoas pre-
cisam sair das suas comunida-
des para encontrar alimentos 
e itens de higiene.

Com a necessidade de se 
deslocar para comprar produ-
tos básicos, a pesquisa reforça 
que os moradores com recur-
sos financeiros enfrentam de-
sabastecimento nas regiões 
onde moram. Com isso, eles 
ficam ainda mais expostos à 
contaminação pelo novo co-
ronavírus, pois precisam fazer 
deslocamentos maiores para 
adquirirem produtos para sub-
sistência. Outro dado preocu-
pante é que falta água potável 
em quase metade (47%) dos 
lares das favelas. 

"A pesquisa constatou que, 
infelizmente, questões logís-
ticas dificultam que doações 
de cestas básicas cheguem 
dentro da favela, muitas vezes 

obrigando os moradores a te-
rem que se deslocar para fora 
da comunidade para receber 
a doação", diz Celso Athayde, 
fundador do Data Favela. O 
instituto ouviu 1.808 mora-
dores de 269 favelas, entre os 
dias 4 e 5 deste mês.

 Receio de perder o empre-
go por causa da pandemia

Além do medo do novo co-
ronavírus e de transmitir para 
os filhos e idosos (entre os pais 
e mães entrevistados, 82% e 
90% sentem essa preocupação, 
respectivamente), outro receio 
é com a possibilidade de serem 
dispensados pelos seus chefes. 
Mais de 65% dos trabalhadores 
de favelas pesquisados acredi-
tam que têm o risco de ficarem 
desempregados. 

Além da tensão de transmitir 
o vírus para os filhos, os pais e 
mães de comunidades sentem 

muito medo de não conseguir 
dinheiro para alimentar as 
crianças. A pesquisa constatou 
que oito a cada dez deles aler-
taram para esse temor. O Insti-
tuto Locomotiva destacou que 
o nível desta preocupação com 
Saúde, trabalho e renda aumen-
tou nas últimas duas semanas. 

Para o presidente do Institu-
to Locomotiva, Renato Meirel-
les, o levantamento deixa claro 
que os moradores das comuni-
dades em todo o país são o gru-
po populacional mais prejudi-
cado pelos efeitos econômicos 
da pandemia. "Não me parece 
justo ou moralmente ético que 
governo ou sociedade exijam 
que essas pessoas tenham que 
escolher entre a saúde de sua 
família e a garantia do pão de 
cada dia. A distribuição de ren-
da é a vacina mais segura para 
o risco de convulsão social no 
Brasil", afirma Meirelles.

 Após a confirmação da quinta  morte na Favela da Rocinha mais decisões foram tomadas



Toca disco

cantor e composi-
tor carioca Jay Va-
quer se apresenta 
ao vivo pela Inter-
net e para todo o 
planeta, em três 
sextas-feiras se-

guidas: 13, 20 e 27 de novembro, 
diretamente do palco do Teatro 
Rival Refit. A série dos espetá-
culos – intitulada “Toca Disco” 
– é inédita e traz shows distintos 
que se complementam, em que 
o artista apresenta, a cada noite, 

Projeto Abrindo Portas do Teatro 
Rival Refit terá mais um show 
com transmissão pela internet

O do cão” e “Umbigobunker!?”. E 
no dia 27, será apresentado o 
show “Y”, em que serão tocadas 

todas as faixas dos discos “Can-
ções de exílio” e “Ecos do acaso 
e casos de caos”.

DA REDAÇÃO contato@jornalpovo.com.br

alguns de seus álbuns na íntegra 
e na ordem, visitando assim sua 
discografia completa.

Outra novidade é que as 
apresentações serão no formato 
acústico. Além de apresentar o 
repertório, Jay contará histórias 
curiosas sobre o processo de gra-
vação e divulgação dos respecti-
vos trabalhos. O público pode op-
tar por comprar os shows “J”, “A” e 
“Y”, separadamente ou mergulhar 
na experiência completa, que se 
dá com toda a série de shows JAY. 
Neste dia 13, será apresentado o 
show “J”, que traz no repertório as 
músicas dos CDs “Nem tão são”, 
“Vendo a mim mesmo” e “Você 
não me conhece”.

No dia 20, será apresentado o 
show “A”, que traz no repertório 
as canções de “Formidável mun-
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e chamo Poliana Robertha, 
sou Finalista do concurso 

Gata Top Show 2020, SBT, 
tenho 26 anos,  moro no in-

terior de Minas Gerais na ci-
dade de São João del rei Sou 

formada em Teatro e faço en-
saios fotográficos como modelo também. Sou 
uma mulher determinada, batalhadora e mui-
to perfeccionista, pois sempre corro atrás dos 
meus sonhos e objetivos.
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d e r r o t a 
para o 
São Paulo 
ficou para 
trás. O 
F l a m e n -
go já rei-
niciou o 
t ra b a l h o 
v i s a n d o 
o duelo 

com o Atlético-GO com direi-
to a boa notícia no Ninho do 
Urubu. Diego Alves se rea-
presentou sem dores, confir-
mou o diagnóstico inicial de 
cãimbra e não será problema 
para partida de sábado, no 
Maracanã, pela 21ª rodada 
do Brasileirão.

O problema foi encarado 
como normal pelo longo pe-
ríodo inatividade do goleiro. 
Até por isso, a expectativa é 
de que comece a partida con-
tra o Dragão para readquirir 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSConfirmado

A
ritmo de jogo e se aproximar 
da forma física ideal. O mes-
mo vale para Arrascaeta, que 
sentiu o desgaste físico nos 
45 minutos em que esteve em 
campo contra o São Paulo.

Com isso, Rodrigo Caio, Filipe 
Luís e Diego Ribas são os rema-
nescentes do Flamengo no de-
partamento médico e vivem es-
tágios distintos na recuperação 
de suas lesões. O zagueiro segue 
em tratamento do problema na 
panturrilha, sequer iniciou o 
processo de transição e está pra-
ticamente descartado da partida 
da volta, no Morumbi.

O mais provável é que Ro-
drigo Caio seja trabalhado vi-
sando o duelo contra o Racing, 
pelas oitavas de final da Liber-
tadores, nos dias 24 de novem-
bro e 1º de dezembro. O de-
partamento médico tem feito 
avaliações diárias no defensor.

Filipe Luís tem uma lesão na 

Diego Alves se reapresenta sem 
dores e não é problema para o 
Flamengo contra o Atlético-GO

 Foto: André Durão

Diego Alves estará presente no Flamengo x São Paulo hoje

parte posterior da coxa direita e 
será reavaliado nos próximos 
dias para saber se há chance de 
ficar à disposição para a decisão 
pela Copa do Brasil. O lateral 
sentiu o problema diante do 
Atlético-MG, domingo, e desde 
então está em tratamento, não 
fez atividades no campo.

Diego Ribas,  por sua vez, 
será avaliado nas ativ ida-
des de quinta e sexta-feira. 
O meia está bem melhor da 
lesão na coxa, mas ainda 
não fez ativ idades com o 
restante do grupo e depen-
de da resposta para saber 
se f ica à disposição para a 

próxima partida.  As chan-
ces são reduzidas.

Flamengo e Atlético-GO se 
enfrentam sábado, às 21h30 (de 
Brasília), no Maracanã, pela 21ª 
rodada do Brasileirão. Com 35 
pontos, o time carioca é o ter-
ceiro colocado na tabela, atrás 
de Atlético-MG e Internacional.


