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Deputado pede centros de atendimento
animal para 16 municípios do Estado

O

governo do
estado poderá ampliar a
assistência e
tratamento
de animais de
pequeno porte, através da
implantação
de centros de
atendimento
em 16 municípios. Emendas ao orçamento 2021 com essa finalidade foram
apresentadas pelo deputado estadual
Marcus Vinícius (PTB).
O parlamentar considera fundamental melhorar a rede de atendimento
gratuito, por isso solicitou à Secretaria
de Agricultura, responsável pela coordenadoria de defesa animal, a implantação de centros de atendimento em

16 cidades nas regiões Serrana, Norte e
Noroeste Fluminense.
As solicitações foram colocadas pelo
deputado Marcus Vinícius como emendas de prioridade, assim, por já existir
um programa de trabalho voltado para
animais, o estado tem condições de executar as emendas.
“Cuidar da saúde animal também representa atenção com a vida, traz benefícios não só para os bichos, mas para toda
a sociedade. Continuarei trabalhando
para que o governo do estado possa agilizar a implantação dos centros de atendimento animal nos municípios”, afirma o
deputado Marcos Vinícius.
Nos espaços, poderão ser realizados em
cães e gatos serviços de castração, atendimento clínico e cirurgias emergenciais.
Veja a lista dos municípios que poderão receber centros de atendimento ani-

Emendas com essa finalidade foram incluídas no orçamento estadual do próximo ano

mal: Areal, Bom Jesus do Itabapoana,
Comendador Levy Gasparian, Miguel
Pereira, Paraíba do Sul, Paty do Alferes,
Petrópolis, Porciúncula, Santo Antônio

de Pádua, São João da Barra, São José
de Ubá, Sapucaia, São Francisco do Itabapoana, São José do Vale do Rio Preto,
Sumidouro e Volta Redonda.

Agora é lei: Teste de glicemia será obrigatório
em atendimentos de emergência no RJ
Pacientes que buscarem
as redes pública e privada
no Estado do Rio de Janeiro
poderão realizar teste de glicemia capilar já no primeiro
atendimento de emergência.
A Lei 9.119/2020, que torna o exame obrigatório, foi
sancionada pelo governador
Cláudio Castro (PSC) e publicada no Diário Oficial desta
terça-feira (01/12).
De autoria do deputado
Capitão Paulo Teixeira (Repu-

blicanos), a medida estabelece
que o profissional de saúde
informe ao paciente sobre o
direito de fazer o exame para
verificar o nível de açúcar no
sangue. A retirada da amostra
do material só será feita mediante autorização de quem
busca atendimento.
"É uma lei que vai ampliar
o acesso da população a um
exame simples, mas que pode
detectar uma doença grave e
direcionar melhor o atendi-

mento a quem tem diabetes
e nem sabe", afirmou o autor,
Capitão Paulo Teixeira.
O texto sancionado determina ainda que os pacientes que apresentarem índice
glicêmico elevados deverão
receber ajuste da medicação
ou dose de insulina, no caso
de diabéticos. Aqueles que
não tinham conhecimento do
diagnóstico deverão iniciar o
tratamento para evitar que a
doença se instale.
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UFRJ alerta para explosão de
coronavírus e pede fechamento
de praias e eventos

O

grupo
dedicado
a
combater a
pandemia de
coronavírus
da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ)
emitiu nota
técnica, na segunda-feira, 30,
alertando para o aumento acelerado de casos de covid-19 no Brasil, em especial na cidade do Rio.
Os especialistas pedem que seja
tomada uma série de medidas,
que incluem novo fechamento
das praias e suspensão de eventos esportivos, sociais e culturais.
De acordo com o Grupo de
Trabalho Multidisciplinar para
o Enfrentamento da Covid-19
da UFRJ, a explosão de casos de
covid-19 acontece sem que a primeira onda de contágio no País
tenha terminado, o que, segundo

os especialistas "torna o problema
ainda mais grave e complexo".
"Estamos diante de um quadro muito preocupante no município do Rio", afirma trecho
da nota emitida pelo equipe da
UFRJ. "O aumento dos casos já
está provocando grande estresse no sistema de assistência à
saúde (...) A média móvel de sete
dias do percentual de ocupação
de leitos do Sistema Único de
Saúde (UTI adulto) dedicados à
covid-19 (UTI/Srag - Síndrome
Respiratória Aguda Grave) na
Região Metropolitana I está em
93,5%. Já a média móvel de sete
dias do percentual de ocupação
de leitos de suporte à vida da
Rede SUS no município está em
102,1%. Ou seja, não há vagas
para internação."
A nota prossegue informando que, nessas condições, "o
risco de ocorrerem óbitos sem
que o paciente seja internado é

Grande movimentaçao na Praia do Leblon no dia do segundo turno das eleições

elevadíssimo", e acrescenta que
"estamos evoluindo em curto
período para o colapso da rede
de assistência aos pacientes, especialmente os mais graves".
Na avaliação dos especialistas, o novo aumento de casos de
transmissão do vírus acontece
após uma série de falhas nas medidas de prevenção. "Muitos, especialmente os mais jovens, têm
se aglomerado em festas, bares,
praias e outros eventos sociais. O
processo eleitoral, fundamental à

Bolsonaro diz que perpetuar alguns benefícios
é 'o caminho certo para o insucesso'
O presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) disse em visita a
Foz do Iguaçu (PR), nesta terça-feira (1º), que perpetuar alguns
benefícios é o caminho certo
para a "insucesso". Segundo o
blog do Valdo Cruz, a ala política
do governo tem feito apelos para
que o auxílio emergencial seja
prorrogado por mais dois ou três
meses em 2021. A expectativa era
que o presidente decidisse sobre
o benefício logo após as eleições.
O presidente viajou ao Paraná
para visitar as obras de construção
da Ponte da Integração, que está
com 40% das obras realizadas e
deve ser entregue em 2022. A estrutura, cujas obras começaram
em 2019, vai ficar na fronteira com
o Paraguai e a ideia é que desafogue o fluxo na Ponte da Amizade.
Em discurso aos trabalhadores da obra, acompanhado do
presidente do Paraguai, Mario
Abdo Benítez, Bolsonaro falou
sobre a ajuda que o país ofereceu
à parte da população durante a
pandemia. O auxílio emergencial começou a ser pago em maio
e vai até este mês.

Foto: Foto do leitor

Prédio da Gama Filho, em Piedade: incêndio atinge o edifício nesta segunda-feira

"Ajudamos o povo do Brasil com alguns projetos por
ocasião da pandemia. Alguns
querem perpetuar alguns benefícios. Ninguém vive dessa
forma. É o caminho certo para
o insucesso", disse.
Apesar de o Planalto não ter
divulgado uma decisão oficial
sobre a extensão ou pagamento
de novos auxílios, Bolsonaro afirmou que é preciso ter coragem
para tomar decisões.
"Pior que uma decisão, até
mesmo mal tomada, é uma
indecisão. Nós temos que de-

cidir. Nós temos que operar
pelo nosso povo, pelo nosso
país", disse.
A ala política do governo
defende que o auxílio emergencial continue a ser pago até
o Congresso aprovar medidas
que garantam a criação do novo
programa social ou a reformulação do Bolsa Família. A discussão foi travada pelo próprio
presidente por resistência dele
à extinção de outros programas
sociais -- sugerida pela equipe
econômica -- para a criação de
um programa mais robusto.

democracia, também gerou aglomerações", diz o texto.
O transporte público inadequado também está contribuindo para a transmissão do vírus.
"E as declarações públicas de
autoridades
governamentais
afirmando que não retrocederão
nas medidas de flexibilização
ampliam a gravidade da situação.
Destaca-se que tais medidas não
foram acompanhadas de ações
visando oferecer transporte público adequado a fim de evitar a

sobrecarga, o que torna esse meio
de mobilidade um provável foco
de disseminação do vírus."
A prefeitura do Rio informou,
em nota, que permanece em
atenção máxima, com monitoramento constante da evolução
dos casos e do comportamento
da doença na cidade e no mundo, para tomar as decisões. O
conselho científico se reunirá
nesta quarta-feira e novas medidas em relação à flexibilidade
poderão ser tomadas.

Mais de 6 milhões de estudantes não
tiveram acesso a atividades escolares
em outubro, aponta IBGE
Mais de 6 milhões de estudantes de 6 a 29 anos, da
educação básica ao ensino
superior, não tiveram acesso
a atividades escolares durante outubro, de acordo com a
pesquisa Pnad Covid19 do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
divulgada nesta terça-feira
(1º). O número representa
13,2% dos alunos matriculados naquele mês.
Alunos matriculados e
sem atividades na pandemia
(em milhões)
O maior percentual de alunos matriculados e sem atividades é da região Norte, com
29,3%. O índice está bem
acima dos registrados no Sul
(5,1%), Centro-Oeste (7,4%) e
Sudeste (9,2%).
Apesar de alto, o índice
vem apresentando queda desde julho, quando o
percentual de alunos de 6
a 29 anos matriculados e
sem ativ idades escolares
era de 19,1%.

Percentual de alunos sem
atividades escolares (%)
Índice é alto, mas vem apresentando queda desde julho.
Alunos do ensino médio
são mais afetados
Em relação ao nível de escolaridade, o maior percentual dos alunos sem atividades
está matriculado no ensino
médio. São 16,4%. Em seguida
vem o ensino superior (13,9%)
e fundamental (11,8%).
A falta de atividades no
ensino médio pode levar à
evasão e abandono escolar.
Segundo especialistas, esta
etapa da educação é um dos
pontos críticos, devido ao
alto número de alunos que
não concluem os estudos.
Mais da metade da população
(52%) acima de 25 anos não
terminou o ensino médio.
Nível de escolaridade dos
alunos sem atividades em
outubro
Maior percentual é de estudantes do ensino médio.
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Governador em exercício
anuncia início de testagem
em massa na quinta-feira

O

governador
em exercício
Cláudio Castro
confirmou,
nesta terça-feira, o
início
da
testagem
em massa
da população a partir da próxima quinta-feira (3) no Rio,
Baixada Fluminense e em
São Gonçalo. O anúncio foi
realizado durante entrevista
coletiva com o futuro prefeito do Rio, Eduardo Paes, no
Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio.
"A secretaria de Saúde começa, na quinta-feira, a testagem em massa com Rio,
Baixada e São Gonçalo. E
tudo com PCR, sem teste rápido. Os shoppings voltaram
a melhorar a questão de fiscalização. Bares e restauran-

tes também. Estamos fazendo o possível. Fiscalizando,
aumentando o número de
leitos", disse Castro.

Cláudio Castro também
apostou que as vacinas serão compradas pelo Governo Federal para serem distribuídas. "O que o Ministério
da Saúde conversou conosco foi que essa compra (da
vacina) será feita pelo Ministério e será distribuída
entre os estados. Eu, sinceramente, duvido muito que
os estados comprarão a vacina. Essa vacina, assim que
for aprovada pela Anvisa,
todo o encaminhamento é
que o Governo Federal, através do Plano Nacional de
Imunização, faça essa compra e distribua. E os estados,
com o auxílio do município,
vão tratar da questão de logística e de aplicar isso na
população", afirmou.

O prefeito eleito Eduardo Paes (DEM) apresentou o futuro secretário de Saúde do município, Daniel Soranz

Sem lockdown e
mudança de bandeira
Ainda durante a coletiva, o
governador em exercício e Eduardo Paes discursaram sobre as
medidas de combate à covid-19.
Segundo eles, o lockdown e a
mudança de bandeira, como
ocorreu em São Paulo – saiu da
verde para a amarela –, estão
temporariamente descartados.

Prefeito eleito, Eduardo Paes se adapta e muda perfil
O prefeito eleito do Rio consegue, no mesmo evento, comemorar o apoio do Psol e lamentar
a ausência de um vereador bolsonarista, como fez em reunião
recente. Habilidoso, bom de papo
e com pouca ou nenhuma nitidez
ideológica, Eduardo Paes (DEM),
em sua volta ao Palácio da Cidade,
encarna o personagem aparentemente mais procurado em uma
eleição marcada pelo pragmatismo dos eleitores: o político tradicional e gestor experiente.
O período de Paes à frente da
prefeitura, entre 2009 e 2016, foi
o auge de um Rio que parecia retomar espaço depois de décadas
de crise. Ao lado do ex-governador Sérgio Cabral, e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o
prefeito simbolizou o período dos
grandes eventos.
Para voltar à Prefeitura, porém, Paes precisou se adaptar e
mudar - a começar pelo partido.
Foi para o DEM da família Maia.
O Paes de 2020 também tentou
adotar perfil mais sóbrio, sucinto,
e que buscava apelar para o risco
de ser eleito alguém "incompetente" para o Executivo. "Veja o
que aconteceu com o Witzel",

Foto: Estadão Conteúdo

Eduardo Paes agradeceu o apoio de Rodrigo Maia

martelou, sempre que pôde, sofre o afastamento do governador.
Quando foi eleito prefeito, em
2008, o bacharel em Direito Eduardo Paes tinha apenas 39 anos e
cumprira dois mandatos como deputado federal. Antes, havia sido o
vereador mais votado do Rio.
Em 2006, tentou trocar a Câmara dos Deputados pelo governo do Estado, mas obteve apenas
5% dos votos. Apoiou Cabral no
segundo turno. Virou secretário
de Esportes e Turismo e se filiou
ao então PMDB.

Pelo partido, seria eleito prefeito em 2008 e reeleito em
2012, desta vez, no primeiro
turno. Viu as coisas piorarem a
partir de 2016, quando os escândalos de corrupção envolvendo
Cabral vieram à tona.
Havia a expectativa de que o
discurso que associa Paes a Cabral
voltasse a ser forte neste ano. A
possibilidade cresceu depois de
que ele virou réu, dois meses antes da eleição, por suposto Caixa 2
da Odebrecht na disputa de 2012.
Não foi o que aconteceu.

"Discutimos a questão
da covid-19. É um tema que
nos aflige. Nosso futuro de
secretário de Saúde já se encontrou com o governador.
Os times vão trabalhar entrosados. Existe um conjunto de
restrições que a gente precisa
fiscalizar para que essas possam ser cumpridas, a população precisa colaborar conos-

co. Não há lockdown, não há
quarentena, mas as pessoas
precisam se cuidar", afirmou Paes. O futuro prefeito
disse ser contra a abertura
de hospitais de campanha e
afirmou que "com o dinheiro
gasto" pela Prefeitura, "daria
para internar todo mundo no
Copa Star, que é o hospital
mais caro do Rio".

Charlles Batista, o novo integrante
da bancada bolsonarista na Alerj
Tem um novo integrante a
bancada bolsonarista na Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj). Charlles
Batista (Republicanos) iniciou
mandato nesta terça-feira
(01/12), em posse realizada
durante a sessão plenária.
Charlles assumiu a vaga deixada por Dr. Serginho, nomeado secretário estadual de Ciência e Tecnologia.
Apesar de novato na Alerj,
tem experiência em Legislativo.
Foi eleito vereador em São João
de Meriti em 2016, dois anos

depois tornou-se suplente de
deputado estadual e na última
eleição concorreu a prefeito da
cidade na Baixada Fluminense.
"Prometo
desempenhar
fielmente o mandato que me
foi confiado, dentro das normas constitucionais e legais
da República e do Estado, servindo com honra, lealdade e
dedicação ao povo do estado
do Rio”, declarou o deputado
em plenário.
Charlles Batista tem 42 anos,
é Policial Rodoviário Federal, casado e pai de duas filhas.

Charlles Batista assina o termo de posse ao lado do presidente da Alerj, André Ceciliano

Quarta-feira 02 de Dezembro de 2020

5

ACITÍLOP

POLÍCIA

PARA
Crueldade
PARA
TODOS
PARATODOS
TODOS

Foto: Fabiano Rocha

Em lágrimas, goleiro Bruno confirma
que Eliza Samudio foi esquartejada
e jogada para cachorros

I

nterrogado
na
tarde desta quarta-feira no julgamento pela morte
da Eliza Samudio,
no Fórum de Contagem, em Minas
Gerais,
Bruno
Fernandes negou
ter sido o mandante do crime: “Excelência,
como mandantes dos fatos, eu
nego. Mas, de certa forma, me
sinto culpado”, disse. O goleiro
apontou Luiz Henrique Romão,
o Macarrão, como o responsável pela ordem do assassinato, e
Marcos Aparecido dos Santos, o
Bola, como o executor.
Bruno também relatou,
chorando muito, que Eliza
teria sido morta, esquartejada e, depois, jogada para os
cachorros. Segundo o goleiro, foi seu primo, Jorge Luiz
Rosa, que era menor de idade
na época do crime, que contou
os detalhes sobre o assassinato. Em novembro, Jorge deu

um depoimento semelhante
no julgamento de Macarrão
e Fernanda Gomes de Castro,
ex-mulher de Bruno, condenados a 15 anos e a 5 anos de
prisão, respectivamente.
A descrição de Bruno sobre
a morte de Eliza fez com que
Ingrid Calheiros, atual esposa
do goleiro, chorasse pela primeira vez durante o julgamento. Já a ré Dayanne Rodrigues,
ex-mulher de Bruno, se manteve tranquila e chegou a sorrir
em alguns momentos. A mãe de
Eliza Samudio, Sônia de Fátima
Moura, que chorou por várias
vezes ao longo do julgamento,
permanece séria durante todo o
depoimento do goleiro.
Depois de responder às perguntas da juíza e de seus advogados, Bruno foi inquirido
pela promotoria. No entanto,
numa estratégia que já havia
sido antecipada pela defesa,
ele não respondeu a nenhuma
pergunta. Questionado pelo
promotor, que tentou apontar

O goleiro Bruno descreveu a morte de Eliza no Fórum de Contagem

incongruências em seu depoimento, o goleiro apenas ficou
de cabeça baixa.
Em seguida, mais uma vez
ouvido pelos advogados de
defesa, Bruno revelou que
tem medo de Marcos Apa-

Após dias internada, mulher atropelada por
trem em Bangu após tentativa de assalto morre
Uma mulher de 35 anos morreu quatro dias após ser atropelada por um trem na estação de
Bangu, na Zona Oeste do Rio, depois de uma tentativa de assalto.
Internada no Hospital municipal
Albert Schweitzer, Josiane Silva,
de 35 anos, estava em estado grave e não resistiu aos ferimentos
no domingo, dia 29. Segundo a
Secretaria de Saúde, a morte foi
constatada às 23h54min, e outras
informações são restritas à família. A vítima teve o pé direito amputado e ainda sofreu escoriações
na cabeça e no braço após ter sido
derrubada nos trilhos no dia 26.
A Polícia Civil no Rio investiga o caso, que foi registrado na
34ª DP (Bangu), como roubo
seguido de lesão corporal grave.
Segundo as informações preliminares, Josiane teria resistido
a uma tentativa de assalto e caiu
nos trilhos junto com o suspeito,
que conseguiu fugir. Um trem do
ramal Santa Cruz passou pouco
após a queda e acertou a perna
da vítima. Ela foi socorrida e encaminhada ao hospital.

Foto: Reprodução

Josiane Silva, de 35 anos, teve o pé direito amputado dias antes de morrer

Em entrevista à "Época", o delegado Marcelo Dubugras afirmou
que somente as imagens do circuito de segurança, que já foram
solicitadas à SuperVia - operadora
do sistema ferroviário do Rio -, vão
confirmar o que ocorreu. Até o
momento, não houve depoimento de testemunhas.
"A gente quer confirmar se
houve realmente uma tentativa de roubo ou se ela caiu. Só
com as imagens da SuperVia,
que já requisitamos, é que vamos ter essa certeza", afirmou.

"Até o momento, o que temos
certo é que uma pessoa caiu.
A outra ninguém confirmou
ainda. Alguém comentou isso,
mas não houve declarações
nesse sentido. Só as imagens
das câmeras é que vão dizer o
que houve mesmo".
Segundo relatos, um suspeito teria puxado o celular de
Josiane Amorim na plataforma,
contribuindo para que os dois
se desequilibram e caíssem nos
trilhos. Posteriormente, ele conseguiu escapar.

recido dos Santos e que se
sentiu ameaçado por ele.
Chorando mais uma vez ao
ser perguntado pelo advogado Lucio Adolfo se poderia
ter evitado a morte de Eliza,
ele respondeu que sim. Nes-

te momento, o advogado de
Bola, Ércio Quaresma, inicia o
interrogatório de Bruno, mas
os advogados do goleiro já
disseram que ele, a exemplo
do que ocorreu com a promotoria, não responderá.

Traficante de armas da maior facção do Rio é preso
no Paraguai, onde trabalhava em prefeitura
A Polícia Federal brasileira
e a Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) do Paraguai
prenderam, no início da tarde
desta terça-feira, o paraguaio
Pedro César Prieto Galeano,
de 39 anos, apontado como
fornecedor de armas da maior
facção do tráfico de drogas do
Rio. A prisão aconteceu em Cidade do Leste, no país vizinho,
e separada de Foz do Iguaçu,
no Paraná, pela Ponte da Amizade. De acordo com a Senad,
a prisão aconteceu em frente à
prefeitura do município, onde
o criminoso trabalhava como
funcionário público.
A prisão de Prieto é fruto
de uma investigação que começou há mais de um ano e
começou com a interceptação
de um homem, natural de Foz
do Iguaçu, que transportava
um fuzil desmontado, carregadores e uma mira ótica do
Paraguai para Macaé, no Norte
Fluminense. Na ocasião, em
julho de 2019, o homem estava
com sua mulher e dois filhos.
A polícia descobriu que a arma

seria levada para a favela Nova
Holanda, que era disputada
por duas facções à época.
A investigação chegou à conclusão que Prieto é um dos principais traficantes de armas para
o Rio e comandava uma rede de
"mulas", que recebem dinheiro para transportar fuzis pela
fronteira. O armamento saía do
Paraguai e chegava ao Rio em
veículos adaptados com esconderijos para despistar a polícia.
A prisão do homem e de mais
dois comparsas foi decretada
pela 2ª Vara Federal de São Pedro da Aldeia. A operação teve
outro braço em Macaé, onde a
PF cumpriu mandatos de busca
e apreensão nesta terça-feira.
Prieto estava na difusão
vermelha da Interpol, o que
possibilitou sua prisão no país
vizinho. Cerca de 40 policiais
federais brasileiros participaram da ação. Há três anos a
maior facção do Rio e a quadrilha que domina o tráfico em
São Paulo romperam e disputam à bala o monopólio do crime na fronteira.
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Prefeitura faz blitz educativa
em Heliópolis para evitar
aglomerações e mesas nas ruas

A

Prefeitura de
Belford Roxo
realizou na
última sexta-feira à noite,
no bairro Heliópolis, uma
blitz educativa com o
intuito
de
instruir os comerciantes do local
a não espalharem mesas nas ruas
do entorno da praça. A Secretaria
adjunta de Vigilância em Saúde
emitiu quatro Termos de Visita
orientando aos comerciantes
sobre as medidas de proteção
contra a Covid-19, além de exigir
a apresentação da licença sanitária. O decerto 4.976, de 6 de novembro, proíbe o funcionamento
de bares, lanchonetes e serviços
afins após uma hora da madrugada e limita o atendimento ao público a dois terços da capacidade
da lotação do estabelecimento.
A operação contou com a
participação também das se-

guintes Secretarias: Defesa Civil e Ordem Urbana, Fazenda e
Segurança Pública.
O chefe de fiscalização da Secretaria de Defesa Civil e Ordem
Urbana, Marcos Rogério, destacou que o objetivo da operação
e conscientizar os comerciantes
sobre a importância das medidas
contra a Covid-19 e o fato de não
se colocar mesas e cadeiras nas
ruas ao lado da praça. "As ruas
e calçadas precisam ficar livres
para os pedestres. Não é justo
que se espalhem mesas e cadeiras nas ruas e em toda calçada,
impedindo o direito de ir e vir
dos pedestres”, concluiu.
Oito agentes da Guarda Municipal deram apoio à ação. O
inspetor geral da instituição,
Marcelo Ferraz, destacou que a
fiscalização é constante. Ele salientou que um ônibus da Guarda fica baseado na Praça de Heliópolis 24 horas por dia. "Nosso
trabalho não é de repressão, é
de conscientização. O objetivo

Agentes visitaram estabelecimentos comerciais para fazer advertência escrita. Na próxima...já sabe....

não é interditar estabelecimentos. Queremos apenas que os
direitos dos cidadãos sejam respeitados, pois a Prefeitura está
reorganizando o espaço público. Nessa época de pandemia
temos de evitar qualquer tipo
de aglomeração", ressaltou. O
secretário adjunto de Vigilância
em Saúde, João Paulo de Souza,
frisou que ainda esta semana irá
se reunir com representantes da
Secretaria de Defesa Civil e Or-

dem Urbana para analisarem a
possibilidade de as ações se estenderem a outros bairros. Reclamações sobre aglomerações
podem feitas pelo 153.
Em uma petiscaria na Rua
Altair, os fiscais da Secretaria
adjunta de Vigilância em Saúde
notificaram o proprietário a providenciar a licença sanitária, além
de álcool em gel. A Guarda Municipal frisou ainda que há denúncias de que o estabelecimento

Teatro: A Cultura da periferia
resiste em tempos de
pandemia em Nova Iguaçu
Mesmo em tempos de pandemia, a cultura resiste em Nova
Iguaçu. Esta semana, participantes do curso de cinema da EncontrArte Audiovisual rodaram
dois curtas-metragens. Os alunos inscritos nas turmas da manhã e da tarde criaram 40 textos
e dois foram selecionados pela
coordenação. A iniciativa é uma
das poucas voltadas ao audiovisual na periferia, principalmente
na Baixada Fluminense. Os produtores seguiram todos os protocolos de segurança sanitária
durante as filmagens.
Os filmes foram realizados no
Centro Social São Vicente, antigo Patronato, onde as aulas já
acontecem. Guilherme Freitas,
autor do roteiro ‘Viro Artista ou
Mato Tentando’, está muito feliz
com a escolha. “ Eu me sinto feliz
por essa oportunidade de ouro e
tenho esperanças de um futuro
melhor para mim”, afirmou, cujo
enredo mostra a luta de um autor na tentativa que seu roteiro
seja transformado em um filme.
O outro texto é ‘Dezoito’,

escrito por Caio Almeida, que
conta a história de Vinícius, um
jovem negro órfão, que passou
toda a sua vida em um orfanato, representado ali pelo Centro
Social. Ele está prestes a completar a maioridade e se depara com o maior desafio de sua
vida: viver fora dos muros da
instituição, traçar novos planos
e decidir seu destino.
O personagem será interpretado pelo baiano Kauê Rodrigo,
que participa da turma da manhã e se inscreveu e foi selecionado para encarnar o jovem órfão. “ Essa é a primeira vez que
participo de um curso audiovisual. Uma amiga me mandou o
link de inscrição por aplicativo
de mensagens, vi que era gratuito e não quis perder”, contou ele
que mora na Ilha de Guaratiba,
na Zona Oeste, e leva quatro horas para chegar a Nova Iguaçu.
Os experientes atores Johnny
Rocha e Libny Marques, moradores de Belford Roxo e Nova
Iguaçu, respectivamente, dão
vida ao produtor e ao roteirista

coloca funk para tocar em um volume acima do permitido. O dono
da petiscaria, Matheus Araújo se
defendeu dizendo a música que
toca "funk da antiga". "Procuro fazer do espaço um ambiente familiar”, resumiu. Em uma pizzaria
e choperia foram espalhadas dez
mesas com cadeiras na calçada.
Outras 15 cadeiras estavam encostadas em um poste. O proprietário recebeu o Termo de Visita
explicando as irregularidades.
Foto: Divulgação

Cena de 'Viro Artista ou Morro Tentando'

que o sequestra. Eles chegaram
cedo ao set de filmagem, no estúdio da EncontrArte Audiovisual,
e passaram o texto sob o olhar
atento da diretora Laís Muniz.
A troca de experiências e
aprendizado foi definida pela
advogada, corretora de imóveis
e futura jornalista Valéria Leone, segunda mais velha da turma da manhã. “ Soube do curso
por uma amiga da Pastoral da
Comunicação da Diocese de
Nova Iguaçu. Estou trabalhando como terceira assistente de

produção porque quis sair da
minha zona de conforto, aprender”, afirmou Valéria, que também é fotógrafa.
O curso da EncontrArte Audiovisual é uma das poucas
iniciativas voltadas ao setor na
periferia, principalmente na Baixada Fluminense. Os produtores
se preocuparam em seguir todos
os protocolos de segurança sanitária durante as filmagens: medição de temperatura, distribuição
de álcool gel, uso de máscaras e
distanciamento social

Os dois curtas-metragens
serão exibidos após a cerimônia de encerramento do primeiro módulo do curso, dia 5
de dezembro pela manhã, no
auditório do Centro Social São
Vicente. “A criação do curso e
manutenção desta primeira
fase, são possíveis devido às
emendas parlamentares recebidas dos deputados federais
Alessandro Molon (PSB) e Juninho do Pneu (DEM) “, afirmou
Fábio Mateus, idealizador e coordenador-geral do projeto.

Culturando
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Apresentações

Samba Arretado
Carla Rio

O

lá leitores do Jornal
Povo, me chamo Natalia Nascimento, sou
natural de Niterói, mas
moro na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de
Janeiro, tenho 30 anos,
sou geminiana e católica. Meu time do
coração é o Flamengo e meu ídolo no futebol é o Romário, que é meu grande amigo.
Sou musa da escola de samba Imperatriz

Leopoldinense, a qual eu amo de paixão.
Tenho cabelos pretos, olhos castanhos, tenho 1,65m de altura e 58 kg. Minha personalidade é muito forte e sou bem objetiva.
Atualmente estou solteira, meu perfume
predileto é segredo e minha comida favorita
é frutos do mar. Queria falar mais uma coisinha: " Quando você amadurece, começa
a ver à vida colorida. Que mesmo nos dias
nublados, entende que tem um propósito
para te deixar mais forte. Etudo passa ".

Natalia Nascimento

G ATA DO

zembro, dia que se comemora o
‘Dia Nacional do Samba’. A canção estará disponível em todas
as plataformas digitais.
O single nasceu após um show
realizado pela cantora na cidade
maravilhosa, onde perguntaram
a mesma, como é o samba em
Pernambuco e ela afirmou: é Arretado! “Samba Arretado” é uma
composição de sua autoria, em
parceria com Alceu Maia.

natalianascimentooficial

A

cantora
pernambucana
Carla Rio,
lançará seu
novo single “Samba
Arretado”,
com a participação
especial do cantor e compositor
Dudu nobre, no dia 02 de De-
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Fluminense muda sua
característica, testa formação,
mas segue com velho problema

P

ara quem tinha a expectativa de voltar ao G-4 do
Campeonato Brasileiro,
o placar em
branco contra o Bragantino na última segunda-feira, no Maracanã,
foi para lá de frustrante. Mas
para quem acompanhou o jogo,
o empate até ficou de bom tamanho para o Fluminense, que
não teve boa atuação e acabou
salvo por Marcos Felipe.
Com muito mais transpiração do que inspiração, o Tricolor voltou a tropeçar em casa.
Porém, antes é preciso relativizar o contexto. Da mesma forma como o Fluminense foi criticado por não fazer frente a um
esfacelado Palmeiras na derrota
por 2 a 0 no Allianz Parque, o

empate por 0 a 0 com o Bragantino não é terra arrasada para
um time que teve 10 desfalques
e precisou recorrer à base.
Além disso, o Fluminense
fugiu de sua característica,
que é de imposição através
da posse de bola. A equipe até
terminou o jogo com 51% do
tempo com a bola, mas foi o
Bragantino que tinha o domínio desde o primeiro tempo, quando ficou com 52%, e
sempre finalizou mais. O Tricolor foi armado para tentar
explorar a velocidade, como
fez no empate por 1 a 1 com o
Atlético-MG no Mineirão.
Odair Hellmann bem que
tentou e testou uma nova formação e variações. Começou
com um 4-2-3-1, com só dois
volantes e Lucca mais avançado, buscando os movimentos de facão em velocidade.
Mas depois abriu o atacante

Travado: Fluminense mal conseguiu chutar a gol contra o Bragantino

na ponta, Wellington Silva na
outra, e jogou sem centroavante, com Marcos Paulo e Nenê
centralizados. Não encaixou de
um jeito, nem de outro.
No segundo tempo, Odair
voltou a jogar com um centroavante após a entrada de Felippe Cardoso, mas a mudança
passou longe de resolver o problema ofensivo tricolor. De positivo, ficou o aproveitamento

dos pratas da casa: Martinelli
estreou e foi bem ao lado de
André, que esteve só um pouco abaixo do companheiro;
Calegari foi um monstro na lateral, e Marcos Felipe mostrou
que merece ser titular.
Com 36 pontos, o Fluminense saiu do G-6 do Campeonato Brasileiro, caiu para
a oitava posição e repete a
mesma largada do primeiro

turno, quando somou quatro
pontos em quatro jogos. Mas
para continuar igual vai ter
que vencer o Athletico-PR,
como fez com um time misto
na Arena da Baixada. Os jogadores se reapresentam na
tarde desta terça-feira no CT
Carlos Castilho e iniciam a
preparação para o jogo de sábado contra o Furacão, às 19h
(de Brasília), no Maracanã.

