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Brasil tem 
1 8 1 . 9 7 8 
mortes e 
6 . 9 3 4 . 5 3 9 
casos con-
firmados de 
coronavírus 
até as 13h 
desta terça-
-feira (15), 

segundo o consórcio de veí-
culos de imprensa.

Mortes: 181.978
Casos: 6.934.539
Até as 20h de segunda-fei-

ra (14), quando foi divulgado o 
último balanço consolidado, o 
país tinha 181.939 mortes (520 
confirmadas nas 24 horas ante-
riores ao boletim) e 6.929.409 
casos (27.419 confirmados nas 
24 horas anteriores).

Em média, 650 mortes fo-
ram confirmadas por dia nos 
últimos 7 dias. Essa média mó-

O
vel é a maior desde 6 de outu-
bro e representa um aumento 
de 24% em relação à média de 
duas semanas atrás, o que indi-
ca tendência de alta.

Das 27 unidades da fede-
ração, 18 têm tendência de 
alta nas mortes: PR, RS, SC, 
ES, MG, SP, DF, MS, MT, AC, 
AP, PA, RR, TO, AL, BA, PB, 
PE e RN (veja a situação de 
cada um abaixo).

A média móvel de casos 
está em 43.049 por dia – o 
que significa que, nos últi-
mos 7 dias, foram confirma-
dos em média 43.049 novos 
casos de coronavírus no país. 
O número é 13% maior que o 
de 2 semanas atrás, o que in-
dica estabilidade.

Brasil, 14 de dezembro
Total de mortes: 181.939
Registro de mortes em 24 

horas: 520

Casos e mortes por 
coronavírus em 
crescimento

Média de novas mortes nos últimos 
7 dias: 650 (variação em 14 dias: +24%)

Total de casos confirmados: 
6.929.409

Registro de casos confirma-
dos em 24 horas: 27.419

Média de novos casos nos úl-
timos 7 dias: 43.049 por dia (va-
riação em 14 dias: +13%)

Estados
Subindo (17 estados + o DF): 

PR, RS, SC, ES, MG, SP, DF, MS, 

MT, AC, AP, RR, TO, AL, BA, 
PB, PE e RN

Em estabilidade, ou seja, 
o número de mortes não 
caiu nem subiu significati-
vamente (6 estados): RJ, GO, 
RO, PA, PI e SE

Em queda (3 estados): AM, 
CE e MA

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).

Vale ressaltar que há es-
tados em que o baixo nú-
mero médio de óbitos pode 
levar a grandes variações 
percentuais. Os dados de 
médias móveis são, em ge-
ral, em números decimais e 
arredondados para facilitar 
a apresentação dos dados.

Em média, 650 mortes foram confirmadas por dia nos últimos 7 dias
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Vacina da Moderna não mostra 
'problemas de segurança', afirma FDA

A Agência de Alimentos e Me-
dicamento (FDA) dos Estados 
Unidos emitiu nesta terça-feira 
(15) uma avaliação positiva sobre 
a vacina do laboratório americano 
Moderna contra a Covid-19, antes 

de uma reunião de especialistas 
para examinar sua aprovação em 
caráter de emergência.

A FDA se mostrou otimista so-
bre a vacina, afirmando que "não 
mostra problemas de segurança 

específicos que impeçam a emis-
são" de uma autorização para o 
uso de emergência. A agência re-
guladora confirmou que o trata-
mento tem eficácia de 94,1%.

A Moderna anunciou na quin-
ta-feira (3) que planeja disponibi-
lizar entre 100 e 125 milhões de 
doses do seu imunizante no pri-
meiro trimestre de 2021. Segun-

do a empresa, a maioria das doses 
irá para os Estados Unidos – 85 a 
100 milhões – e entre 15 e 25 mi-
lhões para o resto do mundo.

As doses do primeiro tri-
mestre estão entre 500 mi-
lhões e até 1 bilhão de doses 
que a Moderna espera fabricar 
globalmente em 2021.

A farmacêutica também re-

afirmou sua expectativa de ter 
aproximadamente 20 milhões de 
doses disponíveis nos EUA até o 
final do ano.

Na segunda-feira (30), a Mo-
derna solicitou a autorização para 
uso emergencial do seu imuni-
zante à FDA, a agência regulado-
ra dos EUA equivalente à Anvisa 
brasileira.
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O Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT) determinou o 
arresto de R$ 95 milhões das 
contas do Governo do Estado, 
durante audiência realizada 
nesta segunda-feira, para pa-
gar profissionais de Saúde que 
foram contratados por Organi-
zações Sociais (OSs) e que não 
ainda receberam. A decisão é 
do desembargador Cesar Mar-
ques Carvalho.

Segundo o magistrado, o di-
nheiro não será enviado para 
a OSs e sim para o TRT para 
pagar os trabalhadores. A de-
cisão, no entanto, cabe recurso 
e uma nova audiência foi mar-
cada para sexta-feira (18).

Monica Armada, presidente 
do Sindicato dos Enfermei-
ros do Rio de Janeiro, espera 
que o Estado não recorra da 
decisão. "A gente teve que en-
trar na Justiça para garantir o 
pagamento dos salários dos 
trabalhadores. Eu espero que 
o estado não recorra para ga-
rantir um Natal com dignida-
de para esses profissionais", 
diz. A ação judicial engloba 

TRT determina arresto de R$ 95 milhões em 
contas do Estado para pagar atrasados da Saúde

Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT/RJ)

Foto: Reprodução

Relator propõe que cada pessoa vacinada 
contra Covid assine 'termo de consentimento'; 
especialistas criticam proposta

O relator da medida pro-
visória que prevê a compra 
de vacina contra a Covid-19 
pelo programa internacional 
Covax Faciliy (leia mais abai-
xo), deputado Geninho Zulia-
ni (DEM-SP), informou que o 
texto a ser votado pelo Con-
gresso terá a previsão de um 
“termo de consentimento” a 
ser assinado por quem tomar 
a futura vacina.

Zuliani se reuniu com o 
presidente Jair Bolsonaro 
nesta terça-feira (15) e afir-
mou que o termo a ser assi-
nado pelos cidadãos vai tirar 
da União a responsabilidade 
sobre eventuais efeitos cola-
terais da vacina.

Epidemiologistas critica-
ram a exigência do termo e 
afirmaram que "parece que o 
presidente não quer que a va-
cina aconteça".

O advogado e diretor-exe-
cutivo do Instituto Questão 
de Ciência (IQC), Paulo Almei-
da, afirmou que a proposta do 
presidente é "extremamente 
infeliz e irresponsável.

"Primeiro porque isso não é 
necessário desde que a vacina 

tenha aprovação, seja extraor-
dinária, seja regular de registro 
de autoridades sanitárias com-
petentes.... E, segundo, porque 
isso, em última instância, vai 
diminuir a cobertura vacinal 
em função da pessoa que quan-
do for à UBS tomar a sua vacina 
tenha que assinar um termo", 
disse Paulo Almeida.

"Eventualmente vai fazer 
com que várias pessoas de-
sistam de tomar vacina por 
excesso de burocracia”, acres-
centou o advogado.

Termos de compromisso 
em estudos clínicos

A epidemiologista Carla 
Domingues, que coordenou 
o programa nacional de imu-
nizações, também criticou o 
plano de Bolsonaro.

Ela lembrou que “esses 
termos são utilizados em es-
tudos clínicos em que o pes-
quisador ainda não sabe a 
segurança daquele produto 
que ele está entregando para 
o voluntário da pesquisa. En-
tão ele é fundamental neste 
processo, em que você ainda 
não conhece a segurança do 

sindicatos de trabalhadores de 
diversas categorias da saúde e 
também organizações sociais.

A presidente do Sindicato 
dos Enfermeiros lembra que 
muitos profissionais atuaram 
na linha de frente do corona-
vírus em hospitais como Zilda 
Arns, em Volta Redonda, An-
chieta, no Caju, Hospitais de 
Campanha e em outras unida-
des de saúde.. "Muito desses 
trabalhadores nem estão mais 

vivos para receber porque per-
deram a vida para a covid-19", 
lamenta.

"É o pior dos absurdos, é 
não valorizar o profissional 
de Saúde, que foi aplaudido 
pela janela nesta pandemia, 
mas cadê o reconhecimento e 
o salário? Isso é inadmissível", 
completa Monica.

Procurado, o Governo do 
Estado ainda não informou se 
irá recorrer da decisão.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRio Dividido Foto: Márcia Foletto

m vez de 
m e d i d a s 
mais duras 
como um 
lockdown, o 
prefeito elei-
to Eduardo 
Paes planeja 
uma ação 
mais cirúrgi-
ca para com-

bater a alta de casos de Covid-19. 
A ideia, inspirada em modelo 
adotado por Salvador, na Bahia, 
é dividir o Rio em zonas de alto, 
médio e baixo risco para doen-
ça e criar, para cada uma, regras 
específicas. A operação seria 
combinada com testagem da 
população nessas regiões, ras-
treio das pessoas que tiveram 
contato com os infectados e fis-
calização dirigida para os pon-
tos críticos do município, onde 
se concentrariam as restrições 
sanitárias. Amanhã, os futuros 
secretários de Saúde, Daniel So-

E
ranz; de Assistência Social, Lau-
ra Carneiro; e de Ordem Pública, 
Brenno Carnevale, embarcam 
para Bahia a fim de conhecer de 
perto a dinâmica desse modelo 
e replicá-la no Rio, logo nos pri-
meiros dias de janeiro, quando 
Paes toma posse.

Paes vai beber na fonte de 
Salvador, que tem como pre-
feito ACM Neto, de quem é 
próximo e afiliado ao DEM, 
partido do prefeito eleito. Lá, 
os fiscais têm se dedicado a 
atuar nos bairros boêmios 
ou socialmente vulneráveis, 
onde os estabelecimentos co-
merciais foram obrigados a fe-
char às 17h. Na cidade do Rio, 
pelo critério da incidência do 
coronavírus, entrariam na lis-
ta da estratégia de ataque dire-
cionado, Barra da Tijuca (com 
6.395 casos até ontem), Tijuca 
(6.032) e Copacabana (5.718), 
que estão entre os dez bairros 
com mais casos confirmados 

Cidade  será separada 
em zonas de combate 
localizado ao coronavírus

Barra da Tijuca, bairro com mais casos, seria um alvo. No sábado, população desrespeitou estacionamento proibido na orla

de Covid-19 desde o inicio da 
pandemia, de acordo com o 
Painel da Prefeitura.

Previsão de testagem
Daniel Soranz, que ontem 

esteve no Ministério da Saú-
de, em Brasília, explicou ao 
EXTRA que a intenção é es-
calonar regras de acordo com 
a necessidade de cada região, 
em vez de partir para medidas 
mais radicais que muitas ve-
zes não são tão efetivas nem 
têm apoio da população.

— Queremos ver como funcio-
na principalmente as medidas 
de rastreamento (testagens e 
acompanhamento de casos) de 
zonas diferentes e a avaliação de 
ações de bloqueio (operações de 
fiscalização) — disse.

Circulação de pessoas 
é desafio

A Secretaria municipal 
de Saúde de Salvador lis-
tou quatro bairros que, atu-
almente, estão no foco das 
ações públicas pelo aumen-

to significativo de casos de 
Covi d: Pernambués, Pituba, 
Itapuã e Brotas. Nessas qua-
tro localidades, estão sendo 
realizados testes rápidos, 
além de ações de desinfec-
ção ostensiva nas ruas e dis-
tribuição de máscaras.

Especialistas de Salvador 
se dividiram sobre a eficácia 
do modelo adotado na ci-
dade. Para eles, a ideia pode 
funcionar, desde que não es-
teja sendo implanenta devi-
do à falta de recursos.
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Investigações sustentam que 
a liberação de restos a pagar de 
credores do governo fluminense, 
na gestão de Wilson Witzel, era 
foco de corrupção. Em operação 
iniciada na manhã desta terça-
-feira, chamada de Kickback e 
realizada com a autorização do 
ministro Benedito Gonçalves, 
do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), o Ministério Público Fede-
ral (MPF) e a Polícia Federal (PF) 
cumprem dois mandados de pri-
são, além de buscas e apreensões 
em endereços diversos, contra 
os envolvidos em esquema que 
liberou entre 2019 e 2020 quase 
280 milhões em restos a pagar 
à Organização Social Hospital 
e Maternidade Therezinha de 
Jesus (HMTJ), que administra 
hospitais, UPAS e leitos de UTI da 
rede estadual de saúde. Em troca, 
a entidade teria pago R$ 53 mi-
lhões em propina.

Foi preso o advogado Wagner 
Bragança. Ele já ocupou diversos 
cargos na OAB-RJ, onde atual-
mente é vice-presidente da co-
missão de recuperação judicial e 
falência, com mandato até 2022.

Organização Social pagou propina para receber restos 
a pagar no governo Witzel, aponta investigação

Wilson Witzel, governador afastado do Rio

Foto: Agência O Globo

CPI do Gás apresenta relatório final de investigação nesta quarta
 e recomendará auditoria no contrato de concessão do serviço

A Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI), que investigou possí-
veis irregularidades na concessão da 
distribuição de gás no âmbito do es-
tado do Rio de Janeiro, finaliza suas 
atividades, nesta quarta-feira (16), às 
9h , com a entrega e aprovação do 
relatório final, que conta com quase 
100 páginas e diversas recomenda-
ções à AGENERSA, agência respon-
sável pela fiscalização do serviço.

A renovação da outorga, cujo 
vencimento é em 2027, mas que 
pode ser antecipada conforme 
prevê o Regime de Recuperação 
Fiscal, foi um dos principais alvos 
da CPI. O documento final reco-
menda uma perícia nos estudos 
que determinaram o valor da re-
novação da concessão do serviço, 
estimado em cerca de R$ 800 
milhões. Os deputados alegam 
faltam de transparência e estudo 
para a definição desse montante.

A  CPI do gás foi criada com o 
objetivo de investigar o serviço de 
distribuição no âmbito do Estado do 
Rio de Janeiro, desde a formação de 
preços realizada pelo seguimento, 
passando pelas queixas dos consu-
midores quanto ao atraso na amplia-
ção de distribuição e ligação à rede, 
bem como o preço, a qualidade e o 
risco na segurança por eventual fa-
lha na prestação do serviço. 

O objetivo central da CPI foi ave-
riguar as irregularidades na exe-
cução do contrato de concessão, 
bem como ausência de controle 
das autoridades estaduais nos atos 
praticados pela concessionária. 
“O preço do gás no estado do Rio 
é um dos mais elevados do país, 
mesmo sendo o maior produtor. 
Pretendemos que o resultado des-
sa CPI seja a garantia dos direitos 
dos consumidores fluminenses a 
terem um serviço público de qua-
lidade e com valor justo”, ressalta o 
presidente Max Lemos (PSDB).

Ex-secretário Lucas Tristão 
pode responder por crime de 

responsabilidade
 No documento final, o relator 

da CPI, o deputado Rodrigo Bar-
cellar (SDD), também recomen-
dou ao governo do estado uma 
auditoria para verificar o cumpri-
mento do pagamento da outorga 
compensatória prevista no tercei-
ro termo aditivo do contrato, orça-
da em pouco mais de R$ 392 mi-
lhões, que teriam sido utilizados 
para pagamento de pessoal no 
ano de 2016 e acusou o ex-secretá-
rio de Estado de Desenvolvimen-
to Econômico, Lucas Tristão de 
cometer crime de responsabilida-
de por não responder aos requeri-
mentos enviados pela Comissão.

Restos a pagar são as despesas 
orçamentárias contraídas pelo 
setor público durante um exer-
cício financeiro, mas não pagas 
até o dia 31 de dezembro daque-
le ano. Sendo assim, são créditos 
reais, devidos de fato, mas para 
recebê-los os credores precisam 
obedecer à ordem cronológica de 
acordo com o cadastro de despe-
sas de exercícios anteriores. Para 
furar a fila de credores do gover-
no fluminense, o HMTJ — como 
demonstrou a investigação — te-
ria contado com a ajuda de inter-
mediários, num esquema que 
envolveu operadores financeiros 
e escritórios de advocacia.

Uma delação e uma confissão, 
citadas na medida cautelar da 
Procuradoria Geral da República 
(PGR), denunciaram a manobra 
do Hospital e Maternidade The-
rezinha de Jesus. A confissão 
foi feita pelo empresário Edson 
Torres, apontado como ex-aliado 
do então presidente nacional do 
PSC, pastor Everaldo Dias Perei-
ra, preso em agosto deste ano 
pela operação Tris in Idem. A 
delação, que confirma a denún-
cia, está em um dos anexos da 
delação do ex-secretário estadu-
al de Saúde Edmar Santos. Ele 
admite que ajudou a interme-
diar a operação ilegal.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSEm busca de investimentos Foto: Divulgação

prefeito elei-
to, Eduardo 
Paes (DEM), 
afirmou que 
a conversa de 
cerca de uma 
hora com o 
p r e s i d e nt e 
Jair Bolsona-
ro (sem par-

tido) teve um tom amigável. Os 
dois se reuniram pela primeira 
vez na manhã desta terça-feira, 
dia 15, em Brasília, depois da elei-
ção. Paes espera manter uma boa 
relação com o governo federal a 
fim de conquistar investimen-
tos para a cidade, como a impor-
tância de finalizar a obra do BRT 
Transbrasil, já previsto para a 
conversa. O enfrentamento à Co-
vid-19 no município também fez 
parte da agenda.

Paes falou com a imprensa 
na saída do Palácio do Planalto 

O
sobre o anúncio de Bolsonaro 
de R$ 20 bilhões para a compra 
de vacinas. O prefeito eleito ain-
da contou como pretende agir 
quanto à pandemia, com aber-
tura de leitos que possam ser ab-
sorvidos mais tarde, e não com o 
investimento de vagas por meio 
de hospitais de campanha.

— Uma medida provisória, 
estimando cerca de R$ 20 bi-
lhões para a compra da vacina. 
Imagina que já em janeiro essa 
vacina já esteja disponibilizada, 
não as doses todas necessárias 
já em janeiro, mas que permita 
fasear isso. Eu disse que o Rio 
quer ser vanguarda desse plano 
nacional de vacinação. É mui-
to importante que isso avance. 
Enfim, foi uma conversa muito 
agradável muito gentil. Eu disse 
ao presidente que ele, no Rio de 
Janeiro, contava com um par-
ceiro institucional, no sentido 

Paes e Bolsonaro se encontram 
em Brasília e discutem temas como 
Covid-19 e investimentos no Rio

O prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes se preparando para o ano que vem

de fazer com que o Brasil avan-
çasse e a cidade também avan-
çasse — disse Paes, como exibi-
do pelo "RJ TV", da TV Globo.

O encontro desta terça-fei-
ra também contou com a pre-
sença do senador Flávio Bol-
sonaro, do ministro Augusto 
Heleno e do futuro secretário 
municipal de Fazenda e Plane-
jamento Pedro Paulo (DEM). 
À tarde, o prefeito eleito terá 
uma reunião com o ministro 

da Economia, Paulo Guedes. 
Paes quer um sinal verde de 
Bolsonaro para abrir uma re-
negociação das dívidas com a 
União e bancos oficiais, para 
ter uma sobra de caixa no pri-
meiro ano de governo. O paga-
mento de parte desse passivo 
foi suspenso este ano por con-
ta da pandemia, mas voltará a 
ser cobrado no ano que vem.

No dia seguinte à eleição 
municipal, o prefeito elei-

to telefonou para Bolsona-
ro e disse à imprensa que os 
dois iriam trabalhar juntos. 
No Rio, o presidente apoiou 
o prefeito Marcelo Crivella 
(Republicanos) que tentava a 
reeleição e foi para o segundo 
turno com Paes. Mas, antes 
do primeiro turno, em uma 
transmissão pelas redes so-
ciais, Bolsonaro falou que o 
adversário de Crivella era um 
bom administrador.
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Sete integrantes de uma qua-
drilha foram presos em flagran-
te pela Delegacia do Aeroporto 
Internacional do Rio de Janeiro 
(DAIRJ). De acordo com as in-
vestigações, o grupo criminoso 
usava contas bancárias de tercei-
ros para movimentar dinheiro 
da milícia presente na comuni-
dade do Terreirão, no Recreio 
dos Bandeirantes, Zona Oeste 
do Rio. No local, eram realizados 
saques em moeda estrangeira.

Funcionários do aeroporto 
relataram atitudes suspeitas dos 
integrantes na área próxima às 
agências bancárias no terceiro 
andar do Terminal 01. O grupo 
se encontrava próximo ao lo-
cal dos saques e em diferentes 
datas, como mostrado nas ima-
gens registradas pelo circuito de 
segurança. É possível ver Edson 
Cabral da Silva, apontado como 
líder do bando e um dos alicia-
dores, e os integrantes se repor-
tarem a ele durante a ação.

Edson - conhecido como 
Bebê ou Baby - seria responsável 
por dividir as funções e ocultar a 
titularidade real das contas, que 
eram usadas mediante o paga-
mento de 10% do valor deposita-
do, nos quais 5% para aliciador e 

Integrantes de quadrilha de lavagem de dinheiro para milícia 
do Terreirão são presos no Aeroporto Internacional do Rio

Quadrilha sacava dinheiro em moeda estrangeira em agências bancárias do Aeroporto Internacional Tom Jobim

Polícia apreendeu 220 kg de cocaína em caminhão na Avenida Brasil 

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Polícia Civil apreende carga de 220 quilos 
de cocaína pura avaliada em R$ 6 milhões

Policiais da 25ª DP (Enge-
nho Novo) apreenderam uma 
carga de 220 quilos de cocaína 
na manhã desta terça-feira. A 
droga estava em um caminhão 
interceptado na Avenida Brasil, 
na altura do Complexo da Maré, 
na Zona Norte da capital. De 
acordo com a polícia, havia 203 
tabletes da droga no veículo, es-
condidos em sete malas.

De acordo com o delegado 

Renato dos Santos Mariano, 
titular da 25ª DP, a cocaína se-
ria vendida pela maior facção 
criminosa do Rio e o carrega-
mento está avaliado em mais 
de R$ 6 milhões.

O motorista do caminhão foi 
identificado como Claudio Luiz 
Cancissu Maia, de 45 anos. Ele 
foi preso em flagrante e autua-
do por tráfico de drogas e asso-
ciação para o tráfico.

5% para o titular. De acordo com 
as investigações, das empresas 
identificadas como remetentes, 
uma atua na área de Saúde no 
estado do Mato Grosso e outra 
no ramo de viagens e turismo.

Ainda foram detidos Juliane 
da Silva Bastos, apontada como 
aliciadora; Tatiana de França Fer-
reira, esposa de Juliane; os alicia-
dos Charles Souza Silva; Janaina 
Moraes Lopes; Feliphe Allan 
Costa Ramos, um dos principais 

beneficiados; Vagner Lemos Fer-
nandes, que usava identidade 
e cartão bancário falsos com o 
nome de Leandro Osti Venturini.

Foi oferecida fiança a parte 
dos envolvidos, e os demais fo-
ram encaminhados à Secretaria 
de Estado de Administração 
Penitenciária (SEAP). De acordo 
com a polícia, as investigações 
continuam para identificar ou-
tros envolvidos nesse esquema 
de lavagem de dinheiro.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDifícil acreditar Foto: Reprodução

rês dias após 
a morte dos 
amigos Ed-
son de Souza 
Arguinez, de 
20 anos, e 
Jhordan Luiz 
de Oliveira 
Natividade, 
de 17, duran-

te uma abordagem policial em 
Belford Roxo, na Baixada Flumi-
nense, o secretário da Polícia Mi-
litar do Rio de Janeiro, o coronel 
Rogério Figueiredo de Lacerda, 
se encontrou com o governador 
Cláudio Castro (PSC), na manhã 
desta terça-feira, dia 15, e apre-
sentou um plano de mudança 
das abordagens da PM — princi-
palmente em saídas de comu-
nidades. Além disso, Figueiredo 
criticou a abordagem dos dois 
militares, afirmou que pretende 
encontrar com as famílias dos 

T
rapazes e que, atualmente, a 
corporação luta para reduzir os 
autos de resistência e as mortes 
de PMs. O secretário afirmou 
que a PM vai passar a adotar uma 
“abordagem mais humana”.

— O nosso grande desafio é 
redução de mortes por inter-
venção. Eu encontrei com o go-
vernador para tratar das aborda-
gens policiais. O nosso desafio é 
sempre preparar para a melho-
ria das abordagens e ter uma 
parada qualificada. Em alguns 
momentos, temos que fazer 
uma abordagem firme, mas não 
podemos generalizar. Temos 
que cuidar da população com 
um olhar mais humano. Vamos 
melhorar a abordagem policial. 
Isso está dentro do nosso plano 
para cuidar da instituição — afir-
ma, e emenda:

— Estaremos sempre ao lado 
das pessoas vitimadas, caso 

Secretário da Polícia Militar do 
Rio diz policiais terão que fazer 
'abordagens mais humanas'

Edson (esquerda) e Jhordan (direita): os dois jovens foram encontrados mortos após abordagem policial

haja. Nosso objetivo é preser-
var vidas. Esse é o nosso papel. 
Queremos reduzir a vitimiza-
ção da população e também 
dos nossos policiais.

Questionado se a abordagem 
foi correta, o coronel Lacerda 
afirmou que “aquela não foi uma 
abordagem certa”. Ainda afirmou 
que a corporação não compactua 
com qualquer crime cometido 
por um policial e que eles vão 
responder por suas ações.

— Não compactuamos com 
qualquer desvio ou crime co-
metido por um policial mili-
tar como o que aconteceu em 
Belford Roxo. Tão logo eu vi as 
imagens, a Polícia Militar tomou 
conhecimento do assunto, re-
cebemos a família no batalhão 
e logo os corpos foram encon-
trados. Buscamos todas as in-
formações, pegamos o GPS de 
todas as viaturas para identifi-
car o carro que tinha as caracte-

rísticas dos vídeos e chegamos 
aos possíveis dois policiais. Eles 
foram ouvidos e apresentamos 
tudo a Delegacia de Homicídios 
da Baixada. Eles estão presos 
para responder por suas ações — 
diz o coronel.

— Pelas imagens, verificamos 
que aquela abordagem não foi 
correta, pois ela não é preconiza-
da nas nossas normas e nos nos-
sos regulamentos que é ensinado 
no Centro de Formação.
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P r e f e i t u r a 
de Belford 
Roxo pror-
rogou até 
o dia 31 de 
dezembro a 
f lexibil iza-
ção do fun-
cionamento 
do comércio 

e de outras atividades. Conti-
nuam suspensas as aulas pre-
senciais, sem prejuízo da ma-
nutenção do calendário escolar, 
nas unidades da rede pública 
de ensino. A rede privada pode 
funcionar em regime híbrido. 
Ficam suspensas diversas ativi-
dades, destacando-se a realiza-
ção de qualquer tipo de evento 
em locais fechados, que envol-
vam aglomerações de pessoas. 
O uso de mascaras é obrigatório 
nas ruas, avenidas, praças e es-
tabelecimentos.

A desobediência ao que está 
disposto no decreto acarretará 
ao infrator as seguintes san-
ções: advertência, apreensão, 
inutilização / ou interdição, sus-
pensão de vendas e/ou de fabri-
cação, cancelamento do regis-
tro, interdição parcial ou total, 

A
cancelamento de autorização 
para funcionamento, cancela-
mento do alvará de licencia-
mento, proibição de propagan-
da e aplicação de multa de R$ 5 
mil . Em caso de reincidência, a 
multa será aplicada em dobro.

Veja as principais medidas:
De acordo com o decreto, 

FICAM SUSPENSAS as se-
guintes atividades:

- Realização de eventos e 
de qualquer atividade com 
a presença de público, ainda 
que previamente autorizadas, 
que envolvam aglomeração 
de pessoas, tais como: evento 
desportivo, show, salão de fes-
ta, casa de festa infantil, even-
to científico e afins; atividades 
coletivas de cinema, teatro e 
afins; as aulas, sem prejuízo 
da manutenção do calendário 
recomendado pelo Ministério 
da Educação, nas unidades da 
rede pública.

O decreto AUTORIZA O FUN-
CIONAMENTO dos seguintes 
serviços e atividades:

 - As aulas presenciais, sem 
prejuízo da manutenção do 
calendário recomendado pelo 

Prefeitura de Belford Roxo 
prorroga medidas restritivas 
até 31 de dezembro

As medidas restritivas determinam o uso de máscaras em todos os locais e que o comércio obedeça aos protocolos de higienização

Ministério da Educação, para 
as unidades da rede privada 
de ensino, inclusive nas uni-
dades de ensino superior, cur-
sos e atividades extracurricu-
lares, profissionalizantes e de 
capacitação, de forma volun-
tária e sem restrição de séries 
e faixas etárias, em regime de 
funcionamento híbrido, ob-
servado os devidos protocolos 
autorizados pela Secretaria 
de Saúde do Estado do Rio de 
Janeiro e das diretrizes do de-
creto municipal 4.990, de 30 
de novembro de 2020;

- Atividades esportivas de 
alto rendimento sem público, 
respeitados os devidos proto-
colos e autorizadas pela Se-
cretaria de Estado de Saúde; 

Com a chegada do verão, 
que começa no próximo dia 21, 
e das fortes chuvas típicas da 
estação mais quente do ano, 
é preciso prevenir adversida-
des que coloquem em risco a 
vida da população. Por isso, a 
Prefeitura de Queimados, atra-
vés da Secretaria Municipal de 
Defesa Civil, tem promovido 
testes periódicos nas nove es-
tações de sirenes localizadas 
em diversos bairros da cidade. 
Os alertas sonoros têm o obje-
tivo de avisar os queimaden-
ses acerca de problemas cau-
sados pelos temporais, além 
de identificar possíveis falhas 
no sistema. Nesta terça-feira 
(15), foi a vez dos bairros Fles-
man (Morro da Torre) e Incon-
fidência receberem as equipes 
da Defesa Civil e da GridLab 

– empresa que presta serviços 
ao Governo do Estado para re-
alização das manutenções pre-
ventivas nos equipamentos. 

Além desses pontos, o mu-
nicípio conta com mais sete 
sirenes de emergência insta-
ladas nos bairros Vale Ouro, 
Roncador (Morro da Paz), São 
Bartolomeu, Centro (Caixa D’ 
Água), Santa Rosa, Primavera 
(Morro Azul) e Nova Cidade 
(Morro do São Simão). 

A ação, que faz parte de um 
pacote de medidas adotadas 
pela gestão municipal, está es-
pecificada em um documen-
to que traça estratégias para 
evitar inundações e desliza-
mentos causados pelas fortes 
chuvas, denominada Plano de 
Contingências (já regulamen-
tado em Diário Oficial). 

serviços de saúde, como hos-
pitais, clínicas, laboratórios e 
estabelecimentos congêneres, 
ainda que esses funcionem no 
interior de shopping centers, 
centros comerciais e estabele-
cimentos congêneres; super-
mercados, mercados e demais 
estabelecimentos comerciais 
que possuam em seu CNAE 
(Código Nacional de Ativida-
des Econômicas);

- Fica autorizado o funciona-
mento de serviços de promoção 
à saúde, tais como academias, 
centros de ginástica, estúdios 
de personal training, estúdio de 
pilates, centro de treinamento 
funcional, centros de treina-
mento de crossfit, centros de 
treinamento de lutas e estabele-

cimentos similares que poderão 
funcionar com práticas indivi-
duais, sejam para esportes indi-
viduais ou coletivos, respeitan-
do algumas normas, tais como:  
a ocupação dos estabelecimen-
tos deverá ser na proporção de 
um aluno para cada quatro me-
tros quadrados de área útil de 
treinamento; os horários de trei-
namento deverão ser pré-agen-
dados, com duração máxima 
de 45 minutos por aula; efetuar 
controle de temperatura dos 
alunos por meio de termôme-
tro sem contato; higienizar as 
superfícies d toque frequentes, 
manter à disposição kit comple-
to de higiene de mãos nos sani-
tários de clientes e funcionários, 
entre outras medidas;

Prevenção a desastres: Defesa Civil de 
Queimados testa sistema de sirenes

“O trabalho da Defesa Ci-
vil é fundamental na nossa 
cidade, aliás, é através dele 
que mantemos a estabilidade 
nesta temporada de pancadas 
de chuva. Neste sentido, bus-
camos sempre realizar cursos 
de capacitação com jovens e 
adultos evitando momentos 
de pânico”, ressaltou o subse-
cretário de Defesa Civil, An-
dré Faria.

PREVENÇÃO NA TELA 
DO TELEFONE

Outra forma de comunica-
ção com a população é o servi-
ço de avisos e alertas de riscos 
e desastres por meio de men-
sagem de SMS, que vão desde 
a previsão de tempo até a re-
comendação para evacuação 
das áreas de risco. Os morado-
res interessados em receber 
essas informações devem en-
viar o CEP de sua residência 

para o número 40199. Após o 
cadastramento, o celular esta-
rá apto a receber alertas e reco-
mendações da Defesa Civil.

A importância desses aler-
tas também levou a Defesa 
Civil a buscar outras formas 
de alertar a população. É o 
que explica o Secretário da 
Pasta, Vagner Luiz. “Hoje vi-

vemos uma era tecnológica e 
por isso precisamos nos adap-
tar às redes sociais, como uma 
aliada na comunicação. É uma 
estratégia para que possamos 
manter a população informa-
da sobre a possibilidade de 
chuvas ou informações du-
rante as situações de emer-
gência”, disse o gestor.

O novo sistema impedirá o aumento de acidentes no trânsito da cidade

Foto: Reprodução



Sexta edição 

sexta edição 
do Núcleo de 
Dramaturgia 
Firjan SESI 
realiza entre 
os dias 16 e 
18 de dezem-
bro uma série 

de três lives com os pesquisa-
dores e dramaturgos Sol Mi-
randa, Márcia Zanelatto e Ma-
noel Silvestre Friques. Com 
mediação do dramaturgo e 
curador do núcleo, Diogo Li-
berano, as conversas vão am-
pliar as discussões do único 
núcleo de dramaturgia ativo 
do Rio de Janeiro.

Em 2020, o trabalho do 
grupo foi adaptado ao forma-
to online e 16 alunos pesqui-
saram e dissecaram diversas 
dramaturgias com o objetivo 
de produzir textos inéditos e 
dar forma a leituras dramati-
zadas, performances, três pu-
blicações e uma peça teatral 
a ser montada pelos teatros 
Firjan SESI.

Segundo Liberano, o bate-
-papo será pautado por uma 
pergunta central para cada 
encontro. Na quarta-feira, 
16, a conversa “De que modo 
uma dramaturgia... escreve 
histórias diferentes da nossa 
realidade histórica?” aconte-
ce com a atriz e pesquisado-
ra, Sol Miranda. Já na quin-
ta-feira, 17, a dramaturga e 
escritora, Márcia Zanelatto 
fala sobre “De que modo uma 
dramaturgia se relaciona com 
gêneros e transgêneros tex-
tuais”. Por fim, na sexta, dia 
18, o  professor do Programa 

de Pós-Graduação em Artes 
da Cena da UFRJ,  Manoel Sil-
vetre Friques, aborda “De que 
modo uma dramaturgia tra-
balha as relações entre conte-
údo e formas textuais.”

Conforme a analista cul-
tural da Firjan SESI, Julia da 
Costa Santos, o projeto esti-
mula a invenção e descoberta 
de novos paradigmas para a 
criação de dramaturgias que 
expressem diferentes visões 
de mundo, linguagens e ex-
perimentações estéticas. 
“Além de ser um espaço de 
experimentação e formação 
cultural, o núcleo de drama-
turgia Firjan SESI está com-
prometido com a evolução, 
aprendizado e crescimento 
artístico e pessoal desses alu-
nos. Nossa intenção é fazer 
com que entendam e reflitam 
sobre o processo de criação, 
democratizando o acesso e a 
formação em artes e cultura.”

 Sobre o Núcleo de 
Dramaturgia Firjan SESI

O Núcleo de Dramaturgia 
Firjan SESI tem por objetivo 
formar uma rede de novos au-
tores de teatro no estado do Rio 
de Janeiro. Desde a primeira 
edição, 75 dramaturgos já fo-
ram formados. Conforme Dio-
go Liberano, o núcleo é aberto 
para interessados na escrita, 
com ou sem experiência em 
dramaturgia, e envolve um pro-
grama de estudo e criação com 
teoria e prática As atividades 
são leitura de textos filosóficos 
e dramaturgias clássicas, dis-
cussões, exercícios individuais 

Transgêneros textuais
e outras realidades 
históricas

A

DA REDAÇÃO contato@jornalpovo.com.br
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e coletivos, além de encontros 
presenciais com artistas profis-
sionais da cena contemporânea.

O projeto já marcou partici-
pação em Curitiba na Mostra 
de Dramaturgia do Núcleo de 
Dramaturgia SESI PR e parti-
cipação no projeto Dramatur-
giaS – Primeiro Encontro dos 
Núcleos de Dramaturgias dos 
SESI (RJ, SP e PR), que compôs 
a programação do Festival de 
Teatro de Curitiba ( o maior 
e mais importante festival de 
teatro no país).  Em dezembro 
de 2017, também foi lançada a 

Semana do Núcleo de Drama-
turgia SESI, um dos pontos al-
tos do projeto ate então, com 
de intensa programação com 
leitura de textos e bate-papos 
com especialistas da área.

SERVIÇO:
O que?

Encontro Virtual Núcleo de 
Dramaturgia

 Quando?
Dia, 16, às 16h: De que modo 

uma dramaturgia... escreve 

histórias diferentes da nossa 
realidade histórica? Com Dio-
go Liberano e Sol Miranda.

Dia 17, às 16h: De que modo 
uma dramaturgia... se relacio-
na com gêneros e transgêne-
ros textuais? Com Diogo Libe-
rano e Marcia Zanelatto.

Dia 18, às 16h: De que modo 
uma dramaturgia... trabalha as 
relações entre conteúdo e for-
ma textuais? Diogo Liberano e 
Manoel Silvestre Friques

Onde?
Instagram @firjansesicultura

Foto: Guto Costa
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eymar não 
ficou entre 
os finalistas 
ao prêmio da 
Fifa de me-
lhor jogador 
do mundo 
("The Best"), 
mas contou 
com o voto 

de Tite, técnico da seleção brasi-
leira masculina de futebol.

Em entrevista ao "Seleção 
SporTV" desta terça-feira, 
Tite elogiou o amadureci-
mento de Neymar e contou 
quais foram seus outros dois 
votos na eleição da Fifa (con-
fira no vídeo acima):

– Por vezes, a maturidade 
chega com o tempo e os er-
ros que a gente comete tam-
bém. Reconsiderar, avaliar e 
modificar é grandeza. Hoje, 
na medida que ele se ma-
nifesta nos seus comporta-
mentos e atitudes, traz uma 
voz que ecoa, porque ele é 
uma liderança, e o que ele 
fala reverbera. É importan-
te que ele cresça, está ama-
durecido, tudo o que ele faz 
ao redor dele vai ecoar. Fico 
torcendo para que a lesão 

N
não seja nada grave e que ele 
tenha esse desenvolvimento 
todo – disse o treinador, an-
tes de completar:

– Sobre ser melhor do mun-
do, na minha votação foram 
três atletas: Neymar, Lewa-
ndowski e De Bruyne. O De 
Bruyne considerado o melhor 
jogador da Premier League. 
Lewandowski campeão e go-
leador. E Neymar como arco 
e flecha. Neymar evoluiu não 
só como pessoa, mas também 
no seu desempenho técnico. É 
um jogador de finalização, mas 
também de armação. É arco e 
flecha, roubei esse termo do 
Gustavo Villani.

Dos escolhidos por Tite, 
apenas Lewandowski chegou 
à final do "The Best". Ele con-
corre ao prêmio de melhor do 
mundo com Messi e Cristiano 
Ronaldo. O anúncio do vence-
dor sai nesta quinta-feira.

Em 2019, Tite votou no za-
gueiro holandês Virgil Van 
Dijk, do Liverpool, como o 
melhor do mundo. Já em 2018 
o escolhido por ele foi o meia 
Modric, do Real Madrid.

Durante a participação no 
"Seleção SporTV" Tite falou so-

Tite elogia maturidade de 
Neymar e revela votos ao prêmio 
de melhor do mundo da Fifa

Tite e Neymar se abraçam em concentração da seleção brasileira

bre diversos temas, como os de-
safios da seleção brasileira para 
2021 e os protocolos e a rotina 
durante a pandemia de Covid-19.

Questionado sobre o aprovei-
tamento do volante Gérson, do 
Flamengo, Tite negou qualquer 
retaliação ao jogador por ele ele 
ter se recusado a disputar o Tor-
neio Pré-Olímpico, em janeiro. 
Confira no vídeo abaixo:

O comandante canarinho 
também falou especificamente 
sobre os casos dos laterais Da-
niel Alves e Marcelo.

Ao falar sobre a diferença de 
atletas que atuam no Brasil e no 

exterior, o técnico fez uma de-
ferência especial a Renato Au-
gusto, atualmente no Beijing 
Guoan, da China.

Indagado sobre o momento 
de outras seleções, Tite afirmou:

– Fiquei muito voltado à for-
mação das seleções sul-america-
nas, por nossa exigência. Claro 
que a Copa das Nações eu tenho 
acompanhado, sei que Bélgica, 
Inglaterra... tem outros, me aju-
dem aí. Isso, Itália e Espanha, a 
Itália emergindo e voltando com 
bom futebol, forma diferente da 
tradicional dela de jogar. É mais 
Arrigo Sachi e Ancelotti do que 

Conte. E legal de ver jogar, boni-
to de ver jogar. Bélgica continua 
com essa estruturação forte, 
de uma geração de qualidade. 
E tem a França. Mas não tenho 
análise mais profunda delas, até 
porque esse é um ano atípico, e 
a oscilação de performance têm 
acontecido.

A presença de Matheus Ba-
chi, filho de Tite, na comissão 
técnica da Seleção foi outro 
tema abordado.

A seleção brasileira volta a 
campo apenas em março de 
2020, quando enfrentará Co-
lômbia e Argentina.


