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M i n i s t é r i o 
da Saúde 
disse nesta 
quarta-feira 
(9) que po-
derá haver 
v a c i n a ç ã o 
contra a Co-
vid-19 no 
Brasil ainda 
neste mês 

de dezembro, ou no início de 
janeiro de 2021, se a farma-
cêutica Pfizer conseguir uma 
autorização emergencial junto 
à Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa). De acor-
do com o ministério, o minis-
tro Eduardo Pazuello afirmou 
que a vacinação em dezembro 
depende também de a empre-
sa conseguir "adiantar" uma 
entrega de doses.

A vacinação em dezem-
bro ou no início de janeiro, 
informou a pasta, seria em 
caráter emergencial e aten-
deria uma pequena quanti-
dade de pessoas.

A vacina da Pfizer começou 
a ser aplicada no Reino Unido 
nesta terça-feira (8). No mesmo 
dia, o governo brasileiro anun-
ciou acordo para comprar 70 
milhões de doses da empresa.

O anúncio refletiu uma 
mudança de postura, já que o 
governo antes havia dito que 

O
o país não tinha infraestru-
tura para armazenar as doses 
na temperatura exigida de 
70º C negativos.

Também na terça, em 
reunião com governadores, 
Pazuello disse que a vacina-
ção no Brasil começaria no 
fim de fevereiro.

O ministro deu a declaração 
ao comentar o trâmite do regis-
tro definitivo da vacina desen-
volvida pela Universidade de 
Oxford e o laboratório AstraZe-
neca. O Brasil tem acordo para 
100 milhões de doses dessa va-
cina. Segundo Pazuello, o pedi-
do de registro definitivo deverá 
chegar à Anvisa até o fim de de-
zembro, e a agência deve levar 
60 dias para análise.

"Previsão de submeter à An-
visa [em dezembro]. Previsão 
de registro? Previsão de início 
no final de fevereiro. Então, se 
Deus quiser, com tudo pronto, 
nós iniciaremos a vacinação da 
AstraZeneca", disse Pazuello.

Vacinas
Antes de anunciar o acordo 

com a Pfizer, o governo fede-
ral tinha acertado compras 
de doses da vacina da Astra-
Zeneca e do consórcio Covax, 
coordenado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS). A 
iniciativa do Covax prevê re-

Ministério diz que país poderá ter 
vacinação em dezembro se a Pfizer 
conseguir autorização emergencial

passes de doses para os países 
signatários, à medida que os 
laboratórios obterem os regis-
tros. No Covax, o Brasil optou 
por 42,5 milhões de doses.

O governo do estado de São 
Paulo, por meio do Instituto Bu-
tantan, tem uma parceria com o 
laboratório Sinovac, da China, 
que produz a vacina Coronavac. 
O governador paulista, João Do-
ria (PSDB), anunciou que pre-
tende começar a vacinar a popu-
lação do estado em janeiro.

Em outubro, Pazuello chegou 
a dizer que o governo federal 

também compraria a Corona-
vac, mas foi desautorizado pelo 
presidente Jair Bolsonaro. Doria 
e Bolsonaro são rivais políticos.

Na reunião com governado-
res na terça, Pazuello disse que 
"se houver demanda e houver 
preço" o governo vai comprar "a 
vacina do Butantan".

Autorização da Anvisa
A Anvisa é responsável por 

conceder os registros definitivos 
para que as vacinas possam ser 
aplicadas no Brasil. A agência pode 
também conceder autorização 

para aplicações emergenciais. Os 
pedidos precisam ser enviados à 
agência pelas empresas. Até agora, 
nenhum pedido chegou à Anvisa.

Uma lei aprovada na pande-
mia permite, entretanto, que 
uma vacina contra a Covid-19 
seja usada no Brasil mesmo sem 
registro na Anvisa. Para isso, 
precisa ter sido aprovada por 
agências de outros países como 
a FDA, dos Estados Unidos.

A agência regulatória norte-a-
mericana atestou nesta semana 
a eficácia e a segurança da vaci-
na da Pfizer.

Ministério da Saúde diz que Brasil pode ter vacina da Pfizer em dezembro
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ma Ação 
Civil Pú-
blica (ACP) 
ajuizada na 
segunda-fei-
ra contra a 
Companhia 
Estadual de 
Água e Es-
goto do Rio 

de Janeiro (Cedae) pede o blo-
queio de R$ 100 milhões das 
contas da empresa pública. O 
valor deve ser utilizado para 
pagar indenizações aos consu-
midores afetados pelo proble-
ma na Elevatório do Lameirão. 
O pedido foi feito pelo Minis-
tério Público do Estado do Rio 
de Janeiro (MPRJ), por meio da 
5ª Promotoria de Justiça de Tu-
tela Coletiva e Defesa do Con-
sumidor e do Contribuinte da 
Capital, e a Defensoria Pública 

U do Estado (DPRJ), por meio do 
Núcleo de Defesa do Consumi-
dor (Nudecon).

De acordo com os dois ór-
gãos do judiciário, além do pa-
gamento de indenizações aos 
consumidores, individual e 
coletivamente, a ACP pede ain-
da que a empresa providencie 
uma redução mensal de 25% 
na conta de água dos consu-
midores da Região Metropo-
litana atingidos pelo desabas-
tecimento. O desconto deve 
considerar o período de 15 de 
novembro de 2020 até a data 
em que haverá o completo res-
tabelecimento do serviço. No 
caso de descumprimento das 
medidas, será aplicada multa 
diária de R$ 1 milhão.

O documento destaca 
que os moradores abasteci-
dos pelo sistema de água da 

MPRJ e Defensoria pedem bloqueio de 
R$ 100 milhões das contas da Cedae 
para indenizar consumidores

Sem água, moradores de Santa Teresa contraram caminhão pipa

Elevatória do Lameirão "en-
contram-se em situação de 
hipervulnerabilidade social, 
sem o devido serviço de abas-
tecimento de água para as 
necessidades básicas. A falta 
de acesso à água potável fere 
a garantia ao direito funda-
mental à vida e torna-se ainda 

mais grave durante o período 
de isolamento social devido à 
pandemia da COVID-19".

A ACP também requer que 
os consumidores atingidos 
pelo desabastecimento sejam 
ressarcidos, individualmente, 
por despesas com aquisição 
de carro-pipa ou outro meio de 

aquisição de água potável. A 
indenização deve ser efetuada 
através de crédito nas contas 
futuras. Pelos danos morais 
coletivos, o pedido é de valor 
mínimo de R$ 51.101.700, tam-
bém revertido diretamente na 
conta dos consumidores, atra-
vés de desconto proporcional.

A Câmara de Comércio Ex-
terior (Camex) zerou o impos-
to de importação de revólve-
res e pistolas. A mudança na 
alíquota, que era de 20% até 
então, foi publicada no Diário 
Oficial da União (DOU) des-
ta quarta-feira e citada pelo 
presidente Jair Bolsonaro em 
rede social.

"A CAMEX editou resolu-
ção zerando a Alíquota do 
Imposto de Importação de Ar-
mas (revólveres e pistolas). A 
medida entra em vigor no dia 
1º de janeiro de 2021", escre-
veu o presidente.

Em um comentário na pu-
blicação que questionava se 
o "direito de armamento fi-
cou só no papel", Bolsonaro 
afirmou que o projeto de lei 
está no Congresso Nacional. 
O presidente não explicitou 
qual texto seria esse, no en-
tanto. Número de registros 
de armas dispara com de-
cretos do governo

A medida entra em vigor 
em 1º de janeiro do ano que 
vem. A resolução é assinada 
pelo presidente do Comitê-
-Executivo de Gestão Subs-

tituto e secretário-executivo 
do Ministério da Economia, 
Marcelo Guaranys.

A flexibilização da posse 
e porte de armas é uma das 
principais bandeiras de Bol-
sonaro. Em reunião minis-
terial do dia 22 de abril, que 
teve sua gravação divulga-
da, o presidente disse que 
queria "todo mundo arma-
do". O presidente também 
citou o "armamento" como 
uma das bandeiras impres-
cindíveis para os integran-
tes do seu governo.

Um dia após a reunião, o 
governo federal publicou uma 
portaria interministerial au-
mentando a quantidade má-
xima de munições permitidas 
para compra no país. Na sema-
na anterior, o Exército havia 
revogado, antendendo a uma 
determinação de Bolsonaro, 
três portarias que criaram re-
gras para facilitar o rastrea-
mento de armas e munição.

Documentos mantidos em 
sigilo pelo governo mostram 
que o Exército elaborou estu-
dos, encomendou pareceres e 
até fez consultas a fabricantes 

FMI reforça pedido para grandes economias 
ajudarem países pobres a superar crise

Ministério da Economia zera imposto de 
importação de revólveres e pistolas

A diretora-gerente do Fun-
do Monetário Internacional 
(FMI), Kristalina Georgieva, 
reforçou nesta quarta-fei-
ra, 9, seu pedido para que as 
grandes economias o mundo 
ajudem os países pobres a su-
perar a crise trazida pela co-
vid-19. "Assim, evitamos que 
as cicatrizes sejam profundas 
e, possivelmente, levem a 
uma mudança irreversível nas 
tendências de crescimento", 
disse em webinar promovido 
pela própria instituição.

"Temos de pensar no acesso 
ao financiamento, em escala 

proporcional às necessidades 
doa países. Os países de alta 
renda conseguem gastar 20% 
Produto Interno Bruto (PIB) 
para sair da crise os países de 
baixa renda, só 2%", alertou a 
diretora-gerente sobre a falta de 
espaço fiscal nos países pobres.

Georgieva ainda lembrou 
que a distância das crianças da 
escola neste ano, por conta das 
medidas de isolamento social, 
deve ampliar a desigualdade 
social no planeta e, por isso, 
precisa ser acompanhada com 
atenção pelas autoridades 
competentes.

O presidente da República, Jair Bolsonaro

A  diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva

 Foto: Marcos Corrêa

antes de editar as três porta-
rias revogadas. Os documen-
tos sustentam a importância 
dos atos para reforçar a fisca-
lização do setor e até auxiliar 
nas investigações de crimes.

Importação de armas
O gasto em armas estran-

geiras totalizava US$ 26,5 
milhões até julho deste 
ano, 97% acima do registra-
do no período correspon-
dente em 2019, segundo 
dados extraídos do Sisco-
mex (Sistema Integrado de 
Comércio Exterior), do Mi-
nistério da Economia.
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m meio à 
s a t u r a ç ã o 
de leitos na 
Rede Mu-
nicipal de 
Saúde com 
o aumento 
de casos da 
covid-19, o 
sindicato dos 

médicos estima que 22 mil fun-
cionários estejam com salários 
atrasados. Profissionais de saú-
de contratados pela RioSaúde, 
que administra 180 das 326 
unidades da rede, estão com o 
salário de novembro atrasado. 
A empresa pública administra 
55,21% das unidades da Rede 
Municipal de Saúde. 

A situação se repete em pelo 
menos três Organizações So-
ciais: Cruz Vermelha Brasileira, 
CEJAM e SPDM. Confira abaixo 
a lista de unidades com salários 
atrasados, que inclui os hos-
pitais Evandro Freire, Albert 
Schweitzer e Ronaldo Gazolla, 
este referência no tratamento de 
covid-19 no município.

Conforme antecipou a Co-
luna do Servidor, funcionários 
de hospitais geridos por OSs 
foram avisados por mensagens 
de WhatsApp, sobre a incerteza 
dos pagamentos do salário de 

E
novembro. O mesmo alerta foi 
feito em relação ao 13º salário. 
A Prefeitura apontava a anteci-
pação de R$ 1 bilhão em receita 
de royalties como saída para o 
depósito da gratificação. A ope-
ração, porém, foi barrada pelo 
Tribunal de Contas, devido a im-
pedimentos legais.

A Prefeitura informou em 
nota que a previsão é que os pa-
gamentos sejam realizados até a 
semana que vem. "Representan-
tes das Secretarias Municipais 
de Fazenda e de Saúde se reuni-
ram para tratar do pagamento da 
Rio Saúde, empresa Municipal 
vinculada à SMS. As secretarias 
trabalham para equacionar a 
questão", diz o texto.

Só na Rio Saúde são 16 mil 
funcionários contratados que 
aguardam o pagamento refe-
rente ao mês de novembro e a 
segunda parcela do décimo ter-
ceiro. São Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs), Clínicas da 
Família e hospitais de referên-
cia, como os de Acari, o hospital 
de campanha do Riocentro e o 
Rocha Faria, em Campo Grande, 
Zona Oeste do Rio.

O vereador Paulo Pinheiro 
(Psol), que compõe a Comissão 
de Saúde da Câmara Municipal 
do Rio, cobraque a Prefeitura 

Maioria da Rede Municipal 
de Saúde do Rio está com 
salários atrasados

Prefeito do Rio, Marcelo Crivella, durante inauguração de UTI pediátrica no Hospital Albert Schweitzer, em Realengo

identifique dinheiro para priori-
zar o pagamento dos funcioná-
rios. A folha mensal de pessoal 
da RioSaúde é de R$ 80 milhões, 
segundo o parlamentar.

"A alegação da Prefeitura é 
que não há mais dotação orça-
mentária para a Saúde, mesmo 
ainda faltando quinze dias para 
acabar o ano.Várias OSs também 
estão sem pagamentos. As pes-
soas estão indo trabalhar em de-
sespero. Não têm dinheiro para 
pagar o aluguel e as contas da 
casa", ressalta o vereador.

Além dos atrasos, profissio-
nais enfrentam incertezas por 
conta do encerramento dos 
contratos de trabalho com a Rio-
Saúde no último dia 7, que ainda 
não foram renovados.

"Os contratos de quase 1/4 
dos profissionais do Ronaldo 
Gazolla se encerraramA RioSaú-

de permaneceu inerte. Médicos, 
técnicos de enfermagem e enfer-
meiros estão trabalhando sem 
contrato. Alguns funcionários 
não estão indo à unidade por 
insegurança jurídica", alerta o 
presidente do Sindicato dos Mé-
dicos, Alexandre Telles.

A Câmara Municipal apro-
vou na terça-feira a prorroga-
ção dos contratos, que são de 
dois anos, por mais seis meses. 
A lei segue para sanção do pre-
feito Marcelo Crivella.

Cenário de arresto 
deve se repetir

Para o vereador Paulo Pi-
nheiro, a solução para o impas-
se deve vir por meio de um ar-
resto promovido pelo Tribunal 
Regional do Trabalho. "A única 
maneira que vejo de o paga-
mento ser feito é o TRT fazer 

o mesmo que fez ano passado. 
Em 2019 o Tribunal mandou 
abrir as contas da Prefeitura e 
procurar recursos para pagar 
os profissionais das OSs", lem-
bra Pinheiro.

O sindicato dos médicos 
realiza na quinta-feira uma as-
sembleia com a categoria e na 
sexta-feira diz que vai pedir 
este arresto durante audiência 
conjunta com os sindicatos dos 
técnicos de enfermagem e dos 
enfermeiros no TRT. 

" Vivemos um momento de 
pandemia e temos compromis-
so com a assistência à popula-
ção. Mas o mínimo que a gente 
precisa é do nosso salário. Não 
estamos pedindo aumento. Des-
de 2017, todo fim de ano os sindi-
catos têm que entrar na Justiça", 
diz o presidente do sindicato dos 
médicos Alexandre Telles.

No fim da manhã desta 
quarta-feira (09),  o gover-
nador em exercício Claudio 
C astro (PSC ) vai alinhar os 
planos para vacinar a po-
pulação f luminense contra 
a Covid-19.

E já garantiu R$600 mi-
lhões ao Plano de Imuniza-
ção, que vêm da sobra de 
caixa do governo.

O grupo de trabalho, for-
mado por secretários e téc-
nicos de diversas pastas, 
tem à frente tarefas como 
definir a aquisição de insu-
mos, os grupos prioritários 
e as fases de imunização, 
entre outros pontos.

Por enquanto, a intenção 
é que a primeira fase seja 

destinada a idosos e grupos 
de risco, além de profissio-
nais da Saúde e da Educação.

O governo também já se 
articula com associações 
comerciais e empresas 

PGR prorroga forças-tarefa da Lava Jato 
no Paraná e no Rio de Janeiro

Cláudio Castro se reúne com grupo de 
trabalho para planejar vacinação

A Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR) informou nesta 
segunda-feira (7) ter prorro-
gado os trabalhos das forças-
-tarefa da Operação Lava Jato 
nos estados do Paraná e do 
Rio de Janeiro.

Pela decisão da PGR, as ati-
vidades dos procuradores do 
Paraná serão estendidas até 
outubro do ano que vem, e os 
procuradores do Rio tiveram 
a atuação prorrogada até o 
fim de janeiro.

Ainda conforme a decisão, 
a Lava Jato no Paraná terá que 
atuar em conjunto com o Gru-
po de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Organizado 
(Gaeco), unidade de combate à 
corrupção criada há quatro me-
ses. Com isso, 19 integrantes do 

MPF passam a cuidar dos mais 
de 400 casos em apuração.

Em relação ao Rio de Ja-
neiro, a Procuradoria ainda 
trabalha para fazer com que 
a unidade do MPF passe a 
contar com uma unidade do 
Gaeco a fim de garantir a inte-
gração entre os grupos.

Na prática, os integrantes do 
Gaeco passam a atuar também 
nos casos da Lava Jato.

A atuação conjunta entre 
forças-tarefa e Gaeco faz parte 
de uma transição iniciada pela 
PGR. A ideia é que, a longo pra-
zo, sejam criadas novas unida-
des de combate à corrupção 
no Ministério Público Federal, 
chamadas de novos ofícios, que 
a longo prazo passem a assumir 
o acervo da operação.

O governador em exercício Cláudio Castro

Foto: Rogerio Santana

que administram estacio-
namentos de shoppings e 
mercados para ampliar a 
capacidade da rede, usan-
do os locais como postos 
de vacinação.
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ma opera-
ção do De-
partamento 
Geral de 
Polícia de 
Atendimen-
to à Mulher 
( D G P A M ) 
prendeu 24 
s u s p e i t o s 
de violência 
d o m é s t i c a 

na manhã desta quarta-feira, 
dia 9, em várias cidades do 
Estado do RJ. Ao todo, são 35 
mandados de prisão contra 
homens que agrediram mu-
lheres ou que não quitaram 
a pensão alimentícia. Segun-
do a Polícia Civil, a ação, que 
foi chamada de "Em Nome da 
Mãe", visa a chamar a atenção 
para outra forma de violência, 
que é a paternidade irrespon-
sável e também foi deflagrada 
em alusão aos 16 dias de ati-

U
vismo pelo fim da violência 
contra a mulher.

São 14 Delegacias Atendi-
mento à Mulher envolvidas 
na operação. Em entrevista 
coletiva, a diretora do DG-
PAM, a delegada Sandra Or-
nellas, afirmou que um dos 
suspeitos tinha duas acusa-
ções de estupro na Ilha de 
Paquetá, enquanto outro 
preso tinha oito registros de 
violência doméstica contra 
três mulheres. A dupla, as-
sim como os demais inves-
tigados, veram monitorados 
pelo setor de inteligência há 
alguns meses.

— Dois casos são extrema-
mente emblemáticos. Um de-
les é do autor de dois estupros 
ocorridos em Paquetá. É uma 
comunidade muito pequena 
e desconfiaram do autor. Fi-
cou comprovado ser ele, que 
foi preso em Maricá. O outro 

Polícia prende 24 suspeitos 
de violência doméstica em 
operação no Estado do RJ

Operação de 14 delegacias no Estado do RJ para prender suspeitos de violência contra a mulher

caso é de um autor de violên-
cia doméstica com oito regis-
tros feitos contra três vítimas 
diferentes. Ele estava com 
mandado de prisão, vivia em 
uma comunidade, mas já vi-
nha sendo monitorado. Essa 
prisão ocorreu em um bar, 
após os policiais esperarem 
ele sair da comunidade — diz.

A diretora do DGPAM afir-
mou, ainda, que a intenção 
da força-tarefa é incentivar as 
mulheres a denunciarem seus 

agressores e os devedores de 
pensão alimentícia. Dados da 
polícia mostram que o número 
de registros de ocorrência dimi-
nuiu desde o início da pandemia 
da Covid-19, em março de 2020. 
Como a vítima permanece em 
isolamento com o seu agressor 
dentro de casa, a dificuldade de 
denúncia aumenta, assim como 
o medo do autor das agressões.

— A diminuição dos regis-
tros se justifica em razão da 
dificuldade das pessoas de 

acessar às delegacias. O que 
se verificou foi a permanên-
cia em casa da vítima com o 
autor da violência. Os dados 
estatísticos mostram que a 
violência ocorre quando o au-
tor e a vítima estão em casa. 
Há uma situação de tensão em 
razão da pandemia, da crise 
econômica e com o aumento 
de venda de bebidas alcoóli-
cas, um conjunto de fatores 
que aumentam a violência 
doméstica — afirma.

Um morador do Morro do 
Borel, na Tijuca, Zona Norte do 
Rio, acusa policiais militares 
de agressão durante uma abor-
dagem realizada na tarde de 
terça-feira. Pablo Alves diz que 
teria dito aos policiais que não 
era bandido e agredido logo em 
seguida. A PM, porém, alega que 
o morador "resistiu à revista re-
agindo com palavras de baixo 
calão, recebeu voz de prisão por 
desobediência e entrou em luta 
corporal com os agentes".

Pablo foi levado com feri-
mentos no rosto ao Hospital do 
Andaraí. Durante a abordagem, 
a mulher dele, Débora Barreto 
Diniz, diz que chegou a ser sa-
cudida pelos policiais e também 
compareceu com a mãe ao hos-
pital. Um policial ficou ferido. 
O caso foi registrado na 19ª DP 
(Alto da Boa Vista e Tijuca).

Em entrevista à "TV Globo", 
Pablo disse que ao ser abordado, 
levantou a camisa para mostrar 
que não escondia nada.

— Eu falei: 'Pô, tenho hora, 
tenho que entregar uma prova 
ali'. Ele já levantou, me pegou 
pela camisa e me levou para 
outro canto onde estavam, me 
engravatou e me levou para 
o chão. Assim que eu sentei, 
ele pegou meu capacete e me 

deu capacetadas, abriu minha 
testa, quebrou meu aparelho 
(dentário), o aparelho entrou 
nos meus lábios — contou.

Vídeos compartilhados nas 
redes sociais mostram a revolta 
de moradores durante a aborda-
gem. Um grupo se juntou no lo-
cal defendendo Pablo e gritan-
do críticas contra os policiais.

Confira a nota da Polícia 
Militar sobre o caso:

A Assessoria de Imprensa da 
Secretaria de Estado de Polícia 
Militar informa que, na tarde 
desta terça-feira (08/12), equipe 
do Grupamento de Interven-
ções Táticas (GIT) da Coorde-
nadoria de Polícia Pacificadora 

Jovem sai para comprar moto e 
é assassinado em São Gonçalo

Morador do Morro do Borel acusa policiais de agressão 
durante abordagem; PM alega que homem resistiu à revista

Um jovem de 21 anos foi mor-
to a tiros nesta terça-feira em São 
Gonçalo, na Região Metropoli-
tana. Jean Marcos da Silva havia 
saído de Nova Iguaçu, Baixada 
Fluminense, com um amigo para 
comprar uma moto. 

De acordo com a Polícia Mili-
tar, Jean e o amigo se aproxima-
ram do local combinado, na Rua 
Francisco Neto, no bairro Bandei-
rantes, dois criminosos se aproxi-
maram em uma motocicleta. Um 
dos bandidos efetuou o disparo 
contra o jovem, roubou o carro 
em que a vítima estava e fugiu. 

Ainda segundo as informações 
da PM, o amigo de Jean conseguiu 
escapar da ação dos criminosos e 
acionou os agentes do programa 
São Gonçalo Presente. No local, os 
policiais constataram que o jovem 
não tinha resistido aos ferimen-
tos. O carro da vítima foi abando-
nado pelos bandidos. 

A Delegacia de Homicídios 
de Niterói, São Gonçalo e Itabo-
raí (DHNSGI) investiga o caso. 
De acordo com a especializada, 
diligências seguem em busca de 
informações que ajudem a identi-
ficar e prender a autoria do crime.

Confusão após abordagem policial no Morro do Borel ocorreu na tarde de terça-feira

Foto: Reprodução 

(CPP) em patrulhamento na 
comunidade do Borel, na Tiju-
ca, abordaram um homem em 
atitude suspeita, que resistiu à 
revista reagindo com palavras 
de baixo e calão e, por isso, re-
cebeu voz de prisão por deso-
bediência. O rapaz entrou em 
luta corporal com os agentes de 
segurança, provocando reação 
de populares que atacaram os 
policiais com pedradas e gar-
rafadas. Um policial foi ferido, 
mas a situação foi estabilizada. 
O policial e o rapaz abordado 
foram levados ao Hospital do 
Andaraí. Após o atendimen-
to, o rapaz foi conduzido até a 
19ºDP (Alto da Boa Vista e Tiju-
ca) para registro de ocorrência. Jean Marcos da Silva

Foto: Reprodução
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ma quinta-
-feira (10) de 
muita cul-
tura e lazer 
i n s p i r a d o s 
pelo espíri-
to de Natal 
vai animar 
a cidade de 
Queimados, 

na Baixada Fluminense. A par-
tir das 14h, uma programação 
especial da Secretaria Estadual 
de Cultura e Economia Criativa 
em parceria com a Prefeitura de 
Queimados e a Orquestra Sin-
fônica Jovem do Rio de Janeiro 
acontecerá nas dependências 
da Escola Municipal Metodista, 
no bairro Pacaembu.

Além da exibição do filme 
infantil Liga do Natal no Tea-

U
tro da instituição - com assen-
tos reduzidos e portas abertas 
-, o evento também contará 
com um concerto especial 
idealizado pela Ação Social 
pela Música do Brasil (ASMB) 
na quadra da escola. Criada 
pelo Maestro David Machado 
há 26 anos, a organização não-
-governamental visa a inclu-
são social e a formação da ci-
dadania, através do ensino da 
música clássica para crianças e 
jovens de comunidades.

“É uma alegria muito gran-
de receber uma iniciativa 
desta magnitude em nossa 
cidade. Sabemos que o mo-
mento é de precaução contra 
a Covid-19 e, por isso, o even-
to terá medidas de higiene e 
restrição de ocupação, além 

Música clássica na Baixada: 
Queimados terá concerto 
de Natal nesta quinta

Apresentação acontecerá na quadra da Escola Metodista a partir das 14h com entrada gratuita e transmissão ao vivo pela internet

de transmissão online”, afir-
mou o secretário da Semuc-
tur, Marcelo Lessa.

Música como ferramen-
ta de transformação

A Orquestra Sinfônica Jo-
vem do Rio de Janeiro (OSJRJ), 
fruto do programa Ação Social 
pela Música do Brasil, é com-
posta por 55 jovens com idade 
entre 15 e 24 anos e, em sua 
grande maioria, residentes de 
comunidades do Rio. Alguns 

desses talentos, inclusive, 
já se apresentaram recente-
mente em concertos na Ale-
manha, Holanda, Suíça e nos 
Estados Unidos.

“O objetivo da OSJRJ é dar 
suporte aos jovens músicos, 
aperfeiçoando a prática or-
questral e conduzindo-os à 
universidade e à profissio-
nalização. Em nome da ges-
tão municipal, agradeço a 
parceria da Danielle Barros e 
toda sua equipe”, declarou o 

subsecretário da Semuctur, 
Leandro Santanna.

A orquestra tem realizado 
apresentações no Theatro Mu-
nicipal do Rio de Janeiro, na Ci-
dade das Artes, na Sala Cecília 
Meireles, no Centro Cultural 
do Banco do Brasil, em esco-
las e universidades. Também 
exerce um papel relevante 
através da divulgação da mú-
sica clássica nas comunidades 
do Rio de Janeiro, executando 
amplo repertório.

A Prefeitura de Belford 
Roxo já está se preparan-
do para emitir os carnês do 
IPTU 2021. Para os contri-
buintes que pagarem a cota 
única até 10 de fevereiro, o 
desconto será de 10%. Caso 
não tenha recebido o carnê 
em casa, o proprietário pode 
emitir a guia pelo site da Pre-
feitura (www.prefeiturade-
belfordrroxo.rj.gov.br).

 De acordo com o calendário, 
não optando pelo pagamento 
da cota única até 10 de feverei-
ro de 2021, o contribuinte terá 
as seguintes opções:

- Desconto de 5% em par-
cela única com vencimento 
até 10 de março;

- Em até dez parcelas 
mensais e consecutivas, 
com o vencimento no dia 10 
de cada mês, a partir de mar-
ço de 2021. Mas não haverá 
desconto.

O secretário municipal 
de Fazenda, Rafael Xavier 
de Albuquerque, destacou 
que os recursos arreca-
dados com o IP TU são in-
vestidos em saneamento, 
pavimentação, saúde, edu-

Prefeitura de Belford Roxo dá desconto
de 10% no pagamento da cota única de IPTU

Contribuintes que não receberam o carnê podem procurar o Balcão do IPTU

Foto: Rafael Barreto

cação e em outros benefí-
cios.  “Nos últimos quatro 
anos percebemos que a ci-
dade melhorou sua infraes-
trutura,  pois diversos bair-
ros receberam inúmeros 
ser viços.  O IP TU pago é re-
vertido em benefício para a 
população”,  concluiu, des-
tacando que cerca de 100 
mil carnês serão emitidos.

O IPTU poderá ser pago 
em qualquer agência bancá-
ria, caixas eletrônicos, casas 
lotéricas ou pela internet até 
o vencimento. Após a data li-

mite, somente no banco Itaú.
O contribuinte que não re-

ceber o carnê pode procurar 
o Balcão do IPTU para emis-
são de segunda via que a Pre-
feitura disponibilizou. A sala 
funciona de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 17h, ao lado 
esquerdo da entrada do pré-
dio, na Rua Floripes Rocha 
378, no Centro. Outra opção 
é emitir a guia diretamente 
no site prefeituradebelfor-
droxo.rj.gov.br   clicando no 
ícone “Emissão da segunda 
via de IPTU”.



Muito bom

urante todo 
o mês de de-
zembro, a 
editora Colli 
Books apre-
senta uma 
c a m p a n h a 
de incenti-
vo à leitura 

D
DA REDAÇÃO contato@jornalpovo.com.br

que presenteia os leitores com 
descontos atrativos de 40%. 
Essa é uma boa oportunidade 
para quem está em busca de 
presentes de Natal úteis e com 
bons preços para os familiares.

Na campanha, estarão dis-
poníveis mais de 30 títulos, 
que farão a alegria da meni-

Editora Colli Books promove 
campanha de Natal com descontos campanha de Natal com descontos 
de 40% em todos os livrosde 40% em todos os livros

Foto: Breno Wallace

e chamo Leticia Su-
mocoski, moro em São 

Paulo, sou modelo desde 
meus 15 anos, empreen-

dedora na área da beleza, 
participei ano passado do 

concurso Musa do Brasi-
leirão pelo São Paulo e esse ano sou can-
didata do Garota Sexy Club 2020/2021 
promovido pela Revista Sexy, com par-

ceria com a Agência F Mídia Press do re-
nomado Felipe Almeida. Faço trabalhos 
como presença vip e também em alguns 
eventos. Ainda não tenho Only Fans mas 
quem sabe mais pra frente estarei por lá 
.Eu não era muito adepta a fotografias até 
porque não me achava dentro dos “pa-
drões de beleza” mas hoje em dia entendi 
que não existe um padrão e agora me amo 
e me aceito muito!
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CCulturando ulturando nada. Há histórias lúdicas, 
educativas e de entreteni-
mento, que não só entre-

tém, como ensinam.
De acordo com a escritora 

e diretora da Colli Books, Isa 
Colli, o Natal é uma data mui-
to especial, de momentos em 
família e com amigos. Escolher 
um presente é uma forma cari-
nhosa de mostrar amor por al-
guém, que se quer bem.

“Amo as festas natalinas, e 
busco sempre oportunidades 
para incentivar todos a minha 
volta com o hábito da leitura. 
Acredito que livro é sempre um 
bom presente. Que esta campa-
nha possa motivar novos leito-
res”, comenta.

Com a campanha, a expec-
tativa para a data é de um in-
cremento de 30% em compa-
ração ao ano passado.

Conheça alguma
s sugestões:

De R$39,90 por R$23,94
 Livro - Pássaro de Seda
Livro - Ulisses - No reino 

das letras douradas

Livro - E se fosse você?
Livro - O Sol que queria to-

mar banho de Lua
Livro - O menino que des-

cobriu as cores

Fo
to

s:
 M

at
t E

lia
s

le
tic

ia
su

m
oc

os
ki

le
tic

ia
su

m
oc

os
ki



IN
FO ESPORTES8

Quinta-Feira 10 de Dezembro de 2020  

8
PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol Foto: André Durão

edro vai fi-
car no Fla-
mengo. A 
d i r e t o r i a 
rubro-negra 
deu o últi-
mo passo 
na noite de 
t e r ç a - f e i r a 
e enviou à 

Fiorentina um e-mail comu-
nicando oficialmente que vai 
exercer a opção de compra dos 
direitos econômicos do joga-
dor. O prazo se encerrava nesta 
quinta-feira. A informação foi 
divulgada pelo jornalista Mau-
ro Cézar Pereira e confirmada .

O Flamengo vai pagar 14 
milhões de euros por Pedro 
(cerca de R$ 87 milhões na 
cotação atual). O montante 
será quitado em seis parce-

P
las iguais, de cerca de 2,3 mi-
lhões de euros (aproximada-
mente R$ 15 milhões). Serão 
dois pagamentos a cada ano, 
se encerrando em 2023. O 
primeiro acontecerá no pri-
meiro trimestre de 2021.

Nas redes sociais, a Fio-
rentina confirmou que o Fla-
mengo exerceu a opção de 
compra de Pedro.

- A Fiorentina comunica 
que o Clube de Regatas do 
Flamengo exerceu o direito 
de compra, a título definitivo, 
do jogador Pedro Guilherme 
Abreu dos Santos - diz o co-
municado do clube italiano.

As duas parcelas de 2021 
referentes a Pedro já foram 
incluídas no orçamento de 
2021 que o Flamengo prepa-
rou. Esta é a única aquisição 

Flamengo exerce opção de 
compra de Pedro por 14 milhões 
de euros; Fiorentina confirma

Nas redes sociais, a Fiorentina confirmou que o Flamengo exerceu a opção de compra de Pedro

de direitos prevista pelo clu-
be para a próxima temporada.

Pedro vai assinar contrato 
de cinco anos com o Flamengo 

- os valores já estavam acer-
tados num pré-contrato feito 
desde o empréstimo. O ata-
cante é o artilheiro da equipe 

no ano, com 20 gols em 39 
partidas, desempenho que lhe 
rendeu nova convocação à se-
leção brasileira.


