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Alerj discute nova regulamentação 
do transporte escolar no Estado do RJ

Alerj concede Medalha Tiradentes póstuma a PM morto em assalto em Mesquita
O cabo Derinaldo Cardoso 

dos Santos, de 34 anos, morto 
durante um assalto a uma loja 
de departamento em Mesqui-
ta, na Baixada Fluminense, vai 
receber a Medalha Tiradentes 
"post mortem". A maior hon-
raria da Assembleia Legislati-
va do Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj) ao policial foi aprovada 
pelos deputados, em discus-
são única, na sessão desta ter-
ça-feira (15/12). A medida será 
promulgada pelo presidente 
da Casa, deputado André Ce-
ciliano (PT), e publicada no 

plenário da 
A s s e m b l e i a 
L e g i s l a t i v a 
do Rio de Ja-
neiro (Alerj) 
começou a 
discutir  nes-
ta terça-fei-
ra (15/12) o 
projeto de lei 
3 . 3 5 1 / 2 0 2 0, 

dos deputados Jair Bittencourt (PP), 
André Ceciliano (PT) e Sérgio Fer-
nandes (PDT), de aprimoramento da 
Lei estadual 8526/3018, referente à 
frota de transporte escolar da rede 
pública de ensino. 

O projeto estabelece o controle e 
a substituição da frota destinada ao 
transporte escolar na rede estadual de 
ensino, em acordo com a lei, além de 
instituir que o transportador escolar 

O
deverá obrigatoriamente possuir o cer-
tificado de registro e licenciamento do 
veículo – CRLV, emitido pelo Detran-
-RJ, classificado na categoria de trans-
portador escolar.

A nova norma também retira a obri-
gatoriedade de renovação de ônibus e 
micro-ônibus a cada 12 anos. A propos-
ta determina ainda que a unidade de 
ensino deverá “adesivar”, em local vi-
sível, os veículos, informando a com-
provação da verificação anual.

O prazo para adequação às mudanças 
é até 31 de dezembro de 2021. "Come-
çamos a analisar um projeto muito rele-
vante. Os pais que não podem levar seus 
filhos até a escola esperam que o trans-
porte seja confiável. Manter o controle 
da frota do transporte escolar é garantia 
de segurança e conforto dos estudantes 
no trajeto até a escola e no retorno para a 
casa”, afirma o deputado Jair Bittencourt.

“Os pais terão mais tranquilidade para 
trabalhar sabendo que o filho será trans-
portado em veículos revisados e autori-
zados a circular", completa Sérgio Fernan-
des, também autor do projeto 3.351/2020.

A proposta teve parecer favorá-
vel da Comissão de Constituição e 

Justiça (CCJ), mas por ter recebido 
quatro emendas durante a análise 
em plenário, terá de ser analisada 
novamente pela própria CCJ, além 
das comissões de Transportes; Edu-
cação; Assuntos da Criança, do Ado-
lescente e do Idoso; e Orçamento.

Diário Oficial do Legislativo nos 
próximos dias.

Proposta pelos deputados 
Anderson Moraes (PSL) e Charl-
les Batista (Republicanos), o 
projeto ganhou coautoria de 
outros 27 parlamentares. Até o 
partido Novo, que costuma se 
abster em votações de meda-
lhas, pediu para ser incluído na 
honraria póstuma ao PM.

"Sabemos que a família gos-
taria de tê-lo vivo, voltando do 
trabalho todos os dias para abra-
çar seus filhos, como aquele 
vídeo que emocionou a todos. 

Mas, infelizmente, ele foi assas-
sinado com um tiro à queima-
-roupa pelas costas quando ten-
tava proteger cidadãos de bem. 
Sabemos que é difícil amenizar 
essa dor, mas que essa meda-
lha aprovada pelo parlamento 
fluminense possa ajudar a con-
fortar todos que sentem falta do 
cabo Cardoso", afirmou Ander-
son Moraes, um dos autores.

“A concessão da Medalha Ti-
radentes é o reconhecimento 
da Alerj à atuação heroica do 
policial em defesa da socieda-
de, brutalmente interrompida 

pela crueldade de marginais. 
Mais uma vez deixo meus sen-
timentos a todos os familiares 
do Cabo Cardoso”, completou 
Charlles Batista.

Cabo Cardoso trabalhava no 
20º BPM (Mesquita) e chegou 
a ser levado em estado gravís-
simo para o Hospital Geral de 
Nova Iguaçu (HGNI). Ele pas-
sou por uma cirurgia de emer-
gência, ficou internado no Cen-
tro de Tratamento Intensivo 
(CTI) da unidade, mas não re-
sistiu aos ferimentos. O PM que 
completaria dez anos na corpo-

ração no próximo mês deixou 
esposa e dois filhos.

Tramita ainda na Alerj a 
criação do Diploma Policial 
Cabo Cardoso, destinado a pre-
miar agentes de Segurança Pú-
blica que, reconhecidamente, 
atuem de forma significativa 
na manutenção da segurança 
e vida da população. Cada de-
putado teria direito a conceder 
quatro honrarias por mandato, 
e o pedido deve ser devida-
mente justificado. A medida 
será analisada pelas comissões 
e votada pelo plenário.
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A Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) reuniu em uma carti-
lha orientações para diminuir 
os riscos de transmissão da 
covid-19 durante o período de 
festas do Natal e do Réveillon. 
Diante do aumento de casos em 
todo o país, festas chegaram a 
ser canceladas. A Fiocruz orien-
ta a quem deseja fazer reuniões 
que estipule um limite de con-
vidados, garantindo o distancia-
mento de dois metros e que, pre-
ferencialmente, realize o evento 
em locais abertos e ventilados.

Mesmo seguindo todas as 
orientações, a fundação alerta: 
"Nenhuma medida é capaz de 
impedir totalmente a transmissão 
do novo coronavírus", diz a carti-
lha. A forma mais segura de passar 
as festas de fim de ano, de acordo 
com a Fiocruz, é ficar em casa e ce-
lebrar apenas com as pessoas que 
moram ali.

As orientações foram divulga-
das tanto em uma cartilha, dis-
ponível on-line, quanto em cards 
informativos que podem ser 
compartilhados pelo WhatsApp 
e demais redes sociais. O material 
traz orientações sobre o modo de 
preparar e servir os alimentos, a 
organização do ambiente e medi-

Fiocruz orienta população do Rio sobre 
diminuição de riscos nas festas de fim de ano

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

Jair Bolsonaro aproveitou a passagem por São Paulo p parabenizar o apresentador Silvio Santos

Foto: Peter Ilicciev/Fiocruz

Foto: Reprodução/Instagram

Bolsonaro visita Silvio Santos que fez 90 anos 
e posa sem máscara com o apresentador

O presidente Jair Bolsonaro 
aproveitou a passagem por São 
Paulo para ir parabenizar pesso-
almente o apresentador Silvio 
Santos, que completou 90 anos 
no último fim de semana. No 
registro, Bolsonaro entrega um 
selo comemorativo pelo aniver-
sário do apresentador na man-
são dele, ao lado do genro de Sil-

vio, Fábio Faria, que é ministro 
das comunicações do governo.

O que chama atenção é 
que nem Silvio nem o presi-
dente usam máscaras para se 
protegerem do Covid-19. Vale 
lembrar que Bolsonaro já teve 
Coronavírius, e Silvio está 
afastado da TV por conta da 
pandemia da doença.

das gerais de proteção tanto para 
quem vai receber outras pessoas 
em sua casa, como quem vai para 
algum evento.

"Após um ano tão difícil, mais 
do que nunca as pessoas querem 
encontrar e festejar com seus fa-
miliares e amigos. No entanto, 
entendemos que preservar a vida 
é o melhor presente para compar-
tilhar neste final de ano", destaca, 
em nota, o coordenador do Obser-
vatório Covid-19 da Fiocruz, Car-
los Machado.

Orientações
De acordo com a cartilha, quem 

for receber convidados ou celebrar 
as festas fora de casa deve usar 
máscara sempre que não estiver 

comendo ou bebendo, manter a 
distância dos demais convidados, 
evitar apertos de mão e abraços, la-
var ou higienizar com álcool 70 as 
mãos com frequência e não deve 
compartilhar copos e talheres.

Aqueles que estão organizando 
os eventos, caso ofereçam bebi-
das, devem disponibilizá-las em 
embalagens individuais, como la-
tas ou garrafas, arrumadas em bal-
des com gelo, para que as pessoas 
possam se servir sozinhas. Outra 
orientação é oferecer condimen-
tos, molhos para salada ou tempe-
ros embalados individualmente, 
sempre que possível. Após o even-
to, a louça deve ser lavada em água 
corrente e com detergente, ou na 
máquina de lavar louças.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSSaúde Foto: Divulgação

m i n i s t r o 
da Saúde, 
E d u a r d o 
P a z u e l l o , 
a f i r m o u 
nesta quar-
ta-feira que 
todas as va-
cinas que es-
tiverem no 

Brasil contra a Covid-19 serão 
do Programa Nacional de Imu-
nização, gerenciado pela pasta 
por meio do Sistema Único de 
Saúde (SUS), "sem exceção". Em 
seguida, ele assinalou que os 
imunizantes serão incorpora-
dos ao SUS:

— Todas as vacinas que esti-
verem no Brasil serão do Pro-
grama Nacional de Imunização, 
sem exceção. E isso já está mui-
to bem pacificado e acordado 
com todos os entes da Federa-
ção. E isso representa o que te-

O
nha chegado importado de ou-
tros países, vai ter que aguardar 
o registro, vai ter que aguardar 
a homologação disso tudo, e vai 
ser incorporado no SUS.

Pazuello falou durante 
evento de apresentação do 
plano de operacionalização da 
imunização no Brasil, no Pa-
lácio do Planalto, e depois em 
coletiva à imprensa. O governo 
apresentou, na cerimônia, sete 
iniciativas na lista de "adesão 
do Brasil às vacinas", entre elas 
a CoronaVac, da farmacêutica 
chinesa SinoVac Biotech com 
o Instituto Butantan, e previu 
o início da vacinação em "me-
ados de fevereiro".

Acordo com Johnson 
& Johnson

O rol inclui ainda a vacina de-
senvolvida pela farmacêutica 
americana Johnson & Johnson 

Pazuello diz que qualquer vacina no 
Brasil será distribuída por programa 
do Ministério, incluindo CoronaVac

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, participa de cerimônia no Palácio do Planalto de lançamento do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19

por meio de sua subsidiária bel-
ga Janssen. É a primeira vez que 
o Ministério da Saúde externa 
publicamente um memorando 
de intenções com a companhia, 
que recebeu aval da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) para testar seu imuni-
zante no Brasil em agosto.

Em novembro, Pazuello se 
reuniu com representantes da 
empresa e de outras desenvol-
vedora de vacinas candidatas 
contra a Covid-19. A previsão é 
que o governo compre 38 mi-

lhões de doses do imunizante. 
Dessas, 3 milhões chegarão no 
segundo trimestre do ano que 
vem, 8 milhões no terceiro tri-
mestre e 27 milhões no quarto.

Outros imunizantes cita-
dos foram os da AstraZeneca/
Universidade de Oxford (Reino 
Unido), com 210,4 milhões de 
doses; Pfizer/BioNTech (Esta-
dos Unidos/Alemanha), com 70 
milhões; Barath Biotech (Índia) 
e Moderna (EUA), sem previsão 
do número de doses; além do 
consórcio global Covax Facili-

ty, liderado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) com o 
intuito de universalizar o acesso 
às vacinas contra o novo coro-
navírus, com 42,5 milhões.

Todas as fórmulas, com exce-
ção da desenvolvida pela John-
son & Johnson, foram desenha-
das para serem administradas 
em duas doses.

— Todas as vacinas produzi-
das no Brasil, ou pelo Butantan, 
ou pela Fiocruz, ou por qual-
quer indústria, ela terá priorida-
de do SUS. E isso está pacificado 
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PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSProjeto da Lei 

Foto: Divulgação

s vereadores 
iguaçuanos 
finalizaram 
ontem (15) a 
votação do 
projeto da Lei 
Orçamentária 
Anual (LOA) 
para 2021, 
que define o 

exercício financeiro, estimando 
as receitas e fixando as despesas. 
O valor estimado da receita é de 
aproximadamente R$ 1 bilhão e 
454 milhões. Com a aprovação 
da LOA, teve início o período de 
recesso das sessões plenárias. As 
contas do prefeito Rogério Lis-
boa, relativas ao ano de 2019, 
também foram aprovadas, por 
unanimidade. 14 vereadores es-
tiveram presentes à sessão.

Os vereadores homenagearam 
a vereadora Renata da Telemen-
sagem. Sua foto agora faz parte da 

O
galeria das vereadoras de Nova 
Iguaçu. Renata agraciou o capitão 
PM Reis, com a Medalha Comen-
dador Soares. Reis é o coordenador 
do Segurança Presente de Austin.

Como ano que vem começa 
um novo mandato legislativo, 
agora com 11 vereadores, os parla-
mentares fizeram discursos para-
benizando os que se reelegeram 
e os que irão ocupar uma cadeira 
na Casa pela primeira vez. Os que 
não voltarão também foram lem-
brados com o desejo de sucesso e 
boa sorte para uma nova jornada.

Participaram da sessão: Feli-
pinho Ravis, Mauricio Morais, 
Renato do Mercado, Carlinhos 
BNH, Vaguinho Neguinho, Fer-
nandinho Moquetá, Renata da 
Telemensagem, Alcemir Gomes, 
Paulinho da Padaria, Rogério 
Villanova, Marcelo Lajes, Ale-
xandre da Padaria, Li Só Alegria e 
Aguinaldo Camu.

Câmara de Nova Iguaçu 
aprova o Orçamento 
para o próximo ano

Vereadora Renata da Telemensagem recebe o carinho de todos os parlamentares

Felipinho homenageia a vereadora Renata da Telemensagem

Vereadora Renata, sua mãe Maria Aparecida e presidente Felipinho
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Uma jovem de 22 anos de-
nunciou estupros recorrentes 
cometidos pelo padrastro des-
de seus 14 anos, na área rural do 
município de Barreirinha (AM), 
a 330 quilômetros de Manaus. 
Desde então, ela gerou quatro 
filhos do autor dos abusos se-
xuais. O homem foi preso nesta 
terça-feira, dia 15, junto com a 
mãe da vítima, que teria conhe-
cimento do que a menina sofria, 
mas não agiu para socorrê-la.

Segundo Gleide Conceição, da 
Secretaria de Assistência Social 
da prefeitura, a jovem procurou 
o Centro de Referência de As-
sistência Social (CRAS) para de-
nunciar os crimes. Em seguida, 
foi acionado o Conselho Tutelar 
que, em parceria com a polícia do 
Amazonas, deram início à inves-
tigação do caso. Um dia depois, 
as quatro crianças geradas pelos 
estupros foram retiradas da resi-
dência onde sofriam maus-tra-
tos. A vítima dos abusos também 
foi levada para um hotel na cida-
de para receber apoio necessário.

Conceição explicou que, como 
o município é de pequeno porte, 
não há abrigos na região. Por isso, 
uma responsável por um abrigo 
na capital do estado, na compa-

Padrasto e mãe são presos por estupro contra 
jovem, que teve 4 filhos num período de 8 anos

Protesto contra estupro feito em Campinas em novembro de 2020

Foto: Denny Cesare

Informação da prefeitura desmente versão 
de PMs presos por matar jovens na Baixada

Uma informação da Prefeitura 
de Belford Roxo,  desconstrói parte 
da versão apresentada pelo policiais 
militares presos acusados de terem 
matado dois jovens no município 
na madrugada do último sábado. 
A assessoria de imprensa do órgão 
negou que a mãe do soldado Jorge 
Luiz Custódio tenha dado entrada 
no hospital municipal da cidade en-
tre a noite da última sexta-feira, dia 
11, e a madrugada de sábado.

Em depoimento na Delegacia 
de Homicídios da Baixada Flumi-
nense (DHBF), o soldado Custódio 
e o cabo Julio Cesar Ferreira dos 
Santos alegaram que, na madru-
gada do crime, saíram da área de 
patrulhamento de ambos porque 
foram até a unidade de saúde. Cus-
tódio alegou que “recebeu ligação 
no sentido de que sua mãe tinha 
passado mal e estava no hospital 
municipal de Belford Roxo”. A ver-
são foi confirmada pelo colega.

Os policiais alegaram que, quan-
do voltavam do hospital, passaram 
pela Rua Margem Esquerda, no 
bairro Vila Mercedes, em Belford 
Roxo. Na via, abordaram os amigos 
Jhordan Luiz de Oliveira Nativida-
de e Edson de Souza Arguinez, que 
estavam em uma moto.

Os PMs afirmam que os rapazes 
foram liberados logo em seguida, 

mas a versão não convenceu a Po-
lícia Civil. Os militares foram presos 
em flagrante suspeitos de assassi-
narem os jovens, que apareceram 
mortos a cerca de oito quilômetros 
de distância do local da abordagem.

Na segunda-feira, o delegado 
Uriel Alcântara, titular da DHBF, 
solicitou à Justiça autorização para 
ter acesso ao celular dos PMs pre-
sos. Foi pedido ainda que os inves-
tigadores tenham acesso a todo 
conteúdo que tenha sido apagado 
dos aparelhos, mas que haja possi-
bilidade de recuperação dos dados, 
como fotos, vídeos e mensagens de 
redes sociais.

O delegado também solicitou 
a quebra de sigilo de dados para 
acessar a lista de ligações efetu-
adas e recebidas pelos policiais, 
além de informações das esta-
ções de rádio-base (ERBs) utiliza-
da pelos PMs para fazer e receber 
ligações. Com esses dados, a DH 
quer saber se os militares falaram 
com outras pessoas durante e 
após a abordagem, além de refa-
zer o percurso feito por eles.

Na delegacia, o cabo Julio Cesar 
permitiu que os investigadores ti-
vessem acesso ao seu celular que 
foi apreendido. Já Custódio não 
permitiu, por isso foi pedida autori-
zação judicial.

nhia de um advogado, devem 
ainda ir a Barreirinha cuidar dos 
trâmites legais para fazer a trans-
ferência da jovem e das crianças.

— Todas as providências fo-
ram tomadas. Nós colocamos a 
moça (a mãe), com as crianças 
em um hotel. Nós, enquanto 
secretaria e prefeitura, estamos 
dando todo o suporte, toda a lo-
gística de hotel, de alimentação, 
de medicação, inclusive para as 
crianças — afirmou Conceição.

A secretária disse que as 
quatro crianças apresentavam 
sinais de maus-tratos e antes 
de irem para o hotel, passaram 
por um hospital. Elas também 
são consideradas como vítimas 
de negligência.

— Já fizemos todas as me-
dicações necessárias porque 
as crianças apresentavam 
muitos maus-tratos. Uma de-
las, a de 3 anos, apresentava 
a cabeça totalmente cheia de 
feridas justamente por essa 
questão dos maus-tratos. A 
mãe apresenta dificuldade 
para cuidar das crianças. En-
tão nós, enquanto assistên-
cia, ajudamos nos cuidados 
diários mesmo, alimentação, 
em tudo — completou.

Conceição disse que o Ministé-
rio Público foi acionado após a de-
núncia da vítima e pediu a prisão 
do casal acusado pelos estupros, 
que foi acatado pela Comarca de 
Barreirinha.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência Foto: Reprodução

Delegacia do 
C o n s u m i -
dor (Decon) 
prendeu na 
tarde desta 
q u a r t a - f e i -
ra, dia 16, o 
médico An-
tônio Santo 
Marchesan, 
suspeito de 

matar a esteticista Erika Cristi-
na Santos Pereira, de 41 anos, 
após um procedimento estético. 
A mulher, que é ex-passista da 
Grande Rio, foi submetida a uma 
lipoaspiração e uma cirurgia nos 
seios dentro de sua casa, em Du-
que de Caxias, na Baixada Flumi-
nense. De acordo com o titular 
da especializada, André Neves, 
Marchesan confirmou ser o res-
ponsável pelos procedimentos 
feitos em Erika.

— Ele confirmou a participa-
ção. Ele foi preso no momento 
em que se dirigia para realizar ou-

A
tra intervenção estética também 
em Duque de Caxias, no Centro 
da cidade. Foram centenas de ci-
rurgias realizadas irregularmente 
nos últimos anos, sem qualquer 
tipo de segurança hospitalar, 
dentro das residências dos pró-
prios pacientes — revela.

Os policiais apreenderam 
centenas de materiais cirúrgicos, 
como seringas, gazes, agulhas, 
tesouras e bisturis, além de anes-
tésicos utilizados nas vítimas 
durante os procedimentos. Parte 
desses itens estavam numa mala 
encontrada junto com o médico. 
Na casa do suspeito, outra mala 
guardava mais objetos. Marche-
san tem 34 anotações criminais, 
sendo três mortes, uma delas de 
uma criança. Conforme informa-
ções da Decon, o médico teve seu 
registro cassado em 2008, mas 
continuou exercendo a profissão 
clandestinamente.

Marchesan responde a mais 
de 20 procedimentos adminis-

Médico suspeito de matar 
mulher após procedimento 
estético é preso em Caxias

Antonio Santo Marchesan teve a licença cassada há cinco anos e possui 35 anotações criminais

trativos no Conselho Regional de 
Medicina do Rio de Janeiro (Cre-
merj), além de ter o CRM cassado 
desde 2008. Em nota, a Secreta-
ria municipal de Saúde e Defesa 
Civil de Caxias informou que a 
paciente foi admitida em estado 
grave e que todas as manobras de 
ressuscitação foram realizadas, 
sem sucesso. Já o Cremerj, tam-
bém em nota, reforça que Antô-
nio Santo Marchesan não pode 
exercer a medicina por causa 

da cassação: “Qualquer atuação 
neste sentido é ilegal e deve ser 
investigada pela polícia”.

A família de Erika já foi ou-
vida na Decon. Segundo os pa-
rentes da vítima, a intervenção 
estética ocorreu há cerca de 
duas semanas. De lá para cá, 
ela apresentou piora no estado 
de saúde. Na tarde de sábado, 
a esteticista teve queda do ní-
vel de consciência e foi levada 
pelo marido para a UPA Beira 

Mar, que fica ao lado do Hos-
pital Municipal Dr Moacyr Ro-
drigues do Carmo (HMMRC), 
também em Duque de Caxias, 
mas não resistiu. Erika foi 
diagnosticada com choque 
séptico e teve uma parada car-
diorrespiratória.

Procedimento estético feito 
em Erika na casa da pacientePro-
cedimento estético feito em Erika 
na casa da paciente Foto: Repro-
dução da internet
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A Secretaria Municipal de 
Obras de Duque de Caxias está 
finalizando as obras de macro-
drenagem e urbanização de um 
trecho de cerca de 1.200 metros 
do Canal Farias, que vai benefi-
ciar milhares de moradores de 
Saracuruna e bairros da região 
do segundo distrito. A SMO está 
instalando redes de galeria pré-
-moldada em concreto armado 
que vão aumentar a capacidade 
de escoamento das águas nos 
dias de chuva forte evitando, 
com isso, os transbordamentos e 
os alagamentos.

As obras são realizadas por 
administração direta, sem a con-
tratação de empresas, e acom-
panhadas de perto pelo prefeito 
Washington Reis e pelo secretá-
rio de Obras, João Carlos Grilo. 
A iniciativa é necessária devido 
a possibilidade de chuvas fortes 
que costumam cair no municí-
pio no período de verão.

O trecho do Canal Farias que 
está sendo canalizado vai ga-
nhar urbanização e uma grande 
área de lazer para atender os mo-
radores. O local vai receber pavi-
mento intertravado de concreto, 
ciclovia, playground, academia 
de ginástica, jardins e áreas para 

Canalização de trecho do canal farias vai
aumentar a vazão das águas em saracuruna

As obras são realizadas por administração direta, sem a contratação de empresas

Medida quer facilitar informações a familiares de pessoas detidas

Fotos: Divulgação

Foto: Reprodução

Projeto pede que Seap crie banco de 
dados com informações sobre presos

Familiares de pessoas presas 
poderão encontrar informações, 
na internet, sobre os parentes que 
estão no sistema prisional do Esta-
do. A facilidade no acesso será pos-
sível se for aprovado projeto de lei 
3.393/2020, em tramitação na As-
sembleia Legislativa do Rio (Alerj).

De autoria da deputada Alana 
Passos, a proposta autoriza a Secre-
taria de Administração Penitenci-
ária (Seap) a criar um banco de da-
dos, de acesso público, com a data 
da prisão, unidade prisional em que 
se encontra detido, eventual trans-
ferência, telefone e e-mail do esta-
belecimento prisional para contato.

Na justificativa, a autora res-
salta que o Estado disponibiliza 
de poucas ferramentas para for-
necer aos parentes informações 
sobre os detidos em caráter pre-

ventivo ou temporário. E, muitas 
vezes, a família tem que se dirigir 
ao prédio da Seap, no Centro do 
Rio, para saber para qual unidade 
a pessoa foi levada.

A deputada acrescenta ainda 
que o banco de dados na inter-
net não geraria constrangimen-
to, já que o motivo da prisão não 
seria informado.

"O Conselho Nacional de Justiça 
permite saber se a pessoa tem man-
dato de prisão, mas não informa 
data, unidade ou transferência. O 
projeto quer dar agilidade à busca 
das famílias, que muitas vezes pre-
cisam se desdobrar para descobrir 
o paradeiro do amigo ou parente 
preso. Além disso, em época de 
pandemia, ter as informações na 
internet evita fila e deslocamentos", 
argumenta Alana Passos.

descanso com bancos e mesas, 
entre outros equipamentos. 
Também está sendo feita a lim-
peza do canal próximo ao desá-
gue para aumentar o escoamen-
to das águas.

COMBATE ÀS ENCHENTES
O programa de combate às en-

chentes da Prefeitura de Duque 
de Caxias vem atuando em to-
dos os distritos na limpeza e de-
sassoreamento de rios e canais. 
Iniciado em 2017, o programa já 
limpou mais de 250 quilômetros 
de rios, canais, córregos e valões, 
facilitando o escoamento das 

águas nos dias de chuvas forte, 
registradas nessa época do ano e 
durante o verão.

“Apesar das campanhas de 
conscientização da população 
sobre os riscos, em algumas 
regiões moradores insistem 
em jogar lixo nas margens dos 
rios e nos canais de Duque de 
Caxias. As obstruções dificul-
tam o escoamento das águas 
provocando alagamentos, 
além de causar transtornos nos 
bairros”, disse o secretário de 
Obras, João Carlos Grilo, acres-
centando que a limpeza dos 
rios é feita durante todo o ano.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada Foto: Reprodução

S e c r e t a r i a 
de Assistên-
cia Social e 
C i d a d a n i a 
de Belford 
Roxo e a 
F u n d a ç ã o 
de Desen-
volvimento 
Social de 

Belford Roxo (Funbel) par-
ticiparam de uma reunião 
com o Instituto Nacional de 
Desenvolvimento Humano 
(INADH-RJ) para acertar os 
últimos ajustes da primeira 
Escola-Padaria do município, 
que irá funcionar no prédio da 
Funbel. A montagem já está 
em fase final e as aulas com 
os professores da INADH-RJ 
estão previstas para começar 
em março.

Inicialmente, o público 
alvo são os beneficiários do 

A
programa Bolsa Família, os 
inscritos no CadÚnico e os 
usuários dos 13 Centros de Re-
ferência de Assistência Social 
(CRAS), três Centros Especia-
lizados de Referência da As-
sistência Social (CREAS) e um 
Centro Pop, de 18 a 59 anos. 
As inscrições poderão ser rea-
lizadas nos equipamentos da 
Assistência Social e começam 
na segunda quinzena de feve-
reiro de 2021. As aulas serão 
divididas em teóricas, onde 
os alunos receberão apostilas, 
e práticas com uma padaria 
montada com equipamentos 
industriais pertencentes à Se-
cretaria de Assistência Social 
e Cidadania.

De acordo com a secretá-
ria de Assistência Social e 
Cidadania, Brenda Carneiro, 
a política pública de Assis-
tência Social visa promover a 

Prefeitura de Belford Roxo fecha 
parceria para implantar primeira 
Escola-Padaria do município

Brenda Carneiro, Diogo dos Anjos e Clarice Santos assinaram o convênio para implantar a primeira Escola-Padaria

autonomia dos usuários para 
que ocorra um real desenvol-
vimento social da população. 
“O projeto Escola-Padaria 
atende bem a esta vertente 
por não gerar dependência 
e sim por promover a eman-
cipação social”, resumiu a 
secretária. “Os impactos da 
pandemia já atingem todos 
os setores da economia. A 
população mais vulnerável 

necessita se preparar para a 
nova realidade que se avizi-
nha, além de proporcionar-
mos um novo caminho para a 
autonomia e independência 
financeira para eles”, comple-
tou a presidente da Funbel, 
Clarice Santos. 

Para o diretor da INADH-
-RJ, Diogo dos Anjos, essa 
parceria vai contribuir para o 
crescimento profissional dos 

jovens e adultos que alme-
jam a inserção no mercado 
de trabalho nesse setor tão 
crescente e evolutivo. “Nos-
sa Coordenação de Assuntos 
Institucionais, ao receber 
o convite para a parceria, 
prontamente articulou com 
a direção executiva e juntos 
vamos atender esse grande 
projeto em Belford Roxo”, 
destacou Diogo.



Show

Bar do Zeca 
P a g o d i n h o , 
apresenta o 
show, “Bai-
le do Pato 
Anos 90”, 
dia 19 de De-
zembro, às 
20h30min.

Neste show, Marquinho 
Pato, faz uma viagem ao tem-
po, com diversos ritmos dos 
anos 90 até aos atuais, apre-
sentando ao público, uma es-
pécie de baile musical bastan-
te praticada na época que em 
comandava o grupo Molejo 
onde atuou por oito anos.

Marquinho Pato 
canta no bar do 
Zeca Pagodinho

O
Serviço - “Baile do Pato 

Anos 90”
Local: Bar do Zeca Pagodi-

nho
Endereço: Av. das Améri-

cas, 8585 – Shop. Vogue Squa-
re – B. da Tijuca

Dia: 19 de Dezembro (sába-
do)

Horário: 20h30min
Telefone: (21) 3030-9097

Couvert Artístico: R$ 25,00
Capacidade: 50% do públi-

co
Faixa etária: 18 anos

Aceita todos os cartões de 
débito e crédito

OBS: *Não fazemos reser-
vas de mesas

         * Entrada somente com 
máscaras

DA REDAÇÃO contato@jornalpovo.com.br

O cantor e compositor, 
apresenta um repertório bem 
eclético de diversos artistas 
consagrados como, Fundo de 
Quintal, Jorge Ben Jor, Banda 
Eva, Zeca Pagodinho, Legião 
Urbana, Diogo Nogueira, Dja-
van, Revelação, Tim Maia, Al-
cione, Xande de Pilares, Rei-
naldo, entre outros.

Carioca e residente de 
Bangu, Zona Oeste do Rio de 
Janeiro, iniciou sua carreira 
musical, em um grupo local 
chamado, “Me Chama Que Eu 
Vou” e logo após foi convida-
do para dividir os vocais com 
Anderson Leonardo, cantor 
do Grupo Molejo.

Marquinho Pato agora em 
carreira solo, será acompa-
nhado por sua banda FDP 
(Filhos do Pagode) formada 
por: Luy (violão), William 
( bateria), Daniel (cavaco e 
vocal), Mosquito e Frutuoso 
(percussão).
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cíllyh Nascimenttoh, 

tenho 30 anos e sou 
modelo fotográfica, 

estou participando 
este ano da terceira edi-

ção do concurso Garota 
Sexy Clube da Revista 

M a s c u l i n a Sexy. Sim, sou apaixona-
da pelo meu trabalho, pela a arte ,foto-
grafia e por tudo mais que motive pes-
soas ao redor do mundo.  Por incrível 

que pareça, sou uma libriana que não 
tem medo de tomar decisões e enca-
rar a vida de frente, aliás, tenho fogo 
no sangue para defender os indefesos 
e inocentes. Sou uma quase Paulista, 
porém sou Cearense com muito or-
gulho sim senhor. Estou sempre com 
a mala pronta e o sorriso aberto para 
dar risada e ser sua melhor companhia 
sempre. Sei que existe o mal, porém 
prefiro crer no bem, porque no fim do 
túnel, EU VEJO UM ARCO-ÍRIS!
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m aniversá-
rio que vai 
muito além 
de mudan-
ça na idade. 
Lincoln com-
pleta 20 anos 
nesta quar-
ta-feira com 
ciclos que 

se aproximam do fim e expec-
tativa de um futuro de sucesso 
prometido faz tempo. Os dias 
com a camisa do Flamengo es-
tão contados e a janela que se 
abre no inverno europeu indi-
cará rumos ao jovem.

É preciso que o cenário atual 
mude muito para que Lincoln 
volte a entrar em campo vestin-
do vermelho e preto. Não é mais 
o desejo de nenhuma das partes, 
e o atacante treina no Sub-20 na 
expectativa por propostas.

O desgaste com o torcedor 
chegou ao nível insustentável 
depois do gol perdido diante do 
Atlético-GO e é consenso de que 
não há mais clima. A exigência 
até pouco tempo de uma oferta 
na casa dos 10 milhões de euros 
para venda deu lugar a possibili-
dade de empréstimo para valori-
zar o centroavante tão badalado 

U
nas categorias de base. Espe-
ram-se propostas.

Desde o dia 3 de dezembro, 
Lincoln trabalha no sub-20 e já 
teve seu armário esvaziado no 
vestiário dos profissionais. A 
volta para base após mais de três 
anos aconteceu em episódio cri-
ticado internamente pela con-
dução e com uma decisão: não 
disputará partidas.

Além das atuações ruins e 
do gol perdido, Lincoln viu 
Rodrigo Muniz ganhar espaço 
no profissional e conquistar 
a confiança de Rogério Ceni. 
O comportamento indolente 
em alguns treinamentos tam-
bém incomodou o treinador, 
que o colocou no fim da fila 
na posição.

Fora dos planos, o atacante 
se viu diante de uma realidade 
que não estava acostumado: 
Rodolfo Landim deu ordem 
para que os jogadores não apro-
veitados no profissional e com 
idade de base descessem para 
reforçar suas categorias. Reco-
mendação que Lincoln passou 
imune desde que subiu com 
Reinado Rueda.

No embalo do fenômeno 
Vinicius Júnior, o atacante es-

Portas fechadas no Flamengo, 
janela aberta para o mercado: Lincoln 
completa 20 anos à espera do futuro

Lincoln viveu momentos importantes como o gol contra o Botafogo, no Brasileirão de 2019

treou contra o Corinthians no 
Brasileirão de 2017, ainda com 
16 anos, e soma 64 jogos e oito 
gols marcados. Desde a Copa 
São Paulo de Futebol Júnior 
daquele ano, ele não joga na 
base, o que tornou ainda mais 
surpreendente a ligação de 
Bruno Spindel nas últimas ho-
ras do dia 2 de dezembro.

Questionado por Landim se 
Lincoln participaria do jogo com 
o Bahia no dia seguinte, em Sal-

vador, pelo Brasileirão Sub-20, o 
diretor executivo não titubeou: 
fez contato e avisou de surpresa 
do voo para capital baiana pou-
cas horas depois. Programação 
rechaçada de imediato.

Impasse que aconteceu 
enquanto o Pafos, do Chipre, 
aguardava o aval para uma 
proposta de 4 milhões de 
dólares que agradava o Fla-
mengo e não ao jogador. Nos 
bastidores, a volta ao sub-20 

soou como uma retaliação e 
pressão para que o jovem to-
masse uma decisão.

Lincoln e seus agentes acre-
ditam que há mercados mais 
interessantes e usam a favor 
propostas recentes de ligas da 
França, Espanha, Ucrânia e Bél-
gica para esperar um cenário 
melhor. Todas recusadas na úl-
tima janela por conta da exigên-
cia de se aproximar dos 10 mi de 
euros feita pelo Flamengo.


