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Alerj analisa gratuidade no transporte para 
acompanhante da pessoa com necessidade 

Projeto de lei propõe reduzir tempo de 
estabilidade de PMs e Bombeiros

A Assembleia Legislati-
va do Rio de Janeiro (Alerj) 
vai discutir a redução do 
período para praças da  Po -
l í c i a  M i l it a r  e  d o  C o r p o 
d e  B o m b e i ro s  a d q u i r i re m 
e s t a b i l i d a d e  n o  s e r v i ç o 
p ú b l i c o.  P u b l i c a d o  n o 
D i á r i o  O f i c i a l  d e s t a  q u a r -
t a - f e i ra  (0 2 / 1 2 ) ,  o  P ro j e -
to  d e  L e i  3 . 3 9 9/ 2 0 2 0,  d o 
d e p u t a d o  Re n ato  Z a c a 
(S D D ) ,  re d u z  d e  1 0  p a ra  3 
a n o s  o  te m p o  d e  at u a ç ã o, 

companhan-
tes de pes-
soas com 
n e c e s s i d a -
des especiais 
poderão ter 
g r a t u i d a d e 
de transpor-
te público 
no desloca-
mento para 

escola, cursos ou tratamento, inde-
pendentemente de estarem com o 
portador de necessidade. É o que de-
termina o projeto de lei 3310/2020, 
do deputado Filippe Poubel, que co-
meçou a tramitar na Assembleia Le-
gislativa do Rio (Alerj).

Objetivo da proposta, segundo o 
deputado, é aprimorar a legislação. 
Atualmente, o acompanhante se vê 

A
obrigado a arcar com as passagens no 
transporte público quando não está 
com a pessoa portadora de necessida-
de especial, ainda que em trânsito em 
função da mesma. 

“Muitas das vezes estes acompa-
nhantes deixam a pessoa portadora 
de necessidade especial na escola, 
curso ou fazendo tratamento para 
retornar horas depois para pegá-la. 
É questão de justiça corrigir a distor-
ção da lei, para assegurar o direito à 
gratuidade dos acompanhantes no 
transporte público dentro do horário 
das atividades e do tratamento”, ex-
plica Filippe Poubel.  

Segundo o projeto, as despesas para 
execução da lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, su-
plementadas se necessário; e os im-
pactos orçamentários serão observa-

dos com o objetivo de cumprir a lei 
de responsabilidade fiscal e consta-
rão do orçamento no ano seguinte à 
aprovação da lei.

A proposta determina ainda que o 
Poder Executivo deverá regulamen-
tar a lei no prazo de 90 dias após sua 
aprovação.

e q u i p a ra n d o  o s  m i l it a re s 
a o s  s e r v i d o re s  c iv i s .

“Precisamos urgentemen-
te corrigir essa desigualda-
de entre os militares e os 
demais servidores. São sete 
anos de diferença entre pes-
soas que prestam serviço à 
população, ainda mais do 
que policiais e bombeiros 
que arriscam suas vidas. Al-
terar a lei é uma forma de 
modernizar uma legislação 
arcaica para assegurar mais 

tranquilidade a esses guer-
reiros”, defende Renato Zaca.

Na justificativa, o par-
lamentar acrescenta ainda 
que a redução do prazo não 
fere a hierarquia, funcio-
namento da corporação e 
tampouco trará aumento 
de despesa para o Execu-
tivo. Lembra ainda que a 
equiparação do tempo de 
estabilidade para três anos 
já foi feita pelo Estado de 
Minas Gerais.
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ma nota téc-
nica divul-
gada pelo 
Monitora Co-
vid-19, grupo 
de estudos da 
Fiocruz, alerta 
que a rede de 
saúde públi-
ca da cidade 

do Rio "voltou a apresentar sinais 
de colapso". Nesta terça-feira, 168 
pessoas aguardavam por um leito 
de UTI na região metropolitana, 
que além da capital contempla 
a Baixada Fluminense. Na rede 
privada a situação também é pre-
ocupante, já que 98% dos leitos 
de terapia intensiva da cidade do 
Rio estão ocupados.

Um dos recortes utilizados pe-
los especialistas da Fiocruz para 
chegar à conclusão foi a proporção 
de mortes em domicílio na capital 
até dia 20 de novembro de 2020 
em comparação aos três anos an-

U
teriores. Atualmente a proporção 
dos óbitos em casa está na casa 
dos 15%, enquanto a média para 
esse período foi de cerca de 12%. 
A proporção de novembro é maior 
inclusive do registrado na cidade 
no pico da pandemia.

Além de mortes que possam 
ser causadas diretamente pelo 
vírus, os especialistas apontam 
que muitas foram causadas por 
doenças crônicas, como diabetes 
e hipertensão, o que seria indi-
retamente provocadas pela pan-
demia, por conta da restrição do 
acesso à saúde.

"Nos anos anteriores, havia 
uma média de 12,7% de óbitos que 
ocorriam nos domicílios. Esse pa-
drão foi ultrapassado de março a 
maio de 2020. De maio a outubro 
houve uma redução do indicador, 
mas em outubro e novembro os 
valores voltaram a subir, chegando 
a 15% em novembro, o que pode 
demonstrar a incapacidade de 

Fiocruz alerta que saúde 
do Rio volta 'apresentar 
sinais de colapso'

A entrada da UPA de Madureira: atendimento restrito

Reitores de universidades 
federais afirmam que não vão 
acatar a portaria do Ministério 
da Educação (MEC) que deter-
mina a volta às aulas presen-
ciais nas instituições federais 
de ensino a partir de 4 de janei-
ro de 2021.

A portaria foi publicada nesta 
quarta-feira (2) no "Diário Oficial 
da União". O texto também revo-
ga a permissão para que as ativi-
dades on-line contem como dias 
letivos, o que é autorizado até 
dezembro de 2020.

Os reitores defendem que 
o retorno presencial só deve 
ocorrer se a situação local da 
pandemia permitir, e se hou-
ver segurança para garantir que 
não haja aumento nas trans-
missões do coronavírus.

"A Universidade de Brasília 
reitera que não colocará em ris-
co a saúde de sua comunidade", 
afirmou a instituição, em nota.

Vice-reitor da Universi-
dade Federal do ABC (UFA-
BC), Wagner Carvalho disse: 
"Acho que nós estamos vi-
vendo claramente uma se-

Reitores de universidades federais recusam volta às 
aulas em janeiro e dizem que prioridade é salvar vidas

Reitoria da UnB, no Campus Darcy Ribeiro

Foto: Bianca Marinho

Pazuello critica lockdown e diz que opções 
de vacina para o Brasil são 'pífias'

O ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, disse nesta quarta-feira, 
em audiência na Comissão Mista 
do Congresso, que as opções de 
vacina para o Brasil são "pífias". 
"Ficou muito óbvio que são mui-
to poucas as fabricantes que têm 
a quantidade e cronograma de 
entrega efetivo para nosso País. 
Quando a gente chega no fim das 
negociações e vai para cronograma 
de entrega, fabricação, os números 
são pífios. Números em grande 
quantidade, se reduz a uma, duas, 
três ideias", afirmou o ministro.

Pazuello afirmou que o Brasil 
pode ter mais de 300 milhões de 
doses de vacina em 2021, sendo 
100 milhões de doses da vacina 
produzida por Oxford - que serão 
entregues até o final do primeiro 
semestre - e mais 160 milhões de 
doses da mesma vacina, produzi-
da no Brasil pela Fiocruz. As ou-
tras 42 milhões de doses seriam 
adquiridas através do consórcio 
Covax Facilty.

"O Brazil aderiu a esse con-
sórcio desde o desenvolvimen-
to das vacinas, já com opção de 
compra e recebimento de 42 
milhões de doses, que poderá 
ser de uma das 10 fabricantes 
(que participam da Covax). In-
clusive a própria AstraZeneca 

ou a Pfizer, por exemplo, estão 
no consórcio", afirmou.

Orientações do Ministério 
da Saúde

Segundo Pazuello, à medida em 
que forem encontradas soluções 
melhores, mais eficazes compro-
vadamente para salvar mais vidas 
com mais eficiência no tratamen-
to, a pasta não tem medo de mu-
dar. “Aprendemos com os erros do 
início da pandemia, quando foram 
fechadas as UBSs [Unidades Bási-
cas de Saúde], deixando de aten-
der a população desde o início dos 
sintomas. Em vez de fazer a tria-
gem correta, havia o medo de con-
taminação. O que é preciso é triar 
pessoas com sintomas para um 
lado, pessoas com outras doenças 
para outro lado, com os médicos e 
as equipes médicas paramentadas, 
tomando seus cuidados. Deixa-
mos, com isso, de atender a popu-
lação desde o início”, disse.

Na avaliação do ministro, o 
acompanhamento precoce, o diag-
nóstico clínico do médico, mudou 
muito o resultado final do trata-
mento. “E isso não é demérito de 
A e mérito de B. É aprendizado do 
sistema, é aprendizado dos nossos 
médicos e dos nossos gestores, que 
estão vendo”.

gunda onda. Não é possível a 
gente colocar em risco toda a 
nossa comunidade".

Em nota, a União Nacional 
dos Estudantes (UNE), a União 
Brasileira dos Estudantes Se-
cundaristas (Ubes) e a Asso-
ciação Nacional dos Pós-Gra-
duandos (ANPG) disseram que 
a portaria é uma "atitude irres-
ponsável, equivocada e que 
atenta contra a vida do povo 
brasileiro."

"A retomada de atividades 
presenciais significaria uma 
verdadeira migração de mi-

lhões de estudantes, que em 
grande parte se encontram em 
regiões e/ou municípios distan-
tes de seu local de estudo. So-
mado à circulação cotidiana em 
ambientes fechados nos campi 
e prédios das universidades, os 
riscos de contaminação e pro-
liferação do vírus são altíssi-
mos", afirmou o texto.

A volta às atividades presen-
ciais colocará em circulação 
mais de 2,3 milhões de pesso-
as, entre alunos, professores 
e técnicos, segundo dados do 
próprio MEC.

diagnóstico e de internação de ca-
sos graves, tanto de doenças crôni-
cas, quanto de Covid-19", diz trecho 
da nota técnica.

Outro dado analisado pelo gru-
po de estudos foi o local do óbito 
em geral, tenha a pessoa sido hos-
pitalizada ou não. Os especialistas 
concluiram que do total de mortes 
no Rio pelo coronavírus, somente 
40% foi em uma UTI

"Provavelmente mais da meta-
de da população que veio a óbito 
por Covid-19 no município sequer 
teve a chance de receber atendi-
mento intensivo", afirmam.

Alerta para as festas
 de fim de ano

Uma das preocupações do 
grupo técnico é que o novo au-
mento de casos da doença no 
Rio acontece próximo das festas 
e comemorações de fim de ano e 
alertam que o quadro de desas-
sistência poderá se agravar em 
breve caso não tenha um reforço 
na estrutura hospitalar:

"Esse quadro de desassistên-
cia pode se agravar com o au-
mento do número de casos e da 
exposição da população a situa-
ções de risco de transmissão do 

vírus SARS-CoV-2, causador da 
Covid-19. Nesse sentido, é impor-
tante o reforço da estrutura hos-
pitalar de cuidados intensivos, 
a intensificação das atividades 
de atenção primária em saúde, 
articulada com a vigilância em 
saúde, bem como a manutenção 
de medidas de isolamento social 
e alerta para condições de risco 
nas próximas semanas, especial-
mente diante do quadro preocu-
pante de realização de grandes 
festas de fim de ano, que já con-
tam com propaganda regular nas 
redes sociais."
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p r e f e i t o 
eleito do 
Rio, Edu-
ardo Paes 
( D E M ) , 
a p r e s e n -
tou nesta 
quarta-feira 
mais quatro 
integrantes 

de sua equipe: a secretária
de Ações Comunitárias, 

Marli Peçanha (conforme O 
Dia antecipou); o subprefei-
to da Zona Norte, Diego Vaz; 
o subprefeito da Zona Oeste, 
Edson Menezes; e Leonardo 
Pavão, subprefeito da Região 
Central da cidade.

“Quero anunciar aqui a 
Marli Peçanha, a conheço há 
muitos anos. Trabalhou co-
migo quando fui subprefei-
to da Barra e Jacarepaguá. E 

O
assume aqui essa função de 
secretaria de ações comuni-
tárias. Além das qualidades 
excepcionais da Marli, eu 
disse claramente que te-
ríamos um governo antir-
racista. Faço questão que 
sejamos um governo muito 
proativo nessa questão”, de-
clarou Paes.

Em seguida, o futuro go-
vernante declarou que todos 
os subprefeitos serão de sua 
confiança, e não assumirão o 
cargo por indicações.

“Todos os meus subprefei-
tos serão pessoas da confian-
ça do prefeito; não serão in-
dicações políticas”, afirmou.

Na terça-feira, Eduardo 
Paes anunciou quatro no-
mes de seu governo. Mar-
celo Calero será o chefe 
da Secretaria de Governo 

Eduardo Paes anuncia três 
subprefeitos e secretária 
de futuro governo

Eduardo Paes apresenta novos subprefeitos

e Integridade Pública. O 
trabalho, vinculado à Casa 
Civil, será um conjunto de 
ferramentas da Prefeitura 
para evitar esquemas de 
corrupção de servidores e 
autoridades. Agentes públi-
cos terão seus padrões de 

consumo monitorados e res-
ponderão a questionários 
a fim de observar possíveis 
conflitos de interesse.

Outro nome anunciado foi 
o de Salvino Barbosa, mora-
dor da Cidade de Deus, que 
assumirá a nova Secretaria 

da Juventude, voltada para 
programas de desenvolvi-
mento dos jovens das comu-
nidades do Rio.

Anna Laura Valente Secco 
será a secretária de Conserva-
ção e Ana Ribeiro, foi anunciada 
para subprefeitura da Zona Sul.

Futuro secretário de Fazen-
da, Planejamento e Controla-
doria do governo de Eduardo 
Paes na prefeitura do Rio, o 
deputado federal Pedro Paulo 
(DEM) traça um cenário que 
ele classificou como "trágico" 
nas contas municipais para o 
próximo ano. Segundo núme-
ros apresentados em entre-
vista coletiva nesta quarta-
-feira, dia 2, a prefeitura deve 
ter um rombo de R$10 bilhões 
no próximo ano.

Diante da previsão, Pedro 
Paulo afirmou que pediu à Câ-
mara Municipal que não vote 
o projeto de redução do IPTU 
enviado por Marcelo Crivella às 
vesperas do primeiro turno das 
eleições. Ele afirmou que casos 
de aumentos abusivos preci-
sam ser revistos, mas a apro-
vação da proposta atual pode 
agravar ainda mais a situação 
da prefeitura.

— A gente precisa rever esse 
projeto que o Crivella mandou 
no desespero às vesperas da 
eleição. Precisamos rever os 
excessos, principalmente nas 
zonas Norte e Oeste, mas fazer 
isso no seu devido tempo. Te-

Secretário de Fazenda de Paes, Pedro Paulo fala em cenário 
'trágico' nas contas, com déficit de R$ 10 bi em 2021

Pedro Paulo fala sobre os planos à frente da pasta no próximo ano

Foto: Gabriel de Paiva

Supremo adia julgamento sobre 
prescrição para crime de injúria racial

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) adiou nesta quarta-feira (2) 
o julgamento que deve decidir se 
o crime de injúria racial pode ser 
equiparado ao de racismo e torna-
do imprescritível, ou seja, passível 
de punição a qualquer tempo.

O plenário do STF analisa o caso 
de uma idosa condenada em 2013 
por agredir, com ofensas de cunho 
racial, a frentista de um posto de 
gasolina. O julgamento, entretan-
to, foi colocado na pauta após o 
assassinato de um homem negro 
por seguranças brancos em um su-
permercado da rede Carrefour em 
Porto Alegre (RS).

O julgamento começou na se-
mana passada com o voto do rela-
tor, ministro Edson Fachin. Ele afir-
mou que existe racismo no Brasil, 
que classificou como uma "chaga 
infame, que marca a interface entre 
o ontem e o amanhã”.

Nesta quarta, apenas o ministro 
Nunes Marques apresentou voto, 
contra tornar a injúria racial im-
prescritível. Para o ministro, essa é 
uma competência do Legislativo.

“A gravidade do delito não 
pode servir para que Poder Ju-
diciário amplie hipóteses de im-
prescritibilidade prevista pelo 
legislador nem altere prazo pre-
visto na lei penal”, afirmou.

“Ressalto ainda que há outros 

crimes igualmente ou até mais gra-
ves, como já destacado da tribuna 
pelo representante do Ministério 
Público, que não são imprescri-
tíveis, a exemplo do feminicídio, 
do estupro seguido de morte, do 
tráfico de entorpecentes, do tráfico 
de pessoas, crimes dos quais o Bra-
sil se comprometeu em tratados 
internacionais a combater”, acres-
centou Marques.

O ministro Alexandre de Mo-
raes pediu vista (mais tempo para 
analisar o caso). Não há data para a 
retomada.

Defesa diz que crime prescreveu
A defesa da idosa afirma que o 

crime prescreveu, ou seja, que o Es-
tado não tem mais o direito de pu-
ni-la em razão da demora no pro-
cesso. A Sexta Turma do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu 
que a injúria racial não prescreve, 
mas os advogados recorreram ao 
STF.

O julgamento foi colocado na 
pauta da sessão após o assassinato 
de João Alberto Freitas, homem 
negro espancado até a morte por 
seguranças brancos em um super-
mercado da rede Carrefour em Por-
to Alegre (RS).

Segurança diz que tentou con-
ter João Alberto e que não tinha 
intenção de matar

mos que fazer justiça, mas que 
a gente não desequilibre as re-
ceitas do município.

Segundo Pedro Paulo, hoje 
não há garantia de recursos 
para pagamento das folhas dos 
servidores de dezembro e do 
décimo terceiro salário. O fu-
turo secretário projeta ainda 
um déficit acumulado de R$ 7,5 
bilhões de 2020 que ficará para 
a próxima gestão, além de R$ 
2 bilhões de receitas superes-
timadas e despesas infladas na 
proposta orçamentária enviada 
por Crivella à Câmara.

Pedro Paulo criticou a ges-
tão fiscal e a proposta orça-
mentária de Crivella. O proje-
to de lei orçamentária prevê 
receitas e despesas na ordem 
de R$ 31,2 bilhões, mas, se-
gundo Pedro Paulo, a receita 
real costuma ser de no máxi-
mo R$ 28 bilhões.

— A prefeitura enganou 
os relatórios, mas não enga-
nou o caixa — afirmou Pedro 
Paulo. — Isso é o cenário trá-
gico que o prefeito Crivella 
vai provavelmente deixar — 
completou.
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Polícia Fe-
deral apre-
endeu cer-
ca de 2,5 
t o n e l a d a s 
de cocaína, 
em Duque 
de Caxias, 
na Baixada 
F l u m i n e n -

se, nesta terça-feira (1º). Essa 
é considerada a maior apre-
ensão já realizada pela PF 
dentro do estado do Rio. O 
valor calculado da droga é de 
R$ 65 milhões.

A apreensão foi em um 
galpão que era usado por 
traficantes para armazenar 
o material entorpecente. 
Após um trabalho de inte-
ligência e vigilância, que 
identificou movimentação 
suspeita de veículos no lo-

A
cal, os policiais federais re-
alizaram a incursão que re-
sultou no flagrante.

Dois homens, um deles 
PM da ativa, que estavam no 
local foram presos em fla-
grante e irão responder por 
tráfico de drogas. A operação 
foi a Delegacia de Repressão 
às Drogas (DRE/RJ).

O policial  militar detido 
era quem respondia pela 
segurança do local.  Ele 
aproveitava o dia de folga 
para trabalhar para o trá-
fico.  Com o militar foram 
apreendidas duas armas 
sem registro,  sendo uma 
pistola e um revólver cali-
bre 38, além de um rádio 
comunicador.

As substâncias encon-
tradas foram submetidas 
ao laudo pericial criminal 

Polícia Federal apreende 
R$ 65 milhões em 
cocaína no Rio

Polícia Federal apreende cerca de 2,5 toneladas de cocaína no Rio de Janeiro

A Polícia Civil prendeu na 
terça-feira seis integrantes de 
uma quadrilha especializada 
em roubo de relógios da marca 
Rolex. De acordo com os inves-
tigadores, o grupo que atuava 
principalmente na Zona Sul da 
capital foi responsável pela ten-
tativa de assalto a um delegado 
e sua família, no último domin-
go, dia 29, na saída um restau-
rante no Jardim Botânico.

Os criminosos foram pre-
sos em flagrante no bairro da 
Taquara, Zona Oeste do Rio, 
por policiais da 15ª DP (Gá-
vea) e da Delegacia de Repres-
são aos Crimes Contra a Pro-
priedade Imaterial (DRCPIM). 
Cinco deles foram identifi-
cados: Renan Gouveia, Erick 
Oliveira dos Santos, Mateus 
de Paula Abreu, Tiago dos 
Santos Pereira e Paulo Ricar-
do de Oliveira Moraes.

Três dos presos eram de São 
Paulo, um de Minas Gerais e 
dois do Rio. Houve confronto 
após a chegada dos policiais 
e um dos integrantes, Renan 
Gouveia, foi baleado. Ele foi so-
corrido no Hospital Lourenço 
Jorge, na Barra da Tijuca.

Foram apreendidos com o 
bando nove relógios da marca 
Rolex, um da marca Invicta, 

Quadrilha do Rolex: Polícia prende seis ladrões 
especializados em roubar relógios de luxo na Zona Sul

Polícia apreendeu nove relógios de luxo com a quadrilha 

Foto: Reprodução

PF apreende em Búzios laptops e celulares de suspeito 
que distribuía imagens de abuso sexual de crianças

A Polícia Federal apreendeu, 
nesta quarta-feira, notebooks 
e celulares de um suspeito, 
de nacionalidade alemã, que 
vinha sendo monitorado em 
Búzios, na Região dos Lagos. 
Uma investigação da Interpol 
do Canadá identificou que, des-
de 2013, ele distribuía arquivos 
com cenas de abuso sexual in-
fantil em uma rede internacio-
nal. O material será encaminha-
do à perícia técnica criminal.

A Interpol achou que ele es-
tava no Canadá, mas as investi-
gações mostraram que os aces-
sos ilícitos partiram do Brasil, 
e encaminhou as informações 
às autoridades brasileiras. A PF 
então identificou que o suspei-
to era proprietário de uma em-

presa de VPN (rede privada vir-
tual) desde 2009, serviço que 
permite a navegação de forma 
anônima pela internet.

O suspeito foi monitorado, 
localizado e, nesta quarta, foi 
cumprido um mandado de bus-
ca e apreensão, expedido pela 
1ª Vara Federal de São Pedro da 
Aldeia, em sua residência.

A exploração sexual infantil 
ocorre através do turismo sexual, 
do tráfico de crianças, da prosti-
tuição infantil e da pornografia 
infantil. A ação desta quarta-feira 
decorre de um esforço conjunto 
de vários países no combate ao 
crime e em defesa dos direitos 
humanos. A operação foi batiza-
da de Sextourismus, que signifi-
ca turismo sexual em alemão.

uma pistola, um revólver, mu-
nições de pistola e fuzil, além 
de um carregador de fuzil e 
duas granadas. Os presos vão 
responder pelos crimes de or-
ganização criminosa, porte de 
arma de uso restrito, recepta-
ção e resistência.

De acordo com o "G1", o gru-
po atuava em São Paulo e era in-
vestigado pela polícia local. Eles 
planejavam ficar no Rio por três 
meses. Os criminosos estavam 
hospedados em Copacabana, 
na Zona Sul, mas fugiram para a 
Zona Oeste após a ação frustra-
da no fim de semana.

— Eles iam para a porta de ho-
téis e restaurantes da Zona Sul 
da cidade e atacavam. Preten-
diam ficar aqui por três meses 

— explicou o delegado Maurício 
Demétrio, titular da .

Tentativa de assalto
A vítima da tentativa de as-

salto no domingo foi o titular 
da DRCPIM. Segundo fontes da 
polícia, Demétrio estava saindo 
do restaurante Rubayat quando 
um bandido que estava em uma 
moto se aproximou do carro do 
policial. Demétrio estava fora do 
veículo, mas sua esposa estava 
no banco do carona e foi rendida.

Ao perceber a ação do crimi-
noso, o delegado atirou. O ban-
dido também disparou, mas 
fugiu com a arma em punho. 
Na fuga, ele deixou a moto em 
frente ao restaurante. O caso foi 
registrado na 15ª DP.

preliminar e o resultado foi 
positivo para cocaína.

O entorpecente apreendido 
foi encaminhado à Superinten-
dência da Polícia Federal no Rio 

e a pesagem registrada foi de 
2,466 toneladas da droga.

Os presos foram indica-
dos e responderão pelo cri-
me previsto no Art. 33 da Lei 

11.343/06 - Tráfico de Drogas 
-, cuja pena pode chegar a 15 
anos de reclusão, sem prejuí-
zo de eventuais outros crimes 
no decorrer da investigação.

Agentes da Polícia Federal recolheram documentos e computadores na casa de um suspeito, em Búzios

Foto: Reprodução
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luta e a su-
peração das 
pessoas com 
deficiência 
vão ganhar 
d e s t a q u e 
nesta quin-
ta-feira (3), 
em Queima-

dos, na Baixada Fluminense. 
Isso porque a Prefeitura, através 
da Secretaria Municipal de Di-
reitos Humanos e Promoção da 
Cidadania, realizará um evento 
alusivo ao Dia Internacional da 
Luta da Pessoa com Deficiência. 
A programação terá início às 8h 
na Praça Nossa Senhora da Con-
ceição, no Centro, e oferecerá à 
população informações sobre 
Vale Social, credenciais espe-
ciais de estacionamento (PCD), 
Passe Municipal, aferição de 
pressão arterial e glicose, ativi-
dades lúdicas, entre outros.

A iniciativa, que é idealiza-
da pela a Coordenadoria de 
Políticas Públicas para Pessoa 
com Deficiência e tem apoio 

A
da Secretaria Municipal de 
Saúde, também irá contar com 
orientações para aquisição de 
órtese, prótese, cadeira de ro-
das e aparelho auditivo. Além 
de diversos serviços, a iniciati-
va pretende dialogar também 
com os não-deficientes, utili-
zando assim a oportunidade 
para conscientizar sobre os 
desafios da inclusão social e 
alertá-los sobre como é pos-
sível garantir os direitos das 
pessoas com deficiência.

Para a Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos e Pro-
moção da Cidadania, Fabia-
na Portes, a data incentiva a 
reflexão sobre os direitos da 
pessoa com deficiência. “É im-
portante que o poder público 
implemente ações e políticas 
públicas para atender uma 
grande parcela deste grupo 
de pessoas. Outro fator impor-
tante é a inclusão social, pois 
precisamos ampliar os aces-
sos das PCDs em todos os seg-
mentos da sociedade, assegu-

O prefeito de Belford Roxo, 
Wagner dos Santos Carneiro, 
o Waguinho, o deputado es-
tadual Marcio Canella, o se-
cretário municipal de Obras, 
Captação de Recursos e Con-
vênios, Odair Cunha, e a se-
cretária adjunta da pasta, Ana 
Titonel, estiveram em Brasília 
recentemente. Ao lado da de-
putada federal da Daniela do 
Waguinho, eles participaram 
de reuniões em Ministérios 
e apresentaram projetos de 
obras para o município.

Em Brasília, Waguinho, 
Daniela do Waguinho, Mar-
cio Canella, Odair Cunha e 
Ana Titonel se reuniram com 
o secretário Nacional de Sa-
neamento do Ministério do 
Desenvolvimento Regional, 
Pedro Maranhão.

 Um dos projetos foi apre-
sentado à Caixa Econômica 
Federal para análise técnica 
beneficia 17 ruas da parte alta 
do bairro São Leopoldo com 
obras de esgoto, drenagem, 
pavimentação e construção e 
calçadas. No total, são cerca 
de 7 km de obras. “Estamos 
aguardando a análise para ve-
rificar se conseguiremos um 
convênio de R$ 21 milhões”, 
resumiu Odair.

 As ruas que estão na lis-
ta do convênio são: Concílio 
Ecumênico, Presidente Caste-
lo Branco, Presidente Costa e 
Silva, Uriri, Santa Felicidade, 
Santa Mônica, Nossa Senhora 
do Amor Divino, Santa Maria, 
Cardeal, Azulão, Avestruz, Sa-
biá, Jacinto, Açu, Alameda São 
Bento, Avenida Joaquim da 

Prefeito Waguinho, deputada Daniela 
do Waguinho e deputado Marcio Canella 
buscam parcerias com o Governo Federal

Agentes visitaram estabelecimentos comerciais para fazer advertência escrita

rando uma melhor qualidade 
de vida”, enfatiza a gestora.

Já para a Coordenadora da 
Pasta, Sirlene Marquiori, o evento 
mostra o quanto a gestão munici-
pal valoriza a pessoa com deficiên-
cia. “O nosso objetivo é valorizar e 
incentivar que as pessoas com 

deficiência da nossa cidade rece-
bam o mesmo tratamento que a 
sociedade dispõe a todas as outras 
pessoas. Neste sentido, o evento 
será uma chance para aumentar 
o conhecimento sobre o assunto e 
unificar essa luta, que deve ser de 
todos”, concluiu Sirlene.

 SERVIÇO
Evento alusivo ao Dia Inter-

nacional da Pessoa com Defici-
ência

Data/horário: 3/12 - a partir 
das 8h

Local: Nossa Senhora da 
Conceição, Centro.

Prefeito Waguinho, deputada Daniela 
do Waguinho e deputado Marcio Canella 
buscam parcerias com o Governo Federal

 Marcio Canella, Waguinho, Pedro Maranhão, Daniela do Waguinho, Ana Titonel 

Foto: Divulgação

Costa Lima (trecho), Avenida 
Severino Moreira (trecho) e 
outras vias da localidade.

Em um convênio ante-

rior,  São Leopoldo foi be-
neficiado com obras em 
39 ruas.  No ato de inau-
guração, o bairro recebeu 

a v isita do senador Fláv io 
Bolsonaro e do ministro do 
Desenvolv imento Regio-
nal,  Rogério Marinho.



Música

stá disponi-
bilizada em 
todos os 
aplicativos 
de música 
a segunda 
parte do lu-
xuoso DVD 
“Nos Bra-

ços do Povo”, o primeiro solo 
de Xande de Pilares. O álbum 
chega com 14 faixas, as partici-
pações de Mumuzinho, André 
Renato, Sombrinha e Tiee. O 
novo trabalho de Xande foi re-
gistrado em novembro de 2019, 
onde o cantor, uma big band 
de 17 músicos, e convidados 

Xande de Pilares lança a 
segunda parte do álbum 
“Nos Braços do Povo Vol. 2”

E inéditas e uma produção que 
leva Hollywood até o Salgueiro. 

No DVD “Xande Nos Braços 
do Povo”, o sambista contou 
com os músicos da Banda Arca 

de Noé, com a luz de Carlinhos 
Nogueira, cenário do artista 
plástico Fessal, direção musical 
de Wilson Prateado e a direção 
de Ancelmo Trancoso.

DA REDAÇÃO contato@jornalpovo.com.br

Foto: Divulgação
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CCulturando ulturando 

comandam uma celebração e 
registram um sambista em es-
tado de graça, oferecendo um 
repertório variado e poderoso, 
apimentado por sete canções 

Foto: divulgação

lá Queridos leitores  
do Jornal Povo, me 

chamo Maryana Fabo-
zzi e tenho 22 anos,  sou 

paulista de  São Bernar-
do do Campo, fazem três 

meses que me mudei 

para  Porto Seguro no sul da Bahia. Sou uma 
pessoa que ama tirar fotos, já fui modelo fo-
tográfica e ainda hoje faço alguns jobs quan-
do tenho oportunidade. Sou uma mulher de-
terminada, trabalhadora e muito pé no chão, 
sou do signo de Capricórnio e estou disposta 
a dar sempre meu melhor em tudo que faço.
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m u l t i c a m -
peão Fla-
mengo de 
2019 termi-
nou a tem-
porada com 
oito titulares 
contratados 
no mesmo 
ano. Um 

aproveitamento impressionan-
te, que impulsionou o sucesso 
da equipe de Jorge Jesus. Em 
2020, o cenário mudou. Diver-
sos atletas que chegaram ao 
clube este ano não consegui-
ram se firmar.

São os casos de Michael, 
Léo Pereira, Gustavo Henri-
que e Pedro Rocha. Pedro, Isla 
e Thiago Maia (que não joga 
mais nessa temporada), no 
entanto, se mostraram bons 
reforços ao elenco.

Por causa do alto investi-
mento, os casos de Michael e 
Léo Pereira se tornaram mais 
simbólicos. Os jogadores não 

O
tiveram bom desempenho até 
aqui, e o Flamengo ainda tem 
uma grande quantia a pagar 
pelos direitos econômicos.

De acordo com o último 
balanço apresentado, os dois 
ainda vão custar ao clube, 
somados, R$ 68,8 milhões. 
Por Gabigol, comprado nesta 
temporada, o Flamengo ain-
da precisa quitar cerca de R$ 
96,9 milhões.

Gabigol: R$ 96,9 milhões
Léo Pereira R$ 30,4 milhões
Michael R$ 38,4 milhões
Os resultados ruins da equi-

pe na Copa do Brasil e na Liber-
tadores, com eliminações pre-
coces, dificultam ainda mais 
o cenário já prejudicado pela 
pandemia, que cortou a receita 
de bilheteria e fez o clube rever 
seu orçamento.

Na eliminação da Libertado-
res diante do Racing, apenas 
dois jogadores que chegaram 
este ano foram titulares: Isla 

Certeiro em 2019, Flamengo sofre 
com contratações frustradas em 
2020 e vê receita diminuir

Flamengo ainda tem um alto valor a desembolsar por Léo Pereira 

e o contestado Gustavo Henri-
que. Pedro entrou no segundo 
tempo. Léo Pereira, Michael e 
Pedro Rocha permaneceram no 
banco durante a partida toda.

A diretoria tem questões 
urgentes a resolver até o fim 
do mês, como a renovação de 
contrato de Diego Alves e a 
compra dos direitos de Pedro. 
Em princípio, o acordo seria de 
pagamento em seis parcelas 
semestrais, sem entrada, a par-
tir de 2021, que totalizam 14 

milhões de euros (cerca de R$ 
91 milhões). O Flamengo tenta 
diminuir o valor das cotas do 
próximo ano e aumentar as dos 
anos seguintes.

O valor a ser desembol-
sado por esses jogadores é 
maior do que a previsão de 
entrada de verba referente a 
direitos econômicos, o que 
aumenta o risco de ser neces-
sário vender atletas.

O Flamengo ainda tem a re-
ceber de atletas negociados cer-

ca de R$ 99,6 milhões, na cota-
ção atual do euro. Desta forma:

Do Real Madrid por Reinier: 
R$ 88,1 milhões (em duas par-
celas - janeiro e julho de 2021);

Do Lommel por Vinicius e 
Caio Alves: R$ 8,2 milhões (800 
mil euros em julho/21 e 500 mil 
euros em setembro/21);

Do Lyon por Paquetá (me-
canismo de solidariedade): R$ 
3,3 milhões (duas parcelas de 
267 mil euros, em 31/10/2021 e 
31/10/2022).


