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s vacinas 
para comba-
ter a Covid-19 
a v a n ç a r a m 
rapidamen-
te nas fases 
de testes 
em meados 
de 2020. 
Desde en-

tão, o Governo Federal vem 
mudando constantemente de 
postura em relação aos imu-
nizantes produzidos por dife-
rentes laboratórios.

Na medida em que a vacina 
produzida pelo laboratório As-
traZeneca em parceria com a 
Universidade de Oxford se tor-
nava mais promissora, o gover-
no concordou na compra de mi-
lhões de doses do imunizante.

Ainda considerada promis-
sora, essa substância ainda vai 
passar por novos testes para 
verificar melhor sua eficácia, o 
que pode atrasar o cronograma. 
Hoje, a expectativa do governo é 
usar a vacina de Oxford a partir 
de fevereiro.

Ao longo do tempo, o presiden-
te Jair Bolsonaro também entrou 
em embate direto com o gover-
nador de São Paulo, João Doria, 
sobre a vacina produzida pelo Ins-
tituto Butantan em parceria com 
o laboratório chinês Sinovac.

A
E, mais recentemente, o Mi-

nistério da Saúde voltou atrás 
na decisão de não adquirir va-
cinas que exijam refrigeração 
em baixíssimas temperaturas 
e anunciou a compra de uma 
delas, a produzida pela Pfizer e 
BioNTech — imunizante que já 
começou a ser aplicado no Rei-
no Unido.

Dinheiro para vacina
 de Oxford

Em cerimônia no Planalto 
no dia 6 de agosto, o presiden-
te Jair Bolsonaro assinou uma 
medida provisória que libera 
R$ 1,9 bilhão para viabilizar a 
produção de 100 milhões de 
doses da chamada "vacina de 
Oxford" contra o novo coro-
navírus. Em 3 de dezembro, o 
Senado aprovou a MP.

Na cerimônia, Bolsonaro 
previu o início da vacinação 
possivelmente entre dezem-
bro e janeiro e criticou, sem ci-
tar nomes, a vacina adquirida 
pelo governador de São Paulo, 
João Doria.

"Talvez dezembro, janeiro, 
exista a possibilidade da vaci-
na, e daí esse problema estará 
vencido, poucas semanas de-
pois. O que é mais importante 
é que junto com esta vacina, 
diferente daquela outra que 

Mudanças de postura do 
governo Federal sobre a 
vacina contra a Covid-19

um governador acertou com 
outro país, venha a tecnologia 
para nós. Temos como dizer 
que fizemos o possível e o im-
possível para salvar vidas, ape-
sar daqueles que teimam em 
dizer o contrário."

Vacina não obrigatória
Ao ser abordado por uma 

mulher que se identificou como 
profissional da área de saúde no 
dia 31 de agosto, Bolsonaro disse: 
“ninguém pode obrigar ninguém 
a tomar vacina.”

No dia 1º de dezembro, a Se-
cretaria de Comunicação da Pre-
sidência reproduziu a frase do 
presidente em uma rede social 
com a seguinte mensagem: "o 
governo do Brasil preza pelas li-
berdades dos brasileiros."

"Pesquisas revelam que cerca 
de 90% dos brasileiros tomarão 
vacina contra a Covid-19. Assim, 
o governo federal estabeleceu 
parcerias e investirá pesado pela 
vacina. Porém o Brasil é uma de-
mocracia, o governo é liberal e 
seu Presidente não é um tirano", 
diz a mensagem.

Iniciativa Covax
No dia 17 de setembro, o 

Brasil solicitou à Aliança Glo-
bal de Vacinação (Gavi, na si-
gla em inglês) uma extensão 
no prazo para formalizar seu 
envolvimento na iniciativa 
Covax Facility, programa mun-
dial para impulsionar o desen-
volvimento de vacinas contra 
a Covid-19. O prazo terminaria 
no dia seguinte.

Segundo um comunicado 
divulgado pela Secretaria Es-
pecial de Comunicação Social 
(Secom), o país estuda "crite-
riosamente" a participação na 
Covax e "segue em tratativas" 
com a Gavi.

Brasil na Covax
O governo federal anunciou, 

por volta das 21h30 do dia 18 de 
setembro, que "confirma a inten-
ção" de aderir à Covax Facility, 
programa mundial para impul-
sionar o desenvolvimento de va-
cinas contra a Covid-19. O prazo 
original para inscrição terminaria 
na meia-noite.

"A aquisição de uma vacina 
segura e eficaz é prioridade do 
governo federal", disse o Pla-
nalto, em nota.

Mulher segura frasco rotulado como de vacina contra Covid-19 em foto de ilustração

INFORMAÇÕES DE NOTÍCIAS DO POVO
TEL: 3589- 5684             96445-2041TEL: 3589- 5684             96445-2041

Expediente

CNPJ: 18.504.042/0001-25
Av. Graça Aranha, nº 206, sala 301

Email: contato@jornalpovo.com.br

PROJETO GRÁFICO/DIAGRAMAÇÃO: Renato Ferreira 
COSELHO EDITORIAL: Antônio Elias Filho/Ernesto da Silva
DIRETOR DE MÍDIAS: Danilo Santos
DIRETOR DE MARKETING: Antônio Elias Filho

WWW.JORNALPOVO.ONLINE



Sexta-feira 11 de Dezembro de 2020

POLÍTICAPOLÍTICA 3

Em meio ao crescimento de 
mortes e de casos da Covid-19, 
o presidente Jair Bolsonaro 
afirmou nesta quinta-feira que 
o Brasil está vivendo o "finalzi-
nho da pandemia". A declara-
ção foi dada em inauguração de 
trecho da ponte do Guaíba, em 
Porto Alegre (RS).

— Me permite falar um pouco 
do governo, porque ainda es-
tamos vivendo o finalzinho de 
pandemia — disse.

Segundo dados do consórcio 
de imprensa, o Brasil registrou 
ontem a maior média móvel de 
mortes de Covid-19 em dois me-
ses. Foram 643 óbitos, a maior 
desde 7 de outubro, representan-
do um aumento de 34% em com-
paração com o cálculo de duas 
semanas atrás, demonstrando 
tendência de alta.

Nas últimas 24 horas foram 
registrados 848 óbitos, totalizan-
do 179.032 vidas perdidas para 
o novo coronavírus. Foram no-
tificados também 54.203 novos 
casos da doença, elevando para 
6.730.118 o número de infectados 
pelo Sars-CoV-2.

Em meio a alta de mortes, Bolsonaro diz que Brasil 
está vivendo o 'finalzinho da pandemia'

O presidente da República, Jair Bolsonaro

Foto: Marcos Corrêa

Ministro do Turismo, Gilson Machado já teve 
banda de forró e foi 'sanfoneiro de Bolsonaro'

O presidente Jair Bolsonaro 
nomeou Gilson Machado como 
o novo Ministro do Turismo, após 
a exoneração de Marcelo Álvaro 
Antônio. O escolhido para o car-
go já foi presidente do Instituto 
Brasileiro de Turismo (Embratur) 
e ficou conhecido na web como 
"sanfoneiro de Bolsonaro" após 
aparecer em lives do presidente 
(a mais recente foi cantando "Ave 
Maria" em uma homenagem às 
vítimas da Covid-19). Mas a carrei-
ra com o instrumento já é anterior.

O recifense foi integrante da 
banda de forró Brucelose. O nome 
que inspirou o grupo vem de uma 
doença que causa aborto nas vacas 
e foi a tese de mestrado de Gilson 
Neto. No site oficial do projeto, o 
então músico explica era acompa-
nhado de músicos ruins, enquan-

to seguia carreira solo. A banda foi 
formada em 1995 e descreve o tra-
balho como "forró eletrônico".

As habilidades com a sanfona 
lhe serviram de paltaforma po-
lítica. Gilson usou "Sanfoneiro" 
como alcunha ao se lançar como 
pré-candidato ao Senado. Mas 
não chegou a disputar a eleição 
por escolha do partido, o Patriota.

Amigo de Bolsonaro, o novo 
Ministro do Turismo acompa-
nhava o político em expedições 
pelo Nordeste. Em pronuncia-
mentos feitos nas redes sociais, 
antes mesmo de assumir o car-
go, Gilson Machado se mostrava 
contra as medidas de isolamen-
to. "O nosso 'case' turístico não 
aguenta mais um fechamento 
coletivo", disse, no último dia 3 
de dezembro.

Além disso, nas últimas se-
manas governadores e prefei-
tos vêm pressionando o gover-
no por uma ação mais efetiva 
e clara da União para garantir 
a vacinação contra a Covid-19 
no Brasil. Eles criticam a falta 
de coordenação do governo 
federal e cobram a compra de 
vacinas e um plano nacional de 
imunização para o país.

Bolsonaro, no entanto, disse 
que o governo "fez o possível" 
e acertou "desde o primeiro 
momento" em sugerir o uso 
da hidroxicloroquina no tra-
tamento da doença, apesar de 
não haver comprovação cientí-
fica da eficácia do medicamen-
to contra a Covid-19.

— Não temos notícias dos nos-
sos irmãos da África abaixo do de-
serto do Saara grande quantidade 
de mortes por causa do Covid. E 
todos esperavam justamente o 
contrário: que pessoas com al-
guma deficiência alimentar, pes-
soas mais pobres fossem ser em 
maior quantidade vitimadas. E 
não foram por que? Porque lá eles 
tratam, porque há muito, infeliz-
mente, a malária, e o elemento 
chegava com malária e Covid e 
era tratado com hidroxicloroqui-
na e ficava bom. Precisa ser muito 
inteligente para entender que a 
hidroxicloroquina serve para as 
duas coisas? Não precisa ser mui-
to inteligente, é uma coisa óbvia 
— disse, acrescentando: Encontro com Bolsonaro em 2018, um ano antes de assumir a Embratur

Foto: Divulgação

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBrasil todo Foto: Instagram

ma pro-
dutora de 
c o n t e ú d o 
digital e co-
m u n i c a ç ã o 
corporativa, 
c o nt rat a d a 
pelo gover-
no federal, 
r e a l i z o u 

gratuitamente a cobertura em 
foto e vídeo da festa de inau-
guração da empresa de Jair Re-
nan Bolsonaro, filho mais novo 
do presidente. A comemora-
ção aconteceu em outubro, 
em um camarote do estádio 
Mané Garrincha, em Brasília, 
local onde fica o escritório da 
empresa Bolsonaro Jr Even-
tos e Mídia. Segundo o jornal 
"Folha de S. Paulo", em repor-
tagem publicada nesta quin-
ta-feira, somente neste ano a 
produtora Astronauta Filmes 

U
já recebeu R$ 1,4 milhão do 
governo Bolsonaro.

No site da empresa, o gover-
no federal marca presença no 
portfólio entre outros clientes, 
e um vídeo produzido por eles 
está no Instagram do filho 04, 
mostrando a inauguração e os 
melhores momentos da festa. 
O evento contou com a presen-
ça de Frederico Borges de Pai-
va, proprietário da Astronau-
tas, que aparece abraçando e 
se divertindo com Renan. Nas 
redes sociais, Paiva também 
aparece ao lado do deputado 
federal Hélio Lopes (PSL-RJ), 
aliado de Bolsonaro.

Entre os trabalhos feitos 
diretamente para o governo 
federal, três peças foram pro-
duzidas para o Ministério da 
Saúde, com custo total de R$ 
642 mil. Outras três campa-
nhas publicitárias foram feitas 

Produtora contratada 
pelo Governo Federal atua de 
graça para Renan Bolsonaro

Renan Bolsonaro, filho mais novo do presidente

para o Ministério da Educação, 
por R$729,9 mil, além de víde-
os para o Ministério do Turis-
mo e para o programa Pátria 
Voluntária, comandado por 
Michelle Bolsonaro.

Questionado pela Folha, 
o proprietário da produtora 
de conteúdos admitiu que 
prestou os serviços para a 
empresa de Renan Bolsona-

ro. “Trocamos por permuta 
pela divulgação das nossas 
marcas, assim como fazemos 
em diversos outros projetos”, 
disse Paiva. Ele não informou 
quanto gastou com o evento 
do filho do presidente. A em-
presa também se recusou a 
informar à reportagem o total 
dos valores que a empresa re-
cebeu do governo federal.

"Entendemos não ter qualquer 
obrigação de revelar a este veículo 
de comunicação informações de 
cunho administrativo e financeiro 
referente à relação profissional que 
temos com outras agências, sob 
qualquer formato", declarou Paiva.

Entenda: Com saída de Ál-
varo Antônio do Turismo, re-
forma ministerial de Bolsonaro 
fica para 2021
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As concessionárias que 
administram empresas de 
transporte do Rio criticaram 
na manhã desta quinta-feira 
o veto do presidente Bol-
sonaro a uma ajuda de R$ 
4 bilhões ao setor em todo 
o país. Os empresários es-
peravam receber R$ 135 mi-
lhões na cidade do Rio de 
Janeiro no início do ano que 
vem e aguardavam a san-
ção presidencial ao auxílio 
emergencial determinado 
pelo PL 3.364/2020.

O presidente da Fetras-
npor, Armando Guerra, e o 
porta-voz da Rio Ônibus, 
Paulo Valente, classificaram 
o veto como insensível e cri-
ticam que a tarifa seja paga 
integralmente pelo usuário 
de transportes no Rio. 

"Quem vai sofrer mais uma 
vez é a população usuária. 
Na cidade do Rio, de março 
até novembro de 2020 hou-
ve perda de R$ 950 milhões. 
No ano passado, se transpor-
tavam 85 milhões de passa-
geiros por mês nos ônibus 
na cidade do Rio de Janeiro. 
Este número caiu para 45 mi-

Concessionárias do Rio criticam veto de 
Bolsonaro a ajuda a setor de transportes

Empresas de transporte urbano do Rio esperavam receber socorro financeiro de R$ 135 milhões

Foto: Reginaldo Pimenta

N o v a s  m e t a s  d e  S a l l e s  p a r a  o  A c o r d o  d e
 P a r i s  l i b e r a m  m a i s  e m i s s õ e s  n o  B r a s i l

A nova meta climática apre-
sentada pelo Brasil ao Acordo 
de Paris na terça-feira (8) per-
mitirá ao país chegar a 2030 
emitindo 400 milhões de tone-
ladas de gases do efeito estufa a 
mais do que o previsto na meta 
original, de acordo com uma 
análise do Observatório do Cli-
ma, rede de 56 organizações da 
sociedade civil.

A meta, agora atualizada pelo 
Ministério do Meio Ambiente, 
foi definida em dezembro de 
2015, quando o Acordo de Paris 
reuniu países que aceitaram se 
comprometer com o esforço de 
limitar o aquecimento global 
a 1,5ºC. Cinco anos depois, o 
Brasil cumpre a entrega da 
renovação das metas por ele 
mesmo estipuladas, mas espe-
cialistas fazem alertas.

Segundo o secretário-execu-
tivo do Observatório do Clima, 
Marcio Astrini, o ministério 
manteve na meta o mesmo 
percentual de redução defini-
do cinco anos atrás: reduzir em 
43% as emissões até 2030. En-
tretanto, não considerou que 
a base de cálculo utilizada mu-
dou e ficou ainda maior.

"A meta de redução de 2015 
era baseada no Segundo Inven-
tário de Emissões de Gases de 

Efeito Estufa. Já a meta atual 
tem como base o Terceiro In-
ventário, que atualizou o valor 
absoluto dos gases emitidos em 
2005 de 2,1 bilhões de tonela-
das para 2,8 bilhões de tonela-
das de gases emitidos" - Marcio 
Astrini, secretário-executivo do 
Observatório do Clima

A meta climática do Bra-
sil no Acordo de Paris utiliza 
como referência o valor total 
de gases emitidos no ano de 
2005. De acordo com Tasso 
Azevedo, coordenador do Ma-
pBiomas e especialista do Ob-
servatório do Clima, tal valor 
é calculado pelo relatório cha-
mado "Inventário de Emissões 
de Gases de Efeito Estufa", que 
é editado pelo Ministério da 
Ciência e Tecnologia. O docu-
mento revisa periodicamente 
o valor absoluto de emissões 
de gases usado no cálculo.

"O Inventário de Emissões 
de Gases de Efeito Estufa de 
2005 costuma ser revisado a 
cada 4 anos, quando é publi-
cado um novo inventário", ex-
plica Azevedo.

Com a revisão mais recente, 
o valor absoluto de gases emiti-
dos em 2005 foi ajustado de 2,1 
bilhões de toneladas para mais 
de 2,8 bilhões de toneladas.

lhões.  A passagem está fican-
do cara demais para o usuário 
e é insuficiente para as em-
presas", disse Paulo Valente.

Segundo o representan-
te da Rio Ônibus, o auxílio 
permitiria que as empresas 
continuassem operando o 
sistema até que os prefeitos 
eleitos revejam o sistema de 
transportes.

"Essa decisão do Governo 
Federal demonstra total falta 
de sensibilidade para o mo-
mento crítico pelo qual passa 
o transporte público. Esta-

mos totalmente incapacita-
dos de manter o atendimento 
adequado aos passageiros. 
Chegamos ao limite opera-
cional e financeiro", afirma o 
presidente da Fetranspor, Ar-
mando Guerra.

Guerra também contesta 
que o passageiro financie a 
passagem integralmente e 
ressalta a alta do desemprego 
e a diminuição da renda da 
população carioca. Segundo 
o presidente da Fetranspor o 
atual financiamento no Rio 
está ultrapassado.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSTragédia Foto: Divulgação

t e m p o r a l 
que assolou 
a região me-
tropolitana 
do Rio de 
Janeiro, na 
madrugada 
desta quin-
ta-feira (10), 
causou ala-

gamentos, queda de muros e 
desabamentos de casas com 
uma morte registrada na ci-
dade de São Gonçalo. Uma 
criança de um ano de ida-
de morreu soterrada após o 
desabamento da casa onde 
morava com a família no 
bairro Paraíso.

O Corpo de Bombeiros foi 
acionado às 0h03, na Traves-
sa Sebastião Lessa, na Co-
munidade do Feijão. Ao che-
garem ao local, o bebê já foi 
encontrado morto. A criança 

O
foi identificada como Enzo 
Gabriel, de um ano e sete me-
ses. Os trabalhos dos bombei-
ros no local terminaram por 
volta das 5h30.

O corpo da criança foi enca-
minhado para o Instituto Mé-
dico Legal (IML) de Tribobó, 
de acordo com informações 
dos Bombeiros. A Secretaria 
Municipal de Desenvolvi-
mento Social está prestando 
apoio à família.

Só naquela comunidade 
onde Enzo faleceu, quatro 
casas desabaram e nove es-
tão interditadas pela Defesa 
Civil. Vizinhos se mobiliza-
ram para abrigar os morado-
res desses imóveis. Chama a 
atenção o grande volume de 
lixo acumulado nas encos-
tas e a inexistência de rede 
de drenagem, fatores que 
dificultam o escoamento da 

Bebê de um ano morre 
soterrado após desabamento 
de casa em São Gonçalo

Casa desaba na Comunidade do Feijão

água pluviais e agravam o ris-
co de deslizamento.

Até o momento, segundo a 
Defesa Civil, foram registra-
das 10 ocorrências por causa 
da chuva forte. São elas: o 
desabamento com óbito na 

Comunidade do Feijão; três 
quedas de muro, nos bairros 
Porto Velho, Tribobó e Co-
vanca; três alagamentos nos 
bairros Venda da Cruz , Gra-
dim e Neves; risco de queda 
de árvore no Vila Lage; des-

lizamento de terra no bairro 
Santa Catarina; e risco de de-
sabamento no Pita.

Segundo informações preli-
minares, uma parte da cidade 
de São Gonçalo está sem luz, 
incluindo a sede da Prefeitura. 
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a n d i d o s 
usando via-
turas clona-
das da Polí-
cia Civil do 
Rio assalta-
ram funcio-
nários de 
um centro 

de distribuição na Rua Em-
baú, na Pavuna, Zona Norte 
do Rio, na madrugada desta 
quinta-feira, dia 10. De acor-
do com relatos de testemu-
nhas, oito homens usando 
uniformes semelhantes aos 
da corporação levaram três 
revólveres, cinco telefones 
celulares e um rádio comuni-
cador da empresa.

Após o roubo, policiais 
militares do 41º BPM (Ira-

B
já) encontraram os carros — 
com a inscrição Delegacia de 
Roubos e Furtos de Cargas 
(DRFC) — na Rua João Pizar-
ro, em Ramos, também na 
Zona Norte. Um deles estava 
parcialmente incendiado. O 
caso foi registrado na 21ª DP 
(Bonsucesso).

O roubo foi por volta das 
4h. Policiais do batalhão de 
Irajá faziam um patrulha-
mento e, ao passarem em 
frente ao centro de distri-
buição, foram chamados por 
funcionários que relataram o 
assalto. Os agentes seguiram 
com as vítimas para a dele-
gacia. Quando registravam a 
ocorrência, souberam que os 
carros usados pelos bandidos 
haviam sido abandonados.

Bando rouba funcionários de 
empresa com viaturas clonadas 
da Polícia Civil do Rio

As clonagens daas viaturas eram perfeitas

A tenente-coronel Gabryela 
Dantas, exonerada nesta quarta-
-feira, dia 9, do cargo de coordena-
dora de comunicação da Polícia Mi-
litar do Rio, vai assumir o comando 
do 23º BPM (Leblon). A movimen-
tação foi publicada no Boletim da 
PM da noite desta quarta-feira. A 
oficial foi transferida após ataques 
pessoais ao repórter Rafael Soares, 
do EXTRA e O Globo, num vídeo 
publicado em rede social da cor-
poração nesta terça-feira, dia 8. O 
batalhão que passa a ser comanda-
do pela tenente-coronel Gabryela 
é responsável pelo policiamento 
de bairros da Zona Sul do Rio como 
Leblon, Ipanema, Gávea e Jardim 
Botânico. Para o cargo de coorde-
nador de comunicação da PM, o 
comando da corporação nomeou 
o major Ivan Blaz.

O ataque da então porta-voz 
ao repórter ocorreu após a pu-
blicação de uma reportagem 
sobre o aumento do número de 
descarte de munição usada por 
policiais do 15º BPM (Caxias). A 
oficial afirmava, no vídeo, que 
o jornalista agiu de "forma mal-
dosa" e que se aproveitou "da 
comoção nacional (uma refe-
rência à morte de duas meninas 
em Caxias, por bala perdida) 
para colocar a população contra 
a Polícia Militar".

P o r t a - v o z  d a  P M  e x o n e r a d a  a p ó s  a t a q u e
 a  r e p ó r t e r   a s s u m e  b a t a l h ã o  d o  L e b l o n

Tenente-coronal Gabryela Dantas

Foto: PMERJ

Polícia prende homem que comercializava 
celulares roubados pela Internet

A Polícia Civil prendeu em 
flagrante, nesta quinta-feira (10), 
por meio da Delegacia Especial de 
Atendimento ao Turismo (DEAT), 
Eduardo Fernandes Ribas Junior 
pelo crime de receptação qualifi-
cada. Ele comercializava celulares 
roubados pela Internet e utilizava 
o nome de Young Businessman 

Apple. No cumprimento da or-
dem judicial na residência do 
rapaz, foram encontrados vários 
aparelhos telefones.

A investigação teve início 
com base em um roubo de um 
turista chinês em fevereiro de 
2019. O celular do turista tam-
bém foi recuperado.

O vídeo foi apagado na tarde 
desta quarta-feira pelo perfil ofi-
cial da PM. Em nota, a Editora 
Globo, que publica os dois jor-
nais, repudiou o vídeo em que a 
porta-voz classifica o jornalista 
como inimigo da corporação e 
ainda incentiva a população a di-
vulgar a gravação. Afirma que “faz 
parte da prática jornalística diária 
lidar com críticas, contestações e 
pedidos de reparação de alguma 
informação". Acrescentou, no 
entanto, que "não é papel de uma 
instituição de Estado atacar pes-
soalmente um profissional nem 
incitar a população contra ele”.

'Linchamento virtual', diz 
Abraji em nota

A Associação Brasileira de Jor-
nalismo Investigativo (Abraji) re-

pudiou o vídeo. "Incitar a popula-
ção contra o jornalista mostra não 
só falta de respeito à liberdade de 
imprensa, mas claro objetivo de 
intimidar o repórter". A Abraji tam-
bém questionou afirmações feitas 
pela tenente-coronel no vídeo, e 
relatou um "linchamento virtual" 
ao repórter nesta quarta-feira:

"Nos últimos segundos do 
vídeo, a tenente-coronel dá a 
entender que o trabalho do re-
pórter - que “ao longo dos anos” 
teria tentado rotular as tropas da 
corporação - poderia ter evitado a 
morte do cabo Derinaldo Cardoso 
dos Santos, baleado em Mesquita, 
também na Baixada Fluminense. 
Mas a oficial não detalha como o 
trabalho crítico da imprensa po-
deria interferir na morte de poli-
ciais durante um assalto. Celulares são apreendidos pela Polícia Civil

Foto: Divulgação
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dia de Nossa 
Senhora da 
Conceição (8 
de dezem-
bro), padroei-
ra da cidade 
de Belford 
Roxo, foi ce-
lebrado pelos 
fiéis com fes-

ta. Após o novenário realizado de 
29 de novembro ao dia 7 de de-
zembro com um padre convida-
do para a celebração a cada dia, a 
Paróquia que leva o nome da pa-
droeira, localizada na Rua Padre 
José Beste, 701, Vila Dagmar, en-
cerrou as comemorações no dia 
de Nossa Senhora da Conceição 
com alvorada, missas, coroação e 
carreata. Todos os eventos foram 

O
realizados conforme as medidas 
de segurança. Ao entrar na Igreja, 
os fiéis precisavam estar de más-
cara, usar álcool em gel, medir a 
temperatura e manter o distan-
ciamento social.  

Em seu primeiro ano na paró-
quia, o Padre Josinaldo Otaciano 
lembrou que depois de um mês 
que assumiu a igreja veio a pande-
mia. “Por segurança, foi preciso fe-
char as igrejas e os fiéis passaram 
a assistir às missas e rezar de casa. 
Hoje podemos nos reunir nova-
mente seguindo todas as medi-
das de segurança. Nesse período, 
a padroeira ficou o tempo todo no 
alto da torre olhando por todos, 
nos protegendo e transmitindo 
esperança nesses tempos tão difí-
ceis”, destacou o padre.  

Belford Roxo celebra 
dia de Nossa Senhora 
da Conceição  

Em virtude da pandemia, fiéis tiveram utilizar álcool em gel e manter o distanciamento no templo

Convidado para celebrar a 
missa pela cidade, o Padre Da-
niel Pontes, da Paróquia Santo 
Antônio da Prata, deixou uma 
palavra de conforto para todos 
na igreja. “O que permeia em 
nossos corações é a alegria da 
padroeira, e que esse sentimen-
to possa visitar todos os lares. 

Desejo ao município uma reno-
vação e que Nossa Senhora da 
Conceição interceda por nós. Ao 
prefeito Waguinho desejamos 
que a padroeira o abençoe e o 
conduza nesta nova gestão”, en-
fatizou o padre Daniel.  

“O momento é de união”. A fra-
se é da zeladora de santo, Neuza 

Barata, a mãe Neuza, que assistiu 
à missa. “O credo é um só. Deus 
está presente em todas as religiões 
e somos uma só corrente. Fui até a 
igreja da padroeira para pedir pela 
população e também pela saúde 
do prefeito para que ele possa dar 
continuidade ao trabalho que tem 
feito”, explicou mãe Neuza.  

Os colégios da Polícia Militar 
no Estado do Rio de Janeiro de-
vem reservar 20% das matrícu-
las para filhos de policiais mili-
tares assassinados em serviço. 
É o que estabelece o projeto 
de lei 3431/2020, apresentado 
pelo deputado Charlles Batista 
(Republicanos) na Assembleia 
Legislativa do Rio (Alerj).

Objetivo é atualizar a norma 
de criação dos colégios mili-
tares, Lei 3751/202, que não 
dispõe de um percentual para 
matrícula de dependentes de 
militares vitimados em serviço. 

Na avaliação de Charlles Ba-
tista, é fundamental que o Esta-
do assuma a responsabilidade 
de proporcionar educação de 
qualidade aos filhos de milita-
res que perderam a vida em de-
fesa da população.

“São inúmeros casos, lamen-
tavelmente, de militares assas-
sinados em serviço que deixam 
órfãos pequenos, o mais recente 
do cabo Cardoso. Nesse delica-
do momento, os filhos de PMs 
vitimados em serviço necessi-
tam, mais do que nunca, do de-
vido amparo do Poder Público, 
para salvaguardar a educação 
e formação de caráter”, afirma 
Charlles Batista ao justificar o 

Apresentado projeto de lei  para garantir  20% das vagas em 
Colégios Militares aos f i lhos de PMs mortos em ser v iço

Deputado Charlles Batista afirma que objetivo é assegurar educação de qualidade aos órfãos 

Foto: Divulgação

projeto de lei que será analisado 
pelas comissões de Constituição 
e Justiça; Educação; Servidores 
Públicos; Segurança Pública; e 
Orçamento.

O policial militar Derinaldo 
Cardoso dos Santos, de 34 anos, 
morreu na última sexta-feira, dia 
4, após ser baleado na cabeça 
enquanto atuava contra assal-

tantes numa loja em Mesquita, 
na Baixada Fluminense. A morte 
do PM gerou comoção nas redes 
sociais, com diversas postagens 
de luto em sua homenagem. 
Entre elas, circulam imagens do 
PM junto ao filho. No vídeo, cabo 
Cardoso abre a porta de casa e é 
recebido com um abraço do pe-
queno.



Música

o dia 27 de 
novembro, 
a Univer-
sal Music 
l a n ç o u 
nas pla-
t a f o r m a s 
d i g i t a i s 
o álbum 

“Samba Pras Moças”, uma 
das pérolas da discografia de 
Zeca Pagodinho, que foi ori-
ginalmente apresentado em 
1995 (há exatos 25 anos). O 
disco conta agora com nova 
mixagem de Flávio Senna, 
mesmo engenheiro de som 
do projeto original, e dire-

Universal Music lança 
nas plataformas digitais o 
álbum “Samba Pras Moças”

N tarão com uma mesa redonda 
formada por Max Pierre, pelo 
produtor musical Rildo Hora, 
pelo compositor e arranjador 
Mauro Diniz e pelos jornalistas 

Jane Barboza e Leonardo Bru-
no, os dois últimos autores do 
livro “Zeca - Deixa o samba me 
levar” (Editora Sonora), biogra-
fia musical do sambista.

DA REDAÇÃO contato@jornalpovo.com.br

Foto: Divulgação
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CCulturando ulturando ção musical do premiado Max 
Pierre, também o mesmo di-
retor artístico da época. 

No mesmo dia 27, a Univer-
sal Music lançou o lyric video 
de uma das faixas do álbum, 
“Vou botar teu nome na ma-
cumba”, primeira parceria de 
Zeca Pagodinho e Dudu No-
bre, até hoje um dos grandes 
sucessos da carreira do artista.

Na data em que se celebra o 
Dia Nacional do Samba (2/dez), 
a Universal Music também es-
treou o seu primeiro podcast. 
A série, intitulada “Identidade 
Musical”, retrata alguns dos 
principais artistas que fazem 
parte da história da compa-
nhia. Produzido pela Milk Pod-
casts, o podcast fará sua estreia 
tendo como primeiro home-
nageado o próprio Zeca Pa-
godinho, que ganhará quatro 
episódios ao longo do mês. Os 
programas, que serão apresen-
tados por Adriana Penna, con-

Foto: divulgação

x BBB, a mineira,  Letícia 
Santiago, 34, é advogada 

de formação,  atualmen-
te trabalha como digital 

influencer e também em-
presária. Ela compartilhou 

um novo look com seus se-
guidores nas redes sociais e  

mostrou como estão seus preparativos para 
o Natal, que será comemorado tudo em 
família. "Resolvi compartilhar com meus 
fãs como estou me cuidando e como será 
minhas festas de fim de ano, que é sem-
pre em família e terá novidades este ano", 
garantiu a beldade que participou da 14ª 
Edição do reality show global.  
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pós quase 
dois meses, 
M a t h e u s 
Ferraz vol-
tou a ga-
nhar chan-
ces como 
titular do 
F l u m i n e n -
se e foi 

bem. Com atuações sólidas, 
ajudou a equipe no empate 
sem gols com o Bragantino 
e na virada por 3 a 1 sobre o 
Athletico-PR.

Feliz com o retorno e bem 
fisicamente, o zagueiro espe-
ra emplacar uma sequência 
na equipe, agora comandada 
por Marcão, com quem ain-
da não jogou. Quando o ex-
-volante assumiu o time no 
final do ano passado, Ferraz 
estava fora de combate – em 
recuperação de uma cirurgia 
no joelho direito.

– Estou me sentindo mui-
to bem e me senti muito 

A
bem durante os jogos. Te-
nho muito a crescer, evo-
luir. É o que eu quero, trei-
nar ainda mais forte para 
evoluir, buscar minha sequ-
ência no campeonato e tra-
balhar para ajudar a equi-
pe a alcançar seu objetivo 
e permanecer na parte de 
cima da tabela.

Em meio à semana mo-
vimentada no Fluminense, 
Matheus Ferraz também 
mostrou total confiança no 
"novo, mas já de casa" trei-
nador, desejou sorte a Odair 
Hellmann e Digão, que dei-
xaram o clube nos últimos 
dias, e falou sobre a "dispu-
ta acirrada" por uma vaga na 
zaga tricolor.

"Tenho certeza que o 
Marcão vai fazer um grande 
trabalho. Vai dar sequência, 
na verdade, a um trabalho 
muito bem feito. O Marcão 
está por dentro de tudo, 
conhece cada um de nós, já 

Ferraz deseja sorte a Odair, mira 
sequência no Fluminense e elogia 
Marcão: "Por dentro de tudo"

Matheus Ferraz em ação pelo Fluminense

assumiu ano passado e teve 
grande êxito", disse.

– Por conta também da 
transparência, honestidade, 
coerência dele, todo mundo 
o respeita bem. Tenho certe-
za que vai colher grandes re-
sultados. Vai trabalhar ainda 
mais, se preparar, preparar a 
gente, para que a gente pos-
sa terminar o campeonato 
com uma grande conquista, 
com um grande objetivo que 
a gente tem – acrescentou.

Veja outros tópicos do 
bate-papo com Matheus Ferraz:

RETORNO AO TIME
 TITULAR

– Tive a oportunidade de voltar 
nos últimos jogos, fiquei muito feliz 
por conta do tempo que eu já vinha 
sem jogar. Ninguém gosta de ficar 
sem jogar, mas eu sabia que meus 
companheiros vinham muito bem. 
Tinha que respeitar o momento de-
les, mas vinha trabalhando forte para 
me preparar para este momento.

DISPUTA POR POSIÇÃO
– A disputa na zaga tem 

sido boa. Cada um que tem 
entrado tem correspondido 
muito bem, tenho certeza 
que vai continuar da mesma 
forma. Tem o Frazan voltan-
do, Luan com uma grande 
qualidade, um grande poten-
cial... A disputa vai se manter 
acirrada. Isso vai fazer com 
que o individual de todos ve-
nha a crescer, e é o grupo que 
ganha com isso.


