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Segurança Presente de Duque de Caxias 
pode ganhar R$ 2 milhões para ampliação

Projeto de lei aumenta penas para crimes 
cometidos durante calamidade pública 

Uma proposta em tramita-
ção na Câmara dos Deputa-
dos altera a Lei de Seguran-
ça Nacional ao estabelecer 
prisão de três a dez anos de 
prisão para quem saquear, 
extorquir, roubar, sequestrar, 
mantiver em cárcere privado, 
incendiar, depredar, provocar 
explosão ou praticar ato de 
terrorismo, entre outras con-
dutas, durante estado de cala-
midade pública.

Autor do projeto de lei 
1631/2020, o deputado 
federal Sargento Gurgel 
(PSL-RJ) argumenta que 
criminosos vem agindo 
de maneira oportunista e 
cruel, em momentos de ins-

S e g u r a n ç a 
Presente de 
Duque de 
Caxias, na 
Baixada Flu-
m i n e n s e , 
pode ganhar 
um reforço 
no próximo 
ano. Nasci-
do no mu-

nicípio, o deputado Rosenverg Reis 
(MDB) pediu que os R$ 2.038.146,00 
a que tem direito em emendas ao Or-
çamento de 2021 sejam investidos 
no reequipamento do programa, com 
compra de novas viaturas.

O
"Em um ano, o Segurança Presente de 

Duque de Caxias já mostrou seu poten-
cial ao reduzir os índices de criminalida-
de. Com mais investimentos e viaturas, 
os agentes terão melhores condições de 
trabalho, poderão ampliar sua atuação e 
garantir mais segurança para os morado-
res", defende Rosenverg.

Inaugurado no município em no-
vembro do ano passado, o programa 
conta com 149 agentes fixos, entre po-
liciais militares e agentes civis oriun-
dos das forças armadas e seis assisten-
tes sociais que fazem atendimentos na 
base. A operação funciona diariamen-
te, das 8h às 20h, com base instalada 
na Praça do Pacificador.

Outras prioridades
Além da destinação de recursos ao Se-

gurança Presente, o parlamentar apresen-
tou emendas de prioridade pedindo que 
o Governo do Estado invista na implanta-

ção da estação de barcas da Baixada Flu-
minense, ligando Duque de Caxias à Praça 
XV, na construção no novo Instituto Mé-
dico legal no município e também reaber-
tura de um restaurante popular na cidade.

tabilidade e vulnerabilidade 
nacional, causando danos 
não só à integridade patri-
monial e física das vítimas, 
mas também ofendem gra-
vemente o Estado de Direito, 
na medida em que desrespei-
tam totalmente as normas e 
os direitos fundamentais dos 
cidadãos que se encontram 
desprotegidos nesses perío-
dos de anormalidade.

O estado de calamidade 
pública, por ser uma situação 
excepcional, compromete a 
capacidade de ação dos gover-
nantes e coloca em risco a se-
gurança da população. 

As mudanças propostas 
no projeto de lei especificam 

que, se o crime resultar em 
lesão corporal grave, a pena 
aumentará até o dobro, e se 
houver morte, aumenta-se a 
reclusão até o triplo.

“Temos acompanhado uma 
sucessão de crimes, muitos la-
mentavelmente tirando a vida 
de cidadãos de bem e profis-
sionais da segurança pública 
como ocorrido recentemente 
com o Cabo Cardoso no Rio 
de Janeiro. Marginais que, du-
rante a pandemia de Covid-19, 
promovem caos social e levam 
pânico às famílias e trabalha-
dores. A legislação precisa ser 
dura com esses criminosos co-
vardes e cruéis”, justifica Sar-
gento Gurgel.
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Recurso obtido através de emendas ao Orçamento 2021 deverá ser investido na compra de viaturas
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A Prefeitura do Rio está rea-
valiando o planejamento do Ré-
veillon de 2021, após o aumento 
dos casos da covid-19 na cidade. 
A programação aprovada antes 
da segunda escalada da doença 
prevê a realização da festa em 
seis palcos instalados em locais 
privados e sem acesso ao públi-
co, apenas com transmissão pela 
televisão e internet. A princípio, 
os locais que poderão sediar o 
evento são: Cidade das Artes, 
Forte de Copacabana, Morro da 
Urca, Cristo Redentor, Forte do 

Prefeitura reavalia Réveillon 2021 após 
aumento de casos de covid-19

A tradicional queima de fogos em Copacabana, na Zona Sul, no ano passado, foi apreciada até da Vista Chinesa

Foto: Daniel Castelo Branco

Ministro da Educação diz que Sisu será 'no final de janeiro'; 
data tira inscritos do Enem 2020 da disputa pelas vagas

O ministro da Educação, Mil-
ton Ribeiro, afirmou que o Siste-
ma de Seleção Unificada (Sisu) 
será marcado para o final de janei-
ro. Isso significa que ele ocorrerá 
antes das provas do Enem.

— Estamos marcando a ques-
tão do Sisu para o final de janei-
ro — afirmou Milton Ribeiro, na 
saída da entrega do novo prédio 
do curso de medicina de Uni-
versidade Federal de Pernam-
buco, em Caruaru.

O Sisu é o mecanismo no qual 
alunos concorrem, com as suas 
notas do Enem, para as vagas nas 
universidades públicas.

Se o calendário adiantado 
pelo ministro for confirmado, 
apenas alunos que realizaram o 
Enem no ano passado poderão 
concorrer às vagas.

Segundo a presidente da 
União Brasileira dos Estudantes 
Secundaristas (Ubes), Rozana 
Barroso, a informação de que 
haverá um Sisu em janeiro foi 
confirmada numa reunião com 
o presidente do Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira (Inep), 
Alexandre Lopes, que organiza 
o Enem e o Sisu.

— O presidente do Inep nos 
disse que teremos duas edi-
ções do Sisu, um antes e outro 
depois do Enem. Mas não ex-
plicou quando seria o segun-
do. Só que os detalhes seriam 
revelados em breve — afirmou 
Barroso. — Os estudantes estão 
desesperados com isso. Eu mes-
ma vou fazer o Enem e isso nos 
prejudica muito.

Leme e Sambódromo. Segundo 
a Riotur, os próximos dias e o 
comportamento da curva serão 
decisivos para as autoridades ba-
terem o martelo sobre o modelo 
da celebração.

A prefeitura diz que não há 
previsão de ser montado um es-
quema especial de trânsito, trans-
porte e contenção de aglomera-
ções, porque não haverá presença 
de público nesses locais. 

"Esses grandes planejamentos, 
essas mudanças e interferências 
na vida da cidade não acontece-

ria, porque não há a necessidade 
de bloquear esse ou aquele aces-
so na medida em que o público 
não faz parte desse projeto. Mes-
mo assim, nos últimos dias está 
entregue ao gabinete científico, 
porque esse modelo foi aprovado 
por eles lá atrás quando o cenário 
era outro, para ver se ainda sim 
esse projeto é viável hoje. Mes-
mo sem público, são seis palcos e 
várias pessoas envolvidas. Então, 
isso tudo está sendo reavaliado 
pelo pessoal da Saúde", explicou 
a assessoria da Riotur. Ministro da Educação, Milton Ribeiro marcou retorno para o ensino superior 

Foto: Pablo Jacob

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBrasil todo Foto: Suamy Beydoun

u m e n t o 
de mortes, 
c i d a d e s 
voltando a 
impor res-
trições e 
h o s p i t a i s 
cada vez 
mais lota-
dos escan-

caram a realidade: a pande-
mia de Covid-19 ainda não 
acabou e o número de casos 
e vítimas pode piorar nas pró-
ximas semanas se as pessoas 
não adotarem as medidas de 
prevenção contra o novo co-
ronavírus.

Nesta quinta-feira (10), o 
presidente Jair Bolsonaro 
disse em evento que "esta-
mos vivendo um finalzinho 
de pandemia". Embora as 
vacinas cada vez mais pró-
ximas sejam uma esperança 

A
para que, enfim, a crise do 
coronavírus acabe, a trans-
missão da Covid-19 conti-
nua e vem crescendo nas 
últimas semanas.

E ainda levará algumas 
semanas ou meses até que 
a vacinação comece no Bra-
sil — a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
ainda não autorizou o uso de 
nenhum imunizante no país.

Assim, por enquanto, os 
médicos e outros cientistas 
da área da saúde recomen-
dam continuar com o uso 
da máscara, a ventilação dos 
ambientes compartilhados 
com outras pessoas, a boa 
higiene das mãos e que se 
evite aglomerações e locais 
muito cheios.

"Não há a menor possibili-
dade de acreditar em um dis-
curso, por mais otimista que 

Mortes aumentam, cidades retomam restrições, 
hospitais lotados: os sinais de que a pandemia 
de coronavírus não está no 'finalzinho'

Equipe de saúde cuida de paciente com Covid-19 na UTI do Instituto Emílio Ribas, nesta terça-feira (8)

seja, de fim de pandemia", 
diz, em entrevista ao G1, o 
chefe de infectologia da Uni-
versidade Estadual Paulista 
(Unesp), Alexandre Naime.

E mesmo com a vacinação, 
alertou o especialista, a dimi-
nuição no número de casos 
vai ser gradativa, e não ime-

diata. Segundo ele, é possível 
que o Brasil continue a regis-
trar um número alto de novos 
casos no primeiro semestre 
de 2021 se as medidas básicas 
de higiene e isolamento não 
forem respeitadas.

Alta de casos e de mortes
Os números são os mais cla-

ros de que a pandemia não só 
está no fim como há tendên-
cia de piora: as médias móveis 
de casos e de mortes pelo co-
ronavírus estiveram em alta 
nesta quinta-feira (10). E as 
curvas nos gráficos mostram 
que há dias o país vive um re-
pique da Covid-19.
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A Agência Brasileira de In-
teligência (Abin) produziu ao 
menos dois relatórios com infor-
mações ao senador Flávio Bolso-
naro (Republicanos-RJ), filho do 
presidente Jair Bolsonaro, e seus 
advogados sobre o que deveria 
ser feito para obter documentos 
que poderiam anular a investiga-
ção do "caso das rachadinha', se-
gundo matéria publicada nesta 
sexta pela Revista Época. O Gabi-
nete de Segurança Institucional 
(GSI), porém, negou que tenha 
utilizado a Abin para orientar a 
defesa de Flávio Bolsonaro, nas 
investigações de suposto es-

quema de corrupção conhecido 
como "rachadinha".

"As acusações são desprovidas 
de veracidade, se valem de falsas 
narrativas e abordam supostos 
documentos, que não foram pro-
duzidos pela Agência Brasileira de 
Inteligência", diz a nota do GSI des-
ta sexta-feira, em que o gabinete 
acusa a revista de tentar "difamar o 
GSI, a Abin e seus servidores".

O GSI reafirma ainda conteúdo 
de posicionamento divulgado em 
outubro, quando negou a primeira 
das matérias da Época sobre pos-
sível interferência nas investiga-
ções. Na ocasião, coluna da revista 

noticiou reunião ocorrida entre o 
presidente Bolsonaro, o chefe do 
GSI, ministro Augusto Heleno, o 
diretor da Abin, Alexandre Rama-
gem, e advogados de Flávio.

A equipe de defesa tenta, segun-
do a Época, dar suporte à tese da 
existência de uma organização cri-
minosa na Receita Federal que es-
taria a serviço de levantar informa-
ções para relatórios de inteligência 
financeira do Conselho de Controle 
de Atividades Econômicas (Coaf).

"O GSI reitera, na íntegra, a 
Nota à Imprensa, de 23 Out 2020, 
em que afirmou que não realizou 
qualquer ação decorrente, por en-

GSI nega que Abin tenha sido usada para 
orientar defesa de Flávio Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos)

Foto: Sergio Moraes

tender que, dentro das suas atri-
buições legais, não lhe competia 
qualquer providência a respeito 
do tema", disse a nota desta sexta.

De acordo com a Época, os rela-
tórios produzidos pela Abin deta-
lham o funcionamento da suposta 

organização criminosa na Receita 
Federal (RFB). Para os advogados 
de Flávio, teria havido um escrutí-
nio ilegal nos dados fiscais de Flá-
vio que teriam fornecido as infor-
mações resultantes no inquérito 
das rachadinhas.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMais eleições Foto: Cléber Júnior

a dispu-
ta pelo 
s e g u n d o 
m a n d a t o , 
o vereador 
Rafael No-
bre (PTB) 
foi o par-
l a m e n t a r 
mais vota-

do da Baixada Fluminense, 
proporcionalmente falando. 
Em números, foram 4.020 
votos, mas em termos de 
percentual foi a mais expres-
siva votação já obtida por 
um vereador de Nilópolis 
em toda a história do mu-
nicípio: quase 5% dos votos 
válidos. Empolgado com a 
vitória, ele se prepara agora 
para concorrer ao cargo de 
presidente da Câmara.

— Quero ser a renovação 
no comando da Câmara de 
Vereadores e me coloco à 
disposição para buscar a 
transformação do Legislati-
vo nilopolitano — diz.

Numericamente, o em-
presário Sergio Alberto 
Correia da Rocha, 47 anos, o 
Serginho (MDB), foi o mais 
votado na região. Ele foi 
eleito em Duque de Caxias 
com 12.078 votos e poderá 
disputar a presidência da 

N
Câmara, caminho que tam-
bém deverá ser feito por 
Felipe Rangel Garcia, mais 
conhecido na região como 
Filipinho Ravis, 32, – ree-
leito com 10.962 votos pelo 
Solidariedade –, atual pre-
sidente da Câmara de Nova 
Iguaçu, que está na mira de 
outros dois vereadores re-
eleitos, Maurício Moraes e 
Carlinhos BNH.

Assim como Filipinho Ra-
vis, que vai tentar manter-se 
na presidência, Davi Perini 
Vermelho (DEM) não escon-
de a vontade de comandar 
a Câmara por mais um pe-
ríodo. Empresário com 47 
anos, Didê foi reeleito com 
5.050 votos em São João 
de Meriti e quer continuar 
presidente para prosseguir 
com as mudanças iniciadas 
na administração na Casa, 
enquanto Fabinho Varan-
dão, de 44, eleito no MDB 
de Belford Roxo com 3.789 
votos ainda não sabe se vai 
disputar a eleição da presi-
dência da Câmara.

Surpresa em Nova Iguaçu
Em Nova Iguaçu, o resul-

tado das urnas revelaram 
uma grande surpresa. Os 
números foram considera-

Campeões de votos na Baixada já 
pensam na disputa pela presidência 
das Câmaras, em janeiro

Rafael Nobre, eleito vereador em Nilópolis, quer disputar a presidência da Câmara

dos altos por se tratar de um 
estreante. Ele próprio de-
morou para acreditar no que 
via. Eduardo Reina Gomes 
de Oliveira (PDT), apresen-
tado nas urnas como Dudu 
Reina, disputou sua pri-
meira eleição de vereador e 
achava que teria, no máxi-
mo, “uns quatro mil votos”. 
Foram 8.167 e ele ficou entre 
os três mais votados, batido 
apenas pelos “veteranos” 
Filipinho Ravis e Vaguinho 
Neguinho (Patriotal).

– Posso ser visto mesmo 
como a grande surpresa das 
urnas em Nova Iguaçu, mas 
não conquistei isso sozinho. 
Fiz parte da equipe de tra- Filipinho Ravis, eleito em Nova Iguaçu 

Davi Perini Vermelho, de São João de MeritiSerginho, eleito em Duque de Caxias

balho do prefeito Rogério 
Lisboa, a quem agradeço 
por todo o apoio recebido. 
Também trabalhei como 
assessor dele na Alerj e ago-
ra fui abençoado com essa 
votação toda, número que 
traduz a confiança do povo 
– afirma Dudu.
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projétil en-
contrado no 
corpo da me-
nina Rebecca 
Beatriz Rodri-
gues dos San-
tos, de 7 anos, 
é de fuzil. O 
calibre, entre-
tanto, ainda 

não pode ser determinado pelos 
peritos da Polícia Civil porque a 
bala está fragmentada. Rebecca e 
Emilly Victória Silva dos Santos, de 
4 anos, foram mortas durante ação 
da PM em Duque de Caxias, na Bai-
xada Fluminense, no último dia 4.

A bala será encaminhada 
para comparação balística com 

O
os cinco fuzis e as cinco pisto-
las que os agentes portavam 
na ocasião. A polícia espera de-
terminar, com a perícia, de que 
arma partiu o disparo.

Emily foi atingida na testa. A 
bala transfixou seu corpo. Já Re-
becca foi atingida no abdômen e o 
projétil ficou alojado em seu fíga-
do. Parentes alegam que o mesmo 
tiro matou as duas.

As meninas foram baleadas 
enquanto brincavam na frente de 
casa, na Favela do Barro Vermelho. 
Parentes acusam policiais do 15º 
BPM (Duque de Caxias) que per-
seguiam dois homens numa moto 
pelo disparo. Já os PMs alegam que 
não atiraram na ocasião.

Projétil encontrado em corpo 
de menina morta em Caxias 
durante ação da PM é de fuzil

Emilly (de óculos) e Rebecca morreram após serem baleadas em Duque de Caxias

Uma das filhas afetivas da de-
putada federal Flordelis dos Santos 
de Souza, Dayane Freires, afirmou 
em depoimento durante audiên-
cia nesta sexta-feira, no fórum de 
Niterói, que havia "rachadinha" no 
gabinete da parlamentar em Brasí-
lia. A prática consiste na devolução 
de parte do salário recebido pelo 
assessor para o político.

Questionada pelo advogado 
de um dos réus, Dayane afirmou 
ter conhecimento da prática pe-
los relatos de irmãos, que eram 
nomeados secretários parlamen-
tares de Flordelis, e da cunhada, 
Luana Rangel, que também pos-
suía um cargo.

— Tenho conhecimento de que 
acontecia (rachadinha) pelos meus 
irmãos que estavam lá e pela mi-
nha cunhada Luana. Ela dizia que 
tinha que pegar metade do salário 
dela e passar para o pastor (Ander-
son do Carmo).

Luana é esposa do vereador 
Wagner Andrade Pimenta, o Mi-
sael, e foi nomeada no gabinete de 
Flordelis logo no inicio do manda-
to, em fevereiro de 2019. Ela aca-
bou exonerada após o marido ter 
acusado a mãe de envolvimento 
na morte do pastor durante depoi-
mento na Delegacia de Homicídios 
de Niterói e São Gonçalo.

Dayane narrou que em uma 
ocasião estava com Luana e ouviu 
da cunhada o relato de que precisa-
va sacar dinheiro para dar ao pastor 
Anderson. Questionada pela juíza, 

Gabinete de Flordelis tinha prática de rachadinha, 
denuncia testemunha durante audiência

Flordelis, durante uma das audiências do caso da morte do pastor Anderson, há duas semanas

Foto: Fabiano Rocha

Polícia prende quarto suspeito da morte 
do cabo Cardoso, em Mesquita

A polícia prendeu, nesta quin-
ta-feira (10), o quarto homem 
acusado de ter participado da 
morte do cabo da Polícia Militar 
Derinaldo Cardoso dos Santos, 
de 34 anos. Jonathan Guimarães 
Feder de Oliveira era o motorista 
do carro utilizado para transpor-
tar o grupo até o local do crime e 
responsável também pelo retor-
no dos criminosos com os bens 
roubados. O militar foi baleado 
na cabeça enquanto atuava con-
tra um assalto a loja de departa-
mentos em Mesquita, na Baixada 
Fluminense, no último dia 4. A 
prisão foi feita por policiais da 54ª 
DP (Belford Roxo).

— Ele tinha a função de cola-
borar com o uso do carro, que 
estava em nome dele. Eles são 
um grupo criminoso que se reú-
ne para fazer roubos a estabele-
cimentos comerciais, principal-
mente de celulares. Esta não foi 

a primeira vez. Há outras investi-
gações contra esse mesmo ban-
do — afirma a titular da 54ª DP, 
delegada Bárbara Lomba.

De acordo com as investi-
gações, Jonathan permaneceu 
fora da loja enquanto os com-
parsas entraram para praticar o 
assalto. Ele foi identificado após 
prisão dos demais autores do 
crime, análise de imagens co-
letadas e do trabalho da polícia 
técnica. Ainda segundo a polí-
cia, o carro usado na ação crimi-
nosa também foi apreendido.

Os outros três suspeitos en-
volvidos no crime já foram cap-
turados.

No último domingo (6), Jona-
than Santos Targino foi preso. 
Segundo investigações, ele é o 
acusado de ter atirado no poli-
cial. Naquele dia, a informação 
foi citada pela Polícia Militar em 
sua página no Twitter.

Dayana afirmou que Luana ficava 
com R$ 5 mil do salário e devolvia 
outros R$ 10 mil para Anderson.

Ao final do depoimento de 
Dayane, Flordelis deixou a sala de 
audiência sem falar com a impren-
sa. Luana negou as acusações:

— Ela (Dayane) é mentirosa e 
está querendo nos prejudicar.

As suspeitas de "rachadinha" 
no gabinete de Flordelis já ti-
nham surgido no fim da segunda 
fase das investigações da morte 
do pastor Anderson do Carmo. 
Na ocasião, cópias da investiga-
ção foram remetidas pelo Minis-
tério Publico do Rio para a Procu-
radoria geral da República para 
que a prática fosse investigada.

Durante seu depoimento, Daya-
ne também afirmou que havia "ra-
chadinha" no gabinete de Misael. 
Ela relatou que após a morte do 
pastor Anderson do Carmo foi no-
meada para um cargo no gabinete 
de Misael, mas precisava devolver 

parte de seu salário. A filha afetiva 
de Flordelis afirmou que após rece-
ber dois meses de salário não quis 
mais permanecer no cargo.

— Eu disse para o Misael que 
o fez nosso pai morrer foi isso 
aí, a gana e o dinheiro — afir-
mou Dayane.

Misael nega que Dayane tenha 
sido empregada em seu gabinete. 
O vereador afirma que a irmã pos-
suía um cargo na prefeitura de São 
Gonçalo, são qualquer relação com 
seu gabinete.

— Essa é mais uma inverdade. 
Ela nunca fez parte do meu gabi-
nete e o site da transparência está à 
disposição para isso ser verificado.

Dayane foi a última testemunha 
de acusação a ser ouvida durante 
as audiências do processo no qual 
Flordelis é acusada de ser mandan-
te da morte do pastor Anderson do 
Carmo. Na tarde dessa sexta-feira, 
serão ouvidas testemunhas de de-
fesa dos réus. Quarto suspeito da morte chega à delegacia após ser preso

Foto: Divulgação
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Foto: DivulgaçãoCâmara dos 
D e p u t a d o s 
a p r o v o u , 
nesta última 
quinta-feira 
(10), o Pro-
jeto de Lei 
349/15, da 
d e p u t a d a 
R o s a n g e l a 

Gomes (Republicanos-RJ), que 
determina o combate à violên-
cia política contra a mulher.

A proposta pretende pena-
lizar ações que discriminem as 
mulheres unicamente por con-
ta de sua condição, ou mesmo 
em relação a sua cor, raça ou 
etnia. A relatora, Ângela Amin 
(PP-SC), pediu ainda o comba-
te à violência política contra a 
mulher, não apenas durante as 
eleições, mas em todos os atos 
ligados ao exercício dos seus 
direitos políticos. Entre as ações 
previstas no texto, está a deter-
minação de que o enfrentamen-
to a esse tipo de violência faça 
parte dos estatutos partidários.

A
O projeto criminaliza condu-

tas como assediar, constranger, 
humilhar, perseguir ou amea-
çar candidatas ou detentoras 
de mandato eletivo, prevendo 
a pena de até quatro anos, que 
poderá ser aumentada em 1/3 
se a vítima for mulher gestante, 
idosa ou com deficiência.

A deputada Rosangela Go-

Câmara aprova projeto de Rosangela Gomes que age 
no combate à violência política contra mulheres

A deputada Rosângela Gomes está entusiasmada para conseguir mais melhorias

mes, autora da medida, decla-
rou sua satisfação pela aprova-
ção do texto: “Ainda temos um 
longo caminho a percorrer até 
alcançar a igualdade de direitos, 
mas a aprovação desse projeto 
dá voz às mulheres que estão 
nos quatro cantos desse nosso 
enorme país, uma grande vitó-
ria para toda a sociedade”.

O “Natal do Novo Tempo 
2020” já começou no municí-
pio. Mais de quinze pontos fo-
ram decorados com enfeites e 
árvore de Natal. Bairros como 
Heliópolis, Centro, Wona, São 
Vicente e Lote XV, entre outros, 
já estão em clima de festa.

Em virtude da pandemia, 
a abertura do “Natal do Novo 
Tempo” foi feita virtualmente 
pelo prefeito Wagner dos San-
tos Carneiro, o Waguinho, no 
dia 6 de dezembro, quando to-
das as árvores foram ligadas.  
“Seria ótimo se pudéssemos ter 
milhares de pessoas nas praças, 
mas temos que respeitar o dis-
tanciamento social por causa da 
Covid-19. Mas estamos unidos 
nos corações para buscarmos 
sempre a paz e trabalharmos 
por esse município que tanto 
amamos”, resumiu Waguinho.

A Praça de Heliópolis, por 
exemplo, ganhou uma árvore 
de Natal de 15 metros de altura. 
A Praça de Areia Branca e a da 
Rua Caramuru (São Bernardo) 

P raças e bairros de B elford Roxo ganham 
decoração de Natal:  Novo Tempo 2020

O papai Noel de 9 metros de altura é a grande atração da praça de Areia Branca

Fotos: Rafael Barreto

foram contempladas com uma 
árvore de 9 metros de altura. Fo-
ram colocados ainda presentes, 
bolas gigantes e papais noéis.

Do Lote XV até o Centro há 
bairros decorados. O pórtico na 
entrada da cidade ganhou ilumi-
nação com detalhes em flores. 
O canteiro que divide as duas 
pistas da Avenida Carvalhaes 

também está enfeitado. À noite, 
o colorido das lâmpadas dá um 
destaque maior à via, atraindo a 
atenção de motoristas e pedes-
tres. Nas praças de Areia Branca 
e do bairro Wona, um papai noel 
“gigante’ aguça a curiosidade das 
crianças e de quem caminha pe-
las regiões. Os locais receberam 
ainda outros enfeites.



Ao vivo

Bar do Zeca 
Pagodinho 
segue com 
sua progra-
mação ao 
vivo sem-
pre de terça 
à domingo. 
E neste mês 

de Dezembro, o público poderá 
conferir os shows, “Arlindinho 
Canta Arlindo”, uma homena-

gem do sambista ao pai e “Xan-
de de Pilares – Falando de Sam-
ba”, que se despede do palco do 
Bar, com um repertório que o 
compositor preparou especial-
mente para o público da casa.

Além desses, o Bar apre-
senta ao público, muita 
música de diversos artistas 
consagrados do gênero que 
fazem parte da programação.

Vale lembrar que a casa con-

Programação Bar 
do Zeca Pagodinho 

O
Show: 20h30min
Couvert Artístico: R$ 25,00

QUARTA-FEIRA: 16/12
Arlindinho: O cantor e compo-

sitor Arlindinho apresenta o show 
“Arlindinho Canta Arlindo”, uma 
homenagem do sambista a seu pai, 
todas às quartas-feiras, durante o 
mês de Dezembro. O artista passeia 
pelos grandes sucessos de Arlindo 
Cruz, como, "Bom Aprendiz", "Vi-

rou Religião", "O Meu Lugar" e, a 
aclamada, "O Show Tem Que Con-
tinuar". O público poderá conhecer 
um pouco mais da obra do compo-
sitor Imperiano, que tem mais de 
800 canções gravadas. Arlindinho 
será acompanhado por: Henrique 
Arcanjo (percussão), Paulo Bonfim 
(bateria), Marquinhos Nunes (cava-
co) e Danilo Rodrigues (violão).

Show: 20h30min
Couvert Artístico: R$ 25,00

DA REDAÇÃO contato@jornalpovo.com.br

Foto: Divulgação
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CCulturando ulturando tinua seguindo todos os protoco-
los e recomendações das autori-
dades sanitárias. 

TERÇA-FEIRA: 15/12
Sambinha do Primeiro Amor: 

Primeiro Amor, é uma banda 
conceito que fala do amor de 
ontem, de hoje e de sempre.  Já 
se apresentou em diversas ca-
sas de shows pelo Rio de Janei-
ro, e estará no Bar do Zeca Pa-
godinho, todas às terças-feiras, 
durante o mês de Dezembro. 
No repertório, um cardápio mu-
sical bem variado com canções 
de artistas consagrados como, 
Raça Negra, Soweto, Jeito Mo-
leque, Art Popular, Negritude 
Júnior, SPC, Exaltasamba, Dil-
sinho, Ferrugem, Thiaguinho, 
Imaginasamba, Turma do Pa-
gode e outros. Ela promete 
levar o público para uma via-
gem através do tempo e assim 
recordar grandes clássicos do 
samba e do pagode.

Foto: divulgação

lá queridos leitores do 
Jornal Povo, muito pra-

zer, me Chamo Ketlen Ta-
vares, tenho 34 anos, sou 

do mundo, mas minhas 
correspondências chegam 

em Goiânia. Sou formada 
em Administração de em-

presas, coach e uma Mochileira bem Nutella, 
além de modelo fotográfica e influencer de 

como ser uma solteira feliz. Sou comple-
tamente apaixonada pelo novo, viagens, 
cultura e pessoas. Amo ser fotografada! Re-
centemente fui convidada para ser musa do 
carnaval 2021 em uma escola de samba de 
São Paulo (se houver Carnaval) e também es-
tou participando de um concurso Top Musa 
Verão 2020.  Para saber mais e votar em mim 
só abrir o link: tribunadabola.com/2020/11/
ketlen-tavares
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rredutíveis e dis-
tantes. Esse é o 
resumo da situ-
ação entre Fla-
mengo e Diego 
Alves a 20 dias 
do fim do con-
trato. O goleiro já 
decidiu que não 
aceitará a última 

proposta apresentada pelo clu-
be, com valor total 60% abai-
xo do que foi dado como con-
senso em outubro. O impasse 
o fez se abrir ao mercado para 
2021, enquanto o clube ainda 
não se manifestou sobre uma 
nova investida.

Livre para assinar pré-contra-
to com outro time desde julho, 
Diego estancou as sondagens 
diante da promessa de valori-
zação do Flamengo ainda no 
meio do ano. Mas o imbróglio e 
a insatisfação com a condução 
do negócio fez com que seus 
representantes fossem mais re-
ceptivos ao assédio do exterior 

I
a partir do início de dezembro.

O pessimismo quanto ao 
desfecho positivo para reno-
vação parte muito da dificul-
dade de comunicação entre 
as partes. Flamengo e Diego 
Alves não falam a mesma lín-
gua desde que o acordo selado 
com Bruno Spindel em 24 de 
outubro foi desautorizado pelo 
departamento financeiro com o 
aval de Landim.

Com 14 meses a menos de 
duração e salário mais baixo, 
a oferta apresentada pelo Fla-
mengo em novembro é de mon-
tante 60% menor do que o que 
foi acertado por Bruno Spindel 
com Diego Alves em outubro.

Cenário desanimador para 
quem precisa, antes de qual-
quer coisa, sentar, conversar e 
flexibilizar enquanto o calen-
dário grita em regressiva para 
31 de dezembro. A última reu-
nião aconteceu ainda antes dos 
confrontos com o Racing, pela 
Libertadores, mês passado.

Diego Alves rechaça redução de 
60% em acordo inicial e se abre ao 
mercado; Flamengo avalia impasse

Diego Alves está no Flamengo desde 2017

Bruno Spindel voltou a repre-
sentar o clube, mas desta vez 
com uma oferta desenvolvida 
pelo trio Landim, BAP e Rodrigo 
Tostes. Os termos indicam não 
somente redução de valor como 
também em tempo de contrato: 
de dois para um ano.

A matemática aponta uma 
redução de 60% ao montante 
inicial. Por outro lado, dirigen-

tes da alta cúpula rubro-negra 
juram que o número represen-
ta o aumento que está no limi-
te do orçamento.

As atuações de Hugo na che-
gada ao profissional têm peso 
considerável na postura firme 
da diretoria administrativa. 
Por outro lado, Rogério Ceni 
já se posicionou favorável a 
permanência e ressaltou a im-

portância de Diego Alves como 
liderança no grupo.

Tais conflitos fazem com 
que o goleiro fique ainda mais 
incomodado. Para pessoas 
próximas, o camisa 1 reafirma 
várias vezes que vai bancar o 
acordo celebrado em aperto 
de mãos com Spindel dia 24 de 
outubro, véspera do empate 
por 2 a 2 com o Inter.


