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Mourão diz que 150 milhões 
de brasileiros devem ser 
vacinados contra Covid-19 
até o fim de 2021

Maia diz que o 
candidato que apoiará 
precisa representar
 'independência' da Câmara
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PM diz que não fez PM diz que não fez 
operação e que éoperação e que é
leviano acusar osleviano acusar os
policiais pelas policiais pelas 
mortes de primas mortes de primas 
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governo de 
São Paulo 
disse nesta 
s e g u n d a -
-feira (7) 
que o plano 
de vacina-
ção com a 
C o r o n a Va c 
começa no 

dia 25 de janeiro de 2021. O 
primeiro grupo a receber a va-
cina contra o coronavírus en-
globa profissionais de saúde, 
indígenas e quilombolas de 
todo o estado.

Produzida pelo laboratório 
chinês Sinovac em parceria 
com o Instituto Butantan, a 
vacina ainda está na terceira 
fase de teste, em que a eficácia 
precisa ser comprovada antes 
de ser liberada pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa).

Segundo o anúncio, a pri-
meira fase da vacinação será 
voltada ao grupo prioritário, 
que também inclui idosos 
com 60 anos ou mais, e dividi-
da em cinco etapas. De acordo 
com o governo, 9 milhões de 
pessoas serão vacinadas nessa 
primeira fase.

"O público-alvo da primeira 
fase da vacinação são as pesso-
as com 60 anos ou mais, que 

O
correspondem a 7,5 milhões 
de pessoas, trabalhadores de 
saúde, que são os nossos gran-
des agentes na linha de frente 
salvando vidas, quilombolas, 
indígenas, que são 1,5 milhão 
de pessoas e a prioridade são 
os trabalhadores de saúde, 
num total de 9 milhões de 
pessoas", disse Regiane de 
Paula, coordenadora do con-
trole de doenças da Secretaria 
Estadual da Saúde.

Datas previstas da vacina-
ção em SP, caso CoronaVac 
seja aprovada pela Anvisa:

Cronograma estadual de 
vacinação contra a Covid-19, 
segundo governo de SP

Durante a coletiva, o secre-
tário estadual da Saúde, Jean 
Gorinchteyn, disse que o estado 
tem a quantidade necessária de 
insumos para garantir que o pro-
grama ocorra no prazo previsto.

"Nós iniciaremos a cam-
panha vacinal agora no 25 de 
janeiro e temos, sim, esses in-
sumos, agulhas e seringas para 
vacinar esse público. Dessa 
maneira, não será necessário 
fazer aquisições, aguardo de 
licitações, porque nós já dispo-
nibilizamos em nosso estoque 
desses materiais", afirmou o se-
cretário.

De acordo com o governo, o 

Vacinação contra  
coronavírus começará 
no dia 25 de janeiro 

estado já possui 5,2 mil postos 
de vacinação nos 645 municí-
pios paulistas.

O objetivo é ampliar o total 
para até 10 mil pontos de vaci-
nação, com a possível utiliza-
ção de escolas, quartéis da PM, 
estações de trem e terminais 
de ônibus, farmácias e sistemas 
drive-trhu. O custo estimado da 
logística do programa é de R$ 
100 milhões.

Logística e recursos huma-
nos da primeira fase

18 milhões de doses da vaci-
na

25 postos estratégicos de ar-
mazenamento e distribuição 
regional

54 mil profissionais de saúde
27 milhões de seringas e agulhas
5,2 mil câmaras de refrigera-

ção
30 caminhões refrigerados 

de distribuição diária
2,1 mil viagens em todo o pe-

ríodo de vacinação
25 mil policiais para escolta 

das vacinas e segurança dos lo-
cais de vacinação

Outros estados
O governo também anunciou 

que 4 milhões de doses serão 
vendidas para outras regiões 
do país. Segundo o governador 
João Doria (PSDB), oito estados 
já manifestaram interesse.

Entretanto, o governador 
citou nominalmente apenas o 
prefeito eleito da cidade do Rio 
de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), 
e da cidade de Curitiba, Rafael 
Greca (DEM).

"Nós temos já oito estados 

que solicitaram a vacina Coro-
naVac ao Instituto Butantan. 
Alguns governadores vieram 
até aqui, inclusive, tratar deste 
assunto conosco. E para citar 
dois prefeitos entre muitos, 
mas apenas homenageando 
o prefeito de Curitiba, que so-
licitou e já anunciou, inclusi-
ve nas suas redes, que fará a 
aquisição da vacina para imu-
nização dos curitibanos; e o 
novo prefeito eleito do Rio 
de Janeiro, Eduardo Paes, me 
telefonou hoje pela manhã, 
dizendo que o Rio de Janei-
ro não vai ficar aguardando o 
programa de vacinação para o 
mês de março, desejará vaci-
nar o mais breve possível ini-
ciando pelos profissionais de 
saúde", afirmou Doria.

O Brasil precisa levar muito, muito a sério esses números, disse o  governador de São Paulo, João Dória
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presidente da 
Câmara dos 
Deputados, 
Rodrigo Maia 
( D E M - R J ) , 
afirmou em 
e n t r e v i s t a 
nesta segun-
da-feira (7), 
que nunca 
teve a inten-

ção de disputar a reeleição ao co-
mando da Casa e que candidato 
que apoiará deve representar a 
independência do Legislativo.

Ele também defendeu retomar 
a pauta de votações da Casa, inter-
rompida no período eleitoral.

Neste domingo (6), o Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
decidiu barrar a recondução ao 
cargo dos atuais presidentes 
da Câmara e do Senado, Maia e 
Davi Alcolumbre (DEM-AP).

"Eu acho que ao longo das pró-
ximas semanas nós precisamos 
cuidar da pauta da Câmara, e sem 
dúvida nenhuma, na minha su-

O
cessão, nós precisamos fazer um 
candidato que garanta esse movi-
mento firme, um movimento que 
garanta a Câmara dos Deputados 
livre de qualquer interferência de 
outro poder", afirmou.

Na entrevista, Maia disse que 
sempre defendeu e respeitou 
os resultados dos julgamentos 
do tribunal e que a decisão des-
te domingo reforçou a intenção 
dele de construir uma candida-
tura para sucedê-lo.

Questionado sobre quais são 
os cotados a ser esse candidato, 
Maia citou os deputados Agui-
naldo Ribeiro (PP-PB), Baleia 
Rossi (MDB-SP), Elmar Nasci-
mento (DEM-BA), Luciano Bivar 
(PSL-PE) e Marcos Pereira (Re-
publicanos-SP).

De acordo com o presidente 
da Câmara, a decisão do STF deu 
mais "energia" aos deputados 
que articulam a candidatura, 
que, segundo ele, não será con-
tra o governo nem ninguém, 
mas a favor da democracia e do 

Maia diz que o candidato que 
apoiará precisa representar 
'independência' da Câmara

Rodrigo Maia quer continua a  filosofia de independência da Câmara dos Deputados

Reitores de universidades e 
institutos federais eleitos pelas 
comunidades acadêmicas, mas 
não empossados pelo presiden-
te Jair Bolsonaro, escreveram 
uma carta aberta para criticar a 
conduta "antidemocrática" do 
Ministério da Educação (MEC).

Pela Constituição, desde 
1996, a instituição de ensino 
deve encaminhar ao presiden-
te da República uma lista com 
os três candidatos à reitoria 
mais votados internamente. 
Por tradição, o presidente da 
República formaliza a escolha 
do primeiro nome.

Ao longo de seu mandato, no 
entanto, Bolsonaro nomeou 16 
reitores que não foram os eleitos 
pela comunidade. Na Univer-
sidade Federal do Piauí (UFPI), 
por exemplo, o presidente es-
colheu o segundo mais votado. 
Já no Instituto Federal do Rio 
Grande do Norte (IFRN), ele em-
possou um reitor temporário.

"Realmente, para que ser-
ve um processo eleitoral de 
grandes proporções, envol-
vendo milhares de servidores 

Reitores eleitos nas universidades federais e não empossados 
por Bolsonaro criticam 'intervenções' do governo

Universitários fazem protesto contra nomeação de reitor da UFPI, em Teresina

Foto: Arquivo pessoal

Paes anuncia irmã gêmea de Rodrigo Maia 
para a presidência da Riotur

A nova leva de secretários 
anunciada pelo futuro pre-
feito Eduardo Paes (DEM) 
mistura nomes técnicos, 
como o de Marcus Fausti-
ni para a Cultura, e alianças 
estratégicas para a gestão. 
Filha do ex-prefeito César 
Maia e irmã gêmea do pre-
sidente da Câmara Federal, 
Rodrigo Maia, Daniela Maia, 
de 50 anos, foi a escolhida 
para assumir a presidência 
da Riotur, responsável pela 
organização do carnaval. Em 
coletiva nesta segunda-fei-
ra, Paes projetou que a folia 
de julho de 2021 "a maior 
festa da história do planeta".

"Entra uma pessoa com 
experiência e que tem o 
desafio de cuidar do meu 
coração, que é o carnaval. 
A gente vai, se Deus quiser, 
em julho, realizar a maior 
festa da história do planeta, 
celebrando o Rio e a alegria", 
disse Paes. 

A futura presidente da 
Riotur terá a difícil tarefa 
de organizar o atípico car-
naval em pleno inverno por 

conta da pandemia. Ela afir-
mou que ainda irá debater as 
melhores saídas para evitar 
uma folia irregular em feve-
reiro, sem os cuidados ne-
cessários.

"Eu acho que temos que 
esperar. Vai haver carnaval, 
mas com todas as preocupa-
ções relacionadas com o que 
a gente está vivendo. Feverei-
ro, não teremos. Foi transfe-
rido para julho e vai ser uma 
festa belíssima. Vamos tomar 
os cuidados necessários, e 
julho é o prazo perfeito para 
organizarmos tudo", afirmou 
Daniela, que ainda deve dis-
cutir a verba destinada às 
escolas de samba, polêmicas 
durante a gestão do atual pre-
feito Marcelo Crivella.

A Riotur também foi 
epicentro de uma crise do 
governo Crivella. Rafael 
Alves, irmão de Marcelo 
Alves, ex-presidente da ins-
tituição, foi alvo de investi-
gação do Ministério Público 
que apontava um suposto 
'QG da Propina' encabeçado 
por Rafael.

e estudantes em dezenas de 
cidades, se o seu resultado não 
for integralmente respeitado? 
A prática da democracia seria 
apenas uma mera formalidade 
na visão de nossos represen-
tantes políticos?", afirmam os 
signatários da carta aberta.

No dia 26 de novembro, 
Bolsonaro afirmou, em live do 
Facebook, que não quer "inter-
ferir politicamente em lugar 
nenhum", mas que verifica os 
nomes das listas encaminhadas 
pelas universidades e detecta 
candidatos "militantes".

"Mas o que é comum chegar 
na minha mesa: lista tríplice! Daí 
a gente pesquisa a vida da pes-
soa, pessoas trazem informações, 
chega na nossa frente, chega, daí 
chega a informação: esse cara é 
do PSOL, esse outro é do PT, esse 
outro é do PCdoB. A gente não 
deve escolher ninguém por ques-
tão ideológica, mas a gente vê que 
são militantes e qualquer um que 
você escolhe, nesse quesito, se 
bem que esse não é o critério mais 
adequado para se excluir ou não 
alguém dessa lista, mas (inaudí-
vel) isso compromete!”, disse.

fortalecimento da Casa.
"Então, a nossa candidatura 

não é contra ninguém, ela não é 
contra o governo, ela não é con-
tra o Arthur Lira. O nosso candi-
dato é a favor da democracia, é a 
favor da Câmara dos Deputados 
e representa esse movimento 
que é muito mais amplo que os 
partidos de centro e centro-di-
reita. É um movimento que cer-
tamente vai atingir a maioria da 
Câmara dos Deputados porque 
todos viram que, na indepen-
dência da Câmara, a Câmara saiu 
valorizada", afirmou Maia.

O deputado Arthur Lira (PP-AL), 

líder do Centrão, é o candidato 
apoiado pelo governo de Jair Bol-
sonaro à presidência da Câmara.

Retomada da pauta 
de votações

Ao longo da entrevista, Maia 
reforçou diversas vezes a neces-
sidade de se retomar a agenda 
de votações de pautas impor-
tantes na Câmara.

As negociações estão há sema-
nas sob os impactos do período elei-
toral e da indefinição sobre se Maia 
e Alcolumbre poderiam se reeleger.

"Acho até que tem alguma coisa 
positiva: enfim, o governo vai po-

der voltar para Câmara para a vo-
tação daquilo do que é prioritário 
na Câmara e no Senado. Porque o 
governo, de certa forma antecipou 
a minha sucessão, esqueceu de 
projetos importantes. Ninguém 
votou a PEC emergencial", disse.

Ao defender a priorização da 
aprovação da PEC emergencial, 
Maia lembrou que a medida 
fiscal será necessária para, por 
exemplo, a ampliação dos be-
nefícios sociais.

"Vamos agora acabar com 
as desculpas, sentar na mesa 
e aprovar o que é importante", 
afirmou.
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v i c e - p r e -
sidente da 
Re p ú b l i c a , 
H a m i l t o n 
Mourão, dis-
se na manhã 
desta segun-
da-feira (7) 
que espera 
ter até o fim 

de 2021 cerca de 150 milhões de 
brasileiros vacinados contra a 
Covid-19 em todo o país. No en-
tanto, Mourão não mencionou 
a vacina de qual fabricante será 
utilizada e nem detalhou o pla-
no de imunização.

“Brevemente nós vamos 
voltar a estar reunidos, como 
sempre estivemos, pois vamos 
dispor da vacina, a vacina que 
será distribuída em todo terri-
tório nacional. Esperamos até o 
final de 2021 termos em torno 

O
de 150 milhões de brasileiros 
vacinados, que é um número 
extremamente significativo e, 
consequentemente, termos a 
capacidade de retomar a nor-
malidade nas nossas vidas”, 
afirmou durante entrevista na 
Associação Comercial de São 
Paulo, em comemoração aos 126 
anos da entidade.

O número citado por Mou-
rão é superior aos 109,5 mi-
lhões de pessoas citadas pelo 
Ministério da Saúde em 1º de 
dezembro. O vice-presidente 
não explicou a divergência.

Na ocasião, o Ministério da Saú-
de disse que a estimativa é que a 
vacinação ocorra "em duas doses, 
como previsto pelos esquemas 
vacinais dos imunizantes já ga-
rantidos pelo Ministério da Saúde 
– Fiocruz/AstraZeneca e por meio 
da aliança Covax Facility".

Mourão diz que 150 milhões de 
brasileiros devem ser vacinados 
contra Covid-19 até o fim de 2021

Vice-presidente Hamilton Mourão durante palestra na Associação Comercial de SP

Durante a palestra, o vice-
-presidente também disse que 
o governo agiu de "forma efi-
ciente" durante a pandemia e 
evitou um colapso do sistema 
com o repasse de recursos para 
estados e municípios, com a 
compra de recursos necessá-

rios e a distribuição de profis-
sionais da saúde.

Em novembro, o presidente 
Jair Bolsonaro afirmou em pare-
cer enviado ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF) que o Ministé-
rio da Saúde não dá tratamento 
diferenciado às vacinas em de-

senvolvimento pela China e pela 
Universidade de Oxford.

As chamadas "definições preli-
minares da estratégia" não citam 
a vacina CoronaVac, da farmacêu-
tica chinesa Sinovac, que está na 
fase final de testes e já tem previ-
são de distribuição no Brasil.

O ministro da Saúde, Eduar-
do Pazuello, vai se reunir com 
governadores na terça-feira pela 
manhã para discutir sobre a in-
corporação de novas alternati-
vas de vacina contra Covid-19 e 
alinhar as estratégias de vacina-
ção nos estados.

A agenda foi confirmada 
nesta segunda-feira após a 
emissão de uma nota pelo Con-
selho Nacional de Secretários 
de Saúde (Conass), no sábado, 
pedindo que todas as vacinas 
contra Covid-19 sejam incorpo-
radas no Programa Nacional de 
Imunizações (PNI).

A expectativa de governado-
res é que o ministro informe so-
bre a evolução das negociações 
com outros laboratórios desen-
volvedores de vacina, como a 
farmacêutica Pfizer.

— Se houver uma definição de 
que o governo vai incluir todas 
vacinas aprovadas pela Anvisa 
no PNI, isso amplia a capacidade 
de compra e produção do Brasil 
e reduz o tempo para vacina-
ção — afirmou o governador do 
Piauí, Wellington Dias (PT), pre-
sidente do Consórcio Nordeste.

De acordo com Dias, é impor-

Ministro da Saúde vai se reunir com governadores 
para discutir novas opções de vacina

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello

Foto: Jorge William

Moraes decide que Bolsonaro não pode desistir 
de prestar depoimento à Polícia Federal

O ministro Alexandre de Mora-
es, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), decidiu que o presidente 
Jair Bolsonaro não pode desistir 
previamente de prestar depoi-
mento no inquérito que investiga 
suposta interferência política dele 
na Polícia Federal.

Moraes também determinou 
que cabe ao plenário da Corte de-
finir a forma do depoimento — se 
presencial ou por escrito.

A abertura do inquérito foi 
autorizada no final de abril e tem 
como base a denúncia feita pelo 
ex-ministro da Justiça Sergio 
Moro, que pediu demissão alegan-
do suposta tentativa de Bolsonaro 
de interferir na Polícia Federal para 
proteger familiares e aliados.

O presidente, por meio da Ad-
vocacia-Geral da União (AGU), 
disse no fim de novembro que op-
tou por não prestar o depoimen-
to. Para Moraes, relator do caso, 
não cabe a Bolsonaro determinar 
como será ouvido.

"A forma de interrogatório 
do Presidente da República será 
definida em decisão do plenário 
do Supremo Tribunal Federal", 
escreveu Moraes.

Argumentos do ministro
Segundo Moraes, a Consti-

tuição não dá a um investiga-

do ou réu o direito de recusa 
prévia e genérica de determi-
nações legais.

Para o ministro, Bolsonaro po-
deria usar sua prerrogativa de ficar 
em silêncio durante a oitiva, mas 
não comunicar desistência.

“A Constituição Federal con-
sagra o direito ao silêncio e o 
privilégio contra a autoincri-
minação, mas não o 'direito de 
recusa prévia e genérica à ob-
servância de determinações le-
gais' ao investigado ou réu, ou 
seja, não lhes é permitido re-
cusar prévia e genericamente a 
participar de atos procedimen-
tais ou processuais futuros, 
que poderá ser estabelecidos 
legalmente dentro do devido 
processo legal, mas ainda não 
definidos ou agendados, como 
na presente hipótese.”

Moraes argumentou que a lei 
prevê o depoimento para asse-
gurar ao acusado um julgamento 
justo.

“Dessa maneira, será o inves-
tigado quem escolherá o direito 
de falar no momento adequado 
ou o direito ao silêncio parcial 
ou total; mas não é o investiga-
do que decidirá prévia e generi-
camente pela possibilidade ou 
não da realização de atos proce-
dimentais", escreveu.

tante a aquisição de múltiplas va-
cinas para reduzir a dependência 
de apenas um fornecedor.

— Quando compro só de um 
laboratório fico nas mãos da ca-
pacidade de produção daquele 
laboratório, quando compro de 
variados passo a ter o forneci-
mento de vários, o que permite 
uma sequência de entrega em 
prazo curto. Queremos que no 
máximo em junho todos os gru-
pos prioritários tenham recebido 
ao menos uma dose.

O governador afirmou 
que os gestores estaduais 

estão dispostos a adaptar 
a rede de frio para adquirir 
vacinas como a Pfizer, que 
demandam capacidade de 
refrigeração a -70°. 

Nesta segunda-feira, o go-
verno de São Paulo informou 
que a vacinação no estado 
começa no dia 25 de janeiro 
para profissionais de saúde, 
pessoas com mais de 60 anos 
e indígenas e quilombolas. O 
estado utilizará a CoronaVac, 
desenvolvida pelo Instituto 
Butantan em parceria com o 
laboratório chinês Sinovac.
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Polícia Mi-
litar não 
r e a l i z o u 
operação no 
Barro Ver-
melho, bair-
ro de Duque 
de Caxias, 
na Baixada 
Fluminense, 

onde as primas Rebecca Beatriz 
Rodrigues Santos, de 7 anos, e 
Emilly Victoria da Silva Morei-
ra Santos, de 4, foram baleadas 
e mortas. Essa foi a afirmação 
da porta-voz da PM, a tenente-
-coronel Gabryela Dantas, na 
manhã desta segunda-feira, dia 
7. Segundo a porta-voz, os cin-
co agentes foram atender uma 
ocorrência de furto de veículo 
no local. De acordo com a te-
nente-coronel, "seria leviano 
levantar qualquer suspeita de 

A
que a morte das meninas tenha 
alguma correlação com esse 
deslocamento dos policiais".

— Eles disseram que não 
atiraram e, neste momento, 
seria leviano levantar qual-
quer suspeita de que real-
mente a morte das meninas 
tenha alguma correlação 
com esse deslocamento dos 
policiais. Nós realizamos 
treinamentos sobre incur-
sões ou em operações poli-
ciais que podem ser efetua-
das em caráter excepcional 
nas comunidades. Nesse 
caso, nós falamos que não 
houve operação, não estava 
havendo incursão — disse a 
porta-voz, que completou:

— O treinamento ensina para 
nunca entrar atirando. Nós en-
tramos de uma forma técnica, 
dentro da operacionalidade 

PM diz que não fez operação e que 
é leviano acusar os policiais pelas 
mortes de primas na Baixada

As primas Rebecca, de 7 anos, e Emilly, de 4

Dois policiais militares fo-
ram assassinados em dois as-
saltos ocorridos num intervalo 
de menos de 24 horas na Baixa-
da Fluminense. Morto ao ten-
tar impedir um roubo em uma 
loja de Mesquita, o cabo da PM 
Derinaldo Cardoso dos Santos, 
de 34 anos, foi enterrado no 
sábado, no cemitério Jardim 
da Saudade, em Sulacap, Zona 
Oeste do Rio. No mesmo dia, 
outro policial, o cabo Douglas 
Constantino, de 37 anos, tam-
bém foi morto a tiros por crimi-
nosos em uma loja no bairro do 
Corumbá, em Nova Iguaçu.

Derinaldo era lotado no 20º 
BPM (Mesquita) e foi atingido 
por um tiro na cabeça na sexta-
-feira. Levado ao Hospital Geral 
de Nova Iguaçu, ele não resis-
tiu ao ferimento e morreu na 
própria sexta-feira. Outra pes-
soa que estava na loja foi ferida 
na coxa. Na fuga, os criminosos 
roubaram um veículo da Pre-
feitura de Mesquita, levando 
seus ocupantes como reféns. 
Eles foram liberados, e o veí-
culo, abandonado na Avenida 
Brasil, na altura de Realengo.

Dois suspeitos presos
Ontem foi preso Jonathan 

Santos Targino, suspeito 

Em menos de 24 horas, dois PMs são 
mortos no Rio de Janeiro

Os cabos Derinaldo (à direita) e Douglas: ambos baleados em lojas da Baixada durante assaltos

Foto: Reprodução

Flordelis faz homenagem ao pastor Anderson após audiência: 
'os grandes sonhos da minha vida morreram com ele'

Um dia após mais uma audiência 
do processo no qual é acusada de ser 
mandante do assassinato do marido, 
a deputada federal Flordelis dos San-
tos usou as redes sociais para fazer 
uma homenagem ao pastor Ander-
son do Carmo. No sábado, ela expres-
sou em uma publicação que sente 
saudades do companheiro e apon-
tou que tem sido alvo de mentiras.

"Os grandes sonhos da minha 
vida morreram com ele, porque 
somente com ele seria possível 
realizá-los. Juntos nos completá-
vamos. Sinto muito a sua falta. A 
verdade vai aparecer, meu Nem, e 
a Justiça será feita".

Após perder guarda: 
'Absurdo tirar uma filha de 

uma mãe', diz Flordelis
Ainda no mesmo dia, Florde-

lis fez uma live cantando louvo-

res em casa, ao lado da mãe e de 
dois amigos. A deputada faz as 
transmissões frequentemente. 
Além das orações, era comum 
que fizesse comentários sobre o 
processo com o seguidores que a 
companhavam ao vivo.

Deputada: Advogado de famí-
lia do pastor contesta imunida-
de parlamentar e pede prisão de 
Flordelis à Justiça

As falas geraram reação de 
uma das testemunhas do caso, 
a empresária Regiane Rabello, 
que alegou ter sido ameaçada 
por Flordelis durante uma das 
transmissões. Na sexta-feira, a 
deputada foi proibida pela juí-
za Nearis dos Santos Carvalho 
Arce, da 3ª Vara Criminal de Ni-
terói, de fazer vídeos ao vivo na 
internet mencionando testemu-
nhas no processo.

pela morte do PM Derinal-
do Cardoso. A PM informou 
ainda que equipes prende-
ram um suspeito que teria 
dado cobertura à dupla que 
roubava o estabelecimento. 
Em nota, a corporação in-
formou que os criminosos 
foram presos em ação de 
equipes da Subsecretaria de 
Inteligência da Polícia Mili-
tar, do 14ºBPM (Bangu) e do 
2º Comando de Policiamen-
to de Área, apoiadas pela Se-
cretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária. Os 
bandidos foram localizados 
em um imóvel na Vila Ken-
nedy, na Zona Oeste do Rio.

O 20ºBPM recebeu denún-
cia de que a arma do crime 

estaria escondida no bairro 
de Padre Miguel. Equipes do 
20º e do 14º BPMs foram ao 
endereço indicado e locali-
zaram um revólver calibre 
38 com numeração raspada e 
cinco munições.

Mais cedo, o governador 
em exercício, Cláudio Castro, 
havia se pronunciado sobre a 
morte do policial no Twitter. 
“Seguimos com a investiga-
ção do assassinato do cabo 
Derinaldo Cardoso, em Mes-
quita. Um jovem que desde 
2013 estava na polícia e mui-
to orgulhava seus colegas de 
farda e familiares. Estamos 
de luto por essas perdas, mas 
determinados a elucidar am-
bos os casos”, escreveu.

que o caso requeira, mas nós 
não entramos atirando.

Segundo a tenente-coronel, 
na noite de sexta-feira, dia 4, os 
policiais informaram que foram 
verificar a ocorrência de furto e 
que ouviram disparos na loca-
lidade. Ainda conforme a por-
ta-voz, na versão dos PMs, eles 
não revidaram.

— A polícia militar lamenta 

profundamente as mortes das 
meninas Emilly e Rebecca. Não 
houve operação, incursão. O 
que aconteceu no dia foi que 
nós tivemos um chamado so-
bre furto de veículo naquela 
localidade. Os policiais foram 
até lá e aguardaram na esqui-
na a saída do veículo da co-
munidade. Como não saía e já 
estava passando 20 minutos, 

já estava anoitecendo numa 
localidade que tem confron-
tos normalmente, eles ini-
ciaram um deslocamento. 
Foi quando eles constataram 
disparos de arma de fogo. 
Em depoimento, eles disse-
ram que não revidaram. Eles 
aumentaram a velocidade, e 
isso é confirmado pelo GPS — 
disse a militar.

Flordelis é acusada de ser mandante do assassianto do marido, pastor Anderson do Carmo

Foto: Reprodução
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“novo nor-
mal” chegou 
também ao 
Miss Plus Size 
Rio de Janei-
ro 2020, con-
curso criado 
pelo produ-
tor Eduardo 
Araúju que 

levanta a autoestima das mu-
lheres que vestem manequins 
a partir do 44. No próximo dia 
8, terça-feira, a partir das 18h, o 
concurso será transmitido, via 
internet, diretamente do Tea-
tro Carlos Gomes, em formato 
de programa de TV, pelo canal 
do produtor Marcos Salles no 
YouTube (@040661ms). Além 
disso, o concurso deste ano vai 
premiar a categoria sênior, em 
que participam mulheres com 
mais de 40 anos, e terá partici-
pação do público no Instagram 
do perfil @missplussizerjofi-
cial – as fotos serão postadas e 
a candidata que tiver mais co-
mentários ganhará na categoria 
Popular.  E mais: haverá uma 
apresentação da cantora Thalita 
Pertuzzatti, que fará uma ho-
menagem à cantora norte-ame-
ricana Whitney Houston.

O concurso vai seguir todos 
os protocolos de saúde reco-
mendados pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), com 
aferição de temperatura, dis-
tanciamento entre as 21 candi-
datas, uso de máscaras e álco-
ol em gel nos bastidores. Em 
tempos de pandemia, a direção 
do concurso adaptou-se e mu-
dou, inclusive, o tão esperado 
momento da premiação. Pela 
primeira vez, a vencedora fará 
sua própria coroação e também 
colocará sua própria faixa, tudo 
para não haver contato e, conse-
quentemente, contágio.

“Tivemos de nos reinventar 
mesmo! O concurso não vai 
contar com público, nem com 
as torcidas organizadas das 
candidatas, mas vai ser realiza-
do com responsabilidade, com 
amor ao próximo, dentro de 
todos os protocolos determi-
nados pela OMS. Como tudo na 
vida tem um lado positivo, pos-
so dizer que vou realizar um so-

O
nho e atender aos amigos e fãs 
que sempre me disseram que 
eu precisava ter um programa 
de TV. Não será um programa 
de TV exatamente, porque vai 
ser no YouTube, mas terá esse 
formato de televisão, em que 
eu me sinto muito confortável. 
Com todas as dificuldades des-
te ano pandêmico, estou feliz”, 
confessa Eduardo Araúju, que, 
além do concurso Miss Plus 
Size, idealizou e realiza, anual-
mente, o projeto “Senhoras do 
Calendário”, cuja edição 2021 
homenageia as drag queens.

As candidatas ao título de 
Miss Plus Size Rio de Janeiro 
2020 vão desfilar em trajes 
de gala e de maiô, e o evento 
contará também com desfile 
das marcas apoiadoras: Lumi-
ére Noivas, Valentines Modas, 
Sedução Sey Fashion e Han-
na Bronze. Vinte e uma can-
didatas de diferentes bairros 
cariocas – de Jacarepaguá ao 
Complexo da Maré, passando 
por Madureira e Irajá – e mu-
nicípios do Estado do Rio de 
Janeiro – Niterói, São Gonça-
lo, Maricá, Nova Iguaçu, Bel-
ford Roxo, além da Cidade 
Maravilhosa – vão concorrer 
em várias categorias, além 
da principal (que inclui rai-
nha, primeira princesa e se-
gunda princesa):

- Simpatia (em que as pró-
prias candidatas votam entre si)

- Fotogenia (candidata es-
colhida por fotógrafos profis-
sionais )

- Virtual (candidata esco-
lhida pelas coordenadoras do 
concurso nacional: as produ-
toras culturais Kessia Pessoa, 
Jaque Queiroz, Jeniffer Mo-
nara, Andrea Gonçalves, Karla 
Rezende, Renatha Silva e Nan-
da Martinez)

- Sênior
- Elegante
- Popular (escolhida no Insta-

gram)
A Miss Plus Size ganhará um 

fim de semana em Itaipava, um 
ensaio fotográfico do fotógrafo 
Marcos Salles, um agenciamen-
to da produtora Faro, um vesti-
do exclusivo do estilista Antony 
Almeida, entre outros prêmios.

Muitas novidades 
noMiss Plus Size Rio 
de Janeiro 2020

Jurados:
Adriano Antony- ator
Carlinhos de Jesus – Coreó-

grafo
Manu Mendes - digital in-

fluencer
Symoni Silva - Miss Plus Size 

Rio de Janeiro 2019
Fernanda Gonçalves - estilis-

ta
Fernanda Borrielo - gestora 

cultural
Paulo Valentines - empresá-

rio
Amanda Regina, Carol 

Falcão, Cris Mantovani, Dé-
bora Andrade, Gabriela Fa-
ria, Gleise Oliveira, Jéssica 
Medeiros, Larissa Ferraz, Li-
zza Alves, Marcela Yamalu, 

Mariana Rangel, Marineide 
Vitório, Maylla Rage, Palo-
ma Santos, Patrícia Rodri-
gues, Paula Dutra, Priscila 
Nascimento, Priscila Torres, 
Suellen Costa, Tathiana Bar-
cellos e Thamires Albuquer-
que são as candidatas do 
concurso Miss Plus Size Rio 
de Janeiro 2020.

Serviço:
Miss Plus Size Rio de Janeiro 
2020
Desfile e concurso
Data: 8 de dezembro (terça-feira)
Horário: 18h
Local: YouTube (@040661ms), 
ao vivo, diretamente do Teatro 
Carlos Gomes
Gratuito



Música

b a n d a 
P r i m e i r o 
Amor irá 
comandar 
o palco do 
Bar do Zeca 
Pagodinho 
todas as 
terças-fei-

ras durante o mês de Dezem-
bro, sempre às 20h30min.

Para o repertório, prepara-
ram um cardápio musical bem 
variado com canções de artis-
tas consagrados como, Raça 
Negra, Soweto, Jeito Moleque, 
Art Popular, Negritude Júnior, 
SPC, Exaltasamba, Dilsinho, 

SAMBINHA DO PRIMEIRO 
AMOR NO BAR DO 
ZECA PAGODINHO

A Endereço: Av. das Américas, 
8585 – Shop. Vogue Square – B. da 
Tijuca

Dia: 08 de Dezembro (terça-fei-
ra)

Horário: 20h30min
Telefone: (21) 3030-9097
Couvert Artístico: R$ 25,00

Capacidade: 50% do público
Faixa etária: 18 anos
Aceita todos os cartões de débi-

to e crédito
OBS: *Não fazemos reservas de 

mesas
         * Entrada somente com más-

caras

DA REDAÇÃO contato@jornalpovo.com.br

Foto: Divulgação
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CCulturando ulturando Ferrugem, Thiaguinho, Imagi-
nasamba, Turma do Pagode e 
outros. Eles prometem levar 
o público para uma viagem 
através do tempo e assim re-
cordar grandes clássicos do 
samba e do pagode.

Primeiro Amor, é uma banda 
conceito que fala do amor de 
ontem, hoje e de sempre, e já se 
apresentou em diversas casas 
de shows pelo Rio de Janeiro, 
além de ser considerado o bloco 
carnavalesco mais amoroso da 
cidade e vem, desde 2013, pu-
xando milhares de foliões e agi-
tando o carnaval o carioca.

Primeiro Amor é formado por: 
César Junior (voz), Charles Reis 
(sax/flauta), Charles Cunha (con-
trabaixo), Rafael Garcez (voz), Iris-
tauana Palhano (bateria), Ricardo 
Campos (violão), Wagner Gomes e 
Bruno Barreto (percussão).

Serviço – Sambinha do Primei-
ro Amor

Local: Bar do Zeca Pagodinho

Foto: divulgação

ou Jeane Miranda, 
28 anos, mãe, moro 

na abolição no Rio de 
Janeiro, formada em 

estética e cosmetologia 
há 8 anos e gestão em-

presarial. Sou microem-
presária, possuo uma clínica de estética em 
Madureira, trabalho como modelo fotográfica 
e digital influencer, fui a ganhadora pela inter-
net do concurso Musa Verão 2020 em janeiro.

Já participei do Band Sábado é Show na 
rádio bandeirantes que passava todo sá-
bado com o quadro de Saúde e Bem Es-
tar, falando dicas de beleza. Fui premia-
da com o selo de qualidade e referência 
nacional 2018 como melhor estética. 
Fui bailarina de 4 anos até meus 16 anos 
e agora busco manter uma boa forma e 
uma vida mais saudável e compartilho 
tudo com meus seguidores no Insta-
gram @jeanemiranda.
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dair Hell-
mann está 
de saída do 
Fluminense. 
O técnico re-
cebeu uma 
proposta do 
Al Wasl, dos 
E m i r a d o s 
Árabes Uni-

dos, e já comunicou ao Trico-
lor que aceitou a oferta. Como 
a segunda-feira é de folga, ele 
irá se despedir dos jogadores 
e funcionários nesta terça, 
quando também assinará a 
rescisão de contrato, válido 
até o fim deste mês.

A oferta do Al Wasl gira em 
torno de US$ 2,1 milhões por 18 
meses (R$ 10,7 milhões) mais 
premiações. O que corresponde-
ria a R$ 600 mil por mês apenas 
em vencimentos. Atualmente 
o treinador recebe cerca de R$ 
250 mil. O auxiliar-técnico Mau-
rício Dulac também seguirá com 
Odair para o clube árabe.

O
O treinador vinha receben-

do sondagens do futebol ára-
be desde antes de chegar ao 
Tricolor, no começo de 2020. 
Inclusive, chegou a abrir mão 
de prosseguir com algumas 
conversas para seguir no clu-
be. Diante de nova investida, 
desta vez oficial, acabou mu-
dando de posição.

As constantes críticas nas 
redes sociais, mesmo diante 
da boa classificação no Cam-
peonato Brasileiro (o Flu é o 5º 
colocado), também têm gerado 
incômodo no técnico, que, in-
clusive, fez um desabafo após a 
vitória sobre o Athletico-PR.

- Na rede social tudo pode, 
né?! As pessoas ficam escondi-
das atrás de um computador. 
E às vezes se dizendo torce-
dor do Fluminense, mas com 
certeza não são, porque só 
atrapalham. Atrapalha o am-
biente só falar coisa negativa. 
Aí quando acontece a derrota, 
aquilo tudo se potencializa, o 

Odair Hellmann recebe proposta 
de clube dos Emirados Árabes e 
está de saída do Fluminense

Odair Hellmann, técnico do Fluminense

que não deveria acontecer. Não 
deveria nem ter voz esse tipo 
de situação. E dar ênfase ao 
verdadeiro torcedor. Não que o 
torcedor não tem direito de co-
brar, de criticar, pelo contrário. 
Eu estou falando de uma parte 
bem específica, não estou fa-
lando do torcedor.

Com contrato apenas até o 
fim deste ano, Odair e Fluminen-
se chegaram a abrir negociações 
para uma renovação até o fim 
de 2021. Em novembro, porém, 
o treinador pediu para adiar as 
conversas para o fim do ano.

Odair deixará o Fluminense 
com 50 jogos, 24 vitórias, 12 em-

pates e 14 derrotas, um aproveita-
mento de 56%. O time ocupa a 5ª 
colocação do Campeonato Brasilei-
ro, dentro da zona de classificação 
para a Libertadores. Pelo tricolor, o 
técnico foi campeão da Taça Rio, vi-
ce-campeão carioca, deixou a Copa 
Sul-Americana na 1ª fase e chegou 
até a 4ª fase da Copa do Brasil.


