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vacina de 
imunização 
contra a co-
vid-19 é um 
dos passos 
que ajuda-
rão a con-
tar a pro-
l i f e r a ç ã o 

do vírus, mas não o único. 
Especialistas explicaram, em 
entrevista ao DIA, o porquê é 
importante o uso da másca-
ra mesmo após a vacinação 
contra o novo coronavírus. 
Para o infectologista da UFRJ 
Edimilson Migowski, o uso 
do equipamento será essen-
cial na fase inicial pelo fato 
de ainda não se saber o grau 
de eficiência da vacina. "Nós 
ainda não sabemos como 
essa vacina irá se comportar, 
então há a recomendação do 
uso da máscara. A tendência 
é que no começo as pessoas 
respeitem, depois, continua 
usando só aqueles que apre-
sentarem sinais e sintomas 
de infecção viral". 

Já Renato Kfouri, infecto-
logista e presidente do De-
partamento de Imunizações 
da Sociedade Brasileira de 

A
Pediatria, afirmou que o uso 
da máscara é importante por 
dois motivos: Possível qua-
dro de reinfecção e a ques-
tão da coletividade. "O seu 
comportamento influencia 
nos outros. Ninguém sai com 
uma placa dizendo "eu já 
tive a doença", então é uma 
questão de humanidade e 
de respeito com o próximo. 
É prudente que todos usem 
por uma questão social e pre-
venção de outras doenças 
respiratórias também."

Além disso, Kfouri disse 
que casos de reinfecção são 
muito raros, mas que pode 
acontecer. "Quem teve recen-
temente, dificilmente pegará 
de novo, porém, a gente reco-
menda o uso da máscara, as 
medidas de higiene e distan-
ciamento.

A importância do uso 
da máscara

O uso de máscaras de pro-
teção facial já era apontado 
pela OMS (Organização Mun-
dial da Saúde) e por autorida-
des sanitárias do país como 
uma importante medida de 
proteção e de prevenção à 

Covid-19: Especialistas 
explicam o porquê de usar a 
máscara mesmo após a vacina

propagação do coronavírus. 
As mesmas impedem a disse-
minação de gotículas expeli-
das do nariz ou da boca, fun-
cionando como uma barreira 
física contra a propagação do 
vírus.

A máscara deve ser usada 
sempre que a pessoa precisar 
sair de casa, higienizando as 
mãos antes e depois de colo-
cá-la. Ela deve cobrir a boca e 
o nariz, e dever ser amarrada 
acima das orelhas e abaixo da 
nuca, para diminuir o espaço 
entre o rosto e o equipamen-
to. Também é importante 
lavar a máscara sempre que 
chegar em casa.

Vacinação no Brasil
Ainda não foi divulgada uma 

data para que as pessoas come-
cem a ser vacinadas no Brasil, 
porém, o Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(CFOAB) tenta obter uma limi-
nar para obrigar o governo fe-
deral a comprar vacinas contra 
a covid-19 que já tenham sido 
aprovadas por autoridades sa-
nitárias no exterior, mesmo sem 
registro da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa).

É o caso, por exemplo, da va-
cina da Pfizer, que já começou 
a ser aplicada no Reino Unido 
e nos Estados Unidos. O ofício 
foi enviado na ação que aponta 

omissão do governo Jair Bolso-
naro em traçar um plano nacio-
nal de imunização.

"A ausência de registro no 
órgão regulador nacional tem 
sido utilizada como subterfúgio, 
pelo Ministério da Saúde, para 
se furtar a apresentar um plano 
detalhado e factível de vacina-
ção da população brasileira", 
argumentam o presidente da 
OAB, Felipe Santa Cruz, o presi-
dente da Comissão Nacional de 
Estudos Constitucionais da en-
tidade, Marcus Vinicius Furtado 
Coêlho, e as advogadas Karoline 
Ferreira Martins e Lizandra Nas-
cimento Vicente, que subscre-
vem o documento.

O uso de máscaras de proteção facial já era apontado como uma importante medida de proteção e de prevenção à propagação do coronavírus
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Profissionais de educação do 
município do Rio se reuniram, 
nesta segunda-feira, em frente ao 
Palácio da Cidade, em Botafogo, 
na Zona Sul, para realizar um ato 
simbólico contra a manutenção 
da abertura das escolas munici-
pais e pelo pagamento do déci-
mo terceiro salário.

Respeitando os protocolos de 
distanciamento social e com o 
objetivo de evitar aglomeração, 
o Sindicato Estadual dos Profis-
sionais de Educação do Rio de 
Janeiro (Sepe RJ), escalou seis di-
retores para protestarem presen-
cialmente segurando faixas. Uma 
das faixas tinha os dizeres "Esco-
las Fechadas, Vidas Preservadas".

"O protesto tem dois eixos. O 
primeiro eixo é o fechamento to-
tal das escolas, porque algumas 
escolas continuam abertas. So-
bretudo porque diretores e fun-
cionários estão sendo obrigados 
a ir às escolas, colocando as vi-
das deles em risco. O segundo 
eixo é o pagamento do décimo 
terceiro, que não está garantido 
e o governo ainda não apresenta 
soluções concretas sobre quan-

Profissionais de educação do Rio protestam pelo 
fechamento das escolas e pagamento do 13º

Profissionais de educação da rede municipal do Rio fazem ato simbólico em frente ao Palácio da Cidade

Foto: Divulgação

Psicólogo explica comportamento de pessoas que deixam 
de se proteger da Covid, mesmo sabendo dos riscos

O estatístico e doutor em 
psicologia Altay de Souza 
afirmou em entrevista ao 
podcast "O Assunto", que 
a dificuldade em manter o 
autocontrole ajuda a expli-
car o comportamento de 
quem coloca a si e ao pró-
ximo em perigo participan-
do de aglomerações e até 
festas clandestinas mesmo 
diante do avanço do contá-
gio do novo coronavírus em 
boa parte do país.

Souza, que pesquisador da 
Unifesp e apresentador do 
podcast de divulgação cien-
tífica Naruhodo, afirma ainda 
que o comportamento não 
aparece unicamente ente os 
jovens. "Aparece em todas as 
pessoas", disse Souza.

“Os jovens são menos ap-
tos a pensar no futuro longín-
quo do que no prazer imedia-
to”, afirma. “Para eles, é mais 
difícil associar ação com re-
sultado”.

Próximo x distante
Souza explica que autocon-

trole é a capacidade de espe-

rar para ter um ganho maior 
no futuro frente a um ganho 
menor imediato. "É basica-
mente a capacidade de você 
esperar", explica Souza.

O doutor em psicologia 
lembra que a falta de autocon-
trole ocorre quando a pessoa 
é muito mais motivada pelo 
ganho próximo do que por 
um ganho distante. No caso 
dos jovens ele aponta que 
para muitos deles a "proxi-
midade" está nos stories dos 
amigos nas baladas, em con-
traponto com a distância dos 
relatos dos casos ou das notí-
cias de pessoas que adoecem.

Ele dá um exemplo do tipo 
de pensamento que passa 
pela cabeça dos mais jovens:

"Eu não acho que por exem-
plo, a minha vó vai ficar doen-
te por minha causa, porque 
eu tomei uma cerveja no final 
de semana passado porque eu 
tenho muita dificuldade de 
associar a minha ação com o 
resultado. Isso acontece com 
todas as pessoas, porém nos 
adolescentes isso é mais for-
te", exemplifica Souza.

do vai pagar, de que forma vai 
pagar e se vai garantir até o dia 
20 pagamento para o funciona-
lismo", afirmou Gustavo Miran-
da, Coordenador do Sepe RJ.

Gustavo ainda explicou que o 
protesto foi realizado em frente 
ao Palácio da Cidade, com o ob-
jetivo de mostrar que "o culpado 
de todo esse processo ainda é o 
Prefeito Crivella".

O Sepe RJ está na luta #Greve-
PelaVida, desde o dia 30 de julho, 
contra a volta às aulas presen-
ciais, devido a pandemia da co-

vid-19. O sindicato entende que 
não há condições sanitárias para 
o retorno das aulas presenciais. 
Problemas como falta de água, 
acesso restrito às despensa - que 
não dispõem de porta para a rua, 
obrigando o trânsito de funcio-
nários de outras empresas dentro 
do refeitório -, falta de ventilação 
nas salas, número limitado de ba-
nheiros, além da quantidade de 
alunos por turma, são apontados 
como gargalos para o cumpri-
mento dos protocolos sanitários 
em unidades da rede.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSIsenção Foto: Divulgação

ministro do 
Supremo Tri-
bunal Fede-
ral (STF) Ed-
son Fachin 
suspendeu, 
nesta segun-
da-feira (14), 
a alíquota 
zero para a 
importação 

de revólveres e pistolas. A isen-
ção tinha sido definida na última 
semana pela Câmara de Comér-
cio Exterior (Camex), vinculada 
ao Ministério da Economia, mas 
só passaria a valer no próximo 
dia 1º de janeiro.

Com a decisão de Fachin, fica 
mantido o imposto de importa-
ção atual, que é de 20% sobre o 
valor da arma. Fachin também 
determinou que a decisão indi-
vidual seja submetida à análise 
do plenário do Supremo, em 
data a ser definida.

A suspensão atende a um 

O
pedido do PSB, que contes-
tou o ato do governo em ação 
apresentada na semana passa-
da. Após a decisão, o advogado 
Rafael Carneiro, que assinou a 
ação do partido, afirmou que o 
decreto colocava em risco a se-
gurança da sociedade.

"O Supremo, mais uma vez, 
age com celeridade para preser-
var os valores da nossa Consti-
tuição Federal. Essa resolução 
colocava em risco a segurança da 
coletividade, ao facilitar a inser-
ção de armas no mercado. Além 
disso, não havia nenhum interes-
se social em zerar a alíquota de 
importação de armas em um país 
que paga altos impostos sobre 
outros itens essenciais", disse.

Na decisão, Fachin diz que "o 
risco de um aumento dramático 
da circulação de armas de fogo, 
motivado pela indução causada 
por fatores de ordem econômica, 
parece-me suficiente para que a 
projeção do decurso da ação jus-

Fachin suspende alíquota 
zero para importação de 
revólveres e pistolas

A isenção dos impostos facilita a compra de armas em todo o País

tifique o deferimento da medida 
liminar [decisão provisória]".

O ministro afirmou que a 
redução a zero da alíquota do 
imposto de importação sobre 
pistolas e revólveres, por contra-
dizer o direito à vida e o direito à 
segurança, viola o ordenamento 
constitucional brasileiro.

O relator também disse con-
siderar que a finalidade da isen-
ção é pouco evidente, sendo 
que “há razões para entender 
que seus objetivos podem não 
se coadunar com os mecanis-

mos de legitimação constitucio-
nal e a diligência devida”.

Fachin ressaltou que a segu-
rança dos cidadãos deve primei-
ramente ser garantida pelo Esta-
do, e não pelos indivíduos.

“É possível concluir que não 
há, por si só, um direito irrestrito 
ao acesso às armas, ainda que sob 
o manto de um direito à legítima 
defesa. O direito de comprar uma 
arma, caso eventualmente o Esta-
do opte por concedê-lo, somente 
alcança hipóteses excepcionais, 
naturalmente limitadas pelas 

obrigações que o Estado tem de 
proteger a vida”, disse.

O ministro ponderou ainda so-
bre os efeitos da medida no mer-
cado nacional.

"É inegável que, ao permitir a 
redução do custo de importação 
de pistolas e revólveres, o incen-
tivo fiscal contribui para a com-
posição dos preços das armas 
importadas e, por conseguinte, 
perda automática de competitivi-
dade da indústria nacional; o que 
afronta o mercado interno, consi-
derado patrimônio nacional".
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A Câmara aprovou nesta 
segunda-feira (14) um pro-
jeto que viabiliza a entrega, 
por parte da União, de R$ 58 
bilhões para estados e muni-
cípios nos próximos 17 anos.

Outros R$ 4 bilhões estão 
condicionados a futuros lei-
lões de petróleo dos blocos 
de Atapu e Sépia, na Bacia de 
Santos. Com isso, a expecta-
tiva é que o repasse chegue a 
R$ 62 bilhões.

A proposta é uma tenta-
tiva de solucionar um de-
sentendimento de 24 anos 
entre os entes federados 
e a União pelas perdas de 
arrecadação decorrentes 
da isenção da cobrança de 
ICMS de produtos destina-
dos à exportação - decorren-
tes da chamada Lei Kandir.

O texto foi aprovado por 
408 votos a 9, como já passou 
pelo Senado, segue agora à 
sanção presidencial.

O relator da matéria na 
Câmara, deputado Lucas Re-
decker (PSDB-RS), lembrou 
que o projeto chega “em bom 

Câmara aprova projeto que viabiliza repasse  
de até R$ 62 bilhões a estados e municípios

STF homologou acordo que encerra divergência de 24 anos sobre a Lei Kandir

Foto: Divulgação

STF notifica Ministério da Saúde para pedir datas 
de início e fim do plano de vacinação contra Covid

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) notificou o Ministério da 
Saúde, na manhã desta segunda-
-feira (14), sobre o prazo definido 
pelo ministro Ricardo Lewan-
dowski para que o governo defina 
as datas de início e término do 
plano nacional de vacinação con-
tra a Covid-19.

No domingo (13), Lewan-
dowski deu 48 horas para o go-
verno complementar o plano de 
imunização, entregue ao STF na 
sexta (11) e divulgado no dia se-
guinte. O prazo começa a contar a 
partir da notificação e, por isso, vai 
até quarta (16).

"O Ministério da Saúde foi no-
tificado nesta segunda-feira (14) 
da decisão do ministro Ricardo 
Lewandowski, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF). A pasta irá 
responder dentro do prazo de-
terminado, que é de 48h", confir-
mou a pasta à TV Globo.

O documento entregue pelo 
Ministério da Saúde ao STF na 
última semana prevê a disponibi-
lização de 108,3 milhões de doses 
para mais de 51 milhões de pesso-
as de grupos prioritários, dividi-
dos em quatro fases.

O plano, entretanto, não 
apresenta uma data para o 
início da vacinação dos inte-

grantes desses grupos, que in-
cluem profissionais de saúde 
e idosos, entre outros.

Anúncio do plano
Em nota divulgada neste 

domingo, antes da decisão do 
ministro, o Ministério da Saúde 
afirmou que "apresentar uma 
data, especificar um imuno-
biológico e apresentar infor-
mações sem a devida identifi-
cação de uma vacina aprovada 
pela Anvisa, não condiz com 
as práticas de segurança e efici-
ência do Programa Nacional de 
Imunizações da pasta, que não 
trabalha com fulcro em espe-
culações desprovidas de confir-
mações técnicas e científicas".

A pasta também informou que 
deve apresentar e detalhar o pla-
no à população na quarta – mes-
mo dia em que termina o prazo 
de Lewandowski – e que o docu-
mento ainda pode ser alterado 
durante a implementação.

Após a entrega do plano, o 
ministro Ricardo Lewandowski 
pediu o adiamento das ações que 
tratam do tema no STF, e o presi-
dente da Corte, ministro Luiz Fux, 
retirou os casos da pauta. A análi-
se estava prevista para começar 
na próxima quinta (17).

momento”, devido às dificul-
dades financeiras dos estados 
e municípios causadas pela 
pandemia da Covid-19.

Em maio, o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) homolo-
gou um acordo entre a União 
e os estados com a previsão 
de repasses de até R$ 65,6 bi-
lhões. Os R$ 3,6 bilhões res-
tantes dependem de aprova-
ção da proposta de emenda à 
Constituição (PEC) do Pacto 
Federativo, atualmente para-
da no Senado.

Divisão dos recursos
Os estados de São Paulo, 

Minas Gerais, Paraná e Rio 
Grande do Sul estão entre os 
principais beneficiários, mas 
todas as unidades da federa-
ção serão contempladas com 
os recursos.

A proposta estabelece a 
entrega direta de 75% dos re-
cursos aos estados e ao Dis-
trito Federal e 25% aos seus 
municípios. O valor dos fu-
turos leilões também respei-
tará essa proporção.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAfirmação Foto: Divulgação

P rocurado -
r i a - G e r a l 
da Repú-
blica (PGR) 
afirmou ao 
S u p e r i o r 
T r i b u n a l 
de Justiça 
(STJ) que a 
deflagração 

das primeiras fases da Opera-
ção Faroeste não interrompeu 
a "corrupção sistêmica" no 
Tribunal de Justiça da Bahia 
(TJ-BA), mas diminuiu a "con-
corrência" entre desembarga-
dores investigados.

A operação apura um su-
posto esquema de venda de 
sentenças para a legalização de 
terras griladas no Oeste do es-
tado, que, segundo a investiga-
ção, envolvia o uso de laranjas 
e empresas para dissimular be-
nefícios obtidos ilicitamente.

A
Nesta segunda-feira (14), 

a Polícia Federal e o Minis-
tério Público Federal (MPF) 
cumpriram uma nova etapa 
da Operação Faroeste, com 
a prisão temporária de duas 
desembargadoras do TJ da 
Bahia. A nova etapa foi au-
torizada pelo ministro Og 
Fernandes, do STJ. Antes da 
operação desta segunda (14), 
a quinta fase da operação, em 
24 de março, cumpriu 11 man-
dados expedidos, três deles 
de prisão temporária e outros 
oito de busca e apreensão. Na 
primeira fase, em novembro 
do ano passado, o presidente 
do tribunal e cinco magistra-
dos foram afastados.

A TV Globo teve acesso à de-
cisão que permitiu a nova fase 
da operação.

Ao requerer a nova etapa, 
a PGR afirmou que as desem-

Mesmo após operação da 
Polícia Federal, corrupção no TJ 
da Bahia continuou

Operação Faroeste: STJ manda prender desembargadoras da BA; Secretário da SSP é afastado

bargadoras Lígia Cunha e Ilo-
na Reis assumiram protago-
nismo com o afastamento de 
colegas alvos de etapas ante-
riores da Faroeste.

“A corrupção sistêmica no 
Tribunal de Justiça da Bahia 
não parou, após deflagração 
da Operação Faroeste, ao con-
trário, a concorrência dimi-
nuiu, com o afastamento dos 

desembargadores Gesilvaldo 
Britto, José Olegário, Maria da 
Graça Osório, Maria do Socorro 
Sandra Inês Rusciolelli. As de-
sembargadoras Lígia Cunha e 
Ilona Reis assumiram posição 
de destaque, nessa atividade 
econômica criminosa, optando 
a primeira por tentar obstruir 
as investigações contra ela e os 
integrantes de sua ORCRIM, ao 

passo que Ilona Reis tem pro-
curado ficar fora do radar, com 
afastamento e adiamento de 
julgamento que a possam colo-
car em risco”, escreveu a PGR.

A defesa de Lígia Ramos in-
formou que a prisão temporá-
ria é medida por demais grave 
e precipitada e que a desembar-
gadora nunca foi chamada para 
ser ouvida.
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O suspeito que acabou morto 
e outros três que foram presos 
na manhã desta segunda-feira, 
dia 14, numa ação conjunta das 
polícias Civil e Rodoviária Fede-
ral na Rodovia Washington Luiz 
fazem parte de uma quadrilha 
especializada em roubo de carga 
e centros de distribuição de mer-
cadorias. De acordo com o dele-
gado responsável pelo caso, os 
criminosos são também investi-
gados pela morte de um policial 
militar há cerca de quinze dias, 
no domingo de segundo turno 
das eleições municipais.

No último dia 29, o soldado 
Paulo Roberto dos Santos Fer-
reira Junior, de 36 anos, foi ba-
leado durante uma abordagem 
a um veículo suspeito de roubo 
de carga. Ele chegou a ser so-
corrido ao Hospital municipal 
Moacyr do Carmo, em Duque 
de Caxias, na Baixada Flumi-
nense, mas não resistiu aos fe-
rimentos. Um segundo agente 
também foi atingido, no braço.

Na ação desta segunda, um ho-
mem foi preso e outro ficou ferido 
depois de entrarem em confronto 
com equipes das policias Civil e 
Rodoviária Federal na altura do 
Km 119 da BR-040. O helicóptero 

Suspeitos envolvidos em tiroteio na Washington Luís 
fazem parte de quadrilha investigada por morte de PM 

Tentativa de assalto a carga e troca de tiros com policiais, paralisa a Rodovia Washington Luís

Na imagem, o Governador do DF, Ibaneis Rocha

Foto: Gabriel Monteiro

Foto: Reprodução

Freixo publica vídeo do Ministro da Saúde em 
festa na casa do Governador do DF: 'Vergonha'

O deputado federal Marcelo 
Freixo (PSOL-RJ) publicou um 
vídeo em que o ministro da 
Saúde, Eduardo Pazuello, apa-
rece em uma festa na casa do 
Governador do Distro Federal, 
Ibaneis Rocha. Na postagem 
feita na manhã desta segunda-
-feira, dia 14, no Twitter, Freixo 
chamou de "vergonha" o fato 
de o ministro estar em uma fes-
ta particular, sem máscara, em 
meio à pandemia da Covid-19, 
que já matou mais de 181 mil 
pessoas no Brasil desde março 
de 2020. A gravação postada 

pelo deputado foi divulgada 
pelo jornalista Guga Noblat.

"Vergonha! Mais de 181 mil 
brasileiros mortos e o ministro 
da Saúde, Eduardo Pazuello, 
curtindo uma festinha na casa 
do governador do DF, Ibaneis 
Rocha", escreveu Freixo em 
sua rede social.

A reunião aconteceu no sá-
bado, dia 12. No mesmo dia, 
uma foto de Pazuello e Ibanes 
com o cantor Zezé de Camargo 
foi compartilhada nas redes so-
ciais. Todos estão sem máscara 
e abraçados.

da PRF foi acionado e pousou na 
via, que ficou interditada total-
mente por 17 minutos.

'Os assassinos não deram 
chance para o meu filho': diz 
mãe de um dos rapazes mortos 
após abordagem de PMs

Os dois suspeitos estavam em 
uma van, que segundo a inves-
tigação, seria utilizada no trans-
portes das mercadorias rouba-
das. Na ação, o veículo acabou 
batendo em um carro que pas-
sava pela via, mas os ocupantes 
não se feriram. A van foi rouba-
da no último dia 24, na Avenida 
Brasil, na altura de Manguinhos.

De acordo com o delegado Vini-
cius Domingos, titular da Delega-
cia de Roubos e Furtos de Cargas 

(DRFC), uma testemunha viu que 
os dois homens estavam armados 
com revólveres:

— Mas eles normalmente 
atuam com escolta de carro 
com fuzil. A van só transporta 
a mercadoria, faz o transbordo. 
Nós não sabemos se eles iriam 
assaltar o centro de distribuição 
ou se iriam esperar sair parte da 
carga. Conseguimos detectar a 
van, mas não conseguimos iden-
tificar o carro de apoio — explica.

Outros dois integrantes da qua-
drilha foram presos quando acom-
panhavam um caminhão de carga 
na Rodovia Presidente Dutra. Com 
eles, foram apreendidos equipa-
mentos e ferramentas típicas para 
desbloqueio de caminhões.
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s dois poli-
ciais milita-
res presos 
nesse do-
mingo sus-
peitos de te-
rem matado 
dois jovens 
em Belford 
Roxo, na Bai-
xada Flumi-

nense, negaram que estivessem 
fazendo blitz no local onde os 
dois rapazes foram abordados. 
Em depoimento na Delegacia de 
Homicídios da Baixada Flumi-
nense, o cabo Julio Cesar Ferrei-
ra dos Santos e o soldado Jorge 
Luiz Custódio da Costa afirma-
ram que apenas passavam pela 
localidade retornando do hospi-
tal onde a mãe de um deles ha-
via sido atendida.

Ambos alegam que faziam 
patrulhamento de rotina na ma-
drugada do último sábado quan-
do Custódio recebeu uma liga-

O
ção informando que sua mãe 
havia passado mal e ido para o 
hospital municipal de Belford 
Roxo. Eles contam que foram até 
a unidade de saúde e voltaram 
pela Rua Margem Esquerda, no 
bairro Vila Mercedes. Eles relata-
ram que enquanto transitavam 
pela via, primeiro desconfiaram 
de uma Fiat Uno que estava pa-
rada no local e resolveram abor-
dar o motorista. Os dois policiais 
contam ainda que quando ter-
minavam a abordagem, os dois 
amigos - Edson de Souza Argui-
nez Junior e Jhordan Luiz de Oli-
veira Natividade - passaram pela 
via em uma moto.

Nas imagens de câmeras de 
segurança da rua onde houve 
a abordagem é possível ver o 
momento em que os policiais 
estão com a viatura parada em 
frente ao carro branco. Um dos 
policiais está no meio da pista, 
quando Edson e Jhordan pas-
sam de moto. Em depoimento, 

PMs suspeitos de matarem 
jovens na Baixada negam que 
estivessem fazendo blitz no local

Edson (esquerda) e Jhordan (direita): os dois jovens foram encontrados mortos após abordagem policial

Julio Cesar afirmou que o co-
lega Custódio é que estava na 
rua, enquanto ele estava próxi-
mo a um muro com o motoris-
ta da Fiat Uno.

Os dois policiais negam que 
tenham feito qualquer disparo 
de arma de fogo e alegam que 
os jovens se desequilibraram da 
moto, caindo em seguida. Pelas 
imagens das câmeras de segu-
rança, é possível observar um 
clarão no momento em que os 
jovens passam de moto pelo sol-

dado Custódio. Uma análise das 
imagens produzido pela Delega-
cia de Homicídios da baixada Flu-
minense atesta que o clarão, “ao 
que parece” foi proveniente de 
“disparo efetuado pelo policial”.

Ainda no depoimento pres-
tado na DH da Baixada, os po-
liciais afirmam que um dos 
rapazes sangrava na cabeça, 
provavelmente em função da 
queda. Os PMs afirmaram que 
os dois rapazes foram alge-
mados e colocados na viatura 

e seriam encaminhados para 
uma delegacia de polícia para 
“sarqueá-los”, ou seja, para ve-
rificar se havia algum mandado 
de prisão contra eles.

Os dois policiais afirmam 
que no local da abordagem 
já tinham verificado que não 
havia qualquer irregularidade 
com a moto e que os rapazes 
também não levavam consigo 
qualquer material ilícito, mas 
ainda assim decidiram condu-
zí-los para a delegacia.
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Um dos projetos que coloca-
mos em prática, em 2020, foi o 
concurso cultural “Como o IPTU 
pode mudar minha Cidade?”. 
Uma parceria entre as secreta-
rias de Educação e Fazenda, para 
ensinar os alunos a entender um 
pouco mais sobre as questões fa-
zendárias. Na última sexta-feira, 
dia 11 de dezembro, tive a oportu-
nidade de receber Samara Lopes, 
Vitor Machado e Maria Eduarda, 
os vencedores da competição.

Além de explorar a arte, re-
afirmamos o compromisso de 
cidadania entre os alunos do 5º 
ano do ensino fundamental, que 
receberam cartilhas informativas 
sobre as funções do Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano (IPTU) 
para a cidade de Mesquita. Os de-
senhos, agora expostos no saguão 
da prefeitura, demonstram nosso 
dever enquanto máquina pública 
e estarão estampando capa e con-
tracapa da nova edição IPTU 2021.

Durante a visita a prefeitura, 
os alunos, juntamente com seus 
pais e diretores de suas escolas, 
conheceram os serviços que são 
feitos na sede. Além disso, esti-
veram em meu gabinete, para 
receber uma lembrança pela par-
ticipação do concurso.

Prefeito Jorge Miranda recebe alunos 
vencedores de concurso do IPTU

Queimados forma primeira turma 
do Centro de Educação à Distância 

Expandir a oportunidade de 
acesso a um ensino público de 
qualidade: essa é a missão do 
Centro de Educação a Distância 
de Queimados (CEADQ). E, para 
concretizar essa função em gran-
de estilo, a Prefeitura de Queima-
dos, por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, promoveu 
a entrega de diplomas de con-
clusão do Ensino Fundamental 
II (anos finais) a 52 estudantes 
da modalidade nesta sexta-feira 
(11). A cerimônia foi realizada no 
Teatro Metodista e contou com a 
presença da Secretária Municipal 
de Educação, Dilcelina Vascon-
celos, da Coordenadora do CEA-
DQ, Mônica Silva, da Diretora do 
Departamento de Educação, Ro-
sângela Loredo, além dos tutores 
que acompanharam os alunos 
durante os estudos. 

O projeto, implementado pela 
gestão municipal no meio do 
ano passado, visa facilitar a vida 
de quem precisou deixar cedo a 
sala de aula e não possui tempo 
para voltar presencialmente ao 
ambiente escolar. Além disso, 
alunos que já faziam parte da 
rede municipal de ensino e não 
puderam continuar seus estudos 
por conta da pandemia do coro-
navírus, também se matricula-

ram no CEADQ e conseguiram se 
formar ainda este ano. 

Foi o caso das amigas Clarisse 
Souza e Luana de Oliveira, que es-
tavam matriculadas no 9° ano da 
E.M. Leopoldo Machado e viram 
no CEADQ a oportunidade de não 
perder o período letivo por conta 
do isolamento social. “Estudáva-
mos juntas na mesma sala e ela 
(Luana) conseguiu  a transferên-
cia para a turma on-line. Depois 
disso, me disse pra tentar o mes-
mo e graças a Deus, estamos for-
madas no ensino fundamental. 
Agora, temos a chance de, no pró-
ximo ano, já começar no ensino 
médio ao invés de repetir o nono 
ano”, comentou Clarisse, orgulho-
sa de ter recebido o diploma. 

Para o Prefeito Carlos Vilela, 
o investimento na educação a 
distância foi uma das decisões 
mais acertadas da Pasta. “Dar a 
oportunidade de estudo para 
pessoas que não possuem tem-
po ou oportunidade de estar 
presencialmente em uma sala 
de aula foi a melhor coisa que 
poderíamos ter feito. Deste 
modo, conseguimos avançar 
com o desenvolvimento da ci-
dade, afinal de contas, a educa-
ção é um grande meio de avan-
ço social” comentou o gestor. 

Aproveitei o momento para 
reforçar o meu compromisso 
com a educação municipal. Afi-
nal, sei que muitos pais contam 
com os serviços prestados pela 
Prefeitura e, por isso, é meu de-
ver garantir a qualidade. Sendo 
assim, apresentei projetos para 
a abertura de novas escolas e a 
reforma das que já funcionam, 
investindo em ainda mais vagas 
no setor da educação municipal.

 Outros Projetos
Além disso, questionei as ne-

cessidades dos pais e diretores 
de nossa cidade. Identificamos, 
por exemplo, uma lista de pos-
síveis remédios a serem inclu-
ídos em nossas farmácias para 
atender os alunos da nossa es-
cola de Educação Especial.

Evidenciei os projetos que 
temos da abertura de novas Clí-
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tletas do 
m u n i c í p i o 
de Mesqui-
ta ganha-
ram 33 me-
dalhas no 
Campeona-
to Estadual 
de Jiu-Jit-
su, promo-

vido no último domingo, dia 
13 de dezembro, das 8 às 18h, 
pela Confederação Brasileira 
de Jiu-Jitsu Olímpico-CBJ-
JO. O combate aconteceu no 
Centro Municipal de Even-
tos de Nilópolis, em parceria 
com a Prefeitura de Mesqui-
ta, e reuniu 900 atletas, em 
equipes e horários pré-esta-
belecidos, com todos os pro-
tocolos necessários de com-
bate à Covid 19.

Com a participação de 
competidores masculinos e 

A
femininos, de 6 aos 35 anos 
de idade, oriundos de várias 
regiões do Estado do Rio de 
Janeiro, além da Bahia, Es-
pirito Santo e até Argentina, 
Mesquita ficou com 33 me-
dalhas, sendo 9 de ouro, 9 de 
prata e 15 de bronze, se des-
tacando como a 5ª melhor 
equipe do campeonato. Ape-
sar do gigantesco e arejado 
espaço, os organizadores fo-
ram rigorosos quanto à exi-
gência do uso de máscaras.

O subsecretário de Cul-
tura, Esportes, Lazer e Tu-
rismo de Mesquita, Kleber 
Rodrigues, destacou o obje-
tivo de participar do campe-
onato. “Pretendemos tornar 
Mesquita referência espor-
tiva regional, tanto na pre-
paração de atletas quanto 
na realização de eventos”, 
ressalta. Para isso, segun-

Mesquita fatura 33 
medalhas em Campeonato 
Estadual de Jiu-Jitsu

Evento realizado na Baixada Fluminense valoriza atletas da região e cria circuito para 2021

do ele, a prefeitura mantém 
sete núcleos no município, 
dentro do “Projeto Jiu-Jitsu 
para Todos”.

Para Alexandre Silva, o 
PH, um dos organizadores 
do evento, a ideia de trazer o 
campeonato para a Baixada 

tem o objetivo de valorizar 
os atletas da região e criar 
um circuito para 2021, como 
forma de alcançar os atletas 
da periferia e, consequente-
mente, diminuir as despesas 
de participação dos atletas 
nos eventos.

A  i n i c i at iv a  te m  o  a p o i o 
d e  Wa l te r  M ato s  N o g u e i -
ra ,  p re s i d e nte  d a  C B JJ O, 
q u e  f o i  h o m e n a ge a d o 
c o m  C e r t i f i c a d o  d u ra nte  o 
c a m p e o n ato,  a s s i m  c o m o 
K l e b e r  Ro d r i g u e s  e  o u t ra s 
a u to r i d a d e s .

nicas da Família e, também, para 
a inserção de um projeto para a 
distribuição de exames de vista 
nas escolas.

Este é um bate-papo de 
extrema importância, visto 
que o serviço público sofre 
com os estigmas da popu-
lação. Já sofremos com na 
qualidade de atendimento e, 
por isso, as pessoas não acre-
ditam que podem recorrer ao 
poder municipal. Mas, hoje, 
regularizamos os setores e 
oferecemos qualidade para 
os nossos moradores. 



Ao vivo

U I N TA- F E I R A : 
17/12

Xande de 
Pilares: Xan-
de Pilares se 
despede do 
palco do Bar 
do Zeca Pago-
dinho, com o 

show “Falando de Samba”, em 
grande estilo. O show foi cria-
do especialmente, pelo cantor 

e compositor para o público 
do Bar, a cada semana foi um 
repertório diferente.  Para fi-
nalizar com chave de ouro, o 
sambista reservou este dia, 
para homenagear grandes 
compositores oriundos de Es-
colas de Samba como, Monar-
co, Geraldo Babão, Gracia do 
Salgueiro, entre outros mais. 
Xande será acompanhado por 
músicos de primeira, Julinho 

Programação Bar 
do Zeca Pagodinho 

Q
sucessos do samba. Bruna de 
Paula será acompanhada por: 
Lucas Leandro (bateria), Nilsi-
nho Santos (cavaquinho), Ro-
nald Oliveira (percussão), Tiago 
de Oliveira (contrabaixo) e Ro-
dolfo de Moraes (violão).

Paulão Sete Cordas e Júlio 
Estrela: Produtor musical, ar-
ranjador e violonista, Paulão 
se apresenta com o cantor Jú-
lio Estrela, interpretando os 

grandes clássicos de Candeia, 
Nelson Cavaquinho, Cartola e 
sucessos de Zeca Pagodinho, 
Martinho da Vila, Jorge Aragão, 
Wilson Moreira, Zé Keti e mui-
tos outros. No show, além de 
contar com a participação de 
Júlio Estrela (voz), Paulão será 
acompanhado por, Binho (Ca-
vaquinho), Rodrigo de Jesus 
(pandeiro), Jagunço (tantan) e 
Alex Almeida (surdo).

DA REDAÇÃO contato@jornalpovo.com.br
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CCulturando ulturando Santos (violão), Juan (cavaqui-
nho), Kukinha (surdo), Azei-
tona (pandeiro), Tico Santos 
(repique), Fábio Marechal (tan-
tan), Portugal (bateria) e Wan-
derson Assis (reco reco).

Show: 20h
Couvert Artístico: R$ 25,00

 SEXTA-FEIRA: 18/12
Bruna de Paula:  A cantora 

retorna com sua banda ao palco 
do Bar do Zeca Pagodinho e pro-
mete levar muito samba ao pú-
blico, com repertório recheado 
de sambas de artistas renoma-
dos como, “Malandro”, “Sorriso 
Aberto”, “Coração Desalinho”, 
“Andanças” e canções autorais, 
"Mentir Pra Mentirosa" e "Vai 
Virar TBT", que ficaram entre 
as mais tocadas no Top Viral 
50 Brasil do Spotify. A cantora 
ficou conhecida na TV por gran-
diosas apresentações com sua 
voz poderosa e com todo ginga-
do na interpretação de grandes 

Foto: Guto Costa

e chamo Leticia Mina-
capelly, também conhe-

cida como “MC PRIN-
CESA” tenho 23 anos, 

moro em São Paulo. Sou 
ex cantora. Atualmente 

trabalho como YouTuber, 
modelo e digital influencer 

há mais ou menos um mês, comecei 
investir na carreira de Sexy Symbol. Criei 
uma conta na rede social ONLY FANS e em 
poucos dias, já consegui conquistar o TOP 

1 na plataforma. Recentemente tive mi-
nha conta do Instagram hackeada! O meu 
perfil contava com aproximadamente 700 
mil seguidores, fiquei muito triste com o 
ocorrido, mas sou uma menina mulher, 
muito batalhadora, determinada e de uma 
fé inabalável! Acredito que o céu é o limi-
te. Quando estou em dor e sofrimento, me 
lembro de que Deus está sempre por perto 
para ajudar a iluminar minha vida. Tenho 
fé no Senhor e na luz divina. Ela é a espe-
rança de dias mais iluminados.
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issão cum-
prida. Contra 
os reservas 
do Santos, 
o Flamen-
go fez sua 
obrigação no 
Maracanã e 
goleou por 4 
a 1. A vitória, 

a segunda seguida, dá a sensa-
ção de que o time está no cami-
nho certo. O trajeto é longo, mas 
a rodada termina positiva, com 
diminuição da diferença para o 
líder São Paulo para cinco pontos 
(o Flamengo tem ainda uma par-
tida a menos), deixa o sabor mais 
doce para os rubro-negros.

Com mais tempo para treinar e 
recuperar os atletas após as elimi-
nações na Copa do Brasil e Liber-
tadores, Rogério Ceni conseguiu 
ver em campo algumas evolu-
ções. A parte física foi uma deles. 
Mais inteira, a equipe foi mais 
contundente ao fazer a pressão na 
saída de bola do Santos.

M
O sistema defensivo com a 

dupla Rodrigo Caio e Natan me-
lhorou, embora o time tenha so-
frido mais um gol e dado algumas 
chances para o desfigurado San-
tos, que finalizou pouco - seis ve-
zes -, mas levou perigo. Natan deu 
mais uma prova que vive um mo-
mento muito melhor do que os 
outros defensores e que merece a 
continuidade. Substituto de Arão, 
Gomes também ganhou pontos.

Ainda falta muito, mas se conse-
guir aproximar do desempenho de 
2019, o Flamengo fica forte na dis-
puta do título. Alguns fatores dão 
esperança aos torcedores, apesar de 
alguns atletas ainda estarem abai-
xo do rendimento técnico. Gabigol 
voltou bem e fez dois gols de pê-
nalti. Bruno Henrique fez algumas 
jogadas de velocidade pela ponta 
que lembraram os velhos tempos.

- O conjunto de 2019 exis-
te. Temos que fazer ele acor-
dar cada vez mais para termos 
melhores resultados e daqui 
algumas rodadas podermos 

Quinteto deixa dúvida, mas 
Flamengo mostra evolução física e 
defensiva em goleada

Gabigol comemora um de seus gols contra o Santos 

pensar na briga pela liderança 
- afirmou Rogério Ceni.

Vale também a menção ao gra-
mado. A melhora da qualidade aju-
dou o time a acelerar o jogo contra 
o Santos e foi elogiado por Ceni.

Rogério testa quinteto 
ofensivo

Com 3 a 0 no placar, o técnico 
do Flamengo decidiu tirar Gerson 

e colocar Pedro aos 15 minutos do 
segundo tempo. Estava formado 
o quinteto com o centroavante, 
Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno 
Henrique e Gabigol.

Nos 30 minutos com essa for-
mação, a equipe criou bastante e 
fez mais um gol, mas também foi 
vazada após cruzamento na área e 
cabeçada de Bruninho.

Valeu como teste, mas ainda não 

se mostrou uma formação confiável 
para utilizar em situações normais.

- Você fica um pouco mais expos-
to, confesso. Mas são cinco jogadores 
diferenciados. Difícil colocar ao mes-
mo tempo porque são cinco muito 
ofensivos. Mas acho que era o mo-
mento certo para testar. Se ela ama-
durecer, se encontrarmos a melhor 
maneira de marcar também, por que 
não jogar com os cinco juntos?


