
VICE PRESIDENTE: Luiz Guedes                                                                      Violência

Justiça converte prisão em Justiça converte prisão em 
flagrante de PM que matou flagrante de PM que matou 
a namorada em Valençaa namorada em Valença

Pág 7

R$1

jornalpovo.com.br

TERÇA-FEIRA 01 
DE DEZEMBRO 
DE 2020 ANO V 
-Nº2595

O POVOO POVO
É NOSSO!É NOSSO!

Motorista furta 
ônibus do BRT e 
aceita sete passageiros 
antes de ser detido

Pág 3

GERALPOLÍCIA

POLÍCIA

Pág 5

Pág  3

Advogado de família do 
pastor contesta imunidade 
parlamentar e pede prisão 
de Flordelis à Justiça

Incêndio atinge 
prédio da antiga 
universidade 
Gama Filho

Violência

GA
TA

GA
TA

  D
O

D
O

Pág 8 Débora Débora DunhilDunhil

Pág 4

R$1

Pág 5

Paes anuncia medidas  medidas 
para combater à covid-19 para combater à covid-19 

DE 
VOLTA 
PARA 
CASA



POLÍTICA2
Terça-feira 01 de Dezembro de 2020

5.601.804
173.120

6.335.878 214.678 354.354
22.590

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSLivre arbítrio Foto: JN

diretor-geral 
da Organiza-
ção Mundial 
da Saúde 
(OMS), Te-
dros Adha-
nom Ghe-
b r e y e s u s , 
r e f o r ç o u 

nesta segunda-feira (30) que o 
Brasil precisa levar o aumento 
no número de casos de Co-
vid-19 a sério.

“O Brasil teve seu ápice 
em julho. O número de ca-
sos estava diminuindo, mas 
em novembro os números 
voltaram a subir. O Brasil 
precisa levar muito, muito 
a sério esses números. É 
muito, muito preocupan-
te”, disse Tedros.

Na semana passada, 
dados do Imperial Colle-
ge de Londres apontaram 
que a taxa de transmissão 
do novo coronavírus foi 
a maior desde maio. O ín-
dice estava em 1,30 – cada 
100 pessoas contaminadas 
transmitem o vírus para ou-
tras 130 pessoas.

A última vez que a taxa 
de transmissão no Brasil 
esteve tão alta foi na sema-

O
na de 24 de maio, quando 
atingiu 1,31, segundo dados 
levantados pelo G1. O valor 
máximo possível naquela 
data, considerando a mar-
gem de erro, foi de 1,34.

“Precisamos controlar os 
casos e manter os números 
baixos. Os países precisam 
atacar os casos que ressur-
gem para que eles não se 
propaguem. Essa é a reco-
mendação para todos os 

Brasil precisa levar o aumento 
de casos de Covid-19 a 
sério, alerta OMS

países. Uma vez que você re-
duz o número de casos, você 
precisa manter esse número 
baixo”, completou a líder 
técnica da entidade, Maria 
van Kerkhove.

Segundo levantamento do 
consórcio de veículos de im-
prensa, o Brasil tinha, até as 
13h desta segunda-feira (30), 
172.866 mortes por corona-
vírus confirmadas e mais de 
6,3 milhões de casos.

Casos de SRAG 
voltam a crescer

Levantamento da Fiocruz 
apontou, pela primeira vez 
desde julho, uma tendência 
de aumento para todo o país 
nos casos de síndrome respi-
ratória aguda grave (SRAG), 
segundo a última atualiza-
ção do boletim de monitora-
mento semanal Infogripe, do 
dia 24 de novembro.

As tendências de aumen-

to nos casos já vinham sen-
do apontadas pela Fiocruz 
há várias semanas em um 
número crescente de capi-
tais, mas esta é a primeira 
vez que esse aumento é si-
nalizado para todo o territó-
rio brasileiro.

A última vez em que uma 
tendência de crescimento 
havia sido indicada foi na 
semana de 28 de junho a 4 
de julho.

O Brasil precisa levar muito, muito a sério esses números, disse o diretor-geral da OMS
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Justiça con-
verteu a 
prisão em 
flagrante do 
policial mili-
tar Janitom 
Celso Rosa 
Amorim, de 
39 anos, pre-
so nessa sex-

ta-feira, dia 27, após ter matado 
a namorada, para preventiva. A 
decisão foi do juiz Marcelo Bor-
ges, na Central de Custódia de 
Volta Redonda, para onde o PM 
foi levado neste domingo, dia 29.

A cirurgiã-dentista Maya-
ra Pereira de Oliveira, de 31 
anos, foi mantida refém e de-
pois baleada pelo namorado 
no estacionamento de uma 
universidade em Valença, no 
Sul Fluminense. O juiz afirma 
que o crime, visto por inúme-
ras pessoas, "demonstra a sua 
imensa periculosidade", con-

A
forme escreveu em sua deci-
são deste domingo:

"O flagranteado foi preso 
logo após cometer um crime 
de homicídio a queima roupa 
na frente de inúmeras pessoas, 
inclusive policiais militares. Tal 
fato demonstra o seu total de-
sapego às regras vigentes, tanto 
regras legais quanto morais, o 
que demonstra a sua imensa 
periculosidade e que, portanto, 
a sua liberdade importará em 
grave risco para a ordem pública. 
Ademais, com comportamento 
tão violento, a simples liberda-
de do acusado provocará sérios 
temores às testemunhas even-
tualmente arroladas, o que de-
nota que sua liberdade importa 
em grave risco para a instrução 
processual", disse o magistrado.

Em entrevista neste domin-
go, a advogada Daniela Grégio, 
uma das responsáveis pela de-
fesa do PM, afirmou ao EXTRA 

Justiça converte prisão em 
flagrante de PM que matou 
a namorada em Valença

O PM foi preso acusado da morte da namorada 

Um incêndio atinge, desde 
o início da tarde desta segun-
da-feira, o prédio da antiga uni-
versidade Gama Filho, na Rua 
Manuel Vitorino, no bairro de 
Piedade, na Zona Norte do Rio.

Incêndio atinge prédio da antiga universidade 
Gama Filho, na Zona Norte do Rio

Prédio da Gama Filho, em Piedade: incêndio atinge o edifício nesta segunda-feira 

Foto: Foto do leitor

Morador de rua que morreu em 
padaria, em Ipanema, queria ajuda 
para chamar o Samu

Sexta-feira, 7h20. Um ho-
mem tenta pedir ajuda e entra 
na Confeitaria e Lanchonete 
Ipanema, na esquina entre as 
ruas Joana Angélica e Viscon-
de de Pirajá, Zona Sul do Rio. 
Morador em situação de rua 
há pelo menos quatro anos, 
Carlos Eduardo Pires de Ma-
galhães, de 40 anos, tinha tu-
berculose em estágio bastante 
avançado. Naquele dia, ele 
pedia socorro na esperança de 
que alguém o ouvisse e ligas-
se para o Samu. Infelizmente 
a assistência que tanto preci-
sava não veio e ele morreu na 
manhã daquele 27. O homem 
teve então o corpo coberto 
com um plástico preto por 
cerca de duas horas, enquanto 
pessoas tomavam café da ma-
nhã a dois metros, até ser re-
colhido pela Defesa Civil. Car-
los Eduardo passou boa parte 
da vida invisível aos olhos 
da população, nas calçadas, e 
morreu da mesma forma.

— Eu cheguei aqui exata-
mente na hora em que ele 

caiu, morto, dentro da pada-
ria. Ele estava com a camisa 
ensaguentada, de tanto tossir 
e cuspir sangue. Mas, como 
sempre acontece, as pessoas 
não ouvem os moradores de 
rua e só oferecem o despre-
zo. Ele não conseguiu ajuda, 
é muito triste — lamenta o 
jornaleiro Tarcísio Filho, de 
22 anos, dono de uma banca 
na Praça Nossa Senhora da 
Paz, em Ipanema.

Nas ruas, os únicos compa-
nheiros fiéis de Carlos Eduar-
do eram dois vira-latas. Mas 
como a sua doença já estava 
avançada, os dois acabaram 
sendo adotados por uma mo-
radora do bairro dias antes da 
morte. Foi o próprio Carlos 
Eduardo quem pediu para 
que ela levasse os animais no 
dia em que ele foi internado 
pela última vez, dia 25.

Na madrugada de sexta-
-feira, Carlos Eduardo teria 
passado todo o tempo usando 
drogas, segundo relatos de pes-
soas que o conheciam.

De acordo com o Corpo de 
Bombeiros, o fogo começou por 
volta de 13h36, e o quartel da 
área segue no local tendo con-
trolar as chamas. Ainda segundo 
a corporação, não há vítimas.

Há anos, desde que a universi-
dade fechou as portas, o prédio é 
alvo de invasões e, abandonado, 
sofre também com a degradação. 
Não há informação ainda sobre o 
que teria começado o incêndio.

que seu cliente atirou na vítima 
após um desentendimento so-
bre uma traição. Janitom man-
teve Mayara no veículo até que 
ela respondesse seus questiona-
mentos, mas “perdeu a cabeça”.

Histórico de agressões
O cabo da Polícia Militar Jani-

tom Celso Rosa Amorim, de 39 
anos, tem um histórico de agres-
sões denunciadas à polícia. O 
PM, que está na corporação des-
de 2006, era lotado no batalhão 

de Resende, no Sul Fluminense.
Há dez anos, o irmão de uma 

namorada do policial foi até a 
90ª DP (Barra Mansa) para de-
nunciar que a mulher havia sido 
agredida fisicamente pelo mili-
tar. O homem disse que a irmã 
não tinha ido até a delegacia 
porque estava muito nervosa. A 
polícia instaurou uma Verifação 
Preliminar de Informação (VPI), 
que acabou suspensa.

Em 2013, Janitom voltou a ser 
denunciado, dessa vez por lesão 

corporal e ameaça. A vítima tam-
bém esteve na 90ª DP para rela-
tar que foi abordado pelo policial, 
que era lotado no 28º BPM (Volta 
Redonda), mas estava sem farda. 
O homem afirma que foi revista-
do e, em seguida, agredido pelo 
PM com socos. O policial ainda 
teria colocado o revólver na barri-
ga da vítima. No dia seguinte ele 
teria sofrido novas ameaças. No 
mesmo ano, outra vítima procu-
rou a 90ª DP para fazer um regis-
tro de ocorrência contra o PM.
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p r e f e i t o 
eleito Edu-
ardo Paes 
(DEM) dis-
se, em en-
t r e v i s t a 
coletiva na 
tarde desta 
s e g u n d a -
-feira (30), 

que a saúde será prioridade 
em seu governo e apresen-
tou o futuro secretário da 
pasta, Daniel Soranz. Um pla-
no com dez ações imediatas 
para combate ao coronavírus 
foram apresentadas e devem 
ser implementadas a partir 
de 1 de janeiro. Testagem 
e resultados mais rápidos, 
abertura de 100 leitos no Ro-
naldo Gazolla e retorno de 
cirurgias eletivas são as prin-
cipais medidas.

"Eu já tinha anunciado 
que chamaria o ex-secretário 
Daniel Soranz. Pedi a ele que 
já fosse ao longo dos últimos 
10 dias, trabalhando mes-
mo que não pudesse tomar 
nenhuma medida. Vamos 
trabalhar em parceria com o 
governo do Estado para ali-
nharmos as medidas em re-
lação à covid", afirmou Paes.

O futuro secretário de Saú-
de falou sobre a pandemia 
da covid-19 no Rio e alertou 
que é necessário conseguir 
fazer mais testes rápidos e 

O
com menos burocracia. Ele 
disse que vai solicitar 450 
mil testes ao governo fe-
deral, e que o Rio precisa 
aprender com as pandemias 
de outras doenças já enfren-
tadas no município, como a 
H1N1, dengue e a zika.

"Fazer o teste tem que ser 
fácil e para isso é preciso des-
burocratizar o processo. Os 
resultados também precisam 
sair mais rápidos, para isso 
vamos trabalhar com parce-
rias com a Fiocruz e labora-
tórios. Testagem é super im-
portante para interromper a 
cadeia de transmissão da co-
vid-19", explicou Soranz.

Novos leitos e abasteci-
mento de medicamentos

Soranz enfatizou que é 
preciso aumentar a transpa-
rência a respeito dos leitos 
disponíveis na rede muni-
cipal, além de abastecer as 
unidades com remédios que 
estão em falta. Segundo o fu-
turo secretário, há falta de 46 
medicamentos, o que repre-
senta 20% da grade.

"Vamos abrir 100 leitos 
no Hospital Municipal Ro-
naldo Gazzolla e resolver 
um problema crônico de 
desabastecimento. Faltam 
remédios importantes, de 
uso continuado. Falta até 
remédio para febre".

Paes anuncia medidas para 
combater à covid-19 no Rio

O prefeito eleito Eduardo Paes (DEM) apresentou o futuro secretário de Saúde do município, Daniel Soranz

Cirurgias eletivas e 
preparo para vacinação
Outra medida anuncia-

da foi a volta de cirurgias 
eletivas e exames. Segun-
do Daniel Soranz, 405 mil 
pacientes estão na fila à es-
pera de uma cirurgia. "Não 
podemos achar que só tem 
covid. Têm pacientes com 
doenças crônicas que são 
graves precisando continu-
ar com o tratamento".

Em seguida, Soranz falou 
da vacinação. "Temos que 
preparar o município para 
vacinação. Cerca de 25% das 

salas de vacinas precisam ser 
estruturadas, pois estão com 
problemas. Vamos retomar 
o trabalho das equipes de-
mitidas durante a pandemia 
e renovar contratos com os 
profissionais".

Ao todo, dez medidas fo-
ram anunciadas por Soranz:

1- Disponibilizar testes rá-
pidos

2- Transparência na ocupa-
ção de leitos por unidade

3- Abrir 100 leitos no Hos-
pital Municipa Ronaldo Gaz-
zolla

4- Abastecer as unidades 
com medicamentos

5- Rastreamento de pa-
cientes por telefone (na rede 
pública ou privada)

6- Parcerias com as univer-
sidades para inquéritos soro-
lógicos

7- Investir no suporte so-
cial

8- Retomar cirurgias eleti-
vas

9- Preparar a rede para va-
cina contra covid-19

10- Investir na saúde men-
tal pra tratar de casos de an-
siedade e depressão

O segundo turno das elei-
ções municipais no Rio de 
Janeiro teve uma absten-
ção maior que a votação do 
próprio vencedor, Eduardo 
Paes (DEM), que disputou 
a prefeitura contra o atual 
prefeito Marcelo Crivella 
(Republicanos). A absten-
ção ficou em 35,5%. Há qua-
tro anos, 26% não compare-
ceram na cidade.

Em números absolutos, o 
não comparecimento no Rio 
foi maior que a votação de 
Paes, que foi eleito prefeito. 
Foi 1,6 milhão de votos no 
candidato do DEM, enquan-

to 1,7 milhão de eleitores não 
foram às urnas.

À nível nacional, a absten-
ção foi maior no segundo tur-
no das eleições municipais 
deste domingo na compara-
ção com pleitos anteriores. 
Ao todo, 29,5% do eleitorado 
brasileiro não foram às urnas, 
mantendo a tendência de 
alta do não comparecimento 
registrada no primeiro turno. 
A taxa é a maior desde ao me-
nos 2000, quando a absten-
ção ficou em 16,2%.

São pouco mais de 11,3 mi-
lhões de eleitores que não 
optaram por um candidato a 

Com maior abstenção da história, não comparecimento 
supera votação de Paes no Rio

prefeito nas 57 cidades com 
segundo turno. Em 2016, 
21,6% não compareceram no 
segundo turno, o equivalen-
te a 7,1 milhões de eleitores.

A eleição deste ano fica-
rá registrada como o plei-
to com maior número de 
abstenção da História. No 
primeito turno, o total de 
brasileiros que não votaram 
atingiu 23,48%, acima do re-
gistrado em 1996, de 18,3%. 
São, ao todo, pouco mais de 
31 milhões de eleitores que 
não optaram por um candi-
dato a vereador ou prefeito. 
Em 2016, 17,58% não com-

Título de eleitor não é obrigatório para votar, mas é necessário para obter passaporte ou participar de concurso público

Foto: Nelson Jr

pareceram, o equivalente a 
25,3 milhões de eleitores

No Rio, a abstenção atin-
giu 32,79% do eleitorado da 
cidade no primeiro turno, 

segunda maior taxa do país. 
É o maior percentual nos 20 
últimos anos na cidade em 
que não votar é uma marca na 
comparação nacional.
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advogado An-
gelo Máximo, 
que represen-
ta a família do 
pastor Ander-
son do Carmo, 
entrou nesta 
segunda-feira 
com um pedi-
do de prisão 

preventiva da deputada federal 
Flordelis dos Santos na 3ª Vara 
Criminal de Niterói. Na petição, 
Máximo alega que uma vez 
que o crime não tem qualquer 
relação com o mandato da par-
lamentar e nem com as ativi-
dades por ela desempenhadas, 
Flordelis não faz jus à imunida-
de parlamentar, podendo, por-
tanto, ser presa.

O advogado, que atua como 
assistente de acusação no pro-
cesso, cita em seu pedido um 
vídeo públicado por Flordelis 
nesse domingo em suas redes 
sociais. Nele, a deputada ques-
tiona afirmações feitas por Re-
giane Ramos, uma testemunha 

O
do caso, durante audiência rea-
lizada na última sexta-feira no 
fórum de Niterói. Para Máximo, 
na gravação Flordelis dirigiu 
ameaças a Regiane e também a 
outras testemunhas que ainda 
serão ouvidas. “Quem for falar 
em audiência tem que provar”, 
afirma a deputada no vídeo.

Em agosto deste ano, a Po-
lícia Civil do Rio e o Ministério 
Público estadual, ao concluí-
rem a segunda fase das inves-
tigações da morte do pastor, na 
qual foram denunciados sete 
filhos e uma neta de Flordelis, 
alegaram que a prisão de Flor-
delis só não havia sido pedida à 
Justiça uma vez que ela possuía 
imunidade parlamentar. O arti-
go 53, parágrafo 2º, da Consti-
tuição Federal brasileira diz que 
os parlamentares só podem ser 
presos em flagrante delito e por 
crime inafiançável.

O pedido de Ângelo Máxi-
mo será enviado ao MP para 
que o promotor do caso, Car-
los Gustavo Coelho de Andra-

Advogado de família do pastor 
contesta imunidade parlamentar 
e pede prisão de Flordelis 

Flordelis durante audiência do caso na última sexta-feira

Um ônibus do BRT foi fur-
tado na tarde desta segunda-
-feira no Terminal Avorada, 
na Barra da Tijuca, Zona Oes-
te do Rio. De acordo com a 
Polícia Militar, o responsável 
era um motorista, que che-
gou a pegar sete passageiros 
antes de ser detido na Aveni-
da das Américas.

Na nota oficial, o BRT Rio 
relatou que o veículo articu-
lado foi localizado com ajuda 
das câmeras de monitoramen-
to do Centro de Operações do 
BRT Rio. A Polícia Militar dete-
ve o suspeito na altura da es-
tação Pontões/Barra Sul, tam-
bém na Barra.

Aos agentes da Operação 
Barra Presente, que intercep-
taram o veículo articulado, o 
suspeito, que é motorista de 
outra empresa, alegou que es-
tava revoltado com a demora 
do ônibus sair da estação Al-
vorada, onde a categoria está 
paralisada, e decidiu assumir 

Motorista furta ônibus do BRT e aceita sete 
passageiros antes de ser detido

Ônibus parados no Terminal Alvorada

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Polícia resgata família mantida em cárcere privado 
por foragido da Justiça em Saquarema

A Polícia Civil resgatou uma fa-
mília que era mantida em cárcere 
privado em Saquarema, na Região 
dos Lagos Fluminense. Um ho-
mem que estava foragido da Justi-
ça há três anos privava os próprios 
parentes de liberdade.

A ação para libertar a família 
ocorreu no domingo (29). De acor-
do com a corporação, os agentes 
da 124ª DP (Saquarema) foram 
recebidos com tiros disparados 
pelo criminoso ao chegarem na 
residência onde ele estava. Os po-
liciais reagiram e o homem acabou 
baleado. Ele não resistiu aos feri-
mentos e morreu.

A Polícia não informou por 
quanto tempo a família estava pre-
sa, mas disse que a investigação 
para encontrar o criminoso durou 
alguns meses. Contra o homem 
havia inclusive uma acusação por 
estuprar a ex-companheira.

A ficha criminal inclui ain-
da três mandados de prisão e 
acusações de homicídios por 
ação de grupo de extermínio, 
envolvimento com a milícia, 
tráfico de drogas, extorsão 
mediante sequestro, estupro 
e cárcere privado. O revólver 
do acusado e munições foram 
apreendidos no local.a direção por conta própria, se-

guindo pela Avenida das Amé-
ricas. No caminho, aceitou sete 
passageiros que aguardavam a 
condução. O motoristas e os 
passageiros foram conduzidos 
para a 16ª DP.

Desde o começo desta 
tarde, o serviço de BRT está 
interrompido, e os veiculos 
articulados se encontram no 
Terminal Alvorada. O moti-
vo, segundo informou o con-
sórcio, é decorrente do par-

celamento do 13º salário. Os 
três corredores — Transoeste, 
Transcarioca e Transolímpica 
— estão com serviços suspen-
sos. De acordo com o consór-
cio, a manifestação "acarretou 
irregularidades nos interva-
los, inviabilizando a operação 
em todo o sistema". O muni-
cípio entrou em estágio de 
mobilização em razão da pa-
ralisação e da possibilidade de 
chuvas moderadas, segundo o 
Centro de Operações Rio.

de, diga se é contra ou a favor 
da prisão de Flordelis. Andra-
de não foi o mesmo que atuou 
anteriormente no caso, opi-
nando pela imunidade parla-
mentar de Flordelis.

Após parecer do promotor, 
a juíza Nearis dos Santos Car-
valho Arce, da 3ª Vara Crimi-
nal de Niterói, decidirá sobre a 
solicitação.

Advogado de Flordelis, An-
derson Rollemberg contesta a 
tese do assistente de acusação:

- A Constituição Federal é 

muito clara. A prisão preventi-
va só pode ser efetivada contra 
um parlamentar a medida que 
ela seja afastada do parlamento. 
Se for afastada, essa prisão se 
efetiva. Se não for, não pode ser 
efetivada. Estando parlamentar, 
somente a casa, os parlamen-
tares poderão dar autorização 
para prisão dela. O que ele fala 
é lastimável. Não encontra am-
paro na Constituição Federal e 
nem na lei - afirma Rollemberg.

Desde o mês passado Florde-
lis está sendo monitorada por 

tornozeleira eletrônica. Além 
disso, ela é obrigada a perma-
necer em casa das 23h às 6h. A 
deputada também não pode 
ter contato com outros réus na 
mesma ação respondida por ela 
e nem com outros investigados 
no terceiro inquérito aberto 
pela DH para apurar a participa-
ção de outras pessoas no crime.

Apesar da proibição, Florde-
lis foi acusada por uma neta de 
continuar tendo contato com 
uma das investigadas no tercei-
ro inquérito.

Policiais da 124ª DP (Saquarema) resgataram família mantida em cárcere privado
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P r e f e i t u r a 
de Duque 
de Caxias, 
através da 
S e c r e t a r i a 
M u n i c i p a l 
de Obras, 
vem traba-
lhando in-
tensamente 

na limpeza e desassoreamen-
to dos rios e canais dos quatro 
distritos, dentro do programa 
de combate às enchentes. As 
ações estão ocorrendo com o 
uso de máquina e homens nos 
trabalhos manuais, onde não 
é possível o acesso de equipa-
mentos pesados. Iniciado em 
2017, o programa de preven-
ção de enchentes já beneficiou 
várias regiões críticas e milha-
res de moradores. A SMO lim-
pou, somente nos últimos três 
anos, mais de 250 quilômetros 
de rios, canais e valões.

Apesar do esforço da Pre-
feitura em manter os cursos 
d’água limpos para facilitar o 
escoamento das águas, princi-
palmente durante o verão, e os 
meses que o antecedem, em 
algumas regiões os moradores 

A
insistem em jogar lixo e resí-
duos sólidos na beira dos cór-
regos. Em alguns locais, além 
da limpeza das margens, são 
retiradas toneladas de obje-
tos jogados pelos moradores. 
É comum os trabalhadores 
encontrarem troncos de árvo-
res, sofás, fogões, colchões e 
até geladeiras velhas nesses 
locais, além de grande quanti-
dade de garrafas pet.

Este mês, as ações de lim-
peza e desassoreamento fo-
ram realizadas nos canais 
Jaques de Molay, Farias, Vala 
Nove, das Velhas, Viúva Rita 
Leite, Gaspar Ventura, Barão 
do Amapá e nos rios Calombé, 
Negro e Santo Antônio, locali-
zados nos quatro distritos.

CANAL CABOCLOS
Outra importante realiza-

ção da Prefeitura de Duque 
de Caxias é a macrodrenagem 
do Canal Caboclos. Serão 960 
metros de canalização com a 
implantação de pistas laterais, 
com o objetivo de preservar e 
facilitar a manutenção. Tam-
bém será implantada ilumina-
ção em LED em toda extensão 

A Secretaria de Trabalho de 
Belford Roxo e a Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social e 
Cidadania se uniram para reali-
zar o curso Inserção no mercado 
de trabalho, com jovens e ado-
lescentes inseridos nos Centros 
de Referência Especializado de 
Assistência Social (Creas) em 
condições de vulnerabilidade 
social. A aula inaugural foi reali-
zada no espaço da Secretaria de 
Trabalho / Sistema Nacional de 
Emprego (Sine), onde se desen-
volverá o curso. 

O curso acontecerá em qua-
tro encontros, sendo um por 
semana, das 13h às 16h40. O 
projeto foi idealizado pensando 
nos usuários das unidades dos 
Creas dos bairros Centro, San-
ta Amélia e Parque Amorim. A 
turma conta com cerca de 20 

alunos, na faixa etária de 15 a 21 
anos. O objetivo é fornecer aos 
jovens os conhecimentos ne-
cessários para poderem ingres-
sar no mercado de trabalho. 

Irão ministrar o curso a peda-
goga da Secretaria Municipal de 
Trabalho /Sine Cláudia Hosana, 
responsável pela qualificação so-
cial e profissional. Na parte dos 
direitos da Criança e a adoles-
cente terá o auxílio da bacharel 
em Direito a guarda municipal 
Irislete do Rosário. “Muitos per-
dem oportunidades porque não 
sabem fazer um currículo, não sa-
bem se portar e não conseguem 
se desenvolver em uma entre-
vista de emprego. Nossa função 
aqui é explicar e trabalhar não só 
o lado de capacidade profissional, 
mas também emocional, atuan-
do na autoestima de cada um”, 

Combate a enchentes: limpeza 
de rios e canais continua em 
Duque de Caxias

Turma da manhã, responsável pela pré-produção, produção e gravação de 'Viro Artista ou Morro Tentando

do canal. No primeiro distrito, 
ainda estão em andamento as 
obras de macrodrenagem e ur-
banização do Canal São José, 
na comunidade Vila Nova.

JACATIRÃO
Técnicos da Secretaria Mu-

nicipal de Obras, junto com 
o secretário João Carlos Gri-
lo, acompanham também 
as obras de recuperação das 
margens do Rio Jacatirão que 
estão sendo realizadas pelo 
INEA - Instituto Estadual do 
Ambiente, no bairro Sarapuí, 
incluída no plano de combate 
às enchentes do município.

Secretarias de Belford Roxo 
unem forçaspara inclusão de 
jovens no mercado de trabalho

Secretários Adriano Nascimento e Brenda Carneiro (quarta da esquerda para a direita com a equipe que irá trabalhar e orientar os alunos no curso

Foto: Rafael Barreto/PMBR

afirmou Cláudia Hosana “Vou tra-
tar com eles a parte da legislação, 
comportamento diante a socieda-
de e o valor do adolescente. Tam-
bém iremos focar no empodera-
mento que eles devem adquirir”, 
completou a agente Irislete, que 
também atua no Conselho Muni-
cipal do Direito da Mulher.

Os secretários Adriano do Nas-
cimento (Trabalho) e Brenda Car-
neiro (Assistência Social e Cida-
dania) receberam os alunos para 
a aula inaugural e apresentaram a 
proposta aos jovens. “Essa parce-
ria é fundamental. Atuamos nos 
equipamentos a fim de capacitar 
a todos até atingirem o objetivo 

final, que é estarem no mercado 
de trabalho”, explicou Brenda. 
“Pensamos sempre da seguinte 
maneira: tudo o que queremos 
para nossos filhos é o que quere-
mos dar à população. A qualifica-
ção é o caminho para o a liberta-
ção do ser humano", acrescentou 
Adriano do Nascimento.



Apresentações

Bar do Zeca Pago-
dinho segue com 
sua programação 
ao vivo sempre de 
terça à domingo. E, 
neste mês de de-
zembro, a casa traz 

duas grandes novidades, o novo 
show “Arlindindo Canta Arlin-
do”, uma homenagem do sam-
bista a seu pai e “Xande de Pila-
res - Falando de Samba”, show 
que o artista idealizou especial-
mente para o público do Bar do 
Zeca Pagodinho.  

Além desses, apresenta-
ções de representantes de 
primeira linha do gênero.  
Lembrando que a casa con-
tinua seguindo todos os pro-
tocolos e recomendações 
das autoridades sanitárias no 
combate à pandemia, inclusi-
ve com capacidade reduzida. 

PROGRAMAÇÃO BAR DO 
ZECA PAGODINHO - DE 01 a 
06/12

TERÇA-FEIRA: 01/12
Sambinha do Primeiro Amor: 

Primeiro Amor, é uma banda 
conceito que fala do amor de on-
tem, hoje e de sempre.  A banda 
já se apresentou em diversas ca-
sas de shows pelo Rio de Janeiro 
vai estar no Bar do Zeca Pagodi-
nho, todas às terças-feiras, du-
rante o mês de Dezembro. No 
repertório, um cardápio musical 
bem variado com canções de ar-
tistas consagrados como, Raça 
Negra, Soweto, Jeito Moleque, 
Art Popular, Negritude Júnior, 
SPC, Exaltasamba, Dilsinho, 
Ferrugem, Thiaguinho, Imagi-
nasamba, Turma do Pagode e 
outros. Eles prometem levar o 
público para uma viagem atra-

Programação Bar 
do Zeca Pagodinho

O "O Show Tem Que Continuar". 
O público poderá conhecer um 
pouco mais da obra do composi-
tor Imperiano, que tem mais de 
800 canções gravadas. O reper-
tório engloba todas as fases da 
carreira do mestre Arlindo Cruz, 
desde os tempos de Fundo de 
Quintal, passando pela parceria 
com Sombrinha até a sua carreira 
solo. Arlindinho será acompanha-
do por: Henrique Arcanjo (per-
cussão), Paulo Bonfim (bateria), 
Marquinhos Nunes (cavaco) e Da-
nilo Rodrigues (violão).

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

QUINTA-FEIRA: 03/12
Xande de Pilares: Xande de 

Pilares é uma das atrações espe-
ciais do Bar do Zeca Pagodinho. 
O sambista criou, especialmente 
para a ocasião, o show "Falando 
de Samba" que será apresentado 
nas três primeiras quintas de de-
zembro com repertório diferente 
a cada semana. Nesta primeira, 
Xande interpreta sambas de su-
cesso dos anos 70 até os atuais, 
na segunda canta músicas de 
autores que influenciaram sua 
carreira como, Zeca Pagodinho, 
Arlindo Cruz, Fundo de Quin-
tal. E, para finalizar, o último dia 
será reservado para homenagear 
compositores oriundos de Esco-
las de samba como Monarco, Ge-
raldo Babão, Gracia do Salgueiro, 
entre outros. 

DA REDAÇÃO contato@jornalpovo.com.br

Foto: Divulgação
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CCulturando ulturando 

vés do tempo e assim recordar 
grandes clássicos do samba e do 
pagode.

Show: 20h30min

Couvert Artístico: R$ 25,00

 QUARTA-FEIRA: 02/12
Arlindinho: O cantor e compo-

sitor Arlindinho apresenta pela 
primeira vez o show, “Arlindinho 
Canta Arlindo”, no Bar do Zeca 
Pagodinho, todas quartas-feiras, 
durante o mês de Dezembro, ini-
ciando em 02 de Dezembro, Dia 
Nacional do Samba. Nele, Arlindi-
nho passeia pelos grandes suces-
sos de Arlindo Cruz, como, "Bom 
Aprendiz", "Virou Religião", "O 
Meu Lugar" e, claro, a aclamada, 

Foto: Guto Costa
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runo Hen-
rique com-
pleta nesta 
terça-feira, 
contra o Ra-
cing, 100 
jogos com 
a camisa do 
F l a m e n g o . 
O atacan-

te foi contratado no início 
de 2019 e, logo no primeiro 
ano, se tornou um dos prota-
gonistas do time que entrou 
para a história ao conquistar 
títulos como o da Libertado-
res e Brasileiro.

Com contrato até o fim de 
2023, Bruno Henrique ain-
da tem a chance de aumen-
tar ainda mais seu currículo 

B
com a camisa do Flamengo. 
Atualmente ele é o artilheiro 
do time na Libertadores com 
quatro gols.

- É um orgulho enorme 
chegar a esta marca com o 
manto do Flamengo. Fui mui-
to feliz desde o primeiro dia, 
criei uma relação muito forte 
com o clube e com a torcida 
e pude marcar meu nome na 
história com títulos e gols im-
portantes. Só posso agradecer 
por tudo o que venho viven-
do aqui e que ainda possamos 
comemorar muita coisa jun-
tos - disse BH.

Os números do atacante 
comprovam a importância 
que tem para o time, tanto 
na hora fazer gols quanto na 

Com títulos e ótimos números, Bruno 
Henrique completa 100 jogos pelo 
Flamengo: "Mudou minha vida"

Bruno Henrique após a conquista da Libertadores contra o River Plate

de deixar os companheiros 
na cara do gol. A parceria com 
Gabigol é um caso à parte. E a 
importância do Flamengo na 
vida do atacante também se 
tornou singular.

- O Flamengo é sem dúvi-
das o clube com o qual criei 
minha maior identificação. 
Por tudo o que vivemos aqui, 
por tudo o que conquistamos 
e construímos juntos desde 
a minha chegada. São quase 
dois anos muito intensos e 
dos quais muito me orgulho. 
O Flamengo mudou a minha 
vida e eu sinto que também 
contribuí para este momento 
tão marcante na história do 
clube - afirmou.

Além dos títulos, Bruno 
Henrique conquistou prêmios 
individuais durante sua traje-
tória no Flamengo, como o de 
melhor jogador da Libertado-
res 2019 e o de Craque do Bra-
sileirão 2019.

e chamo Débora Du-
nhil tenho 33 anos 

moro em são Paulo 
sou  digital influencer, 

coach, modelo, atriz e 
pretendo lançar minha 

marca em breve. No mo-
mento, faço clipes, ensaios fotográficos para 
lojas e estou fazendo um documentário so-
bre minha vida e carreira. Sou uma mulher 
batalhadora, guerreira, perco a guerra mais 
não perco a batalha. Nunca vou desistir dos 

meus sonhos, por mais que tentam fazer eu 
desistir. Em breve estarei estampando uma 
capa masculina no Brasi. A capa da revista 
sexy e uma capa da Europa. A capa mascu-
lina na Europa, onde é meu sonho viver lá, 
morar e começar uma nova vida. Ainda não 
tive a sorte de ir, pelo fato dessa pandemia, 
mais assim que liberar, estarei indo embora 
de vez, onde sempre foi meu grande sonho 
estar em Portugal, naquele país lindo que fui 
vice campeã de um reality show da emissora 
portuguesa Tvi , o reality  Love on Top.
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