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Criada Comissão Especial em Defesa da Indústria Naval

A

Assembleia Legislativa do
Rio de Janeiro (Alerj) publicou, nesta sexta-feira
(12/02), a criação de comissão especial para fortalecer e
ampliar a indústria naval, de
offshore e do setor de petróleo e gás do Rio de Janeiro.
Presidida pela deputada estadual Célia Jordão
(Patriota), a comissão será
instalada com o objetivo de

realizar estudos para contribuir com sugestões que levem ao aperfeiçoamento da
legislação do setor, além de
buscar soluções para fomentar investimentos e gerar
empregos.
A comissão buscará apoio
de órgãos do Governo Federal na defesa e desenvolvimento da indústria naval
no estado.
“Vamos dialogar com todos os setores envolvidos
para compreender as necessidades, com empenho
máximo para encontrarmos respostas concretas
das quais o setor precisa
para crescer, afinal, se temos um problema dentro
de casa, devemos nos preparar para cuidar dele”,

afirma Célia Jordão.

Deputada trabalha para que sejam estruturados planos municipais
em benefício de crianças de 0 a 6 anos

Coordenadora na Região
Sudeste da Frente Parlamentar da Primeira Infância, a deputada Daniela do Waguinho
(MDB-RJ) tem
como prioridade no ano a efetivação de políticas públicas para
crianças de 0 a 6 anos.
“Através da mobilização de
prefeitos, sociedade civil, poderes Legislativo e Judiciário,
trabalhamos para que sejam estruturados planos municipais da
primeira infância. Cuidando das
nossas crianças hoje, nossos futuros adultos terão mais saúde,

qualidade de vida, mais oportunidades e emprego”, afirma Daniela do Waguinho.
Relatório da Controladoria-Geral da União (CGU) alertou que não há colaboração
entre gestores municipais,
estaduais e federais, e ações
em benefício da primeira infância são isoladas.
“Sou uma das autoras do
projeto de lei 6524/2019, que
cria um sistema nacional de
informações, permitindo amplo acesso aos indicadores de
políticas públicas direcionadas

às crianças de até seis anos de
idade. Precisamos de mais efetividade para a solução dos
problemas, a estruturação dos
planos municipais é um passo
importante para unificar políticas e ações”, diz a deputada.
Na condição de primeira-dama de Belford Roxo, Daniela contribuiu para a cidade na Baixada
Fluminense formalizar adesão
ao Marco Nacional da Primeira
Infância, para execução de políticas de proteção e desenvolvimento das crianças de 0 a 6 anos
de idade.
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Museu do Samba faz ato simbólico
em defesa do carnaval e para
lembrar vítimas da Covid

N

o dia em que,
em tempos
normais, a
chave da cidade
seria
entregue ao
Rei Momo
abrindo oficialmente o
carnaval carioca, uma cerimônia simbólica
realizada nesta sexta-feira no
Museu do Samba, na Mangueira, serviu para marcar a data,
mas também para lembrar as
vítimas da Covid-19, entre elas
muitos sambistas. Sob as bençãos da estátua de Cartola, a
solenidade contou com um
grupo restrito de participantes
e sem a presença do público,
para evitar aglomeração.

Duas baianas, que participavam da lavagem da Marquês de
Sapucaí, fizeram uma espécie de
“lavagem espiritual” da entrada do
espaço cultural. O ato também foi
de defesa do carnaval, dos sambistas e dos trabalhadores da folia.
A cerimônia começou com
os participantes, acompanhados
da batida de um surdo, cantando
sambas históricos como “A voz
do morro”, de Zé Ketti; e “Agoniza mas não morre”, de Nelson
Sargento, presidente de honra da
Mangueira e um dos presentes.
Presidente do Conselho Deliberativo do Museu do Samba, o compositor Tiãozinho Mocidade disse
que o momento era de condolência pelos que perderam suas vidas
para o coronavírus. Lembrou ainda que o carnaval não é só festa,

Museu do Samba promoveu um ato simbólico em defesa do carnaval com a presença de Nelson Sargento

mas também um espaço de geração de empregos.
—O carnaval é alegria e festa,
mas também gerqa renda para
muitas famílias — destacou.
A fundadora do Museu do
Samba Nilcemar Nogueira destacou que o desfile de carnaval é
mais que uma festa. É também
um ano político e que a não realização do desfile esse ano serve

Supremo forma maioria para manter obrigatoriedade
de uso de máscara em locais públicos
O Supremo Tribunal Federal
(STF) formou maioria de votos
nesta sexta-feira (12) para manter
a obrigatoriedade do uso de máscaras em áreas de acesso público
e presídios, em razão da pandemia
de Covid-19.
Em agosto, o relator, ministro
Gilmar Mendes, derrubou o veto
do presidente Jair Bolsonaro a trechos da lei que regulamenta o uso
de máscaras de proteção como
medida de combate à pandemia.
A obrigatoriedade do uso de
equipamento individual nestes espaços foi estabelecida em uma lei
que entrou em vigor em julho.
O texto estabelece a necessidade do uso de máscara em áreas de
acesso ao público, de modo geral,
e dá exemplos: estabelecimentos
comerciais e industriais, escolas e
templos religiosos – ou seja: lugares fechados onde haja reunião de
pessoas. Ao sancionar o texto, o
presidente Jair Bolsonaro vetou o
trecho que descrevia esses locais.
A liminar foi confirmada pelo
plenário. Agora, o Supremo voltou
a discutir o tema no mérito, em plenário virtual, onde os ministros depositam seus votos virtualmente.
Acompanharam o relator os
ministros Alexandre de Moraes,
Marco Aurélio, Cármen Lúcia,
Rosa Weber, Dias Toffoli e Ed-

Foto: Nicolas Tucat

A decisão do STF confere segurança jurídica à aplicação da norma

son Fachin. Os demais podem
votar até a meia-noite.
Em seu voto, Gilmar Mendes
afirmou que o Brasil “atingiu lamentavelmente o 2º lugar mundial em quantidade de casos (atrás
apenas dos Estados Unidos da
América)” e que os vetos “descumpriram preceitos fundamentais
relativos ao processo legislativo
constitucional”.
“Em uma visão geral, o direito
à saúde há de se efetivar mediante ações específicas (dimensão
individual) e mediante amplas
políticas públicas que visem à
redução do risco de doença (dimensão coletiva”, afirmou.

Ainda segundo o ministro, “a
obrigatoriedade legislativa de uso
de equipamentos de proteção individual em presídios e estabelecimentos socioeducativos assume
extrema relevância, diante da precariedade estrutural das políticas
de saúde nesses sistemas”.
A decisão do STF confere segurança jurídica à aplicação da
norma que, na prática, já foi restabelecida pelo próprio Congresso
Nacional. Deputados e senadores
derrubaram o veto de Bolsonaro
e, com isso, recuperaram o texto
integral da lei – incluindo a lista
de exemplos de ambientes onde
a máscara é obrigatória.

para chamar a atenção para fragilidade das relações de trabalho de
quem vive do samba não só durante a folia, mas no ano todo:
— Quando as escolas vão ocupar esse território desfilando, é o
momento que chamam a atenção para sua existência. Nesse
momento, o não desfile reflete as
fragilidades das relações de trabalho e a questão da categorização

dos trabalhadores de carnaval
que precisa ser vista. O não carnaval chamou a atenção para uma
agenda que precisa urgentemente
ser tratada. É um misto de tristeza
por esse momento de catarse, mas
também dá visibilidade a esses
problemas que a gente enfrenta
hoje, porque carnaval não é só
festa. Carnaval é modo de vida, sobrevivência e identidade — disse.

Rio tem alto risco de contágio para a
covid em todas as regiões da cidade
pela quarta semana consecutiva
O Rio continua com todas
as 33 regiões administrativas
da cidade com alto risco de
contágio para a covid-19. É a
quarta semana consecutiva
nesse patamar. A cidade registra, segundo dados divulgados
na manhã desta sexta-feira,
em entrevista coletiva no Centro de Operações, no Centro,
um total de 194.497 casos confirmados da doença e 17.888
mortes. A taxa de letalidade
no município está em 9,2%.
Segundo a prefeitura, a fila por
internação na cidade está zerada neste momento.
"As medidas de proteção à
vida não mudam. Nós continuaremos exigindo, fiscalizando a
capacidade de lotação dos estabelecimentos,horários de funcionamento e ampliação das
regras de distanciamento em
locais fechados. E essas ações
serão intensificadas agora na semana do Carnaval", disse Márcio Garcia, superintendente de
Vigilância em Saúde da Secretaria municipal de Saúde.
Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, apesar da classificação de alto risco,

há regiões que poderiam ter evoluído para nível moderado.
"Porém, há dois fatores
que fizeram com que a gente
mantivesse o alto risco para
todas as áreas e as medidas
restritivas correspondentes: a
chegada do Carnaval e a possibilidade de circulação de uma
possível nova cepa de Manaus,
da qual pouco se sabe ainda",
disse Soranz.
O prefeito Eduardo Paes fez
novo apelo à população para
que não compre ingressos
para eventos clandestinos de
Carnaval:
"Estamos notificando vários eventos e vamos interditar outros tantos no momento em que estiverem
ocorrendo. Portanto, não
comprem ingressos para não
terem que brigar depois no
Procon ou na Justiça para reaver o dinheiro. Esperei quatro anos para poder entregar
as chaves da cidade para o
Rei Momo e, por ironia do
destino, não poderei fazer
isso neste ano. Dói no meu
coração. Mas a causa é nobre:
salvar vidas", disse o prefeito.
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Foto: Divulgação Prefeitura

Eduardo Paes garante vacinação
até terça no Rio, mas espera novos
lotes para manter calendário

A

pós a Secretaria municipal de Saúde
(SMS)
ter
anunciado
que o estoque para
novas vacinações duraria até este
sábado, o prefeito Eduardo
Paes afirmou que há doses garantidas para imunização até a
próxima terça (16). Assim, idosos de 84 e 83 anos poderão se
apresentar nos postos de saúde
na semana que vem.
A informação foi dada durante
a divulgação do 6º Boletim Epidemiológico da cidade, que manteve todas as 33 Regiões Administrativas (RA) do Rio com risco
alto para contágio da Covid-19.
Por outro lado, houve apresentação de dados positivos, como

a queda nos números de internações e de óbitos no município.
Na semana que vem, a prefeitura prevê a imunização de 105
mil idosos, entre 80 e 84 anos.
Mas, nesta quinta, a SMS afirmou
que as doses para tal ainda não
estão garantidas. O secretário de
Saúde Daniel Soranz, então, explicou ter duas alternativas para
não suspender a programação:
antecipar doses da Coronavac
que estão armazenadas com a
Secretaria estadual de Saúde
(SES), e que seriam aplicadas
daqui a 28 dias, ou receber, até
terça, uma nova remessa de imunizantes da Oxford/Astrazeneca,
ainda não garantida.
Mas Eduardo Paes já garantiu,
ao menos, dois dias de vacinação
na semana que vem: na segunda
e terça-feira, dias reservados para
imunização de idosos de 84 e 83
anos, respectivamente. Apesar

Eduardo Paes durante divulgação do 6º Boletim Epidemiológico da cidade

disso, ele reforçou a necessidade
de chegada de novas remessas
para que o calendário previsto
pela prefeitura consiga ser mantido. A programação é de vacinação, até o fim do mês, de todas as
pessoas com mais de 75 anos.
— A gente espera domingo ter
notícias boas e continuar avan-

Witzel usa rede social para se defender de acusação de
corrupção e posta vídeo em skate: ‘Não adianta, ele não cai’
Governador afastado do Rio de
Janeiro, Wilson Witzel foi às redes
sociais para se defender do recebimento, pela Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça (STJ),
da denúncia de corrupção passiva
e lavagem de dinheiro.
Witzel também postou um vídeo
em que anda de skate. “Não adianta,
ele não cai”, dizia a legenda.
Após virar réu, o governador
afastado escreveu ter certeza de
que será absolvido e que o processo “é meramente político”.
“Infelizmente, o recebimento
de denúncia criminal no Brasil
ainda se faz com base no princípio
do ‘in dúbio pro societat’ [a dúvida
favorece a sociedade, não o réu],
permitindo-se um processo penal
duvidoso e recheado de acusações falhas”, escreveu.
Os ministros também votaram
pelo afastamento de Witzel do cargo
por mais um ano. Uma decisão do
próprio STJ, afastou Witzel no fim de
agosto por 180 dias, prazo que acabaria no fim deste mês.
“Ocorre que esses processos
causam desgastes irreparáveis
de imagem. Anos depois, quando são julgados improcedentes e
geram absolvição, a imagem do
acusado está irremediavelmente
prejudicada”, emendou.

Foto: Reprodução/TV Globo

Witzel posta vídeo andando de skate

“Este é o caso da denúncia contra
mim. Pela minha experiência como
magistrado, é desta forma que avalio.
Farei minha defesa com a certeza de
que serei absolvido. Jamais pratiquei
qualquer ato ilícito na minha vida.
Este é um processo meramente político contra mim”, concluiu.
Desdobramento da Lava Jato
O governador afastado foi
denunciado pelo Ministério Público Federal na operação Tris in
Idem, desdobramento da Lava
Jato no RJ que apontou corrupção na Saúde do estado.
A suspeita é de que o governador
tenha recebido, por intermédio do

escritório de advocacia de sua mulher, Helena Witzel, pelo menos R$
554,2 mil em propina.
A descoberta do esquema criminoso teve início com a apuração de
irregularidades na contratação dos
hospitais de campanha, respiradores
e medicamentos para o enfrentamento da pandemia do coronavírus.
A Procuradoria-Geral da República (PGR) afirma que o governo
do RJ estabeleceu um esquema
de propina para a contratação
emergencial e para liberação de
pagamentos a organizações sociais (OSs) que prestam serviços
ao governo, especialmente nas
áreas de Saúde e Educação.

çando. Mas para o público de 84 e
83 anos já temos vacinas à disposição — disse Paes.
Até terça, serão utilizadas as
50 mil doses de Coronavac que o
município recebeu nesta semana.
Para esse público, a segunda dose
precisa ser aplicada em 28 dias,
e esse estoque já está reservado

pela Secretaria estadual de Saúde
(SES). Mas, Soranz explicou que,
até segunda de manhã, espera
um posicionamento do Ministério da Saúde sobre possibilidade
de utilizar a quantidade de reserva ou se haverá nova remessa,
para decidir sobre a manutenção
do calendário.

PDT quer Ciro Gomes liderando frente
ampla de centro-esquerda em 2022
O presidente nacional do PDT,
Carlos Lupi, disse nesta quinta-feira que o partido trabalha para
que Ciro Gomes seja o candidato
de uma frente ampla de centro-esquerda em 2022.
O pedetista se reuniu com o
prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), nesta quinta.
Lupi disse que vem ampliando
conversas com diversos partidos
e que Ciro representará a legenda
na próxima eleição.
“Temos tido boas conversas
com o PSB, com a Rede e com
o PV. Tenho um diálogo permanente com o Kassab que é
o presidente nacional do PSD,
partido que o Kalil pertence, e
o nosso desejo e nossa vontade
é formar uma grande aliança de
centro esquerda que representa o projeto de Brasil e na nossa
opinião quem encarnar melhor
essa capacidade é o Ciro Gomes”, afirmou Lupi.
O presidente nacional do
PDT desconversou ao ser perguntado sobre a participação do
Partido dos Trabalhadores (PT)
em uma eventual formação de
aliança — no último dia 6, o PT

lançou Fernando Haddad como
pré-candidato ao pleito.
“Temos que buscar alianças
de centro esquerda, no primeiro
ou segundo turno, mas isso é final de conversa e não começo."
“Devemos pensar sempre
em programas de governo,
nosso candidato Ciro Gomes,
apresentou desde 2018 um
projeto nacional desenvolvimentista, inclusive fez um
livro sobre isto e estamos
andando o Brasil com este
programa, até agora não vi
nenhum candidato apresentar”, continuou.
Sobre o partido de Kalil ser da
base aliada do presidente Bolsonaro (sem partido) no Congresso,
Lupi disse que "apoio não se discute, se aceita".
“Em primeiro lugar quem conhece o Kalil como eu conheço
sabe que ele não é da base do
Bolsonaro e eu não tenho dúvida
da sua posição de independência
ao governo. O PSD é um partido
autônomo, ele não tem uma posição de apoio ao governo Bolsonaro, ele tem uma posição de
independência."
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Ação da PM nas comunidades
Serrinha e Cajueiro, em Madureira,
tem quatro mortos e um ferido

Q

uatro pessoas morreram e uma
ficou ferida durante
uma operação da Polícia Militar
nos morros
da Serrinha
e do Cajueiro, em Madureira,
na Zona Norte do Rio, na manhã desta sexta-feira, dia 11.
De acordo com a PM, os quatro mortos foram baleados
após resistirem à prisão e trocarem tiros com os agentes.
Já o ferido foi atingido por
estilhaços de granada quan-

do, de acordo com a corporação, tentava jogar o artefato contra uma equipe
do Batalhão de Ações com
Cães (BAC). Ele foi levado
para o Hospital estadual
Marechal Hermes, também
na Zona Norte. Até as 9h10
haviam sido apreendidos
três pistolas, um radiotransmissor e drogas.
A operação acontece depois de uma madrugada de
intenso tiroteio no bairro. Entre quarta e quinta-feira, bandidos rivais da Serrinha e do
Cajueiro travaram uma guerra. Nesta sexta, a PM interveio
na disputa entre as facções

Os PMs no Morro da Serrinha

criminosas, que vem levando
pânico a moradores de Madureira e de bairros vizinhos.

Polícia dispersa bloco de rua clandestino
em Austin, Nova Iguaçu
Foto: Reprodução

Além do BAC, estão nas comunidades agentes do Grupamento Aeromóvel (GAM), do

Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Batalhão de
Operações Especiais (Bope).

Encontrada plantação de skunk em galpão
de Bonsucesso e prende suspeito
Agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munição
e Explosivos (Desarme) encontraram, nesta quinta-feira, dia
11, uma plantação em escala industrial de skunk num galpão
em Bonsucesso, na Zona Norte
do Rio. O responsável pela droga foi preso por tráfico. O skunk
é uma derivação da maconha
com maior poder alucinógeno.
Segundo os policiais, no galpão havia vários ambientes tipo
estufa, com ar climatizado, controladores de umidade, filtro de

ar, fertilizantes e maquinários,
tudo automatizado, para produção e conservação da plantação. Durante a ação também
foram apreendidos 67 pés de
maconha, garrafas de fertilizantes, cilindro de gás carbônico,
bomba de vácuo e três quilos da
droga em fase de secagem.
Os agentes estiveram também na casa do suspeito, em
Vargem Pequena, na Zona Oeste da capital. Lá foram encontrados dois quilos de skunk já
embalados para venda.
Foto: Reprodução

Polícia dispersou bloco clandestino realizado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense

A Polícia Militar dispersou
na noite de quinta-feira (11) um
bloco clandestino realizado em
Austin, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A aglomeração
ocorreu após o evento oficial —
que costuma se concentrar na
Praça do Batuta — ser cancelado. Mesmo assim, muitas pessoas decidiram se reunir próximo ao Bar do Babalu, inclusive
usando fantasias.
Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver uma correria generalizada após a chegada
dos policiais ao local. Os agentes
lançaram bombas de efeito moral
na rua para que os frequentadores
deixassem a festa.

A ação para dar fim ao evento
clandestino ocorreu em parceria
com a equipe da Superintendência de Controle Urbano da
Prefeitura de Nova Iguaçu. Em
nota, a prefeitura informou que
"nenhuma atividade festiva em
locais públicos foi autorizada".
Além disso, ressaltou que "agentes municipais e PMs do Programa Estadual de Integração na
Segurança (PROEIS) estão nas
ruas para fiscalizar e coibir qualquer festa ou bloco de carnaval
até quarta-feira (17), com intuito de evitar aglomerações neste
momento de pandemia".
A secretaria já cancelou
outros dois eventos clan-

destinos programados para
o dia 14, um deles também
seria realizado em Austin e
o outro no Centro de Nova
Iguaçu. É possível denunciar festas, blocos de rua e
aglomerações pelo número
(21) 2666-0175 ou pelo 190
da Polícia Militar.
Em nota, A PM informou
que o o bloco clandestino não
foi a única festa encerrada em
Austin após intervenção de
agentes do 20º BPM (Nova
Iguaçu). Houve aglomeração
também próximo ao Bar Los
Cervejeiros. No local, segundo
a PM, o público acatou as ponderações e encerrou o evento.

A plantação localizada pelos agentes
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Prevenção ao coronavírus:
Carnaval será sem folia em Japeri

O

Para prevenir a disseminação da
Covid-19 em
Japeri durante o feriado
de Carnaval,
a Prefeitura
iniciou, nesta
quinta-feira
(11), ações de notificação a estabelecimentos que anunciaram
programações para o período
festivo. Os agentes da Secretaria
Municipal de Segurança Pública,
Transporte, Ordem Urbana e Postura têm percorrido a cidade com
abordagens didáticas e pacíficas a
fim de conscientizar comerciantes e empresários sobre a proibição de promover aglomerações
neste momento de pandemia.
Os eventos contrariam o decreto municipal nº 3.106, que
apesar de conceder ponto facultativo a servidores públicos nos
dias 15 e 17 de fevereiro, proíbe
a realização da folia na cidade.
Quem entendeu esta determinação foi José Carlos. Proprietário

Foto: Reprodução

Agentes da Guarda Municipal notificaram estabelecimentos que já tinham programações para o feriado

da casa de festas VJ Arena, em
Engenheiro Pedreira, o empresário decidiu acatar as orientações
dos agentes municipais e cancelar as programações previstas
para o feriado.
De acordo com o secretário
da Pasta, Levi Martins, o trabalho
seguirá durante os próximos dias
e a expectativa é de que a população ajude a gestão a combater
aglomerações no município.
“Em todos os dias de Carnaval
nossas equipes estarão nas ruas
para impedir as programações.
Não podemos facilitar para este

vírus tão nocivo. Afinal, a cidade ainda está em estágio de
bandeira amarela e com uma
taxa de contágio moderada.
Contamos com as denúncias
dos moradores em caso de
anúncios de qualquer festividade neste período”, disse.
Para denunciar eventos que
promovam aglomerações na semana de Carnaval, basta entrar
em contato pelo telefone 36912813 ou pelo e-mail da Secretaria
Municipal de Segurança Pública,
Ordem Urbana e Postura: semustop@japeri.rj.gov.br

Intervenções para melhorias
em Areal e Mendes
Municípios das regiões Serrana e Sul Fluminense poderão
receber intervenções do governo estadual para melhorias no
meio ambiente e infraestrutura. O deputado Marcus Vinícius
(PTB) formalizou pedidos ao
governador em exercício, Cláudio Castro (PSC).
Para a cidade de Areal, o deputado solicita a inclusão no
programa Limpa Rio, além de
recapeamento de ruas. “Areal
tem registrado aumento populacional, com isso cresce
a quantidade de detritos nos
rios e córregos. Outro problema são os buracos e deformidades nas ruas diante da
maior circulação de veículos”,
explica Marcus Vinícius.

Para o Sul Fluminense, o deputado pede maior atenção no saneamento básico do município de
Mendes, pedindo a realização de
estudos e investimentos para modernização e ampliação da rede.
“A atual condição põe em risco a
saúde da população de Mendes
por conta da insalubridade encontrada em muitas localidades”,
alerta Marcus Vinícius.
Segundo o deputado, o governador em exercício tem se mostrado sensível e disposto em atender as demandas dos municípios.
“Nos casos de Areal e Mendes,
cuidar do meio ambiente e da infraestrutura também é investir
em saúde, com obras de prevenção poderemos evitar futuros
problemas”, conclui.
Fotos:Divulgação

Belford Roxo começa a atender
urgência e emergência odontológica
A UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) do Bom Pastor, em
Belford Roxo, começou hoje (1102), o atendimento para emergência e urgência da especialidade de
odontologia. A unidade já realizava o atendimento em horário de
expediente que agora passa a ser
24h. Serão sete cirurgiões-dentistas bucomaxilofacial e sete auxiliares de saúde bucal divididos
em plantões de 24h fixos. A sala
possui uma cadeira odontológica
e equipamentos básicos para contenção, sutura de face, pequenos
traumas e outros procedimentos.
Em breve, o Hospital Municipal também terá o atendimento
odontológico 24h.
O atendimento odontológico sempre foi referência há seis
anos no Hospital Municipal. Nesse período, a unidade ficou sem
o atendimento da especialidade.
“É mais uma vitória para a saúde
do município. Vamos começar a
operar com equipamentos modernos dentro de salas climatizadas para que o morador tenha
todo o conforto e atenção que

necessita”, destacou o secretário
de Saúde, Christian Vieira.
De acordo com o secretário especial de Atenção à Saúde Bucal,
Antônio Carlos Pinho, o município tinha a necessidade desse
tipo de atendimento e a procura
sempre foi grande, principalmente em finais de semana. “Seremos
a porta de entrada onde iniciaremos o tratamento e encaminharemos o paciente à unidade de
saúde mais próxima de sua residência para dar continuidade.
Atenderemos casos como dor de
origem dental, suturas de face,

drenagem de abscessos, extrações para resolver a dor, além de
realizarmos atendimentos a traumas de possibilidade ambulatorial”, explicou Antônio.
O secretário especial de Coordenação dos Médicos, Carlos
Morelli, contou que a partir de um
bate papo informal surgiu a ideia
da especialidade em urgência e
emergência. “Estamos preparados
para quem precisar do atendimento, dando continuidade ao que
já acontece na UPA Bom Pastor e
implantando no Hospital Municipal”, finalizou.
Fotos: Rafael Barreto

No atendimento odontológico são feitos diversos procedimentos, como por exemplo, sutura e face

Preocupação com a infraestrutura e meio ambiente nas cidades de Areal e Mendes
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O

cantor
e
compositor
português
Bebuxxa
lançou, no
canal oficial
do YouTube
da
gravadora Runn
Group, seu
novo videoclipe “Essência”. O
single, tem a participação especial da cantora Gabs Reset, da
banda Reset, também já está
disponível em todas as plataformas digitais.
Bebuxxa, que atualmente vive em Portugal, iniciou
sua paixão pela música através dos diversos ritmos que
as pessoas de mais idade colocavam para ele ouvir desde pequeno, o que também
serviu-lhe de incentivo e
inspiração para, aos 13 anos
de idade, começou a compor
e daí não parou mais, e mergulhou de cabeça dentro do
mundo da música.

@mcnutelly

Compositor Bebuxxa lança
clipe e single “Essência”

G ATA DO

Música

Kamilla Dias
SE DESPEDE DO
“DOMINGÃO DO FAUSTÃO

Essência faz parte do primeiro EP do cantor intitulado “Parar é Morrer” com oito faixas

Portimão, em Portugal, cidade portuária com um importante centro histórico, e belas
praias, serviu de cenário para a
realização do novo trabalho do
cantor, para captar o máximo
toda beleza do local, um monomotor foi usado nas filmagens
pela equipe.
A direção ficou por conta de
Jady Curica, assistente de produção Hugo Spranger, além de
contar com outros profissionais de primeira.

“Este foi o meu primeiro trabalho profissional, tudo isto é novo
para mim, me dediquei muito
para a realização deste projeto e
cumpri com os meus objetivos.
Essência, vai mostrar às pessoas
um pouco mais da minha versatilidade”. Diz Bebuxxa.
Essência faz parte do primeiro EP do cantor intitulado “Parar é Morrer” com oito faixas,
entre inéditas e autorais. A previsão de lançamento do EP será
no início do Verão Europeu.

A

mineira Kamilla, ou simplesmente
“Káh” como era
conhecida internamente, foi
uma das 30 bailarinas que deixaram o Balé do Faustão no último
dia 29. "Já esperava por esse momento; internamente, ouvíamos
que isso poderia acontecer, e de
um tempo para cá, os comentários se tornaram mais frequente.
(...)” conta Kamilla, que fazia parte do ballet desde 2015 e nos últimos anos atuava nos quadros
do programa.
O programa que vai ao ar até
dezembro deste ano, está priorizando as dançarinas contratadas
nos últimos meses. Sobre continuar na mídia “Estou focada
nos meus estudos, na minha
pós-graduação; tenho planos
diferentes e não ligados a mídia”
revelou a bailarina que também
é atriz e já participou de diversos
trabalhos na televisão brasileira,
incluindo participação no filme
“Reação em cadeia”.

Fazendo uma retrospectiva
da sua trajetória profissional, Kamilla revelou ter amadurecido
com o programa. "Nesses cinco
anos pude crescer muito e me
conhecer como pessoa/profissional. Entrei menina e saí mulher. Mudou muito minha vida.
Aprendi, amadureci em muita
coisa e tive oportunidade de trabalhar com grandes nomes da tv
brasileira", reflete.
No final de janeiro, Fausto
Silva anunciou para a Globo a
decisão de não renovar o contrato com a emissora. "Fiquei triste por não ter mais 'Domingão
do Faustão' na nossa televisão.
Não imagino um domingo com
a família sem ter o programa, as
vídeo cassetadas e Faustão com
o jeito dele. Vai deixar muita saudade em todo o povo brasileiro",
pontua.
O corpo do balé do programa
já havia sido reduzido devido
aos protocolos de segurança em
relação ao coronavírus. Até o
momento, não se sabe qual programa cobrirá o furo do “Domingão do Faustão.”

Sábado 13 a Segunda 15 de Fevereiro de 2021
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Fluminense já começa a traçar
Gabigol, 100 vezes Flamengo temporada 2021 com novo técnico
Roger Machado. Quase tudo certo
Pedro Martins/ Foto FC

PARA
Futebol
PARA
TODOS
PARATODOS
TODOS

Q

uando Gabigol chegou ao Flamengo, em
janeiro de
2019, nem
o mais otimista dos
rubro-negros imaginaria a história que seria
escrita pelo atacante com a
camisa do clube. Pouco mais
de dois anos depois, o jogador disputará no domingo,
diante do Corinthians, no
Maracanã, sua 100ª partida
pela equipe.
Com sintonia rara com a
torcida, muitos gols e conquistas importantes, o atacante já conquistou espaço
cativo entre os grandes ídolos da história do clube.
Nas 99 partidas disputadas até aqui, Gabigol fez valer seu apelido e marcou 68
vezes. Os dois mais importantes na épica final da Libertadores de 2019, em que
o Flamengo venceu o River
Plate por 2 a 1, de virada, nos
acréscimos. Tornou-se Rei
da América e de uma geração
de rubro-negros. Foi fundamental também nos títulos
do Brasileiro, Supercopa, Recopa e Carioca (duas vezes).
Com contrato até o fim de
2024, a promessa é de mais
gols e taças.

Gabigol: 100 jogos de uma relação de amor com Flamengo

- Minha relação com o
Flamengo foi amor à primeira vista. Desde o meu primeiro dia, todos me acolheram bem demais. A Nação
me abraçou de forma incrível, tudo que faço é por eles.
Sou feliz aqui, vivemos coisas maravilhosas ao longo
destes 100 jogos. Momentos que ficarão eternizados
em minha memória. É uma
honra poder chegar nesta
marca em um clube como
esse, um dos maiores do
mundo. Sempre que entro
em campo, entro motivado
pela Nação e com empenho
de devolver esse carinho. É
uma relação sincera. O Flamengo está marcado na minha vida para sempre.
XODÓ DA CRIANÇADA
Vital na luta pelo bicampeonato brasileiro, o jogo
100 de Gabriel será no palco
que virou salão de festas do
artilheiro, o Maracanã. Mas
faltarão os convidados especiais, os torcedores do Flamengo, com quem o jogador
criou uma relação rara.
Com irreverência, mudanças de corte de cabelo e comemorações marcantes, Gabigol já alcançou um status
de ídolo poucas vezes visto
no futebol brasileiro neste
século. Crianças rubro-negras e até torcedoras de clu-

bes rivais passaram a imitar
cada gesto do atacante. Sua
marca registrada, a plaquinha "Hoje tem gol do Gabigol" virou mania nas arquibancadas e nas redes sociais.
Com a camisa do Flamengo,
o jogador é um ídolo que conhece seu peso e sabe potencializar sua imagem.
BÊNÇÃO DOS ÍDOLOS
Símbolo maior da história
do Flamengo, Zico assegura
que Gabigol também tem
seu espaço reservado no rol
dos grandes jogadores rubro-negros de todos os tempos. O camisa 9 e o Galinho
são os únicos a marcar dois
gols em final de Libertadores pelo clube.
- O espaço dele, assim
como dos outros de 2019,
é de ídolo. Entraram para
história do clube, deram as
maiores alegrias dos últimos tempos. Gosto muito
do Gabigol. Quando tive
oportunidade de conhecer,
fiquei encantado como se
comportou comigo. Desejo
o maior sucesso - disse Zico.
Jogador que mais atuou
pelo Flamengo na história
com 865 partidas, Júnior
entende o clube como ninguém. Hoje comentarista, ele
também coloca o atual camisa 9 na prataleira dos maiores
ídolos rubro-negros.

Já está tudo certo entre
Fluminense e Roger Machado, e o treinador estará
à frente da equipe na temporada de 2021. A diretoria espera apenas o fim do
Campeonato Brasileiro para
anunciar o acerto, mas internamente já há conversas
com o novo técnico para
planejar o ano, inclusive debatendo possíveis reforços.
Com sua chegada, o atual
comandante Marcão voltará
ao cargo de auxiliar da comissão técnica permanente.
Em entrevista coletiva na
última quarta-feira, após o
empate por 0 a 0 com o Atlético-MG no Maracanã, Marcão foi questionado sobre a
chegada de Roger Machado
e desconversou. Mas já se
mostrou de braços abertos
para receber o treinador:
- Não sei. O presidente já
anunciou? Estamos igual a
vocês. Se acontecer, é um
cara super do bem, trabalhador. Se vier vai contar com
a ajuda do Marcão e todos
que estão nesse processo.
Vamos esperar nossa diretoria decidir. Na hora que
bater o martelo, se for isso
mesmo, vai ser recebido de
braços abertos dentro do
nosso clube.
Aos 45 anos, Roger está
sem clube desde que foi de-

mitido do Bahia, em setembro de 2020. Seu vínculo
com o Tricolor carioca será
válido por dois anos, terminando junto ao mantado
do presidente Mário Bittencourt, como informado pelo
UOL e confirmada pelo ge.
O desejo em contar com
o técnico, inclusive, já é
antigo nas Laranjeiras. Roger foi umdos dois alvos
que o Fluminense monitorou junto com Odair Hellmann em janeiro de 2020.
Na época, porém, ele tinha
mais um ano de contrato
com o Bahia, e a escolha
foi por Odair, que deixou o
clube em dezembro após se
acertar com o Al Wasl, dos
Emirados Árabes Unidos.
Gaúcho de Porto Alegre,
Roger Machado encerrou a
carreira de jogador pelo Fluminense em 2008 e ficou
marcado na história do clube ao marcar o gol do título
da Copa do Brasil de 2007.
Como treinador, ele começou como auxiliar técnico no Grêmio e comandou
Juventude, Novo Hamburgo, Grêmio, Atlético-MG e
Palmeiras antes de chegar
ao Bahia. Roger tem no currículo os títulos do Campeonato Mineiro de 2017 pelo
Galo e o bicampeonato baiano, em 2019 e 2020.
Foto: Felipe Oliveira

Último trabalho de Roger foi no Bahia

