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PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCovid-19:  Foto: Márcia Foletto

P r e f e i t u -
ra do Rio 
co n f i r m o u, 
nesta sex-
ta-feira, o 
p r i m e i r o 
caso da va-
riante Mu 
da Covid-19 
no estado. 
A linhagem 

foi identificada pelo estudo 
"Rede Corona-Ômica", que re-
aliza sequenciamentos gené-
ticos do coronavírus, numa 
amostra coletada em junho. 
Desde então, a cepa não foi 
encontrada em outras amos-
tras da pesquisa, que faz uma 
nova rodada de sequencia-
mentos a cada 15 dias.

Durante a divulgação do 
37° boletim epidemiológi-
co da cidade, o secretário 
municipal de Saúde, Daniel 
Soranz, ressaltou que a cepa 
não teve transmissão co-
munitária, e que as análises 
genômicas ainda apontam a 
predominância quase abso-
luta da variante Delta.

— A variante Mu foi iden-
tificada em um paciente que 
viajou ao México, não foi 
um caso de transmissão lo-
cal. Mas o diagnóstico acon-
teceu. A gente sabe também 
que a Delta predomina no 

A

mapa de variantes, mesmo 
em relação a essa — infor-
mou Soranz.

Originária da Colômbia, a 
linhagem Mu (B.1.621) não é 
considerada pela Organiza-

Cidade do Rio confirma caso 
da variante Mu, mas descarta 
transmissão comunitária

ção Mundial da Saúde (OMS) 
uma variante de preocupação 
(VOC), diferentemente da Del-
ta, e sim uma variante de inte-
resse. Isso porque, segundo a 
agência, a Mu apresentou pro-

priedades capazes de furar o 
bloqueio imunológico coletivo 
conferido pelas vacinas.

Segundo a OMS, a cepa tem 
"uma constelação de muta-
ções que indicam proprieda-

des potenciais de escape da 
imunidade". A entidade res-
salta, porém, que esses pressu-
postos se baseiam em estudos 
preliminares, e que mais dados 
são necessários.

Cidade do Rio avança em vacinação contra a Covid-19 para frear avanço de variantes
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P r e f e i t u r a 
do Rio pu-
blicou em 
d e c r e t o , 
nesta sexta-
-feira, duas 
novas me-
didas que 
flexibilizam 
as restrições 
contra a Co-

vid-19: a liberação de eventos 
ao ar livre para até 500 pesso-
as e a presença de público em 
estádios e ginásios, desde que 
respeitados o limite de 50% de 
lotação máxima do ambiente e 
a exigência de esquema vaci-
nal completo em todos os pre-
sentes. As duas mudanças cor-
respondem à primeira fase do 
novo plano de reaberturas do 
município, conforme o crono-

A
grama elaborado pelo Comitê 
Científico de Enfrentamento à 
Covid-19 (CEEC) da cidade.

Além disso, pela primeira 
vez, o decreto de atualização 
das restrições condiciona a re-
abertura de boates e dancete-
rias à cobertura vacinal de 65% 
da população do Rio com o es-
quema completo, nos termos 
do cronograma definido pelo 
CEEC, medida prevista para a 
segunda fase. Quando a marca 
for alcançada, esses estabeleci-
mentos podrão funcionar com 
50% da capacidade. Atualmen-
te, 60,8% da população adulta 
da cidade já está com o esque-
ma vacinal completo.

O documento também dá 
sequência a uma série de flexi-
bilizações que se iniciou na úl-
tima sexta-feira, com a redução 

Em primeira fase de reaberturas, Rio libera 
eventos ao ar livre, presença de público em estádios 
e amplia lotação máxima de estabelecimentos

Movimentação na Rua Voluntário da Pátria, em Botafogo, na Zona Sul do Rio

do distanciamento físico míni-
mo obrigatório para um metro 
em determinados locais.

Agora, atividades comerciais 
e de prestação de serviços loca-
lizadas no interior de shopping 
centers, centros comerciais e 
galerias de lojas, bem como as 
atividades de museu, bibliote-
ca, cinema, teatro e outros, não 

têm mais limite de lotação em 
locais abertos. Em ambientes 
fechados, a lotação máxima foi 
ampliada de 60% para 70% da 
capacidade do ambiente. O dis-
tanciamento obrigatório nes-
ses locais continua sendo de no 
mínimo um metro.

Já em bares, lanchonetes, 
restaurantes e congêneres 

fica permitido o consumo 
para clientes sentados nas 
áreas internas dos estabeleci-
mentos e passa a ser liberado 
para clientes em pé nas áreas 
externas. Já o distanciamen-
to mínimo passa de 1, 5 metro 
para 1 metro entre cada con-
junto de mesa e cadeiras ocu-
pado por clientes.

O Fórum Permanente dos 
Servidores Públicos do Esta-
do do Rio de Janeiro (Fosperj) 
fará uma manifestação na por-
ta da Assembleia Legislativa 
(Alerj) na próxima terça-feira 
(dia 21), a partir do meio-dia, 
contra o pacote de austeri-
dade do governo do Rio, que 
será votado pelos deputados 
na semana que vem. Elabora-
do em função do novo Regime 
de Recuperação Fiscal (RRF), 
o plano do Executivo contém 
propostas que afetam direitos 
dos servidores, como o fim do 
triênio e o aumento da idade 
para aposentadoria.

Escola de negócios abre 65 vagas 
para trabalho remoto ou híbrido

Contra pacote de austeridade do governo do Rio, 
servidores programam novo ato na Alerj

A Conquer, escola de negócios 
da nova economia, está com mais 
de 65 vagas de emprego abertas 
para diferentes áreas e cargos, que 
vão de analista a coordenador. Os 
interessados podem se inscrever 
pelo próprio site da empresa.

Os candidatos podem ser de 
qualquer lugar do Brasil, tendo em 
vista que o formato de trabalho é 
remoto, podendo ser híbrido caso 
o profissional queira retornar ao 
escritório após a vacinação.

Em vendas, há possibilidades 
para Analista Comercial B2B, 
Analista Comercial Parcerias, 
Coordenador (a) de Vendas, en-
tre outras. Já na área de marke-
ting, há oportunidades para 

Analista de Mídia Sênior, Desig-
ner Sênior e Social Media. Além 
disso, o setor de tecnologia pos-
sui chances para Tech Recruiter 
e Desenvolvedor (a) Full Stack.

Ainda há também processos 
seletivos abertos para Gerente 
de Customer Experience, es-
pecialistas na área comercial e 
analistas para quase todos os 
times da empresa.

Os benefícios oferecidos pela 
escola, além do contrato CLT, são: 
vale-refeição flexível, vale-trans-
porte, plano de saúde, bolsas em 
todos cursos da Conquer, con-
vênio com Sesc, seguro de vida, 
equipamentos para home-office e 
programa de bem-estar.

Servidores fizeram uma manifestação na Alerj na quarta-feira (dia 15) 

Vagas são de carteira assinada

Foto: Brenno Carvalho

Foto: Marcelo Camargo

Foto: Ana Branco

Nesta quinta-feira (dia 16), a 
Alerj encerrou a série de audi-
ências públicas marcadas para 
discussão das mensagens do 
governo. Até agora, 158 pro-
postas de emendas já foram 
publicadas no Diário Oficial. 
Elas devem ser apresentadas 
na semana que vem e, depois, 
uma nova rodada de audiên-
cias públicas será realizada.

— Após essa rodada de con-
versas, nós vamos modificar 
esses textos de alguma forma. 
Vamos encaminhar para um 
texto construído pelo parla-
mento, pelas representações 
da sociedade e sobretudo pelo 

governo. São muitos pontos 
de vista, muitas reivindica-
ções das categorias. Temos ou-
vido muito, e tenho convicção 
de que há muitas mudanças a 
serem feitas e que o governo 
está aberto a elas — disse o pre-
sidente da Comissão de Servi-
dores Públicos da Alerj, depu-
tado Rodrigo Amorim (PSL).

Na última quarta-feira (15), 
diversas categorias do funcio-
nalismo estadual, principal-
mente das forças de segurança 
pública, protestaram em fren-
te à Alerj. Um dia antes, houve 
uma mobilização de professo-
res no local.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Sindicato dos Vigilantes e Empregados em Empresas de Segurança e Vigilância de Mesquita e Nilópolis-RJ. 
CNPJ 04250677/0001-39 Neste ato representado por seu presidente Sebastião Aquino dos Santos, vem convocar os 
trabalhadores para Assembléia geral ordinária que se realizará no dia 09/10/2021 ás 19:00 horas em primeira 
convocação, e às 20:00 horas em 2º e última convocação. Local; Rua Raul, 70, sala 06, Mesquita/Centro-RJ, para 
deliberarem sobre a seguinte Pauta: 1) Aprovação da pauta para a negociação coletiva (data Base Janeiro/2022); 2) 
Autorização para a diretoria fazer acordo e/ou instaurar dissídio. Sebastião Aquino dos Santos-Presidente. 
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secretár io 
de Tesouro 
e Orçamen-
to do Mi-
nistério da 
Economia, 
Bruno Fun-
chal, afir-
mou que a 
viabilização 

o Auxílio Brasil, a reformulação 
do Bolsa Família, depende de 
soluções em três frentes. Além 
de resolver o impasse dos pre-
catórios para abrir espaço no 
Orçamento em 2022, o governo 
precisa das fontes de compensa-
ção do programa: o aumento do 
Imposto sobre Operações Finan-
ceiras (IOF) resolve a questão em 
2021, mas para os próximos anos 
é preciso aprovar a reforma do 
Imposto de Renda.

Todas essas ações precisam 
se desenrolar ainda este ano, já 
que por restrições da legislação 
eleitoral, o Auxílio Brasil, com be-

O
nefício médio de R$ 300, precisa 
rodar ainda em 2021.

— Resolver precatório é parte 
importante. A outra parte é fon-
te (para compensação dos gas-
tos). Uma coisa é espaço para 
gastar e outra coisa é fonte — 
afirmou durante evento virtual 
nesta sexta-feira.

Funchal frisou que para 
respeitar a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal (LRF), o governo 
precisa indicar a fonte de com-
pensação para a ampliação de 
gasto com o programa social, 
que atenderia a uma demanda 
da sociedade e também a uma 
decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF), que determinou 
o pagamento de uma renda bá-
sica para todos os brasileiros 
que se enquadrem abaixo da 
linha de extrema pobreza.

Para 2022, a compensação 
virá do projeto do Imposto de 
Renda, que já passou pela Câma-
ra e está parado no Senado. Parte 

Além do aumento do IOF, novo Bolsa 
Família depende de reforma do IR e 
precatórios, diz secretário de Guedes

Bruno Funchal, secretário do Tesouro Nacional

da arrecadação com a tributação 
de dividendos será usada para 
bancar o novo Bolsa Família.

— Não adianta ser só para 2022, 
porque você tem as restrições 
eleitorais que impedem que esse 
programa seja criado em ano elei-
toral, então ele tem que ser criado 
antes. A lógica é terminando o 
auxílio emergencail, cai no novo 
programa, ou seja, nos últimos 
dois meses e para isso a gente pre-
cisa compensar — afirmou.

E acrescentou:
— A gente tem a compensação, 

aprovando o Imposto de Renda 

para 2022 e 2023, e precisa (de 
fonte de compensação) para no-
vembro e dezembro. por isso que 
foi editado (o decreto). Uma par-
te do IOF é para essa compensa-
ção do Auxílio Brasil de R$ 300.

Solução passa pelo Congresso
Das três medidas sinaliza-

das por Funchal, apenas uma 
já está em vigor, o aumento do 
IOF. O restante da solução de-
pende do Senado. A Câmara 
dos Deputados está analisando 
o texto da proposta de emenda 
à Constituição (PEC) dos Preca-
tórios – que foi aprovada na Co-
missão de Constituição e Jus-

tiça na quinta-feira. A reforma 
do Imposto de Renda (IR) está 
parada no Senado.

Solução passa pelo Congresso
Das três medidas sinaliza-

das por Funchal, apenas uma 
já está em vigor, o aumento do 
IOF. O restante da solução de-
pende do Senado. A Câmara 
dos Deputados está analisando 
o texto da proposta de emenda 
à Constituição (PEC) dos Preca-
tórios – que foi aprovada na Co-
missão de Constituição e Jus-
tiça na quinta-feira. A reforma 
do Imposto de Renda (IR) está 
parada no Senado.

O ex-presidente Michel Temer 
afirmou nesta sexta-feira que a 
conversa entre o presidente Jair 
Bolsonaro e o ministro Alexandre 
de Moraes um dia após os atos 
golpistas de 7 de setembro foi ami-
gável, mas sem recuo do ministro. 
Temer lembrou que pouco antes 
do telefonema, ele havia apresen-
tado a Bolsonaro uma carta à na-
ção na tentativa de pacificar a crise 
institucional entre os poderes.

Ao participar da manifestação a 
favor de seu governo e de teor an-
tidemocrático, Bolsonaro chegou 
a dizer que não cumpriria mais as 
decisões do ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) e se referiu 
a Moraes como "canalha.

Ao ser questionado sobre 
o teor da conversa entre o 
presidente e Moraes, Temer 
disse que não havia mistério 
no diálogo, mas deixou claro 
que o ministro não iria ceder 
nos casos que conduz no tri-
bunal. Moraes é relator dos 
inquéritos em que o presi-
dente é investigado na Corte, 
e principal alvo de seus dis-
paros nos últimos meses.

— Eles conversaram amiga-
velmente depois que o presi-
dente apresentou um docu-
mento em que apenas coloquei 
alguns tópicos. Percebi uma 
conversa muito amigável, fra-
ternal e adequada. Sem que o 
Alexandre recuasse um milíme-
tro daquilo que juridicamente 
ele faz. Foi uma conversa útil 
naquele momento para disten-
sionar — disse o ex-presidente, 
ao participar de um debate onli-
ne num fórum sobre liberdade e 
democracia, em São Paulo.

Em sua declaração à nação, 

Bolsonaro procurou conter os es-
tragos causados pelas ameaças e 
ofensas contra o STF durante os 
atos de 7 de setembro e atribuiu os 
ataques ao “calor do momento”.

Após o episódio, o ex-presi-
dente Temer voltou à cena. Nos 
atos contra o governo Bolsonaro 
do último domingo, aliás, al-
guns manifestantes carregavam 
bandeiras e faixas com os dize-
res "Volta, Temer". O material 
foi confeccionado por aliados 
do ex-presidente, que nega pu-
blicamente ter interesse em dis-
putar eleição.

Temer diz que conversa entre Bolsonaro e Moraes foi 
amigável, mas sem que ministro recuasse 'um milímetro'

Foto: Agência O Globo

Ex-presidente Michel Temer 

O ministro Edson Fachin, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
cobrou a Procuradoria-Geral da 
República (PGR) sobre um pedido 
para que a Corte rejeite uma de-
núncia oferecida pela própria PGR 
contra o deputado federal Arthur 
Lira (PP-AL), presidente da Câma-
ra dos Deputados. O recuo da PGR 
foi apresentado em setembro de 
2020, três meses após o ofereci-
mento da denúncia sob acusação 
de corrupção passiva.

A cobrança foi feita em um des-
pacho desta quinta-feira em que o 
ministro cita artigo do Código de 
Processo Penal segundo o qual "o 
Ministério Público não poderá de-
sistir da ação penal". Em junho, o mi-
nistro já havia feito um pedido para 
que a PGR se manifestasse a respei-
to de "possível contradição" ao soli-
citar o arquivamento da denúncia, 
mas a procuradoria não respondeu.

Por isso, Fachin apontou que há 
risco de os prazos do processo ven-
cerem e determinou que a PGR seja 
provocada imediatamente.

A manifestação a favor da rejei-
ção da denúncia apresentado pela 
PGR foi apresentada pela subprocu-
radora-geral da República Lindôra 
Maria Araújo, uma das mais próxi-
mas auxiliares do procurador-geral, 

Augusto Aras, que concordou com 
um pedido feito pela defesa de Lira.

Na denúncia, a Lava-Jato acusa 
o deputado federal de ter recebido 
propina de R$ 1,6 milhão da emprei-
teira Queiroz Galvão pelo apoio do 
PP à manutenção de Paulo Roberto 
Costa na diretoria da Petrobras.

No caso de Lira, Lindôra escre-
veu que há “fragilidade probatória”. 
"Tais circunstâncias revelam, por 
ora, a fragilidade probatória quanto 
aos fatos imputados ao Deputado 
Federal Arthur Lira. Por conseguin-
te, em juízo de parcial retratação, 
manifesta-se o Ministério Público 
Federal favoravelmente ao pleito 
defensivo. a fim de que seja rejeita-
da a denúncia em relação a Arthur 
César Lira, com fundamento na 
ausência de justa causa", escreveu a 
subprocuradora a Fachin.

A investigação surgiu a partir 
da delação premiada do doleiro 
Alberto Youssef, que relatou ter 
operado o pagamento de propina 
ao parlamentar por parte da em-
presa Queiroz Galvão. O doleiro 
contou que a empreiteira pagou 
R$ 1,6 milhão a uma empresa de 
fachada indicada por ele e depois 
realizou uma engenharia finan-
ceira para entregar os valores em 
dinheiro vivo ao deputado.

Fachin diz que PGR não pode desistir de denúncia 
contra presidente da Câmara e cobra definição de Aras
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Polícia Civil 
investiga se 
seis assassi-
natos, ocor-
ridos num 
espaço de 
seis dias, es-
tão ligados a 
uma disputa 
envolvendo 
m i l i c i a n o s 

rivais pelo controle de negócios 
irregulares, na Zona Oste do Rio. 
As mortes ocorreram entre sá-
bado e a última quinta-feira. Na 
maior parte dos homicídios, as 
vítimas foram atingidas por tiros 
disparados de fuzis.

Pelo menos duas pessoas fo-
ram executadas durante a invasão 
de homens do grupo paramilitar 
chefiado por Danilo Dias Lima, 
o Danilo Tandera. Na ocasião, 
os bandidos entraram em áreas 
dominadas pela milícia chefiada 
por Luis Antonio da Silva Braga, o 
Zinho, e queimaram sete vans do 
transporte alternativo.

A primeira morte aconteceu 
em Santa Cruz. Wallace Fonseca 

A
da Silva, de 31 anos, estava pró-
ximo a um ponto de mototáxi 
na Rua Império, quando foi exe-
cutado com tiros de fuzil, por 
volta de 0h15 desta quinta-feira. 
Um pouco mais tarde, às 10h30, 
Fernando da Silva Pereira foi 
assassinado na Estrada José Cid 
Fernandes, também em Santa 
Cruz. Informações preliminares 
revelam que, nos dois casos, os 
assassinos estavam vestidos 
com roupas pretas e portavam 
fuzis e pistolas. Nos dois locais, 
investigadores da Delegacia de 
Homicídios da Capital recolhe-
ram cartuchos de fuzis calibre 
556 e de fuzis Ak-47.

A invasão teria sido uma re-
taliação a um duplo homicídio 
ocorrido, nesta quarta-feira, na 
Baixada Fluminense, em uma 
área controlada por Tandera. 
Na ocasião, dois homens liga-
dos a Tandera foram mortos no 
bairro Marapicu, localizado às 
margens da Avenida Abílio Au-
gusto Távora, em Nova Iguaçu. 
O assassinos seriam homens 
do grupo de Zinho.

Seis mortes são investigadas por Seis mortes são investigadas por 
suspeita de ligação com guerra suspeita de ligação com guerra 
de milicianos e queima de vansde milicianos e queima de vans

Outras duas mortes, ocorridas 
na Zona Oeste, no último sába-
do, estão sendo investigadas 
pela Delegacia de Homicídios da 
Capital e também podem estar 
ligadas a essa guerra. Num dos 
casos, uma vitima foi assassina-
da a tiros quando estava dentro 
de um carro. Os dois grupos de 
milicianos disputam a explora-
ção de negócios irregulares que, 
segundo estimativa da Polícia Ci-
vil, gera uma arrecadação men-
sal em torno de R$ 10 milhões.

A maior parte deste dinheiro 
vem justamente da cobrança de 

taxas impostas aos motoristas 
de vans. Só com o pagamen-
to feito pelos profissionais do 
transporte alternativo, os pa-
ramilitares arrecadam mensal-
mente uma quantia estimada 
em torno de R$ 2 milhões.

A ordem para queimar vans 
em áreas do rival teria sido orde-
nada por Tandera para forçar os 
motoristas a pagarem taxas para 
seu bando e não para o grupo 
chefiado por Zinho. Este último 
controla os negócios da milícia 
em Campo Grande, Paciência e 
Santa Cruz. Já Tandera controla 

um grupo paramilitar que ex-
plora negócios em Nova Iguaçu, 
Itaguaí, Seropédica, na Baixada 
Fluminense, e em parte de Santa 
Cruz, na Zona Oeste do Rio.

Tandera e Zinho eram integran-
tes de um mesmo grupo parami-
litar, chefiado por Wellington da 
Silva Braga, o Ecko. Entre o fim de 
de 2020 e o início de 2021, Ecko e 
Tandera tiveram um desentendi-
mento e romperam. No dia 7 de ja-
neiro, Ecko ordenou uma invasão 
à favela Gardênia Azul, em Jacare-
paguá, que era controlada por um 
miliciano aliado de Tandera.

Um caminhão da Comlurb 
que fazia coleta de lixo na Rua 
Falcão Padilha, na Vila Aliança, 
em Bangu, na Zona Oeste do 
Rio, foi alvejado por dois tiros, 
na manhã desta sexta-feira, 
durante uma operação da Po-
lícia Militar na comunidade. 
De acordo com a companhia, 
nenhum funcionário ficou fe-
rido, mas foi preciso suspender 
temporariamente os serviços e 
providenciar o retorno dos ga-
ris a um local seguro.

Imagens que circulam pelas 
redes sociais mostram que o ve-
ículo foi atingido por pelo me-
nos dois disparos, que entraram 
pelo para-brisa dianteiro e atra-
vessaram a cabine, saindo pelo 
vidro traseiro. Em um vídeo, 
garis conversam no entorno do 
caminhão, enquanto mostram 
o estrago. "Foi para matar mes-
mo, pela altura", diz um deles, 
referindo-se ao ponto por onde 
passou a bala, muito próximo 
da posição do motorista.

A PM realiza uma operação 
na região desde o início do dia. 
Segundo a corporação, o objeti-
vo principal da incursão é retirar 
barricadas que impedem a livre 
circulação de veículos pela Vila 
Aliança. Moradores relatam que 
houve confronto por diversas ve-
zes ao longo da manhã e da tarde.

"A Vila Aliança virou um 
campo de guerra", postou um 
internauta no Twitter. "Que 
Deus proteja os moradores da 
Vila Aliança e de Senador Cama-
rá", pediu outro. "A favela está 
toda fechada, parecendo cidade 

Caminhão da Comlurb é atingido por tiros durante 
operação da PM na Vila Aliança, em Bangu Duas pessoas morreram e ou-

tra ficou ferida durante uma ten-
tativa de assalto em Duque de 
Caxias, na Baixada Fluminense. 
Houve tiroteio, e dois policiais 
militares foram baleados no 
confronto: um deles morreu no 
local e o outro está internado em 
estado estável. O segundo morto 
foi um homem que passava pelo 
local. O crime ocorreu na manhã 
desta sexta-feira, em frente a um 
banco localizado em Gramacho.

O policial que morreu não 
teve a identidade informada 
pela corporação. A outra vítima 
foi identificada como Diego dos 
Santos Felipe, de 26 anos. Ele 
estaria passando pelo local no 
momento do assalto e foi balea-
do no rosto, no tórax e na barriga. 

Marcas de tiro em caminhão da Comlurb 

Marcas de tiro em caminhão da Comlurb 

 Cápsulas de fuzil foram recolhidas onde vans acabaram sendo queimdas na disputa entre facções da milícia na Zona Oeste

Diego chegou a ser levado para 
o Hospital Municipal Moacyr do 
Carmo, mas não resistiu.

O policial ferido é Leandro da 
Silva Gomes, de 31 anos. Ele foi 
ferido a tiros no lado esquerdo do 
peito e na mão direita. Foi levado 
para o Hospital Municipal Moacyr 
do Carmo, onde está internado 
em quadro estável.

Segundo a Polícia Militar, os 
dois agentes estavam de folga, 
e houve confronto com os cri-
minosos. A Delegacia de Homi-
cídios da Baixada Fluminense 
(DHBF) fez perícia no local e bus-
ca imagens que possam ajudar 
na investigação. Policiais do 15º 
BPM (Duque de Caxias) e do Ba-
talhão de Ações com Cães (BAC) 
fizeram o isolamento da área.

PM e pedestre morrem durante tentativa 
de assalto em Duque de Caxias

fantasma, Jesus", lamentou um 
terceiro usuário da rede social, 
onde a expressão "Vila Aliança 
pede paz" também foi muito 
compartilhada.

A operação na comunidade, 
de acordo com a Polícia Militar, 
conta com diversas unidades 
da corporação. Estão na região 
homens dos batalhões de Ope-
rações Especiais (Bope) e de 
Ações com Cães (BAC). Além 
disso, agentes do 14º BPM (Ban-
gu) também agem no entorno 
da Vila Aliança, impedindo, por 
exemplo, o fechamento de vias.

Foto de Gabriel de Paiva

Da esquerda para direita:Ecko, Tandera e Zinho já integraram a mesma milícia
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Defesa Civil 
e a Subse-
cretaria Mu-
nicipal de 
Tra n s p o r te 
e Trânsito 
de Mesqui-
ta fizeram, 
na última 
quarta-feira, 

dia 15, uma palestra de Noções 
Básicas de Primeiros Socorros 
para os agentes de Trânsito. 
A ação foi no Centro Cultu-
ral Mister Watkins, para pre-
parar e capacitar os agentes 
e, assim, instruí-los a como 
agir de forma adequada em 
situações de emergência, 
prestando os cuidados ime-
diatos necessários e evitan-
do o agravamento de estado 
de saúde de possíveis víti-

A
mas até a chegada do socor-
ro especializado.

 A palestra foi ministrada 
pelo instrutor voluntário da 
Defesa Civil Reinaldo Neves, 
que é professor de Biologia e 
também técnico de enferma-
gem. Na palestra, foram abor-
dados os seguintes temas: 
avaliação da cena, massagem 
cardiorrespiratória, engasga-
mento, manobra de Heimlich, 
crise convulsiva, fraturas e 
queimaduras. Além disso, o 
instrutor falou sobre a cam-
panha do Setembro Amarelo, 
de prevenção ao suicídio.

 “Esse é um passo importante 
para capacitá-los a dar a primei-
ra resposta, enquanto aguar-
dam a chegada do atendimento 
especializado em emergência. 
E que pode fazer toda diferença 

Ação em parceria entre a Defesa Civil e a Subsecretaria Municipal de Transporte e Trânsito preparou agentes para atuarem em situações de emergência

Fotos: Yuri Mello

Palestra de Noções 
Básicas de Primeiros 
Socorros em Mesquita

na preservação da vida de uma 
vítima”, relata Rholmer Louza-
da Júnior, secretário municipal 
de Infraestrutura, Mobilidade e 
Serviços Públicos de Mesquita, 
pasta responsável tanto pela 

Defesa Civil quanto pela Sub-
secretaria Municipal de Trans-
porte e Trânsito.

 “O treinamento de primei-
ros socorros contribui não 
apenas para salvar vidas, mas 

também para manter o am-
biente de trabalho mais seguro 
e resguardar a saúde dos fun-
cionários e da população”, en-
fatiza o diretor de projetos da 
Defesa Civil, Marlon Araujo.

Em 23 de agosto, aconteceu 
a retomada das atividades pre-
senciais na rede municipal de 
ensino de Mesquita. Um mo-
mento esperado por diversos 
profissionais e alunos, mas 
que demandou planejamen-
to, cuidado e dedicação de 
todos os profissionais. A Cre-
che Municipal Tetracampeã, 
localizada no Cosmorama, por 
exemplo, recebe crianças en-
tre 4 meses e 3 anos e 11 meses 
de idade. Ali, os cuidados para 
proteger os alunos e a equipe 
foram redobrados. Como, por 
exemplo, na higienização dos 
materiais que entram em con-
tato com as crianças.

Professora e diretora da uni-
dade, Denize Martins relembra 
como foram as atividades na 
instituição durante o período 
mais crítico da pandemia. “No 
início, foi muito difícil. Tivemos 
de nos adaptar a essa condição 
para continuar atendendo as 
crianças. Mas, com o apoio dos 
pais e responsáveis dos alunos, 
conseguimos realizar um traba-
lho de qualidade”, relata.

Assim como as demais uni-
dades do município, a creche 

Adolescentes participam
de Cine Debate em Belford Roxo

Creche Municipal Tetracampeã: os desafios 
da retomada do ensino presencial

Preparem suas pipocas, colo-
quem os óculos e deixem suas 
mentes abertas para o Cine De-
bate. A Secretaria de Assistência 
Social, Cidadania e Mulher de 
Belford Roxo realizou o projeto 
durante uma semana na Estação 
da Cidadania, bairro Piam, com 
cerca de 150 jovens do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV) dos Centros de 
Referência da Assistência Social 
(Cras) Centro, Sargento Roncalli, 
Bom Pastor, Nova Aurora, Santa 
Tereza, Shangrilá, Wona, Lote XV, 
Xavantes e Babi.  O filme escolhi-
do foi “Por lugares incríveis” com 
a temática do setembro amarelo. 
Após a trama, os adolescentes fi-
zeram uma roda com debates. 

A secretária de Assistência 
Social, Cidadania e Mulher, 
Brenda Carneiro, destacou que 
durante todo o mês estão sen-
do realizados encontros para 
discutir a pauta do setembro 
amarelo. “É de suma importân-
cia para refletirmos o nosso dia 
a dia e colocarmos o pé no freio, 
rever nossas ações e aproveitar 
as oportunidades, saber que te-
mos limites, que somos seres 
humanos e estamos sempre 
aprendendo”, disse Brenda. 

De acordo com a coordena-
dora do SCFV, Roseli Alvaren-
ga, durantes os debates, alguns 
jovens relataram pensamentos 
depressivos. “Nós temos conver-
sas construtivas com os adoles-
centes, que podem tirar dúvidas, 
desabafar ou se identificar com a 
história da trama. O filme esco-
lhido relata logo no início a his-
tória de uma menina que perdeu 
a irmã em um acidente de carro. 
Essa mesma menina sofre trau-
mas e se isola. Através da ajuda 
de um amigo, ela consegue su-
perar e seguir a vida. Convido a 
todos a assistirem e tirarem suas 
próprias conclusões e refletir”, 
explicou Roseli. 

Diálogo é o caminho
“O encontro é muito produ-

tivo, pois reparamos muito em 
todos enquanto ainda estão as-
sistindo e depois os deixamos à 
vontade para falar sua história”, 
acrescentou Roseli ao lado das 
supervisoras do SCFV Angélica 
Gomes, Rayene Ramos e Mi-
riam Nazário. O número 188 do 
Centro de Valorização da Vida 
está no ar 24h para qualquer 
pessoa que queira conversar ou 
procurar ajuda. 

Adoção do formato híbrido na rede municipal de ensino começou no fim de agosto, 
com dois grupos de alunos intercalando as ida à unidade entre as semanas

Foto: Divulgação

está funcionando em formato 
híbrido, ou seja, dois grupos 
de alunos se intercalam entre 
as semanas para irem à creche. 
Nos 15 primeiros dias, em perí-
odo de adaptação, o horário foi 
reduzido. Agora, no entanto, o 
ensino já segue com o horário 
integral, que é das 7h15 às 17h15, 
para os 90 matriculados.

“O retorno das atividades 
presenciais está sendo bem 
desafiador. As precauções que 
a gente já tinha antes da pan-
demia foram ampliadas. Além 
da obrigação do uso de másca-

ras e do álcool em gel, todos os 
materiais utilizados precisam 
ser higienizados com cuidado 
redobrado. Além disso, para 
entrar nas salas das crianças 
menores, é necessário retirar os 
calçados“, conta Denize.

Os alunos cujos pais preferi-
ram não aderir ao ensino híbrido 
seguem apenas com atividades 
remotas. A partir da plataforma 
digital “Minha Aula”, é possível 
ter acesso a diversos conteúdos 
interativos, como sugestões de 
leituras, vídeos e propostas de 
reforço escolar.



Foto: Divulgação
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cantora e com-
positora per-
n a m b u c a n a 
Carla Rio retor-
na aos palcos 
com o show 
‘Samba Arreta-
do’, no Bar Seu 
Boteco - Recife/

PE, dia 23 de Setembro, às 20h, 
seguindo todos os protocolos 
sanitários estabelecidos pelo 
Governo do Estado.

Para esta apresentação, a 
sambista preparou um re-
pertório muito especial que 
reúne canções de diversos 
cantores e compositores con-
sagrados, entre eles, João 
Nogueira, Toninho Geraes, 
Xande de Pilares, Beth Car-
valho, Alcione, D. Ivone Lara, 
Jorge Aragão, sucessos como,  
“Samba Arretado”, “Uma 
Prova de Amor”, além de ho-
menagear grandes cantores 
pernambucanos, tais como, 
Alceu Valença, André Rio e a 
paraibana Elba Ramalho.

A
Carla Rio é considerada uma 

grande referência do samba de raiz e 
da música popular, além de ser uma 
legítima representante do gênero 
em Pernambuco, ganhando des-
taque e reconhecimento no Brasil 
com seus trabalhos e projetos.

Carla Rio faz show no Bar Carla Rio faz show no Bar 
Seu Boteco em RecifeSeu Boteco em Recife

A cantora apresenta o show “Samba Arretado” seguindo todos os protocolos e recomendações das autoridades sanitárias

Foto: CarlaRio_divulgação

 Serviço:
Evento: Carla Rio - Show 

Samba Arretado
Local: Bar Seu Boteco
Endereço: Av. Alfredo Lisboa, 

s/n - Recife Antigo
Dia: 23 de Setembro de 2021 

(quinta-feira)
Horário: 20h
Valor: R$ 30.00
Capacidade: 50% do público 

da casa
Faixa etária: 18 anos

Obs:
As reservas só serão re-

alizadas pelos contatos: 
81.99865.7523 e 81.3424.6920

Entrada somente de másca-
ras
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c o n c e i t o 
de “sem-
pre aberto 
para opor-
t u n i d a d e s 
de mer-
cado” que 
M a r c o s 
Braz costu-
ma repetir 
nunca se 

fez tão real para o Flamengo 
como neste ano. Em cenário 
muito parecido com o de Da-
vid Luiz, o clube monitora a 
situação de Daniel Alves com 
o tempo a favor e à espera da 
possibilidade de agir.

Com a rescisão assinada 
com o São Paulo na noite 
de quinta-feira, o Flamengo 
tem planejada a estratégia 
para se tornar o destino do 
lateral-direito.

O jogador já indicou em 
conversas informais que tem 
em mente atuar na lateral, 
de olho na Copa do ano que 
vem. Por mais que conte com 
Isla, Matheuzinho e Rodinei 
no setor, o Flamengo enten-
de que não pode fazer vista 
grossa para chance de ter um 
atleta deste porte, desde que 
seja nos seus moldes.

E isso inclui salário bem 
menor do que recebia no 
São Paulo. A percepção é de 
que não há possibilidade no 
mercado melhor do que o 
atual bicampeão brasileiro 
para que o lateral realize seu 

O
sonho de disputar a Copa do 
Mundo do Catar.

O fato de Daniel Alves não 
poder mais jogar a Liberta-
dores, a Copa do Brasil e nem 
mesmo um possível Mundial 
de Clubes não é problema 
para os rubro-negros. Há con-
senso de que qualquer nego-
ciação seria até o fim de 2022.

E é justamente por ter so-
mente o Brasileirão no ho-
rizonte que o Flamengo vê 
o tempo jogar a seu favor. 
Daniel Alves recebeu sonda-
gens de clubes do México e 
de menor expressão na Eu-
ropa, mas seguir no Brasil, 
onde ao menos quatro clu-
bes já sinalizaram interesse, 
é parte importante no plano 
para convencer Tite.

Sendo assim, qualquer 
negociação precisa ser de-
finida até a próxima sex-
ta-feira, dia 24, quando se 
encerram as inscrições no 
Brasileirão. Com uma bola-
da para receber do São Pau-
lo nos próximos anos, Da-
niel Alves sabe que terá que 
reduzir consideravelmente 
sua pedida para definir o 
próximo passo da carreira.

O Flamengo observa o 
desenrolar dos fatos à dis-
tância e manda recado. “Se 
precisar, estou aqui…”. Fa-
zer concorrência financeira 
não faz parte do plano. De-
pende mais do desejo que 
Dani Alves sinalizar.

Flamengo monta estratégia e Flamengo monta estratégia e 
monitora situação de Daniel Alves, monitora situação de Daniel Alves, 
que rescindiu com o São Pauloque rescindiu com o São Paulo

Daniel Alves durante as Olimpíadas de Tóquio

 Foto: EFE


