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Patrão que abrir o comércio vai levar 50 mil de multa
REPRODUÇÃO 

Blitz da Civil põe na gaiola 
vendedores de passarinhos 

EM DUQUE DE CAXIAS
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REPRODUÇÃO 

COVARDIA
Vereador 

agride e desmaia 
morador de rua 
a ‘porretadas’ Na delegacia, o político disse que foi chamado de “pilantra” e “apenas empurrou o agressor”

O Sindicato dos Comerciários do Rio con-
seguiu impedir na Justiça a abertura das lo-
jas nesta segunda-feira (19).
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Colombianos 
ladrões de celular 
se dão mal no Rio

7

A nova realidade 
dos professores 
na pandemia do 

coronavirus
No lugar da sala de aula a tela do compu-

tador se tornou familiar e um novo desafio 
se apresentou aos educadores. Do outro lado 
após dificuldades iniciais, alunos se adapta-
ram e aprovaram a mudança.
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Aquele Abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

Aquele Abraço!!!
Na quinta, 15 de outubro, o abra-

ço especial não poderia deixar de 
ser enviado a quem ensina e forma 
cidadãos e cidadãs. Precisamos de mais educadores que 
mostram os caminhos do saber às nossas crianças. Obri-
gado, professora Hercília Osório da Rocha, primeira 
mestra deste Velho Escriba. Feliz Dia, Gente que Ama 
Ensinar!!!  

Resenha Cultural
Hora

O Sarau em Casa rea-
liza lives semanais com o 
propósito de abrir espaço 
à diversidade e riqueza das 
manifestações artísticas, 
além de abordar temas re-
levantes à cultura. É uma 
extensão online do evento 
Sarau ComVida, paralisa-
do por causa da pandemia 
de Covid-19. Desde 2019, 
o Sarau ComVida abriu 
espaço para mais de 100 
artistas mostrarem seus 
trabalhos, de nomes de 
peso da música brasileira, 
como Robertinho Silva, 
Jane Duboc, Carlos Dafé, 
Azymuth, Kiko Continen-
tino, Renato Piau, Mauro 
Senise e Reppolho, à nova 
geração, como Abufela, 
Beraderos, Luciane Dom, 
Chelle, Muato, Nana Ko-
zak, Lílian Bonard e Soul 
Guanabara.  Para assis-
tir os eventos do projeto, 
acesse www.facebook.
com/casacomamusica ou 
www.instagram.com/ca-
sacomamusica 

Ainda sobre 
o Sarau em Casa

Um dos aspones da-
quele ex-chefe de muni-
cípio que saiu queima-
dão da cidade e teve de 
vazar para não apanhar 
dos eleitores, insiste 
em fazer chacota aqui 

do SOMBRA, quando 
lê coisas que imagina 
sejam sobre seu ex-co-
mandante. Tem mais: o 
cara que reclama fazia 
de tudo no governo do 
corrupto. 

Aspone tá ligado no SOMBRA

O SOMBRA
Envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

É melhor dar mais 
uma neles. O reclaman-
te era espécie de ca-
chorrinho, com direito 
a tapinha, alisamento na 
região glútea e tudo. Di-
zem as más línguas que 

o ex-mandachuva corta-
va dos dois lados. Des-
filava com gatonas, mas 
não dispensava marcha 
ré no quibe quando era 
convidado para um ba-
canalzinho de leve. 

Era cachorrinho sem coleira do chefe
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“Eita que o papo tá 
ficando bom demais 
da conta, sô!”, vibra 
Nandinho Boquinha 
de Veludo, presidente 
da Boca Maldita e li-
derança gay da cidade 
em questão. “Não nego 
que fui procurado por 
participantes das farras 
que rolavam em deter-
minada casa alugada 

no nome de terceiro 
para não sujar a barra 
de quem comandava 
a parada, a orgia com 
homens e mulheres. 
Melhor não soltar tudo, 
senão perde a graça”, 
diz Boquinha de Velu-
do, às gargalhadas. *É, 
Nandinho. Tem muita 
coisa debaixo desse ta-
pete. (risos)

Farras com direito a tudo 
na casa alugada

NIVER DO BITUCA 

A cantora carioca 
Dani Coimbra, co-
nhecida pela forma 

intensa e única de cantar, e 
cuja voz remete às estrelas 
do passado, participou da 
edição especial do Festival 
#ZiriguidumEmCasa, em 
homenagem a Milton Nas-
cimento, que faz aniversá-
rio no próximo dia 26, can-
tando “Caicó” e “A Festa”. 
Na ocasião, faz uma home-
nagem especial ao Bituca, 
interpretando “Nada Será 
Como Antes”, ao lado do 
cantor Claudio Lins.

O Festival #Ziriguidu-
mEmCasa - Homenagem a 
Milton Nascimento acon-
teceu no dia 17, sábado, 
e será transmitido a partir 
das 20h pelo YouTube e 
pelo Facebook , com no-
mes como Claudio Lins, 
MPB4 e Duo Gisbranco, 
Zé Renato, entre outros, 
cantando sucessos do can-
tor mineiro. 

O pioneirismo 
do Festival

O Festival pioneiro co-
meçou na primeira sema-
na de isolamento social, 
seguido por dezenas de 
iniciativas semelhan-
tes. Mas, ao contrário da 
maioria, #ZiriguidumEm-
Casa segue proporcionan-
do uma grade de cultura e 
diversão e incentivando o 
distanciamento social. O 
Festival já apresentou no-
mes como Leila Pinheiro, 
Baby do Brasil, Emanuel-
le Araújo, Biquíni Cava-
dão, Marcos Valle, Ge-
orge Israel, Pedro Luís, 
Roberta Campos, Roberta 
Sá, Zé Renato e Isabella 
Taviani. Artistas como 
Ivan Lins, Joyce Moreno, 
Lucinha Lins e Jane Du-
boc estrearam no formato 
live no festival que tam-
bém se esforça em des-
cobrir e valorizar novos 
nomes.

Redes Sociais: Face-
book: facebook.com/
DanielleCoimbra / Ins-

tagram: instagram.com/
danicoimbracantora e 

YouTube: youtube.com/
LyDannie.

JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com

O projeto Sarau Em Casa 
recebeu Valmir Ribeiro 
(foto), fundador e integrante 
de um dos grupos mais im-
portantes da cena musical 
brasileira: o Farofa Carioca. 
Promovida pela Casa Com 
a Música em parceria com 
o Sindicato Nacional dos 
Compositores Musicais, a 
ação tem o propósito de abrir 
espaço para a diversidade e 
riqueza das manifestações 
artísticas e é uma exten-
são online do evento Sarau 

ComVida, parali-
sado por causa da 
pandemia da Co-
vid-19.   

Com quase 50 
anos de carreira, 
Valmir Ribeiro co-
meçou na bateria 
da escola de sam-
ba carioca União da Ilha, no 
início da década de 1970. 
Em 1980, passou a integrar 
a Beija-Flor de Nilópolis 
como cavaquinista e percus-
sionista, tendo acompanhado 

a agremiação em diversas 
turnês nacionais e interna-
cionais. No mesmo ano, vi-
rou cavaquinista do Fundo 
de Quintal, permanecendo 
até 1996, quando fundou o 
Farofa Carioca com Sérgio 

Granha, Carlos Moura, Ber-
trand, Sandrinho, Wellinton, 
Gabriel Moura e Seu Jorge. 
Como compositor, tem par-
cerias com grandes nomes, 
como Beth Carvalho, Marti-
nho da Vila e Gabriel Moura. 

Cantora participa do festival pelo 
aniversário do ídolo mineiro

DIVULGAÇÃO

#ZiriguidumEmCasa

“Sarau 
em Casa”
recebe Valmir Ribeiro   

 Dani Coimbra homenageia Milton Nascimento
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O Sindicato dos Co-
merciários do Rio 
de Janeiro con-

seguiu vitória na Justiça 
para impedir a abertura 
de lojas no Dia do Co-
merciário, comemorado 
nesta segunda-feira (19) 
para lembrar a conquista 
da jornada de trabalho de 
8 horas em 1932. Estão 
liberados apenas estabe-
lecimentos do setor de 
alimentação (restaurantes 
e lanchonetes), segundo o 
sindicato. Para quem des-
cumprir a decisão, a mul-
ta será de R$ 50 mil.

“O comércio só fecha 
três vezes no ano: Dia do 
Comerciário, Natal e Ano 
Novo. São as únicas opor-
tunidades de descanso 
dos funcionários. Apesar 
da proibição de abrir, al-
guns patrões ainda insis-
tem na irregularidade. Por 
isso, acionamos a Justiça, 

que concedeu decisão em 
nosso favor”, informou 
em nota Marcio Ayer, pre-
sidente do sindicato.

Ainda de acordo com a 
entidade, estão proibidos 

de abrir por lei supermer-
cados, mercearias, hor-
tifrútis, lojas de roupas, 
sapatarias, relojoarias, 
joalherias, autopeças, lo-
jas de móveis e decora-

ção, lojas de material ele-
troeletrônico, açougues, 
óticas e lojas de material 
fotográfico/cinematográ-
fico, floriculturas, conces-
sionárias de automóveis, 

casas de ferragens de lou-
ças, de tintas e de material 
de construção, dentre ou-
tros estabelecimentos.

O sindicato promete 
ir à rua para fiscalizar as 

lojas e disponibilizou em 
seu site um canal de de-
núncias para quem deso-
bedecer à ordem judicial. 
(Fonte: R7/Agência Esta-
do)

JORGE HELY / FRAMEPHOTO / ESTADÃO

É PROIBIDO LEVANTAR A PORTA DE 90% DAS LOJAS 

Comércio do Rio será multado se abrir no feriado, diz sindicato

DIA DO COMERCIÁRIO

Multa de 50 mil aos furões do 
feriado desta segunda-feira

JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com

Os professores e as lições da 
pandemia do coronavirus

“Eu sinto falta do 
contato, do cheiro, do 
abraço”. Essa afirmação 
é da professora Jackely-
ne Morais que abriu o 
programa “Caminhos da 
Reportagem de ontem 
(18), na TV Brasil, em 
homenagem ao o Dia do 
Professor, comemorado 
em 15 deste mês. A pan-
demia do novo corona-
vírus modificou a rotina 
de vários profissionais 
e com os educadores 
não foi diferente. Qua-
se que de um dia para o 
outro, a sala de aula foi 
substituída pela tela do 
computador, e profes-
sores se viram diante 
de um desafio inédito: o 
fechamento das escolas 
públicas e particulares, 
que afetou, só no Brasil, 
44 milhões de crianças 
e adolescentes.

Esse fechamento, no 
entanto, não represen-
tou o fim das atividades 
escolares. Pelo contrá-
rio. Levantamento fei-
to pela União Nacional 
dos Dirigentes Munici-
pais de Educação (Un-
dime) mostrou que 96% 
das redes municipais 
ofereceram atividades 
não presenciais, online 
e offline. “O primeiro 
ponto que a gente tem 
que falar é sobre a força 

e a coragem dos docen-
tes que assumiram, com 
muita coragem, num 
momento histórico, o 
seu papel de continuar 
vinculados aos estudan-
tes, ainda que a distân-
cia” afirma a educadora 
Gina Vieira, que tem 
quase 30 anos de sala 
de aula.

O início não foi fácil. 
Valéria Barbosa, que dá 
aulas para o quinto ano 
em uma escola do Dis-
trito Federal, conta que 
começar a dar aulas vir-
tuais “gerou muita an-
gústia, muita aflição”. 
Com o passar dos meses 
e o aumento da intimi-
dade com a tecnologia, 
ela conseguiu se adaptar 
bem e comemora o en-
volvimento e a evolução 
de alguns alunos. “Tem 
uma aluna que foi assim 
como uma flor, ela de-
sabrochou. É a primeira 
a responder, quer ler. É 
uma gracinha”, relata a 
professora.

Desigualdade social
Mesmo com exem-

plos positivos, a pande-
mia revelou uma faceta 
da desigualdade social: 
nem todos os estudan-
tes têm acesso à inter-
net para a realização das 
atividades. A professora 

Valéria envia, semanal-
mente, tarefas impressas 
para que ninguém fique 
sem estudar. Ainda as-
sim, segundo o Fundo 
das Nações Unidas para 
a Infância (Unicef), em 
todo o Brasil 9% dos es-
tudantes estão sem ne-
nhum tipo de atividade 
escolar durante esse pe-
ríodo. “O nosso objetivo 
é não perder esse aluno, 
que ele não saia da es-
cola porque está longe”, 
torce o professor de bio-
logia do Rio de Janeiro, 
Félix Hermínio.

TV BRASIL

A sala de aula foi substituída pela tela do computador e um novo desafio se apresentou aos educadores

O cenário de pande-
mia, somado à preocu-
pação com os alunos e à 
adaptação aos formatos 
digitais, mexeu com as 
emoções dos docentes. 
Pesquisas mostram que 
os principais sentimen-
tos dos educadores du-
rante a pandemia foram 
a ansiedade, cansaço, 
sobrecarga e o estresse 
- 65% dos professores 
entrevistados pela Fun-
dação Carlos Chagas 

sentiram a carga de tra-
balho aumentar durante 
esses meses. “Acho que 
é muito importante ter a 
consciência que o pro-
fessor, assim como cada 
um de nós, está imerso 
nessa pandemia com os 
mesmos dramas, as mes-
mas dificuldades. Ali 
não é uma máquina, não 
é um software, não é um 
aplicativo, o professor é 
gente”, afirma o presi-
dente da Undime, Luiz 

Miguel Garcia.
O programa mostrou 

como os professores con-
seguiram se reinventar 
em tão pouco tempo e se 
empenharam para que os 
alunos não perdessem o 
ano letivo. “A gente não 
pode desistir”, afirmou 
Jackelyne. “Porque o 
tempo da criança é aque-
le, ela só vai ter oito anos 
uma vez, ela só vai pas-
sar por aquela etapa uma 
vez”, complementou. 

IMPACTO EMOCIONAL E PREOCUPAÇÃO



SEGUNDA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 2020HORA4 GERAL

Supremo fecha brechas de 
soltura de traficante 

O Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu pela 
manutenção da ordem de 
prisão do traficante André 
Oliveira Macedo, o André 
do Rap. O resultado da 
votação entre os ministros 
foi de nove a um. O úni-
co voto contrário foi o de 
Marco Aurélio Mello, que 
havia dado decisão liminar 
(provisória) permitindo a 
soltura do traficante, atual-
mente foragido.

O entendimento chance-
la a decisão do presidente 
da Corte, Luiz Fux que, no 
sábado da semnaa passada, 
derrubou liminar (decisão 
provisória) do colega Mar-
co Aurélio Mello, que ha-
via concedido a soltura do 
criminoso. O julgamento 
começou na última quarta-
-feira e terminou na quin-
ta-feira. 

Para autorizar a soltura 
do preso, o ministro Mello 
se baseou no artigo 316 do 
Código de Processo Penal 
(alterado pelo Congresso 

quando da aprovação do 
pacote anticrime) segundo 
o qual uma prisão preven-
tiva (provisória) se torna 
ilegal se não é reanalisada 
a cada 90 dias pelo juízo 
responsável, para tomar a 
decisão que libertou o tra-
ficante.

Segundo Fux, a lei não 
autoriza solturas automá-
ticas de presos e os requi-
sitos para isso devem ser 
analisados caso a caso.

Também por maioria, 
mas de 8 a 1, em razão da 
ausência do ministro Dias 
Toffoli, os ministros apro-
varam uma tese para orien-
tar as demais instâncias 
sobre a aplicação do paco-
te anticrime. Segundo os 
ministros, a falta de reava-
liação das prisões preventi-
vas não gera a soltura au-
tomática do preso. Nesses 
casos, o juiz responsável 
pela revisão será instado a 
reavaliar a legalidade e a 
atualidade dos fundamen-
tos da prisão preventiva.

CENTRO DE REFERÊNCIA 

Os partidos Rede Sustentabilidade e Cidadania protocolaram 
representação para apurar a conduta do senador Chico Rodrigues 
(DEM-RR), flagrado em sua casa, em Boa Vista, com maços de 

dinheiro na cueca durante buscas da Polícia Federal. 

O desemprego em meio à pandemia bateu recorde na penúltima 
semana de setembro, atingindo mais de 14 milhões de brasileiros. É o 
que apontam os dados divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE).

Hoje acontece o Dia 
D da campanha nacional 
contra a poliomielite e de 
multivacinação. No Rio, 
todas as vacinas presentes 
nos calendários da crian-
ça e do adolescente serão 
oferecidas, como BCG, 
hepatite B, penta e tríplice 
viral.

A campanha começou 
em 5 de outubro e vai até 
o próximo dia 30, mas a 
adesão das famílias ainda 
está muito baixa. A dose 
contra a pólio, obrigató-
ria para crianças de até 5 
anos só atingiu 5,5% do 
público-alvo até a última 
terça-feira. 

DIA D I

MUITO BAIXA II

A prioridade é vacinar 
crianças contra paralisia 
infantil, sarampo e me-
ningite. Mas os adultos 
também precisam se imu-
nizar. O Rio vive um surto 
de sarampo, doença grave 
que pode levar à morte. Na 
capital, 237 postos estarão 
abertos, das 8h às 17h. 

A ADI questiona as novas regras para a 
redistribuição dos royalties do petróleo entre 
estados e municípios. O julgamento está mar-
cado para o dia 03 de dezembro.O encontro 
virtual será promovido pela Alerj, à frente o 
presidente da Casa, André Ceciliano (PT).

BOM LEMBRAR III

REDISTRIBUIÇÃO II 

EDITORIAL

A Alerj promove na próxima segunda-
-feira, às 10h, uma mobilização política 
e econômica para tentar adiar, no Supre-
mo Tribunal Federal (STF), a votação da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 
4917) do Estado do Rio.

ROYALTIES I

AS de Belford Roxo promove 
encontros com usuárias dos Cras

BANCO DE IMAGENS/ALERJ 

O Poder Executivo está 
autorizado a proibir o des-
carte de máscaras e outros 
equipamentos de proteção 
individual (EPI) em praias, 
ruas, vias, logradouros pú-
blicos, praças, parques, 

passagens subterrâneas, 
túneis, rodovias e demais 
áreas protegidas. A regula-
mentação do descarte des-
ses materiais é autorizada 
na Lei 9.058, para evitar a 
possível disseminação do 

coronavírus e problemas 
ao meio ambiente. A me-
dida foi sancionada pelo 
governador em exercício, 
Cláudio Castro, e publica-
da pelo Diário Oficial do 
Estado ontem. 

Norma regulamenta 
descarte de máscaras e EPIS

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

A Secretaria de As-
sistência Social e 
Cidadania de Bel-

ford Roxo realizou ontem 
um encontro com servido-
ras do setor no Centro de 
Referência da Assistên-
cia Social (Cras) Centro 
para falar sobre o Outubro 
Rosa. Foram realizadas 
dinâmicas em grupo e pa-
lestra sobre os cuidados 
que as mulheres devem ter 
com seu corpo. No final do 
encontro, as cerca de 20 
mulheres ganharam um kit 
com máscara, álcool em 

gel e broche do Outubro 
Rosa. O próximo encontro 
com as servidoras será no 
dia 21/10, às 10h e às 14h, 
no Cras Wona. Já o encon-
tro com as usuárias vão 
acontecer no dia 20/10, às 
10h, no Cras Wona e às 
14h no Cras Centro; no 
dia 22/10, às 10h no Cras 
Jardim do Ipê e às 14h no 
Cras Xavantes; dia 27/10, 
às 10h no Cras Babi e às 
14h no Cras Sargento Ron-
calli; e no dia 29/10, às 10h 
no Cras Santa Tereza.

Exemplo
A secretária de Assis-

tência Social e Cidadania, 

Brenda Carneiro, deu um 
exemplo sobre a “mulher 
polvo” e como é impor-
tante parar, nem que seja 
por cinco minutos para se 

cuidar. “É aquela mulher 
que faz muitas tarefas e 
tem que estar em vários 
lugares e não tem tempo 
para se cuidar. Por isso, 

nos preocupamos em pro-
porcionar esse momento 
para as servidoras e outros 
encontros também com as 
usuárias para que elas fa-

çam essa auto reflexão e 
autoconhecimento, tirem 
suas dúvidas e passem a 
se cuidar mais”, destacou 
a secretária.

Foram realizadas dinâmicas em grupo e palestra
RAFAEL BARRETO/PMBR

Com a palestra “Saúde 
da Mulher”, a fisiotera-
peuta pélvica Cátia Ferrei-
ra, que trabalha na Clínica 
da Mulher e também é es-
pecialista em urogineco-
logia e sexualidade huma-
na, chamou a atenção para 
os cuidados da saúde no 
ano todo. “Antes, somen-

te mulheres acima de 50 
anos apresentavam o cân-
cer de mama. Mas, atual-
mente, 4% a 5% dos casos 
desse câncer no Brasil se 
manifestam em mulheres 
com menos de 35 anos. 
Então, é importante reali-
zar o auto exame, ir à gi-
necologista, se alimentar 

bem e fazer exercícios”, 
explicou Cátia ao lado de 
Luana Santos que trabalha 
na Proteção Especializada 
e realizou as dinâmicas 
com o grupo.

Patrícia dos Santos, 46 
anos, trabalha na parte de 
digitação do Cras Centro. 
Ela foi ao encontro em 

busca de mais informa-
ções sobre o assunto. “Foi 
maravilhosa a maneira 
como essa reunião aconte-
ceu, de maneira bem des-
contraída. Aprendi muita 
coisa como a me cuidar, 
conhecer meu corpo e tra-
balhar a mente”, disse Pa-
trícia.

ESPECIALISTA EM UROGINECOLOGIA

Secretária Brenda Carneiro (c) destacou a importância  de a mulher se cuidar. 
A fisioterapeuta Cátia Ferreira (d)fez uma palestra sobre a saúde da mulher



SEGUNDA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 2020 HORA 5ESPORTE

SERIA O NOVO JORGE JESUS?

O técnico Ricardo 
Sá Pinto che-
gou ao Rio de 

Janeiro na última quin-
ta-feira (15) e conheceu 
São Januário, tendo seu 
primeiro contato com o 
grupo de jogadores na 
sexta (16). Após andar 
pelas instalações do es-
tádio, conversar com os 
atletas e funcionários, o 
novo comandante parti-
cipou de uma entrevista 
coletiva transmitida pela 
Vasco TV e falou sobre 
os objetivos e ambições 
que tem no Gigante da 
Colina.

“Quero muito ajudar 
o Vasco, quero ajudar a 
torcida a ser feliz. Me 
sinto em casa”, disse Sá 

Pinto, antes de comen-
tar o apoio do torcedor 
nas redes sociais e a re-

cepção que teve no ae-
roporto Santos Dumont, 
quando desembarcou na 

Cidade Maravilhosa:
“Isso é fundamental. 

Isso temos de ter em to-

dos os jogos. Senti que 
há compromisso dos jo-
gadores. Isso é meio ca-

minho andado”.
A tendência é que o 

português faça sua es-
treia diante do Corin-
thians, nesta quarta-fei-
ra, em São Januário.

“Ainda antes de chegar 
ao Vasco, senti esse cari-
nho pelas minhas redes 
sociais. Eu recebi muitas 
mensagens de incentivo, 
elas me mostraram que 
eu seria uma boa alterna-
tiva. O clube foi fundado 
por portugueses, isso diz 
muito. O carinho foi re-
almente muito importante 
na minha decisão. O que 
eu sinto isso desde que 
cheguei. Faz dois dias, foi 
lá no aeroporto, eu ouvi, 
li, me sinto em casa. Que-
ro muito ajudar o Vasco, 
quero ajudar a torcida a 
ser feliz. Somos muitos”, 
afirmou o lusitano. 

FOTOS: RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Comando português 
no Vascão da Gama

Depois de apresentado, treinador conheceu São Januário na sexta-feira 

Ricardo Sá Pinto fala sobre objetivos e ambições no clube
JOTA CARVALHO

jota.carvalho@yahoo.com

A Vasco TV quis saber 
se ele consultara alguém 
antes de aceitar o convi-
te do clube. “Sim, falei. 
O campeonato é talvez 
o mais competitivo do 
mundo. Está recheado de 
grandes equipes, quase 
todos já foram campeãs 
do torneio. A diferença 
entre vitória, empate e 
derrota é o detalhe. É por 

um jogador estar inspira-
do ou não, por exemplo. 
O equilíbrio é muito gran-
de. Sempre acompanhei o 
Vasco, sempre ambicio-
nei trabalhar aqui. E não 
hesitei. A pandemia não 
me assustou, mas eu sei 
que não terei muito tem-
po para trabalhar. Há que 
se trabalhar uma ideia de 
jogo, eu não consigo dife-

renciar o processo defen-
sivo do ofensivo. Então, 
não temos tempo. Vamos 
jogar já e sabemos da im-
portância dos pontos. Te-
mos muito trabalho pela 
frente, espero que os jo-
gadores assimilem a mi-
nha ideia e que unidos a 
gente possa fazer com que 
o Vasco possa progredir e 
obter bons resultados”.

CONSULTOU PORTUGUESES 
QUE TRABALHAM NO BRASIL

Sá Pinto observa a estátua de Romário em São Januário

Foi muito bom, po-
sitivo. Senti eles com 
disposição conseguir-
mos juntos termos 
resultados positivos. 
Eles sabem que venho 
de realidade diferente, 
mas eles estão recepti-
vos. O time está bem 
mentalmente e isso é 
meio caminho anda-
do. Além dos jogado-
res, fui bem recebido 
por todo o staff. To-
dos. Eles estão que-

rendo ajudar para eu 
e minha equipe nos 
adaptarmos o mais rá-
pido possível. Sobre 
a questão financeira, 
não cabe a mim falar”, 
deixou claro.

>> Pontos positivos – 
“Eu observei muitos jo-
gos. Quando vi, conhe-
ci boa parte do elenco. 
Vi coisas boas e, prin-
cipalmente, atitude. É 
um time que quer fa-
zer as coisas bem, quer 

ganhar o jogo. Claro 
que contra o Atléti-
co-MG as coisas não 
deram certo. Mas con-
tra o Flamengo, sim. 
Vi alma. Isso é funda-
mental. Isso temos de 
ter em todos os jogos. 
Senti que há compro-
misso dos jogadores. 
Isso é meio caminho 
andado, depois as ques-
tões táticas poderão ser 
melhoradas. Pequenos 
detalhes impediram de 

o time não ter melho-
res resultados. Não foi 
pelo adversário ou pela 
nossa falta de volume. 
É na concentração e na 
organização defensiva 
que podemos melhorar, 
nossa agressividade 
nos duelos. Podemos 
melhorar no último ter-
ço para fazer mais gols. 
Pouco a pouco e passo 
a passo para podermos 
chegar ao que melhor 
queremos”, analisou.

“Jogamos contra na 
Espanha, penso eu. 
Sempre foi um dos jo-
gadores que admirei e 
que me identificava pela 
qualidade que tinha e 
pelas decisões que to-
mava. Era um jogador 
diferente, um dos me-
lhores do mundo. Tive 
um amigo meu que jo-
gava com ele aqui, o Do-
minguez. Um dia disse 
“Zé, gostaria muito que 
mandasse um abraço ao 
Romário se puder ar-
ranje uma camisa dele”. 
Não tive a oportunidade 
na Espanha (de trocar 
a camisa), mas arrumei 
aqui através dele (de 
Dominguez). Ele me 
trouxe essa camisa com 
dedicatória”, mostrou 
orgulhoso.

>> Patrícios no País – 

“Certo que tivemos três 
aqui. Augusto Inácio, 
Jesualdo Ferreira e o Je-
sus. Houve quem ficas-
se mais tempos do que 
outros, mas é majorita-
riamente reconhecido 
o valor do técnico por-
tuguês. Exijo sempre a 
mim primeiro, para de-
pois exigirem de mim.

A responsabilidade 
não é só no Brasil e no 
Vasco, é em todo lado. 
Tenho trabalhado mun-
do afora e conquistado 
coisas importantes. Na 
Liga Europa, consegui-
mos ser a melhor equi-
pe. Conseguimos ven-
cer o Wolverhampton, 
que tem 10 vezes o nos-
so orçamento, consegui-
mos vencer o Besiktas. 
Ganhamos uma Taça da 
Liga, com o Braga.

CAMISA 
AUTOGRAFADA POR 

ROMÁRIO, UMA RELÍQUIA

GOSTOU DO PRIMEIRO CONTATO COM O GRUPO
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ALVO FOI CRIANÇAS E JOVENS

Meriti promove Dia D contra 
poliomielite e multivacinação

Ação vai até o final deste mês nas unidades de saúde 

Com todos os postos 
de saúde abertos 
neste sábado (17), 

a Secretaria Municipal de 
Saúde de São João de Meri-
ti realizou o Dia D da Cam-

panha de Vacinação Contra 
a Poliomielite e Multivaci-
nação.

A ação que acontece em 
todo o território nacional co-
meçou no dia 5 de outubro 
e vai até o final do mês. O 
objetivo é imunizar crianças 
e jovens contra diversas do-

enças como sarampo, febre 
amarela, rubéola, caxumba, 
hepatites A e B.

No posto da Vila São 
João, Jaqueline Silva, mãe 
de duas crianças, compa-
receu para a campanha: 
“Mantenho sempre a vaci-
nação das meninas em dia, 

preciso preveni-las das do-
enças”, disse. 

A mãe falou também so-
bre as medidas de combate 
ao coronavírus e o tempo 
no atendimento. “Não fi-
quei nem 10 minutos na 
fila, tinha álcool 70% e os 
funcionários estavam de 

máscaras, completou.

Ainda dá tempo
Quem não pôde compa-

recer aos pontos de vaci-
nação neste sábado tem até 
o dia 31 deste mês para ir 
até uma unidade de saúde 
do município e realizar a 

vacinação. Os postos fun-
cionam de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 17h.

A prefeitura pede para 
que as pessoas mantenham 
as medidas de prevenção 
contra a covid-19, como 
uso de máscaras e distan-
ciamento social.

JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com

DIVULGAÇÃO

Jaqueline Silva e outras mamães não perderam a oportunidade de imunizarem seus filhos contra doenças

Segundo dia de 
vacinação de cães 
e gatos em Meriti 

No segundo dia de cam-
panha de vacinação antir-
rábica, a Prefeitura de São 
João de Meriti realizou 
mais atendimentos no sá-
bado (17). A ação, que 
já imunizou milhares de 
cães e gatos faz parte da 
agenda do Ministério da 

Saúde.
Por meio da Subsecre-

taria de Vigilância Epi-
demiológica e Ambiental 
do município, as vacinas 
foram administradas em 
três escolas em diferentes 
locais da cidade, contri-
buindo para o combate a 

raiva, doença que, quando 
transmitida aos humanos, 
tem risco de morte. 

Uma terceira e última 
fase da campanha será re-
alizada no sábado quem 
vem (24), e desta vez ha-
verá um aumento nos lo-
cais de vacinação.

CARINA ROCHA / PMR

Moradores atenderam chamado da prefeitura e levaram os animais aos locais de atendimentos 

Será dia 24 deste mês 
das 8h às 17h, na Praça 
da Matriz: Centro, Pra-
ça Três Poderes: Jardim 
Meriti (em frente à pre-
feitura), Guarda Muni-
cipal: Rua Valério Vilas 
Boas, s/nº – Centro, Sede 
da Vigilância Sanitária: 
Rua Adelino Gonçalves, 
100 – Coelho da Rocha, 
Clínica Veterinária Rio 

Vet: Rua Silvino Martins, 
3 – Centro, Quadra do 
Dinho: Rua Silvino Mar-
tins, 3 – Centro, Clínica 
Veterinária Dr. Estéfa-
no: Rua Waldir Lafuente 
Freire, 31 – Éden, Igreja 
Católica N. S. Aparecida: 
Rua Manoel Gama, 320 – 
Gato Preto, Igreja Católi-
ca Padre Paulo: Rua An-
tônio Hermont, 107 – São 

Mateus, Aníbal Viriato de 
Azevedo: Rua Pastor Jo-
aquim Rosa, s/nº – Vilar 
dos Teles, e no Shopping 
Grande Rio: Rua Maria 
Soares Sendas, 111 – Par-
que Barreto.

Excepcionalmente no 
dia 24, todas as unidades 
de Estratégia de Saúde da 
Família também farão a 
vacinação.

CONFIRA OS LOCAIS DA TERCEIRA FASE

Guedes nega extensão de auxílio emergencial em 2021
Reduzido recentemente 

para R$ 300 (R$ 600 para 
mães solteiras), o auxílio 
emergencial não será es-
tendido em 2021, disse 
o ministro da Economia, 
Paulo Guedes. Ele reite-
rou que o teto de gastos 
será mantido após o fim 
do estado de calamidade 
aprovado neste ano por 
causa da pandemia de co-
vid-19.

“Não há qualquer plano 
para estender o auxílio, 
nenhum. Isso não é ver-
dade. Essa não é nossa in-
tenção, não é o que o pre-
sidente disse. Não é o que 
o ministro da Economia 
quer. De jeito nenhum”, 
afirmou Guedes em even-
to virtual promovido por 
uma corretora de investi-
mentos.

Apesar de reafirmar o 

compromisso com o teto 
de gastos, o ministro re-
petiu declarações ante-
riores segundo as quais o 
orçamento de guerra po-
deria ser retomado caso o 
país seja novamente atin-
gido por uma pandemia 
em outro ano. Guedes, no 
entanto, negou que isso 
signifique estender o esta-
do de calamidade pública 
indefinidamente.

“Quando a pandemia 
nos atingiu, nós criamos 
um regime emergencial. 
Agora, nós não podemos 
utilizar a desculpa do re-
gime emergencial para 
explodir o teto de gastos”, 
disse.

Novo
 imposto

Em relação à imple-
mentação de um imposto 

sobre transações, seme-
lhante à antiga Contri-
buição Provisória sobre 
Movimentação Financei-
ra (CPMF), Guedes ne-
gou ter desistido da ideia. 
Segundo ele, a criação do 
tributo, que cobriria uma 
desoneração parcial da 
folha de pagamentos, é 
essencial para a criação 
de empregos formais. On-
tem, o ministro afirmou à 

emissora CNN Brasil que 
talvez desistiria do novo 
tributo.

“Não me importo se o 
tributo é feio, desde que 
ele funcione criando no-
vos empregos. É necessá-
rio. Mas então eu dei uma 
informação errada ontem, 
porque é esse o sentimen-
to”, afirmou. “Eu não sou 
um homem de desistir fa-
cilmente das coisas”.
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PREJÚ PRO TRÁFICO

Semana tem muita droga 
apreendida pela PRF no RJ
Homem roda com grande quantidade da erva do capiroto

Um homem foi 
preso pela Polí-
cia Rodoviária 

Federal (PRF) com 350 
quilos de maconha. A 
droga seria levada para o 
Espírito Santo. O flagran-
te aconteceu na Rodovia 
Lucio Meira (BR-393), 
em Barra do Piraí, Sul 
Fluminense, na quinta-
-feira (15).

Por volta da meia-noi-
te, policiais rodoviários 
federais da 5ª Delegacia 
(Barra do Piraí) suspeita-
ram do motorista de um 

veículo e deram ordem de 
parada. Durante a abor-
dagem, perceberam que 
o condutor, de 25 anos, 
estava bastante nervoso. 
Ele acabou confessando 
que levava uma carga de 
maconha no carro.

Foram encontrados 
429 tabletes do entorpe-
cente, totalizando 350 
quilos, dentro do porta-
-malas. O homem disse 
que pegou o automóvel 
em Maringá (PR), já car-
regado com a maconha, e 
levaria até Linhares (ES). 
Quando chegasse no Es-
pírito Santo, receberia 
instruções de um com-

parsa para a entrega do 
carregamento.

A ocorrência foi enca-

minhada à Polícia Civil. 
O motorista foi indicia-
do por tráfico de entor-

pecentes majorado, pois 
realizava tráfico interes-
tadual. A pena prevista 

para o crime varia de 
seis a 25 anos de reclu-
são.

750 quilos de maconha 
para na PRF em Seropédica

Em mais uma ação da 
Polícia Rodoviária Fe-
deral em conjunto com a 
Polícia Civil esta semana, 
agentes apreenderam 750 
quilos de maconha que 
eram levados dentro de 
um carro na Rodovia Pre-

sidente Dutra, altura de 
Seropédica, na Baixada 
Fluminense.

A operação contou com 
o apoio da Divisão de 
Operações Aéreas (DOA) 
da PRF e da Coordenado-
ria de Recursos Especiais 

da Polícia Civil (CORE). 
Foram presos em flagran-
te e levados à Cidade da 
Polícia Igor Luan Ramos, 
de 24 anos, Bruna Adrielly 
Correia Carlos, de 24 anos, 
Renato Dias de Almeida, 
de 21 anos, Maycon Rafa-

el da Silva Moreira, de 28 
anos, e Vinicius dos Santos 
Poltis, de 24 anos. Todos 
do Paraná. Os cinco, de 
acordo com a polícia, fo-
ram autuados pelos crimes 
de tráfico de drogas e asso-
ciação para o tráfico.

A Polícia Civil e a PRF 
reforçam que mantêm 
uma troca de informações 
de inteligência contínua, 
que inclusive resultou, 
nos últimos dias, na apre-
ensão de seis toneladas de 
maconha e na intercepta-
ção de um comboio com 
12 milicianos em Itaguaí, 
“resultando na apreensão 
de um grande arsenal de 
guerra”. 

AGÊNCIA PRF

DIVULGAÇÃO

Destino da carga seria o Espírito Santo. Flagrante aconteceu na Rodovia Lucio Meira (BR-393)

Um morador de rua diz 
ter sido agredido por vere-
ador da cidade de Franco 
da Rocha, na Região Me-
tropolitana de São Paulo. 
Alberto Davi Almeida dos 
Santos, de 44 anos, afir-
mou que foi espancado 
pelo vereador Kinho An-
drade (PV), na noite do 
sábado (17), na rua Argen-
tina, na Vila Bela.

Ele deu entrada na UPA 
de Franco da Rocha, por 
volta das 22h, recebeu seis 
pontos no rosto e ficou 
em observação neurológi-
ca até às 7 da manhã, sem 
alterações e teve alta em 
seguida.

O rapaz, conhecido na 
cidade pelo apelido de 
“Cabelo”, afirmou que ao 
ver o vereador o chamou 
de pilantra e cobrou au-
xílio aluguel. Segundo o 

morador de rua, o vereador 
usou um porrete e desferiu 
golpes em sua cabeça e 
braços.

A delegacia da cidade 
confirmou a ocorrência e 
disse que o vereador Kinho 
Andrade apresentou outra 
versão. O vereador disse 
ao delegado que foi inti-
midado pelo morador de 
rua, quando estava saindo 
da padaria que é proprie-
tário. Ao sentir-se amea-
çado, deu um empurrão no 
homem e foi embora.

O político negou que 
tenha agredido o morador 
de rua com um pedaço de 
madeira. Kinho Andrade 
procurou a delegacia de-
pois que recebeu o vídeo 
mostrando o homem feri-
do no chão. O vereador foi 
ouvido e liberado. 

(Fonte: Agência Record)

Vereador agride 
morador de rua a 

‘porretadas’

Quase 500 quilos da droga estava no porta malas do carro

Colombianos que roubavam no metrô 
do Rio ganham preventiva de presente
A prisão em flagrante de 

dois dos três colombianos 
que estavam com apare-
lhos de telefone celular e 
cartões RioCard roubados 
em estações do metrô foi 
convertida em preventiva. 
Isso ocorreu porque eles 
foram reconhecidos por 
uma das vítimas como au-
tores do furto. Antes, eles 
haviam sido autuados por 
receptação e associação 

criminosa.
Os três foram detidos na 

estação Siqueira Campos, 
por policiais civis da 13ª 
DP (Ipanema), que obtive-
ram informações da segu-
rança do MetrôRio.

Os três estrangeiros fo-
ram flagrados pelas câme-
ras de segurança furtando 
bens das vítimas. No mo-
mento da abordagem, eles 
estavam com oito apare-

lhos celulares, sendo três 
de uso pessoal e outros 
cinco sem chip e bloque-
ados. Os criminosos não 
souberam explicar a ori-
gem dos telefones e não 
apresentaram as notas fis-
cais. Com eles também fo-
ram encontrados diversos 
cartões RioCard.

Na delegacia, a partir de 
consultas, a equipe con-
seguiu localizar o dono 

de um dos celulares, que 
ainda não havia registrado 
ocorrência do furto, que 
sofreu no último dia 14, 
dentro de um ônibus na 
Zona Sul. O aparelho foi 
devolvido ao proprietário 
do aparelho.

Ciente da prisão dos 
suspeitos, outra vítima 
compareceu à 13ª DP e 
reconheceu dois dos pre-
sos como autores do furto 
de seu aparelho celular, 
ocorrido no dia 12 deste 
mês, na estação de metrô 
de São Conrado.

Diante dos fatos, ficou 
claro que os autores com-
põem uma associação 
criminosa formada por 
estrangeiros, que vêm co-
metendo furtos de apare-
lhos celulares, em espe-
cial, dentro de coletivos, 
nas estações de metrô e 
shopping centers. O gru-
po atua na Zona Sul e na 
Barra da Tijuca.

DIVULGAÇÃO

Polícia Civil consegue na Justiça converter prisão em flagrante em preventiva

Policiais civis da Dele-
gacia de Proteção ao Meio 
Ambiente (DPMA) reali-
zaram no domingo (18), 
em uma feira de Duque de 
Caxias, uma ação conjunta 
com o Comando de Polícia 
Ambiental (CPMA) da Po-
lícia Militar para reprimir 
o tráfico de animais silves-
tres.

Na operação, que contou 
com agentes disfarçados se 
passando por compradores, 
nove pessoas foram detidas 
em flagrante por crimes 
contra a fauna. Com eles, 
foram apreendidos diver-
sos animais silvestres: duas 
cobras, um filhote de jabu-
ti, dez coleiros, 22 agapor-
nis e três papagaios.

Civil prende nove 
pessoas vendendo 

passarinhos e cobras

JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com

Apreensão dos animais aconteceu 
domingo em feira de Duque de Caxias

ASCOM / PCERJ
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VALORIZANDO A BASE

Clube assina contrato de dois anos com quatro pratas da casa

No final de sema-
na, a diretoria do 
Volta Redonda 

assinou contrato profis-
sional de dois anos com 
quatro pratas da casa: o 
lateral-esquerdo Marci-
nho, de 20 anos; os vo-
lantes Guilherme Eulálio 
e Pedro Thomaz, ambos 
de 20, e o atacante Bebê 
(19).

Os atletas, que tinham 
contratos de formação 
com o clube, já integram 
o elenco profissional do 
Esquadrão de Aço que, 
atualmente, conta com 
17 jogadores formados 
nas categorias de base.

“Valorizar as catego-
rias de base é a melhor 
maneira de pensar no fu-
turo do Volta Redonda. 
O trabalho realizado na 
nossa base é forte, vem 
trazendo frutos para clu-
be e não é à toa que te-

mos mais da metade do 
nosso elenco profissional 
com pratas da casa. Esses 

quatro atletas cumprem 
temporadas positivas há 
alguns anos na base, con-

fiam na diretoria e tenho 
certeza que, em breve, 
darão muitas alegrias ao 

clube”, disse o presiden-
te Flávio Horta.

O volante Pedro Tho-

maz, na Série C, e o ata-
cante Bebê, no Estadual, 
entraram em campo nes-
ta temporada pela equipe 
principal do Voltaço, en-
quanto Marcinho e Gui-
lherme Eulálio foram re-
lacionados para partidas 
nas duas competições. 
Por ainda terem idade 
sub-20, os quatro ain-
da disputam também o 
Campeonato Carioca da 
categoria.

“Feliz demais em es-
tar realizando o sonho 
de assinar o meu primei-
ro contrato profissional. 
Só tenho que agradecer 
à diretoria e a todos que 
me ajudaram nesta cami-
nhada. A torcida do Volta 
Redonda pode ter certe-
za que sempre vou dar o 
meu melhor em campo 
e retribuir tudo o que o 
clube fez por mim”, afir-
mou o volante Eulálio, 
capitão do sub-20. 

(com informações da 
Ascom do clube) 

JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com

VOLTAÇO aposta na molecada
ANDRÉ RIBEIRO / VOLTAÇO

O lateral-esquerdo Marcinho; os volantes Guilherme Eulálio e 
Pedro Thomaz; e o atacante Bebê já integram o elenco profissional


