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Tribunal 
Superior 
Eleitoral 
(TSE) lan-
çou, nesta 
quarta-fei-
ra (29), um 
s e r v i ç o 
de atendi-
mento on-
line para 

quem precisa regularizar o título 
de eleitor. O prazo vai até o dia 6 
de maio e vale para todo o país.

O objetivo, segundo o tribu-
nal, é evitar aglomerações e lon-
gas filas nos cartórios. Veja lista 
de serviços que podem ser feitos 
pela internet:

Alistamento (primeiro título)
Transferência de município
Mudança de Zona Eleitoral 

– somente quando justificada 
em razão da melhoria da mo-
bilidade do eleitor

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSLançamento

O
Alteração de dados indispen-

sáveis para a expedição de docu-
mentos ou exercício de direitos

Regularização de título cancelado.
Passo a passo
Para acessar alguns serviços é 

preciso entrar na página do Aten-
dimento Remoto e abrir a aba de 
"passo a passo" e, então, dar início 
à solicitação.

Débitos na Justiça Eleitoral

Antes de fazer qualquer soli-
citação, é preciso verificar se há 
alguma pendência com a Justi-
ça Eleitoral. A consulta deve ser 
feita nos sites dos tribunais re-
gionais. Caso o cidadão possua 
algum débito, é preciso emitir 
o boleto e efetuar o pagamento 
através do Banco do Brasil.

Para aqueles que tiverem 
dificuldades no pagamento da 
guia (GRU) no Banco do Brasil 
ou não possuírem condições 

Eleições 2020: veja 
como regularizar título 
de eleitor pela internet

 Foto: TRE/Divulgação

Serviços relacionados ao título de eleitor poderão ser feitos pela internet

O presidente Jair Bolsona-
ro afirmou nesta quarta-feira 
(29) que a cobrança sobre as 
mortes provocadas pelo novo 
coronavírus no Brasil deve ser 
feita a governadores e prefei-
tos que adotaram medidas de 
isolamento para tentar conter 
o contágio pela covid-19.

Bolsonaro também afir-
mou que os países que 
adotaram o chamado iso-
lamento horizontal, mais 
abrangente e que não inclui 
apenas pessoas que têm 
mais risco de desenvolver 
complicações pela doença, 
registram maior número de 

mortes por coronavírus, o 
que contradiz os dados di-
vulgados.

Bolsonaro deu as declara-
ções na saída da residência ofi-
cial do Palácio da Alvorada um 
dia após receber duras críticas 
por ter respondido "e daí?" ao 
ser perguntado por jornalistas 
sobre o fato de o número de 
mortes por covid-19 no Brasil 
ter superado o registrado na 
China, onde a doença surgiu.

“O Supremo decidiu que 
quem decide essas questões 
[de combate ao coronavírus] 
são governadores e prefeitos. 
Então, cobrem deles. A minha 

Bolsonaro diz que cobrança sobre 
mortes por coronavírus precisa ser 
feita a governadores e prefeitos

opinião não vale. O que vale 
são os decretos dos governa-
dores e prefeitos”, afirmou Bol-
sonaro nesta quarta, ao lado de 
deputados aliados e diante de 
apoiadores.

A decisão do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) a que 
Bolsonaro se refere foi toma-
da no início de abril pelo mi-
nistro Alexandre de Moraes e 
determinou que o governo fe-
deral não pode derrubar deci-
sões de estados e municípios 
sobre isolamento social, qua-
rentena, atividades de ensino, 
restrições ao comércio e à cir-
culação de pessoas, adotadas 
durante a pandemia do novo 
coronavírus.

No julgamento, Moraes 
afirmou que a coordenação 
das medidas compete ao go-

verno federal, mas, a partir 
de critérios técnicos, estados 
e municípios, dentro de seus 
espaços normativos, podem 
fixar regras de distanciamen-
to social, suspensão de ativi-
dade escolar e cultura, e de 
circulação de pessoas.

A decisão foi tomada em 
meio ao crescimento do em-
bate entre Bolsonaro, que é 
contra medidas de isolamento 
mais abrangentes, e governa-
dores, que são favoráveis a es-
sas ações, adotadas por orien-
tação da Organização Mundial 
da Saúde (OMS).

Nesta quarta, Bolsonaro re-
clamou da cobertura feita pela 
imprensa da sua resposta ao au-
mento das mortes por covid-19 
no Brasil. De acordo com ele, os 
veículos deixaram de destacar 

um “complemento” dito por ele 
na terça, em que ele diz lamen-
tar as mortes, que já passaram 
da marca de 5 mil no país.

O presidente destacou em 
mais de um momento da fala 
desta quarta que as medidas de 
restrição, como fechamento de 
comércio, foram definidas por 
governadores e prefeitos.

“Questão de mortes: a gen-
te lamenta as mortes profun-
damente. Sabia que ia acon-
tecer, tá? Agora, quem tomou 
todas as medidas restritivas 
foram os governadores e pre-
feitos", disse. "Eu desde o co-
meço me preocupei com vida 
e com emprego. Desemprego 
também mata. Então, essa 
conta [das mortes por co-
vid-19] tem que ser pergun-
tadas para os governadores”, 

financeiras, pode solicitar a dis-
pensa do pagamento de multa 
eleitoral no campo “observa-
ções”. O pedido será avaliado 
pelo juiz eleitoral.

Documentação
Ao longo do processo, alguns 

documentos devem ser digita-
lizados e anexados junto ao re-
querimento. Veja relação:

Documento oficial de identi-
dade com foto (são aceitos car-
teira de Identidade e Carteira de 

Categoria Profissional reconhe-
cida por lei)

Comprovante de residência 
(o documento deve ter sido emi-
tido há mais de 3 meses)

Fotografia do requerente, em es-
tilo “selfie”, exibindo, ao lado de sua 
face, o documento oficial de identi-
ficação, com o lado que contenha a 
foto voltado para a câmera;

Digitalização do certificado de qui-
tação do serviço militar para homens 
nascidos entre 1975 e 2001 que este-
jam tirando o primeiro título.

Segundo o TSE, as imagens de-
vem estar totalmente legíveis, sob 
pena do pedido ser indeferido.

Requerimento
Após seguidos os dois passos 

anteriores o eleitor deve fazer o 
requerimento de solicitação.

O TSE alerta que é preciso 
que o cidadão coloque pelo 
menos um telefone para con-
tato no formulário, em caso 
da documentação enviada es-
tar incompleta.
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prefeito Mar-
celo Crivella 
a n u n c i o u 
nesta terça-
-feira (28) 
que vai pror-
rogar a qua-
rentena con-
tra o novo 
coronavírus 
na cidade até 

que os equipamentos comprados 
pela administração municipal 
do Rio cheguem aos hospitais de 
campanha - o que deve acontecer 
até o meio de maio.

A prefeitura dispõe atualmente 
de 336 leitos de UTI - 90% ocupa-
dos por pacientes com sintomas 
de síndrome respiratória aguda.

O anúncio da ampliação da 
quarentena foi feito durante as-
sinatura de uma parceria públi-
co-privada para a troca de 450 
mil lâmpadas da cidade, que 
vai agregar também câmeras e 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCoronavírus:

O
pontos de internet wi-fi gratuita.

Durante a cerimônia, Crivella 
lembrou do ex-presidente da Rio-
luz, Max Kelly Motta da Silva, que 
morreu no sábado com o novo co-
ronavírus. O prefeito afirmou que 
"gostaria muito" que a primeira rua 
iluminada pelo novo sistema fosse 
batizada com seu nome.

"Isso [a parceria] não seria pos-
sível se não fosse a inteligência, a 
criatividade, a boa vontade e o espí-
rito público do Max", disse Crivella, 
que afirmou que a Rioluz vai passar 
a funcionar como uma espécie de 
agência reguladora da parceria.

Movimento aumenta na 
Zona Oeste

O prefeito e os secretários 
também renovaram apelos para 
que os cariocas mantenham o 
isolamento social.

Bairros da Zona Oeste registra-
ram movimento acima do normal e 
a sensação de que não estamos em 

meio a uma pandemia. Também 
nesta terça, a circulação no calçadão 
de Bangu era grande.

Concessionárias de veículos - 
comércio considerado não essen-
cial - funcionavam normalmente. 
Oficinas mecânicas podem fun-
cionar na cidade, mas lojas de 
vendas de carros não.

O movimento também era 
grande em pontos como o Cal-

Crivella diz que quarentena será 
prorrogada até o meio de maio, quando 
hospitais de campanha estarão equipados

 Foto: Marcos Serra Lima/G1

RJ 07/04/2020 Praça XV vazia em meio à pandemia

çadão de Campo Grande, o bairro 
com maior número de mortos na 
Zona Oeste - 20 pessoas morre-
ram lá com a Covid-19.

Dos cinco bairros com maior 
quantidade de mortes no Rio, 
três ficam na Zona Oeste. Veja 
quais são eles:

Campo Grande - 20 mortos
Realengo - 15 mortos
Bangu - 12

No ranking do Disk Aglomeração 
da prefeitura, Campo Grande é o 
campeão de denúncias, seguido de 
Bangu e Realengo.

O Centro de Operações da Pre-
feitura mapeou ainda a quantida-
de de pessoas nas ruas. Compa-
rando o fim de semana retrasado e 
o passado, Bangu teve um aumen-
to de 30 % e Realengo 20% a mais 
de pessoas nas ruas.

O secretário estadual de Saúde, 
Edmar Santos, disse nesta quarta-
-feira (29) que o Rio de Janeiro está 
em uma "curva descontrolada" de 
casos de Covid-19. Segundo ele, 
com a falta de leitos e o número de 
infectados em evolução, o estado 
deve entrar em colapso entre o fim 
de maio e o início de junho.

Pelo balanço divulgado pela pró-
pria secretaria na terça-feira (28), o 
estado tem 738 mortes e 8.504 ca-
sos de contágio confirmados.

[O colapso] vai acontecer lá na 
frente, infelizmente. Não foi diferen-
te em nenhum outro país, mesmo 
nos mais estruturados em termos 
de equipamento e de logística. É 
uma característica dessa epidemia, 
desse vírus", prevê Santos.

Projeção de 140 mil casos
Com poucos testes e os casos de 

subnotificação, o número de infec-
tados, segundo o secretário, deve 
chegar a 140 mil pessoas.

"Nós temos 8 mil casos. Se a 
gente entender que tem de 15 a 20 
de não diagnosticados para cada 
um desses, a gente tem uma base 
de 140 mil pessoas infectadas. Isso 
projeta para as próximas duas se-
manas a necessidade de 21 mil leitos 

de enfermaria e 7 mil de CTI, o que 
obviamente é matematicamente 
impossível", disse Santos.

Mesmo com a abertura de 
3,4 mil leitos dos hospitais de 
campanha, a situação, segun-
do ele, é similar ao que aconte-
ce em outros países.

"Não há sistema de saúde 
no mundo — a gente viu isso 
acontecer lá fora, Itália, Espa-
nha, Estados Unidos —, quando 
você tem uma curva descon-
trolada desse nível, é impos-
sível de um sistema de saúde 
acompanhar. O que a gente 
infelizmente imagina que vai 
acontecer nas próximas sema-
nas, independentemente dos 
leitos que serão abertos, é que 
a necessidade por esses leitos 
seja muito maior do que a ca-
pacidade", disse Santos.

O secretário explica, ainda, que 
mesmo que fossem abertos mais 
leitos, falta mão de obra qualificada 
para atuar no combate à Covid-19.

"Temos esse teto [3,4 mil leitos] 
porque não há profissionais de 
saúde, médicos, enfermeiros, fisio-
terapeutas, em número suficiente 
para abrir leitos".

Mais de 300 pessoas com sin-
tomas de Covid-19 estão na fila por 
uma vaga na UTI.

Sem leitos na capital e na 
Baixada Fluminense

Os casos de coronavírus avan-
çam na Baixada Fluminense e em 
algumas cidades, como Duque de 
Caxias e Nova Iguaçu, não há mais 
nenhum leito de UTI disponível. 
Em muitas situações, faltam até 
macas para os pacientes.

O prefeito de Nova Iguaçu, Ro-
gério Lisboa, já admite colapso na 
saúde da Baixada.

Segundo ele, há mais de 60 pes-
soas já internadas com Covid-19 
no Hospital da Posse. A prefeitura 
vai tentar abrir mais 10 leitos, mas 
teme não dar conta da demanda.

Como o hospital atende tam-
bém muitos baleados e acidenta-
dos, há um grande risco de conta-
minação por coronavírus.

Na capital fluminense, restam 
apenas 9 vagas para UTI para 
pacientes com suspeita ou con-
firmação de Covid-19. Por isso, 
pacientes que estão em UPAs ou 
em enfermarias de hospitais não 
sabem quando vão conseguir ser 
transferidos para uma UTI.

Câmara diz que não consegue localizar prefeito e vice 
de Itaguaí, RJ, após novo pedido de impeachment

RJ está em 'curva descontrolada' e pode entrar em 
colapso no fim de maio, diz secretário de Saúde

A Câmara de Vereadores de Ita-
guaí, na Região Metropolitana do Rio, 
diz que ninguém sabe onde estão o 
prefeito da cidade, Carlo Busatto Ju-
nior (MDB) e o vice, Abeilar Goulart 
(sem partido). Ambos são alvo de um 
novo pedido de impeachment, mas a 
casa legislativa não consegue entregar 
a eles as notificações do processo.

Segundo a Câmara, faz 19 dias que 
o prefeito e o vice não são encontrados 
nem na prefeitura, nem em casa. Eles 
sofreram impeachment em março, 
mas uma decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) os manteve nos cargos.

Na cidade onde o prefeito e o vice 
desapareceram no meio da pandemia 
do coronavírus, os números relacio-
nados à doença não param de subir. 
Itaguaí tem 30 casos confirmados de 
coronavírus e três pessoas morreram 
por causa da doença. A cidade não 
tem sequer um leito de UTI e a única 
UPA da cidade está fechada há qua-
tros anos.

A nova denúncia contra o prefeito 
Carlo Busatto Junior, o Charlinho, e 
o vice, Abeilar Goulart, é de uma ser-
vidora da prefeitura. Ela afirma que 
houve irregularidades no contrato da 
coleta de lixo, com favorecimento à 
família do vice-prefeito.

A sede da empresa contratada 
para a coleta de lixo fica perto do 
centro da cidade.

Um documento mostra que a pre-
feitura de Itaguaí contratou a empresa 
Plural Serviços Técnicos em novem-
bro de 2018, sem licitação.

A denúncia também pede a 
cassação do mandato do verea-
dor Nisan Cesar Reis dos Santos 
(PTB). Ele é ex-secretário de Or-
dem Pública e Limpeza Urbana, 
e participou do processo de con-
tratação da empresa.

Ainda de acordo com a denúncia, 
Nisan ameaçou funcionários e dire-
tores de outra empresa que pretendia 
participar da concorrência para dire-
cionar o contrato para a Plural Servi-
ços Técnicos. O vereador negou as 
acusações.

 

 Prefeito da cidade, Carlo Busatto Junior (MDB)

Foto: Divulgação 
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s moradores 
de Duque de 
Caxias, na 
Baixada Flu-
m i n e n s e , 
que moram 
perto do 
Cemitério 
Nossa Se-
nhora das 

Graças, no bairro Vila Ope-
rário, estão assustados com 
o aumento no número de 
mortes de pessoas com sin-
tomas da Covid-19 na região.

Mais de dez pessoas mor-
reram no bairro nos últimos 
dias. Quatro mortos eram da 
mesma família, de acordo com 
os moradores.

Segundo Josiete Pereira do 
Carmo, que perdeu a mãe, e 
três tios, faltam exames e atu-
ação mais firme das autorida-
des para evitar novos óbitos.

"Nós não temos apoio 
de ninguém. A família é 
que tá apoiando um ao 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

O
outro pela força. Eu estou 
com medo. A gente não 
pode perder mais ninguém. 
As pessoas estão se assus-
tando", contou Josiete.

Os parentes de Josiete ti-
nham idades entre 45 e 70 anos 
e doenças preexistentes, como 
diabetes, por exemplo.

"Devido a essa pandemia 
de Covid-19, estamos sofrendo 
muito aqui. Tivemos aproxima-
damente 12 mortes, algumas 
confirmadas e outras não, devi-
do a não ter teste nos hospitais 
próximos", relatou Rogério Oli-
veira, músico e coordenador do 
Coletivo de Favelas Acorda Mo-
rador de Duque de Caxias.

A mãe de Carine Fonseca 
dos Santos foi outra vítima 
fatal da Covid-19 no bairro. 
Flávia Lira Fonseca foi en-
terrada nesta terça-feira (28). 
Segundo Carine, a mãe não 
teve o atendimento necessá-
rio quando foi levada para o 
hospital Moacir do Carmo.

"A minha mãe precisava de res-
pirador. Não colocaram a minha 
mãe no balão de oxigênio, então a 
gente tá tendo muita perda. Hoje 
foi minha mãe", contou Carine.

Corpos abandonados
No último sábado (25), fun-

cionários do Hospital Moacir 
do Carmo encontraram 15 cor-
pos abandonados perto do ne-
crotério. A Prefeitura acusou a 
concessionária que administra 
os cemitérios do município de 
demorar para levar os mortos.

Quatro pessoas da mesma família 
morrem de Covid-19 em Duque 
de Caxias, RJ, dizem vizinhos

 Foto: Divulgação

Moradores da Vila Operária, em Caxias, se assustam com mortes suspeitas de Covid-19

Frigorífico instalado 
no bairro

Além de toda a preocupação 
com o aumento no número de 
mortes no bairro Vila Operária, 
os moradores da região ficaram 
assustados com a instalação de 
um frigorífico na comunidade.

A medida atende aos cuida-
dos sanitários das cidades onde 
o número de óbitos pode ultra-
passar a capacidade dos servi-
ços funerários.

Contudo, os moradores acre-
ditam que o local fica mais vul-

nerável com o frigorífico insta-
lado ao lado do cemitério.

"Esse contêiner ali na porta 
do cemitério, um vento que 
bate traz todo o vírus pra cá. 
Por isso tá todo mundo den-
tro de casa, isolado, para sair 
de casa tem que usar másca-
ra, luva e a prefeitura nada 
faz. Hoje, passou o carro da 
higienização, mas passou só 
em algumas ruas. Vai esperar 
o quê, morrer mais gente?", 
perguntou Leocina, moradora 
da comunidade.

Servidores das Secretarias 
Municipais de Saúde, Trans-
portes e Serviços Públicos, 
Subsecretarias de Defesa Civil 
e Limpeza Urbana, lideranças 
comunitárias e voluntários do 
Processo Apell estiveram nesta 
terça-feira (28), na Ilha do Go-
vernador, fazendo cursos de 
limpeza e desinfecção de am-
bientes contra o COVID-19. A 
capacitação promovida pelo Co-
mando Conjunto Leste (Cmdo 
Cj L) aconteceu pela manhã e 
a tarde, no Centro de Instrução 
Almirante Sílvio de Camargo 
(Estrada do Quilombo, Fregue-
sia – Ilha do Governador). Tam-
bém serão capacitados padres 
e seminaristas da Arquidiocese 
do Rio de Janeiro.

O curso vai ensinar os 
profissionais dessas áreas e 
voluntários a cumprirem os 
protocolos de defesa contra 
o COVID-19 com segurança, 
transformando-os em agentes 

multiplicadores. Eles serão 
instruídos também sobre 
a importância do uso dos 
equipamentos de segurança 
para evitar o contágio com o 
coronavírus e sobre as ações 
corretas de limpeza e de pro-
teção dos ambientes internos 
e externos. Os militares vão 
ensinar ainda como utilizar 
produtos químicos fáceis de 

serem encontrados como ál-
cool 70% e hipoclorito de só-
dio (água sanitária).

Na tarde desta segunda-fei-
ra (27), militares e técnicos do 
CIASC visitaram o terminal 
Rodoviário Plínio Casado, no 
centro de Duque de Caxias, 
que passará por desinfecção 
na próxima quinta-feira (30), a 
partir das 9h.

Belford Roxo, no RJ, torna obrigatório 
uso de máscaras nas ruas e transporte

Servidores e voluntários de Duque de Caxias farão curso 
de limpeza e desinfecção para combater o covid-19

A Prefeitura de Belford Roxo, 
na Baixada Fluminense, tornou 
obrigatório o uso de máscaras 
no transporte público e nos 
serviços essenciais. A medida 
passou a valer nesta quarta-feira 
(29) e tem como objetivo redu-
zir a disseminação do novo co-
ronavírus na cidade.

“Fica determinada a utilização 
de máscaras pelos colaboradores 
de estabelecimentos abertos ao 
público. Fica considerado obri-
gatório o uso de máscara não 
profissional durante o desloca-
mento de pessoas nos meios de 
transporte. Fica recomendada 
a utilização de máscaras aos de-
mais cidadãos que tenham que 

deixar suas residências por abso-
luta necessidade. Fica considera-
do obrigatório o uso de máscara 
facial não profissional nas repar-
tições públiicas e autarquias mu-
nicipais”, diz o texto do decreto. 

Na Região Metropolitana, a 
capital e as cidades de Duque de 
Caxias, Niterói e Magé também 
tornaram o uso de máscaras nas 
ruas obrigatório.

Suspensão das aulas prorrogada
A Prefeitura de Duque de Caxias, 

na Baixada Fluminense, prorrogou 
a suspensão das aulas na rede públi-
ca e nas escolas privadas. 

O adiamento das aulas vale até o 
dia 13 de maio.

Foto: Divulgação

O curso vai ensinar os profissionais a cumprirem os protocolos de defesa contra o COVID-19

Foto: Divulgação 
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ma inves-
t i g a ç ã o 
interna da 
PM aponta 
que o sol-
dado Luiz 
Carlos de 
A l m e i d a 
da Silva 
J u n i o r , 

morto a tiros no último 
dia 10, foi baleado num ti-
roteio entre milícias rivais 
em Belford Roxo, na Bai-
xada Fluminense. O agen-
te integrava o Grupamento 
de Ações Táticas (GAT) — 
núcleo responsável pelas 
operações — do batalhão 
do município, o 39º BPM. 
Segundo o relatório final 
da investigação, publicado 
num boletim interno da 
unidade, o soldado integra-
va um bando armado que 
preparava uma emboscada 
contra o chefe da quadrilha 
rival quando foi morto.

"Milicianos do barro 
Babi, na companhia do sol-
dado Silva Junior, encon-
travam-se armados num 
veículo Chevrolet Onix Ha-
tch de cor vinho e teriam 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência

U
se dirigido ao bairro Santa 
Maria para executar o mili-
ciano vulgo Macalé, que es-
tava saindo de uma festa", 
conclui o relatório da averi-
guação sumária, aberta com 
o objetivo de apurar se a 
morte do PM tinha ocorrido 
por ato de serviço. No local 
onde aconteceu o tiroteio, o 
carro onde estavam Macalé 
e seus comparsas, um Ford 
Ka prateado, foi intercepta-
do pelo bando rival e houve 
confronto.

Foram ouvidos ao longo 
da investigação parentes 
do PM, testemunhas e até 
um envolvido no confron-
to: um comparsa de Ma-
calé,  também baleado no 
tiroteio,  foi  encontrado 
após dar entrada no Hos-
pital  estadual Adão Perei-
ra Nunes, em Duque de 
Caxias.  De acordo com os 
depoimentos,  os milicia-
nos que estavam com o PM 
ainda tentaram socorrê-lo 
após ele ter sido baleado.

O tiroteio aconteceu na 
Rua Luís Delfino, no bairro 
Santa Maria. Após o confron-
to, os milicianos do bairro 

Babi abandonaram o carro 
que usaram na emboscada 
no local e roubaram outro 
veículo para fugir. "A vítima 
do roubo relatou que indiví-
duos armados o renderam e 
determinaram que entregas-
se o veículo, tendo como per-
ceber que, durante a ação, os 
meliantes estavam próximos 
a um veículo de cor vinho e 
que havia um homem caído 
ao solo", aponta o relatório 
da investigação.

Os paramilitares, então, 
levaram o PM ferido no car-
ro roubado e, mais adiante, 
abordaram outro motorista, 
que foi obrigado a socorrer 
Silva Junior. A testemunha 
relatou, em depoimento, 
que "foi abordada por ho-

PM foi morto durante confronto 
entre milícias rivais na
Baixada Fluminense

Foto: Reprodução

PM era lotado no 39º BPM

mens armados na Avenida 
Atlântica, que a ameaçaram 
determinando que prestasse 
socorro" ao PM. Em segui-
da, os milicianos fugiram. A 
investigação também con-
cluiu que Macalé, o alvo do 
ataque, tambem foi balea-
do na ocasião. Entretanto, o 
miliciano não foi localizado 
pela polícia.

Em depoimento,  a  v iúva 
do policial ,  que também 
é policial  militar,  alegou 
que o soldado estava de 
folga no dia em que foi  ba-
leado e saiu a  pé,  armado, 
da casa de sua sogra,  "di-
zendo que ir ia  comprar um 
lanche".  A mulher também 
alegou que "o criminoso 
de v ulgo Macalé,  chefe 

da milícia  do bairro S anta 
Maria,  seria  o responsável 
pela morte"  de Silva Ju-
nior,  que tinha 36 anos e 
estava na PM desde 2014.

A averiguação sumária 
conclui que "há indícios do 
envolvimento do soldado 
com milicianos do bairro 
Babi na suposta empreitada 
criminosa de execução do 
miliciano de vulgo Macalé" 
e que o homicídio ocorreu 
"sem ato ou acidente de 
serviço". Um Inquérito Po-
licial Militar (IPM) foi aber-
to para investigar a partici-
pação do agente na milícia 
e aprofundar as investiga-
ções sobre o confronto ar-
mado que terminou com a 
morte do soldado.

O sargento do 16º BPM 
(Olaria) Eduardo José de Melo 
Cunha, de 48 anos, morreu, na 
tarde desta terça-feira, após ser 
baleado na testa durante um 
tiroteio com bandidos, em Brás 
de Pina, na Zona Norte do Rio. 
Ele dirigia a viatura que perse-
guia o carro onde estavam cri-
minosos. Somente neste ano, 
23 agentes de segurança foram 
assassinados no Rio - 18 PMs, 
um policial federal, um bom-
beiro, dois militares da Marinha 
e um agente penitenciário.

Eram por volta de 17h30 
quando a equipe do sargento 
recebeu a informação de que 

bandidos circulavam num 
Sandero prata. O carro foi 
localizado na Rua Francisco 
Enes, onde houve o confron-
to. O PM acabou sendo atingi-
do. Ele foi levado para o Hos-
pital estadual Getúlio Vargas, 
na Penha, na Zona Norte, mas 
não resistiu ao ferimento. Os 
criminosos fugiram em di-
reção à Favela Cinco Bocas, 
também em Brás de Pina.

Em nota, a Polícia Militar la-
mentou a morte de Melo, que 
estava na corporação desde 
1997. Ele era casado e tinha um 
filho. Ainda não há confirma-
ção do local e data do enterro 

Sargento da PM morre após ser 
baleado durante confronto com 
bandidos em Brás de Pina

do sargento. O caso está sendo 
investigado pela Delegacia de 
Homicídios da Capital (DHC).

Portal pede pistas
O Portal dos Procurados di-

vulgou um cartaz pedindo in-
formações sobre os suspeitos 
de matarem o sargento Melo. 
Quem quiser denunicar pode 
fazer contato com o WhatsA-
pp do Portal dos Procurados 
(21 98849-6099); pelo Face-
book (Inbox) (https://www.
facebook.com/procuradosrj/), 
pela mesa de atendimento do 
Disque-Denúncia (21 2253-
1177) ou pelo aplicativo para 
celular do Disque-Denúncia. A 
recompensa é de R$ 5 mil. To-
das as informações recebidas 
sobre o caso serão encaminha-
das para a DHC e a PM.

O cartaz do Portal dos Procurados

Foto: Divulgação
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rapper Filipe 
Ret, integrante 
do elenco Hip 
Hop da Som Li-
vre, anunciou 
em suas redes 
sociais que fará 

uma live beneficente nes-
ta quinta-feira, às 20h. A 
transmissão vai acontecer 
no canal oficial do artista 
no YouTube. A ação será 
promovida pelo aplicativo 
Ame Digital e tem como 
objetivo arrecadar doações 
para o movimento “Co-

vid-10 Nas Favelas”, enca-
beçado pela rede Meu Rio, 
com foco no combate ao 
novo coronavírus.

A live será realizada dire-
tamente de um estúdio pro-
fissional, no Rio de Janeiro, e 
contará com a menor estru-
tura possível que, além da 
presença de Filipe, terá um 
DJ e um baterista, garantin-
do a qualidade dos beats do 
rapper. Nos últimos dias, Ret 
usou as hashtags #LiveRet e 
#LiveShowRet para divulgar 
o evento virtual e solicitar 

que os fãs indicassem músi-
cas que não poderiam faltar.

No repertório estão pre-
vistas mais de 30 músicas, 
que vão desde os últimos 
lançamentos e parcerias de 
Filipe Ret, como “Ilusão” e 
“Sessão do Descarrego”, até 
grandes sucessos dos ál-
buns Vivaz, Revel e Audaz.

Para incentivar os dona-
tivos, a Ame oferecerá 50% 
de cashback, com limite de 
R$ 10, ou seja, quem doar 
R$ 20 receberá R$ 10 de 
volta na sua conta no app.

dianapiresassessoria@gmail.com

Filipe Ret faz live beneficente 
no dia 30
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Enquanto as atividades 
na quadra estão paralisadas 
por conta do distanciamento 
social, os Acadêmicos do Sal-
gueiro, que lançaram o projeto 
“#FiqueEmCasaComoSalguei-
ro” nas redes sociais, prepa-
ram mais uma atividade para 
manter os sambistas e fãs da 
vermelha e branca conecta-
dos na quarentena. Seguindo 
exemplo de artistas que vêm 
fazendo lives solidárias, a esco-
la prepara para este domingo, 
3 de maio, uma edição de sua 
feijoada de forma virtual.

“A Feijoada do Salgueiro é um 
verdadeiro encontro de amigos 

e, neste período de distancia-
mento, a gente está se sentindo 
carente de abraços e de festa. As 
lives estão preenchendo esse 
vazio e tivemos a ideia de pre-
parar uma roda de samba com 
a participação virtual de alguns 
artistas que já se apresentaram 
em nossa quadra. É uma manei-
ra de manter esse vínculo com 
nossos fãs, entreter o público e 
fortalecer a nossa campanha de 
arrecadação de alimentos para 
famílias em situação de fome. 
Está difícil para todos, mas a 
união vai nos fazer superar essa 
crise”, diz André Vaz, presiden-
te da agremiação.

Salgueiro prepara live no YouTube com 
participação virtual de sambistas

Comandada por Emerson 
Dias, Quinho do Salgueiro e pe-
los mestres de bateria Guilher-
me e Gustavo Oliveira, a roda de 
samba começará às 13h, mesmo 
horário em que acontece a tra-
dicional feijoada da vermelha e 
branca. Além da arrecadação de 
alimentos para a campanha “Sal-
gueiro Solidário”, a escola vai 
distribuir 2 mil quentinhas da 
iguaria para a população de rua.

Entre as “atrações” da Fei-
joada Virtual, Delcio Luiz, 
Sombrinha, Pedrinho da Flor, 
Anderson Leonardo e Andre-
zinho do Molejo, farão a festa 
dos sambistas que curtirão a 

tarde de samba no YouTube. 
Xande de Pilares, salgueirense 
de carteirinha, também con-
firmou presença. Na ocasião, 
a escola também apresentará 
novidades como o novo pro-
grama de sócio torcedor e sor-
teios para os internautas que 

estiverem inscritos no canal 
Salgueiro TV.

O evento terminará com um 
os sambas de enredo mais pedi-
dos pelo público e um animado 
“Parabéns pra Você” em home-
nagem ao intérprete Quinho do 
Salgueiro, aniversariante do dia.

Culturando 
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orge Je-
sus pousa 
no Rio de 
J a n e i r o 
na noite 
da próxi-
ma sexta-
-feira, e o 
Flamengo 
o espe-
ra com 

o termômetro na mão para 
condução da negociação pela 
renovação de contrato. A 
estratégia está definida: es-
quentar as conversas prati-
camente paralisadas há mais 
de um mês e congelar a cota-
ção do euro, principal entra-
ve por um final feliz.

As partes iniciaram as 
tratativas pessoalmente no 
início de março, mas a pro-
gramação logo foi impactada 
pela crise gerada pela pan-
demia do coronavírus. Sem 
a realização de reuniões pre-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

J
senciais, os contatos passaram 
a ser menos frequentes e tudo 
que foi colocado na mesa há 
quase dois meses passou a 
perder valor. Literalmente.

Sem pressa por definição, Fla-
mengo e Jorge Jesus dão "start" 
por renovação de contrato

Passagem marcada: Jorge 
Jesus e três auxiliares têm re-
serva para voltar ao Flamen-
go dia 1º de maio

Alinhados quanto a tem-
po de contrato (até o fim do 
mandato de Rodolfo Landim) 
e condições de trabalho (com 
autonomia para Jorge Jesus 
fazer adaptações na metodo-
logia e no Ninho do Urubu), 
o problema sempre foi finan-
ceiro. E é aí que a variação 
cambial praticamente anula 
tudo que foi debatido em um 
primeiro momento.

Na ocasião, a diferença entre 
o que o Flamengo se propôs a 
pagar e o que Jorge Jesus pediu 

juntamente com comissão téc-
nica era de cerca de 20%. Diante 
da realidade econômica mun-
dial, será preciso muito talento 
com a calculadora e flexibilidade 
de parte a parte para encontrar 
um consenso.

A relação Euro/Real sem-
pre foi um ponto que chamou 
a atenção, e Flamengo e Jesus 
discutiam o congelamento na 
casa dos R$ 4.80. Era um pre-
ço visto como aceitável pelos 
dois lados, visto que a cotação 
da época estava na casa dos 

Quente e frio! Flamengo ajusta 
temperatura de negociação com 
Jorge Jesus de olho no bolso

Jorge Jesus e Marcos Braz em coletiva na chegada do técnico ao Flamengo

R$ 5.20. A moeda europeia, 
no entanto, fechou a terça-fei-
ra a R$ 5.96, deixando claro a 
diferença de realidade.

Além disso, há a preocupa-
ção do Flamengo em relação a 
suas receitas em 2020. O clube 
já perdeu um patrocinador (do 
calção) e tem pendência no pa-
gamento da parcela semestral 
do fornecedor de material es-
portivo. Como se não bastasse, 
há uma grande incógnita no 
que diz respeito a bilheterias.

A presença em massa do 
torcedor aos jogos no ano 
passado rendeu mais de R$ 
100 milhões aos cofres do 
clube. Nesta temporada, o ca-
lendário ainda é uma dúvida 
e a tendência é que o futebol 
volte com portões fechados.

Com a estratégia definida 
e ciente de que será preciso 
muito jogo de cintura, o Fla-
mengo aguarda pelo Mister. 
E saber usar o termômetro é 
fundamental.

Foto: Alexandre Vidal / Flamengo


