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n q u a n t o 
prefeitos e 
g o v e r n a -
dores têm 
c r i t i c a d o 
a postura 
do presi-
dente Jair 
Bolsonaro 
diante da 
pandemia 

do novo coronavírus (covid-19), o 
prefeito Marcelo Crivella (Repu-
blicanos) acena cada vez mais 
ao mandatário. Com baixos ín-
dices de popularidade, ele tenta 
ganhar força para a disputa elei-
toral com a filiação de filhos do 
presidente ao seu partido.

A ida para o Republicanos do 
vereador Carlos Bolsonaro, do 
senador Flávio Bolsonaro e da 
ex-mulher do presidente, Rogé-
ria, envolveu negociações sobre 
candidaturas em 2020. Repre-
sentantes do Aliança pelo Brasil, 
legenda que Bolsonaro pretende 
criar, usarão a sigla de Crivella 
como abrigo temporário enquan-
to o partido não sai do papel. 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSUnião

E
Essa união eleitoral envolve, por 
exemplo, o apoio dos Bolsonaros 
a Crivella em troca de protagonis-
mo de pessoas ligadas ao Aliança 
em outras cidades do estado.

Alguns deputados estaduais, 
como Dr. Serginho (Cabo Frio) e 
Alana Passos (Queimados), ambos 
do PSL, reivindicam encabeçar a 
chapa em seus municípios. O acor-
do também passa pela eleição de 
2022, quando o prefeito e o bolso-
narismo voltariam a estar juntos.

Com queda nos índices de po-
pularidade, Crivella busca apoio 
para sua tentativa de reeleição. Na 
mais recente pesquisa Datafolha, 
publicada em dezembro, ele era 
rejeitado por 72% dos cariocas. In-
terlocutores do prefeito resistem a 
falar sobre a indicação do vice para 
a chapa, mas a tendência é de que 
a família Bolsonaro tenha poder 
para escolher o nome.

No início da semana, Crivella 
elogiou a condução da crise por 
Bolsonaro. "Nunca tivemos um 
presidente tão ciente de suas mag-
nas responsabilidades", afirmou, 
na segunda-feira, durante trans-

missão ao vivo feita em seu perfil 
no Facebook.

Entre os aliados de Crivella, há 
a convicção de que a chegada da 
família Bolsonaro ao Republica-
nos ajude a legenda a acabar com 
o rótulo de "partido da Igreja Uni-
versal", sempre associada ao bispo 
Edir Macedo. Apoiador do presi-
dente, ele é fundador e líder da igre-
ja, além de tio do prefeito do Rio.

Crivella filia filhos do
presidente Jair Bolsonaro 
no Republicanos 

Foto: Edvaldo Reis / Prefeitura do Rio

Encontro entre Crivella e Bolsonaro no Palácio da Cidade, no fim de janeiro

REDES
A máquina digital dos 

bolsonaristas também é um 
ativo com o qual Crivella 
pretende contar na eleição. 
Conhecido pela atuação nas 
mídias sociais da Presidên-
cia da República, mesmo 
sendo vereador, Carlos Bol-
sonaro teria um papel im-
portante nesse ponto

Sites conhecidos por publicar 
textos favoráveis ao presiden-
te já começaram a citar positi-
vamente o prefeito. Um deles, 
que chegou a ter um link sobre 
a hidroxicloroquina comparti-
lhado por Bolsonaro, publicou 
no início da semana: "Enquan-
to Crivella anuncia que doará o 
próprio salário para combater a 
covid-19, a imprensa se cala".

O ministro Luis Felipe Sa-
lomão, do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), determinou o 
afastamento, por 180 dias, do 
desembargador Siro Darlan de 
Oliveira, do Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro (TJRJ).

A medida é uma das ações 
que desencadearam a segunda 
fase da Operação Plantão, que 
investiga venda de sentenças. 

Na ação, a Polícia Federal (PF) 
prendeu nesta quinta-feira (9) 
Renato Darlan, filho do magis-
trado, e outras três pessoas.

Salomão negou pedido de 
prisão contra o desembarga-
dor feito pela Polícia Federal, 
mas expediu quatro manda-
dos de prisão -- incluindo o 
contra Renato -- e 15 de bus-
ca e apreensão.

Ministro do STJ afasta do 
cargo o desembargador
 Siro Darlan, do TJRJ

As prisões preventivas fo-
ram convertidas em domici-
liares por causa da pandemia 
de coronavírus.

O Tribunal de Justiça afirmou 
que não se manifestará sobre de-
cisão do STJ. "Porém, vamos per-
guntar ao desembargador se ele 
gostaria de se manifestar e, caso 
ele queira, avisamos a vocês", 
emendou.

Venda de sentenças
O magistrado foi denunciado 

à Corte pela Procuradoria-Geral 
da República (PGR) sob acusação 
de corrupção passiva. Ele é inves-

tigado por suspeita de ter recebi-
do R$ 50 mil em troca de uma 
decisão judicial e por suspeita de 
envolvimento em esquema de 
venda de sentenças.

Investigadores dizem que há 
provas de envolvimento do fi-
lho e de seu sócio com a milícia. 
Agora, os investigadores querem 
aprofundas as apurações e ana-
lisar os indícios de que o grupo 
também tentou envolver outros 
desembargadores que não sa-
biam do esquema.

Salomão autorizou a co-
leta de novas provas e ainda 
as quebras do sigilo bancário 

(2014 a 2020) e fiscal (ano de 
2019) do desembargador e ou-
tras pessoas, além do bloqueio 
de bens, carros e imóveis, que 
foram requeridos pela subpro-
curadora-geral da República, 
Lindôra Maria Araújo.

Para o ministro, “há elemen-
tos concretos da existência de 
uma estrutura criminosa orga-
nizada destinada à comerciali-
zação de decisões judiciais no 
âmbito do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro, 
que aparenta ter em seu núcleo 
decisório o desembargador 
Siro Darlan de Oliveira.”
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prefeito Mar-
celo Crivella 
(Republica-
nos) decre-
tou estado de 
calamidade 
pública no 
Rio por causa 
da pandemia 
do novo co-

ronavírus (covid-19). A medida 
foi publicada em edição extra do 
Diário Oficial do Município na 
noite desta quarta-feira.

O prefeito alega a "necessida-
de de implementação de medi-
das de natureza orçamentária, 
financeira e fiscal capazes de in-
crementar, em caráter excepcio-
nal, a proteção à saúde pública" 
para a adoção do estado de cala-
midade pública.

De acordo com o Painel Co-
vid-19 da Prefeitura do Rio, a ci-
dade tem até o momento 1.449 
casos confirmados da doença e 
73 mortos. Do total de pacien-
tes, 345 estão hospitalizados, 
116 em UTIS. Em todo o esta-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSPandemia

O
do, segundo o último balanço 
da Secretaria estadual de Saúde, 
divulgado ontem, são 1.938 do-
entes e 106 óbitos.

Ainda na capital, já são 135 os 
bairros com pelos menos uma 
pessoa infectada. A média de ida-
de dos doentes na cidade é de 49,1 
anos (49,2% deles são homens e 
50,2% mulheres).

ESCOLAS E QUIOSQUES
Na mesma edição extra do 

DO de ontem, a prefeitura pror-
rogou o fechamento das escolas 
até o dia 30. Até então, havia a 
previsão da reabertura das uni-
dades de ensino da cidade na 
próxima segunda.

"Nosso gabinete de crise con-
tra a covid-19 deliberou hoje que 
as escolas vão continuar fecha-
das. A avaliação é de que a curva 
de contágio do coronavírus ainda 
está crescente. Temos, portanto, 
que seguir as recomendações da 
comunidade científica e manter 
protegidas e em casa as crianças", 
Crivella disse, ontem.

Rocinha e outras três favelas 
do Rio têm mortes por covid-19

Outra mudança anunciada foi 
a liberação do funcionamento dos 
quiosques nas praias. No entanto, 
eles só podem voltar a funcionar 
sem o consumo no local e a co-
mercialização de bebidas alcoó-
licas. Ou seja, podem reabrir "em 
condições de consumo imediato, 
assim entendida a realizada em 
doses fracionadas ou geladas".

Crivella decreta estado de 
calamidade pública no Rio

Foto:  Ricardo Cassiano / Agência O DIA

Prefeito Marcelo Crivella em entrevista coletiva nesta quarta

CESTAS BÁSICAS A ALUNOS
O DO extra também regula-

mentou a distribuição de ces-
tas básicas para familiares de 
estudantes matriculados na 
rede municipal de Ensino que 
estão cadastradas nos progra-
mas Bolsa Família ou Cartão 
Carioca. O benefício foi anun-
ciado ontem por Crivella.

De acordo com o decreto 
publicado, as cestas serão dis-

tribuídas através um cartão 
alimentação no valor de R$ 
100. O valor será recarregado 
todo mês, enquanto durar a 
suspensão das aulas.

"A SME disponibilizará lista-
gem contendo nome do aluno be-
neficiário, data e local de entrega 
do cartão de que trata o caput em 
endereço eletrônico a ser divulga-
do por intermédio de resolução", 
diz trecho do decreto.

Em entrevista ao Bom Dia Rio 
na manhã desta quinta-feira (9), o 
governador do RJ, Wilson Witzel, 
admitiu que não há respiradores 
em quantidade no estado e aler-
tou que está difícil comprá-los.

‘Nós estamos vulneráveis. Não 
há respiradores. A morte pode ba-
ter na sua porta’, afirmou.

Segundo Witzel, nesta quin-
ta o estado dispunha de 400 
respiradores -- acessório funda-
mental para pacientes graves 
de Covid-19. "É muito pouco. 
Nós não vamos ter condições 
de atender uma quantidade 
grande de pacientes se as pes-
soas não adotarem as medidas 
de restrição", disse.

"As pessoas ainda não enten-
deram a gravidade do problema. 
Nós temos pedindo pelo amor de 
Deus para as pessoas ficarem em 
casa", reiterou.

Esses equipamentos vêm da 
China. "A China está com dificul-
dades de fornecer porque o mun-

do inteiro está comprando. Há 
um leilão de quem paga mais", 
frisou o governador.

Witzel disse que tentou, com 
as empresas do estado, um simi-
lar, mas não obteve sucesso.

"Não adianta fazer engenharia 
reversa — desmontar o aparelho 
— porque não há componentes 
no Brasil", emendou.

'Janela' curta
O governador comentou pro-

jeções da Escola de Saúde Pública 
de Harvard (EUA) sobre a satura-
ção da rede de saúde. Segundo a 
universidade, no ritmo atual, as 
vagas em UTI se esgotariam na 
terça-feira (14), e os respiradores, 
no dia 28.

"É essa a conclusão a que esta-
mos chegando", disse Witzel.

“As pessoas ainda não enten-
deram a gravidade do problema. 
Aquele que está na rua hoje está 
levando risco para toda a socie-
dade. Por isso ele deve ficar em 
casa”, afirmou o governador.

‘Nós estamos vulneráveis. Não há 
respiradores. A morte pode bater 
na sua porta’, alerta Witzel

O governador Wilson Witzel no estúdio do Bom Dia Rio

Mais isolamento
Witzel também cobrou mais 

ação dos prefeitos no controle 
urbano. O jornal exibiu uma 
feirinha que segue funcionan-
do nos arredores da Central do 
Brasil, um dos pontos de maior 
movimento do Centro da capi-
tal fluminense.

“Os prefeitos têm que botar 
fita e barreira. O calçadão está 
movimentado? Vai lá e fecha. 
Tem camelô? Isola”, afirmou 
Witzel.

O governador estimou que o 
controle da infecção de corona-
vírus deve durar cerca de dois 
anos. Ele não descartou a pos-
sibilidade de voltar a restringir 
os controles nas 30 cidades do 
interior do estado.

“Vamos passar uns dois anos 
fazendo esse controle. Abre a 
torneira, fecha a torneira”, afir-
mou o governador.

Wilson Witzel defendeu 
que, caso seja necessário aper-
tar as medidas de isolamento, 
as autoridades policiais pos-
sam atuar em caso de descum-
primento.

“É preciso ter instrumen-

Foto: Reprodução/TV Globo

tos para, se precisarmos, termos 
medidas mais duras”, destacou o 
governador.

Preocupação com as comuni-
dades

O governador comentou a de-
claração do ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta, de que 
haveria um plano de manejo que 
seria implantado em uma das co-
munidades do Rio.

“Hoje nós começamos a pri-
meira, o plano de manejo, e eu 
não vou falar em qual comuni-
dade será, mas começamos o pri-
meiro, para fazer um teste, um 
teste piloto, porque ali você tem 
que entender cultura, dinâmi-
ca, ali a gente tem que entender 

que são áreas que muitas vezes 
o estado está ausente, que quem 
manda é o tráfico, quem man-
da é a milícia, como que a gente 
constrói essa ponte em nome da 
vida e a saúde dialoga sim com o 
tráfico, com a milícia, porque eles 
também são seres humanos e 
eles também precisam colaborar, 
ajudar, a participar”, afirmou na 
quarta (8) o ministro da Saúde.

O governador Wilson Witzel 
disse que não sabe sobre esse 
projeto que seria implementado 
em uma comunidade do estado. 
E que a principal medida para 
conter o avanço da Covid-19 nas 
áreas mais pobres é permanecer 
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governo do 
Estado do 
Rio come-
çou a distri-
buir nesta 
quinta-feira 
as primeiras 
60 mil ces-
tas básicas 
para famílias 
em situação 

de vulnerabilidade social durante 
o período de isolamento social 
por conta da pandemia do novo 
coronavírus. Os primeiros bene-
ficiados do Mutirão Humanitário 
foram moradores de Queimados 
e Itaboraí que possuem Cadastro 
Único (CadÚnico), base de dados 
para o Bolsa Família.

Nas próximas semanas, quase 
um milhão de cestas devem ser 
entregues a 2,5 milhões de pesso-
as na capital, Baixada Fluminense, 
São Gonçalo e Itaboraí. As cestas 
contêm alimentos e material de 
higiene e limpeza, importantes 
para a prevenção do covid-19.

Os itens são achocolatado, açú-
car, arroz, feijão, fubá, farinha de 
mandioca, café, leite em pó, ma-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAjuda

O
carrão, biscoito, molho de tomate, 
óleo, sal, carne salgada (charque, sol, 
linguiça etc), água sanitária, desinfe-
tante, detergente e sabonete.

Receberão as cestas famílias de 
Belford Roxo, Caxias, Guapimirim, 
Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesqui-
ta, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, 
Queimados, Rio de Janeiro, São Gon-
çalo, São João de Meriti e Seropédica. 
Esses municípios totalizam 648.258 
famílias em extrema pobreza, 113.029 
famílias em situação de pobreza e 
177.934 famílias de baixa renda, que 
serão beneficiárias do mutirão. 

"Essa é uma ação emergencial, 
porque a fome não espera e as pes-
soas precisam ter acesso a produtos 
de limpeza para se protegerem do 
vírus. Estamos fazendo nossa parte, 
mantendo as pessoas em casa e ex-
pandindo a rede de Saúde estadual 
para atender a todos. Juntos, vamos 
vencer essa pandemia", disse o go-
vernador Wilson Witzel.

Terão prioridade famílias em 
situação de extrema pobreza (com 
renda mensal de até R$ 89/pessoa), 
de pobreza (R$ 178/pessoa) e de bai-
xa renda (até meio salário mínimo) 
na primeira fase da distribuição. 

Grande parte dessas famílias são 
chefiadas por mulheres. 

Quem pode receber nesta pri-
meira fase

- Famílias em situação de extre-
ma pobreza (com renda mensal de 
até R$ 89,00 por pessoa), dos muni-
cípios contemplados

- Famílias em situação de po-
breza (com renda mensal de até R$ 
178,00 por pessoa), dos municípios 
contemplados

- Famílias de baixa renda (com 
renda mensal de até 1/2 salário mí-
nimo por pessoa), dos municípios 
contemplados

Como receber a cesta
Para evitar aglomerações, a 

entrega das cestas será feita via 

Governo do Rio inicia entrega de
cestas básicas para 2,5 milhões de 
pessoas; confira quem pode receber

 Foto: Reprodução

Para evitar aglomerações, a entrega das cestas será feita via agendamento prévio, que será divulgado pelo Governo do Estado por telefone

agendamento prévio, que será di-
vulgado pelo Governo do Estado 
por telefone. As famílias com perfil 
atualizado no CadÚnico receberão 
duas mensagens por SMS: a pri-
meira, informará que a pessoa tem 
direito à cesta básica; a segunda 
mensagem enviará um código ele-
trônico, o QRCode, e o número da 
cesta, informando dia, hora e local 
para ir buscar o benefício. O objetivo 
é evitar aglomerações.

"Usamos a tecnologia para pro-
duzir um estudo que nos mostre 
o número de pessoas em relação 
a quantidade de equipamentos 
públicos de cada local. Estamos 
tendo o cuidado de articular toda 
a distribuição para que não haja 
aglomerações. Por isso, vamos es-

pecificar o dia, horário e local para 
cada beneficiário", explica o vice-
-governador Claudio Castro.

O calendário de distribuição 
das cestas básicas vai ser di-
vulgado nos canais oficiais do 
Governo do Estado do Rio e na 
imprensa. A navegação neste 
site será gratuita, não consome 
pacote de dados da população e 
não necessita de uma rede wi-fi.

Já aquelas pessoas que não cos-
tumam usar a internet podem va-
lidar seus dados e receber o cupom 
impresso nos Centros de Referência 
de Assistência Social (Cras). Quem 
vive em isolamento social, como 
idosos, será atendido por assisten-
tes sociais ou agentes comunitários 
de saúde dos municípios.

Com o intuito de auxiliar aque-
les que tiveram sua fonte de renda 
interrompida nesta quarentena, 
devido à Covid-19, o Governo Fede-
ral deu início ao cadastro da Renda 
Básica Emergencial. Mais de 13 mil 
mesquitenses podem ter o direito a 
receber o benefício, que chega a pa-
gar R$ 1.200 por família.

O auxílio é direcionado a pes-
soas maiores de 18 anos que não 
possuem emprego formal. Ou seja, 
microempreendedores individuais 
(MEIs), contribuintes individuais 
ou facultativos do Regime Geral de 
Previdência Social e trabalhadores 
informais inscritos no Cadastro Úni-
co, desde que não tenham recebido 
rendimentos tributáveis no ano de 
2018 e possuam renda per capita de 
até R$ 522,50 ou renda familiar total 
de até R$3.135,00. Não terão direito, 
aqueles que recebem benefícios 
previdenciários, assistenciais, segu-
ro desemprego ou de outros Progra-
mas, exceto Bolsa Família.

É importante ressaltar que as fa-
mílias que já estiverem inscritas no 

Cadastro Único, e são beneficiários 
do Bolsa Família, receberão auto-
maticamente seguindo o calendá-
rio do Programa. Caso contrário, o 
Governo Federal irá informar a data 
para o pagamento.

A cidade de Mesquita já conta-
biliza, por exemplo, cerca de 11.618 
microempreendedores individu-
ais. O  repasse dos recursos será 
feito a partir dos bancos federais, 
como Caixa Econômica Federal e 
Banco do Brasil, além de redes co-
nectadas a esses braços financeiros, 
como as lotéricas, que também ser-
virão de suporte. 

A Secretária Municipal de 
Assistência Social, Érika Rangel, 
volta a pedir que os interessados 
não busquem o benefício nos 
Centros de Referência de Assis-
tência Social (CRAS). “A Renda 
Básica Emergencial é um auxílio 
federal, que não está sendo dis-
ponibilizado nos CRAS da cidade. 
Todo o processo é feito através do 
sistema da Caixa Econômica até 
segunda ordem”, explica.  

Filho de ex-presidente da Câmara de Mangaratiba 
morre com suspeita de covid-19 aos 42 anos

Mais de 13 mil mesquitenses podem 
ter direito à Renda Básica Emergencial

Morreu com suspeita de covid-19 
o filho do ex-presidente da Câmara 
de Vereadores de Mangaratiba (RJ), 
Edison Ramos, o Edinho (MDB). A 
informação foi revelada pela revis-
ta Veja. Walace Ramos, conhecido 
como "Careca", de 42 anos, morreu 
na noite de terça-feira. Ele estava in-
ternado no CTI.

Edinho Ramos atualizou sua 
imagem de perfil do Facebook às 
21h40 da noite de ontem para uma 
imagem de luto. Dezenas de amigos 
lamentam a morte e prestam solida-
riedade ao político.

"Meus sentimentos amigo, Care-
ca era meu amigo de infância, estou 
arrasado Edinho. Fica firme irmão. 
Se precisar de qualquer coisa, estou 
por aqui", diz uma das mensagens.

Em 2018, o ex-vereador Edinho 
Ramos chegou a ser preso em uma 
operação do Ministério Público que 
também atingiu o então prefeito 
interino de Mangaratiba, Vitor Te-
nório Santos, o Vitinho do PDT, e o 
ex-presidente da Câmara de Verea-
dores Pedro Bertino Jorge Vaz.

Segundo as investigações do Mi-

nistério Público do Rio de Janeiro 
(MP-RJ), de janeiro de 2010 a agosto 
de 2017, a Câmara de Vereadores de 
Mangaratiba gastou mais de R$ 17 
milhões com viagens e cursos em 
cidades turísticas. Os policiais apre-
enderam documentos e duas armas 
na residência de Edison.

Auxílio oferecido pelo Governo 
Federal ajudará os trabalhadores 

informais

Edinho Ramos (MDB) atualizou imagem 
de rede social para símbolo de luto, 
apos morte de filho de 42 anos com 

suspeita de coronavírus

Foto: Divulgação 

 Para mais informações, 
baixe o aplicativo da Caixa 
Econômica:

Requerimento do benefício: 
https://auxilio.caixa.gov.br
Link Appstore:
https://apps.apple.com/br/

app/caixa-aux%C3%ADlio-emer-
gencial/id1506494331

Link Playstore:
https://play.google.com/

store/apps/details?id=br.gov.
caixa.auxilio

Foto: Reprodução/ Facebook



Na linha de frente do combate 
ao coronavírus, os policiais mili-
tares do Rio, que fazem bloqueios 
para restringir a circulação de pes-
soas e tentam evitar aglomerações 
no transporte público, estão sem 
máscaras para se proteger. A situ-
ação levou o secretário da corpo-
ração, coronel Rogério Figueredo, 
a pedir ajuda ao ministro Sergio 
Moro para conseguir, além de 1,5 
milhão de máscaras, 3 milhões de 
luvas e 59 mil frascos de álcool em 
gel junto à Secretaria Nacional de 
Segurança Pública do Ministério 
da Justiça. Ele ainda não obteve 
resposta do governo federal.

A quantidade pedida é estima-
da para atender a tropa, de 45 mil 
homens, por um mês. O secretário 

da PM argumenta que diante da 
"crise do Covid-19 e das dificulda-
des de fornecimento oriundas da 
ampla demanda por material de 
combate à epidemia, esta Secre-
taria Estadual de Polícia Militar 
indica sua premente necessidade 
de disponibilização de equipa-
mentos de proteção individual".

Procurada, a PM alegou que 
já contratou "um fabricante de 
máscaras PFF2/95 para compra 
de 60 mil unidades". Segundo 
a corporação, "o primeiro lote, 
com 5 mil máscaras, já foi en-
tregue no dia 31/03 e os lotes 
restantes vêm sendo distribuí-
dos a cada dois dias".

No entanto, não há máscaras 
para todos os PMs que estão 

nas ruas. Comandantes de ba-
talhões em todo estado foram 
orientados a pedir doações 
para comerciantes locais para 
conseguirem os equipamen-
tos. Já há casos de doações em 
unidades da capital e da Bai-
xada Fluminense. Num docu-
mento enviado ao Ministério 
Público do Rio respondendo a 
questionamentos feitos pelo 
órgão sobre ações de combate 
à Covid-19, a PM confirmou a 
prática: diante da dificuldade 
de adquirir máscaras, o coman-
do da corporação orientou, 
como "medida paliativa", que 
cada batalhão providenciasse a 
aquisição de máscaras e álcool 
em gel em "comércios locais".

A quantidade pedida é estimada para atender a tropa, de 45 mil homens, por um mês
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m a g e n s 
de uma 
câmera de 
segurança 
m o s t r a m 
o momen-
to em que 
criminosos 
atiram con-
tra o cabo 

da Polícia Militar Fernando 
Aguiar de Melo, na noite de 
quarta-feira (8), em Duque 
de Caxias na Baixada Flu-
minense. Ele transitava com 
seu veículo pela Rua Copa-
cabana, em Vila Leopoldina, 
quando foi atingido.

Ele chegou a ser levado 
para o Hospital Dr. Moacyr 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência

I
Rodrigues do Carmo, mas já 
chegou sem vida à unidade. 
O Disque Denúncia divulgou 
um cartaz pedindo informa-
ções sobre o caso.

Fernando tinha 36 anos 
e estava na Polícia Militar 

desde 2011.  Ele era lotado 
no 41° Batalhão (Irajá) e 
deixa mulher e dois f ilhos.

O caso está sendo in-
vestigado pela Delegacia 
de Homicídios da Baixada 
Fluminense (DHBF).

Informações podem ser 
repassadas de forma anôni-

Imagens mostram morte de PM 
na Baixada Fluminense

PM é morto em Duque de Caxias

ma pelo Whatsapp ou Te-
legram do Portal dos Pro-
curados, no telefone (21) 
98849-6099; pela Central 
de Atendimento, no (21) 
2253-1177; através do Face-
book (mensagem inbox);  e 
pelo aplicativo Disque De-
núncia RJ.

Casal é encontrado morto dentro 
de casa na Zona Norte

Coronavírus: PM do Rio pede a Moro 
doação de 1,5 milhão de máscaras

Um casal, que não teve a iden-
tidade revelada, foi encontrado 
amarrado em uma corda e mor-
tos dentro de casa, na rua Fran-
cisco Ênes, na Penha Circular, na 
Zona Norte do Rio. O caso acon-
teceu nesta quarta-feira. A Polí-
cia Militar informou que agentes 
do 16ºBPM (Olaria) foram acio-
nados para verificar uma ocor-
rência de um suposto homicídio 
e encontraram um homem e 
uma mulher sem vida.

Segundo a Polícia Civil, a 
área foi isolada e a perícia foi 
realizada e a Delegacia de Ho-
micídios da Capital (DHC) foi 
instaurou um inquérito para 
apurar as circunstâncias.

De acordo com relatos de 
vizinhos, o casal estava de-
vendo a agiotas e dois homens 
foram vistos saindo da casa 
logo após eles serem encon-
trados, mas a informação não 
foi confirmada pela polícia. 

Foto: Divulgação

Casal é encontrado morto na rua Francisco Ênes, na Penha Circular 

Foto: Reprodução / Google Street View

Carro de PM atingido por tiros em Duque 
de Caxias, na Baixada Fluminense O cabo Fernando Aguiar de Melo passava 

de carro pela Rua Copacabana, no bairro 
Vila Leopoldina, em Duque de Caxias, 

quando foi atingido por disparos
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6 ENTRETENIMENTO

iante dos re-
sultados das 
enquetes que 
em nume-
rosos sites 
perguntam 
“Quem, den-
tre os nove 
participantes 
que ficaram 
na casa você 

gostaria que vencesse o BBB 20?”, 
boa parte deles indica que Ivy é a 
menos querida do público. Mas a vi-
são simplista sobre a modelo parece 
precisar de um olhar dos telespecta-
dores e internautas para além da per-
formance dela na 20ª edição do Big 
Brother Brasil (BBB). 

Sincera, autêntica, amorosa e 
bastante leal a suas amizades. Essas 
poucas palavras descrevem com 
precisão boa parte da personalidade 
de Ivy Moraes Barbosa. A bela BBB, 
programa exibido pela Rede Globo 
de Televisão, nasceu em Belo Hori-
zonte (MG) 27 anos atrás, mas mora 
em Contagem, na região metropo-
litana da capital mineira. Separada, 
mas comprometida fora da casa e 
mãe de um filho, a modelo chegou à 
casa mais vigiada do Brasil após ser 
notada por um olheiro, que a con-
vidou a participar da atração tele-
visiva. Após uma entrevista, ela re-
velou ter o perfil adequado para ser 
uma das integrantes da casa, onde 
entrou junto com Daniel Lenhardt, 
após a dupla ser escolhida pelo pú-
blico durante a estada dos dois e de 
mais uma dupla na Casa de Vidro.

Mas Ivy não é apenas uma mu-
lher bonita que agora tem fama na-
cional por participar do BBB, um so-
nho que ela sempre acalentou desde 
mais jovem. Intensa e de excelente 
alto astral, ela também é uma pessoa 
de bom coração – haja vista a amiza-
de dela com os demais integrantes 
da casa, em especial Manu, Gizelly 
e Marcela – tanto que na casa não 
tem conflito direto com nenhum 
dos integrantes, mesmo os do grupo 
adversário. A mineira alto astral, en-
tretanto, é uma pessoa às vezes ingê-
nua, a ponto de ser mal interpretada 
em algumas coisas que fala, como 
quando questionou um acessório 

de cabelo que Babu usava. A fala de 
Ivy foi interpretada como racista por 
parte do público, porque foi tirada 
do contexto por torcedores de ou-
tros brothers. Quem a conhece sabe 
que essa acusação é completamente 
sem fundamento.

Ganhar o prêmio de R$ 1,5 mi-
lhão, embora continue sendo um 
sonho ainda distante, não deixa de 
ser uma possibilidade. A ingenuida-
de de Ivy, o seu bom coração e a sua 

capacidade de aprender com os pró-
prios erros são fatores que podem 
leva-la até a final e ao grande prêmio. 
É apenas uma questão de corrigir o 
seu rumo. Às vezes imatura, ela en-
contrará o caminho certo, se passar 
a se expressar de forma mais clara, 
pois para ela uma coisa pode parecer 
certa – e muitas vezes realmente está 
–, mas para o público está errado de-
vida à maneira com que ela verbaliza 
seu pensamento.

Um ajuste aqui, outro ali e mais 
autoafirmação podem fazê-la se 
tornar uma das finalistas. Parar de 
procurar sempre a aprovação de al-
guma coisa, de algo que aconteceu e 
acreditar em suas convicções são ou-
tros ajustes necessários, assim como 
ter uma opinião concreta do que está 
acontecendo ao seu redor. Atitudes 
exageradas? Não! São apenas refle-
xo do seu jeito original, que a faz ser 
intensa em tudo, de gostar a desgos-

D
Por dentro da fama

tsantanna2904@gmail.com Thiago Santanna

Uma mulher como poucas

Conheça um pouco 
mais da BBB-20 Ivy

tar de pessoas e de situações. Sendo 
uma mulher 100% coração, portanto 
passional, Ivy é “louca” à sua maneiras, 
intensa, verdadeira, odeia baixo astral e 
situações constrangedoras e tristes.

Mãe Zelosa
Mãe zelosa e batalhadora, ela é 

atenciosa e prestativa com o filho. 
Quando está com ele, é só amor aten-
ção, carinho e cuidado. Como ao mes-
mo tempo é supercomprometida 
com seu trabalho, sua preocupação 
é deixar o filho bem para que possa 
cumprir seus compromissos profissio-
nais. Mas, como o destino é cheio de 
pregar peças nas pessoas, caso Ivy não 
seja a vencedora do Big Brother Brasil, 
a experiência terá sido bastante válida, 
pois sua capacidade de resiliência, que 
é enorme, vai fazê-la sair da Casa mui-
to mais experiente e madura, a ponto 
de rever seus possíveis comportamen-
tos errados e trilhar seu caminho que, 
sem dúvida, será de muito sucesso.
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V a s c o 
c o n c l u i u 
a instala-
ção de um 
mastro de 
aproxima-
d a m e n t e 
30 metros 
de altura 
que futu-
r a m e n -

te hasteará a bandeira do 
clube no novo CT. Além 
disso, o trabalho de cons-
trução dos dois campos 
foi iniciado e, conforme 
planejamento interno, o 
espaço deve estar apto a 
receber os treinos do pro-
fissional em julho.

Por conta da pande-
mia do novo coronaví-
rus, a cerimônia para a 
inauguração da bandei-
ra foi adiada. Ainda não 
há data prevista para tal, 
o que só deve ocorrer 
quando autoridades sa-
nitárias mudarem o en-
tendimento quanto ao 
distanciamento social.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

O
Além dos 30 metros de 

altura, o mastro tem quatro 
lâmpadas que irão manter 
iluminada a bandeira. Ele é 
feito de ferro.

Mesmo com algumas 
restrições na obra por con-
ta do risco de contami-
nação da Covid-19, o tra-
balho não parou. Os dois 
campos desta fase inicial 
de construção do CT co-
meçaram a ser tirados do 
papel, em parceria com a 
empresa Greenlaf. Na pri-
meira etapa, o resultado é 
pouco percebido.

Trata-se de preparação 
do solo, com verificação 
se há desníveis na terra-
planagem. Posteriormen-
te, a drenagem será exe-
cutada, etapa na qual se 
espalha a brita e areia e 
se coloca a tubulação para 
escoamento da água. A 
grama é a última etapa.

O Vasco constrói o CT com 
doações de torcedores e pa-
trocinadores. Mais de R$ 4,5 
milhões foram arrecadados.

Mastro de 30m para bandeira 
é instalado, e Vasco inicia
construção de gramados no CT

 Foto: Divulgação

Mastro de bandeira tem aproximadamente 30 metros de altura


