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decisão do 
S u p e r i o r 
T r i b u n a l 
de Justiça 
(STJ) que 
na quar-
t a - f e i r a 
reafirmou 
prisão do-
miciliar ao 
réu, auto-

rizada antes pela Justiça Federal 
no Rio de Janeiro, não suspende 
o efeito das ordens do TRF-2 
e da 2ª Vara Federal Criminal. 
O MPF discordou da troca do 
regime de prisão, que a 7ª Vara 
Federal Criminal do Rio julgou 
a partir dos processos das Ope-
rações Câmbio Desligo e Patrón. 
Messer está na penitenciária 
Bangu 8, que tem condições de 
isolamento individual por pos-
suir capacidade ociosa, como 
apurou o MPF junto à Secretaria 
Estadual de Administração Pe-
nitenciária (SEAP-RJ).

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDecisão

A
Em outra decisão de ontem, 

o desembargador federal Ivan 
Athié se pronunciou sobre o 
caso e negou ser adequada a 
soltura ou prisão domiciliar. 
Na decisão, Athié afirmou que 
“há várias outras doenças in-
fectocontagiosas que afetam 
a população carcerária, assim 
como boa parte da sociedade, 
especialmente os mais pobres, 
sendo que apenas o fato de ser 
o preso da chamada ‘faixa de 
risco’, relativo ao covid-19, aca-
baria por gerar uma proibição 
genérica de encarceramento”.

O desembargador frisou que 
não há, até o momento, prova 
de que faltariam medidas mini-
mamente razoáveis do Estado 
do Rio para a prevenção e bem-
-estar do réu. Foi destacada ain-
da a observância da recomen-
dação do Conselho Nacional de 
Justiça pela adoção de medidas 
de prevenção da propagação 
de covid-19 nos sistemas de 

justiça penal e socioeducativo. 
O magistrado conclui citando 
que a 2a Vara Federal Criminal, 
responsável pelo processo da 
Operação Marakata (comércio 
ilegal de pedras preciosas), está 
colhendo informações sobre a 
situação desse réu.

Lava Jato no Rio nega pedido de 
Dario Messer para cumprimento 
de prisão domiciliar

Foto: Divulgação/Polícia Federal

Messer foi capturado por agentes da PF em um flat na capital paulista

Responsável por outro pro-
cesso da Lava Jato/RJ (Op. Ma-
rakata, de comércio ilegal de 
pedras preciosas), o juiz federal 
Alexandre Libonati de Abreu 
negou o pleito da defesa desta-
cando que a Administração Pe-
nitenciária conta com serviço 

médico exclusivo e os presos 
foram isolados do contato ex-
terno, reduzindo a velocidade 
de propagação de contágio. 
Para o magistrado, a situação 
de Messer não difere daquela 
dos demais presos que perten-
cem ao grupo de maior risco.

O ministro Luiz Fux,  do 
Supremo Tribunal  Federal 
(STF) concedeu na quin-
ta-feira  a  suspensão do 
pagamento das parcelas 
da dív ida do município do 
Rio com a União,  relativa a 
contratos de f inanciamen-
tos f irmados entre a  cida-
de e o B anco Nacional  de 
D esenvolv imento E conô -
mico e S ocial  (BNDES).  O 
ministro determinou que 

os valores respectivos se-
jam aplicados no custeio 
de ações de prevenção,  de 
contenção,  de combate e 
de mitigação da pandemia 
do coronav ír us.

P o r  f i m ,  F u x  d e t e r -
m i n o u  q u e  a  U n i ã o  e  o 
B N D E S  s e  a b s t e n h a m 
d e  p r o c e d e r  à s  m e d i d a s 
d e c o r r e n t e s  d o  d e s c u m -
p r i m e n t o  d o s  r e f e r i d o s 
c o n t r a t o s . 

Coronavírus: Fux suspende 
pagamento de dívida do 
município do Rio com União

Ministro do STF, Luiz Fux 

Foto:Nelson Jr. / STF
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S e c r e t a r i a 
Estadual de 
Saúde do RJ 
estima zerar a 
fila de espera 
dos testes que 
a g u a r d a m 
confirmação 
para o novo 
coronavírus 

até terça-feira (7). A expectati-
va é justificada pela chegada 
de novas máquinas e do cre-
denciamento de outros labo-
ratórios, além do Laboratório 
Central de Saúde Pública Noel 
Nutels (Lacen).

Na manhã desta sexta (3), 
havia aproximadamente mil 
testes à espera de resultado em 
todo o RJ. A capacidade do es-
tado atualmente é de produzir 
e processar 900 exames por 
dia. Em duas semanas, a previ-
são é que esse número aumen-
te para até 2 mil testes.

"O Lacen hoje aumentou 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCoronavírus 

A
a capacidade de 200 para 400 
exames por dia. Semana que 
vem, essa capacidade vai ser au-
mentada para 500 exames por 
dia. Isso sem somar aos outros 
laboratórios que estão fazendo 
parte da rede agora", aponta Ale-
xandre Chieppe, subsecretário 
de vigilância em saúde.

O Lacen é o principal labo-
ratório do estado e, sozinho, 
já analisou 4,3 mil testes de 
coronavírus.

O RJ também conseguiu 1,2 
milhão de testes rápidos -- quan-
do é recolhida uma amostra de 
sangue no dedo do paciente e o 
resultado sai em 15 minutos -- 
que vão ser usados em pessoas 
com sintomas e internadas.

O secretário estadual de 
Saúde, Edmar Santos, diz que 
testagem rápida não será feita 
em toda a população e que vai 
ser conduzida em postos iti-
nerantes do Detran.

"Já temos a metodologia: 

terá um aplicativo que vai fazer 
uma triagem e vai nos apontar 
quais indivíduos têm mais ne-
cessidade de serem testados 
primeiro. Esses indivíduos, no 
próprio aplicativo, vão receber 
um voucher com código QR 
para se dirigirem aos postos do 
Detran', explica.

A testagem rápida ainda não 
tem uma data para começar e 
vai ser auxiliada por técnicos de 
enfermagem da Fundação de 
Apoio à Escola Técnica (Faetec).

Como o teste é feito?
Assim que os exames chegam 

ao laboratório, um técnico rece-
be as amostras em uma caixa tér-

Saúde do RJ dobra capacidade 
de análise e espera zerar a fila 
de testes até terça-feira

Foto:  Divulgação

Estado aumenta a capacidade de produção de testes para o coronavírus

mica. O funcionário confere se o 
teste tem três bastões parecidos 
com um cotonete, com material 
coletado nas narinas e na boca 
do paciente.

Nos casos de óbitos, casos 
graves e exames de profissio-
nais de saúde, o tubo ganha um 
adesivo escrito urgente, para ter 
prioridade.

Depois da coleta, cada tubo 
ganha uma solução, um líquido 
que solta as células que estão 
presas nos cotonetes.

Em outra sala, técnicos adi-
cionam uma nova solução, que 
vai quebrar a célula e expor o 
material genético do paciente.

Após todo o processo, o ma-
terial é levado para a sala final, 
onde o biólogo coloca o teste em 
uma máquina capaz de detectar 
ou não a presença do novo coro-
navírus. O resultado sai na tela 
de um computador.

Quando o teste dá negativo, 
o resultado entra no sistema 
sistema da Secretaria de Saúde 
e o paciente é avisado. Quando 
dá positivo, um setor especí-
fico da secretaria, a Vigilância 
em Saúde, é avisado e toma 
as medidas necessárias. Existe 
ainda a possibilidade de o teste 
ter apresentado falha alguma 
etapa e ter que ser refeito.

O secretário estadual de 
Saúde do Rio de Janeiro, Ed-
mar Santos, afirmou duran-
te entrevista coletiva nesta 
quinta-feira (2) que testes 
rápidos para Covid-19 de-
vem começar a ser feitos a 
partir de segunda-feira (6). 
Ainda esta semana, o esta-
do espera a chegada de 700 
mil exames.

"Teremos uma remessa 
grande. Estamos organizan-
do o melhor protocolo para 
isso", afirmou Santos.

O secretário acrescentou 
que existe a possibilidade de 
realização dos testes rápidos 
nos postos do Departamento 
de Trânsito do Estado do Rio 
de Janeiro, o Detran, num 
modelo "drive-thru". A for-
ma como eles serão aplica-
dos, porém, ainda é estuda-
da pelo governo.

A pasta espera que com 
os testes rápidos seja possí-
vel fazer uma avaliação mais 
precisa da incidência da do-

ença por regiões do estado, e 
com isso possa realizar me-
didas mais precisas de en-
frentamento à doença.

1,4 milhão de testes
De acordo com informa-

ções da Secretaria de Saú-
de, parte de uma compra 
de 1,2 milhão de kits de tes-
tagem rápida em massa de 

Covid-19 deve chegar ainda 
esta semana no RJ. São 700 
mil unidades e a previsão é 
que o restante chegue ainda 
em abril.

Além dessa compra, ou-
tros 200 mil testes rápidos 
foram doados pela Petro-
bras e chegarão na próxima 
quinzena, totalizando 1,4 
milhão de testes.

RioSaúde abre processo seletivo para médicosCom chegada de 700 mil kits, RJ deve iniciar testes 
rápidos de Covid-19 na segunda, diz secretário A RioSaúde, gestora do Hos-

pital Municipal Ronaldo Gazolla, 
está com processo seletivo para 
médicos. O objetivo é reforçar o 
atendimento aos pacientes com 
coronavírus. Para outras catego-
rias, as vagas já estão completas, 
mas ainda é preciso de mais médi-
cos, principalmente, intensivista 
adulto e pediátrico. No entanto, há 
vagas para outras especialidades. 

De acordo com a Secretaria Muni-
cipal de Saúde, o regime é de con-
tratação, não trata-se de serviço 
voluntário. Os contratos são tem-
porários, enquanto for necessário 
o reforço de profissionais para o 
enfrentamento  da epidemia.

A inscrição no processo sele-
tivo é pelo site:

www.rio.rj.gov.br/web/rio-
saude

Idosos deixam local de vacinação no Rio

Idosos deixam local de vacinação no Rio

Foto: Marcos Serra Lima/ G1

Foto: Divulgação
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esde que foi 
anunciado 
o pagamen-
to de R$ 
600 a tra-
balhadores 
informais, 
m i c r o e m -
p r e e n d e -
dores indi-

viduais e desempregados, pelo 
governo federal, a procura 
pelos CRAS de Mesquita au-
mentou consideravelmente. 
Mesmo tratando-se de um pe-
ríodo em que a recomendação 
é manter-se em casa, em segu-
rança, diante da pandemia do 
novo coronavírus, é grande 
o número de pessoas que se 
arriscam em busca de infor-
mações sobre o benefício. Mas 
Erika Rangel, secretária mu-
nicipal de Assistência Social 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

D
de Mesquita, alerta: a operação 
para esse pagamento de R$ 600 
ainda está sendo articulada 
pelo governo federal.

“O próprio ministro da Ci-
dadania, Onyx Lorenzoni, se 
pronunciou sobre isso e suas 
indicações estão disponíveis na 
página da Secretaria Especial 
do Desenvolvimento Social, do 
Ministério da Cidadania. Nesta 
semana, ele pediu que as pes-
soas não fossem às agências da 
Caixa Econômica Federal, nem 
às agências do Banco do Brasil 
ou aos CRAS. Isso porque esse 
sistema ainda não foi implanta-
do. Quando tudo estiver regu-
lamentado e definido, nós tam-
bém vamos nos empenhar em 
levar as informações corretas à 
população”, avisa Erika.

Segundo Onyx Lorenzoni, 
o repasse dos recursos será fei-

to a partir dos bancos federais. 
Como Caixa Econômica Fede-
ral, Banco do Brasil, Basa e BNB; 
além de redes conectadas a es-
ses braços financeiros, como lo-
téricas e Correios, que também 
servirão de suporte. Além dis-
so, o ministro ainda anunciou: 
mesmo as pessoas que não fa-
zem parte do CadÚnico serão 
contempladas, a partir de um 
sistema digital que está em fase 
de implementação.

Pagamento de R$ 600: operação 
ainda está sendo articulada 
pelo governo federal

 Foto: Reprodução

Secretária de Assistência Social de Mesquita pede que as pessoas não se dirijam aos CRAS da cidade para informações nesse momento

Cuidado com “fake news”
É extremamente importante, 

também, que a população fique 
atenta a possíveis golpes. A indi-
cação é que, para evitar fraudes, 
todos protejam seus dados. Muitas 
notícias falsas – as conhecidas “fake 
news” – estão sendo divulgadas 
nas redes sociais. E confundindo 
as pessoas que estão contando 
com esse benefício para enfrentar 
o período de isolamento imposto 
pelo avanço do coronavírus.

“Nessa hora, a gente precisa 
entender que só os canais oficiais 
podem ser usados como fonte de 
informação. O governo federal já 
sinalizou: várias denúncias de si-
tes falsos foram feitas, de núme-
ros para obter dados das pessoas 
e, no futuro, fraudar o sistema. 
Por isso, é necessário ter calma 
e não passar informações para 
pessoas ou sites que digam que 
pagarão esse benefício agora”, 
alerta Erika.

O trabalho conjunto desen-
volvido pelos policiais militares 
contratados pela Prefeitura de Ita-
guaí, através do convênio com o 
Proeis; 24º BPM; 50ª DP; e Polícia 
Rodoviária Federal apresentou 
bons resultados em março. De 
acordo com dados do Instituto 
de Segurança Pública (IspGeo), os 

índices de violência urbana do 
mês de março apresentaram re-
duções consideráveis em com-
paração com o mesmo período 
de 2019. Destaque para as que-
das nos roubos de veículo (57%), 
de rua (44%), de celular (54%), 
em coletivos (50%) e nos casos 
de estupro (67%).

Os índices são acompanhados 
mensalmente pela Secretaria Mu-
nicipal de Segurança Pública, De-
fesa Civil e Trânsito. A partir deles é 
possível traçar o planejamento para 
dar apoio aos órgãos de segurança 
pública que atuam na cidade, aju-
dando a trazer uma maior sensação 
de segurança para a população.

Prefeitura de Duque de Caxias publica decreto 
restringindo circulação da população

Itaguaí apresenta redução nos índices 
de violência urbana em março

A Prefeitura de Duque de Caxias 
publicou o decreto n. 7.546 res-
tringindo a circulação de pessoas 
na cidade. Entre as determinações 
estão a suspensão, pelo período de 
15 dias, de atividades comerciais 
como teatros, cinemas, shopping 
centers, centros comerciais e es-
tabelecimentos comerciais simila-
res, academias, centros de ginásti-
ca, bares e botecos. O documento 

também suspende pelo mesmo 
período a frequência da popula-
ção a piscinas, rios e cachoeiras do 
município. O artigo 10 do decreto 
não se aplica a supermercados, far-
mácias e serviços de saúde, como 
hospitais, clínicas, laboratórios e 
estabelecimentos congêneres, em 
funcionamento no interior de sho-
pping centers, centro comerciais e 
estabelecimentos análogos.

Proeis tem contribuído para essa maior sensação de segurança na cidade

Foto: Divulgação 



Um homem de 41 anos foi pre-
so em flagrante por abuso sexual 
contra uma menina de 3 anos em 
Nova Friburgo, na Região Serrana 
do Rio. De acordo com a polícia, 
o crime aconteceu na tarde desta 
terça-feira (31) no distrito de Con-
selheiro Paulino.

Segundo a delegada titular 
da Delegacia de Atendimento à 
Mulher, Carla Ferrão, o homem 
é coveiro e é padastro da mãe 
da vítima. Os três moravam na 
mesma casa.

Ainda de acordo com a dele-
gada, a mãe da vítima estava em 
casa, no quarto. A mãe tinha dei-
xado a menina na sala assistindo 
televisão e, quando percebeu que 
a filha estava muito quieta, foi até 
a sala e menina não estava. A mãe 
ouviu a voz da filha vindo do quar-
to do homem e foi até o cômodo.

Quando chegou no quarto, a 
mãe da vítima flagrou o homem 
abusando da criança.

"A mãe chegou aqui na delega-
cia muito transtornada, e já vinha 
desconfiando que algo estava 
acontecendo, porque a filha já 
havia falado com a mãe há 3 dias 
que o autor já tinha tentado abai-
xar o short dela. Ela notou que a 
filha andava muito quieta, prin-
cipalmente quando estava pró-

xima do autor. Mas ela achou que 
era simplesmente uma fantasia 
da criança. E hoje ela teve certeza 
de que o crime estava acontecen-
do", disse a delegada.

Ainda segundo a polícia, o 
homem confessou o crime e 
foi transferido para um presí-
dio na capital. Ele vai respon-
der por estupro de vulnerável, 
onde a pena pode variar entre 
8 e 15 anos de reclusão.

Disque Denúncia oferecia uma recompensa de R$1 mil por informações que levassem à captura do acusado
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o r a d o r e s 
da comu-
nidade Vila 
Aliança, em 
Bangu, na 
Zona Oes-
te do Rio, 
usaram as 
redes so-

ciais para relatar que trafi-
cantes obrigaram motoris-
tas de dois caminhões da 
Comlurb a fechar o acesso 
à comunidade na manhã 
desta sexta-feira (3).

Às 8h25, imaens do Glo-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRio

M
bocop mostravam os dois 
caminhões bloqueando a 
passagem na Rua Doutor Al-
berto Figueiredo, próximo 
ao viaduto de Bangu, onde 
uma viatura da Polícia Mili-
tar estava estacionada.

Desde as primeiras horas 
da manhã, policiais milita-
res do 14° BPM (Bangu) per-
correm ruas da favela, onde 
moradores relatavam tiro-
teio. Não havia informações 
sobre prisões ou apreensões 
até a última atualização 
desta reportagem.

Caminhões da Comlurb são usados 
como barricada por bandidos
em comunidade de Bangu

Foto: Reprodução/TV Globo

Carro da Comlurb

Motorista perde o controle, invade bar e atropela 
grupo que participava de festa na Zona Norte do Rio

homem é preso em flagrante por abusar de menina de 3 anos 
Um motorista de um carro 

perdeu o controle da direção, 
subiu a calçada e invadiu um 
bar na Avenida Brás de Pina, 
em Vista Alegre, na Zona Nor-
te do Rio.

Segundo a Polícia Militar, o 
acidente aconteceu na madruga-
da desta sexta-feira (3) e no bar 
havia uma festa de aniversário.

A i n d a  s e g u n d o  a  P M , 
1 4  p e s s o a s  q u e  e s t a v a m 
n o  b a r  f o r a m  a t r o p e l a d a s . 
A s  v í t i m a s  f o r a m  l e v a d a s 
p a r a  o  H o s p i t a l  G e t ú l i o 
Va r g a s ,  n a  Pe n h a .

Até a publicação desta re-
portagem, não havia informa-
ções sobre o estado de saúde 
das vítimas.

Foto: Divulgação / Dique Denúncia

Acidente em Vista Alegre 

Foto: Reprodução/TV Globo
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pandemia 
do corona-
vírus para-
lisou cam-
peonatos 
m u n d o 
afora e 
t a m b é m 
deixou o 
torneio en-
tre clubes 

mais badalado do mundo 
pendente de uma definição 
em plena fase de mata-ma-
ta. E, para que a Liga dos 
Campeões não corra o risco 
de não ser concluída, a Uefa 
não descarta a possibilidade 
de realizar mais jogos sem 
público - inclusive a grande 
decisão da competição, mar-
cada para o Estádio Olímpico 
Atatürk, em Istambul.

O presidente da confede-
ração, Aleksander Ceferin, 
deixou claro que a retomada 
das partidas deve ser priori-
dade, mesmo que não seja 
possível contar com os tor-
cedores nas arquibancadas, 
uma vez que muitos países 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

A
do mundo devem seguir evi-
tando aglomerações, mesmo 
diante da retomada da circula-
ção das pessoas.

- O futebol não é nem de 
longe o mesmo sem torce-
dores. Mas é definitivamente 
melhor jogar sem torcedores 
na arquibancada e tê-lo de 
novo na televisão do que não 
ter absolutamente nada. É 
isso que as pessoas querem, 
isso devolve a energia positi-
va aos lares. Provavelmente 
seja em julho ou agosto. Não 
podemos deixar para setem-
bro ou outubro - avaliou o 
mandatário.

Uma dificuldade para a re-
alização dos jogos da Cham-
pions seria a movimentação 
das equipes pelo continente, 
uma vez que muitos países 
estão e devem permanecer 
com as fronteiras parcialmen-
te fechadas, com proibição da 
entrada de estrangeiros.

A fala de Ceferin, entretan-
to, deixa claro que o torneio 
não será concluído depois 
do mês de agosto, quando a 

Uefa pretende mudar a chave 
- com atraso - para a tempora-
da 2020/21. Após a paralisação 
dos campeonatos, a entidade 
adiou a final da Champions - e 
também da Liga Europa - sem 
definir nova data. Ela estava 
marcada, inicialmente, para 
30 de maio.

O presidente da Uefa tam-
bém comentou a decisão da 
liga da Bélgica de decretar 

Presidente da Uefa não descarta 
Liga dos Campeões sem público e 
a projeta final para julho ou agosto
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Aleksander Ceferin indica que clubes belgas podem ser punidos por fim antecipado da liga

como terminado o campeo-
nato local uma rodada antes 
do fim, declarando o Brugge 
como campeão. Ceferin ame-
açou os clubes do país de fi-
carem fora das competições 
europeias na próxima tem-
porada por conta da decisão, 
dando um recado claro para 
as outras ligas, que teriam, a 
princípio, até 30 de junho para 
fechar seus calendários.

- Não acho que seja o mo-
vimento adequado. A solida-
riedade não é uma via de mão 
única. Não se pode pedir aju-
da, e depois decidir por você 
mesmo o que mais te con-
vém. E devo dizer: os belgas 
e aqueles que estão conside-
rando fazer o mesmo agora se 
arriscam a não participar das 
competições europeias no 
próximo ano - indicou.


