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prefeito do 
Rio, Marce-
lo Crivella, 
anunciou 
nesta sex-
ta-feira (17) 
que irá pu-
blicar novo 
d e c r e t o 
n o v a s 
m e d i d a s 
de afas-

tamento social para a cidade em 
meio à pandemia do corona-
vírus. Entre as medidas está a 
proibição de saída às ruas sem 
máscaras. Ele pediu para que 
todos usem máscaras, "do 
prefeito ao gari".

“A partir de agora então, 
um decreto fica proibido 
o trânsito nas ruas sem o 
uso da máscara. Será pu-
blicado um decreto e peço 
a todos que vão sair que 
usem sua máscara”.

Crivela pediu ainda que 
todos atendam ao pedido de 
manter o isolamento.

"É unânime isso. Precisa-
mos manter o nosso afasta-
mento, o isolamento. Pediram 
para que estudássemos novas 
medidas a serem implemen-
tadas e para que não diminu-
ísse sob hipótese alguma es-
ses números calculados que 
são de 70% de circulação nas 
ruas e 80% nos transportes".

O prefeito disse ainda que 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCoronavírus

O
os jovens devem atender o pe-
dido de distanciamento social.

"É importante lembrar que 
tem jovens que estão nos ba-
res, na convivência social, que 
não respeitam o afastamento 
social e não manifestam os sin-
tomas, mas podem estar con-
taminando outras pessoas nas 
suas casas ou no seu convívio".

Crivella enfatizou que as 
próximas semanas serão cru-
ciais no Rio.

"Nos preocupa muito essas 
duas, três semanas à frente. Nós 
acreditamos que depois nós te-
remos vencido o pior da nossa 
crise. O pior terá passado, sobre-
tudo porque já teremos monta-
do o nosso hospital e também o 
Gazolla[hospital] estará funcio-
nando a pleno vapor".

Leitos e hospital de 
campanha

O prefeito do Rio também 
falou, durante a entrevista co-
letiva no início da tarde desta 
sexta-feira (17), sobre constru-
ção de hospitais de campanha 
e a ocupação de leitos nas uni-
dades de saúde do município.

Crivella disse que está preocu-
pado, mesmo com o anúncio de 
mais 10 leitos no Hospital Ronal-
do Gazzola, referência no trata-
mento contra a doença, que tinha 
90% dos leitos de UTI ocupados 
nesta quinta-feira (16), como mos-
trou levantamento do RJ2.

Dias atrás, o prefeito decla-
rou, ao ser questionado pelo 
G1 sobre a chegada de respira-
dores somente no fim do mês, 
que não havia possibilidade de 
"caos" na rede de saúde.

Crivella disse ainda que exis-
te uma estimativa do gabinete 
científico sobre a necessidade 
de 900 leitos clínicos e quase 
400 leitos de UTI.

“Nós estamos nas quatro on-
das de contaminação. Na pri-
meira onda, nós iríamos fazer 
com que o Gazollla fosse todo 
esvaziado e ficasse apenas para 
tratar de coronavírus. Isso já foi 
feito”, disse.

O prefeito disse acreditar 
que o Gazolla seja hoje res-
ponsável pelo maior número 
de altas e “sucesso no trata-
mento da doença”.

"Não podemos ter conta-
minação em massa porque aí 
foge das nossas possibilida-
des de recurso".

Outras etapas do planeja-
mento da prefeitura incluem 

Crivella anuncia que uso de
 máscara será obrigatório e 
defende isolamento social

Desembargador do Rio é afastado 
em operação da PF contra 
corrupção judiciária

Foto: Reprodução/TV Globo

Crivella no Riocentro, nesta sexta-feira

a reabertura de 65 leitos que 
estavam fechados e o fun-
cionamento o hospital de 
campanha.

“O Gazolla está recebendo 
a cada três dias, dez leitos. E 
se tivermos pacientes dispu-
tando leitos? Hoje, tomamos 
decisão que vamos contratar 
leitos privados. Nesse mo-
mento, em que o hospital de 
campanha não está pronto, 
vamos fazer internações tam-
bém em leitos privados”.

"O dado que nos preocupa 
muito é que, nesse momen-
to, nós ainda aguardamos os 
equipamentos que compra-
mos no ano passado e que 
estão para chegar nos próxi-
mos dias", disse.

O prefeito afirmou que as 
obras do hospital de campanha 
estão praticamente prontas, 
mas teme a chegada de cente-
nas de equipamentos apenas 
no fim do mês.

"Nesses 10 dias nós não po-
demos, de maneira nenhuma, 

correr o risco de ter uma conta-
minação em massa".

Coronavírus nas 
comunidades

O prefeito também co-
mentou sobre o comporta-
mento dos moradores das 
comunidades em relação ao 
isolamento social. Segundo 
o prefeito, dados dos celula-
res indicam, inclusive, que o 
afastamento social é maior 
no Centro e na Zona Sul da 
cidade, do que nas zonas 
Oeste e Norte.

"Essa infelizmente não 
é a realidade das nossas 
comunidades.  Nas comu-
nidades não está havendo 
o afastamento social que 
nós sempre preconizamos. 
O dado que nos preocupa 
muito é que, nesse mo-
mento, nós ainda aguarda-
mos os equipamentos que 
compramos no ano passa-
do e que estão para chegar 
nos próximos dias".

A Polícia Federal e o Minis-
tério Público Federal (MPF) 
cumprem mandados de busca 
e apreensão no gabinete do 

desembargador Mário Guima-
rães, no prédio do Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro, nes-
ta sexta-feira. 

De acordo com a decisão do Mi-
nistro Felix Fischer, do Supremo 
Tribunal de Justiça (STJ), são 12 
mandados de busca e apreensão. 
Os agentes cumprem as medidas 
na cidade do Rio e em Petrópolis. 
Na cidade do Rio, os bairros do 
Centro, Barra da Tijuca e Guarati-
ba, na Zona Oeste, e Olaria, na Zona 
Norte, são alvos da ação. 

Segundo a Polícia Federal, 
o objetivo é reprimir os crimes 
de corrupção, crimes contra o 
Sistema Financeiro Nacional e 
lavagem de dinheiro, em uma 
associação criminosa coordena-
da pelo desembargador do Tri-
bunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro desde 2008.

Na decisão do Ministro Félix 

Fisher também foi aprovada a 
indisponibilidade dos bens da 
organização criminosa e o afas-
tamento de Mário Guimarães de 
suas funções públicas.

Questionado, o Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro ape-
nas confirmou a realização da 
operação da PF no gabinete do 
desembargador.
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p r e s i d e n -
te da As-
s e m b l e i a 
L e g i s l a t i -
va do Rio 
de Janeiro 
(Alerj),  An-
dré Ceci-
liano (P T ), 
a f i r m o u 

nesta sexta-feira (17) que fez 
um teste para coronavírus e 
que o resultado deu positivo.

O parlamentar afirma ter 
feito o exame na véspera, 
após sentir uma forte dor de 
garganta.  Também naquele 
dia,  ele participou da sessão 
plenária virtual de máscara.

Um dia antes,  no entanto, 
presidiu a votação presencial-
mente -  em alguns momentos 
tendo tirado o equipamento 
de proteção individual.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAfirmação

O
A tomografia computadori-

zada realizada por ele revelou 
pouco comprometimento pul-
monar,  com boa oxigenação.

Além do líder do Legislativo, 
também nesta semana o go-
vernador Wilson Witzel (PSC) 
afirmou ter sido diagnosticado 
com a doença. O secretário de 
saúde, Edmar Santos, também 
afirma ter Covid-19.

Outras autoridades 
diagnosticadas

Roberto Robadey, secretá-
rio estadual de Defesa Civil 
e comandante do Corpo de 
Bombeiros

Washington Reis,  prefeito 
de Duque de Caxias;

Waguinho, prefeito de Bel-
ford Roxo;

Beatriz Busch, secretária 
municipal de Saúde;

Adolfo Konder,  secretário 
municipal de Cultura;

Tia Ju, secretária municipal 

de Assistência Social e Direi-
tos Humanos;

Jorge Darze, subsecretário de 

Saúde, que substituiu Beatriz Busch;
Talma Suane, secretária 

municipal de Educação.

André Ceciliano, presidente 
da Alerj, diz que está com 
coronavírus

Nova Iguaçu: Vaguinho Neguinho 
concorrerá ao pleito pelo Patriotas

 Foto: Rafael Wallace - Divulgação - Alerj

Há dois dias, André Ceciliano presidiu sessão presencial na Alerj, sem máscara 

Em tempos de pande-
mia todo cuidado é pou-
co. Mas as articulações 
políticas continuam a 
toda velocidade. Em Nova 
Iguaçu foi confirmado o 
nome do vereador Vagui-
nho Neguinho no Patrio-
tas, partido que tem como 
presidente Elton Cristo, 
que também preside a 
Emlurb e é amigo pesso-
al do Deputado Dr. Lui-
zinho,  responsável pela 

mais nova aliança política 
de Nova Iguaçu.

O povo do KM 32 e toda 
aquela região espera em Cris-
to que essa pandemia passe 
logo para colher os frutos 
dessa abençoada parceria.

Eleições 2020

Na contramão 
da crise

Em tempos de grave 
crise financeira é para 
todos ficarem em casa, 
certo? Errado para os 
que acreditam em tem-
pos melhores é possível 
trabalhar sem compro-
meter os cuidados para 
evitar o contágio com o 
Coronanírus. Em Mes-
quita pai e filho se uni-
ram para investir numa 
empresa que garante, 
em tempos difíceis fi-
nanceiramente uma 
economia significativa.

O parceiro Tiago, res-
ponsável pelo GNV e Vi-
tor, pelo Som estão pre-
parados para atender os 
amigos e os amigos dos 
amigos em sua empre-
sa de instalação de gás 
natural em veículos. 
Para manter e respeitar 
os conselhos de afas-
tamentos de corpos, o 
telefone 99984-7076 
para agendamento. A 
loja fica próxima à de-
legacia, na principal via 
da cidade. Sucesso!!!!
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Secretaria 
Municipal 
de Saúde 
de Duque 
de Caxias 
confirmou 
que a ado-
l e s c e n t e 
K a m i l l y 
Ribeiro, 17 

anos, vítima mais jovem da 
covid-19 no Estado do Rio 
recebeu o medicamento 
cloroquina durante trata-
mento no CTI do Hospital 
Moacyr do Carmo, no mes-
mo município.

"Kamilly Ribeiro foi a 
óbito por consequências 
do covid-19, recebeu o 
medicamento Cloroqui-
na durante seu período 
de tratamento no CTI do 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCaxias

A
HMMRC, conforme preconi-
za o protocolo do Ministério 
da Saúde para o uso do mes-
mo, de acordo com o bole-
tim médico", diz a pasta. 
A adolescente não tinha 
doenças pré-existentes e 
estava internada no CTI 
do Hospital Municipal Mo-
acir do Carmo, em Duque 
de Caxias, na Baixada Flu-
minense. Segundo a asses-
soria de saúde municipal, 
Kamilly não tinha doenças 
pré-existentes e ficou inter-
nada na unidade de saúde 
por 20 dias. Caxias apresen-
ta uma taxa de mortalidade 
preocupante para infecta-
dos pela covid-19. Na cidade 
de 920 mil pessoas, entre os 
94 casos confirmados com 
a doença, houve 20 mor-

tes até o início da tarde de 
ontem, quase 1 para 5. En-
quanto isso, o principal hos-

Mais jovem vítima da covid-19  no 
Rio usou cloroquina em tratamento 
e não tinha comorbidades

Foto: Divulgação

Kamilly Ribeiro foi a óbito por consequências do covid-19, recebeu o medicamento Cloroquina durante seu período de tratamento no CTI do HMMRC

pital caxiense tem poucos 
equipamentos de proteção 
individual (EPIs), e funcio-

nários reclamam da falta de 
treinamento para lidar com 
a pandemia.

Morreu na tarde de quinta-fei-
ra a técnica de enfermagem Anita 
de Souza Viana, de 63 anos. Ela 
trabalhava na linha de frente do 
combate ao coronavírus no hos-
pital Ronaldo Gazolla, em Acari, 
unidade de referência para o tra-
tamento da doença. A secretaria 
municipal de saúde disse em 
nota que se solidariza com a fa-

mília da técnica de enfermagem 
Anita de Souza.

"Na linha de frente ao enfrenta-
mento do coronavírus, Anita era muito 
querida pelos colegas e desempenha-
va com muita dedicação o importante 
trabalho que realizava no Hospital Ro-
naldo Gazolla", disse a SMS.

Anita começou a passar mal 
durante um plantão. Ela foi afas-

tada por sete dias, mas não foi 
testada na unidade, segundo os 
familiares e um áudio comparti-
lhado pela própria vítima. A téc-
nica de enfermagem fez o teste 
na UPA de Bangu e o quadro se 
agravou. Anita foi transferida 
para o Hospital Zilda Arns, em 
Volta Redonda. Não havia vaga 
para ela no Ronaldo Gazolla.

Prefeitura do Rio cancela visitas 
na rede municipal de saúde

Morre técnica de enfermagem que atuava 
na linha de frente no Ronaldo Gazolla

A Prefeitura do Rio decidiu sus-
pender todas as visitas a pacientes 
internados nas unidades da rede 
municipal de saúde.

Uma resolução assinada por 
Carolina Altoé Velasco, que res-
ponde interinamente pela Secre-
taria Municipal de Saúde, foi pu-
blicada nesta sexta-feira (17) no 
Diário Oficial do Município.

A proibição, no entanto, não vale 
para acompanhantes de idosos, 
crianças, gestantes, recém-natos e 
portadores de necessidades espe-
ciais -- "uma vez que não são consi-
derados visitas, garantindo, contu-
do, as informações necessárias para 
que o acompanhante possa avaliar 
os riscos com base no período pre-
visto de internação do paciente".

As demais famílias passam 
agora a receber atualizações 
via WhatsApp.

Segundo o texto, a medida 
vale enquanto durar a pande-
mia de coronavírus.

Protocolo de informações
A resolução traz um anexo 

que orienta as unidades de saú-
de sobre como informar as famí-
lias dos pacientes.

Recomenda-se o uso de um 
telefone institucional para o en-
vio das mensagens com os rela-
tórios para o familiar ou cuidador 
principal do paciente internado.

Recomenda-se que no mo-
mento da internação seja soli-
citado um telefone celular de 
contato do familiar e/ou cui-
dador, que tenha o aplicativo 
WhatsApp instalado.

Deve-se providenciar um 
Relatório Clínico Diário, com 
horário definido pela equipe 
de gestão da unidade a ser in-
formado ao familiar e/ou cui-
dador, enquanto o paciente 
permanecer internado.

 Foto:  Reprodução/ TV Globo

Morre a técnica de enfermagem Anita de Souza Viana, 63 anos

Resolução que suspende visitas na rede municipal 
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á semanas 
mais de três 
mil alunos 
da rede mu-
nicipal de 
ensino rece-
bem diaria-
mente ati-
vidades em 
um site dis-

ponibilizado pela secretaria 
de Educação. Na plataforma 
online, o estudante encon-
tra os anos de escolaridade 
e todas as disciplinas da gra-
de curricular.

Do ensino fundamental 
à educação para jovens e 
adultos, os registros de ati-
vidades devem ser feitos 
em seus cadernos. Para os 
alunos especiais e da educa-
ção infantil, os pais encon-

PARA TODOSPARA TODOSNilópolis

H
tram no site atividades de es-
tímulo ao desenvolvimento 
e interação com a família.

O objetivo da platafor-
ma é utilizar o ambiente 
virtual como ferramenta 
de aprendizagem e possi-
bilitar o cumprimento das 
horas letivas estabelecidas 
pela LDB. A prefeitura de 
Nilópolis não tem medi-
do esforços para garantir a 
continuidade e a qualidade 
do ensino dos alunos.

Diariamente a secretaria 
de Educação publica em sua 
página, no facebook, víde-
os de contação de histórias, 
relatos dos alunos, entre 
outros tipos de interações, 
além de todas as novidades e 
informações para os alunos e 
pais de alunos.

Alunos da educação 
municipal recebem
ensino à distância

Foto: Divulgação

      Município demorou para adotar medidas de isolamento social

A Prefeitura de Duque de Caxias, 
na Baixada Fluminense, confirmou 
na manhã desta sexta-feira (17) que 
o secretário de Saúde do municí-
pio também testou positivo para o 
novo coronavírus.

O médico José Carlos de Oliveira 
está em casa desde quarta-feira (15) 
e, de acordo com a assessoria do 
executivo municipal, tem bom qua-
dro de saúde.

No fim de março, o prefeito da 
cidade, Washington Reis -- que tam-
bém foi contaminado pelo vírus 
-- defendia que as igrejas permane-
cessem abertas. Naquela época, um 
decreto do governador Wilson Wit-
zel (PSC) suspendia eventos com 
aglomerações e, segundo a asses-
soria de imprensa do estado, com 
efeito também em templos.

Uma decisão em primeira ins-
tância acabou determinando o fe-
chamento das igrejas, mas a Justiça 
a derrubou em segunda.

"Nossa orientação desde a primeira 
hora foi manter as igrejas abertas por-
que a cura virá de lá, né? Dos pés do 
Senhor. Vamos, se Deus quiser, orar. 
Agora mesmo estou indo para o mon-
te, daqui a pouco. Estamos buscando... 
Duque de Caxias tem uma proteção de 
Deus para que escape dessa epidemia 
que vem ceifando milhares de vidas 
pelo mundo afora", disse o prefeito no 
fim do mês passado.

Autoridades contaminadas
Prefeito de Duque de 

Caxias, Washington Reis
O prefeito de Caxias, Wa-

shington Reis, também foi in-
fectado pela Covid-19. Ele tes-
tou positivo para a doença no 
último domingo (12) no Hospi-
tal Pró-Cardíaco, em Botafogo, 
na Zona Sul da capital.

Nesta quinta-feira (16), a prefei-
tura informou que Reis está rece-
bendo suplementação de oxigênio 
e está lúcido, "estável hemodina-
micamente" e responde bem à su-
plementação.

Prefeito de Belford Roxo, 
Waguinho

Na Baixada Fluminense, 
o prefeito de Belford Roxo, 
Wagner dos Santos Carneiro, o 
Waguinho, também testou po-
sitivo para o coronavírus junto 
com o filho, Nathan, de 15 anos. 
Segundo a prefeitura de Bel-
ford Roxo, o prefeito e o filho 
apresentam sintomas leves, 
sem febre e falta de ar, e estão 
em repouso em casa, conforme 
determinação dos médicos.

Governador do estado 
do RJ, Wilson Witzel

Também contaminado, o go-
vernador do Rio de Janeiro, Wilson 

Witzel, anunciou pelas redes so-
ciais na terça-feira (14) que fez um 
teste para coronavírus que deu po-
sitivo. O governador publicou um 
vídeo nesta quinta (16) em que fala 
sobre sua saúde.

"Quero dizer que fiz uma 
tomografia, meu pulmão não 
foi tão atingido, o contágio foi 
pequeno. Mesmo assim, tive 
muita febre, muita tosse. Te-
nho passado a noite acordan-
do com essa tosse. Realmente 
uma doença que não é igual a 
qualquer outra. Não é uma gri-
pe muito fácil de se superar".

Secretário de Estado de 
Saúde do RJ, Edmar Santos
Além de Witzel, o secretário es-

tadual de Saúde do Rio de Janeiro, 
Edmar Santos, também anunciou 
na noite desta quarta-feira (15) que 
testou positivo para a Covid-19.

O secretário afirmou que 
segue à frente da secretaria, 
trabalhando de casa enquanto 
se recupera. "Seguirei aqui de 
casa, no isolamento domiliar, 
mas trabalhando, de frente, em 
toda a sequência de preparação 
e enfrentamento dessa pande-
mia", afirmou Edmar, que tam-
bém renovou os apelos para 
que a população mantenha o 
isolamento social.

Prefeitura inicia distribuição de kits de alimentação 
para alunos da rede municipal

Secretário de Saúde de Duque de Caxias, RJ, 
testa positivo para novo coronavírus A Prefeitura de Itaguaí co-

meçou a distribuição dos kits 
de alimentação a alunos da 
rede municipal de ensino nesta 
quinta-feira (16/04). Segundo 
a Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura (SMEC), foram 
preparados aproximadamente 
2.500 kits – mais igualitários 
possíveis – de gêneros que fa-
zem parte da merenda escolar 
e que foram comprados antes 
da quarentena provocada pela 
pandemia do Coronavírus.

As 62 unidades de ensino 
municipal enviaram à SMEC 
os produtos – de acordo com o 
que tinham em estoque – para 
a montagem dos kits. E o local 
onde houve o manuseio desses 
itens foi totalmente higieni-
zado, com as equipes usando 
máscaras e álcool em gel.

As primeiras famílias que 
recebem os alimentos são de 
alunos em situação de maior 
vulnerabilidade social. É funda-
mental esclarecer que os crité-
rio de escolhas foram definidos 
num plano de ação entre as uni-
dades e o Conselho Escolar. A 
retirada dos kits pelas famílias 
ocorre em horário agendado. É 
uma medida que visa garantir 

o escalonamento no ato da en-
trega assegurando que não haja 
aglomeração nas unidades.

Cestas básicas
Por conta da pandemia e, de 

forma excepcional, a Prefeitura 
autorizou o fornecimento de 
cestas básicas em substituição 
da merenda escolar para os 
alunos matriculados na rede 
municipal por um período de 
dois meses através do decreto 
número 4.445, de 15 de abril de 
2020. Têm direito ao benefício 
os estudantes do Ensino Fun-
damental, Educação Infantil, 
EJA, Creches e CEMAEE.

A cesta básica será compos-
ta por dois pacotes de açúcar, 
um pacote de arroz de 5 kg, 
um pacote de café de 1 kg, um 
pacote de farinha de mandioca 
de 1 kg, dois pacotes de feijão 
preto tipo 1 de 1 kg, dois paco-
tes de Fubá de 1 kg, dois paco-
tes de leite em pó integral de 
400 gramas, um pacote de ma-
carrão espaguete com ovos de 
1 kg, duas garrafas de óleo de 
soja refinado tipo 1 de 900 ml, 
um pacote de sal refinado de 
mesa iodado de 1 kg e três uni-
dades de sabonete em barra.

Para acessar a plataforma 
é necessário entrar no site 
w w w.e d u c a n i l o p o l i s .c o m .

br . Quer ficar por dentro de 
tudo que acontece na edu-
cação municipal de Nilópo-

lis? Curta e siga a página: 
https://www.facebook.com/
semednilopolis/
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o l i c i a i s 
da 18ª DP 
(Praça da 
B a n d e i ra ) 
d e s c o b r i -
ram que a 
empresária 
que disse 
ter sido se-
questrada 
e torturada 

por traficantes do Morro do 18 
na quarta-feira inventou toda 
história. A mulher, que tem 36 
anos e está grávida de sete me-
ses, forjou o próprio sequestro 
para tentar extorquir seu ex-
-marido, um sargento da PM 
lotado no 6º BPM (Tijuca).

A farsa foi revelada no final da 
tarde desta quinta. A suposta víti-
ma foi autuada por falsa comuni-
cação de crime e extorsão. Já sua 
sócia, por extorsão, já que os poli-
ciais descobriam que ela praticou 
ativamente do crime. Ela reafir-
mou a história da amiga grávida.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSdescoberta

P
À polícia, a empresária 

disse ter sido abordada por 
um bandido armado, quando 
estava de carro pela Rua São 
Francisco Xavier, próximo ao 
Colégio Militar, no Maracanã, 
na Zona Norte. Ela contou 
que, em seguida, foi levada à 
comunidade de Água Santa e 
torturada por cerca de duas 
horas por traficantes locais.

Os agentes da 18ª DP des-
cobriram que a mulher, na 
verdade, não estava na comu-
nidade, mas sim com o namo-
rado da amiga. Segundo as 
investigações, foi ele que en-
trou em contato com o ex-ma-
rido dela exigindo pagamen-
to de R$ 10 mil para libertá-la 
e que fazia as ameaças.

"Começamos as diligên-
cias para identificar esses 
autores do crime, porque até 
então a gente não sabia que 
era uma falsa comunicação. 
Parecia um crime bárbaro, re-

voltante, que depois a gente 
conseguiu concluir que não 
tinha acontecido nada daqui-
lo", disse a delegada Carina 
Bastos, titular da delegacia 
da Praça da Bandeira.

CONTRADIÇÕES
Inicialmente o crime foi re-

gistrado na 19ª DP (Tijuca), mas 
o caso foi encaminhado para a 
distrital do bairro vizinho. Logo 
nos primeiros momentos, os in-
vestigadores descobriram con-
tradições da grávida.

Grávida que disse ter sido 
sequestrada e torturada por 
traficantes inventou história

Foto: Reprodução / Google Street View

Farsa foi descoberta pela delegacia da Praça da Bandeira

"Percebemos que tudo era 
uma mentira quando pegamos 
as imagens e vimos que a loca-
lização dela, os horários, não es-
tavam condizentes com o relato. 
Em 30 minutos, que foi o tempo 
que ela levou do pedágio da Li-
nha Amarela até a Praça da Ban-
deira, não daria para ela ter sido 
levada para uma comunidade e 
torturada", a delegada explicou.

Carina ainda esclareceu que 
a empresária não tinha nenhum 
sinal de agressão e que, inclu-
sive, não realizou o exame de 

corpo de delito recomendado 
pela polícia. "Ela só estava com 
rabiscos de caneta no corpo".

Toda mentira ainda foi reafir-
mada pela sócia da mulher em 
depoimento na delegacia, na 
tarde de ontem.

"A história ainda foi corrobo-
rada pela amiga em depoimen-
to aqui na delegacia. Mas de-
pois, ela assumiu todo o crime, 
confessou que mentiu, disse 
que estava arrependida e que 
fez tudo por um motivo pesso-
al", acrescentou Carina.

A Corregedoria da Polícia Mi-
litar está investigando outra de-
núncia em relação à Patricia Al-
ves, conhecida como Patty UPP. 
Em janeiro deste ano, o órgão 
recebeu a informação de que a 
jovem passou o último réveillon 
em um batalhão da PM e teve 
relações sexuais com policiais 
na unidade. A denúncia foi feita 
por mulheres de PMs. Como di-
vulgado na última quarta-feira, 
a corregedoria também investi-
ga a informação que Patty tem 
frequentado batalhões, fazendo 
orgias com os policiais, durante o 
período de isolamento social.

Vídeos e fotos de Patty fazendo 
sexo com alguns homens circu-
lam pelo WhatsApp. As mulhe-
res dos policiais afirmam que as 
filmagens e fotografias são feitas 
em batalhões e bases de UPPs. Um 
dos vídeos, por exemplo, as espo-
sas dizem que foi feito dentro do 
ônibus do batalhão no qual Patty 
é suspeita de ter passado a noite 
de réveillon. Durante a filmagem, 
é possível ouvir barulho que apa-
renta ser do rádio de comunicação 
da polícia. Questionada, a assesso-
ria de imprensa da PM informou 

que a apuração está em anda-
mento e segue sob sigilo

Nessa quinta-feira, Patty UPP 
gravou um vídeo provocando as 
esposas dos policiais militares. “E 
eu vou ficar mais linda e gostosa. 
Me aceita que dói menos. Patty 
UPP, o terror das mulheres dos 
PMs. Vamos malhar, ficar mara-
vilhosa”, diz a jovem na gravação. 
No fim do vídeo, Patty se filma de 

corpo inteiro.
Em 2015, fotos e vídeos de 

Patty UPP viralizaram na internet 
também com denúncias de que 
ela fazia sexo com policiais den-
tro de batalhões da PM. Quatro 
policiais militares foram punidos 
administrativamente com 30 
dias de prisão por terem sido fo-
tografados e filmados em cenas 
de sexo com Patty.

Milícia obriga comerciantes do RJ a reabrir para 
manter cobrança de taxas, aponta denúncia

Denúncia de que Patty UPP passou último réveillon 
em batalhão da PM é investigada pela corregedoria

Enquanto o governo determina 
restrições e orienta o isolamento 
social como prevenção ao coro-
navírus, comerciantes de áreas da 
Zona Oeste e Região Metropolitana 
do Rio são obrigados a trabalhar 
para pagar a taxa da milícia.

Imagens mostram que grupos 
paramilitares usam ameaças para 
obrigar vendedores e comerciantes 
a manterem as portas dos estabeleci-
mentos abertas durante a pandemia.

Na Zona Oeste, o funciona-
mento segue normal do comércio 
na Gardênia Azul, Rio das Pedras 
e Muzema. Sem se identificar, os 
moradores relatam como os mili-
cianos agem na região.

"Eles vão sempre à noite, um 
deles encapuzado, um assim mais 
gordo, outro mais moreno e outro 
mais forte, entendeu? São três que 
foram lá em casa, para pegar R$ 30", 
diz. "Os milicianos daqui, cara, fi-
cam oprimindo a gente, entendeu? 
Mandando ficar com o bar aberto, 
que nós 'tem' que ficar pra fazer 
dinheiro pra pagar eles, pra eles 'po-
der' pagar os caras da cobertura da 
PM", relata outro morador.

Com boletos, a cobrança da mi-
lícia chega em casa, com o nome do 

morador, no Itanhangá. Algumas 
famílias, sem dinheiro para manter 
o básico, continuam ameaçadas pelo 
grupo criminoso.

"Por causa do vírus, a gente não 
pode pagar nem as contas, quanto 
mais eles. Outro dia, faltou até o do 
pão, para tomar café de manhã, aí vão 
lá em casa para pegar dinheiro? Não 
tem como", relata um morador.

Em Itaboraí, na Região Metropo-
litana, milicianos foram flagrados co-
memorando enquanto os morado-
res são obrigados a manter o trabalho 
normalmente. O município determi-
nou o fechamento do comércio no 
dia 23 de março e a cidade já registrou 
31 casos de Covid-19, com 4 óbitos.

"Esses milicianos aí ficam 
exigindo que nós 'fique' com 
os bares abertos, com os nossos 
comércios abertos, entendeu, 
pra poder pagar a eles as extor-
sões que eles cobram da gente, 
pra pagar as viaturas que 'faz' 
cobertura deles quando eles 
vão fazer as extorsões deles", 
relata outro morador.

"Você já não tem nem de onde 
tirar pra você, pra sua família, ain-
da tem que ficar pagando extor-
são, ainda?", desabafa outro.

 Foto: Reprodução / Google Street View

Vídeos e fotos de Patty fazendo sexo com alguns homens circulam pelo WhatsApp
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 Ne s t a  s e g u n d a  q u i n -
ze n a  t e re m os  m u d a n ç a s 
i m p o r t a n t e s  e m  rel a ç ã o 
a  t o m a d a s  d e  d e c i s õ e s . 
Te re m os  u m a  c o n fl u ê n -
c i a  d e  Jú p i t e r c o m  U ra -
n o  q u e  t ra rã o  m u d a n -
ç a s  fo r t e s  d e  re n ova ç ã o, 
c o n f ro n t os  p ol í t i c os  n o 
m u n d o  t o d o  rel a c i o n a d  a 
e c o n o m i a  e  p ol í t i c a .  P re -
c o n i z a r o  e s s e n c i a l  e m 
n os s a s  v i d a s ,  c o m o  c u i -
d a r d a  c a s a  ( p o r a  c a s a 
e m  o rd e m) .

Abril é mês de organi-
zar o mundo. Haverá solu-
ção imediata de cura até 
dia 22 de abril.

 ÁRIES

Os arianos neste mês de 

abril vão estar muito diplo-

máticos, afetivos e serão be-

neficiados em relação a rela-

cionamentos. Para os casados 

é um período de reafirmação 

de aliança.
Banho: Rosa Vermelha

TOURO

Mês de ambivalência e 

benefícios na área laboral e 

questões judiciais. Os tau-

rinos estarão com ascensão 

profissional. Grandes opor-

tunidades para sua vida irão 

aparecer.
Banho: Manjericão

GÊMEOS

Os geminianos com as-

cendente em libra e aquário 

devem tomar mais cuidado 

em relação a saúde e ques-

tões profissionais.  A partir 

do dia 25 de abril  teremos 

mudanças importantes 

para este signo.
Banho: Alecrim

 CÂNCER

A  p a r t i r  d o  d i a  1 2  d e 

a b r i l  c â n c e r  c o m e ç a  a  m o -

d i f i c a r  s u a  e n e rg i a  p ro -

f i s s i o n a l .  Q u e s tõ e s  d o 

p a s s a d o  p o d e m  vo l t a r 

p r i n c i p a l m e nt e  p a ra  p ô r 

e m  d i a  r e l a ç õ e s  a  p a p e i s .
Banho: Malva

 LEÃO

Questões de estudo, tra-
balho e ambições que leão 
espera a muito tempo co-
meçam a modificar-se para 
melhor a partir  do dia 12, 
trazendo um ciclo mais be-
néfico e vantajoso.

Banho: Anis de Estrelados

VIRGEM

O mês traz sucesso em 

questões afetivas,  prof is-

sionais  e  de estudo.  O s v ir-

ginianos devem tomar cui-

dado com o sedentarismo, 

requer-se prática de ativ i-

dades f ísicas.
Banho: Arruda

Libra

O s  l i b r i a n o s  d e ve rã o 

c u i d a r  m a i s  d a  s a ú d e  e  d o 

c a m p o  e m o c i o n a l .  O  Mê s 

re q u e r  p a c i ê n c i a  e  e m p a -

t i a  p a ra  o  m e u  s o c i a l .   B a -

n h o  C a p i m  c i d re i ra

 ESCORPIÃO

E s c o r p i ã o  d e v e  t o m a r 

c u i d a d o  e m  r e l a ç ã o  a 

s a ú d e ,  n e g ó c i o s  e  p a p e i s .

Muitas mudanças im-

portantes vão trazer um 

ciclo novo para escorpião a 

partir  do dia 30.

B anho:  Er va D oce

 SAGITÁRIO

Sagitarianos que tem ques-
tões familiares para resolver, 
assuntos domésticos que foram 
deixados de lado por muito tem-
po, precisam ficar atentos, os as-
tros cobram postura deste signo.

Banho: Quebra Tudo

 CAPRICÓRNIO

C a p r i c o r n i a n o s  c o m 
p r o b l e m a s  d e  s a ú d e  i g -
n o r a d o s  e  d e i x a d o s  p a r a 
t r a z  s e nt i r ã o  f r a g i l i d a d e 
n e s t e  c a m p o.  P a r a  o s  c a -
p r i c o r n i a n o s  n ã o  h o n e s -
t o s ,  c o m o  p o l í t i c o s  d e s t e 
s i g n o,  s e nt i r ã o  o  p e s o  d e 
X a ng ô  n e s t e  m ê s .

Banho: Guiné

AQUÁRIO

Aquarianos com ascenden-
te em libra e gêmeos devem 
focar na meditação e nos seus 
cuidados pessoais. Questões 
pessoais devem mexer com 
este signo neste mês.

Banho: Rosa Branca

PEIXES

O mês traz mudanças pro-
fundas para peixes. Requer 
mais atenção a sua alimenta-
ção e a questões de energia. 
A parte de família precisa de 
mais atenção.

Banho: Alfazema

Biografia 

Previsão do mês para todos Previsão do mês para todos 
os cígnos - Confira o seuos cígnos - Confira o seu
ABRIL

Cigano Iago do Oriente é car-
tomante, numerólogo, mago, 
espiritualistauniversalista. 
Atende online via whatssap em 
toda América Latina, Europa 
e Estados Unidos. A mais de 8 
anos vem desenvolvendo um 
trabalho referencial de consulta 
a distância e limpeza espiritual.

 O Tarot Cigano Iago foi 
eleito a empresa referencial no 
ramo holístico pelo Instituto 
Pesquizare.

Cigano Iago já participou de 
programas de tv no Brasil, Chile 
e México.

Atualmente trabalha no ca-
nal 28 da oitv e sky tv a nivel 
nacional.
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uka ficou 
muito conhe-
cida nos anos 
2000 com o 
hits “Tô nem 
aí” que  caiu 
na boca do 
povo e “Por-
ta aberta”, a 
cantora Luka 
está longe da 

mídia, mas segue na ativa. Aos 40 
anos, a gaúcha é a principal atração 
de um restaurante muito badalado 
na Zona Oeste do Rio de Janeiro. 
Esse restaurante já recebeu várias 
celebridades entre elas, Ludmilla, 
Belo, Ferrugem, entre outros.

A cantora faz shows sema-
nais , todas as quintas-feiras 
nesse restaurante. 

Na verdade existe duas 
Lukas, a que apareceu na mídia 
e a outra que toca de tudo. “ No 
meu show normal, eu não tenho 
liberdade de tocar Jackson Five, 
Amy Winehouse ou coisas do 
gênero. Sempre quis ter esse es-
paço para cantar músicas varia-
das, mas faltava um lugar. Agora 
encontrei!” diz a cantora...

A cantora é envolvida com a 
música desde os 7 anos , quando 
começou a tocar violão, pra quem 
não sabe o nome de batismo é Lu-
ciana Karina. 

A nossa coluna perguntou 
como é o relacionamento de Luka 
com seus fãs, imediatamente res-
pondeu: “Meus fãs estão comigo 
desde quando comecei a despon-
tar. Em especial o público LGBTQ, 
que me seguem nas redes sociais.”

-Tenho uma gratidão enorme 
ao público LGBTQ, que sempre 
abraçou as minhas músicas. Na 
música (Porta Aberta), por exem-
plo, eu falo “então me aceite 
como eu soube não me peça para 
mudar”. Muitos dos meus fãs se 
identificam com essa letra e por 
isso me abraçaram e sou muito 

Um dos nomes em maior 
evidência no mercado sertane-
jo atual, Gustavo Mioto anun-
ciou a live “Pé em Casa”, dando 
continuidade ao trabalho que 
já tem feito na internet. A apre-
sentação online do cantor está 
marcada para o próximo dia 25 
de abril, ás 20h, em seu canal 
oficial do Youtube.

A ação é uma parceria soli-
dária, onde o valor arrecado em 
dinheiro será doado integral-
mente à UNICEF, e doações de 
alimentos, produtos de limpeza 
e higiene, serão destinados às 
pessoas ou causas escolhidas ou 
não pelos doadores. 

Gustavo Mioto é dono de hits 
como “Solteiro Não Trai”, “An-

ti-Amor”, “Com ou Sem Mim”, 
“Impressionado os Anjos” e 
“Fake News”, entre outros, e 
acumula quase 2 bilhões de vi-
sualizações em seus vídeos do 
Youtube, além de mais de 5 mi-
lhões de ouvintes mensais nos 
aplicativos de música. 

Em 2019, o jovem teve seu 
nome na lista dos 50 virais do 
mundo e circulou com frequ-
ência entre os 10 mais ouvi-
dos do Brasil, alcançando em 
pouco tempo, marcas impres-
sionantes de streaming, aces-
sos no Youtube e número de 
shows por mês. Atualmente 
nas rádios de todo o Brasil apa-
rece em segundo lugar com a 
música “Com ou Sem Mim”.

grata por 
esse cari-
nho! Contou 
ela.

Luka teve hits 
de muitos suces-
sos, que não podem 
faltar e além deles a 
cantora canta ser-
tanejo, pop, rock 
e MPB, a cantora 
deixa um espaço 
para as músicas so-
bre empoderamento 
feminino:

-A música ”Tô nem 
aí “ não deixa de ser 
uma! A letra seria 
um grito de liber-
dade e não ofende 
ninguém, apenas 
diz que que a mu-
lher ótima! 

Luka e colecio-
nadora de vários 
prêmios, segue a lista!

*”Musica do Ano” com “Tô Nem 
Ai’’ no Domingão do Faustão

 *“Musica do Ano” com “Tô 
Nem Ai’’ na Premiação Sistema 
Brasileiro De Televisão

*Nomeada para “Revelação 
do Ano” com “Tô Nem Ai’’ na 
Premiação Sistema Brasileiro 
De Televisão

L
Conheça um 
pouco mais da 
cantora Luka

Gustavo Mioto anuncia live para o dia 
25 de abril em parceria com a UNICEF

*Venceu “Melhor Intérprete” 
para “Só o que o coração sangrar” 
na 23º edição do Edição da Moen-
da da Canção.

*Nomeada para “Voz e Violão” 
no Troféu MZOTV Premiações.

Falando de seus projetos atuais, 
a cantora acaba de lançar seu clipe 
“Se eu fosse você” em seu canal no 
YouTube. Se você não assistiu vale 
a pena assistir!

Foto: Divulgação/Assessoria
AÇÃO ACONTECERÁ NO YOUTUBE DO 
CANTOR A PARTIR DAS 20H
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F l a m e n -
go é o 
clube da 
m a i o r 
r e c e i t a 
anual do 
f u t e b o l 
brasileiro 
(R$ 970 
m i l h õ e s ) 

e do maior superávit em 
2019 (R$ 122 milhões). 
Mas não está fácil para 
ninguém. O clube deve-
ria pagar no último dia 14 
de abril uma das parcelas 
mensais pela compra de 
Léo Pereira.

Sem receber de patro-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

O
cinadores como a Adidas e 
depois do rompimento do 
contrato do Azeite Royal, 
o efeito dominó se confir-
mou e o Flamengo avisou 
ao Athletico que precisará 
renegociar os prazos de pa-
gamento. A parcela de 14 de 
abril seria de aproximada-
mente R$ 3,5 milhões.

Consultado,  o diretor-
- executivo Br uno Spindel 
não quis  se referir  especi-
f icamente ao caso de L éo 
Pereira,  mas conf irmou 
que o Flamengo terá de re-
negociar  alguns contratos. 
" Temos boa situação,  mas 
a  crise exige repactuar al-

guns acordos anteriores", 
disse Spindel.

Não é um pecado do Fla-
mengo e não haverá dificul-
dade na negociação. Houve 
compreensão do Athletico. 
Mas o clube paranaense con-
tava com o dinheiro, assim 

Flamengo atrasa parcela de Léo 
Pereira e renegocia pagamento 
com Athletico Paranaense

Léo Pereira William Arão Flamengo Portuguesa

como o rubro-negro carioca 
contava com os pagamentos 
de seus patrocinadores.

É diferente a situação de 
Michael. Contratado pelo 
Flamengo, vindo do Goiás 
por R$ 32 milhões, o atacan-
te revelação do Campeona-

to Brasileiro de 2019 tem 
seu pagamento programado 
em parcelas semestrais. A 
próxima parcela está pre-
vista para julho. Só haverá 
problema se a crise do coro-
navírus persistir até o início 
do segundo semestre.

Foto: André Durão


