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Na tarde do último dia 18 de 
março, o artista publicou um 
cordel em sua conta no Face-
book, composto durante os dias 
de quarentena, na Gávea, Zona 
Sul do Rio, onde vivia.
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Superior 
Tribunal 
de Justi-
ça (STJ) 
j u l g a r á 
um pe-
dido de 
indeniza-
ção apre-
s e n t a d o 
pelo ex-

-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva após a dela-
ção do senador cassado 
Delcídio do Amaral.

No processo, Lula pede in-
denização de R$ 1,5 milhão 
por danos morais. O caso 
chegou ao STF no último dia 
7 e ainda não há data prevista 
para o julgamento.

Líder do governo Dilma 
Roussef no Senado, Delcídio 
afirmou na delação premia-
da, fechada com a Lava Jato, 
que Lula participou de um 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSProcesso

O
suposto esquema para tentar 
comprar o silêncio e atrapalhar 
a colaboração do ex-diretor da 
Petrobras Nestor Cerveró.

Lula chegou a ser denuncia-
do, mas o próprio Ministério 
Público Federal pediu à Jus-
tiça a absolvição do ex-presi-
dente por falta de provas.

O MP também criticou a 
delação do ex-senador, afir-
mando que Delcídio agiu 
apenas em interesse pró-
prio e que Cerveró "estava 
sonegando informações ao 
ex-parlamentar, e não sobre 
Lula, a quem inclusive impu-
tava fatos falsos, no intuito 
de proteger Delcídio".

O que Lula argumenta
Lula argumenta que tem 

mais de 40 anos de vida pú-
blica, já exerceu o cargo de 
presidente da República e foi 
afetado em sua dignidade e in-

tegridade moral por conta das 
acusações feitas por Delcídio.

O juiz Mauricio Tini Garcia, 
da 2ª Vara Cível de São Bernardo 
do Campo (SP), rejeitou a ação 
de Lula sob argumento de que 
pessoas citadas em delação pre-
miada têm espaço assegurado 
para exercer o amplo direito de 
defesa na esfera criminal e admi-

STJ julgará pedido de indenização 
apresentado por Lula após
delação de Delcídio

Foto: Giuliano Gomes/PR Press

O ex-presidente Lula, em Curitiba, em imagem do ano passado

nistrativa, mas não é adequado 
que procurem indenização por 
danos morais em ação cível.

Agora, Lula recorreu, e o 
caso será enfrentado pelo STJ.

“O ex-presidente Lula foi ví-
tima de afirmações mentirosas 
no bojo da delação premiada do 
ex-senador Delcídio do Amaral 
e por isso busca reparação por 

danos morais. Lula já foi absol-
vido na ação penal proposta 
com base nas afirmações de 
Delcídio por meio de decisão 
definitiva, uma vez que o pró-
prio Ministério Público Federal 
concordou com o resultado”, 
afirmou o advogado Cristiano 
Zanin, responsável pela defesa 
do ex-presidente.

Na reunião que tiveram a 
sós, na semana passada, Jair 
Bolsonaro e Henrique Man-
detta combinaram um “modo 
de convivência” durante a 
crise do coronavírus: o presi-
dente continua na sua linha 
de que o isolamento vai pro-
vocar um caos econômico, e 
o ministro da Saúde continua 
recomendando que a popu-
lação siga o confinamento, 
de acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e as 
autoridades de saúde.

Apesar do que foi acorda-
do no despacho, Mandetta 
repete a aliados que sabe 
que o presidente não o quer 
mais no governo — e aguarda 
o melhor momento de tirá-lo 
já que ele não irá se adaptar 
ao discurso político para per-
manecer no governo. Man-
detta repete que as pressões 
dos ministros do governo 
por remédios sem compro-
vação científica, por exem-
plo, “funciona para a política, 
mas não para a ciência”.

Para aliados, Mandetta força demissão 
ao criticar relaxamento de isolamento, 
principal queixa de Bolsonaro

Neste domingo (12), após a 
entrevista que deu ao Fantás-
tico, Mandetta confidenciou 
a interlocutores que “seria 
coerente” o presidente reagir 
às suas críticas. “Faz parte”, 
comentou a aliados, segundo 
o blog apurou.

O ministro tem razão a res-
peito da indefinição de seu 
cargo. Após essa reunião de 
aparente "trégua", na sema-
na passada, o presidente fez 
uma live dizendo que "pa-
ciente pode abandonar mé-

dico", em um trocadilho com 
a fala de Mandetta de que não 
pede demissão porque "médi-
co não abandona paciente".

Sobre a fala do presiden-
te, quando questionado por 
interlocutores, Mandetta res-
ponde, em tom de brincadei-
ra: "Aquilo ali o presidente 
aprendeu comigo".

Uma das principais queixas 
do presidente com Mandet-
ta é a falta de previsibilidade 
para a reabertura do comér-
cio. Mandetta repete que 
quem vai ditar o tempo que 
vai durar o isolamento será a 
doença. Diz que o Ministério 
da Saúde adverte, "mas a do-
ença educa, fala mais do que 
o ministro".

Para aliados do ministro e 
também fontes palacianas, 
Mandetta está forçando sua 
demissão. Por isso, na avalia-
ção desses políticos, Mandetta 
voltou a criticar — em entrevis-
ta ao Fantástico neste domingo 
(12) — atitudes do presidente 
contrariando normas técnicas 
durante a pandemia.

Se for demitido, esses alia-
dos de Mandetta acreditam 
que ele criará uma espécie de 
“gabinete paralelo”, apoiado 
pelo governador de Goiás, Ro-
naldo Caiado, de quem Man-
detta é amigo.

Enquanto o presidente não 
decide o futuro de Mandetta, 
a ordem no Ministério da Saú-
de é seguir trabalhando.
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orreu na 
m a d r u g a d a 
desta se-
g u n d a - f e i -
ra no Rio 
de Janeiro 
o cantor e 
c o m p o s it o r 
baiano Mo-
raes Morei-
ra, aos 72 

anos. Segundo parentes, o ar-
tista foi vítima de um enfarte 
enquanto dormia. Na tarde do 
último dia 18 de março, o artis-
ta publicou um cordel em sua 
conta no Facebook, composto 
durante os dias de quarente-
na, na Gávea, Zona Sul do Rio, 
onde vivia.

"Oi Pessoal estou aqui 
na Gávea entre minha casa 
e escritório que ficam pró-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSLUTO

M
ximos. Cumprindo minha 
quarentena, tocando e es-
crevendo sem parar. Este 
Cordel nasceu na madru-
gada do dia 17, envio para 
a apreciação de vocês. Boa 
sorte", escreveu. Confira a 
letra no fim deste texto.

Com nome de batismo 
Antônio Carlos Moreira Pi-
res, Moraes Moreira nas-
ceu na cidade de Ituaçu, 
na Bahia. Ao se mudar para 
Salvador, durante a juven-
tude conheceu o compo-
sitor Tom Zé. Fundou o 
grupo Novos Baianos com 
Baby Consuelo, Pepeu Go-
mes, Paulinho Boca de Can-
tor e Luiz Galvão, o qual fez 
parte entre 1969 e 1975. 

Após seguir carreira solo, 
Moreira se tornou pioneiro 

no Carnaval da Bahia, ao ser 
o primeiro cantor em trios 
elétricos, no Trio Armandi-
nho, Dodô & Osmar. 'Pombo 
Correio', 'Eu Sou o Carnaval' 
e 'Chame Gente', são alguns 
de seus sucessos.

A última apresentação do 

Morre no Rio aos 72 anos 
o cantor e compositor 
Moraes Moreira

Foto:  Divulgação/Marcio Almeida

Moraes Moreira lança disco

artista foi na casa de shows 
Manouche, no Jardim Botâni-
co, Zona Sul do Rio, no dia 13 
de março. Data em que vários 
artistas cancelaram shows 
por conta da pandemia do 
coronavírus. No show "Elo-
gio à inveja", Moraes canta-

va, segundo ele, canções que 
gostaria de ter feito de auto-
res como Herivelto Martins, 
Lupicínio Rodrigues, Wilson 
Batista, Assís Valente, Dori-
val Caymmi, Roberto Carlos, 
Gilberto Gil, Garoto, Vinicius 
de Moraes, entre outros.

O Estado do Rio de Janeiro 
tinha, na manhã desta segun-
da-feira (13), 70% dos leitos 
de Unidades de Terapia In-
tensiva (UTI) -- usualmente 
destinados a pacientes mais 
graves -- ocupados por pes-
soas contaminadas com coro-
navírus.

O número de mortes no 
RJ chegou a 170. Outros 115 
óbitos estão sob investigação 
das autoridades. São mais de 
2,8 mil casos da doença con-
firmados.

O estado teve 15 novas 
mortes por Covid-19 identi-
ficadas nas últimas 24 horas.

Município do Rio
Na capital do estado, são 

1.996 casos confirmados e 
106 mortes. A doença chegou 
a 143 bairros da cidade, que 
tem 263 casos recuperados.

Na rede municipal, 117 
pessoas estão internadas no 
Hospital Ronaldo Gazolla. 
Destas, 44 estão em leitos de 
terapia intensiva. A unidade 
é considerada referência no 
tratamento do coronavírus.

Copacabana, na Zona Sul, 
é o bairro da cidade com 
mais mortes, com 9 casos. 
Em número de casos con-
firmados está em segundo, 
com 120 registros. Em pri-
meiro lugar está a Barra da 
Tijuca, na Zona Oeste do Rio, 
com 166 casos da doença.

Em número de óbitos, a 
Tijuca, na Zona Norte do Rio, 
vem em segundo lugar, com 
7 mortes. Em terceiro está 
Ipanema, na Zona Sul, com 6 
mortes por Covid-19.

Maio e junho
Na tarde deste domingo 

(12), o ministro da Saúde 
Luiz Henrique Mandetta deu 
entrevista ao repórter Mu-
rilo Salviano, do Fantástico. 
De Goiânia, no Palácio das 
Esmeraldas, sede do gover-
no goiano, Mandetta falou 
sobre os meses que virão.

“A gente imagina que os 
meses de maio e junho serão 
os 60 dias mais duros para 
as cidades. A gente tem di-
ferentes realidades. O Brasil, 
a gente não pode comparar 

com um país pequeno, como 
é a Espanha, como é a Itália, 
a Grécia, Macedônia e até a 
Inglaterra. Nós somos o pró-
prio continente. Sabemos 
que serão dias duros. Seja 
conosco ou qualquer outra 
pessoa”, explicou o ministro.

Ele afirmou que os núme-
ros ainda não refletem a rea-
lidade do problema.

“Primeiro, nós sabemos 
que esses números estão 
subestimados. Dentro do 
que a gente pensava lá no 
início, em fevereiro, fazen-
do simulações com outros 
países, fazendo adequa-
ções pro nosso clima, mais 
ou menos a gente sabia que 
chegaria na primeira quin-
zena de abril a aproximada-
mente com esses números. 
Sabemos também desde o 
início que fizemos a proje-
ção que a segunda quinze-
na de abril seria a quinzena 
que aumentaríamos e que 
o mês de maio e junho se-
riam os meses de maior es-
tresse pro nosso sistema de 
saúde”, afirmou Mandetta.

Secretário de Saúde de Caxias passa 
mal e é internado

Rede estadual de saúde do RJ tem 70% dos leitos de UTI 
ocupados com pacientes com coronavírus O secretário municipal de Saú-

de de Duque de Caxias, José Car-
los de Oliveira, passou mal na ma-
nhã desta segunda-feira durante 
vistoria às dependências do novo 
Hospital Municipal São José. De 
acordo com a prefeitura, ele foi 
encaminhado para a emergência 
do Hospital de Clínicas Mario Lio-
ni, onde passa por exames.

As informações iniciais da 
equipe médica são de que o se-
cretário, que também é médico, 
apresenta um quadro de instabili-
dade cardiológica, sem sintomas 
indicativos de covid-19. Ainda 
segundo a unidade de saúde, seu 
quadro é considerado estável.

Prefeito de Caxias testa 
positivo para o coronavírus

A Prefeitura de Duque de 
Caxias, confirmou, neste do-
mingo, que o prefeito Washin-
gton Reis testou positivo para 
a covid-19. O exame foi realiza-
do no Hospital Pró-Cardíaco, 
em Botafogo, na Zona Sul do 
Rio, onde o gestor permanece 
internado desde a madrugada 
de sábado (11).

Reis está na unidade de tra-
tamento semi-intensiva, e apre-
senta evolução satisfatória. O 
município de Duque de Caxias já 
registrou 81 casos do novo coro-
navírus com 16 mortes.

O secretário de Saúde de Duque de Caxias, José Carlos de Oliveira (17).

Foto: Divulgação / PMDC
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ensando nos 
alunos da rede 
municipal de 
ensino, a Pre-
feitura de São 
João de Me-
riti, através 
da Secretaria 
Municipal de 
E d u c a ç ã o , 
está trans-

mitindo as aulas on-line por 
redes sociais e com interação 
entre professores e alunos.

Em meio à necessidade de 
quarentena por conta do novo 
coronavírus, as aulas presen-
ciais permanecem suspensas, 
entretanto, cada uma das 64 uni-
dades de ensino do município 
administra uma página no Fa-
cebook, onde as atividades são 
disponibilizadas semanalmente 
para que alunos e responsáveis 
visualizem, imprimam e/ou re-
produzam no caderno.

A pasta inovou e está migran-
do a escola física para o ambiente 
virtual, mantendo assim o fluxo 
de aulas e gerindo a grade de en-
sino dos professores. Em poucos 
dias a página da Secretaria de 

PARA TODOSPARA TODOSBaixada

P
Educação no site da prefeitura já 
passou de 19 mil acessos, nela os 
alunos e responsáveis encontram 
um vasto conteúdo didático que 
abrange as turmas de Educação 
Infantil, turmas do 1º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental e do Ensino 
de Jovens e Adultos – EJA.

Paralelo a isso os estudantes 
são orientados a participarem de 
um grupo, na ferramenta de troca 
de mensagens WhatsApp, sendo 
tutelados pelos responsáveis. Nele, 
os alunos podem tirar suas dúvi-
das, fazer perguntas, enviar tarefas 
e manter contato com a escola e 
com seu corpo pedagógico, além de 
receberem o conteúdo do site refe-
rente a sua fase escolar.

Funciona assim: cada aluno 
procura a página da sua escola no 
Facebook, passa a acompanhar as 
aulas e, com o acompanhamento 
de seus responsáveis, participa do 
grupo no WhatsApp. Os professo-
res, diretores e demais membros do 
corpo técnico das unidades acom-
panham os alunos, sempre com 
horários flexíveis para responde-
rem as demandas.

A diretora da E.M. Jansen de 
Melo, Sheila Barros, disse que o ob-

jetivo inicial era ajudar os pais du-
rante a quarentena, porém o projeto 
aumentou. “É uma novidade para 
todos, ninguém estava preparado 
para isso, mas tínhamos que ter 
calma e nos adaptar, jamais imagi-
nei que ia pedir a eles que usassem 
celular, mas isso é uma nova fase no 
ensino”, contou emocionada.

O secretário de Educação, Bruno 
Correia, informou que Meriti ino-
vou ao usar as ferramentas comuns 
da população como o Facebook e o 
WhatsApp, “Optamos por elas uma 
vez que já são aplicativos que estão 
diariamente entre nossa população. 
Ainda que outras ferramentas te-
nham seus méritos não precisamos 
reinventar a roda, estamos traba-
lhando com o que nossa população 
conhece e é por isso que tivemos 
um grande salto de acessos em nos-
so site, nossas escolas estão funcio-
nando, nossos alunos estudando e 
não tivemos problemas”.

A rede municipal tem hoje cer-
ca de 28 mil alunos, um desafio 
que vem sendo superado com 
apoio de toda equipe da pasta. 
“É uma satisfação muito grande 
saber que mesmo nesses tempos 
difíceis, nosso corpo docente não 
para. Sabemos das dificuldades 
envolvidas nessas mudanças, mas 
temos fé e muita força de vontade 
para melhorar diariamente e as-
sim conseguirmos educar nossas 
crianças e jovens para um futuro 
melhor”, afirmou Bruno.

Coronavírus – Meriti adota 
ensino on-line e garante a 
continuidade das aulas

Foto: Divulgação

      Por conta do novo coronavírus, as aulas presenciais permanecem suspensas

Novidade no reforço escolar
O secretário destacou a atuação 

das escolas Rui Barbosa, Maria Ro-
drigues e Iracema Campos como 
exemplos no ensino virtual e in-
formou uma novidade, as aulas de 
reforço no ambiente virtual.

Agora que temos a estrutura 
pronta e em constante aprimora-
mento, vamos mantê-la para que 
seja utilizada como plataforma de 
reforço escolar quando a pandemia 
do novo coronavírus e a quarente-
na acabarem. Isso será fundamen-
tal para ajudar os alunos que pos-
sam precisar de um apoio extra.

Alunos especiais
A rede municipal de ensino 

possui alunos com necessida-
des especiais, e nestes casos, 
uma atenção extra é ofertada 
aos responsáveis. O corpo do-
cente entra em contato com 
eles e propõe a atividade de 
acordo com a necessidade de 
cada aluno, promovendo assim 
a inclusão e abraçando a todos. 
Vale lembrar que uma das uni-
dades que vem trabalhando 
com o ambiente virtual é o Cen-
tro de Atendimento Educacio-
nal Especializado – CAEE.

A Prefeitura de Duque de 
Caxias, através da Secretaria 
Municipal de Transportes e Ser-
viços Públicos, está adotando 
todas as medidas restritivas para 
contenção do novo Coronavírus 
(Covid-19). Uma dessas ações é 
a renovação, por mais 15 dias, 
da suspensão das feiras livres 
no município. A medida tem por 
objetivo a prevenção do contá-
gio e o combate à propagação 
da doença. As feiras livres são 
realizadas nos seguintes bairros: 
Vila Operária (terça-feira), Cen-
tenário (quarta-feira), Cinco de 
Maio (quinta-feira), Vila São Luiz 
(sexta-feira), Jardim Gramacho, 
Figueira, Dr. Laureano, Nova 
Campinas e Xerém (sábado), 
Gramacho, Jardim Primavera, 
Santa Cruz da Serra, Saracuruna, 
Imbariê e Centro (domingo).

Prefeitura de Itaguaí adia todos os prazos do concurso 
público, mas o concurso não está cancelado

Feiras livres suspensas por mais 15 
dias em Duque de Caxias Devido à pandemia do novo 

coronavírus, a Prefeitura de Ita-
guaí e a Fundação CEPERJ (Cen-
tro Estadual de Estatísticas, Pes-
quisas e Formação de Servidores 
Públicos do Rio de Janeiro) re-
solveram adiar todos os prazos, 

atos e aplicação das provas do 
Concurso Público, sem previsão 
para sua realização. A decisão foi 
tomada de acordo com as medi-
das de proteção de saúde e de 
segurança do candidato e cola-
boradores envolvidos.

Foto: Divulgação

Certame não tem previsão para ser realizado

Foto:  Divulgação 
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grave o esta-
do de saúde 
do bebê de 
apenas 2 
meses atin-
gido por 
bala perdi-
da, neste 
d o m i n g o , 
durante um 

tiroteio na Linha Vermelha, na 
altura do Parque das Missões, em 
Duque de Caxias, na Baixada Flu-
minense. O menino está interna-
do no Hospital estadual Adão Pe-
reira Nunes, naquele município. 
A mãe dele, de 41 anos, que tam-
bém ficou ferida, passou por uma 
cirurgia no Hospital Moacyr do 
Carmo, ainda em Caxias, e se en-
contra na Unidade para Pacientes 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência

É
Graves (UPG). A unidade informou 
que ela não corre risco de morrer.

Moradores do Parque das Mis-
sões disseram que equipes da Polí-
cia Militar entraram no Parque das 
Missões atirando. Eles mostraram 
cápsulas que disseram ter sido co-
letadas no comunidade.

— Eles chegaram atirando do 
nada, foi tudo muito rápido. Mas 
infelizmente é sempre assim — dis-
se uma testemunha.

Já Polícia Militar afirmou que 
houve uma ação do Batalhão 
de Choque na Linha Vermelha 
quando, na altura do Parque das 
Missões, criminosos atiraram 
contra os policiais. Em seguida, 
os bandidos fugiram e, no local, 
foram apreendidos um fuzil e 
uma quantidade de drogas.

É grave o estado de saúde de bebê baleado 
junto com a mãe durante tiroteio na Linha 
Vermelha; mulher segue intenada

 Foto: Reprodução

Cartuchos encontrados pelos moradores no Parque das Missões

Encontrado morto em sua 
cela, na manhã deste domingo, 
no Presídio Federal de Mossoró, 
no Rio Grande do Norte, o tra-
ficante Paulo Rogério de Souza 
Paz, vulgo Mica, Mika, ou MK, 
era uma figura conhecida no 
Complexo da Penha. Ex-chefe de 
várias favelas na localidade, Mica 
estava preso desde 2012, quando 
foi preso em Maricá. Antes, em 
2010, ele teve seu nome ligado ao 
do então atacante do Flamengo, 
Adriano Imperador, quando uma 
investigação apurou a compra de 
uma moto pelo jogador no nome 
da mãe do criminoso.

A polícia tinha fixada uma re-
compensa de R$ 5 mil por infor-
mações que levassem ao paradei-
ro de Mica quando chegou até ele 
numa casa de praia em Maricá, em 
pleno fevereiro de carnaval. Infor-
mações levantadas na época dão 
conta de que o traficante havia 
escolhido passar a data festiva na 
cidade da Região dos Lagos com 
outras seis pessoas e que, inclu-
sive, já havia encomendado uma 
peruca para passar despercebido 
nas ruas. Desarmado, o criminoso 
foi levado de helicóptero até a ca-
pital por homens da Polícia Civil. 
Ele alugou a casa por R$ 8 mil.

Dois anos antes, o nome de 
Mica veio a público quando o 
Ministério Público do Rio pediu 
à Polícia Civil que investigasse 
a compra de uma moto pelo 
atacante Adriano Imperador no 
nome da mãe do traficante, Mar-
lene Pereira. Adriano, que é “cria” 
da área, da Vila Cruzeiro, negou 
ter dado o veículo ao traficante 
e foi absolvido pelo Tribunal 
de Justiça do Rio de qualquer 
acusação. Dez anos depois, em 
entrevista ao “ Conversa com Pe-
dro Bial”, da TV Globo, o jogador 
voltou a falar sobre o assunto e, 
desta vez, assumiu ter dado o 
presente ao amigo.

— Não dei uma arma, e sim 
uma moto. Ele é meu amigo de 
infância — declarou.

Comando
A “Casa Verde”, uma das 

fortalezas de Mica, usada para 
controlar o tráfico na região do 
alto do Complexo da Penha, foi 
usada por soldados do Exército 
e pela polícia após a ocupação 
da área. Na época, grampos 
telefônicos feitos pela polícia 
com autorização judicial reve-
laram que o bandido utiliza-
va câmeras nas comunidades 
para proteger seu território das 
ações policiais. A polícia acre-
dita que Mica tenha exercido 
controle sobre o tráfico de dro-
gas nos morros da Fé, do Sere-
no, Caixa d’Água e Chatuba.

Os indícios apontam que ele 
teria se suicidado com um lençol 
em sua cela.

Roubos de rua despencam no Rio, 
mas homicídios crescem em março

Achado morto em cadeia, Mica chefiava venda de 
drogas na Penha e era amigo do ex-jogador Adriano

O isolamento social imposto pela 
pandemia do coronavírus, embora 
tenha provocado a queda dos índi-
ces de crimes contra o patrimônio 
e os autos de resistência no Estado 
do Rio, não alterou o patamar de 
homicídios em março. Números 
que serão divulgados no dia 22 pelo 
Instituto de Segurança Pública do 
Estado (ISP) mostrarão que, na di-
reção oposta a outros indicadores, 
o número de homicídios no Rio, 
comparado a março do ano passa-
do, sofreu até uma pequena alta. Le-
vantamento parcial, que ainda pode 
ser alterado, mostrava um salto de 
344 casos (março de 2019) para 350 
(março de 2020).

Uma autoridade da área de se-
gurança pública disse que a alta re-
lacionada à guerra entre quadrilhas 

rivais, especialmente em Macaé, no 
Norte do estado. Traficantes do Rio 
estariam em confronto com as fac-
ções locais pelos pontos de venda 
de drogas no município. Por outro 
lado, as tabelas parciais do ISP mos-
tram que as mortes por interven-
ção de agentes do Estado (autos de 
resistência) caíram de 132 casos em 
março do ano passado para 104 em 
março deste ano.

O efeito do isolamento é mais 
evidente nos indicadores de roubo. 
De acordo com o ISP, roubos de rua 
despencaram de 11.892 casos (mar-
ço de 2019) para 5.699 casos (em 
março deste ano). A queda se repete 
em roubo de carros - 3.775 casos em 
março de 2019 para 2.429 casos em 
março deste ano - e roubo de cargas 
- 638 casos para 343 casos.

Controle da PM em Niterói próximo a entrada da ponte Rio-Niterói

Foto: Fabiano Rocha

Foto: Divulgação / Seap

Mica em foto de 2012, quando, após ser preso, foi transferido para presídio federal
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c h a m a 
o l í m p i c a 
não está 
mais em 
e x i b i ç ã o 
pública e, 
agora, está 
escondida 
em algum 
lugar ain-

da não revelado no Japão, 
sob a supervisão do Comitê 
Organizador. A informação 
foi divulgada nesta segun-
da-feira por Toshiro Muto, 
que é o principal dirigente 
da Tóquio 2020.

Por conta do adiamento dos 
Jogos Olímpicos para 2021, o 
revezamento da tocha, tradi-
cional evento que dura meses, 
também foi transferido para o 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSTóquio 2020

A
ano que vem. A chama chegou 
a ficar para exibição pública por 
alguns dias, mas a decisão foi ti-
rá-la por conta do surto do novo 
coronavírus, evitando assim, as 
aglomerações.

Será a primeira vez que a 
chama olímpica ficará acessa 
por mais de um ano.

Os organizadores ainda não 
anunciaram um novo calen-
dário para o revezamento da 
tocha, que duraria 121 dias em 
solo japonês neste primeiro se-
mestre. Agora, provavelmente 
será realizado no início de 2021, 
mas ainda sem data fechada.

Os Olimpíadas de Tóquio 
estão previstas para come-
çarem no dia 23 de julho de 
2021, com o fim programado 
para 8 de agosto.

Chama olímpica ficará em 
um lugar secreto até o início 
do revezamento

Chama olímpica é entregue ao japoneses

Foto: Aris Messinis/Pool via REUTERS


