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m i n i s t r o 
da Saúde, 
Nelson Tei-
ch, pediu 
exoneração 
do cargo, 
s e g u n d o 
i n f o r m o u 
comunica-
do da pasta 
à imprensa 

na manhã desta sexta-feira, 15. 
Haverá uma coletiva de im-
prensa nesta tarde para tratar 
sobre o assunto.

A decisão do médico vem 
menos de um mês após ele acei-
tar o cargo, substituindo Luiz 
Henrique Mandetta, demitido 
pelo presidente em 16 de abril.

Essa é a segunda troca no 
Ministério da Saúde em meio 
à pandemia da covid-19, que 
já fez quase 14.000 vítimas e 
202.000 infectados no Brasil. 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSComunicado 

O
O general Eduardo Pazuello, 
hoje número dois da Saúde e 
já cotado para substituir Teich, 
assume o cargo interinamente.

Dessa vez, o desentendi-
mento entre presidente e mi-
nistro envolveu os protocolos 
de liberação da prescrição da 
cloroquina para pacientes 
nos estágios iniciais do novo 
coronavírus.

Atualmente, a recomenda-
ção é que medicamento seja 
usado no tratamento de pacien-
tes em casos graves da covid-19. 
A indicação está prevista em 
protocolo publicado ainda na 
gestão de Mandetta.

Nesta manhã, Bolsonaro 
já havia antecipado a apoia-
dores que o protocolo de uso 
do medicamento seria muda-
do pelo Ministério da Saúde, 
apesar das resistências de 
Teich por conta da falta de 

Nelson Teich pede exoneração 
do cargo de ministro da
Saúde, diz pasta

 Foto: Adriano Machado/Reuters

Nelson Teich e Bolsonaro: conflito entre os dois envolveu a prescrição da cloroquina nos estágios iniciais da covid-19

O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou com vetos o proje-
to aprovado pelo Congresso 
Nacional que amplia os bene-
ficiários do auxílio emergen-
cial de R$ 600. A sanção foi 
publicada na edição desta sex-
ta-feira (15) do "Diário Oficial 
da União".

Com a sanção, o auxí-
lio emergencial poderá ser 
pago a menores de 18 anos 
que forem mães.

O presidente vetou a am-
pliação do benefício para 
profissionais informais que 
não estão inscritos no Ca-
dastro Único. O Congresso 
Nacional especificava pro-

fissões que estariam aptas a 
receber os R$ 600 do gover-
no, como motorista de apli-
cativos, vendedores porta a 
porta, ambulantes de praia, 
agricultores familiares, pes-
cadores e caminhoneiros.

Na justificava para barrar 
as alterações, o governo dis-
se que a proposta de lei feria 
o principio da isonomia por 
privilegiar algumas profissões 
em razão de outras. O Execu-
tivo informou também que 
o Congresso não especificou 
qual seria a origem da verba 
nem o impacto do aumento de 
despesa nas contas públicas.

O governo também vetou 

Auxílio emergencial: Bolsonaro 
sanciona com vetos lei que
 amplia beneficiários

a possibilidade de homens 
solteiros chefes de família de 
receberem em dobro o bene-
fício emergencial. Pelas regras 
vigentes, apenas mães chefes 
de família têm a prerrogativa 
para os R$ 1.200 do auxílio 
emergencial.

A ministra Damares justi-
ficou o veto ao afirmar que a 
ampliação colocaria em risco o 
pagamento adicional às mães 
solteiras, já que o Congresso 
não estabeleceu mecanismos 
para impedir que pais ausen-
tes se colocassem como che-
fes de família de forma fraudu-
lenta para receber o benefício 
ao invés das mães que efetiva-
mente cuidam das crianças.

A lei entra em vigor com a 
sanção, e os vetos terão de ser 
analisados pelo Congresso. Os 
parlamentares podem manter 

ou derrubar a decisão de Bol-
sonaro. Assinam a sanção com 
vetos Bolsonaro e os ministros 
da Economia, Paulo Guedes; 
da Cidadania, Onyx Lorenzoni; 
e da Família, da Mulher e dos 
Direitos Humanos, Damares 
Regina Alves.

Fies
Além da alteração no auxí-

lio emergencial, a lei sanciona-
da pelo presidente permite a 
suspensão das parcelas Fundo 
de Financiamento Estudantil 
(Fies), para os contratos que 
estavam em dia antes do início 
da vigência do estado de cala-
midade pública por conta da 
pandemia, em março.

Auxílio
O auxílio emergencial foi 

criado no início de abril para 

ajudar trabalhadores informais 
diante da crise na economia, 
provocada pela pandemia do 
novo coronavírus. Em linhas 
gerais, pessoas que cumprem 
uma série de requisitos têm di-
reito a três parcelas de R$ 600.

A proposta que amplia os 
beneficiários foi aprovada pelo 
Senado no dia 22 de abril. Entre 
os principais pontos do texto 
encaminhado à sanção, está o 
trecho que dá a pais chefes de 
família solteiros o direito a duas 
cotas do auxílio (R$ 1.200); e a 
inclusão de mães adolescentes 
(com menos de 18 anos) no rol 
de possíveis beneficiárias.

De acordo com o Ministé-
rio da Economia, somente 
a inclusão de pais solteiros 
pode beneficiar 900 mil 
pessoas, com custo estima-
do em R$ 1,6 bilhão.

comprovação cientifica de efi-
cácia e os efeitos colaterais.

“O protocolo deve ser mudado 
hoje porque o Conselho Federal 
de Medicina diz que pode usar 
desde o começo então. É direito do 
paciente”, disse Bolsonaro. “O mé-
dico na ponta da linha é escravo do 
protocolo. Se ele usa algo diferen-
te do que está ali e o paciente tem 
alguma complicação ele pode ser 
processado”, acrescentou.

Além da cloroquina, havia, 
ainda, uma resistência de Teich 
em relação a defender o fim to-
tal do isolamento social, mesmo 
conflito que derrubou Mandet-
ta. Nesses 28 dias no cargo, Tei-
ch não entregou estudos para 
acabar com a quarentena, algo 
que desagradou o presidente, 
segundo seus auxiliares.

Nesta semana, a pasta ha-
via programado a divulgação 

da Estratégia de Gestão de 
Risco da Covid-19, em que 
apresentaria protocolos para 
o isolamento social nos es-
tados. A apresentação, con-
tudo, foi cancelada por falta 
de “consenso”. Além de uma 
resistência dos conselhos dos 
secretários de saúde estadu-
ais e municipais, o governo 
também ficou descontente 
com a proposta.
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governador 
do Estado 
do Rio, Wil-
son Witzel, 
sancionou 
nesta sexta-
-feira (15) o 
projeto de lei 
que obriga 
funcionários 
de farmá-

cias, supermercados, unidades de 
saúde, restaurantes, empresas de 
coleta de lixo, concessionárias de 
transporte, pet shops, postos de 
combustível, bancos, lojas de ma-
teriais de construção a utilizarem 
luvas, máscaras e álcool em gel.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSPandemia

O
O fornecimento do material 

deve ser feito pelos emprega-
dores, que também deverão 
dar orientações sobre como 
utilizar esses materiais. A obri-
gatoriedade é tanto para o setor 
público quanto para o privado.

Estabelecimentos e unida-
des que descumprirem a deter-
minação terão que pagar multa 
de R$ 700.

A lei também obriga o pró-
prio Estado a fornecer esses 
equipamentos a policiais 
civis, militares, agentes do 
Programa Segurança Presen-
te, agentes penitenciários e 
funcionários do Degase.

Witzel sanciona lei que determina 
utiliação de luvas, máscaras e álcool 
em gel em estabelecimentos do RJ

 Foto:  Marcelo Camargo/Agência Brasil

Lei do EPI: funcionários de hospitais e comércio terão que receber luvas e máscaras

O Ministério Público Federal 
(MPF) expediu na quarta-feira nove 
recomendações aos municípios da 
Baixada Fluminense para que se 
abstenham de flexibilizar as medidas 
de distanciamento social. O objetivo 
é que as cidades não apliquem o úl-
timo decreto presidencial  em que 
salões de beleza, barbearias e acade-
mias foram incluídas na lista de ativi-
dades essenciais.

O órgão também pede que os 
municípios apresentem, em um 
prazo de cinco dias, uma avaliação 
de vagas em unidades de saúde, 
caso identificado uma deficiência 
no serviço, a cidade deve fortalecer 
gradualmente as ações de isolamen-
to. As medidas devem ser adotadas 
com base nos critérios definidos em 
documentação técnica e coleta de 

informações estratégicas em saúde.
A medida foi adotada em ca-

ráter preventivo,por conta de 
demandas apresentadas na Jus-
tiça Federal de Duque de Caxias 
sobre outros decretos de serviços 
e atividades essenciais e a indica-
ção da Presidência da República 
de que acionará a Advocacia-Ge-
ral da União (AGU) para fazer o 
novo decreto ser cumprido.

Para o procurador da República 
Julio José Araujo Junior, que assina 
o documento, o governo federal 
não apresentou qualquer justificati-
va técnica, jurídica ou científica para 
a necessidade do funcionamento 
de tais serviços e atividades.

O pedido é baseado na decisão 
do Supremo Tribunal Federal (STF) 
que concede autonomia aos esta-

dos e municípios em suas atuações 
frente ao coronavírus. A recomen-
dação aponta o perigo de uma flexi-
bilização de medidas de isolamento 
social, observada a aceleração do 
contágio e a baixa capacidade do 
sistema de saúde de comportar as 
vítimas da covid-19.

A recomendação aponta que 
o número de casos e de óbitos na 
região é crescente, de modo que a 
a flexibilização do isolamento po-
deria causar ainda mais riscos de 
disseminação do coronavírus. Se-
gundo dados da Secretaria de Esta-
do de Saúde, foram constatados até 
12 de maio, 855 casos em Duque de 
Caxias (RJ), com 125 óbitos. Já em 
Nova Iguaçu o número é de 696 
casos, com 72 mortes. No estado, há 
18.486 casos, com 1.928 óbitos.

Copacabana é o bairro do Rio com o maior 
número de mortes e casos da Covid-19

MPF pede medidas menos flexíveis 
de isolamento social na Baixada O bairro de Copacabana, na 

Zona Sul do Rio de Janeiro, registra 
o maior número de casos confir-
mados (443) e mortes (88) por cau-
sa do novo coronavírus.

De acordo com o Painel Rio 
Covid-19, da Prefeitura, em toda 
a cidade, até as 18h de quinta-
-feira (14), foram registrados 
11.264 casos confirmados e 
1.509 mortes pela doença.

Os números do bairro da Zona 
Sul da cidade superam o de Campo 
Grande, na Zona Oeste, que figura-
va como área de grande contágio 
pelo coronavírus. Campo Grande 
até quinta-feira tinha 375 casos 
confirmados e 83 mortes.

Copacabana é bairro com 
maior população de idosos da 
cidade. Essa é uma das expli-
cações, segundo o especialista 
Sérgio Besserman, para a grande 
quantidade de óbitos no bairro.

Medidas contra o 
coronavírus

Em Copacabana, além da 
proibição de pessoas na areia 

da praia e no mar, a prefeitura 
bloqueou as vagas de estaciona-
mento junto a orla.

Somente moradores podem 
deixar os carros naquelas vagas. E 
monitora através das câmeras do 
Centro de Operações Rio, a concen-
tração de pessoas nas ruas.

No entanto, não há limitação de 
circulação de pessoas ou de veícu-
los pelas principais vias do bairro 
onde o comércio se concentra, 
como ocorre em outros bairros das 
zonas Oeste e Norte.

Em Campo Grande , para evi-
tar as aglomerações de pessoas, a 
prefeitura iniciou na quinta-feira 
da semana passada, o bloqueio 
do calçadão, onde se concentra 
boa parte do comércio do bairro. 
O mesmo aconteceu com o cal-
çadão de Bangu.

Guardas municipais monta-
ram barreiras para reduzir a cir-
culação de pessoas pela região, 
permitindo a abertura e o deslo-
camento apenas para o comér-
cio considerado essencial, como 
supermercados e farmácias.

Centro da cidade de Duque de  Caxias

Os números do bairro da Zona Sul da cidade superam o de Campo Grande, na Zona Oeste

Foto: Cléber Mendes

Foto: Reprodução
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Entrevista

essa vez o pré-candidato a ser entrevistado é Paulo 
Marinho, suplente do senador Flávio Bolsonaro e 
atual presidente estadual do Partido da Social De-
mocracia Brasileira,  o PSDB. Paulo substituiu Gus-
tavo Bebiano, ex-secretário geral do presidente Jair 
Bolsonaro, que viria pré-candidato a prefeito do Rio 
também pelo PSDB. Entretanto, Bebiano morreu no 

dia 14 de março de parada cardíaca em seu sítio em Teresópolis. De-
pois que isso aconteceu, Paulo Marinho passou a ser o candidato do 
PSDB no Rio para a disputa ao cargo de prefeito. 

Antes de aceitar ir para o PSDB, Paulo Marinho era filiado ao Par-
tido Social Liberal, PSL, antigo partido do presidente Jair Bolsonaro. 
Paulo, inclusive, foi um dos articuladores mais importantes da cam-
panha do presidente, oferecendo todo o suporte de comunicação 
e até mesmo dispondo sua própria casa para reuniões e principais 
assuntos do partido. Mas ele disse que se arrepende de tudo isso. 
O pré-candidato conta que apoiar Bolsonaro foi um erro e que ele é 
uma grande decepção. 

“Achei que o presidente Bolsonaro, primeiro, seria grato a popula-
ção brasileira, iria governar para todos os brasileiros e infelizmente foi 
uma grande decepção. Eu me arrependo profundamente de ter me 
ocupado desse projeto político […] Era um projeto de união do Brasil. 
Eu achava que ele tinha um sentimento de gratidão pela população 
brasileira e que iria governar para todos”, disse Paulo Marinho. 

 Mudança para o PSDB
Depois que saiu do PSL, Paulo Marinho articulou sua ida ao PSDB 

com o governador de São Paulo, João Dória.
“Eu deixei o PSL, aceitei o convite do governador João Dória e as-

sumi a presidência do diretório no momento em que, a presidência 
nacional do PSDB, quem assumia era o ex-deputado Bruno Araújo, 
que é hoje o presidente do PSDB nacional. O Bruno assumiu e pro-
pôs fazer uma intervenção do diretório do PSDB aqui no Rio e com a 
intervenção do diretório ele me indicou como o novo presidente do 
partido, para que eu pudesse fazer o trabalho que está em curso ain-
da de reestruturação do partido. O partido nos últimos anos serviu 
a poucos e se distanciou cada vez mais da população do Estado do 
Rio de Janeiro, culminando com a eleição de 2018, que não elegeu 
nenhum deputado federal. Então eu acho que ali foi o fundo do poço 
para o PSDB do Rio de Janeiro.  Eu tenho repetido um mantra que o 
governador (Dória) passou pra mim quando pediu que eu assumis-
se a presidência. Ele me disse: Paulo, traga jovens e mulheres para o 
partido. Esse é o futuro do PSDB”, disse Paulo Marinho. 

Rio pós-pandemia e o investimento 
na economia, cultura e turismo 

Paulo Marinho também falou sobre a importância de se cuidar 
dos setores de economia, cultura e turismo na cidade do Rio, espe-
cialmente no momento pós-pandemia de coronavírus. Para ele, é e 
será importante dar mais visibilidade aos seguimentos. 

“Nós vamos encontrar um ambiente totalmente adverso quan-
do essa pandemia passar. Nós temos que gerar emprego. As pessoas 
estão desempregadas. Já pesou o que vai acontecer com a economia 
do Rio? Hotéis fechados […] você precisa colocar alguém no coman-
do dessa cidade a partir do ano que vem que consiga resgatar o mí-
nimo de esperança para essa população e não tem outro caminho: 
Tem que gerar emprego”, disse.

Sobre o investimento na cultura carioca, Paulo Marinho tem 
em seus planos trazer grandes empresários investidores no 
setor. Um desses grandes empresários pensados por ele é Zé 
Victor Oliva, um dos mais respeitados produtores de eventos e 
dono de agências no Brasil.  

 “Temos uma estrutura de belezas naturais e de atrações para a 
cidade. Meu filho fez uma estrutura de construir uma roda gigante 
ali na região do Porto do Rio de Janeiro. Tem lá um investimento ma-
ravilhoso de um grupo privado que não teve um apoio da prefeitura 
para fazer o que fez”, completou.

“Eleito prefeito do Rio de Janeiro, vou transformar essa área de 
entretenimento e eventos da cidade. Eu vou botar para quebrar. Vou 
criar um calendário de eventos para cidade, chamar investidores. 
Vou trazer os principais empreendedores de São Paulo, chamar essa 
garotada que está fazendo evento na cidade. Eu vou me dedicar pes-
soalmente a isso”, destacou o pré-candidato.

Paulo Marinho também falou sobre seus planos para a área 
urbana do Rio de Janeiro e em como esse setor pode ser fortale-
cido. Ele citou a importância de se revitalizar o Jardim de Alah, 
na divisa entre os bairros de Ipanema e Leblon, como área de en-
contros e produção de comércio. Na visão de Paulo, esse espaço 
também seria importante para as comunidades em volta da Zona 
Sul, como por exemplo a Rocinha. 

“A Zona Sul do Rio de Janeiro é cercada de favelas. Se você benefi-
cia a Zona Sul, você está beneficiando as comunidades […] É isso que 
tem que fazer. Revitalizar uma área nobre daquela como a do Jardim 
de Alah e entregar na mão da iniciativa privada, para que, com o di-
nheiro privado fazer com que ali se torne uma importante área de 
lazer e com qualidade de vida para a população. Deixa aquilo do jeito 
que está por quatro anos. Aí o Crivella quer ser prefeito de novo?  Não 
dá. Volta para casa, volta para a igreja. Vai pregar um pouco”, disse.

Cedae
Quando questionado sobre os problemas envolvendo a Cedae 

do fornecimento de água suja a população, que ainda não teve um 
capítulo final, ele diz que tudo na empresa seria melhor se ela já esti-
vesse sido privatizada, algo que ele defende que aconteça.

“No meu ponto de vista a Cedae já devia ter sido privatizada 
há muito tempo. É uma empresa que já está pronta para isso. Ela 
só não foi privatizada pelos motivos errados. Desde a época lá 
do Cabral, presidente da Assembleia, e do Marcelo Alencar go-
vernador,  que queria privatizar e o Cabral não deixou e brigou 
com ele porque não queria”, disse.

D

 A aliança de Crivella com os Bolsonaro 
Paulo também falou sobre o ajuntamento de Crivella com a 

família Bolsonaro. Ele diz que essa é a última tentativa do atual 
prefeito de se reeleger, mas que pode não dar certo. Além disso, 
o pré-candidato também afirmou que ‘Crivella é carta fora do ba-
ralho’ e que não ganha essas eleições.

“Essa última tentativa do Crivella de buscar a genitora do 
01,02 e 03 (se referindo a mãe dos três filhos de Bolsonaro, Edu-
ardo, Carlos e Flávio) para ser candidata a vice, foi a última carta-
da que ele deu para tentar sobreviver nessa eleição. Ele está com 
os dias contados. Crivella não será prefeito a partir de janeiro do 
ano que vem. O Crivella é carta fora desse jogo. Ele não conse-
guiu eleger o filho como deputado federal com o mesmo nome 
dele, Marcelo Crivella Filho. Como vai me dizer que agora o Cri-
vella vai ganhar?”,  comentou o pré-candidato.

O pré-candidato também disse que, por mais que haja essa tentati-
va de trazer os Bolsonaro para perto, não é algo que surtirá efeitos. Pelo 
menos não se o presidente Bolsonaro não der a autorização.

“Eles não são de dar carona. O apoio dos filhos não soma nada para 
o Crivella. Não soma nada. O apoio da ex-mulher dele também não 
soma nada. Ou o capitão (Bolsonaro) assina em baixo, ou então é tudo 
mímica. Não adianta o Flávio, o Carlos, o Eduardo, a mãe deles quere-
rem ser parte do projeto do Crivella achando que isso vai dar vitória a 
ele, porque não vai dar. Pode esquecer”, disse. 

O perfil do novo prefeito
Paulo diz que o novo prefeito do Rio de Janeiro será aquele que conse-

guirá falar com todas as forças políticas e prol de melhorias para a cidade.
“Quem vai ganhar é o candidato que unir as forças políticas do Rio 

de Janeiro, que precisam se unir em torno de um nome que possa re-

presentar a salvação do Rio de Janeiro. E essa força política tem que go-
vernar junto com os outros partidos. Os partidos de centro e de direita 
tem que se unir para encontrar um nome que represente um projeto 
político sério de salvação. Se essa escolha do próximo prefeito do Rio 
de Janeiro não for uma escolha acertada, o preço que a população da 
Cidade do Rio vai pagar nos próximos quatro anos é imenso”, disse.

Prefeito Bruno Covas também acompanhou a entrevista
Durante a Live com Tadeu Vieira, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, co-

mentou e parabenizou o pré-candidato pela entrevista. Os dois, tanto Tadeu, 
quanto Paulo, também o parabenizaram pelo trabalho que ele vem fazendo em 
meio a pandemia e também em meio ao seu tratamento contra um câncer.

“O Bruno é nota dez. Ele pra mim é uma inspiração. Vamos gover-
nar o Rio de Janeiro com base naquilo que ele vem fazendo lá em São 
Paulo”, disse Paulo Marinho.



Prefeitura 
de Duque 
de Caxias 
foi uma 
das cidades 
p i o n e i r a s 
ao estabe-
lecer como 
obrigatório 
o uso da 
máscara fa-

cial em locais públicos, através 
do Decreto Municipal n° 7562, 
assinado pelo prefeito Wa-
shington Reis. Sendo assim, a 
Fundec - Fundação de Apoio 
à Escola Técnica, Ciência, Tec-
nologia, Esporte, Lazer, Cultu-
ra e Políticas Sociais, de forma 
voluntária, decidiu produzir e 
distribuir máscaras de prote-
ção facial à população. A pro-
dução acontece diariamente 
em uma das unidades da Fun-
dação, localizada no Grama-
cho, onde cerca de dez volun-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

A
tários, entre professores, alunos 
e funcionários, participam dos 
processos de costura e finaliza-
ção desses equipamentos.

Atuando desde o início da 
corrente solidária, a Assistente 
Patrimonial, Andréia Marssau, 
contou que é gratificante par-
ticipar desse ato humanitário, 
que vem salvando diversas vi-
das em Duque de Caxias. "Fazer 
parte disso é um ato de solida-
riedade e amor ao próximo", rei-
terou Andréia.

A fase da distribuição atendeu 
aos servidores municipais que 
estão na linha de frente prestan-
do serviços essenciais à popula-
ção da cidade, e as pessoas que, 
em busca do auxílio emergen-
cial, se aglomeravam em filas 
das agências bancárias da Caixa 
Econômica Federal. As entregas 
ocorreram nas agências dos qua-
tro distritos do município.

O presidente da Fundec, 

professor Joilson Cardoso, 
disse que quando a Funda-
ção começou o processo de 
doação das máscaras, poucas 
pessoas utilizavam o equipa-
mento de proteção e a medi-

Fundec já distribuiu mais de 17 
mil máscaras de proteção facial
 à população de Duque de Caxias

Foto: Reprodução/Redes Sociais

A produção acontece diariamente em uma das unidades da Fundação, localizada no Gramacho

da em que as entregas foram 
aumentando, os cidadãos 
ficaram mais conscientes da 
importância do uso da más-
cara. "Quem usa a máscara, 
está protegendo a si mesmo e 

ao próximo. Nesse momento 
precisamos estar unidos nes-
sa corrente solidária para sal-
varmos vidas", complemen-
tou o presidente.

A Prefeitura de Itaguaí 
publicou no Jornal Oficial 
uma Resolução nº 06/2020 
instituindo regime especial 
para desenvolvimento das 
atividades escolares na Rede 
Municipal. A medida é válida 
enquanto perdurar a situação 
de emergência causada pelo 
novo Coronavírus. As aulas 
presenciais estão suspensas 
desde o dia 16 de março.

Segundo a resolução 
da Secretaria Municipal de 
Educação, as atividades es-
colares não presenciais serão 
desenvolvidas da seguinte 
forma: por meio da platafor-
ma digital “Itaguaí – Minha 
Escola” para os alunos que 
possuem acesso à rede de in-
ternet ou atividades impres-
sas pelas unidades escolares, 
entregues aos pais, respon-
sáveis ou alunos maiores 
para aqueles que não pos-
suem acesso à internet.

O acesso à plataforma 
digital será disponibilizado 
pela equipe pedagógica da 

unidade escolar em que o 
aluno estiver matriculado. 
De acordo com a SMEC, as 
atividades não presenciais 
com o tempo destinado a 
cada uma, serão postadas 
na plataforma pelo respecti-
vo professor de cada turma 
ou disciplina. Já o conteúdo 
impresso a ser entregue aos 
pais, responsáveis ou alunos 
maiores deverão correspon-
der às atividades postadas 
na plataforma.

A resolução, contudo, 
orienta que o tempo de ati-
vidade escolar não presen-
cial do ensino fundamental 
será computado para fins 
de integralização da carga 

horária e da quantidade de 
dias letivos fixada em con-
formidade com a Medida 
Provisória n° 934 de abril de 
2020, desde que a unidade 
escolar, juntamente com os 
professores, mantenham o 
acompanhamento das ativi-
dades e comprove a partici-
pação dos alunos.

Os alunos de ensino fun-
damental deverão realizar 
as atividades não presenciais 
no caderno e registrar a data 
de sua realização, tendo em 
vista que, num possível re-
torno às aulas presenciais, 
deverão apresentar as ativi-
dades ao professor da res-
pectiva disciplina.

Nova Iguaçu registra aumento de 52 
casos e 9 mortes por covid-19 em 24h

Prefeitura de Itaguaí oferecerá 
atividades não presenciais A Secretaria de Esta-

do de Saúde – SES divul-
gou na tarde desta quin-
ta-feira (14), mais um 
boletim com o número 
de casos de Covid-19 em 
Nova Iguaçu.

O relatório aponta que 
há 750 pessoas estão in-
fectadas com o novo co-
ronavírus e 84 mortes. 
Nas últimas 24 horas, se-
gundo o relatório da SES, 
houve um aumento de 52 
casos confirmados e nove 
novas mortes provocadas 
pelo novo coronavírus.

De 10 a 19 anos – 02 
meninas e 01 menino

De 20 a 29 anos – 50 
mulheres e 33 homens

De 30 a 39 anos – 112 
mulheres e 93 homens 

De 40 a 49 anos – 93 
mulheres e 83 homens

De 50 a 59 anos – 64 
mulheres e 69 homens

De 60 a 69 anos – 30 
mulheres e 47 homens

De 70 a 79 anos – 21 
mulheres e 20 homens

Acima de 80 anos – 14 
mulheres e 12 homens

Foto: Divulgação
Não identificados – 1
Faixa etária dos óbitos 

por covid-19:
De 20 a 29 anos – 01 

homem
De 30 a 39 anos – 03 

mulheres e 01 homem
De 40 a 49 anos – 08 

mulheres e 04 homens
De 50 a 59 anos – 08 

mulheres e 09 homens
De 60 a 69 anos – 04 

mulheres e 15 homens
De 70 a 79 anos – 11 

mulheres e 06 homens
Acima de 80 anos – 06 

mulheres e 07 homens

Não identificados – 1
É importante destacar 

que o boletim trata apenas 
dos pacientes atendidos 
nas unidades de saúde 
do município. No Estado 
Rio já estão computados 
19.467 casos confirma-
dos e 2.247 óbitos por 
coronavírus (Covid-19) 
no estado. Há ainda 887 
óbitos em investigação 
e 187 foram descartados. 
Até o momento, entre os 
casos confirmados, 14.818 
pacientes se recuperaram 
da doença.
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oliciais da 
D e l e g a -
cia de Re-
pressão às 
Ações Cri-
minosas Or-
ganizadas e 
Inquéritos 
E s p e c i a i s 
(Draco-IE) 
prenderam 
em flagran-

te, na tarde desta quinta-feira, o 
miliciano Reginaldo de Carva-
lho dos Santos. Ele foi captura-
do em Campo Grande, na Zona 
Oeste do Rio, e faz parde da 
quadrilha de Wellington da 
Silva Braga, o Ecko, responsá-
vel pelo maior grupo parami-
litar do estado.

De acordo com o delegado 
Gabriel Ferrando, Reginaldo era 
responsável por cobrar taxas 
de empresas de telefonia que 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFlagrante

P
desejassem instalar antenas em 
Campo Grande. Os milicianos co-
locavam bloqueadores de sinais 
em uma antena de telefonia do 
bairro, dividida por várias ope-
radoras, para obrigar as compa-
nhias a pagarem um valor a eles 
mensalmente.

"Informes coleados pela es-
pecializada dão conta de que a 
milícia estaria iniciando práti-
cas extorsionárias em desfavor 
de operadoras de telefonia com 
ameaças de interromper o fun-
cionamento de pontos de re-
des, em troca do fornecimento 
de quantias em dinheiro pagas 
mensalmente por este tipo de 
empresa", o delegado contou.

Reginaldo foi capturado no 
estacionamento de um mercado, 
no momento em que recebia o 
dinheiro referente ao pagamento 
das extorsões. Ele foi encontrado 
com uma pistola calibre .40, com 

numeração raspada e munições, 
R$ 5 mil, obtido através de extor-
são, anotações de cobranças e um 
carro roubado.

Ainda de acordo com o dele-
gado, o miliciano já tem passa-
gens pela polícia por fazer par-
te de grupos paramilitares. Ele, 
inclusive, foi preso no ano pas-
sado em uma operação da 50ª 
DP (Itaguaí) contra a milícia.

"As ações desencadeadas on-

Draco prende miliciano da 
quadrilha de Ecko que 
extorquia empresas de telefonia

Foto:Divulgação / Polícia Civil

Material encontrado com o miliciano

tem fazem parte de uma série de 
operações da Draco, visando à re-
pressão a grupos criminosos no 
formato de milícia atuantes na 
Zona Oeste e regiões vizinhas", 
Ferrando reforçou, acrescentan-
do que o miliciano vai responder 
por porte de arma de fogo com 
numeração suprimida, extorsão 
e milícia privada.

Além de Campo Grande, a 
quadrilha de Ecko também atua 

em outros bairros da Zona Oeste, 
como Paciência e Santa Cruz. O 
grupo paramilitar possui ramifi-
cações em outros municípios da 
Região Metropolitana e Baixada 
Fluminense.

Ecko é um dos criminosos 
mais procurados do estado e 
existe uma recompensa de R$ 
10 mil do Disque Denúncia para 
quem der informações sobre seu 
paradeiro.

Um confronto entre poli-
ciais e criminoso deixou um 
suspeito ferido, na manhã 
desta sexta-feira, na Man-
gueira, na Zona Norte do Rio. 
Segundo a PM, agentes fa-
ziam patrulhamento na Rua 
Frederico Sussekind quando 
foram atacados por homens 
armados no interior da comu-
nidade. Houve confronto.

O baleado foi encontrado 
em uma busca realizada no 
local após o cessar dos tiros. 
Segundo a PM, um fuzil, um 
carregador, drogas e dois rá-
dios transmissores foram en-
contrados com ele. Ele foi so-
corrido para o Hospital Souza 
Aguiar, no Centro e a ocorrên-
cia foi registrada na Delegacia 
de Homicídios da Capital. 

Operação policial no Complexo do Alemão provoca 
intenso tiroteio na manhã desta sexta-feira

Suspeito é ferido em confronto 
com a PM na Mangueira

Moradores do Complexo 
do Alemão, na Zona Norte 
do Rio, relatam intenso ti-
roteio durante uma opera-
ção integrada das polícias 
Civil e Militar na comuni-
dade na manhã desta sexta-
-feira (15).

Às 7h45, imagens mos-
traram a movimentação de 
militares, armados com fu-
zis, pelas ruas da localidade 
conhecida como Alvorada. 
Pelas redes sociais, mora-
dores informavam que os 
confrontos começaram logo 
no início da manhã, junto 
com som de bombas.

Segundo o porta-voz da 
PM, coronel Mauro Fliess, 
um policial militar foi atin-
gido sem gravidade por es-
tilhaços durante confronto 
na localidade Loteamento.

No mesmo horário,  um 
veículo blindado da PM 
tentava passar  pelas r uas 
estreitas do Alemão,  que 
tinham barras de ferro 
para dif icultar  a  mov i-
mentação dos agentes.

Não havia informações 

Imagens mostraram a movimentação de militares, armados com fuzis, pelas ruas da localidade

Material apreendido na ação

Foto: Reprodução

oficiais sobre feridos, pri-
sões ou apreensões até a 
última atualização desta re-
portagem.

No mesmo horário, um ve-
ículo blindado da PM tenta-
va passar pelas ruas estreitas 
do Alemão, que tinham bar-
ras de ferro para dificultar a 
movimentação dos agentes.

Não hav ia informações 
of iciais  sobre feridos,  pri-
sões ou apreensões até a 
última atualização desta 
reportagem.

Mais operação
Ainda na manhã desta 

sexta-feira (15), policiais do 
4º BPM (São Cristóvão) fa-
ziam uma operação na co-
munidade do São Carlos, na 
Zona Norte da cidade.

Desde as primeiras horas 
da manhã, moradores tam-
bém relataram intenso tiro-
teio na região, no bairro do 
Estácio. Não havia informa-
ções oficiais sobre prisões ou 
apreensões até a última atua-
lização desta reportagem.

Foto: Divulgação / Polícia Militar
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Por dentro da fama
tsantanna2904@gmail.com

a tarde dessa 
última terça, 
(12) o jornalista 
mais Famoso 
e o mais polê-
mico do Brasil, 
se assim posso 
dizer Léo Dias, 
divulgou em 
sua coluna no 
portal UOL 

uma matéria sobre um famoso ba-
tom redutor de medidas Lip4Slim. 
Vale lembrar que o batom foi usado 
por diversas celebridades e uma de-
las Kelly Key, a cantora relatou em 
suas redes sociais alguns benefícios 
que o produto havia lhe proporcio-
nado. A matéria divulgada pelo 
jornalista afirmava  que a empresa 
responsável pelo batom estaria 
sendo investigada pelo Ministério 
Público do Estado de São Paulo 
(MPSP). E a nossa coluna foi atrás 
de uma das sócias da empresa a 
VS LAB e pediu um esclarecimen-
to dos fatos, onde diz: “Gostaria de 
esclarecer que a matéria feita pelo 
Léo Dias, tão repercutida e tão re-
plicada por outros blogs e meios 
de comunicação, NÃO reflete a 
total veracidade dos fatos. 

Nem a VS Lab, empresa fabri-
cante do Lip4Slim, e nem a Vivia-
ne Salvetti estão sendo investiga-

dos pelo MP, apenas recebemos 
uma notificação para ESCLARE-
CIMENTO da denúncia de um 
suposto “cliente” que alegava ter 
comprado um produto maléfi-
co. Só que este “tal cliente”, mal 
intencionado, diz ter comprado 
o Lip4Slim em uma data que o 
mesmo NEM se quer estava sen-
do COMERCIALIZADO ainda. 
Nosso corpo jurídico já prestou 
todos os esclarecimentos SOLICI-
TADOS pelo MP a dois meses atrás 
e, talvez, o processo AINDA esteja 
constando devido ao surgimento 
da Pandemia, fato que colocou 
em casa diversos profissionais de 
diversas áreas no Brasil e no Mun-
do. Estamos tranquilos e temos 
desde a criação das nossas pági-
nas, todos os testes disponíveis 

O Hair Stylist e Maquia-
dor Roni Fernandes, é 
muito conhecido na Zona 
Oeste do Rio de Janeiro, 
pelos belíssimos traba-
lhos. O profissional já fez 
a produção de algumas 
famosas, entre estas Pau-
linha Abelha, vocalista da 
banda Calcinha Preta, e as 

atrizes Carol Nakamura e 
Aline Riscado. 

Após 18 anos de profis-
são, o profissional mos-
trou que sabe o que faz, 
ele está com passagem 
comprada para Europa e se 
tornar Embaixador de uma 
marca de cosméticos mui-
to conhecida nos salões.N

Empresa de batom emagrecedor 
é envolvida em polêmica 

Cabeleireiro queridinho 
das Mulheradas

para quem quiser acessar. Garanto 
que nosso produto FUNCIONA e é 
uma grande inovação, por isto cha-
ma tanto a atenção de empresas e 
pessoas MAL intencionadas que 
gostariam de poder comercializar 
algo semelhante, mas não podem 
pq temos a PATENTE MUNDIAL 
da idéia. Então, só para finalizar, 
consideramos isto normal, já es-
perávamos e estamos preparados 
para nos defender destes ataques, 
esclarecendo quaisquer dúvidas 
e/ou notificações que possam vir 
a surgir. Assim como recebemos a 
notificação do MP, também já rece-
bemos uma outra da Anvisa, já esta 
referente a rotulagem do nosso 
lote 01 destinado UNICAMENTE a 
AÇÕES DE MARKETING, também 
já resolvido por nós.”

Thiago Santanna

Foto: Divulgação/Assessoria

A atriz e apresentadora Renata Banha-
ra, faz o balanço de como foi a comemora-
ção de seu aniversário de 45 anos, realiza-
do na última sexta-feira, 08 de maio.

Engajada em defesa das mulheres, 
este ano Banhara optou em festejar de 
forma diferenciada a data, e a loira reali-
zou um pedido aos seus fãs e amigos atra-
vés das redes sociais, onde pediu que as 
pessoas que gostassem dela, ao invés de 
gastarem dinheiro comprando presente 
para ela, que pudessem trocar o valor do 
presente, de uma forma muito especial, 
realizando uma doação para o CAE - Cen-
tro de Acolhimento Especializado para 
Mulheres Vítimas de Violência, que fica 

situado no bairro de Santo Amaro, na 
zona sul de São Paulo.

O CAE que é conveniado com a Prefei-
tura, realiza um trabalho importantíssi-
mo por profissionais voluntariados, que 
presta cuidado e proteção as mulheres 
que sofreram violência.

Renata que já atua como voluntaria 
no projeto "Sentinela do Bem", o qual da 
apoio às mulheres afetadas pela agres-
são, com o acolhimento humanizado 
nas Delegacias e Delegacias da Mulher, 
agora também ajuda o CAE, que atual-
mente atende 80 pessoas que sofreram 
violência, mas que possui capacidade 
para atender até 110 mulheres com filhos, 

dando todo o suporte necessário, que vai 
desde a moradia por tempo indetermi-
nado, seis refeições, materiais de higiene, 
atenção total 24 horas, além da equipe de 
segurança no local.

Na sexta-feira no dia de seu aniver-
sário, Renata passou o dia inteiro na 
unidade, onde todas devidamente para-
mentadas com as exigências e seguindo 
atentamente as recomendações das au-
toridades de saúde para frear a dissemi-
nação do novo coronavírus (COVID-19), 
com a utilização de máscaras, evitando 
aglomerações entre si e inclusive lavando 
as mãos com água corrente e sabonete 
muita frequência.

Renata Banhara comemora o sucesso de 
arrecadações em seu aniversário de 45 anos

Foto: Divulgação/assessoria

Foto: Instagram
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Vasco en-
trou de vez 
na onda de 
c o m b a t e 
ao coro-
navírus. O 
clube ini-
ciou, nesta 
sexta-fei-
ra, a venda 
de um kit 

que inclui máscara e álcool 
em gel personalizados com o 
a Cruz de Malta e a tradicional 
faiza diagonal do uniforme. A 
ação faz parta da campanha 
Vasco Solidário, em que parte 
da receita será revertida em 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCuidados

O
produtos para o uso diário dos 
funcionários do Clube e em 
doações para comunidades ca-
rentes, como a Barreira do Vas-
co e outras a serem definidas. 

O kit para que os torce-
dores se protejam da pan-
demia tem o valo de R$ 
29,90. A máscara de algo-
dão possui tripla camada 
de proteção e o frasco de 
álcool em gel é de 500ml. 
Nos primeiros 15 dias,  a 
venda será realizada ape-
nas por meio dos perfis das 
lojas oficiais Gigante da 
Colina nas redes sociais, 
com sistema de deliver y. 

O Vasco da Gama vai abrir 
mão de royalties a que tem di-
reito, em parceria com as em-
presas licenciadas BEME Sports 
e Laboratório Brasileiro de Bio-

Vasco lança kit 
personalizado com 
máscara e álcool em gel

O kit para os torcedores tem o valor de R$ 29,90. A máscara de algodão possui tripla camada de proteção e o frasco de álcool em gel é de 500ml

logia. O clube afirma que a prio-
ridade no momento é  ajudar o 
máximo de pessoas. Os jogado-
res do elenco profissional tam-
bém vão receber um kit cada.

As vendas para todo o Brasil 
serão realizadas no site www.vas-
coboutique.com.br. Os pedidos já 
podem ser feitos e as entregas têm 
início a partir deste sábado.

ESPORTES


