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presidente 
Jair Bolso-
naro sancio-
nou a lei que 
cria o Progra-
ma Nacional 
de Apoio 
às Micro-
empresas e 
E m p r e s a s 
de Pequeno 
Porte (Pro-

nampe). A Lei nº 13.999/2020, 
que abre crédito especial no valor 
de R$ 15,9 bilhões, foi publica-
da no Diário Oficial da União e 
entra em vigor hoje. O objetivo 
é garantir recursos para os pe-
quenos negócios e manter em-
pregos durante a pandemia do 
novo coronavírus no país.

Pelo texto, aprovado no fim 
de abril pelo Congresso, micro 
e pequenos empresários pode-
rão pedir empréstimos de valor 
correspondente a até 30% de 
sua receita bruta obtida no ano 
de 2019. Caso a empresa tenha 
menos de um ano de funciona-
mento, o limite do empréstimo 
será de até 50% do seu capital 
social ou a até 30% da média de 
seu faturamento mensal apura-
do desde o início de suas ativi-
dades, o que for mais vantajoso.

As empresas beneficiadas as-
sumirão o compromisso de pre-
servar o número de funcionários 
e não poderão ter condenação 
relacionada a trabalho em condi-
ções análogas às de escravo ou a 
trabalho infantil. Os recursos re-
cebidos do Pronampe servirão ao 
financiamento da atividade em-
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O
presarial e poderão ser utilizados 
para investimentos e para capital 
de giro isolado e associado, mas 
não poderão ser destinados para 
distribuição de lucros e dividendos 
entre os sócios.

As instituições financeiras par-
ticipantes poderão formalizar as 
operações de crédito até três me-
ses após a entrada em vigor des-
ta lei, prorrogáveis por mais três 
meses. Após o prazo para contra-
tações, o Poder Executivo poderá 
adotar o Pronampe como política 
oficial de crédito de caráter perma-
nente com o objetivo de consoli-
dar os pequenos negócios.

Deverá ser aplicada ao valor 
concedido a taxa básica de ju-
ros, a Selic, atualmente em 3%, 
acrescidos de 1,25%. O prazo para 
pagamento do empréstimo será 
de 36 meses. Os bancos que ade-
rirem ao programa entrarão com 
recursos próprios para o crédito, 
a serem garantidos pelo Fundo 
Garantidor de Operações (FGO-
-BB) em até 85% do valor.

Os empréstimos poderão 
ser pedidos em qualquer banco 
privado participante e no Banco 
do Brasil, que coordenará a ga-
rantia dos empréstimos. Outros 
bancos públicos que poderão 
aderir são a Caixa Econômica 
Federal, o Banco do Nordeste 
do Brasil, o Banco da Amazônia 
e bancos estaduais. É permitida 
ainda a participação de agências 
de fomento estaduais, de coo-
perativas de crédito, de bancos 
cooperados, de instituições inte-
grantes do Sistema de Pagamen-
tos Brasileiro, das fintechs e das 

Governo sanciona lei que 
cria programa de apoio 
às microempresas

 Foto: Divulgação

Alexandre Ramagem teria sido o delegado que falou sobre Operação Furna da Onça a Flávio Bolsonaro

O empresário Paulo Marinho 
deve falar à Polícia Federal (PF) 
nesta quarta-feira (20), no Rio de 
Janeiro. O depoimento deve ocor-

rer às 15 horas, segundo informa-
ções.

Na semana passada, Marinho 
afirmou, em entrevista, que Flá-

Paulo Marinho deve falar nesta 
quarta (20) à PF no Rio

vio Bolsonaro foi avisado por um 
delegado da PF da Operação Fur-
na da Onça, que deixaria Fabrício 
Queiroz, seu ex-assessor, em evi-
dência.

Nesta segunda-feira (19), o em-
presário disse que tem "elemen-

tos que comprovam" seu relato. 
Marinho foi um dos principais 
apoiadores da campanha presi-
dencial que elegeu Jair Bolsonaro 
e é suplente de senador de Flávio.

Com as declarações, a Procu-
radoria-Geral da República pediu 

depoimento de Marinho no âmbi-
to do inquérito que está no Supre-
mo Tribunal Federal (STF) e apura 
suposta interferência política de 
Bolsonaro na PF, com base em 
acusações de Sergio Moro, ex-mi-
nistro da Justiça.

organizações da sociedade civil 
de interesse público de crédito.

A lei foi sancionada 
com quatro vetos

Um dos trechos vetados previa 
que os bancos deveriam conceder 
o financiamento no âmbito do Pro-
nampe, mesmo que a empresa tives-
se anotações em quaisquer bancos de 
dados, públicos ou privados, de restri-
ção ao crédito, inclusive protesto.

Para o governo, essa medida 
contraria o interesse público, bem 
como os princípios da seletividade, 
da liquidez e da diversificação de 
riscos, ao possibilitar que empre-
sas que se encontrem em situação 
irregular, bem como de insolvên-
cia iminente, tome empréstimo, 
em potencial prejuízo aos cofres 
públicos. Além disso, com dispo-
sitivo proposto, as instituições fi-
nanceiras poderiam direcionar as 
operações de crédito sob garantia 
do Pronampe para o pagamento de 
dívidas de suas próprias carteiras.

Acesso ao crédito
De acordo com pesquisa do Ser-

viço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae), em 
parceria da Fundação Getúlio Var-

gas, cresceu em 8 pontos percentu-
ais a proporção de empresários que 
buscou crédito entre 7 de abril e 5 
de maio deste ano. O levantamento 
mostra ainda que 90% das empre-
sas de micro e pequeno porte regis-
tram queda nas receitas.

Entretanto, o mesmo estudo 
mostra que 86% dos pequenos 
empresários que buscaram crédi-
to para manter seus negócios não 
conseguiram ou ainda têm seus 
pedidos em análise. Desde o início 
das medidas de isolamento no Bra-
sil, apenas 14% daqueles que solici-
taram crédito tiveram sucesso.

A pesquisa, realizada entre 30 
de abril e 5 de maio, ouviu 10.384 
microempreendedores individuais 
(MEI) e donos de micro e pequenas 
empresas de todo o país. Essa é a 3ª 
edição de uma série iniciada pelo 
Sebrae no mês de março, pouco 
depois do anúncio dos primeiros 
casos da doença no país.

O levantamento da entidade 
confirma uma tendência já iden-
tificada em outras pesquisas do 
Sebrae, de que os donos de peque-
nos negócios têm, historicamente, 
uma cultura de evitar a busca de 
empréstimo. Mesmo com a queda 
acentuada no faturamento, 62% 

não buscaram crédito desde o co-
meço da crise. Dos que buscaram, 
88% o fizeram em instituições ban-
cárias. Já entre os que procuraram 
em fontes alternativas, parentes e 
amigos (43%) são a fonte de em-
préstimos mais citada, seguidos de 
instituições de microcrédito (23%) 
e negociação de dívidas com forne-
cedores (16%).

Para o Sebrae, esse comporta-
mento pode ter diversas razões, 
entre elas as elevadas taxas de juros 
praticadas pelas instituições finan-
ceiras, o excesso de burocracia ou 
a falta de garantias por parte das 
pequenas empresas.

Analisando a procura de crédito 
junto aos agentes financeiros, a 3ª 
Pesquisa do Impacto do Coronaví-
rus nos Pequenos Negócios mos-
trou que os mais demandados, des-
de o início da crise, foram os bancos 
públicos (63%), seguidos dos ban-
cos privados (57%) e cooperativas 
de crédito (10%). Entretanto, ava-
liando a taxa de sucesso desses pe-
didos, o estudo do Sebrae apontou 
que as cooperativas de crédito lide-
ram na concessão de empréstimos 
(31%) e, na sequência, aparecem os 
bancos privados (12%) e os bancos 
públicos (9%).
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O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), sinalizou nesta terça-feira 
que a data das eleições munici-
pais deste ano deve ser adiada 
em razão da pandemia do novo 
coronavírus. Maia afirmou que 
o presidente do Senado, Davi Al-
columbre (DEM-AP), irá montar 
um grupo de deputados e sena-
dores na próxima semana para 
debater o assunto. A tendência, 
de acordo com o presidente da 
Câmara, é postergar a data do 
pleito, marcada para o dia 4 de 
outubro. Entretanto, segundo 
ele, há o entendimento de que 
a medida não deverá compre-
ender a postergação de mandato 
de prefeitos e vereadores.

As prefeituras seriam ocupa-
das, portanto, por um político 
eleito ainda este ano. Para que 
haja a mudança, os parlamentares 
precisam alterar a Constituição. A 

Carta determina, em ano eleito-
ral, a votação de primeiro turno 
no primeiro domingo do mês de 
outubro e o segundo turno no úl-
timo domingo de outubro. 

— Vamos começar a discussão 
nos próximos dias sobre a data 
da eleição. O presidente Davi vai 
construir um grupo junto com a 
Câmara para que nós possamos 
discutir a questão da data da elei-
ção, se vamos mantê-la no mes-
mo dia ou se a decisão do parla-
mento vai ser modificá-la dentro 
do próprio mandato, uma outra 
data. Então seria seria o adiamen-
to da eleição sem prorrogação de 
mandato. Eu vi ontem, na dis-
cussão com os líderes, que essa é 
uma posição de quase unanimi-
dade. A maioria dos parlamen-
tares entende que podemos ter 
o adiamento, mas não devemos 
ter a prorrogação de nenhum 
mandato — disse Maia.

Maia indica que eleição
municipal será adiada, mas 
sem prorrogação de mandatos

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia 

A visão dos parlamentares é a 
mesma já defendida pelo minis-
tro Luís Roberto Barroso, que 
assumirá a presidência do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) 
na próxima segunda-feira. O 
ministro diz que, se for o caso 
de mudar a data, o adiamento 
possa ser o mais breve possível, 
sem alterar o tempo de manda-
to dos atuais e futuros prefeitos.

Maia disse que, após a discus-
são entre parlamentares, haverá 
um diálogo também com Bar-
roso. Em abril, o TSE criou um 
grupo de trabalho para projetar 
os impactos da pandemia pro-
vocada pelo novo coronavírus. 
A ideia é monitorar a pande-
mia e os possíveis impactos no 
pleito. Alguns dos motivos de 
preocupação do tribunal são as 
possíveis aglomeração em con-
venções partidárias e o atraso de 
testes das urnas eletrônicas.

Ao chegar à Câmara, Maia tam-
bém falou sobre os projetos que 
tramitam na Casa. Nesta terça-fei-
ra, a Câmara pode votar uma pro-
posta que cria o Tribunal Regional 

Foto: Najara Araujo / Câmara dos Deputados

Federal de Minas Gerais, sediado em 
Belo Horizonte. Questionado sobre 
a pertinência da votação em cená-
rio de pandemia, ele disse que não 
acha o melhor momento para de-
bater o assunto. Entretanto,  decidiu 
atender a um pedido da bancada de 
Minas Gerais. Nas últimas semanas, 
o grupo e o presidente do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), João Otá-
vio de Noronha, pressionam pela 
criação do tribunal.

— A bancada de Minas deman-
dou a votação dessa matéria. Eu 
disse que entendia que não era 

o melhor momento, mas há de-
manda da bancada mineira. Ti-
nha me comprometido a pautar 
a matéria. Claro que tem uma boa 
parte dos parlamentares que gos-
taria de ver esse projeto votado, 
aprovado ou não, em outro mo-
mento, mas agora é uma decisão 
que cabe ao coletivos de deputa-
dos e deputadas, sob orientação 
dos líderes, para que se tome a 
decisão. Ela está pautada, porque 
foi assim que eu combinei com a 
bancada mineira e muitos líderes 
- disse Maia.

s medidas 
restritivas 
a d o t a d a s 
pela Prefei-
tura para o 
c o m b a t e 
ao novo 
c o r o n a v í -
rus na ca-
pital serão 
estendidas 

por mais sete dias. A decisão 
foi anunciada nesta terça-fei-
ra pelo prefeito do Rio, Mar-
celo Crivella e será publicada 
em uma edição extra do Di-
ário Oficial do Município. A 
justificativa para a ampliação 
do isolamento é a necessida-
de de manter o declínio na 
curva de contágio.

Crivella explica que a queda 
no número de pessoas infecta-
das é resultado das ações que 
já vem sendo tomadas desde o 
início do isolamento e que de-
vem ser mantidas.

"Ontem, em reunião com 
a Comunidade Científica, foi 
determinado que as medidas 
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A
de contenção permanecem por 
mais sete dias. Nós estamos ani-
mados, porque a nossa curva de 
velocidade de contágio caiu para 
0.039, estava 0.06 antes", disse.

Crivella destacou que países 
da Europa só conseguiram di-
minuir a curva com a adoção 
do lockdown total, diferente 
da cidade do Rio, que permitiu 
o funcionamento da indústria, 
serviços e comércios essenciais. 

"As nossas medidas, tentando 
preservar o máximo que podía-
mos da economia, mas sem co-
locar em risco as vidas, fizeram 
com que a curva de contágio 
fosse caindo e estivesse hoje no 
nível que está", destacou o pre-
feito do Rio.

O anúncio foi feito durante a 
inauguração de mais um dos 16 
tomógrafos comprados na Chi-
na pelo Município e que estão 
sendo instalados em unidades 
de saúde e pontos estratégicos 
da cidade para aumentar o aces-
so da população ao diagnóstico 
precoce da covid-19. O novo cen-
tro de imagens foi construído no 

Crivella estende 
medidas restritivas 
por mais sete dias

 Foto:  Divulgação

 Entrga do novo tomografo na UPA da Cidade de Deus, com a presenca do prefeito do Rio, Marcelo Crivela

estacionamento da Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA), da 
Cidade de Deus, na Zona Oeste.

Segundo a Prefeitura, a uni-
dade da Cidade de Deus é admi-
nistrada pela RioSaúde e atende 
cerca de 12 mil pacientes por 
mês. Ao todo, são 27 tomógrafos 
adquiridos, com mais de 150 mil 
exames realizados. O equipa-
mento instalado tem capacidade 
de fazer 1.200 exames por mês.

Áreas de risco da covid-19
Além dos equipamentos, áreas 

mais carentes da cidade tem rece-
bido polos de atendimento, cada 

um com 24 leitos, para monitorar 
as condições de saúde dos pacien-
tes após os exames de imagem. 
Na Cidade de Deus, o equipamen-
to vai atender pacientes da UPA 
com indicação para o exame e 
pessoas que buscam as unidades 
de Atenção Primária como Clíni-
cas da família e Centros Munici-
pais de Saúde da região.

Do total de 27 tomógrafos, 11 
já estão em operação desde 2019 
em unidades da rede municipal. 
Os 16 comprados na China no 
final do ano passado estão em 
funcionamento no Hospital de 

Campanha no Riocentro e os das 
policlínicas Lincoln de Freitas 
Filho, em Santa Cruz; Manoel 
Guilherme da Silveira Filho, em 
Bangu; e Rodolpho Rocco, em 
Del Castilho. Um foi cedido ao 
Hospital Mario Kroeff, unidade 
beneficente que é referência no 
tratamento do câncer e será ins-
talado na unidade após realiza-
ção de obras.

Os equipamentos também se-
rão enviados aos bairros Campo 
Grande, Recreio e Madureira e as 
comunidades da Rocinha, Maré e 
Rio das Pedras.

Quarta-Feira 20 de Maio de 2020 
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Jornal Povo 
p u b l i c a r á 
matérias ex-
clusivas das 
entrevistas 
feitas pelo 
empresário 
Tadeu Vieira 
com os pré-
-candidatos à 
prefeitura do 

Rio. O espaço é para que eles expo-
nham suas ideias, falem sobre seus 
planos de governo e debatam os 
assuntos de interesse público.

 Dessa vez o entrevistado é o 
deputado federal Marcelo Cale-
ro, que disputa a vaga de prefei-
to pelo Cidadania, partido que é 
filiado desde 2018. Em 2016 ele 
foi Ministro da Cultura do go-
verno de Michel Temer. O pré-
-candidato também é advogado 
e diplomata.

Marcelo começou a entrevis-
ta falando sobre como a cultura, 
área em que ele mais atuou na 
sua vida pública, tem sido con-
duzida pelo presidente Jair Bol-
sonaro.  O presidente extinguiu 
com o Ministério da Cultura e o 
transformou em secretaria su-
bordinada a outros ministérios. 

“Primeiro a gente tem que 
lamentar o fato da cultura ser 
gerida por um ministério.  O 
que é pior do que isso é essa 
crise institucional que se aba-
teu na cultura depois da criação 
dessa secretaria. Essa secretaria 
já passou pelo Ministério da Ci-
dadania e agora é do Ministério 
do Turismo.  Metade da estru-
tura está no Ministério da Cida-
dania e a outra metade está no 
Ministério do Turismo. É uma 
desorganização institucional 
que revela um desapreço, uma 
desimportância para a área da 
cultura”, disse ele. 

 Ele também criticou como 
o setor cultural vem sendo 
tratado pela prefeitura do Rio, 
com falta de investimentos 
e incentivo a realização de 
eventos na cidade. 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSEntrevista

O
“Hoje o que a prefeitura do Rio 

mais faz é atrapalhar os eventos. 
É claro que os eventos têm que 
respeitar e obedecer uma série 
de normas que tem que rigoro-
sas, porque estamos falando de 
um contingente de pessoas gran-
de de audiência nesses eventos. 
Agora, você não pode com essas 
exigências inviabilizar a realiza-
ção deles, que também é uma vo-
cação natural do Rio. Nós temos 
espaço para isso. De outra forma 
também, nós precisamos organi-
zar calendários. Eu acho que isso 
a prefeitura pode fazer, se dedi-
car. No início do governo Crivella 
houve uma tentativa disso, mas 
que acabou se esvaindo, que foi 
aquele calendário ‘de Janeiro a 
Janeiro’”, disse ele.  

 Turismo e eventos 
colaborativos

Outros dois setores falados 
por Calero que precisam de mais 
atenção por parte da prefeitura 
do Rio são os de turismo e de 
eventos colaborativos. A baixa 
nesses dois setores, de acordo 
com o pré-candidato, é algo que 
atrapalha até mesmo na econo-
mia carioca. 

“Estamos perdendo para São 
Paulo nos eventos colaborati-
vos. Os grandes eventos trazem 
recursos importantes para as 
empresas dos produtores e em-
pregam muita gente, mas o dia-
-a-dia a ali, o que faz com que a 
empresa se mantenha viva, são 
os eventos corporativos. É o Sim-
pósio de médicos, encontro dos 
empresários, seminário dos en-
fermeiros. E até para isso temos 
perdido. Essa perda do Rio como 
referência nacional traz prejuízo 
ao nosso cotidiano”, disse. 

Saúde
Calero também falou a respeito 

da saúde. O pré-candidato enfati-
zou a importância dos hospitais 
federais do Rio de Janeiro no com-
bate a pandemia do coronavírus. 
Mas, além disso, destacou a impor-
tância do fortalecimento dos re-
cursos e serviços desses hospitais. 

Crivella não executa emendas 
que não sejam de seus aliados, 
afirma Marcelo Calero

 Foto:  Divulgação

Entrevista com o deputado federal Marcelo Calero, que disputa a vaga de prefeito pelo Cidadania

 “O Rio de Janeiro tem o privi-
légio de ter vários Hospitais Fede-
rais espalhados pela cidade. Isso é 
um privilégio e ao mesmo tempo 
uma responsabilidade.  Privilégio 
no sentido de que a gente a rigor, 
teria essas unidades a disposição 
da população. Agora, é uma res-
ponsabilidade porque ao mesmo 
tempo o Rio de Janeiro é refe-
rência nacional no SUS. O meu 
temor é o seguinte: Nós temos 
sucateamento dos Hospitais Fe-
derais. Isso é ruim sob esses dois 
aspectos que eu relatei. Primeiro 
porque a população do Rio de Ja-
neiro deixa de ter acesso a essas 
unidades de saúde [...] Fui fazer 
inspeção no INTO recentemente 
e ouvi quase que um apelo dos 
gestores. Eles diziam que preci-
sam de alguém para os ajudar. 
Você olhar o Into, aquele hospital 
de ponta que foi inaugurado em 
2011 com 330 leitos e metade não 
utilizados, é uma catástrofe, uma 
vergonha”, disse. 

E como se já não bastasse o não 
uso dos hospitais federais no Rio 
para ajudar a suprir os impactos 
da pandemia, ainda há um outro 
dilema: A demora da entrega dos 
Hospitais de Campanha. No Rio 
de Janeiro, apenas três dos nove 
hospitais prometidos foram en-
tregues à população, sendo que 
1 é da prefeitura e outro pratica-
mente privado, no Leblon. 

“Eu questiono muito esses 
Hospitais de Campanha públicos. 
Nós temos uma rede hospitalar 
instalada no Rio de Janeiro enor-
me e eu pude constatar isso ao 
vivo. Precisamos utilizar essa rede 
em sua plenitude. Não adianta 
nada construir hospital de cam-

panha como peça fundamental 
de Marketing enquanto a gente 
tem leito vazio no Miguel Couto, 
quando se tem um tomógrafo 
que o Crivella inaugurou e não 
pode ser utilizado por problemas 
técnicos”, disse o pré-candidato. 

Sobre o episódio dos tomógra-
fos na Igreja Universal na Zona 
Sul, ele diz: 

“É muita cara de pau.  Desde 
aquele episódio da Marcia, que 
todo mundo lembra, daquela 
reunião no Palácio da Cidade, 
houve uma ação do Ministério 
Público, que nesse momento 
está no STF porque foi determi-
nado ao prefeito uma série de 
regras pelo seu comportamento 
tendo em vista aquele episódio. 
E a gente deve lembrar que na-
quela ocasião o Ministério Públi-
co pediu o afastamento do prefei-
to por suspeita de utilização da 
máquina da prefeitura em favor 
da sua organização religiosa”.

Eduardo Paes
Marcelo Calero fez parte da ges-

tão Eduardo Paes. Ele inclusive 
diz que é cria da política do ex-pre-
feito do Rio, além de ter amizade 
pessoal com ele. Questionado se 
sua candidatura seguisse se Paes 
entrasse na disputa, ele respon-
deu:

“O Eduardo Paes. Todos sabem 
da minha relação de proximidade 
com ele. Fui secretário de cultura 
dele e me orgulho dessa secre-
taria, tenho conversado muito 
com ele sobre o cenário atual e eu 
não problema nenhum. Eu acho 
que, o mais transparente que nós 
formos a respeito disso é o que a 
população espera. É claro que eu 

e Eduardo temos muitas conver-
gências, temos algumas divergên-
cias e temos a responsabilidade, 
como líderes políticos que somos, 
de termos conversos políticas ma-
duras, transparentes e honestas a 
respeito da nossa cidade”.      

Eleições na pandemia
O pré-candidato também falou 

sobre o cenário que está sendo dese-
nhado para às eleições desse ano em 
meio a pandemia do coronavírus. 

“Acho que no final das contas 
vamos ter que pensar um pouco 
nessas eleições. O TSE já está fa-
zendo estudos para postergar a 
data das eleições. Acho que não 
seria o caso de postergar manda-
to, a não ser que haja realmente 
uma catástrofe de grandes pro-
porções, porque isso seria antide-
mocrático”.   

 Reconstrução do 
Rio de Janeiro

O deputado diz que o momen-
to agora é de reconstrução da ci-
dade do Rio, e que o prefeito eleito 
ano que vem precisa estar focado 
nesse objetivo. 

“Nós temos uma responsabili-
dade enorme, que é de reconstru-
ção do Rio de Janeiro. É um desa-
fio que eu comparo muito com a 
que o Rio viveu em 1960, quando 
a capital foi para Brasília [...] Mais 
uma vez nós teremos que nos 
reinventar. E para isso a união de 
todos os cariocas, independente 
da sua posição política, seu credo. 
É imprescindível. Nós vamos ter 
que salvar a cidade. Precisamos 
regatar a cidade. Resgatar a suas 
vocações e sobretudo o amor pelo 
Rio de Janeiro”, finalizou.
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Deputado Federal está na disputa pela cadeira na prefeitura



rinta autos 
de embar-
go e 37 no-
tificações. 
Este foi o 
b a l a n ç o 
do fim de 
semana da 
ação de fis-
c a l i z a ç ã o 
r e a l i z a d a 

pela Prefeitura de Nova Igua-
çu, por meio da Secretaria 
Municipal Segurança Pública 
(SEMSEG), nos bairros de Co-
mendador Soares, Austin e 
Miguel Couto. O objetivo foi 
garantir o não funcionamento 
do comércio não essencial e, 
desta forma, reduzir o número 
de pessoas nas ruas, evitando 
a disseminação da Covid-19.

Durante a operação, reali-
zada no sábado (16) e no do-
mingo (17), foram montadas 
barreiras em regiões com cen-
tros comerciais movimenta-
dos. Em Comendador Soares, 
houve fechamento parcial do 
trânsito, com o apoio da Secre-
taria Municipal de Transporte, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

T
Trânsito e Mobilidade Urbana 
(SEMTMU) e da Polícia Militar. 
Já em Austin e Miguel Couto 
não houve interdição de vias 
públicas, mas a Segurança Pre-
sente e um efetivo reforçado de 
agentes da Ordem Pública ga-
rantiram a fiscalização rigorosa 
no comércio.

“Compreendemos a ne-
cessidade do comerciante de 
abrir seu estabelecimento, 
mas precisamos garantir a 
saúde e segurança da popula-
ção em tempos de pandemia. 
É preciso que todos entendam 
que quanto mais aumenta o 
número de doentes e a pro-
cura por leitos nos hospitais, 
mais tempo será necessário 
que as medidas adotadas pela 
Prefeitura de Nova Iguaçu 
continuem em vigor”, disse 
o secretário municipal de Se-
gurança Pública, Igor Porto. 
“Peço a todos que tenham um 
pouco mais de paciência e fi-
quem em casa. Só assim con-
seguiremos conter o avanço 
do coronavírus e tudo voltará 
ao normal o quanto antes”.

Bloqueio no Calçadão 
vai até dia 20

A Prefeitura de Nova 
Iguaçu vem tomando uma 
série de medidas para con-
ter o avanço da Covid-19 no 
município. Elas estão ainda 
mais rígidas desde o dia 11 
de maio, quando teve início 
a restrição parcial aos aces-
sos do Calçadão, um dos 
principais polos comerciais 
do estado. Foram montadas, 
com grades, 13 barreiras sa-
nitárias para que as pessoas 
só circulem no local em bus-
ca de serviços essenciais. A 
ação acontece entre 5h30 e 
18h e deve se estender até 
esta quarta-feira (20).

Nova Iguaçu fiscaliza
comércio de três bairros 
no fim de semana

Foto: Divulgação

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

O objetivo da ação nas ime-
diações é diminuir o fluxo de 
pessoas no local e conscientizá-
-las para que elas só circulem no 
local em busca de serviços es-
senciais. Somente quatro barrei-
ras estão permitindo a entrada e 
saída de transeuntes. Todos os 
demais pontos de bloqueios não 
permitem passagem.

O controle de acesso é 
feito por agentes da Ordem 
Pública da Secretaria de Se-
gurança Pública, com apoio 
da Guarda Ambiental, Se-
gurança Presente e Polícia 
Militar. As quatro barreiras 
sanitárias que têm acesso 
de entrada e saída de pesso-
as são as seguintes:

– Avenida Governador Amaral 
Peixoto com Rua Doutor Barros 
Júnior;

– Avenida Governador Portela 
com Rua Coronel Francisco Soa-
res;

– Avenida Nilo Peçanha com 
Avenida Marechal Floriano Pei-
xoto;

– Avenida Nilo Peçanha com 
Via Light.

A população também pode 
ajudar o poder público de-
nunciando lugares irregula-
res pelo Disk Aglomeração, 
no número de WhatsApp (21) 
99139-1338, pelo telefone 
(21) 2666-0175 ou e-mail: de-
nuncia@semseg.com.br.

Nesse período quarentena, 
quando os trabalhos para o car-
naval estão praticamente para-
dos, o coreógrafo da comissão de 
frente da Beija-Flor de Nilópolis, 
Marcelo Misailidis, decidiu fazer 
um movimento diferente. Ele 
trocou, literalmente, os pés pe-
las mãos e está produzindo pro-
tetores faciais de acetato trans-
parente para doar a profissionais 
de saúde do Rio de Janeiro.

Com o apoio da ONG Bees of 
Love – da qual sua mulher é uma 
das “abelhas” – numa parceria com 
a Beija-Flor, Misailidis transformou 
sua casa numa oficina. Com placas 
de acetato transparente, armações 
de óculos e arcos de cabelo, já pro-
duziu 700 peças do Equipamento 
de Proteção Individual (EPI).

“A Beija-Flor doou o acetato e a 
Bees entrou com o know how e a 
gente tocando. Não sou muito ha-
bilidoso e não estava acostumado 
a trabalhos manuais. Fazer as pri-
meiras peças foi meio complica-
do. Mas, a necessidade faz a gente 

superar a dificuldade. A gente per-
cebe que pequenos gestos podem 
resultar em grandes ações”, disse 
o coreógrafo, consagrado bailarino 
do Theatro Municipal.

Em 40 dias de trabalho – com 
a colaboração de um ou outro in-
tegrante da equipe da escola, para 
continuar mantendo o distancia-
mento social – os primeiros 700 
protetores foram doados ao Hospi-
tal Universitário Pedro Ernesto, em 
Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, e 
para unidades públicas de saúde 
em Nilópolis.

Agora, Misailidis aguarda a che-
gada de mais uma remessa de ace-
tato transparente, compradas pela 
Beija-Flor e pela Bees, para dar con-
tinuidade à produção. Para o core-
ógrafo é importante se manter em 
movimento durante a pandemia.

“Esse movimento é muito 
bom, principalmente para a ca-
beça. É bom fazer alguma coisa 
para se sentir útil. Todo mundo, 
principalmente da classe artísti-
ca, está passando por dificulda-

des. A tecnologia ajuda muito, 
mas não dá para fazer tudo pela 
internet. Então, acho que todo 
mundo pode fazer alguma coisa 
para ajudar. A gente precisa se 
mexer, em todos os sentidos”, 
disse o coreógrafo.

E movimento é o que não falta 
na vida de Misalidis, que sempre 
que pode colabora com os projetos 
sociais da Beija-Flor. Nessa quaren-
tena, a escola de samba está pro-
duzindo máscaras e distribuindo 
quentinhas para as famílias caren-
tes das comunidades de Nilópolis. 
E organizou a Live do Samba, que 
no sábado (9), arrecadou 60 tonela-
das de alimentos.

“Quando a gente entra na Sapu-
caí, tenho consciência de que o re-
sultado apresentado não é só meu, 
é de toda a nossa comunidade. Ela 
se doa de corpo e alma para fazer 
um desfile emocionante. Então, 
agora chegou a hora de a gente doar 
nossas habilidades e capacidades 
para ajudar essas pessoas”, disse 
Misailidis.

Prefeitura realiza ações por toda a cidade
 buscando conscientizar contra a Covid-19

Beija-Flor Doa Materiais Para Profissionais De Saúde Em Nilópolis

A Prefeitura de Itaguaí ins-
talou barreiras sanitárias em 
alguns pontos da cidade com 
o objetivo de frear a dissemi-
nação do novo coronavírus no 
município. Elas funcionarão 
diariamente até 31 de maio, 
das 7h às 15h, com equipes re-
alizando a aferição da tempe-
ratura corporal, distribuindo 
máscara para quem não tiver e 
orientando sobre como se pro-
teger da Covid-19.

As pessoas que não apre-
sentarem nenhum sintoma 
poderão seguir viagem nor-

malmente. Quem tiver sinto-
mas de gripe ou resfriado, mas 
sem febre, deverá apenas pre-
encher um formulário. Caso 
tenha febre baixa, com ou sem 
falta de ar, além de preencher o 
formulário, será encaminhado 
a uma UBS ou ESF. Se a febre 
for acima de 37,8º e apresen-
tar os sintomas de Covid-19, a 
pessoa será encaminhada ao 
Centro de Triagem (antiga UBS 
Centro) depois de preencher 
o formulário. Todos os casos 
com algum dos sintomas serão 
monitorados pelo Telecovid.
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Corpo de 
Bombeiros 
i n f o r m o u 
que o estu-
dante João 
Pedro Ma-
tos Pinto, 
de 14 anos, 
foi deixado 
sem vida, 
por volta das 
15h desta 

segunda-feira, no Grupamento de 
Operações Aéreas (GOA) da Lagoa, 
na Zona Sul do Rio, por um helicóp-
tero da Polícia Civil. O estudante foi 
levado pela aeronave após ser ba-
leado no Complexo do Salgueiro, 
em São Gonçalo, durante uma ope-
ração policial. A família ficou sem 
notícias do jovem desde que ele foi 
levado pelos agentes.

O helicóptero da Polícia Civil 
percorreu cerca de 40 km com o 
corpo do estudante do município 
da Região Metropolitana até a área 
do Corpo de Bombeiros na capital. 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência

O
De lá, ele foi levado ao IML de Tribo-
bó, de volta a São Gonçalo.

Desde então, a família tinha ape-
nas a informação de que havia no 
IML o corpo de um jovem com as 
características do João Pedro. Um tio 
e um primo do estudante fizeram o 
reconhecimento dele, nesta manhã.

Um primo de João Pedro contou 
que o adolescente estava brincando 
com outros menores no quintal de 
casal, na Praia da Luz, na Ilha de Itao-
ca, quando bandidos pularam o muro 
da residência para fugir da operação, 
das polícias Civil e Federal.

"Os policiais pularam atrás dos 
traficantes e entraram atirando. Todo 
mundo se jogou no chão, mas o João 
foi atingido na barriga", conta o primo, 
que preferiu não se identificar, dizen-
do que na mesma velocidade que 
pularam para dentro do quintal, os 
bandidos saíram por outro muro.

Ainda segundo o parente, quando 
os policiais invadiram o quintal deles, 
os primos falaram que João não era 
envolvido com o crime.

"Mas os policiais rapidamente 
pegaram ele e o colocaram dentro 
do helicóptero. O pessoal foi tentar 
ir atrás, mas o policiais não deixaram 
e ainda o ameaçaram, dizendo que 
se eles saíssem iriam atirar", afirma, 
denunciando ainda que os agentes 
modificaram o local para que o pri-
mo fosse incriminado.

O parente descreve o estudante 
como uma pessoa tranquila, que 
não falava muito.

"Ele é nascido e criado na igreja, 
fazia parte do grupo jovem. A vida 
dele é escola, porque a mãe é pro-
fessora, e ajudar a minha tia com a 
minha prima pequena", detalha, di-
zendo que o primo faria 15 anos no 
dia 25 de junho. 

INVESTIGAÇÃO
Segundo informações, a Polícia 

Civil disse que a Delegacia de Ho-
micídios de Niterói, São Gonçalo e 
Itaboraí (DHNSGI) instaurou um in-
quérito para apurar a morte do ado-
lescente. A corporação disse que ain-
da que DHNSGI fez a perícia no local 
e que duas testemunhas prestaram 
depoimento na delegacia.

"Os policiais foram ouvidos e 
as armas apreendidas para con-
fronto balístico. Outras diligên-
cias estão sendo realizadas para 
esclarecer as circunstâncias do 
fato", afirmou, em nota.

Jovem que estava desaparecido 
foi deixado sem vida em quartel 
do Corpo de Bombeiros

Foto: Reprodução

O estudante foi levado pela aeronave após ser baleado no Complexo do Salgueiro

A Polícia Civil disse, ainda, que a 
operação no Complexo do Salgueiro 
foi para cumprir dois mandados de 
busca e apreensão contra lideranças 
da facção criminosa que age na co-
munidade.

"Durante a ação, seguranças dos 
traficantes tentaram fugir pulando o 
muro de uma casa. Eles dispararam 

contra os policiais e arremessaram 
granadas na direção dos agentes. No 
local foram apreendidas granadas e 
uma pistola", a corporação alegou.

Já a PF se manifestou da mesma 
forma que a Polícia Civil, acrescen-
tando que "acompanhará e prestará 
todas as informações e apoio neces-
sário à elucidação dos fatos

O policial militar Raoni 
Aguiar de Paula, de 33 anos, 
morreu na manhã desta se-
gunda-feira após se baleado 
quando trafegava na BR-040, 
na altura de Duque de Caxias, 
na Baixada Fluminense. Se-
gundo a Polícia Militar, o sol-
dado estava em uma moto 
quando foi abordado por cri-
minosos dentro de um veícu-
lo que atiraram contra ele. O 
policial caiu da moto e che-
gou a ser socorrido no Hos-
pital Estadual Adão Pereira 
Nunes, mas não resistiu.

Uma equipe da Polícia Ro-
doviária Federal foi acionada 
ao local e a área foi isolada 
para perícia da Polícia Civil. O 
caso foi registrado na 60ª DP. 
Até o momento, não há con-
firmação de horário e local do 
sepultamento.

Raoni estava na Polícia Mi-
litar desde 2015, era lotado na 
Unidade de Polícia Pacificadora 
(UPP) do Morro dos Macacos, 
em Vila Isabel, Zona Norte o Rio. 
Ele deixa esposa e um filho. A 
PM afirmou que está prestando 
apoio à família.

Polícia faz operações em diferentes comunidades 
do Rio na manhã desta terça-feira

Policial Militar é morto a tiros em Duque 
de Caxias, na Baixada Fluminense

A Polícia Militar faz operações 
em diferentes comunidades do Rio 
de Janeiro na manhã desta terça-
-feira (19). Desde as primeiras horas 
da manhã, moradores relatam tiro-
teio pelas redes sociais e a presença 
de policiais nas ruas de favelas das 
zonas Norte e Oeste do Rio.

Por volta das 6h50, imagens do 
Globocop mostraram a movimen-
tação nas ruas do Complexo do 
Chapadão, em Costa Barros, onde 
moradores davam alerta sobre 
intenso confronto. Por volta das 
7h20, um blindado da corporação 
estava em um dos acessos à favela, 
próximo à Avenida Pastor Martin 
Luther King, na Pavuna.

Na segunda-feira (18), três sus-
peitos foram presos em flagrante 
por agentes do 41º BPM (Irajá) em 
outra operação na comunidade.

No mesmo horário, a PM tam-
bém atuava nas seguintes comu-
nidades:

Engenho da Rainha, comunida-
de da Galinha, na Zona Norte;

Irajá, morro da Pedreira, Zona 
Norte;

Parada de Lucas, Zona Norte;
Bangu, Senador Camará, Zona 

Oeste; e

Veículo blindado da polícia perde freio e bate em poste durante operaçãoPM foi socorrido no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, mas não resistiu

Foto: Divulgação 

Santa Cruz, no Antares, Zona 
Oeste

No morro da Serrinha, imagens 
do Globocop flagraram a presença 
de criminosos armados com fuzis 
no alto da comunidade por volta das 
6h40. Apesar do relato de morado-
res sobre a forte presença dos bandi-
dos nas ruas da Serrinha, não havia 
informações sobre operação policial 
na região.

Polícia Federal na Região 
Metropolitana

Ainda na manhã desta terça-
-feira (19), a Polícia Federal, com 
o apoio do Grupamento Aero-

móvel da Polícia Militar (GAM) 
fez uma operação no Complexo 
do Salgueiro, em São Gonçalo, 
pelo segundo dia seguido. Nesta 
segunda (18), um adolescente de 
14 anos morreu baleado durante 
tiroteio na região.

Segundo a PF, a ação desta 
terça-feira (19) tinha como ob-
jetivo apurar denúncias de que 
traficantes estariam utilizando 
uma casa no alto da mata do 
complexo como apoio para o 
tráfico na região. No local, os 
agentes apreenderam armas, 
drogas, munições, carregadores 
e roupas camufladas.

Foto: Reprodução
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s presi-
dentes do 
Flamengo, 
R o d o l f o 
Landim, e 
do Vasco, 
Alexandre 
Campello, 
almoçaram 
nesta terça-
-feira com 

o presidente da República, Jair 
Bolsonaro, em Brasília. Entre os 
assuntos da conversa, esteve o re-
torno do futebol e a possibilidade 
dos treinamentos acontecerem 
no Estádio Mané Garrincha. Nes-
ta quarta-feira, outro encontro 
entre os cartolas está marcado.

A aproximação de Flamengo 
e Vasco com o Governo Federal 
tem o objetivo de fortalecer a 
ideia da volta aos treinos e jogos. 
Bolsonaro foi presenteado com 
a nova camisa 2 do rubro-negro, 
lançada na última semana, e po-
sou com ela para foto.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSEncontro

O
Houve o pedido para que o Mi-

nistério da Saúde crie um proto-
colo para volta dos jogos, tendo a 
Bundesliga como exemplo. Ele já 
se manifestou à favor da retoma-
da das atividades esportivas no 
país. Para a eventual realização de 
treinos em Brasília, o Flamengo 
fretaria um voo para jogadores e 
comissão técnica.

Na comitiva do Flamengo, além 
de Landim, esteve presente o di-
retor de relações governamentais, 
Aleksander Santos, e o coordena-
dor médico Márcio Tannure. O se-
nador Flávio Bolsonaro, o ator Má-
rio Frias e o presidente nacional do 
PTB, Roberto Jefferson, também 
participaram do encontro.

- Hoje demos um pequeno 
passo mas que pode significar 
um passo enorme no nosso re-
torno - escreveu Tannure em 
uma rede social.

Esta não é a primeira vez em 
que o Mané Garrincha se coloca 
à disposição dos clubes cariocas 

para ajudar na volta do futebol. No 
final de abril, a empresa que admi-
nistra o estádio o ofereceu à Fede-
ração de Futebol do Rio de Janeiro 
(Ferj) para realização do Campeo-
nato Estadual.

Bolsonaro tem constante-
mente se manifestado a favor 
da volta do futebol.

— No momento, existe já mui-
ta gente que entende, que está no 
meio futebolístico, que é favorá-
vel à volta porque o desemprego 
está batendo à porta dos clubes 

Bolsonaro se reúne com presidentes 
de Flamengo e Vasco, e treinos em 
Brasília são discutidos

Landim e Bolsonaro 

também. Com essa idade jovem, 
o jogador, ele dificilmente, caso 
ele seja acometido do vírus, a 
chance de ele partir para a letali-
dade é infinitamente pequena. 
Até pelo estado físico, pela higi-
dez que tem esse atleta. Agora, 
eles têm que sobreviver – disse 
Jair Bolsonaro, no fim de abril.

Nesta terça-feira, o prefeito 
Marcelo Crivella, reafirmou que os 
treinos dos times de futebol do Rio 
não estão autorizados no municí-
pio, que prorrogou as medidas de 

isolamento social até o dia 25 de 
maio. Segundo ele, foi autorizada 
apenas a volta de atletas que esta-
vam em processo de fisioterapia. 
O governador Wilson Witzel tam-
bém é contra o retorno das ativida-
des esportivas.

A Secretaria de Saúde do Dis-
trito Federal divulgou, na última 
segunda-feira (18), que o número 
de pessoas infectadas pelo novo 
coronavírus no Estado é de 4.618, 
dos quais 288 estão internados e 
66 morreram.

Foto: Reprodução
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