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 d e p u t a d a 
federal Car-
la Zambelli 
(PSL-SP), uma 
das principais 
aliadas do pre-
sidente Jair 
B o l s o n a r o 
no Congres-
so, anteci-

pou na segunda-feira (25), em 
entrevista à Rádio Gaúcha, 
que a Polícia Federal estava 
prestes a deflagrar operações 
contra desvios na área da saú-
de nos estados.

Um dia depois, nesta terça 
(26), a PF cumpriu manda-
dos na residência oficial do 
governo do Rio de Janeiro. O 
governador, Wilson Witzel, 
e a mulher, Helena, foram 
alvo. A operação, batizada 
de Placebo, apura desvio 
de verbas que deveriam ser 
usadas no combate à pande-
mia do coronavírus.

Na entrevista à Rádio Gaú-
cha, Zambelli falava sobre a 
demissão do ex-ministro da 
Justiça Sergio Moro. Ex-alia-
da de Moro, ela disse que al-
gumas operações da PF que 
estavam "na agulha" começa-
ram a ser executadas depois 
da saída do ex-ministro. Nes-
se ponto da entrevista, ela 
mencionou uma operação 
que, segundo a deputada, se 
chamaria "Covidão", em refe-
rência à pandemia.

"A gente já teve operações 
da Polícia Federal que esta-
vam na agulha para sair, mas 
não saíam. E a gente deve ter 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAliada

A
nos próximos meses o que a 
gente vai chamar talvez de Co-
vidão, ou de, não sei qual é o 
nome que eles vão dar, mas já 
tem alguns governadores sen-
do investigados pela Polícia Fe-
deral", afirmou a deputada.

Perguntado sobre a ope-
ração nesta terça, Bolsonaro 
respondeu: "Parabéns à Po-
lícia Federal. Fiquei sabendo 
agora pela mídia. Parabéns à 
Polícia Federal".

Em seguida, jornalistas 
questionaram se Zambelli 
soube antecipadamente da 
operação. O presidente disse: 
"Pergunta para ela."

O governador Wilson Wit-
zel, alvo da Placebo, é um dos 
principais rivais políticos de 
Bolsonaro. O presidente in-
tensificou as críticas ao go-
vernador depois da adoção de 
medidas de isolamento social 
no estado, como forma de 
conter o coronavírus. Bolso-
naro é contra as medidas.

Questionada sobre a entre-
vista de Zambelli, a Polícia Fe-
deral disse que não comenta 
declarações de parlamentares.

Diante da repercussão da 
entrevista, após a deflagra-
ção da operação, a deputada 
escreveu que no Twitter que 
não ficou sabendo da Place-
bo com antecedência.

"Se eu tivesse informações 
privilegiadas e relações promís-
cuas com a PF, a operação de 
hoje seria chamada de 'Estru-
me' e não 'Placebo', disse Zam-
belli na rede social.

Na reunião interministerial 

Deputada Carla Zambelli 
antecipou que haveria operações 
da PF contra governos estaduais
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A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), em imagem de outubro de 2019 

do dia 22 de abril, cuja íntegra 
foi divulgada na semana passa-
da por decisão da Justiça, Bolso-
naro usa o xingamento "estru-
me" para se referir a Witzel.

No início da tarde, Zambelli 
divulgou uma nota para falar so-
bre a entrevista à rádio. Ela disse 
que, ao falar sobre operações fu-
turas, estava repetindo informa-
ções que, segundo ela, já eram 
de conhecimento público.

"Eram [as informações] co-
nhecidas e foram publicadas na 
mídia de que em vários estados 
estavam sendo realizadas inves-
tigações da Polícia Federal e das 
respectivas polícias civis sobre 
esquemas de corrupção com 
recursos públicos federais", afir-
mou a deputada na nota. Ela rei-
terou que não informada sobre a 
Placebo antecipadamente.

Nota da federação dos 
policiais

Em nota, a Federação Na-
cional dos Policiais Federais 
(Fenapef), disse que é notória 
a ligação de Zambelli com a as-
sociação de delegados federais 

e defendeu a apuração de um 
eventual vazamento da opera-
ção para a deputada.

"Sobre as suspeitas de que 
a deputada Carla Zambelli 
(PSL- SP) foi informada anteci-
padamente da Operação, é co-
nhecido e notório o vínculo da 
parlamentar com a Associação 
de Delegados, desde quando 
era líder do movimento 'Nas 
Ruas'. Esse laço se demonstra 
pela participação de Zambelli 
em eventos, vídeos e homena-
gens. A Fenapef defende a apu-
ração, com responsabilidade e 
profundidade, sobre a possi-
bilidade de que esse vínculo 
possa ter sido utilizado para a 
obtenção de alguma informa-
ção privilegiada", escreveu a 
federação na nota.

'Não estou à venda'
Zambelli se tornou conhe-

cida nacionalmente após a de-
missão de Moro. Ele deixou o 
governo acusando Bolsonaro 
de tentativa de interferência 
na Polícia Federal. Como pro-
va, Moro mostrou mensagens 

que trocou com o próprio pre-
sidente e com a deputada.

Na conversa de Moro com 
Zambelli, ela tenta convencer o 
ministro a aceitar a troca no co-
mando da PF, desejada por Bolso-
naro (a mudança na direção-geral 
acabou ocorrendo dias depois, à 
revelia de Moro, e motivou a deci-
são do ministro de se demitir).

Para convencer Moro, Zam-
belli disse que, se aceitasse a 
mudança na PF, ele poderia 
ser indicado para uma vaga 
no Supremo Tribunal Federal 
(STF). Moro respondeu que 
não estava "à venda".

"E vá em setembro pro STF", 
enviou a deputada. "Eu me 
comprometo a ajudar", acres-
centou. "A fazer JB [Jair Bolsona-
ro] prometer".

Respondeu: "Prezada, não es-
tou à venda".

Desde que Moro se demitiu, 
há um mês, Zambelli vem sendo 
presença constante no Palácio 
da Alvorada, residência oficial 
do presidente Bolsonaro. Ela se 
tornou uma das parlamentares 
mais próximas dele.

Quarta-Feira 27 de Maio de 2020 
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Ministério 
Público do 
Estado do 
Rio (MPRJ), 
por meio 
da Força-
-Tarefa de 
Atuação In-
tegrada na 
Fiscalização 
das Ações 

Estaduais e Municipais de En-
frentamento à covid-19/MPRJ 
(FTCOVID-19/MPRJ) e da 4ª 
Promotoria de Justiça de Tute-
la Coletiva de Defesa da Cida-
dania, ajuizou uma Ação Civil 
Pública (ACP) contra o Estado 
do Rio, o ex-secretário estadu-
al de Saúde, Edmar Santos, o 
ex-subsecretário executivo da 
Secretaria de Estado de Saúde, 
Gabriell Neves, e a empresa 
Ozz Saúde. A ação tem como 
objetivo investigar a prática de 
improbidade administrativa na 
contratação de serviços para as 
áreas atendidas pelo Serviço 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSForça-Tarefa

O
Móvel de Emergência (SAMU) no 
município do Rio.

Na ação, que aponta as prá-
ticas de sobrepreço, superfatu-
ramento e antecipação ilegal de 
pagamento à empresa, o MPRJ 
requer, em caráter de urgência, 
que o Estado não realize novos 
empenhos, liquidações ou paga-
mentos à Ozz, com o objetivo de 
evitar mais danos. Para não ocor-
rer descontinuidade no serviço 
público do SAMU, o MPRJ exigiu 
ainda liminarmente que seja de-
terminada a obrigação da empre-
sa Ozz Saúde Eireli de não inter-
romper o serviço contratado, até 
o prazo final do contrato, diante 
do pagamento que lhe foi feito.

De acordo com a ação, o con-
trato, celebrado por dispensa de 
licitação e em caráter emergen-
cial, era destinado à prestação 
de serviços de gestão, adminis-
tração e execução de regulação e 
intervenção médica de urgência 
nas áreas atendidas pelo SAMU, 
e foi subscrito por Gabriell Ne-

MPRJ ajuíza ação contra o 
ex-secretário estadual de 
Saúde por irregularidades

 Foto: Divilgação

MPRJ requer, em caráter de urgência, que o Estado não realize novos empenhos, liquidações ou pagamentos à Ozz

ves. O subsecretário foi preso 
no último dia 07, por fraudes na 
compra de ventiladores pulmo-
nares para a rede estadual, na 
operação Mercadoria do Caos, 
conduzida pelo Grupo de Atua-
ção Especializada no Combate à 
Corrupção (GAECC/MPRJ).

As investigações apontaram 
que Gabriell, em desacordo com 
as regras de Direito Administra-
tivo e com os preços praticados 
no mercado, autorizou, indevi-
damente, a antecipação de pa-
gamento de parcela à empresa 
prestadora do serviço, em desa-
cordo com a Lei nº 8.666/93. Já 

o ex-secretário Edmar Santos, 
mesmo não tendo assinado di-
reto o contrato, como gestor da 
Secretaria de Estado de Saúde, 
omitiu-se quanto ao seu dever 
de controle e fiscalização, ao 
não rever o ato lesivo ao tesou-
ro público, uma vez que com-
pete ao superior hierárquico a 
revisão de todos os atos prati-
cados no âmbito de sua gestão.

Diante dessa investigação, o 
MPRJ pediu o ressarcimento in-
tegral, por parte de Edmar Santos 
e Gabriell Neves, do dano causa-
do aos cofres públicos pela cele-
bração do contrato, em valor a ser 

apurado no curso da instrução do 
processo, a ser suportados solida-
riamente pela empresa prestado-
ra dos serviços. Além disso, a ACP 
pede a perda da função pública 
ocupada pelos réus quando do 
trânsito em julgado da decisão, 
a suspensão dos seus direitos 
políticos de cinco a oito anos e 
o pagamento de multa até duas 
vezes o valor do dano causado, 
devidamente corrigida. No caso 
da Ozz, a ação também requer 
a proibição de contratar com o 
Poder Público ou receber incen-
tivos fiscais ou creditícios, pelo 
prazo de cinco anos.

Quarta-Feira 27 de Maio de 2020 

O bairro de Copacabana, na 
Zona Sul do Rio, é o primeiro 
a ultrapassar a marca de mil 
casos confirmados pelo pai-
nel da Prefeitura do Rio. São 
1.015 registros segundo a úl-
tima atualização, realizada na 
segunda-feira (25). O municí-
pio acumula 22.466 casos, 732 
confirmados nas últimas 24h. 
Em toda a rede Sus estão inter-
nadas 2.004 pessoas na cida-
de, sendo 681 em leitos de UTI.

Depois de Copacabana, os 
bairros com mais casos registra-
dos são Campo Grande (912) e 
Barra da Tijuca (822), Zona Oes-
te do Rio; Tijuca (739), na Zona 
Norte; e Bangu (630), Zona Oes-
te da cidade.

O sistema da Prefeitura não 
está mais informando a relação de 
mortes por bairros. São 2.831 víti-
mas fatais na cidade. 

Prefeitura do Rio planeja re-
tomada e libera funcionamen-
to de templos

A Prefeitura do Rio já traça um 
plano de retomada das atividades 
que foram paralisadas por conta da 
covid-19. Templos religiosos foram 
considerados atividades essenciais 
e, por isso, poderiam funcionar, 
seguindo as recomendações de 
proteção e higiene. Em coletiva 
no Hospital de Campanha do Rio-
centro, na segunda-feira, o prefeito 
Marcelo Crivella afirmou que o 
Conselho Científico se reúne a cada 
dois dias para analisar a situação da 
cidade. Mas, ainda não há previsão 
para o fim das medidas restritivas 
e os bloqueios em 13 bairros foram 
prorrogados por mais sete dias.

--De acordo com Crivella, os clu-
bes de futebol esperavam iniciar os 
treinos coletivos com bola na se-
gunda, mas a prática foi adiada para 
o mês de junho. As partidas, sem 
torcida, devem começar em julho 
e os times pediram à prefeitura que, 
com base nos dados da curva de 
julho, sejam definidas as duas roda-
das finais do campeonato.

Nesta semana, começam a 
ser publicadas as regras de ouro, 
que são os protocolos a serem 
adotados para reabertura. A pre-
visão é que no próximo mês, 
reabram as concessionárias de 
automóveis, lojas de móveis e 
academias de ginástica. "Já te-
mos planos para o retorno. A 
expectativa é de ir abrindo aos 
poucos, não há expectativas de 
fechar mais, de impedir mais ati-
vidades", afirmou o prefeito.

Rio tem 112 mortes em 24 
horas, casos beiram 40 mil
A Secretaria de Estado de Saú-

de do Rio de Janeiro informou, na 
segunda-feira, que há 39.298 casos 
confirmados e 4.105 óbitos por 
coronavírus em todo o estado. Há 
ainda 986 óbitos em investigação 
e 240 foram descartados. Até o 
momento, entre os casos confir-
mados, 31.687 pacientes se recu-
peraram da doença. Nas últimas 
24h, 112 pessoas morreram.

Witzel fala em 'ditadura da perseguição' e diz 
que Flávio Bolsonaro deveria estar preso

Copacabana ultrapassa marca de mil 
casos confirmados de covid-19 O governador Wilson Witzel 

realizou um pronunciamento 
após equipes da Polícia Federal 
realizarem uma ação de busca e 
apreensão no Palácio das Laran-
jeiras, na manhã desta terça-fei-
ra. Segundo ele, a operação foi 
realizada com base em informa-
ções "fantasiosas" e que é alvo de 
uma perseguição política.

"A busca e apreensão além de 
ser desnecessária foi fantasiosa. 
A construção que se fez não re-
sultou em absolutamente nada. 
Não foram encontrados valores, 
não foram encontrados joias. Foi 
encontrado apenas a tristeza de 
um homem e de uma mulher 
com a violência, com esse ato 
de perseguição política está se 
iniciando no nosso país", disse o 
governador.

Ele alegou que é visto como 
inimigo pelo governo federal e 
que outros governadores tam-
bém serão alvo de operações 
similares. Além disso, também 
citou a investigação contra o se-
nador Flávio Bolsonaro e disse 
que o parlamentar já deveria ter 

sido preso, mas que sua ligação 
familiar impede que a Polícia Fe-
deral prossiga com os inquéritos.

"Na família do presidente Bol-
sonaro em que a Polícia Federal 
engaveta inquéritos, vaza infor-
mações. O senador Flávio Bol-
sonaro com todas as provas que 
temos contra ele, que já aí estão 
sendo apresentadas. Dinheiro 
em espécie sendo depositado 
na conta corrente, lavagem de 
dinheiro, bens injustificáveis. O 
senador Bolsonaro já tinha que 
estar preso", destacou.

Witzel concluiu dizendo que 
todas as conclusões sobre o in-
quérito serão demonstradas no 
Supremo Tribunal de Justiça 
(STJ) e disse que seguira com os 
enfrentamentos à medidas do 
presidente Bolsonaro e que está 
lutando contra um novo "ditador 
da América Latina".

"Continuarei lutando contra 
esse fascismo que está se instau-
rando no nosso país, contra essa 
ditadura de perseguição desse 
presidente que eu ajudei a ele-
ger", concluiu.



e x - p r e s i -
dente do 
Flamengo, 
E d u a r d o 
B a n d e i r a 
de Mello, é 
mais um dos 
que estão na 
disputa pela 
cadeira da 
prefeitura 
do Rio. Ele, 

que também atuou mais de 30 
anos no BNDES, espera aplicar 
sua experiência enquanto esteve 
à frente do Mais Querido na ges-
tão municipal, caso seja eleito. Em 
entrevista ao empresário Tadeu 
Vieira através de uma rede social, 
Bandeira falou sobre Flamengo 
e como chegou a decisão de virar 
pré-candidato a prefeito.

Ele começou falando sobre as 
acusações feitas ao Flamengo e 
seus ex-patrocinadores enquanto 
era presidente do clube e depois 
que saiu também. Na ocasião em 
que era presidente, empresas 
automobilísticas como Peugeot, 
FIAT e JEEP (fabricada pela FIAT), 
teriam fechado contratos bilio-
nários com o Flamengo. Tudo de 
maneira incorreta pelo BNDES. 
A Pegeout, por exemplo quando 
patrocinou o time, teve R$ 154 
liberados pelo banco. Outra em-
presa que teria sido financiada 
indevidamente pelo BNDES foi 
a Carabao, fabricante de energéti-
cos, que rompeu contrato com o 
clube em 2018. Sobre essas acu-
sações, Bandeira de Melo diz que 
são especulações e que o BNDES 
não fez transações suspeitas com 
nenhum patrocinador durante e 
depois de suas gestões, tanto no 
banco, quanto no Flamengo.

Sem intenção de voltar 
para o Flamengo

Bandeira foi perguntado se 
haveria a possibilidade de um 
dia voltar a ser presidente do Fla-
mengo e respondeu que não tem 
a menor intenção disso, mesmo 
que hajam muitos pedidos de tor-
cedores que pedem o seu retorno 
a administração do clube.  Ele con-
ta que nos seis anos que esteve à 
frente do rubro-negro fez o que 
pode para exercer uma boa gestão.

“Agradeço a todo mundo que 
me pede para voltar. Eu passei seis 
anos lá, foram dois mandatos. Fiz 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSEntrevista

O
o melhor que eu pude, e se não foi 
o melhor, não foi por falta de sacrifí-
cio, de esforço. Meu lugar agora é na 
arquibancada.  E foi para onde eu fui 
mesmo: Leste superior”, disse.

‘Acho que é muito cedo’,  diz ele 
sobre reabertura dos clubes

Bandeira de Mello criticou a de-
cisão da Federação de futebol do 
Estado do Rio de Janeiro, a Ferj, ter 
autorizado reabertura dos clubes 
no início do mês. O Flamengo, in-
clusive, realizou treinos na última 
quarta-feira (20) no Ninho do Uru-
bu, com parte do elenco. O prefeito 
Marcelo Crivella havia dito que 
só era permitido o funcionamen-
to dos setores de fisioterapia dos 
clubes, e que treinos ainda estão 
suspensos. Para Bandeira, ainda é 
muito cedo para as atividades es-
portivas serem retomadas.

“Acho que é muito cedo. Seria 
uma irresponsabilidade voltar o 
calendário do futebol, essa reto-
mada do calendário do futebol 
agora. Nada contra planejar. Acho 
que pode se planejar como que vai 
voltar e o que vai fazer primeiro. Eu 
estou morrendo de saudade do fu-
tebol, mas vamos ter paciência”.

A pré-candidatura
Bandeira de Mello conta que a 

ideia de entrar para a disputa da pre-
feitura se deu em razão de pessoas 
o procurarem dando exemplos de 
como ele conduziu o Flamengo ao 
longo dos seis anos a presidência 
do clube, e que pode fazer a mesma 
coisa à frente da gestão municipal.

 “O início dessa história [sua pré-
-candidatura] foram as pessoas me 
procurando e tentando fazer essa 
analogia: Se houve uma recupera-
ção do Flamengo, por que não ten-
tar a mesma coisa na prefeitura. E 
aí comparam o Flamengo de 2012 
com a prefeitura de agora. Nisso eu 
realmente não quero entrar, mas o 
início da formulação desse plano 
passa efetivamente por aí: Pela re-
cuperação do Flamengo”, disse.

Bandeira vem pelo REDE, mes-
mo partido da ex-ministra do meio 
ambiente, Marina Silva, por quem 
ele tem grande apresso. Ele diz que 
a conheceu quando fazia parte do 
setor de planejamento ambiental 
do BNDES e que depois daí ficaram 
mais próximos. Em 2018 se filiou ao 
REDE e tentou uma vaga de depu-
tado federal, mas não se elegeu. No 
final do ano passado, o REDE ainda 

Eduardo Bandeira de Mello, 
ex-presidente do Flamengo, 
quer ser prefeito do Rio

 Foto: Divilgação

Ele conta que nos seis anos que esteve à frente do rubro-negro exerceu uma boa gestão

não tinha um nome para disputar as 
eleições municipais. Ele diz que o ex-
-deputado Miro Teixeira o procurou 
para ser o nome do partido para con-
correr ao pleito. Como já tinha uma 
história de amizade com Marina Silva 
e já tinha sido candidato em 2018 pela 
legenda, Bandeira de Melo aceitou.

“No final do ano passado, a REDE 
ainda não tinha se decidido sobre o 
que iria fazer nas eleições munici-
pais. É um partido pequeno, não tem 
fundo partidário, não tem estrutura. 
E o Miro Teixeira, que é nosso deca-
no, outro exemplo dentro da REDE, 
cinquenta anos de congresso sem 
nenhuma coisa que pudesse se fa-
lar, me procurou e sugeriu que eu 
viesse candidato da REDE a prefeito 
e colocou o pacote completo: Você 
vem com a Andreia Gouveia Vieira, 
que também dispensa apresenta-
ções, uma pessoa que todo mundo 
respeita, dois mandados de vereado-
ra do Rio sendo admirada por todo 
mundo, inclusive os adversários. Aí 
ele [Miro Teixeira] falou: ‘gostaria que 
vocês dois fossem os candidatos pos-
so anunciar? ’

Eu tomei um susto. Disse que não 
estava preparado para isso. Não falei 
com a minha mulher, não falei com 
minha família. Eu disse: Vamos fazer 
o seguinte? Vou viajar no sábado para 
Doha para ver a final do campeonato 
mundial (jogo entre Flamengo e Li-
verpool) e quando eu voltar a gente 
conversa […] Eu viajando para Doha, 
sai uma pesquisa no Datafolha e eu 
não tinha a menor ideia de que seria 
contemplado nela, que meu nome 
faria parte da pesquisa, e eu já com 
uma posição ótima, com 6,7, 8%, de-
pendendo do cenário. Aí o Miro me 
ligou de novo e falou: ‘Agora não tem 
jeito. Você será candidato’.

Quando cheguei de Doha, infeliz-
mente sem o título, mas com uma 
campanha honrosa, sentei com a 
Andreia, tomamos um café e combi-
namos que iriamos encarar o desafio, 
apesar de todas as dificuldades”, disse.
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Os problemas do Rio
O pré-candidato diz que os 

problemas que existem no Rio 
de Janeiro só serão resolvidos se 
que estiver a frente do poder exe-
cutivo da cidade se comprometer 
com a gestão. Dois exemplos da-
dos por ele foram os setores da 
saúde, que passa por uma série 
de carências e não tem capacida-
de de atender a população, prin-
cipalmente em tempos de pande-
mia, e do transporte público, que 
também precisa ser melhorado. 

 “A saúde do Rio, independente da 
Pandemia, é um problema que será 

resolvido com gestão. No caso do 
transporte público, igualmente. Eu 
sou usuário de transporte público. 
Entendo perfeitamente o drama que 
acontece”, disse.

“Quem está bem-intencionado 
quer o melhor para a cidade. Não 
está motivado por nenhuma vaida-
de, nenhum interesse pessoal. Todo 
mundo que entrou nessa, ou quase 
todo mundo pelo menos, está inte-
ressado que o final disso tudo seja a 
consequência do Rio de Janeiro vol-
tar a ser aquela Cidade Maravilhosa 
que conhecemos. Eu tenho certeza 
que vai dar certo”, disse.
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omeçaram 
nesta quar-
ta-feira, dia 
20 de maio, 
as entregas 
das cestas 
básicas do 
M u t i r ã o 
H u m a n i -
tário em 
Mesquita. 
A iniciativa 

do governo estadual garantirá 
14.498 cestas básicas com kit 
de limpeza para moradores de 
Mesquita inscritos no CadÚ-
nico. Para evitar aglomerações 
e assegurar que a distribuição 
seja feita sem colocar em risco a 
saúde da população, as famílias 
que têm direito ao benefício já 
receberam informações com 
data, local e horário de entre-
ga via SMS. Mas, quem precisa 
atualizar o número de telefone 
ou buscar informações sobre 
a ação pode acessar a página 
http://www.mutiraohumanita-
rio.com.br/ e fazer a consulta, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

C
a partir do número do CPF e do 
NIS do beneficiário.

“Já trabalhei aqui, em Mes-
quita, e sei como os mesquiten-
ses precisam desse auxílio, prin-
cipalmente em um momento 
como o que estamos vivendo. 
E a equipe da Secretaria Munici-
pal de Assistência Social está de 
parabéns, porque a entrega está 
sendo realizada com muita or-
ganização e sem aglomerações, 
que é como precisamos que isso 
seja feito”, elogiou a subsecretá-
ria estadual de Gestão do SUAS e 
Segurança Alimentar, Cristiane 
Lamarão, que acompanhou o 
primeiro dia de distribuição das 
cestas na cidade.

Sem filas
Em Mesquita, 37 locais de dis-

tribuição foram definidos, com 30 
marcações de entregas de cestas 
a cada hora. As entregas aconte-
cerão até domingo, envolvendo 
profissionais ligados às secreta-
rias municipais de Assistência 
Social; Educação; Infraestrutura, 

Mobilidade e Serviços Públicos; e 
Saúde. “Temos em torno de 200 
pessoas do governo municipal 
de Mesquita envolvidas nesse 
trabalho. Permitimos que tudo 
seja realizado sem que as famílias 
beneficiadas pela iniciativa pre-
cisem, por exemplo, esperar em 
filas. E, assim, não se arriscam, 
em meio à pandemia do novo co-
ronavírus“, garante Erika Rangel, 
secretária municipal de Assistên-
cia Social de Mesquita.

Presidente da Fundação Leão 
XIII, Andréa Baptista também es-
teve em Mesquita, acompanhan-
do Cristiane Lamarão, para con-
ferir o início da distribuição de 
cestas. “A cada cidade que a gente 
percorre nessa ação, confirma-

Mutirão humanitário 
já chegou às famílias 
mesquitenses

Foto: Reprodução/TV Globo

Ação do governo estadual distribuirá 14.498 cestas básicas à população inscrita no CadÚnico

mos o quão acertada foi a decisão 
do governo estadual de disponibi-
lizar as cestas”, atestou, enquanto 
observava a entrega às famílias be-
neficiadas. Como a da dona de casa 
Regina da Silva, de 56 anos, mora-
dora de Rocha Sobrinho. Ela vive 
sozinha com o filho, de apenas 8 
anos. “Eu não estava esperando 
que distribuíssem essas cestas 
quando fiquei sabendo do Mutirão 
Humanitário. Sabemos que essa 
é uma fase difícil e esse foi um au-
xílio muito bem-vindo para nós. 
E foi tudo bem rápido. Acho que 
levei 15 minutos da hora em que 
cheguei até sair com a cesta”, disse 
ela, levando uma das 2.184 cestas 
básicas entregues no primeiro dia 
de trabalhos em Mesquita.

Cidades contempladas
A lista de famílias beneficia-

das pelo Mutirão Humanitário 
já foi definida, ou seja, quem 
se inscrever agora no CadÚnico 
não conseguirá participar dessa 
etapa de distribuição das cestas. 
Além de Mesquita, outros 15 
municípios foram contempla-
dos pela iniciativa do governo 
do estado. São eles Queimados, 
Belford Roxo, Duque de Caxias, 
Itaguaí, Japeri, Magé, Nilópolis, 
Nova Iguaçu, Paracambi, Rio de 
Janeiro, São Gonçalo, São João 
de Meriti, Seropédica, Itaboraí 
e Guapimirim. Quem tiver dú-
vidas ou precisar de mais infor-
mações também pode ligar para 
08000314407.

Uma pesquisa feita pelo proje-
to Dados do Bem mostrou que os 
médicos, enfermeiros e técnicos 
de enfermagem que trabalham 
nos municípios de Nilópolis e 
São Gonçalo, foram os mais in-
fectados – proporcionalmente à 
testagem – pela Covid-19. O ma-
peamento epidemiológico foi de-
senvolvido pelo Instituto D’Or de 
Pesquisa e Ensino (IDOR) e a Zoox 
Smart Data.

A cidade líder em casos positi-
vos foi Nilópolis. De todos os pro-
fissionais que realizaram o teste 
na região, 23% tiveram resultado 
positivo. Em segundo está São 
Gonçalo, com 21% de profissio-
nais de saúde contaminados.

Segundo Fernando Bozza, 
coordenador do projeto, médico 
e pesquisador infectologista do 
IDOR e da Fiocruz, a taxa de con-
taminação dos médicos brasilei-
ros é alta, em comparação com 
outros locais no mundo.

“Diante desses primeiros resul-
tados, e, comparado a outras pes-
quisas, como a que foi realizada 

pelo Hemorio em abril deste ano, 
e a dados divulgados pelo esta-
do de Nova York no mesmo mês, 
conseguimos enxergar que o nú-
mero dos profissionais de saúde 
brasileiros que tiveram resultado 
positivo para o vírus é relativa-
mente alta”, disse Bozza.

Infectados não estão imunes
Ainda de acordo com o coor-

denador do projeto, os médicos 
contaminados pelo novo corona-
vírus não estão, necessariamente, 
imunes à Covid-19.

“O nível de soroprevalência 
ainda não é alto o suficiente para 
prever que esses profissionais 
estejam imunes à Covid-19 em 
curto prazo. Grande parte deles 
ainda pode ficar doente.”, explica 
Fernando Bozza.

Projeto Dados do Bem
O projeto Dados do Bem é um 

aplicativo gratuito aberto à popu-
lação (clique aqui para acessar). 
Nele, o usuário preenche um 
cadastro e responde a um ques-

Pesquisa aponta que profissionais 
de saúde de Nilópolis têm a maior 
taxa de infecção pela Covid no RJ

De todos os profissionais que realizaram o teste na região, 23% tiveram resultado positivo

tionário de autoavaliação, com per-
guntas sobre sintomas associados à 
Covid-19 e seu histórico de saúde.

As informações pessoais dos 
participantes são preservadas e os 
dados coletados, segundo eles, não 
serão utilizadas para fins lucrativos. 
Ao baixar o aplicativo, a pessoa con-
corda com o envolvimento voluntá-
rio no estudo.

A partir dos dados fornecidos 
pelo usuário, a plataforma indica a 
possibilidade de ele estar infectado 
pelo novo coronavírus. Não se trata 
de um diagnóstico, mas de uma ava-
liação de sinais clínicos e epidemio-
lógicos.

As pessoas cujas respostas ao 
questionário apontarem para uma 
alta probabilidade de Covid-19 rece-
berão indicação para fazer um teste 
gratuito, com dia e horário marcados.

“Desde o começo do projeto o 
foco inicial para essa primeira eta-
pa eram os profissionais de saúde. 
Eles estão na linha de frente e, por 
isso, expostos à contaminação. Faz 
parte da nossa iniciativa entregar 
inteligência, através de dados, para 
governo e população com o objetivo 
de auxiliar no enfrentamento ao ví-
rus. Dessa maneira é de extrema im-
portância que as pessoas continuem 
baixando o aplicativo e preenchen-
do a autoavaliação, para fornecer 

Foto: Divulgação

ainda mais dados populacionais.”, 
completou Bozza.

Avaliação dos dados
Os dados coletados pelo aplica-

tivo são analisados em tempo real. 
Para isso, o Idor montou um Centro 
de Comando Dados do Bem.

O espaço é destinado a equipes 
multidisciplinares e grupos de pes-
quisadores, cientistas de dados e 
acadêmicos, a fim de que possam 
avaliar os dados. O local é de acesso 
restrito e segue todas as recomen-
dações da Organização Mundial de 
Saúde. No momento, a equipe ope-
ra remotamente, com encontros 
periódicos no local.

“A equipe multidisciplinar es-

tará com olhar voltado para en-
tender novos formatos de dados e 
analisar a Covid-19 através de ou-
tras perspectivas. O nosso objetivo 
é gerar inteligência de dados para 
auxiliar o combate à pandemia.”, 
afirma Rafael de Albuquerque, 
CEO da Zoox Smart Data.

Os sintomas indicados pelas 
pessoas que acessaram o aplicativo 
também foram analisados pela fer-
ramenta. De acordo com esses re-
sultados, os que testaram positivo 
apresentaram, principalmente, do-
res no corpo (71,6%), tosse (66,8%) 
e perda de olfato e paladar (63,8%). 
Além dessas indicações, 51,1% dos 
positivos apresentaram febre nos 
10 dias anteriores à testagem.
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ois PMs 
investiga-
dos pelo 
homicídio 
do jovem 
Rodrigo Cer-
queira, de 19 
anos, duran-
te operação 
que inter-
rompeu a 

distribuição de cestas básicas no 
Morro da Providência, no Centro 
do Rio, no último dia 21, não ci-
taram a ação social no relato que 
deram à Polícia Civil no dia do cri-
me. O soldado Eduardo de Souza 
Paiva e o cabo Rafael Santos Ama-
ral, ambos lotados na UPP da Pro-
vidência, alegaram, na Delegacia 
de Homicídios (DH), que "faziam 
patrulhamento para repreender 
o tráfico de drogas" num local 
próximo à Rua Rivadávia Corrêa 
e que "perceberam uma correria 
de um número elevado de pes-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSInvestigação

D
soas, talvez uns seis suspeitos". De 
acordo com os relatos, "ao avista-
rem a guarnição, os suspeitos efe-
tuaram disparos de arma de fogo, o 
que foi imediatamente revidado".

Ainda segundo os PMs, "após 
cessarem os disparos, os policiais 
progrediram e logo encontraram 
o corpo". Ao todo, os agentes afir-
mam ter dado sete tiros na ocasião 
com suas pistolas, que foram apre-
endidas pela DH e serão periciadas.

Em nenhum momento, os 
agentes afirmam que viram pes-
soas distribuindo cestas básicas 
no local. Voluntários que entrega-
vam mantimentos para famílias 
de alunos do Colégio Estadual Re-
verendo Hugh Clarence Tucker 
e do Pré-Vestibular Machado de 
Assis, ambos na Providência, afir-
mam que a operação aconteceu 
em meio à ação social, que teve 
que ser interrompida quando o 
Rodrigo foi baleado. "No exato 
momento da ação que matou 

o Rodrigo, alguns professores, 
apoiadores e estudantes estavam 
distribuindo cestas básicas às fa-
mílias mais necessitadas de alu-
nos e alunas que estudam na es-
cola e também no Pré-Vestibular 
Machado de Assis", diz uma nota 
publicada na página do pré-vesti-
bular nas redes sociais.

Os PMs também não afirmam 
ter visto Rodrigo atirar em sua di-
reção. Eles somente alegam que 
encontraram o jovem caído no 
chão, inconsciente, após terem 
trocado tiros. Os PMs afirmaram, 

PMs não citaram ação social 
em depoimento sobre morte 
de jovem na Providência

Foto: Reprodução

Rodrigo Cerqueira, morto na Providência por PMs

na DH, que encontraram uma pisto-
la e drogas junto ao corpo do jovem. 
A mãe de Rodrigo negou que ele 
fosse traficante, quando foi liberar o 
corpo do filho no Instituto Médico-
-Legal (IML). Ele estava matriculado 
no 2º Ano do Ensino Médio do Co-
légio Reverendo Tucker e também 
fazia bico como ambulante.

— Meu filho era querido. É só per-
guntar para os professores da escola 
onde ele estudava. Meu filho nunca 
parou numa delegacia. É porque 
eles (policiais) entram no morro e 
acham que todo negro tem envol-

vimento com alguma coisa. Eles 
forjam os negros, eles forjam. No 
morro todo mundo é bandido para 
eles. Ele era meu amigo, uma pes-
soa carinhosa, querida — lamentou 
Verônica Maria.

Após os tiros, os agentes levaram 
Rodrigo, baleado, para o Hospital 
municipal Souza Aguiar, onde o 
óbito foi declarado. Rodrigo foi mor-
to apenas três dias após o homicídio 
do adolescente João Pedro Mattos 
Pinto, durante operação das polícias 
Civil e Federal no Complexo do Sal-
gueiro, em São Gonçalo.

Recebeu alta na madruga-
da desta segunda-feira, Bian-
ca Regina de Oliveira, de 22 
anos. A jovem foi baleada na 
cabeça na manhã de segun-
da-feira em casa na Cidade de 
Deus, Zona Oeste do Rio. Ela 
estava internada no Hospital 
Municipal Miguel Couto, na 
Gávea, Zona Sul do Rio. Bian-
ca Regina de Oliveira foi atin-
gida próximo à orelha e socor-
rida pra a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) da região 
e depois transferida parta o 
Miguel Couto.

Recebeu alta na madruga-
da desta segunda-feira, Bian-
ca Regina de Oliveira, de 22 
anos. A jovem foi baleada na 
cabeça na manhã de segun-
da-feira em casa na Cidade de 
Deus, Zona Oeste do Rio. Ela 
estava internada no Hospital 
Municipal Miguel Couto, na 
Gávea, Zona Sul do Rio. Bian-
ca Regina de Oliveira foi atin-
gida próximo à orelha e socor-
rida pra a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) da região 
e depois transferida parta o 
Miguel Couto.

A Secretaria Municipal de 
Saúde do Rio informa que Re-
gina deverá seguir com o acom-
panhamento ambulatorial.

De acordo com Carla Regina, 
sogra da vítima, Bianca acordou 
com os disparos e foi atingida 
no momento em que buscava o 
celular na sala. Como a casa fica 
na região do Brejo, localidade 
mais pobre da comunidade, a 
casa é feita de madeira e mais 
fácil de ser atingida por dispa-
ros. "Estava tudo em paz e os 
policiais vieram do nada atiran-
do, não estava tendo nada, não 
tinha ninguém na rua. Minha 
nora foi baleada dentro de 
casa, na reta de onde os poli-
ciais estavam, na reta do vas-
co. Ela estava dentro de casa, 
não tinha confronto de nada. 
Não é a primeira vez que isso 
acontece, teve uma doação 
de cesta básica e foi um me-
nino baleado assim mesmo. 
Hoje foi minha nora."

Segundo a Polícia Militar, 
agentes do 18ºBPM (Jacarepa-
guá) e do Comando de Policia-
mento Ambiental (CPAm) iriam 
auxiliar uma ação do Instituto 

PRF e Polícia Civil apreendem 85 kg de maconha 
dentro de carro, em Angra dos Reis

Jovem baleada na cabeça enquanto 
dormia na Cidade de Deus recebe alta

Uma operação conjunta entre 
policiais da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) e da Polícia Civil 
resultou na apreensão de 85 kg 
de maconha, na BR-101, em An-
gra dos Reis, na Costa Verde do 
Rio, na noite desta segunda-fei-
ra. A ação foi realizada após uma 
troca de informações dos seto-
res de inteligência.

A droga foi encontrada em 
um veículo modelo Fiat Strada. 
Segundo a PRF, o condutor foi 
preso em flagrante e disse que 
receberia R$ 10 mil para con-
duzir o veículo até um posto de 
combustível localizado na Ave-
nida Brasil, na capital fluminen-
se. Ocorrência encaminhada à 
41° DP (Tanque).

Droga estava escondida no veículo

Segundo relatos, jovem tinha acabado de levantar para pegar celular 

Foto: Divulgação/PRF

Foto: Divulgação

Estadual do Ambiente (INEA) no 
Centro de Treinamento do Vasco 
da Gama, localizado próximo à 
comunidade Cidade de Deus. No 
entanto, disparos foram ouvidos 
no interior da comunidade.

De acordo com os militares, 
as equipes não revidaram e a 
ação que seria feita foi cancela-
da. Não houve acionamento da 
corporação para socorrer pos-
síveis feridos pelos disparos.
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m elabora-
ção desde 
abril pela 
CBF, o 
protocolo 
n a c i o n a l 
de volta ao 
futebol se 
inspira na 
liga alemã 
e terá re-

gras rígidas para o dia do jogo 
em estádio. O documento pre-
vê credenciamento, em lista 
elaborada por médico de cada 
equipe, de no máximo 40 pes-
soas permitidas para o local de 
jogo - entre ônibus da delega-
ção, uma van da rouparia e um 
veículo de passeio.

Será responsabilidade dos 
clubes conferir o estado epi-
demiológico de cada um que 
chega ao estádio, "com ênfase 
na condição olfativa e aferi-
ção de temperatuta com ter-
mômetro de infravermelho", 
como diz um trecho do docu-
mento. O regulamento para os 
clubes trata também de cui-
dados no vestiário. Cada um 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

E
deve usar máscaras (ou "face 
shield", aquela máscara com 
tampo de plástico na frente) e 
ficar o menor tempo possível 
dentro do vestiário - limite re-
comendado de 40 minutos.

Sobre a arbitragem, a CBF, 
que pretende fazer testes em 
todos profissionais envolvi-
dos, quer o VAR em funciona-
mento em suas competições. 
A ferramenta foi aprovada no 
Conselho Técnico da Série A 
e conta com apoio particular 
do presidente Rogério Ca-
boclo, defensor do sistema 
apesar dos custos envolvidos 
e de envolver maior número 
de pessoas dentro do estádio. 
Vai caber à Comissão de Arbi-
tragem da CBF fazer seu in-
quérito epidemiológico para 
credenciamento da equipe de 
arbitragem.

A proposta da CBF é de re-
dução do número de testes 
antidoping. Ao invés de dois 
por time, um de cada equipe, 
para diminuir o número de 
envolvidos na sala de contro-
le. Inicialmente, se debateu 

excluir o controle de doping, 
mas o tema foi revisto e esta 
alternativa foi estudada.

Entrevistas à distância
O futebol como conhece-

mos hoje vai ser bem diferen-
te. O protocolo prevê acesso ao 
campo a reduzido número de 
câmeras, ficando fotógrafos, 
jornalistas e radialistas, tam-
bém em acesso reduzido, na 
tribuna de imprensa, respei-

CBF quer limite de 40 pessoas por 
delegação em estádios e prevê 
VAR em protocolo de jogos

Cruzeiro testou jogadores nesta segunda-feira

tando distanciamento de dois 
metros para cada posição.

Cena comum na Alemanha, 
os jogadores vão falar para mi-
crofones pendurados em cabos 
de apoio de TV, sem a presença 
do repórter no gramado. As en-
trevistas coletivas serão virtu-
ais, operadas por assessores de 
imprensa dos times.

Além de mudar o compor-
tamento em comemoração de 
gols e dentro de campo de ma-

neira geral - com cuidados para 
evitar contágio após asseio do 
nariz -, os jogadores de cada 
time vão entrar em campo, ir 
para o intervalo e sair do grama-
do após a partida separadamen-
te, com ordem para não saírem 
juntos, ao mesmo tempo.

Gandulas e maqueiros - com 
limite de 10 por jogo - deverão 
higienizar as mãos com álcool 
gel e cobrir o rosto com másca-
ras e "face shield".


