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Segundo o prefeito, 200 serão levados para Segundo o prefeito, 200 serão levados para 
Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, referência Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, referência 
no tratamento da doença. Outros 80 ficarão no no tratamento da doença. Outros 80 ficarão no 
Riocentro e 20 no CER Leblon.Riocentro e 20 no CER Leblon.
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Assembleia 
L e g i s l a t i -
va do Rio 
de Janeiro 
(Alerj) apro-
vou nesta 
terça-feira o 
projeto que 
prevê o uso 
de másca-
ras de pro-

teção contra o coronavírus 
em todos os municípios flu-
minenses. A proposta tam-
bém estabelece multas de 
pelo menos R$ 106,65 para 
as pessoas que descumpri-
rem a norma. 

O projeto de lei 2.383/2020 
foi aprovado, em discussão 
única. Agora, a medida será 
encaminhada ao governa-
dor Wilson Witzel, que terá 
até 15 dias úteis para san-
cioná-la ou vetá-la.

Segundo o texto, a medida 
valerá para locais coletivos 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRio de Janeiro

A
públicos ou privados, ruas, 
praças, parques, praias, meios 
de transporte coletivo e indi-
vidual de passageiros, reparti-
ções públicas, hospitais, super-
mercados, farmácias, padarias, 
agências bancárias, além de 
outros estabelecimentos co-
merciais. A máscara poderá 
ser descartável ou reutilizável, 
podendo ser substituída por 
qualquer outro instrumento 
que proteja o nariz e a boca.

Quem descumprir a medi-
da sofrerá advertência e mul-
ta de R$ 106,65 na primeira 
autuação, valor que será do-
brado a cada reincidência, 
podendo ser multiplicado 
até cinco vezes em caso de 
descumprimento reiterado. 
Ficam desobrigadas da utili-
zação de máscaras as pessoas 
que sofrem de patologias res-
piratórias e pessoas com defi-
ciência severa nos membros 
superiores. Estas deverão an-

Alerj aprova uso obrigatório 
de máscara em todo estado

 Foto: Cléber Mendes

Alerj aprova projeto de lei que prevê uso obrigatório de máscaras em todos os municípios do Rio 

O presidente da República 
Jair Bolsonaro repetiu nesta 
quarta-feira (13) que não falou as 
palavras “Polícia Federal” na reu-
nião ministerial de 22 de abril, 
diferentemente do que afirmou 
o ministro Luiz Eduardo Ramos 
(Secretaria de Governo) em de-
poimento na terça-feira (12).

O conteúdo da reunião ci-
tada pelo presidente é anali-
sado no inquérito que tramita 
no Supremo Tribunal Federal 
(STF) e apura suspostas tenta-
tivas de Bolsonaro de interferir 
politicamente na Polícia Fede-
ral. Ramos depôs nesta terça 
no âmbito do inquérito.

 “O Ramos se equivocou. Mas 

como é reunião, tem o vídeo. O 
Ramos, se ele falou isso, se equi-
vocou. Se ele falou isso aí”, disse 
Bolsonaro nesta quarta.

No depoimento de terça, 
questionado sobre a reunião, 
Ramos afirmou que: "Por duas 
vezes, ouviu o presidente da 
República reclamar da necessi-
dade de ter mais dados de inte-
ligência para a tomada de deci-
sões e que, contudo, na reunião 
do dia 22 de abril, nominou os 
órgãos Abin, Forças Armadas, 
Polícia Federal, Polícia Militar 
dos estados e, se outros foram 
mencionados, não se recorda".

Apesar de apenas Ramos ter 
sido citado nesta quarta pelo 

Bolsonaro diz que ministro se 
'equivocou' e nega ter falado de 
Polícia Federal em reunião

presidente, o ministro do Ga-
binete de Segurança Institu-
cional (GSI), Augusto Heleno, 
também afirmou em depoi-
mento que Bolsonaro falou em 
"Polícia Federal" na reunião.

Na entrevista desta quarta, 
Bolsonaro disse que não citou na 
reunião os termos “Polícia Fede-
ral”, “superintendência” e “inves-
tigação sobre filhos”.

De acordo com o presidente, 
ele falou sobre a segurança da fa-
mília, que compete ao Gabinete 
de Segurança Institucional (GSI) 
e não ao Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, que na reu-
nião ainda era comandando por 
Sergio Moro. Bolsonaro também 
afirmou não ter falado o nome de 
Moro na reunião.

“Não falei o nome dele no vídeo 
(de Moro). Não falei o nome dele 
no vídeo. Não existe a palavra Ser-

gio Moro. Eu cobrei a minha segu-
rança pessoal no Rio de Janeiro. A 
PF não faz minha segurança pesso-
al, quem faz é o GSI”, disse. A Polícia 
Federal faz parte da estrutura do 
Ministério da Justiça.

Questionado se na reunião 
insinuou que substituiria os mi-
nistros da Justiça ou do GSI, o pre-
sidente disse: “Tá na cara. Quem 
trata de segurança? O ministro é 
o Heleno. O ministro é o Heleno”. 
O presidente não quis detalhar se 
cogitou demitir Heleno.

Sem mais reuniões
Nesta quarta, Bolsonaro disse 

ter decidido acabar com as reu-
niões do conselho de ministros, 
como a realizada no dia 22 de 
abril. Esses encontros costumam 
acontecer quinzenalmente, com 
a presença do presidente, dos mi-
nistros e outras autoridades.

Segundo o presidente, ele 
passará a realizar uma vez por 
mês um café da manhã com 
os ministros e hasteamento 
da bandeira nacional. Bolso-
naro disse que, independente 
de acabar com as reuniões do 
conselho de governo, todo dia 
recebe alguns ministros e se-
guirá com as conversas indivi-
duais "para evitar esse tipo de 
problema".

"Não vai ser do conselho, 
vai ser um café da manhã, de 
8h até 9h da manhã, café, 9h/ 
9h30 o pessoal vai embora. Ba-
ter um papo, um olhar para a 
cara do outro, trocar uma ideia 
tá ok? E, individualmente, tra-
tar alguns assuntos, mas uma 
reunião muito mais de confra-
ternização mensal de todos os 
ministros de uma hora e meia 
no máximo", explicou.

dar com um documento que 
comprove a sua condição.

Todos os valores das multas 
serão direcionados ao Fundo 
Estadual de Saúde para serem 
aplicados nas ações de combate 
ao coronavírus.

A norma valerá enquanto 
perdurarem os efeitos do decre-
to do governador que estabele-
ceu o estado de calamidade em 
decorrência do novo coronaví-

rus. O texto estabelece que as 
máscaras cirúrgicas ou do tipo 
N95 serão prioritárias aos pro-
fissionais de saúde.

Empresas
O texto também determina 

que as empresas que se encon-
tram em serviço também deve-
rão fornecer gratuitamente, a 
funcionários e colaboradores, os 
Equipamentos de Proteção Indi-

vidual (EPI), como máscaras, lu-
vas descartáveis e álcool gel 70%. 
As empresas também deverão 
garantir que nenhuma pessoa - 
funcionário ou cliente - entre ou 
permaneça sem a máscara no in-
terior do estabelecimento.

As empresas que não respei-
tarem a norma estarão sujeitas 
a multa de R$ 711,00 por atua-
ção, valor que pode ser duplica-
do em caso de reincidência.
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m i n i s t r o 
da Justi-
ça e Se-
g u r a n ç a 
P ú b l i c a , 
A n d r é 
M e n d o n -
ça, no-
meou o 
d e l e g a d o 
C a r l o s 

Henrique Oliveira como 
novo diretor-executivo da 
Polícia Federal (PF),  car-
go considerado o número 
dois da corporação, abai-
xo do diretor-geral.  Oli-
veira ocupava o cargo de 
superintendente da PF no 
Rio de Janeiro.

A diretoria-executiva 
era ocupada pelo delega-
do Disney Rosseti, exone-
rado nesta quarta-feira do 
cargo e cedido ao Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMudança

O
Mendonça também mudou 
o diretor de Inteligência Po-
licial da PF. Sai o delegado 
Cláudio Ferreira Gomes e 
entra o delegado Alexandre 
da Silveira Isbarrola.

Todas as portarias com as 
mudanças foram publicadas 
nesta quarta-feira no Diário 
Oficial da União.

As mudanças na Polícia 
Federal, em especial na Su-
perintendência do Rio de 
Janeiro, estão no centro das 
acusações do ex-ministro 
Sergio Moro de que haveria 
interesse em interferir po-
liticamente nas investiga-
ções da corporação.

Ao  d e i x a r  o  gove r n o, 
Mo ro  a f i r m o u  q u e  a  exo -
n e ra ç ã o  d o  e nt ã o  d i re to r -
- ge ra l  d a  P F  M a u r í c i o  Va -
l e i xo  p e l o  p re s i d e nte  Ja i r 
B o l s o n a ro  c o n f i g u rav a 
i nte r f e rê n c i a  n a  c o r p o ra -

ç ã o.  O  p re s i d e nte  n e g a .
Após a saída de Valeixo, 

Bolsonaro nomeou o dele-
gado Alexandre Ramagem, 
diretor da Agência Brasileira 
de Inteligência (Abin), para 
chefiar a PF, mas o Supre-

Ex-superintendente da 
PF do Rio é nomeado 
diretor-executivo do órgão

 Foto:  Marcelo Camargo/Agência Brasil

Sede da Polícia Federal em Brasília

mo Tribunal Federal (STF) 
suspendeu a nomeação, com 
base nas acusações do ex-
-ministro Moro. Bolsonaro 
então, acabou nomeou o de-
legado Rolando Alexandre 
de Souza, que trabalhava na 

Abin com Ramagem, para o 
cargo de diretor-geral da PF.

Está prev isto para hoje 
o depoimento à  PF de C ar-
los Henrique Oliveira para 
falar  sobre as  acusações de 
S ergio Moro.

O prefeito Marcelo Crivella disse 
que o município do Rio vai receber 
300 respiradores na tarde desta 
quarta-feira (13) para tratamento de 
pacientes em estado grave.

Segundo ele, 200 equipamentos 
serão levados para o Hospital Muni-
cipal Ronaldo Gazolla, em Acari, na 
Zona Norte, que é referência no tra-
tamento da Covid-19.

Outros 80 serão instalados no 
Hospital de Campanha do Riocen-
tro, que foi recentemente inaugu-
rado na Zona Oeste, e 20 na Coor-
denação de Emergência Regional 
(CER) do Leblon, na Zona Sul.

“São muito importantes nesses 
hospitais porque são nessas unida-
des que têm os casos mais graves”, 
afirmou o prefeito.

Crivella afirmou ainda que a ocupa-
ção atual do Hospital de Campanha do 
Riocentro está na faixa de 30%.

A estimativa da prefeitura é que 
em até 10 dias todas as vagas no 
Ronaldo Gazolla e no hospital de 
campanha estejam preenchidas. 
Ao todo, são 381 leitos no Ronaldo 
Gazolla e 500 no Riocentro, sendo 
400 de enfermaria e 100 de UTI.

“Com a chegada de 80 novos 
respiradores [no Riocentro], nós 
vamos chegar, em menos de dez 
dias, a 100%”, disse.

Segundo ele, o fluxo de pa-
cientes nas unidades de saúde 
é grande.

“Nós estamos em um ritmo 
de receber de seis em seis pes-
soas. Vêm seis, passam pela 
nossa triagem, vão para a UTI 
ou enfermaria, chegam mais 
seis. O que pode acontecer é 
fazermos mais triagens por dia. 
Dez, quinze triagens por dia".

Em relação aos profissionais 

que estão na linha de frente do 
combate ao coronavírus, afir-
mou que não há falta de Equi-
pamento de Proteção Individu-
al, os chamados EPIs.

"Equipamento, pessoal, não 
está em falta”, pontuou.

O prefeito disse ainda que 
a renovação da quarentena no 
município vai depender da cur-
va de contaminação da Covid-19 
e do número de leitos dispo-
níveis. Mas, segundo ele, se os 
resultados forem satisfatórios, 
é possível começar a pensar na 
flexibilização das medidas.

Bebê de nove meses é a vítima mais 
jovem de coronavírus no Rio

Crivella anuncia chegada de 300 respiradores ainda nesta 
quarta para tratar pacientes em estado grave de Covid-19 A Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS) confirmou a mor-
te da pequena Heloiza Vitória 
por complicações do novo co-
ronavírus, nesta segunda-feira. 
A bebê tinha outras doenças 
infecciosas pré-existentes. Se-
gundo a pasta, por questões de 
sigilo médico, detalhes sobre o 
quadro clínico foram forneci-
dos apenas aos familiares.

Heloiza foi transferida para o 
Hospital Jesus no dia 6 de maio 
após teste positivo para corona-
vírus, realizado enquanto estava 
internada no Instituto Fernandes 
Figueira. Ela não foi o primeiro caso 
de bebê com morte confirmada por 
covid-19 na cidade. Uma criança de 
um ano e três meses morreu no 
último dia 5 por complicações da 
doença, no mesmo hospital.  

Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro Marcelo Crivella 

Bebê estava internada no Hospital Jesus

Foto: Henrique Coelho/G1 Rio

Foto: Reprodução



ma foto 
v iralizada 
na internet 
gerou uma 
onda de do-
ação para 
uma das 
milhares de 
famílias que 
perd e r a m 
suas rendas 

devido à pandemia do novo 
coronavírus.

A imagem mostra uma crian-
ça em um sinal de trânsito – no 
cruzamento da Avenida Salvador 
Allende, no Recreio dos Bandei-
rantes, na Zona Oeste do Rio – 
com a uma frase escrita no cartaz 
de papelão: "Troco uma máscara 
por um alimento".

Quem segura a mensagem 
é uma menina de 9 anos. A 
mãe, sempre ao lado, tem ou-
tros três filhos.

Nesta quarta (13), as duas acor-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSSensibilidade

U
daram às 6h30, saíram de Antares, 
comunidade da Zona Oeste do Rio, 
e foram para o sinal.

"No primeiro dia, fiquei enver-
gonhada. Fiquei com medo da 
reação das pessoas de querer me 
criticar", conta a mãe.

O pedido é o que mais falta na 
casa de muita gente, alimento. Mas 
quem quiser comprar a máscara, 
cada uma custa R$ 5 e é fabricada 
por uma outra moradora de Antares.

A mãe trabalhava como ven-
dedora de picolé e diarista até a 
pandemia, quando ficou sem ser-
viço. Ela passou a vender doces 
no sinal e, para a surpresa dela, a 
filha fez pedido para acompanhar 
a mãe na batalha diária.

"Minha mãe é trabalhadora. 
Trabalha em todo lugar. Faxi-
na. Na praia. Vi ela fazendo isso 
e decidi fazer com ela também 
pra ver se a gente ganha um tro-
cado e consegui realizar meu 
sonho", diz a menina.

A mãe diz sonhar com um futu-
ro melhor para os filhos.

"Não queria que ela  esti-
vesse comigo.  S empre tra-
balhei ,  nunca levei  eles. 
Mas que eles v iessem atrás 
de mim fazer  isso nunca 
imaginei.  Nunca faria  isso 
pra ter  proveito das pesso -
as",  conta.

Imagem de menina trocando 
máscara por comida viraliza no 
Rio e gera onda de solidariedade

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Criança insistiu em acompanhar a mãe, que passou a vender doces no sinal da avenida da Zona Oeste do Rio 

Solidariedade
No sinal, mãe e filha encontra-

ram mais gente nesta situação. O 
Anderson perdeu o emprego como 
encarregado de obra e faz o que 
pode para pagar a pensão do filho.

"Trabalhava em obra em Ni-
terói, fui dispensado. Muita gente 
nessa situação. Não tem como 
ficar parado. A gente tem q achar 

uma solução", diz Anderson.
Durante toda a manhã, pes-

soas paravam no sinal para 
levar doações, depois de uma 
foto dela parar nas redes so-
ciais. "Sem explicação para 
tudo isso que está acontecen-
do. Agradeço a Deus e às pes-
soas que estão colaborando, 
ajudando", diz Silvana.

A Polícia Militar do Rio de Ja-
neiro se prepara para convocar 
mais aprovados do concurso 
para soldado da corporação, re-
alizado em 2014. Governistas 
cravam que a Segurança Pú-
blica, com o reforço da corpora-
ção, segue sendo uma das prio-
ridades do governador Wilson 
Witzel. Além disso, o deputado 
Bruno Dauaire (PSC), presiden-
te da Comissão de Servidores 
da Alerj, diz que a expectativa 
é de que sejam chamados 400 
concursados, provavelmente 
entre julho e agosto.

Dauaire tem conversado 
com o secretário da Polícia 
Militar, coronel Rogério Fi-
gueiredo. Segundo o parla-
mentar, Figueiredo indicou 
o número de convocações 
que poderão ocorrer.

Neste momento, o governo 
fluminense está cumprindo 
exigências impostas pelo Re-
gime de Recuperação Fiscal: 
além de seguir trâmites jurídi-
cos, está esperando que a PM 
atinja o número de 400 va-

câncias (cargos vagos por apo-
sentadoria e outros motivos, 
como morte).

Pelo regime, o estado só 
pode fazer novas contrata-
ções em casos de vacância 
a contar da adesão do Rio à 
recuperação fiscal, em se-
tembro de 2017.

"O secretário, coronel Ro-
gério Figueiredo, me garan-
tiu que vai abrir uma turma 
para novos soldados no CFAP 
quando a corporação atingir o 
número de 400 vacâncias, o 
que pode ocorrer em agosto", 
disse Dauaire.

Mais de 200 postos vagos
Relatório da Secretaria 

de Estado da Polícia Militar 
indica que há pelo menos 
252 postos vagos. Do con-
curso de 2014, cerca de 800 
aprovados ainda aguardam 
a convocação. Segundo as 
informações do presidente 
da Comissão de Servidores, 
a PM tem, em média, 70 va-
câncias por mês.

"Como há essa média men-
sal, o secretário afirmou que, 
entre julho e agosto, deverá 
atingir as 400 vagas para ini-
ciar a formação", afirmou.

Detran-RJ tem cerca de 350 terceirizados demitidos 
por causa da pandemia de coronavírus

Polícia Militar do Rio se prepara para convocar 
mais aprovados do concurso de 2014 Mais de 350 terceiri-

zados do Detran foram 
demitidos na última sex-
ta-feira (8). E outros 600 
estão com medo de per-
der os empregos até o fim 
da semana. Por causa da 
pandemia do coronaví-
rus, funcionários de em-
presas terceirizadas que 
prestam serviços para o 
Governo do Estado do 
Rio de Janeiro afirmam 
que muitos trabalhado-
res perderam o trabalho.

“Na sexta-feira, dia 8, re-
cebemos um comunicado 
de alguns amigos da habilita-
ção, que mandaram mensa-
gem sobre a habilitação em 
massa, a empresa agrade-
cendo pelo tempo de serviço 
e falando que eles podem fa-
zer isso por lei”, afirmou um 
funcionário do Detran, que 
preferiu não ser identificado.

Os trabalhadores afir-
mam que as empresa 
têm contrato por produ-
tividade, mas não estão 
cobertas por decretos de 
auxílio financeiro.

O diretor da Associação 

das Empresas Prestadoras 
de Serviço (APES-RJ) diz 
que o número de demissões 
pode passar de mil.

“São mais ou menos 350 
a 380 funcionários já demi-
tidos no Detran. Hoje, deve 
estar sendo demitidos 550 
e, ao longo da semana 120 
a 130 funcionários”, disse 
José Alencar, diretor-execu-
tivo da entidade.

A associação chegou a en-
viar um ofício ao governador 
Wilson Witzel pedindo aju-
da para manter os empregos. 
O pedido é que o auxílio que 
é concedido às empresas 
que possuem contrato con-
tinuado com o estado seja 
estendido às que trabalham 
por produtividade.

O Detran afirmou que 
não administra a contrata-
ção de empregados tercei-
rizados e que vem orien-
tando as empresas a não 
demitir os funcionários a 
buscar alternativas de com-
plementação salarial ofere-
cidas pelo poder público.

De acordo com o decre-
to publicado no dia 27 de 

março, o estado continua-
ria a pagar os salários dos 
funcionários e os encargos, 
com exceção do FGTS. No 
pedido ao governador, a 
associação apresenta duas 
sugestões para ajudar as 
empresas: que o poder 
público pague os salários e 
os encargos destes funcio-
nários ou que repasse 30% 
do valor total do contrato 
para manutenção de parte 
dos empregos, como fez o 
governo federal.

A mesma situação tam-
bém acontece com funcio-
nários terceirizados da Fae-
tec e da Fundação Saúde. A 
associação estima que cerca 
de 5 mil pessoas possam ser 
demitidas ate o fim do mês.

A Secretaria de Edu-
cação afirmou que não 
houve demissão de fun-
cionários terceirizados. A 
Procuradoria Geral do Es-
tado afirmou que, sobre a 
questão dos terceirizados, 
a gestão das medidas de 
economia são de incum-
bência da Casa Civil e das 
respectivas secretarias.

Foto: Divulgação
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prefeitura 
de Nilópolis 
e s t e n d e u 
por tempo 
indetermi-
nado a sus-
pensão de 
atividades 
comerciais 
no âmbito 
do municí-

pio, mais uma medida de con-
tenção à expansão do coronaví-
rus causador da Covid-19.

Uma ação conjunta da Or-
dem Pública, Fiscalização e 
Guarda Municipal, a Prefeitura 
de Nilópolis lacrou o calçadão 
da Mirandela no último sába-
do, 09 de maio.

Somente pessoas dos servi-
ços essenciais terão passagem. 
As grades foram instaladas nas 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

A
entradas da Av. Getúlio Vargas, 
Av. Getúlio de Moura, o acesso 
ao Shopping e na parte de cima 
das escadas rolantes do acesso 
à Supervia.

Os serviços essenciais 
podem funcionar, como su-
permercados, farmácias, la-
boratórios, clínicas médicas, 
mercados, padarias, açougues, 
estabelecimentos de forneci-
mento de água potável, ven-
da e entrega de gás tipo GLP, 
postos de combustíveis, loja 
de produtos veterinários e ali-
mentação animal.

Esses estabelecimentos com 
atendimento ao público podem 
ser punidos caso seus funcioná-
rios não estiverem trabalhando 
de máscara. Somente deverão 
permitir a entrada de quem es-
tiver de máscara. A fiscalização 

será feita pela prefeitura, atra-
vés da vigilância sanitária. Os 
estabelecimentos que não se 
adaptarem serão autuados com 
o pagamento de multa e podem 
ser fechados.

O que não está em funciona-
mento no Município? Os servi-
ços em bares, restaurantes, clu-
bes, confecções, lojas em geral, 
salões de beleza, esmaltarias, 

Veja o que funciona e 
o que não funciona no 
comércio de Nilópolis

Foto: Divulgação

Entregas do Hiperdia também estão normais e mais de 28 mil pessoas já foram imunizadas contra a Influenza nesse ano

barbearias, comércio varejista, 
atacadistas e estabelecimentos 
congêneres, feira-livres, centros 
comerciais e shoppings-centers.

Bares, restaurantes, lancho-
netes, pizzarias, quiosques e 
trailers só podem funcionar 
com serviços de delivery, res-
peitando as medidas de higie-
nização e distanciamento dos 
consumidores.

O decreto segue as reco-
mendações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), e 
medida similar adotada pelo 
governo estadual. Vale lem-
brar que o decreto de fecha-
mento do comércio permite o 
funcionamento destinados à 
venda de materiais de constru-
ção, ferragens e equipamentos 
de proteção individual.

Desde que foi declarada a pande-
mia do novo coronavírus no Brasil, 
a discussão sobre a saúde pública é 
crescente no país. Principalmente 
no que diz respeito à preocupação 
quanto aos públicos considerados de 
risco para a covid-19, formado princi-
palmente por idosos e pessoas com 
comorbidades, como hipertensão 
e diabetes. O assunto trouxe à tona 
uma necessidade de todos os muni-
cípios do país: cuidar de sua atenção 
básica, reduzindo as chances desses 
pacientes – seja pela infecção por 
coronavírus ou outros problemas 
– precisarem de atendimento emer-
gencial, em UPAS e hospitais.

“Uma clínica da família é capaz de 
resolver 85% dos problemas da po-
pulação relacionados à saúde. Além 
de estarem no território em que as 
pessoas vivem, essas unidades têm 

capacidade de captar os usuários no 
início do aparecimento das doenças. 
Desta forma, é possível evitar o agra-
vamento dos casos”, avalia Jorge Mi-
randa, o prefeito de Mesquita.

Números surpreendem
As inaugurações das 4 clínicas 

da família presentes em Mesquita 
já renderam, juntas, mais de 189 
mil consultas com profissionais de 
saúde. Dividindo por cada unida-
de, pode-se dizer que foram 13.445 
pessoas impactadas pelo serviço na 
Coreia, pela CF Dr. Jorge Campos; 
18.393 pessoas pela CF Jacutinga; 
9.897 pessoas atendidas pela CF 
Walter Borges, na Chatuba; e 6.648 
pessoas da CF São José, em Santa 
Terezinha. Além destas 4 unidades, 
a ideia é ampliar os serviços com ou-
tras 4 unidades ainda neste ano.

Estado se compromete a entregar Hospital 
de Campanha de Nova Iguaçu no domingo

Saúde da Família se destaca 
com 4 clínicas em Mesquita

“Tivemos um aumento no 
controle da rigorosidade na 
cobrança de documentações 
que comprovem o acesso a 
algum tipo de comércio que 
está permitido funcionar. Isso 
facilitou, por exemplo, que as 
agências bancárias pudessem 
organizar melhor suas filas”, 
afirma o secretário de Segu-
rança Pública de Nova Iguaçu, 
Igor Porto. “Os bancos que já 
foram notificados por não res-
peitarem as medidas contra 
aglomeração, poderão receber 
multa de até R$10 mil por dia 
se não se ajustarem”.

As ruas de acesso ao Calçadão permanecem fechadas para o trânsito

Foto: Reprodução

O objetivo da ação nas imedia-
ções de um dos principais pontos 
de movimentação do Centro do 
município, que acontecerá inicial-
mente até o dia 20 de maio, de se-
gunda-feira a sábado, entre 5h30 
às 18h, é diminuir o fluxo de pes-
soas no local e conscientizá-las 
para que elas só circulem no local 
em busca de serviços essenciais. 
A população também pode aju-
dar o poder público denunciando 
lugares irregulares pelo Disk Aglo-
meração, no número de WhatsA-
pp (21) 99139-1338, pelo telefone 
(21) 2666-0175 ou e-mail: denun-
cia@semseg.com.br.

Sobre o decreto presidencial 
publicado nesta segunda-feira 
(11), que incluiu academias, sa-
lões de beleza e barbeiros como 
serviços essenciais durante a 
pandemia, o prefeito Rogerio 
Lisboa optou em não permitir o 
funcionamento desses estabele-
cimentos em Nova Iguaçu.

“Decidimos manter o fecha-
mento das academias, barbea-
rias e dos salões de beleza por-
que o nível de contaminação 
nessa região da Baixada Flumi-
nense continua muito alto”, afir-
ma o prefeito de Nova Iguaçu, 
Rogerio Lisboa.
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Ministério 
Público esta-
dual (MPRJ) 
e a Delegacia 
Fazendária 
da Polícia 
Civil (Delfaz) 
realizaram, 
na manhã 
desta quar-
ta-feira, mais 

uma etapa da Operação Merca-
dores do Caos, que investiga uma 
compra irregular de 400 respira-
dores feita pelo governo do esta-
do com a empresa ARC Fontoura. 
Desta vez, os agentes cumpriram 
um mandado de prisão preventi-
va contra o dono da companhia, 
Maurício Monteiro da Fontoura.

Além da prisão, foi cumprido 
um mandado de busca e apre-
ensão em Piraí, município do Sul 
Fluminense. Fontoura já havia 
sido alvo de busca e apreensão na 
primeira fase da operação, realiza-
da na última quinta-feira.

O empresário é um dos in-
vestigados de integrar uma orga-
nização criminosa estruturada 
para obter vantagens em contra-
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O
tos emergenciais, com dispensa 
de licitação, para a aquisição de 
ventiladores pulmonares neces-
sários para o enfrentamento da 
pandemia do novo coronavírus 
(covid-19) nos hospitais do estado.

A ação da semana passada 
prendeu Gabriell Carvalho Neves 
Franco dos Santos, Gustavo Bor-
ges da Silva, Cinthya Silva Neu-
mann e Aurino Batista de Souza 
Filho, e cumpriu 13 mandados de 
busca e apreensão, encontrando 
25 respiradores na sede da empre-
sa, na Penha, na Zona Norte do Rio.

O quinto alvo da ação, Glau-
co Octaviano Guerra, foi preso 
na manhã do dia seguinte, em 
Belém, no Pará, por agentes da 
Polícia Federal da região.

Gabriell Neves foi subsecretário 
estadual de Saúde e foi responsável 
pela assinatura do contrato com a 
ARC Fontoura. Ele foi afastado do car-
go no último dia 11 de abril por suspei-
ta de irregularidades. Gustavo Borges 
era superintendente de logística, su-
primentos e patrimônio da pasta e foi 
exonerado do cargo nesta segunda.

O empresário Aurino Fi-
lho é dono da empresa de 

informática A2A Comércio e 
Serviços e Representações, 
de quem o estado comprou 
300 respiradores.

'EQUÍVOCO' EM NOMEAÇÃO
Na segunda, o governo do esta-

do recebeu 52 dos 400 respirado-
res comprados com a ARC Fontou-
ra. Os equipamentos, no entanto, 
não são indicados para o tratamen-
to da covid-19.

Em entrevista coletiva dada 
ontem sobre as suspeitas de 
irregularidades nos contra-
tos, o secretário estadual de 
Saúde, Edmar Santos, disse 
que montou uma força-tarefa 
para analisar os documentos 
e classificou como "equívoco" 
a nomeação de Gabriell Neves 
para sua gestão.

Operação prende dono de
empresa envolvida em fraude na 
venda de respiradores ao estado

Foto: Reprodução / TV Globo

Maurício Fontoura

"É muito fácil olhar para trás e 
agora entender que a colocação do 
doutor Gabriell na função foi um 
equívoco", apontou. "Se olhasse 
naquele momento, era uma pessoa 
formada em Direito, já tinha sido 
gestor público, não pairavam sobre 
ele processos anteriores pelo exercí-
cio da função dele como secretário 
ou subsecretário. Gabriell à época 
possuía as qualificações técnicas".

IRREGULARIDADES
As irregularidades no contrato 

firmado entre a o governo do esta-
do e a ARC Fontoura foram detec-
tadas pelo Tribunal de Contas do 
estado (TCE-RJ). Além da empresa, 
outras três companhias são alvos de 
investigação do TCE-RJ pela com-
pra do mesmo aparelho: A2A Co-

mércio e Serviços e Representações 
(300 ventiladores) e MHS Produtos 
e Serviços (300). 

De acordo com a avaliação do 
Corpo Técnico do tribunal, as em-
presas não têm a capacidade de 
fornecer a quantidade negociada. 
Além disso, a compra dos aparelhos 
não segue a legislação, não tem as 
orientações técnicas necessárias e 
não é fruto de uma licitação para 
determinar qual empresa ficaria 
responsável pela venda.

A análise do tribunal detectou 
ainda que a escolha das empresas 
foi feita sem publicidade para a 
análise de proposta de possíveis 
interessadas. A Secretaria de Saúde 
(SES) deveria publicar um chama-
mento público no Diário Oficial 
para dar início ao processo.

A Polícia Civil identificou dois 
dos suspeitos de envolvimento 
no assassinato do PM Luiz Felipe 
Pinto Rodrigues, segurança do se-
cretário estadual de Governo, Clei-
ton Rodrigues, no último dia 21 de 
março, em Laranjeiras, na Zona Sul 
do Rio. Os procurados pelo crime 
são Alexandre da Silva Santos, de 
25 anos, e Marcus Vinicius Nicolau 
Lopes, o Angolano, 21.

O sargento foi morto baleado durante 
uma tentativa de roubo ao seu carro, na 
Rua Soares Cabral. O crime aconteceu 
quando os suspeitos emparelharam o 
veículo que estavam, um Volkswagen 
Polo, ao automóvel do policial.

De acordo com as investigações, na 
ocasião, a esposa do secretário estava no 
banco traseiro do carro do segurança. A 
filha do casal havia sido levado pelo pai à 
casa da avó materna, enquanto a mulher 
esperava a volta do marido.

O PM estava na portaria do edi-
fício, aguardando a volta do secre-
tário, olhando para a rua. De onde 

estava, ele viu os bandidos, sendo 
um deles armado, saindo do Polo e 
cercando o veículo oficial.

Foi quando Marcus Vinícius, o 
Angolano, abriu a porta do carro e 
sentou-se no banco do motorista. 
Um comparsa não identificado ficou 
de olho no movimento da rua e Ale-
xandre da Silva foi em direção à porta 
dianteira esquerda do veículo, quan-
do percebeu a presença do policial. 
O sargento, então, tentou sacar sua 
arma, quando foi alvo de disparos e 
foi baleado, morrendo ainda no local.

Ainda segundo as investigações, 
Alexandre ainda aproximou-se da 
vítima caída e roubou sua arma. Ao 
ver a reação do PM e a presença da 
esposa do secretário no carro, Ango-
lano desistiu de roubá-lo. Junto com 
os comparsas, ele retornou ao Polo, 
e o carro fugiu em direção ao sentido 
Catumbi do Túnel Santa Bárbara.

PEDIDO DE PRISÃO
O pedido de prisão de Alexandre 

Polícia faz megaoperação contra traficantes 
envolvidos em diversos roubos em Paracambi

Polícia identifica envolvidos na morte de PM 
segurança do secretário estadual de Governo

Policiais da 51ª DP (Paracam-
bi) fez, na manhã desta quarta-
-feira, a Operação Recovery, para 
cumprir 40 mandados de prisão 
contra traficantes envolvidos em 
diversos roubos no município da 
Região Metropolitana do estado. 
Ao todo, 24 deles foram cumpri-
dos, nove contra pessoas que já 
estavam presas. 

De acordo com o delegado Fá-
bio Asty, titular da 51ª DP, os crimi-
nosos alvos da ação são ligados a 
traficantes dos complexos do Ale-
mão e da Penha, na Zona Norte da 
capital, e são do Comando Verme-
lho (CV). Eles foram encontrados 
na região de Sabugo e Lages.

"Eles são originários do Rio, do 
Complexo do Alemão, principal-
mente, e da Maré, e vieram se ins-
talar em Paracambi para fazer uma 
distribuição aqui, em um territó-
rio para fugir das forças policiais", 

conta o delegado.
As investigações para a 

operação começaram há cer-
ca de oito meses por causa da 
guerra de criminosos rivais 
pelo controle dos pontos de 
venda de drogas na região. 
Por isso, a quadrilha é apon-
tada por envolvimento em 
diversas mortes.

"Eles atuam também em 
crimes correlatos, como rou-
bo a bancos, casas lotéricas e e 
estabelecimento comerciais, 
além de saidinhas de banco", 
detalha Asty, dizendo que os 
confrontos causaram cerca de 
25 homicídios na região.

O nome da operação é em 
alusão à retomada de territó-
rio, já que Paracambi era con-
siderada uma cidade "pacata" 
antes da chegada de trafican-
tes do CV ao município.

e Marcus Vinicius foi feito pela Dele-
gacia de Homicídio da Capital (DHC), 
responsável pela investigação do caso. 
A prisão preventiva foi decretada pela 
20ª Vara Criminal da Capital, por roubo 
qualificado por lesão corporal grave.

Quem tiver qualquer informa-
ção sobre a localização dos dois 
pode entrar em contato através dos 
seguintes canais: WhatsApp do 
Portal dos Procurados: (21) 98849-
6099; Facebook: www.facebook.
com/procuradosrj; Disque Denún-
cia: (21) 2253-1177; ou ainda pelo apli-
cativo "Disque Denúncia RJ".

A entidade afirma que as denún-
cias são anônimas e toda informação 
que receber será encaminhada ao 
Grupo de Ação Conjunta (GAC), for-
mado pelo Núcleo de Investigação 
de Morte de Policiais da DHC (NIMP) 
e pelo o Grupo de Pronta Resposta 
da Coordenadoria de Inteligência da 
PM (GPRI). O GAC é responsável pela 
prisão de envolvidos na morte de 
agentes de segurança do Rio.
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atucada boa, 
cerveja gelada 
e gente para co-
memorar, mes-
mo que virtual-
mente... Quem 
é que não gosta? 

Para não perder a cadência, 
em tempos de isolamento so-
cial, a Cerveja Original se uniu 
aos principais nomes do sam-
ba e do pagode para levar ao 
público as tradicionais rodas 
de samba para dentro de casa. 
Diogo Nogueira e os grupos 
Pixote, Molejo e Revelação se 
apresentam nesta semana. Os 

encontros estão sendo trans-
mitidos pelos canais oficiais 
dos artistas e, além de sacudir 
a galera, chegam para apoiar 
os músicos e toda a comuni-
dade do samba.

Assim como as rodas desse 
estilo musical, a Cerveja Origi-
nal também é conhecida por 
sua tradição e, neste momento 
de distanciamento, nada me-
lhor do que se unir, mesmo 
que virtualmente, com aque-
les que sempre celebraram o 
samba, para levar entreteni-
mento e reforçar a mensagem 
#fiqueemcasa.

dianapiresassessoria@gmail.com

Em movimento de apoio aos sambistas, 
Cerveja Original traz as famosas rodas 
de samba para dentro de casa

O Caxias Shopping, da Alians-
ce Sonae Shopping Centers 
maior administradora de sho-
ppings no país, está oferecendo 
uma série de atividades e dicas 
de programação online para 
toda família. Entre os destaques 
está a badalada chef de cozinha 
e pâtissier Carole Crema, jurada 
do programa Que Seja Doce, no 
canal GNT. Nos vídeos, Caro-
le ensina receitas fáceis de fa-
zer com ingredientes comuns, 
como bolo de banana, quindim, 

Receitas da chef de cozinha Carole Crema nas redes 
sociais do Caxias Shopping

Culturando 

Com mais de 20 lives,  en-
tre elas,  dos cantores Belo, 
Xande de P ilares,  Dudu 
Nobre e Perícles,  a marca 
pretende assumir a origi-

nalidade do gênero e con-
vidar as pessoas a compar-
tilharem o que realmente 
é bom. Tudo isso "Por uma 
vida mais Original".

Programação:
15/05 - Molejo
16/05 - Pixote
16/05 - Quinteto SA
17/05 - Diogo Nogueira
24/05 – Revelação

macarrão com molho de cebola 
gratinado, entre outros pratos 
de doces e salgados. Mesmo em 
tempos de isolamento social e 
atividades temporariamente 
suspensas no empreendimen-
to, é possível manter a proxi-
midade e preencher o tempo 
de quem está em casa com ex-
periência e conteúdo.

Além de culinária, o sho-
pping também está oferecendo 
conteúdo infantil e de organi-
zação da casa. Para as crianças, 

vídeos com atividades lúdicas 
como oficina de jogos e arte, 
truque de mágica, contação de 
histórias e dicas de brincadeiras 
que poderão entreter os peque-
nos cheios de energia. Já a per-
sonal organizer Carol Martins 
(@artedeorganizar) traz dicas e 
orientações que podem facilitar 
o dia a dia das famílias, com ví-
deos bastante atuais sobre orga-
nização doméstica. Vale confe-
rir. https://www.facebook.com/
CaxiasShopping.Oficial/
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p o l ê m i c a 
questão so-
bre a volta 
do futebol 
durante a 
pandemia 
do corona-
vírus virou 
a s s u n t o 
também na 
Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro (Alerj). Na semana pas-
sada, o deputado Jorge Felippe 
Neto, do Partido Social Demo-
crático (PSD), propôs o projeto de 
lei nº 2569/2020 que defende o 
retorno dos jogos no Maracanã 
e usa como base o protocolo fei-
to pela Federação de Futebol do 
Estado do Rio de Janeiro (Ferj). 
A proposta, publicada em diário 
oficial da última sexta-feira, ainda 
não foi votada e tem prazo inicial 
até o dia 22 de maio.

O parlamentar pede a volta 
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A
das partidas desde que seja sem 
a presença de público e respei-
tando as normas de segurança 
elaboradas pela Ferj, mas só após 
"expressa autorização das enti-
dades competentes". Nas "con-
clusões", o documento diz que 
"devemos considerar que a faixa 
etária predominante nas referidas 
atividades têm baixo risco de de-
senvolvimento de formas graves 
da COVID-19", e na justificativa do 
projeto de lei alega que "o futebol 
é uma paixão do povo do Estado, 
podendo se converter em um im-
portante meio de distração, redu-
zindo o stress do isolamento".

Jorge Felippe Neto foi questio-
nado sobre como seria este retorno 
do futebol com o Maracanã sendo 
usado como hospital de campa-
nha. A assessoria de imprensa do 
parlamentar respondeu:

- O Hospital de Campanha e 
suas necessidades prevalecem. 
O deputado Jorge Felippe Neto 

não tem a intenção de que o PL 
seja votado de imediato e não 
pediu urgência na votação. Ape-
nas o Maracanã foi objeto do PL, 
uma vez que se trata de um es-
tádio estadual. O Hospital não 
utiliza o Estádio em si e a utili-
zação não envolveria torcida. O 
PL tem a intenção de criar um 
protocolo que siga recomenda-
ções médicas e de autoridades 
sanitárias. O futebol do Rio deve 
voltar de forma segura, planeja-

Deputado propõe projeto de lei para 
aprovar volta do futebol com jogos 
exclusivos no Maracanã

O parlamentar pede a volta das partidas desde que seja sem a presença de público e respeitando as normas de segurança elaboradas pela Ferj

da e sem abertura ao público 
num primeiro momento, como 
feito pela Coreia do Sul e Alema-
nha. A FERJ montou um bom 
protocolo se responsabilizando e 
a intenção do deputado Jorge Fe-
lippe Neto é que ele seja seguido 
à risca tão logo possamos tomar 
os primeiros passos rumo à nor-
malidade - disse o deputado.

Sobre previsão de votação 
do Projeto de Lei, a assessoria 
respondeu que "a intenção é 

apenas iniciar a discussão so-
bre as precauções nos jogos, já 
que nada voltará a ser como an-
tes por um bom tempo, mesmo 
depois da fase mais aguda da 
pandemia". Para o parlamentar, 
se um protocolo ganha força de 
lei este documento "passa a ser 
uma referencia a ser discutida 
e adotada com força legal", tor-
nando obrigatória a testagem 
em todos envolvidos na reali-
zação de partidas de futebol.


