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Polícia faz operação após 
denúncias de construções 
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Segundo fontes, um decreto estabe-
lece que lojas -- incluindo as de sho-
ppings --, bares, restaurantes e servi-
ços funcionem a partir de junho, com 
restrições.
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grupo de 
WhatsApp 
da Câmara 
dos Vere-
adores do 
Rio, que 
tem sido 
u t i l i z a d o 
para con-
duzir as 

votações em meio às sessões 
virtuais por causa da pande-
mia do coronavírus, teve xin-
gamentos na última quinta 
(28), como mostrou o RJ2 des-
ta sexta (29). 

Enquanto vereadores de 
esquerda faziam críticas ao 
governo do governo Jair Bol-
sonaro e das medidas contra 
a pandemia, Carlos Bolsonaro 
(Republicanos) se irritou pe-
dindo para que as votações 
continuassem, usando pala-
vrões. 

"Vtnc PT e piçou (PSOL). 
Vamos avançar, seus ****", es-
creveu. 

Em outro momento, quan-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSPolêmica

O
do perguntado pelo vereador 
Tarcísio Motta (PSOL) se tinha 
mudado o número de telefone, 
o vereador Carlos Bolsonaro 
respondeu "o outro vc sentou 
em cima!". 

Em outro momento, o filho 
do presidente da República 
escreveu "nos chamam dos 
mais absurdos, quando res-
pondo eh assim? Respeite e 
será respeitado". 

Questionado por outro vere-
ador se estava na cidade, ele re-
bate "Tô no Rio, imbecil". E, em 
outro momento, ele pergunta a 
um parlamentar: "tah fumando 
estrume?". 

O Conselho de Ética da Câ-
mara de Vereadores vai marcar 
uma reunião para tentar selar 
as pazes dos dois lados e está 
analisando as mensagens para 
avaliar as medidas cabíveis. 

O PSOL disse que não vai 
entrar com uma representação 
contra o vereador por não ter 
o número de assinaturas sufi-
ciente.

Carlos Bolsonaro xinga em 
grupo de WhatsApp da Câmara 
de Vereadores do Rio

Foto: Cléber Mendes / Agência O DIA

Edmar Santos havia sido nomeado para a Secretaria Extraordinária de Acompanhamento da Covid-19

O presidente da Repúbli-
ca Jair Bolsonaro decretou a 
prorrogação até 30 de setem-
bro do prazo para a apresenta-
ção para o alistamento militar 
obrigatório. O decreto tam-
bém é assinado pelo ministro 
da Defesa, Fernando Azevedo 
e Silva.

A mudança foi anunciada 
por conta da pandemia do 
novo coronavírus e foi pu-
blicada no "Diário Oficial da 

União" (DOU) desta sexta-fei-
ra (29). O alistamento pode 
ser feito pela internet neste 
link.

O serviço militar é obriga-
tório e tem duração de um 
ano. Devem se apresentar: 
brasileiros, do sexo masculi-
no, e que completem 18 anos 
de idade em 2020.

De acordo com o decreto, 
neste ano, também foi prorro-
gado – de 30 para 90 dias – o 

Prazo para o alistamento militar obrigatório 
é prorrogado até 30 de setembro

prazo para apresentação de 
basileiros naturalizados ou 
que voluntariamente quei-
ram se alistar. Esse prazo co-
meça a contar a partir do re-
cebimento do certificado de 
naturalização ou da assinatu-
ra do termo de opção .

Quem perder os prazos 
deve ir à Junta de Serviço Mi-
litar mais próxima, pagar uma 
multa militar e realizar seu 
alistamento.

O Ministério da Defesa in-
forma que, além da multa, 
quem não se alista no prazo 

estará em débito com o Servi-
ço Militar e não poderá:

obter passaporte ou prorro-
gação de sua validade;

ingressar como funcioná-
rio, empregado ou associado 
em – instituição, empresa ou 
associação oficial, oficializa-
da ou subvencionada;

assinar contrato com o Go-
verno Federal, Estadual, dos 
Territórios ou Municípios;

prestar exame ou matricu-
lar-se em qualquer estabeleci-
mento de ensino;

obter carteira profissional, 

registro de diploma de pro-
fissões liberais, matrícula ou 
inscrição para o exercício de 
qualquer função e licença de 
indústria e profissão;

inscrever-se em concurso 
público;

exercer, a qualquer título, 
sem distinção de categoria ou 
forma de pagamento, qualquer 
função pública ou cargo públi-
co, eletivos ou de nomeação;

receber qualquer prêmio 
ou favor do Governo Federal, 
Estadual, dos Territórios ou 
Municípios.

Na sexta, a sessão reco-
meçou com acusações entre 
parlamentares de direita e de 
esquerda. Carlos disse que vai 

solicitar ao presidente da Câ-
mara que tome alguma medi-
da porque uma das conversas 
vazou numa rede social com o 

número de Carlos Bolsonaro, 
o que colocaria sua seguran-
ça em risco. Ele disse que vai 
acionar a Justiça

Sábado 30 de Maio a Segunda 01 de Junho de 2020 



governo do 
RJ prevê 
abrir parte 
do comér-
cio já na 
próxima se-
gunda-feira, 
1º de junho 
-- ou no 
mais tardar 
no dia 8, na 

segunda seguinte.
Segundo fontes, um de-

creto estabelece que lojas -- 
incluindo as de shoppings --, 
bares, restaurantes e serviços 
funcionem a partir de junho, 
com restrições.

O texto, porém, ainda seria 
discutido em uma reunião 
nesta sexta-feira (29) entre 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSQuarentena

O
secretários e o governador 
Wilson Witzel.

Suspensões mantidas
O texto provisório mantém a 

suspensão até o dia 14 de junho 
de atividades com público, como 
jogos de futebol, sessões de tea-
tro e de cinema e festas em esta-
belecimentos.

Escolas de todos os níveis de 
ensino também ficariam fecha-
das até então.

Academias de ginástica não 
reabririam agora, mas a proposta 
libera atividades esportivas indi-
viduais ao ar livre — exceto o ba-
nho de mar nas praias.

O que poderia abrir
Pela minuta, shopping 

Plano de Witzel prevê
reabrir parte do comércio 
do RJ já na segunda-feira

 Foto: Marcos Serra Lima/G1

Comércio fechado na Tijuca, Zona Norte do Rio, dia 12 de maio 

centers e centros comerciais 
ficam autorizados a funcionar 
das 13h às 21h, mas desde que 
os funcionários estejam testa-
dos contra a Covid-19 e que se 

meça a temperatura de todos 
os clientes, na entrada.

Esses estabelecimentos, pelo 
texto, deveriam manter fecha-
das as áreas de recreação e retirar 

mesas das praças de alimentação 
— os restaurantes funcionariam 
apenas para entrega ou retirada.

A proposta libera também fei-
ras livres e pontos turísticos.
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São Gonçalo vai começar 
a afrouxar as regras de dis-
tanciamento social a par-
tir desta segunda-feira (1). 
Fontes da prefeitura dis-
seram ao G1 que o decreto 
que estabelece a reabertura 
gradual do comércio e de 
outras atividades está sen-
do preparado na tarde desta 
sexta-feira (29).

A decisão foi tomada 
após uma reunião entre o 
prefeito, José Luiz Nanci, os 
secretários de Saúde, Jeffer-
son Antunes, e Desenvolvi-
mento Econômico, Evanil-
do Barreto, e representantes 
do comércio local.

Entre os tipos de estabe-
lecimentos cujas atividades 
deverão ser liberadas de for-
ma gradual estão salões de 
beleza, lojas de materiais 
de construção, imobiliárias, 
escritórios de advocacia e 
consultórios médicos.

A prefeitura também es-
tuda a instalação de quios-
ques em estacionamentos 
dos dois principais sho-

ppings da cidade. Clientes 
poderiam fazer as compras 
por meio virtual e pegar o 
produto nesses locais, em 
esquema "Drive-thru" (sem 
precisarem sair dos carros).

De acordo com dados da 
Secretaria de Estado de Saú-
de, nesta última quinta-feira 
(28), São Gonçalo, segun-
da maior cidade do estado, 
contabilizava 1.151 casos de 
contaminação pelo novo co-
ronavírus, com 133 mortes 
confirmadas.

Ao contrário da vizinha 
Niterói, que começou a flexi-
bilizar o retorno das ativida-
des comerciais no último dia 
21, São Gonçalo estendeu as 
medidas restritivas até o dia 
31. O governo do Estado pre-
vê a reabertura do comércio 
também para a próxima se-
gunda-feira.

Enquanto vê seu comér-
cio retornar ao f unciona-
mento de forma gradual, 
São Gonçalo aguarda a 
resolução da espera pela 
abertura do hospital de 

campanha instalado em um 
campo de f utebol do Clube 
Mauá, no Centro da cidade.

A abertura da unidade – 
que conta com 200 leitos, 
sendo 80 de UTI - já passou 
por sucessivos adiamentos. 
Até esta semana, nem mes-
mo a instalação do sistema 
de esgoto havia sido conclu-
ída.

Esta semana, o G1 mos-
trou que, ao contrário do que 
haviam proposto, as prefei-
turas de Niterói e Maricá não 
fizeram o repasse de R$ 90 
milhões para a construção 
do Hospital de Campanha 
em São Gonçalo.

Como justificativa, os 
dois municípios alegaram 
que a Secretaria de Estado 
de Saúde não apresentou o 
plano de trabalho necessá-
rio para que a transferência 
fosse feita.

Por sua vez, a secretaria 
informou que o repasse po-
deria ser efeito, indepen-
dente da apresentação do 
plano de trabalho.

MPRJ pede suspensão do decreto da prefeitura
 que libera a abertura de templos religiosos do Rio

São Gonçalo deve afrouxar as medidas restritivas 
de combate à Covid-19 a partir de segunda-feira O Ministério Público do Esta-

do do Rio de Janeiro (MPRJ) en-
trou com uma ação civil pública 
pedindo a suspensão do decre-
to 47.461, do dia 25 de maio de 
2020, da Prefeitura do Rio, que 
permite a reabertura de templos 
religiosos na cidade.

“Ainda que assim não fosse, 
decorrem de um exercício de 
ponderação entre o direito fun-
damental social à saúde, concre-
tamente ameaçado ante a rápida 
disseminação do vírus e o risco 
de colapso do sistema de saúde 
acaso sejam mantidas atividades 
presenciais que envolvam aglo-
meração, bem como o direito 
fundamental ao exercício de cul-
to, do qual se obtém a necessida-
de de suspensão apenas tempo-
rária de seu exercício presencial 
que envolva a presença de públi-
co, privilegiando-se a realização 
através de métodos tele-presen-
ciais, aos quais, inclusive, toda a 
sociedade vem se adequando, 
nos dias atuais, em razão da pan-
demia”, diz um trecho do pedido.

O documento, assinado pelos 
promotores Tiago Gonçalves Ve-
ras Gomes, Anna Carolina Vieira 
Lisboa Fernandes e Gláucia Ma-
ria da Costa Santana afirma que 
a Prefeitura do Rio não apresen-
tou dados de especialistas que 
comprovariam que a reabertura 
das igrejas não ofereceriam risco 

para os fiéis. Os promotores afir-
mam que uma reabertura, neste 
momento, poderia ter consequ-
ências catastróficas e atentató-
rias no direito à saúde dos fre-
quentadores dos templos.

O decreto
O decreto 47.461 permite a 

reabertura de templos religiosos 
com a adoção de uma série de 
medidas como a obrigatoriedade 
do uso de máscara, a disponibi-
lização de álcool 70 nas depen-
dências da igreja e o distancia-
mento de dois metros entre cada 
fiel.

O texto do decreto da Prefei-
tura do Rio pede que os fiéis que 
façam parte de grupos de risco 
não participem presencialmente 
das celebrações.

São eles:
maiores de 60 anos;
pessoas com doenças cardio-

vasculares;
pessoas com doenças pulmo-

nares;
pessoas com câncer;
pessoas com diabetes;
portadores de doenças trata-

das com medicamentos imuno-
depressores e quimioterápicos;

pessoas com suspeita de in-
fecção por Covid-19;

pessoas que receberam trans-
plantes de órgãos;
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AOS ILUSTRÍSSIMOS FILIADOS DO SINTRASEF/RJ
  

                        PREZADOS, 

                        COMO É DE CIÊNCIA DE TODOS, O MUNDO PAS-
SA POR UMA PANDEMIA CAUSADA PELO VÍRUS SARS COVID-19, 
DECRETADA PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE EM 11 
DE MARÇO DE 2020. COM ISTO, O MUNDO TODO VEM A TOMAR 
MEDIDAS PARA DIMINUIR A PROLIFERAÇÃO DO VÍRUS.

                         APÓS A DECRETAÇÃO DA PANDEMIA, SEGUINDO 
ORIENTAÇÕES DA PRÓPRIA OMS, SENDO ESTAS, EM BREVE 
RESUMO:

                         - ISOLAMENTO

                        - QUARENTENA

                        - REDUÇÃO DE ESCALAS OU SUSPENSÃO DE ATI-
VIDADES ECONÔMICAS, DENTRE OUTRAS.

                        COM ISTO, NO BRASIL EDITOU-SE A LEI 13.979 QUE 
EFETIVAMENTE POSSIBILITOU QUE ESTADOS E MUNICÍPIOS 
LEGISLASSEM, ESPECIFICAMENTE E DE ACORDO COM SEUS 
BOLETINS DIÁRIOS DE CONTAMINAÇÃO AS MEDIDAS RESTRI-
TIVAS QUE FOSSEM OPORTUNAS E NECESSÁRIAS AOS INTE-
RESSES LOCAIS.

                         INFELIZMENTE, NOSSO ESTADO TEM PÉSSIMOS NÚ-
MEROS ACERCA DA PROLIFERAÇÃO DO VIRUS, SENDO DESDE 
O PRINCÍPIO DAS NOTIFICAÇÕES DE CASOS FIGURANTE EN-
TRE OS 3 ESTADOS COM MAIOR NÚMERO DE INFECTADOS E O 
COM 2O MAIOR NÚMERO DE MORTES, ATRÁS APENAS DE SÃO 
PAULO.

                         POSTO OS BOLETINS DIÁRIOS INDICATIVOS DE 
PÉSSIMO QUADRO, MAIS RÍGIDOS FORAM AS EDIÇÕES DAS 
NORMAS DE QUARENTENA E ISOLAMENTO SOCIAL. SEGUN-
DO DADOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, NA DATA DE 
HOJE, 18 DE MAIO, O ESTADO DO RIO CONTAVA COM 22.238 CA-
SOS CONFIRMADOS DE COVID, BEM COMO 2.715 MORTES. A CI-
DADE DO RIO DE JANEIRO CONTABILIZA 10.479 CASOS E 1.092 
MORTES.

                         O DECRETO RIO NO 47246 DE 12 DE MARÇO DE 
2020, DETERMINOU A QUARENTENA E O ISOLAMENTO NO RIO 
DE JANEIRO, FECHANDO COMPULSORIAMENTE TODOS OS 
ESTABELECIMENTOS ENTENDIDOS COMO NÃO-ESSENCIAIS 
E PERMITINDO COM RESTRIÇÕES OS ESTABELECIMENTOS 
ESSENCIAIS (FARMÁCIAS, HOSPITAIS, MERCADOS, POSTOS 

DE GASOLINA, ETC). ASSIM, O SINDICATO NO ROL DE ESTABE-
LECIMENTOS NÃO-ESSENCIAIS, CUMPRINDO AS EXIGÊNCIAS 
TRAZIDAS, DETERMINOU A SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES 
ATÉ QUE AS AUTORIDADES COMPETENTES DETERMINASSEM 
O CONTRÁRIO.

                         INSTA SALIENTAR QUE O NÃO CUMPRIMENTO 
DESSAS MEDIDAS PODERIA SER ENTENDIDO COMO CRIME E 
TAMBÉM DESCUMPRIMENTO ADMINISTRATIVO QUE PODERIA 
SUSPENDER DEFINITIVAMENTE AS ATIVIDADES DE NOSSO SIN-
DICATO, CONFORME APONTAMOS:

                         O CÓDIGO DE POSTURAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE 
JANEIRO (DECRETO 29.881) APÓS MODIFICAÇÕES PARA O PE-
RÍODO DA PANDEMIA, ESTABELECE QUE A AGLOMERAÇÃO DE 
PESSOAS NÃO É PERMITIDA. DE FORMA QUE, OS CIDADÃOS 
EM AGLOMERAÇÃO SERÃO NOTIFICADOS PARA QUE DISPER-
SEM E, NÃO SENDO FEITO, RESPONDERÃO ADMINISTRATIVA-
MENTE E JUDICIALMENTE, PODENDO INCLUSIVE VIR A SER 
PRESOS, CONFORME ARTIGO 268 (UM MÊS A UM ANO) E 330 (15 
DIAS A SEIS MESES) DO CÓDIGO PENAL. ESSAS PENAS PODEM 
SER MAJORADAS, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO CASO 
EM TELA. EM NOSSA MUNICIPALIDADE A GM-RIO FISCALIZA ES-
TES PROCEDIMENTOS.

                         O ENTENDIMENTO DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 
DE SAÚDE, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DOS GOVERNOS FE-
DERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL É DE QUE, PELO MENOS PARA 
O MOMENTO ATUAL, SEJA FEITO O ISOLAMENTO E EVITEM-SE 
AGLOMERAÇÕES. E TAL ENTENDIMENTO VEM SIDO ACATADO 
POR TODAS AS ESFERAS DE PODER.

                         O SINDICATO, VISANDO A SAÚDE E INTEGRIDA-
DE DE SEUS FILIADOS E PESSOAS QUE COM ELES HABITAM. 
O MESMO VALE PARA OS COLABORADORES, CONTRATADOS E 
DIRETORES.

                         POSTO ISTO, A DECISÃO DE SUSPENDER O 13O 
CONGRESSO SE COADUNA COM A LEGISLAÇÃO, COSTUMES 
E BOM-SENSO DEVIDOS. NOVO CONGRESSO SERÁ REALIZA-
DO EM DATA POSTERIORMENTE ESTABELECIDA, TÃO LOGO E 
QUANDO TAL REUNIÃO NÃO FOR ILEGAL E PRINCIPALMENTE 
PERIGOSA A SAÚDE DE TODOS OS ENVOLVIDOS, CONFORME 
RELATADO ACIMA.

                        POR FIM, O SINDICATO SE COMPROMETE COM 
SUA BASE A INFORMAR TÃO LOGO SEJA POSSÍVEL, UMA NOVA 
DATA PARA O 13O CONGRESSO. COM VOTOS QUE TODOS OS 
AMIGOS DO SINTRASEF FIQUEM BEM,

                             DIRETORIA DO SINTRASEF

NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DO 13° CONGRESSO.



ois pro-
jetos de 
autoria do 
presidente 
da Câmara 
de Nova 
Iguaçu, ve-
reador Fe-
lipe Rangel 
Garcia, Fe-
lipinho Ra-

vis, de teor importante para 
este momento de pandemia, 
foram aprovados, por una-
nimidade, em 2ª discussão, 
na última semana, durante a 
realização da sessão extraor-
dinária virtual. Um autoriza a 
Secretaria municipal de Edu-
cação a implementar a plata-
forma de educação à distân-
cia para os alunos da rede 
municipal de ensino, medida 
a ser utilizada durante o pe-
ríodo de suspensão das aulas 
presenciais. “O objetivo desta 
proposição é disponibilizar 
conteúdo de qualidade para 
os nossos estudantes, através 
de ferramentas digitais, a fim 
de evitar o ócio improdutivo. 
Estamos solicitando que a 
Secretaria verifique o acesso 
à internet de todos os alunos 
da rede, auxiliando os que 
tiverem alguma dificuldade 
em acompanhar a platafor-
ma”, explicou Felipinho.

O outro projeto do presi-
dente aprovado estabelece o 
horário de 8h às 10h para o 
atendimento aos idosos nas 
agências bancárias durante o 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSNova Iguaçu

D
período de decretação de situ-
ação de emergência ou de ca-
lamidade pública em função 
da pandemia do novo corona-
vírus. Felipinho informou que 
assim que os projetos forem 
sancionados pelo prefeito a 
Câmara irá fiscalizar o cumpri-
mento dos mesmos. Por soli-
citação do morador de Miguel 
Couto, Marcio Gomes, será 
estudada a extensão do horá-
rio de atendimento aos idosos 
também nas Casas Lotéricas.

Também em 2ª discussão, 
foi aprovado o texto da vere-
adora Renata da Telemensa-
gem que institui o Dia Mu-
nicipal da Fibromialgia, com 
o objetivo de conscientizar 
a população sobre a doença, 
seus sinais e sintomas. “Que-
remos proporcionar mais 
qualidade de vida às pessoas 
acometidas pela fibromial-
gia, doença terrível, que aco-

Idosos e estudantes são favorecidos 
por projetos aprovados na CMNI

mete principalmente as mu-
lheres”, disse Renata.

Durante o tempo destina-
do ao Tema Livre, o vereador 
Renato do Mercado solicitou 
a aprovação de uma Moção de 
Repúdio à secretária municipal 
de Infraestrutura de Nova Igua-
çu, Cleide Moreira. Segundo o 
vereador, a secretária vem favo-
recendo pretensos candidatos 
a vereador com informações 
sobre o trabalho realizado pela 
pasta, permitindo que tais pes-
soas se apresentem à população 
como os indicadores de obras 
nos bairros. A Moção foi apro-
vada por todos os vereadores.

A próxima sessão virtual 
acontece no dia 2 de junho, às 
18h. Os e-mails administrati-
vo@cmni.rj.gov.bre acs@cmni.
rj.gov.br podem ser utilizados 
pela população como canais 
de comunicação com a Câmara 
Municipal.

Recomeçar. O benefício, 
concedido em parcela única 
e em cartão magnético, será 
ofertado pelo governo es-
tadual no valor de R$ 2 mil, 
para famílias desalojadas; e 
R$ 5 mil, para famílias desa-
brigadas. Pode se inscrever 
quem tem renda familiar per 
capita de até meio salário mí-
nimo ou renda familiar total 
de até três salários mínimos 
– mas à época do desastre. 
Além disso, é preciso estar 

inscrição no Cadastro Único 
para Programas Sociais, o Ca-
dÚnico; residir em Mesquita; 
e ter laudo definitivo sobre a 
situação de desabrigado, emi-
tido pela Defesa Civil do mu-
nicípio atingido.

As inscrições são realiza-
das nos Centros de Referên-
cia de Assistência Social, os 
CRAS. Para as entrevistas 
com as famílias afetadas, 
serão exigidos documentos 
– originais e cópias – de iden-

tidade, além da cópia de to-
dos os membros da família, 
incluindo carteira de Identi-
dade, CPF, Certidão de Casa-
mento (caso haja), compro-
vante de rendimento (caso 
o emprego seja informal, 
deverá ser fornecida carta de 
próprio punho da fonte paga-
dora); e laudo da Defesa Civil 
(deverá constar o endereço 
individualizado do imóvel, 
não sendo aceitos Laudos de 
Interdição de Logradouros).

Cartão Recomeçar para mesquitenses 
afetados por temporal de março

 Foto: Divilgação

A próxima sessão virtual acontece no dia 2 de junho, às 18h
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oliciais da 
D e l e g a c i a 
Especial de 
Atendimen-
to à Mulher 
(Deam) de 
Nova Iguaçu 
p r e n d e r a m 
em flagran-
te, nesta 
quinta-feira, 

um homem que tentou ma-
tar a ex-mulher em Quei-
mados, na Baixada Flumi-
nense. W. H. V., de 39 anos, 
invadiu a casa de J. B. M. 
DA S. V., 33, e usou um fa-
cão de cerca de 40 cm para 
esfaqueá-la.

D e acordo com a dele-
gada Mônica Areal ,  t itular 
da D eam da Nova Iguaçu, 
o homem foi  preso após 
a  ex procurar  a  especia-
l izada e denunciá-lo.  Em 
depoimento,  a  mulher 
contou que ele invadiu 
sua residência por volta 
da 1h30 de ontem, a  ata-
cando f isicamente.

J. B. M. disse que o ex a 
agrediu com mordidas, so-
cos, tapas e chutes. Quando 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFeminicídio

P
caiu no chão e tentou fugir, 
ele puxou um facão de sua 
cintura e começou a golpeá-
-la nas costas e nas mãos.

Ainda em seu depoimen-
to, a vítima diz que, por sor-
te, conseguiu se levantar e 
correr para fora de casa. Foi 
quando uma pessoa que es-
tava próximo a ajudou, pe-
gando um pedaço de madei-
ra e ameaçou W. H. V., que 
correu, deixando o local.

A mulher disse ainda que 
o facão usado pelo ex para 
machucá-la era usado pelo 
pai dele para cortar porco.

Ainda segundo a dele-
gada, W. H. V. já tinha sido 
autuado por lesão corporal, 
ameaça e invasão de domi-
cílio contra a ex, o que tinha 
gerado medidas protetivas 
de urgência para a mulher.

Diante das informações, a 
delegada pediu que seus po-
liciais saíssem à procura do 
homem. Ele foi encontrado 
no bairro Três Corações, em 
Nova Iguaçu, e vai responder 
por tentativa de feminicídio 
e descumprimento de medi-
das protetivas de urgência.

Homem invade a casa 
da ex e tenta matá-la 
com facão na Baixada

Foto: Divulgação / Polícia Civil

Vítima ficou com várias marcas das agressões

Moradores de Vicente de 
Carvalho, na Zona Norte do 
Rio, instalaram sirenes em 
uma rua para alertar sobre as-
saltos no bairro.

Segundo eles, os assaltos e 
furtos acontecem há mais de 
um ano, principalmente na 
Rua Carolina Franco. A situa-
ção teria se agravado com o fe-
chamento da estação Maram-
baia do BRT.

Imagens feitas pelos pró-
prios moradores mostram 
um homem segurando ca-
bos furtados durante a ma-
drugada. O vídeo foi feito 
no dia 25 de maio.

Cansados de pedir aju-
da às autoridades, eles se 
organizaram em grupos de 
redes sociais para o envio 
de mensagens e acabaram 

decidindo instalar três sire-
nes no bairro.

Em áudios, eles relatam 
a situação:

“Devido à prevenção e o com-
bate da epidemia da Covid-19, 
a estação BRT Marambaia foi 
fechada, foi interditada. E ela 
se tornou abrigo de moradores 
de rua, usuários de droga, que 
acamparam na estação, inclusi-
ve depredando toda a estação”.

Outro morador diz que cri-
minosos usam facas e canivetes 
durante os roubos.

“Durante o dia, eles circulam 
na nossa rua observando a mo-
vimentação das casas, reviran-
do o lixo. Geralmente de madru-
gada eles retornam munidos de 
facas e canivetes, roubando, 
cortando os fios de telefonia, de 

internet e roubando pequenos 
objetos: botijão de gás, gaiola, 
caixa de ferramenta. O que der 
para eles levarem, eles levam”.

O BRT informou que preci-
sou fechar a estação Marambaia 
para o combate à Covid-19.

Já a Polícia Militar disse que 
a responsabilidade do patrulha-
mento é do 41º BPM. Ainda se-
gundo a PM, houve uma redu-
ção de 8,5% nos furtos e 11,8% 
nos roubos no primeiro quadri-
mestre deste ano em relação ao 
ano anterior.

A polícia informou também 
que as estações do BRT pos-
suem convênios específicos 
administrados pela concessio-
nária. Mas, ainda assim, a PM 
diz que segue atuando ostensi-
vamente e realizando as abor-
dagens no local.

Polícia faz operação após denúncias de construções 
irregulares da milícia na Zona Oeste do Rio

Moradores de Vicente de Carvalho, no Rio, 
instalam sirenes para alertar sobre assaltos Policiais da Superintendência In-

tegrada de Combate aos Crimes Am-
bientais e agentes do Instituto Estadual 
do Ambiente (Inea) fizeram uma ope-
ração no Parque Estadual do Menda-
nha, na Zona Oeste do Rio, na manhã 
desta sexta-feira (29), após moradores 
denunciarem construções irregulares 
na área de preservação ambiental.

Por volta das 7h10, os agentes já 
haviam apreendido duas retroes-
cavadeiras e encontrado 4 condo-
mínios irregulares na região.

Nesta quinta-feira (28), o RJ 2 
mostrou os relatos de moradores 
que denunciam a atuação da milí-
cia no parque para construção de 
condomínios e prática de grilagem 
-- falsificação de documentos para, 
ilegalmente, tomar posse de terras.

Segundo as denúncias, as cons-
truções dos condomínios são feitas 
à base de ameaças e propina na 
reserva ecológica que tem 4 mil 
hectares e abrange áreas do Rio de 
Janeiro, Nova Iguaçu e Mesquita.
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Transmissão ao vivo

O
Foto: Divulgação

s mestres do Fun-
do de Quintal, 
mais respeitado 
grupo de sam-
ba, do pagode 
de raiz e celeiro 
de nomes con-

sagrados como Arlindo Cruz, 
Jorge Aragão, Almir Guineto, 
Sombrinha, Zeca Pagodinho, 
entre muitos outros bambas, 

pedem licença para entrarem 
nas residências, neste domin-
go, às 15h. Só é preciso estar 
conectada a internet.

O sexteto é o mais premia-
do da história do gênero mu-
sical. Em sua primeira live, “O 
Show Tem Que Continuar”, o 
grande público poderá ouvir 
o melhor dos seus 40 anos de 
sucesso, através de seu canal 

Fundo de Quintal em 
sua primeira live

Pensando nos abraços 
apertados e beijos que foram 
deixados de lado, neste ano, 
a Dengo promoverá um Dia 
dos Namorados ainda mais 
inesquecível e repleto de 
carinho. A marca de chocola-
tes que combina prazer com 
propósito, apresenta a cam-
panha "Bem me quero, bem 
te quero", possibilitando 
que, mesmo de longe, todos 
possam ser homenageados 
com uma lembrança especial 
e afetiva, presentando não só 
o próximo, como também o 
seu próprio Dengo: você.

Com isso, a Dengo traz 
chocolates preparados com 
o melhor cacau brasileiro 
acompanhados de uma cinta 

Dengo tem Dia dos Namorados 
repleto de amor

Culturando 

do youtube:  www.youtube.
com/fundodequintal.

O grupo justifica sua lon-
gevidade com um quesito im-
portante e que o mantém ativo 
e se apresentando por todo o 

país, a generosidade musical. 
Atualmente é composto por: 
Ademir Batera, Jr Itaguay, Már-
cio Alexandre, Sereno, Bira 
Presidente e Ubirany.

Na primeira batida do tantã, 

do repique de mão e do pandei-
ro, os internautas de plantão e 
até mesmo aqueles que ainda 
não estão íntimos da navegação 
on line, poderão assistir e ouvir, 
samba da mais alta qualidade.

especial na embalagem e um 
cartão belíssimo da UmCar-
tão (@umcartao). A empresa, 
que reforça a importância de 
valorizar os produtores de 
cacau e preservar a natureza, 
oferece produtos para todos 
os gostos e bolsos, com va-
riadas opções, como as cai-
xas com seis (R$ 38,00), doze 
(R$ 4,00) ou dezoito (R$ 
76,00) bombons, a caixa de 
trufas (R$ 58,00) e a placa de 
quebra-quebra (R$ 195,00). 
Além disso, para deixar o 
presente ainda mais com-
pleto, os consumidores tam-
bém podem optar pelos kits 
como o "Clássicos da Flores-
ta" (R$ 119,00), composto de 
150g de quebra-quebra de 

banana, dois bombons de ca-
chaça, dois bombons de bana-
na, dois bombons de cupuaçu 
e 150 g de drágeas de casta-
nha de caju.

"Nesta data, é tempo de 
cuidar de pessoas queridas 
e cultivar o afeto que temos 
pelo outro e por nós mes-
mos. Celebramos toda forma 
de amor e, para expressar 
esse sentimento, que opção 
melhor do que chocolate?", 
destaca Júlia Zagatto, Head 
de Marketing da Dengo.

Para garantir que, mesmo à 
distância, o Dia dos Namora-
dos possa ser lembrado com 
muito amor, é só acessar o site 
da Dengo (https://www.den-
go.com.br) ou, para facilitar a 
escolha do produto, basta en-
trar em contato com o What-
sapp Dengo - (11) 97183-6890. 

dianapiresassessoria@gmail.com
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Por dentro da fama
tsantanna2904@gmail.com

Unidos de 
Bangu distri-
buiu em tor-
no de duas 
toneladas de 
a l i m e n t o s 
doados por 
sua rainha de 
bateria Dar-
lin Ferrattry, 
para famílias 

carente de sua comunidade. A 
ação beneficiou, inclusive, famí-
lias de integrantes das alas de co-
munidade da escola, que estão 
passando por dificuldades neste 
período de pandemia.

- O momento é bastante com-
plicado e as escolas de samba 
tem um papel fundamental. 
Precisamos ajudar aqueles que 
estão conosco durante todo 
ano, a comunidade e os próprios 
integrantes. O apoio da nossa 
rainha Darlin foi fundamental 
nessa caminhada. 

As duas toneladas de alimen-
tos foram doadas pela Rainha 
de Bateria Darlin Ferrattry e sua 
filha Lexa, que também já foi 
rainha de bateria da Vermelho e 
Branco. A Unidos de Bangu rea-
firma o compromisso da escola 
com as ações sociais em benefí-
cio de sua comunidade.

Após deixar o BBB-20, 
Ivy Moraes caiu nas gra-
ças do mercado publicitá-
rio e tem sido requisitada 
para estrelar várias ações 
de produtos e empresas. 
A modelo é a nova garo-
ta propaganda da famosa 
marca de biquínis Sol e 
Energia e já participou de A

Comunidade da Unidos de Bangu recebe alimentos 
doados pela rainha de bateria Darlin Ferrattry 

Ivy Moraes faz campanha para 
marca de biquínis  

Foto: Instagram 

Foto: Instagram 

Com sucesso reconhecido, atualmen-
te já são mais de 7 mil clientes satisfei-
tas, as blogueiras têm compartilhado o 
resultado surpreendente com suas se-
guidoras nas redes sociais. 

Desde o início da civilização as estrias 
fazem parte dos problemas estéticos com-
batidos pelos nossos antepassados, porém, 
não oferecem risco nenhum para saúde. São 
lesões causadas na pele decorrente do cres-
cimento acelerado da localidade, podendo 
atingir braços, barriga, glúteos entre outros, 
são vermelhas, roxas e ou brancas.

As causas são variadas, como alimenta-
ção, ganho de peso, uso de anabolizantes, 
cerca de 90% das gestantes acabam sofren-

do com as estrias, as mulheres no geral se 
incomodam bastante e estão sempre em 
busca de tratamentos.

Nem sempre eficazes , doloridos e em 
sua maioria caros, os tratamentos muitas 
vezes não apresentavam o resultado espera-
do. DE acordo com a empresa fabricante do 
Cicatribem, o creme previne e trata estrias, 
atingindo ótimos resultados. 

Com sucesso reconhecido, atual-
mente já são mais de 7 mil clientes sa-
tisfeitas, as blogueiras têm comparti-
lhado o resultado surpreendente com 
suas seguidoras nas redes sociais. 

De acordo com a Gerente de Relaciona-
mento  da empresa,Carolina Facco, o Produ-

to é bastante recomendado, por ser seguro, 
e eficaz. “O cicatribem é um produto seguro, 
saudável e prático, com resultados compro-
vados. Segundo a empresa, não sai da bolsa 
de  influencers como Mileide Mihaile ,  Laís 
Oliveira, Débora Correia Cunha e Camila 
Rossado”, entrega.

Segundo, Facco, O Creme atinge ótimos 
resultados, mesmo levando em conta cada 
paciente.”É um processo individual, poden-
do variar o resultado de acordo com o pa-
ciente, nenhum tratamento pode garantir a 
eliminação total da estria, mas Cicatribem é 
realmente muito eficaz, não invasivo, desde 
que seguido rigorosamente as instruções o 
paciente ficará satisfeito”, dá a dica.

Empresa de cosmético investe no tratamento de 
estrias e conquista “influencers” digitais

Foto: Instagram 

uma sessão de fotos para o 
lançamento de uma campa-
nha da grife que será lançada 
em agosto de 2020. O ensaio 
foi realizado em uma chácara 
na cidade de Goiânia e regis-
trado pelo fotógrafo Luciano 
Medeiros, com estilo elabo-
rado por Tom Tom Fonseca e 
Rodolpho Rodrigo.
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Flamengo 
div ulgou, 
nesta quin-
t a - f e i r a , 
uma nota 
oficial onde 
re s p o n d e 
os questio-
namentos 
da Con-
selho Re-
gional de 

Medicina do Estado do Rio de Ja-
neiro (Cremerj) e voltou a tornou 
a defender o direito do Ninho do 
urubu ser usado para treinos.

O órgão enviou uma carta no-
tificando todos os médicos de 
clubes da Série A do Campeonato 
Carioca com o parecere contrário 
à volta dos clubes aos trabalhos 
nos Centros de Treinamentos.

Em nota, o rubro-negro diz 
que analisou o Decreto Muni-
cipal 47.282/2020 está "seguro 
quanto às atividades realiza-
das no seu CT, visto que, além 
de o Clube não ter infringido 
qualquer ordenamento legal". 
Além disso, diz "esperar a reti-
rada da proibição para treina-
mentos coletivos".

"Flamengo vem a público es-
clarecer que a opção de manter 
o Centro de Treinamento de Fu-
tebol Profissional em sistema de 
“soft open”, isto é, parcialmente 
aberto, apenas para atividades 
de fisioterapia e recuperação fi-
siológica", diz parte da nota.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

O
Cabe lembrar que a 'TV Globo' 

fez imagens em helicóptero e fla-
grou o grupo de atletas realizan-
do trabalhos com bola.

"O Flamengo entende que as 
atividades desenvolvidas estão 
aderentes às normas de seguran-
ça à saúde exigidas pela Prefeitura 
da Cidade do Rio de Janeiro, pre-
vistas no citado decreto, dentre 
outras, afastamento mínimo de 
dois metros, contingente mínimo 
de profissionais trabalhando, uso 
de máscaras e de álcool em gel, 
etc", continuou o rubro-negro.

O Flamengo também pres-
tou solidariedade ao coorde-
nador médico Márcio Tannu-
re, que é alvo da Cremerj e foi 
cobrado por explicações pelo 
retorno das atividades.

"O clube irá auxiliar o Dr. 
Márcio Tannure, chefe do De-
partamento Médico de Futebol 
do Flamengo, no esclarecimen-
to de todos os questionamen-
tos para sanar quaisquer dú-
vidas porventura existentes", 
encerrou o Flamengo.

Confira a nota oficial 
divulgada pelo Flamengo:

O Clube de Regatas do Fla-
mengo vem a público esclarecer 
que a opção de manter o Cen-
tro de Treinamento de Futebol 
Profissional em sistema de “soft 
open”, isto é, parcialmente aberto, 
apenas para atividades de fisiote-
rapia e recuperação fisiológica, 

decorre de decisão administrativa, 
baseada nos termos jurídicos do 
Decreto Municipal 47.282/2020.

O Flamengo está seguro quan-
to às atividades realizadas no 
seu CT, visto que, além de o Clu-
be não ter infringido qualquer 
ordenamento legal, estabeleceu, 
ainda, um rígido protocolo de 
segurança e de caráter sanitário, 
que está sendo rigorosamente 
seguido por todos os profissio-
nais que estão trabalhando no 
local, a fim de se evitar o contá-
gio pelo novo coronavírus.

Ao analisar o Decreto Muni-
cipal nº 47.282/2020, inclusive 
com a obtenção de parecer jurí-
dico externo, constatamos não 
haver vedação legal ou impe-
dimento específico ao funcio-
namento de um centro privado 
de treinamento do futebol. O 
Flamengo entende que as ativi-
dades desenvolvidas estão ade-
rentes às normas de segurança à 
saúde exigidas pela Prefeitura da 

Flamengo responde Cremerj 
e defende abertura parcial 
do Ninho do Urubu

Jesus faz teste no Ninho antes de treinamento

Cidade do Rio de Janeiro, previs-
tas no citado decreto, dentre ou-
tras, afastamento mínimo de dois 
metros, contingente mínimo de 
profissionais trabalhando, uso de 
máscaras e de álcool em gel, etc.

Além disso, estamos testando 
exaustivamente atletas e funcio-
nários, para saber se há alguém 
infectado pelo coronavírus, com 
a adoção das medidas de estilo 
para o caso positivo, como já in-
formado. Ou seja, o Flamengo 
está fazendo mais do que obri-
ga a legislação pertinente, como 
forma de proteger ao máximo 
seus colaboradores.

Portanto, o Flamengo afirma 
que aguardará, respeitosamente, 
a retirada da restrição do distan-
ciamento para os treinamentos 
coletivos, com os cuidados e pro-
cedimentos cabíveis, pelas autori-
dades competentes e que seguirá 
à disposição destas para prestar 
todo e qualquer esclarecimento 
necessário.

Diante disso, o Clube esclarece 
que médicos e entidades por eles 
integradas devem ter o cuidado 
de analisar a legislação aplicável, 
antes de proferir manifestações 
incompletas e juridicamente ina-
dequadas. O retorno dos jogos de 
futebol, com portões fechados, 
deverá ser feito com cuidado e res-
ponsabilidade por parte de todos 
os envolvidos, sem paixões clubis-
tas ou exageros.

Informamos que o Clube irá au-
xiliar o Dr. Márcio Tannure, chefe 
do Departamento Médico de Fute-
bol do Flamengo, no esclarecimen-
to de todos os questionamentos 
do CREMERJ para sanar quaisquer 
dúvidas porventura existentes.

Por fim, embora tenha sido 
uma opção que se baseou na 
análise jurídica da legislação, 
agradecemos ao Dr. Tannure 
pelo brilhante trabalho que re-
alizou ao desenvolver o proto-
colo de segurança dos funcioná-
rios e atletas do Flamengo.

Foto: Divulgação


