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Cidades

Cloroquina 
doada pelos 
EUAserá 
usada para 
‘prevenção' Um documento com de-

núncias contra o jogador foi 
protocolado no Ministério 
Público de São Paulo 

Ativista LGBT 
quer prisão de 
Neymar por 
crime de 
homofobia

Pai desarmou 
e impediu a fuga 
de assassino

Esportes Caso EnzoCoronavírus

Págs 8

"O presidente já lançou e comunicou 
isso que, por dois meses, nós vamos 
estender o auxílio emergencial", afir-
mou o ministro da economia, Paulo 
Guedes, ontem. Na semana passada, o 
presidente Jair Bolsonaro já tinha dito 
que conversou com Guedes sobre a 
prorrogação do benefício.

G
er

al

Governo 
Bolsonaro 
confirma mais 
dois meses 
de Auxílio 
Emergencial
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Quero combater Quero combater 
a corrupção e  a corrupção e  
acabar com as acabar com as 
mordomias mordomias 
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CORONAVÍRUS
BRASIL
VIDAS SALVAS 325.602  NUMERO DE CASOS  719.449
NUMERO DE ÓBITOS 37.840

RIO DE JANEIRO
VIDAS SALVAS 53.445 NUMERO DE CASOS 69.499 
NUMERO DE ÓBITOS 6.781

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSSolução

O Foto: Lindsey Wasson/Reuterss dois milhões 
de comprimi-
dos de hidro-
xicloroquina 
doados ao 
Brasil pelos 
Estados Uni-
dos deverão 
ser usados, 
em parte, 
como forma 

de prevenir que profissionais 
da saúde sejam contamina-
dos com a covid-19, segundo 
consta na declaração conjunta 
que formalizou o acordo entre 
os dois países. A indicação 
profilática da droga, no entan-
to, contraria recomendações 
médicas e do próprio Ministé-
rio da Saúde.

“A HCQ (hidroxicloroquina) 
será usada como profilático para 
ajudar a defender enfermeiros, 
médicos e profissionais de saú-
de do Brasil contra o vírus. Ela 
também será utilizada no tra-
tamento de brasileiros infecta-
dos”, anunciaram os países na 
semana passada, em nota divul-
gada pelo Itamaraty. 

Não há, até hoje, estudos 
que comprovem a eficácia 
da cloroquina e da hidro-
xicloroquina no combate à 

O
covid-19. Mesmo após am-
pliar a orientação sobre o 
uso da droga, o Ministério 
da Saúde recomenda que o 
medicamento seja prescrito 
a pacientes a partir dos pri-
meiros sintomas, não de for-
ma profilática.

O médico que prescrever a 

droga fora de regras do Conse-
lho Federal de Medicina (CFM) 
também pode cometer infração 
ética. Ao Estadão o presidente do 
Conselho, Mauro Luiz de Britto 
Ribeiro, diz que o parecer da en-
tidade sobre o uso da droga não 
livra de punição quem a prescre-
ver para o uso preventivo.

Cloroquina doada pelos EUA
será usada para ‘prevenção' 

Na semana em que bailes funks voltaram, 
favelas têm mais de cem mortes por Covid-19

— Na mesma semana em que 
os bailes funks voltaram a aconte-
cer em algumas comunidades do 
Rio, as favelas cariocas registraram 
118 mortes por Covid-19, de acor-
do com um levantamento feito 
pelo Voz das Comunidades. Dados 
do portal atualizados diariamente 
apontam um aumento de 254 óbi-
tos, em 30 de maio, para 372 no úl-
timo domingo, e um total de 1.594 
casos confirmados. Enquanto isso, 
postagens nas redes sociais feitas 
neste fim de semana mostravam 
que os bailes retornaram com força 
total em locais como Chapadão e 
Vila Aliança, apesar da proibição de 
eventos que causem aglomeração.

— A gente percebeu uma pa-
ralisação dos bailes nos últimos 
dois meses e meio de pandemia. 
Não sei exatamente quais volta-
ram, em quais localidades, mas vi 
alguns comentários no Twitter de 
pessoas dizendo que em algumas 
regiões da cidade voltou. Isso nos 
preocupa bastante porque o vírus, 
infelizmente continua circulando 

e ainda mais em lugar com grande 
aglomeração e pessoas sem más-
cara — pondera René Silva, ideali-
zador do Voz das Comunidades.

Outra preocupação de René é 
com o afrouxamento nas medi-
das de isolamento por parte dos 
governos municipal e estadual. 
Isso, na opinião dele, pode pas-
sar para as pessoas uma falsa im-
pressão de que a cidade estaria 
voltando à normalidade.

— Infelizmente a gente tem vis-
to os números aumentando a cada 
dia, tantos de casos confirmados 
como de óbitos e a nossa grande 
preocupação é com as flexibiliza-
ções que começam a ser divulga-
das. E muita gente entendeu que 
já pode abrir tudo e que podia 
tudo voltar ao normal. É uma pre-
ocupação muito grande, porque a 
gente tem tentado de toda forma 
comunicar às pessoas que o vírus 
ainda está circulando, que é peri-
goso principalmente para quem 
estava de quarentena sem contato 
nenhum com a rua.

Baile funk aumenta a proliferação do coronavirus nas comunidades 



oi confir-
mado pelo 
ministro da 
economia, 
Paulo Gue-
des, que o 
pagamento 
do auxílio 
e m e r g e n -
cial será 

prorrogado por dois meses. Ain-
da não foi dito se o valor será o 
mesmo ou se haverá redução.

Na semana passada o secre-
tário especial de fazenda do 
ministério da economia havia 
sinalizado que as duas parcelas 
extras seriam de R$ 300 reais. 
Guedes afirmou que estender 
o benefício já era algo dito por 
Bolsonaro.

“O presidente já lançou e 
comunicou isso que, por dois 
meses, nós vamos estender 
o auxílio emergencial", afir-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSProrrogação

F
mou Guedes nesta terça. Na 
semana passada, o presidente 
Jair Bolsonaro já tinha dito que 
conversou com o ministro da 
Economia sobre a prorrogação 
do benefício”, disse ele.

O auxílio foi criado para com-
pensar a perda de renda decor-
rente da pandemia de corona-
vírus. O benefício atual é de R$ 
600 (ou R$ 1,2 mil para mães 
solteiras). Inicialmente, os paga-
mentos seriam feitos por apenas 
por três meses. Porém, o governo 
decidiu prorrogar a ajuda.

O benefício começou a ser 
pago em 7 de abril. Até segun-
da-feira (9), ainda havia 10,4 
milhões de pedidos de auxílio 
emergencial aguardando análise, 
segundo a Caixa. Não há previsão 
de quando essas pessoas irão re-
ceber o benefício.

 Na mesma reunião, Gue-
des disse que o governo deve 

Paulo Guedes confirma 
mais dois meses de 
Auxílio Emergencial

“O presidente já lançou e comunicou isso que, por dois meses, nós vamos estender o auxílio emergencial", afirmou Guedes

lançar em breve o "Renda Bra-
sil", que unificará diversos 
programas sociais.

"Nós estávamos em um ní-
vel de emergência total a R$ 
600, vamos começar agora 
uma aterrisagem, com a uni-
ficação de vários programas 
sociais, o lançamento do Ren-

da Brasil, que o presidente vai 
lançar", afirmou Guedes.

O ministro afirmou também 
que, durante a pandemia, o gover-
no "aprendeu" que há "38 milhões 
de brasileiros invisíveis e que tam-
bém merecem serem incluídos 
no mercado de trabalho".

"Vamos lançar um programa 

Verde e Amarelo. Só que agora 
nós sabemos quem eles são. Nós 
digitalizamos e temos o ende-
reço de cada um. E nós vamos 
formalizar esse pessoal todo. 
Eles são brasileiros como todo 
mundo e eram invisíveis. Vamos 
estar lançando isso daqui a pou-
co”, completou Guedes.

A prefeitura do Rio entrou 
com recurso para derrubar o 
veto da Vara de Fazenda Pú-
blica do Tribunal de Justiça 
do Rio de reabertura gradual 
do comércio na cidade. Tanto 
Crivella, quanto o governador 
Wilson Witzel, publicaram es-
tratégias de flexibilização da 
quarentena no final da sema-
na passada.    

Com a decisão em vigor, 
parte das atividades que foram 
liberadas pela prefeitura volta-
ram a ser suspensas. Uma audi-
ência para falar sobre o assunto 
está marcada para hoje às 14h. 
Os secretários de Saúde do es-
tado e do município devem 
participar da audiência.

A ordem do Judiciário sus-
pendeu a abertura de ativida-
des que estavam em funcio-
namento nos últimos dias, 
como concessionárias e lojas 
de móveis e decoração. Além 
disso, os ambulantes legali-
zados também não poderão 
trabalhar nas ruas.

Para que a situação volte 
ao que já estava no plano de 

reabertura, a Prefeitura e o go-
verno terão de apresentar uma 
análise de impacto regulatório 
referente às medidas de isola-
mento social. Caso as medidas 
sejam descumpridas, Crivella 
e Witzel terão de pagar uma 
multa de R$ 50 mil por dia.

Reabertura gradual
No Rio serão seis fases de 

restrição da retomada e a ca-

pital está no estágio inicial 
neste momento. A Prefeitura 
estabeleceu critérios sanitá-
rios envolvendo o número 
de pessoas aglomeradas em 
espaço fechado, o grau de 
interação entre as pessoas e 
o compartilhamento de pro-
dutos, a impossibilidade de 
afastamento, probabilidade 
de propagação e a impossibi-
lidade do uso de máscara.

Repúdio contra a discriminação 
da Educação Física no RJ

Prefeitura do Rio recorre a decisão de veto 
da reabertura do comércio na cidade O Conselho Regional de Educa-

ção Física da 1ª Região do Rio de Ja-
neiro, divulgou ao público, por meio 
de nota, manifesto contra a decisão 
do Plano de Retomada que o Gover-
no do Estado e a Prefeitura do Rio de 
Janeiro lançaram no dia 01 de junho 
de 2020, discriminando a Educação 
Física e nos impedindo de atuar 
como Profissionais da Saúde, so-
bretudo impedindo a população de 
se beneficiar da atividade física para 
redução dos riscos e agravamento 
de doenças crônicas que afetam o 
sistema imunológico e cardiorres-
piratório, ainda mais se considerado 
que 70% dos óbitos pelo novo Co-
ronavírus apresentam pelo menos 
um fator de risco (Boletim Epide-
miológico do Ministério da Saúde).

Por fim, a Educação Física foi 
reconhecida como profissão da 
área da saúde pela Resolução do 
Conselho Nacional da Saúde nº 
287 de 08 de outubro de 1998 
e a categoria convocada atra-
vés da Portaria nº 639/2020 do 
Min. Saúde para atuar na linha 
de frente do combate a pande-
mia do COVID-19. 

Diante de todas essas informa-
ções, os profissionais de educação 
física do estadoreclama quanto a 
necessidade de imediata revisão do 
Plano de Retomada, atribuindo a 
Educação Física o caráter de essen-
cialidade garantido  pela capacidade 
e aptidão reconhecida pelo Ministé-
rio da Saúde para atuação dos Profis-
sionais de Educação Física.

Com a decisão em vigor, parte das atividades que foram liberadas pela prefeitura voltaram a ser suspensas

 Foto: Divulgação

Bar em Ipanema: autorizado por decreto estadual, mas proibido pelo prefeito do Rio

 Foto: Digulgação

Foto: Divulgação
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Jornal Povo: nós observamos que é uma pré-candidata muito 
forte e ativa nas suas redes sociais. Em algumas publicações seus se-
guidores te chamam de "mita", o mesmo termo que os apoiadores 
do presidente Bolsonaro utilizam para referir-se a ele desde que ain-
da era deputado. Como se sente com esta comparação?

Raquel Stasiaki: Eu acho um máximo! “Mitar” significa fazer 
algo difícil, inédito. É não se curvar ao politicamente correto. É ser 
autentico, verdadeiro. Bolsonaro é tudo isso e muito mais. Se enxer-
gam essas qualidades em mim, estou no caminho certo. Ele foi con-
clamado “Mito” porque teve a coragem de dizer o que pensava, sem 
filtros, de forma aberta e franca, o que agradou o povo, já cansado 
de ouvir falácias, mentiras e hipocrisias. Se alguém consegue me en-
xergar como uma voz política, capaz de fazer algo incrível e restau-
rar uma ordem política em Nova Iguaçu. Então, que venha a “Mita”

Jornal Povo: O nome da senhora desponta como uma provável 
candidatura à prefeitura de Nova Iguaçu nas eleições de 2020. Por 
isso, apresente-se ao nosso leitor: quem é a Raquel Stasiaki?

Raquel Stasiaki: Eu sou uma professora, advogada e empre-
sária local, moradora de Nova Iguaçu há duas décadas. Sou mãe 
da Sophia, casada com o pai dela e que também trabalha na Bai-
xada Fluminense. Venho me apresentando como pré-candidata 
às eleições de 2020 como um nome novo, uma opção diferente 
na política local, com pautas a favor da família, valores, educação 
(avaliada pelo TCE/RJ em 2018 com o segundo pior resultado no 
Estado), enxugamento da máquina (menos secretarias será mais 
Nova Iguaçu), fortalecimento da saúde básica e amparo às em-
presas para fomento de empregos. O partido me vê como quali-

ficada para o posto máximo do executivo municipal, espero que 
isso possa ser confirmado durante as convenções partidárias e, 
por fim, confirmado pelo povo na campanha eleitoral.

Jornal Povo: Verifiquei que a senhora já foi candidata em 2018 à 
deputada federal pelo PSL, apoiando e tendo o apoio do presidente 
Jair Bolsonaro. O que te levou a entrar na política e o que te motiva 
a querer disputar o cargo de prefeita do município de Nova Iguaçu?

Raquel Stasiaki: Ótima a sua pergunta. Para falar a verdade, eu 
nunca me imaginei na política. Pelo contrário, não queria nem in-
teragir com a política. Veja, eu tenho o meu trabalho de professora, 
dirijo a minha empresa o Cejuris, que é um preparatório para con-
cursos público que está há quase quinze anos aqui em Nova Iguaçu. 
São centenas e centenas de alunos anualmente. Principalmente, te-
nho uma filha para educar e dar atenção. Quem tem uma empresa 
e uma família para cuidar, percebe a dificuldade de se imaginar atu-
ando na política. Entretanto, o cenário caótico de crises que o Brasil 
passava: crise moral, ética, econômica. Tudo isso passa pela política. 
Enfim, quem tomava as decisões e atuava no poder, seja ele o legis-
lativo ou o executivo, eram pessoas que geravam e alimentavam 
todas essas crises. Eu senti que precisava e podia fazer algo mais, 
contribuir para mudar o cenário político do Brasil. Pessoas comuns 
novas precisam ir para a política.

Jornal Povo: A senhora se refere ao PT?

Raquel Stasiaki: Não só ao PT. A ação da Lava Jato mostrou a ex-
tensão do problema. Pela primeira vez assistimos bilionários, donos 
das grandes empreiteiras, políticos poderosos sendo alvos de busca 

Mitar
significa fazer 
algo difícil, 
algo inédito!

e apreensões, muitos se tornando réus e tantos outros sendo pre-
sos e condenados. Ex-governadores do RJ, deputados poderosos, 
conselheiros do tribunal de contas foram algemados e conduzidos 
pela Polícia Federal. Vimos tudo isso!Portanto, eu cheguei a conclu-
são de que pessoas novas, sem vícios políticos deveriam ocupar os 
espaços públicos da política brasileira. Caso contrário, pessoas ruins 
e corruptas seguirão confiantes nesses mesmos postos. Foi aí que 
veio o convite do PSL em meados de 2018 para me candidatar. Eu 
logo gostei, mas achava aquilo tudo muito novo, seria uma novi-
dade bem dinâmica na minha vida e da minha família, em suma, 
passei pelo processo eleitoral e concluí com uma votação bem ex-
pressiva, inclusive aqui em Nova Iguaçu, onde fui a segunda mais 
votada do partido, uma grande vitória 
para uma mulher novata na políti-
ca e em seguida após as eleições, 
continuei e continuo apoiando 
o presidente Bolsonaro, e foi aí 
que veio ao meu conhecimento 
que o meu nome estava sendo 
cotado para concorrer futura-
mente ao cargo de prefeita de 
Nova Iguaçu.

Jornal Povo:Quais atri-
butos são necessários para 
ser uma boa prefeita na sua 
opinião?  O que difere a se-
nhora dos seus possíveis concor-
rentes ao cargo?

Raquel Stasiaki: Os atributos são de uma nova políti-
ca, e para começar: mudando tudo isso que está aí! A minha 
diferença para os demais é que eu não tenho histórico na velha 
política.

Jornal Povo: Quando a senhora diz "mudando tudo que está 
aí", ao que especificamente se refere?

Raquel Stasiki: Me refiro a má gestão cujas raízes estão na ve-
lha politicagem: Acordos espúrios de loteamamento de Secretarias 
antes mesmo do camarada ser eleito, clientelismo, tráfico de influ-

ência, privilégios, criação de cargos comissionados para abrigar alia-
dos, ratear o dinheiro público, burlar a fiscalização do legislativo em 
troca de favores... Desculpa, ou o cidadão está com o político A, B ou 
C porque acredita no projeto dele para a cidade e quer somar sem 
contra-partidas, ou não está.

Jornal Povo:  Há propostas para a cidade neste sentido 
pré-candidata?

Raquel Stasiaki: Minha equipe e eu estamos elaborando vá-
rias propostas para a ocasião do prazo 

eleitoral e poder apresentá-las, pois an-
tes disso é contra a lei eleitoral, porém 
as demandas para Nova Iguaçu são 
diversas, o que precisamos é de uma 
liderança com capacidade e sem de-
ver nada a ninguém. A questão do 
emprego por exemplo é urgente na 
nossa cidade, o que está acontecen-
do que nos últimos anos estamos 
perdendo empregos e não fomen-
tando a vinda deles para a cidade? 
Este é um dos pontos da proposta 
que desejo apresentar.

Jornal Povo: Como empresária, 
e pensando como empresária o que dá 

para aplicarmos no setor público no que 
tange a boa gestão? Sabendo que no setor pú-

blico não se pode dar lucros?

Raquel Stasiaki: Bem até concordo que no setor público não é 
uma finalidade gerar lucros, mas também não pode dar prejuízos. E 
infelizmente é o que acontece na cidade, não somente neste gover-
no do atual prefeito, mas nos anteriores também. A  despesa total  
de Nova Iguaçu atualmente está em 1,6 bilhão, o prefeito segue re-
alizando empréstimos e onerando a máquina pública, portanto dá 
sim para enxugar a máquina: menos prefeitura e mais Nova Iguaçu.

Jornal Povo: De que forma a senhora viu a participação da pre-
feitura de Nova Iguaçu na criação do hospital de campanha?

Raquel Stasiaki: Bem, eu não ví! Se alguém viu avise ao povo. 
Quero ser até bem justa, acho que a responsabilidade dos desvios 
do dinheiro público que foram destinados pelo governo federal 
ao combate ao Covid-19, não aparenta estar no âmbito municipal, 
e sim no estadual, por outro lado o prefeito fez promessas que não 
cumpriu, o que criou uma frustração na população, uma delas foi a 
promessa de reabrir o Hospital Iguassú (no centro de Nova Iguaçu) 
já no inicio da pandemia, em seguida fez um anúncio do hospital 
de campanha no aeroclube da cidade, passado alguns meses e visto 
que não ficaria pronto jogou toda a responsabilidade para o governo 
do Estado, se o hospital ficasse pronto aí o prefeito tomaria os feitos 
para o seu governo, no meu ver esse jogo de proveito político ou não 
só prejudicou a população e o que restou são inquéritos da Polícia 
Federal para investigar o que fez a O.S. IABAS com este montante de 
dinheiro, escândalos de corrupção não faltam.

Jornal Povo:  O que se deve às críticas que fazem ao presidente 
Bolsonaro?

Raquel Stasiaki: Eu penso que o presidente vem lutando contra 
um sistema antigo e mesquinho que não visa primeiramente o bem 
estar do povo brasileiro, pelo contrário são pessoas que visam o seu 
próprio bem estar, observe o caso da tão criticada reunião ministerial 
do presidente com os seus ministros, ela nos revelou o que todos nós 
já sabíamos: um presidente que está preocupado com o povo, ele cita 
a democracia naquele episódio dantesco ao qual pessoas eram alge-
madas durante a quarentena em alguns Estados do Brasil, incluindo 
o RJ, isso por apenas estarem em locais públicos, seus ministros eno-
jados com indivíduos em Brasília que não tem a mínima ideia do que 
é povo... enfim, se o intuito é tentar macular o trabalho desenvolvido 
pelo presidente, eu acho que é perda de tempo. 

Jornal Povo: Para finalizar, o que esperar de Raquel Stasiaki vin-
do a concorrer como prefeita?

Raquel Stasiaki: Primeiramente uma mulher com garra e von-
tade de vencer, todos nós que moramos aqui em Nova Iguaçu que-
remos evoluir nesta cidade. As pessoas querem algo novo e com 
mais transparência, o contato com a população não tem que ser 
somente durante a campanha, temos que avançar, é preciso convi-
dá-la a participar de uma possível gestão.

m 2018, Raquel Stasiaki trilhou o caminho das salas de aula às urnas. A versatilidade 
da advogada, professora, empresária, esposa e mãe exigia um novo título: a política. Na 
eleição histórica que empossou na presidência do Brasil a direita de Jair Bolsonaro, Ra-
quel Stasiaki conquistou 26.644 votos concorrendo ao cargo de deputada federal pelo 
Partido Social Liberal (PSL), provou a agridoce suplência na Câmara Federal. O "quase 
lá" deixou a convicção do apoio espontâneo às suas ideias e pessoa. Agora, pré-candi-
data à prefeitura de Nova Iguaçu, Stasiaki crê que precisa repetir na cidade o fenômeno 
Bolsonaro, arejando com ideias contundentes a velha política iguaçuana. O alinhamen-
to com o discurso e posicionamentos trouxe um notável apelido dos apoiadores: "mita!".

ELEIÇÕES 2020 - ENTREVISTA
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cusado de 
ter dispara-
do um tiro 
de revólver 
que matou 
o menino 
D o u g l a s 
Enzo dos 
S a n t o s 
Maia, de 4 
anos, du-

rante a festa de aniversário 
da criança neste domingo, 
em Piabetá, no município de 
Magé, na Baixada Fluminen-
se, Pedro Vinícius de Souza 
Pervidor, de 21, foi desarma-
do e imobilizado após o cri-
me por Douglas Brasil, pai 
de Enzo. Douglas aguardou a 
chegada dos policiais e impe-
diu a fuga do atirador.

A revelação de que o as-
sassino foi detido pelo pai 
do menino foi feita, nesta 
terça-feira, por Vagner Maia, 
tio da vítima. Vagner disse 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCaso Enzo:

A
ter agradecido a Deus pela re-
ação de Douglas, que mesmo 
tendo visto o filho ser assas-
sinado, não fez justiça com as 
próprias mãos.

- Dou Graças a Deus pela re-
ação do pai. De ter desarmado 
a pessoa que matou o próprio 
filho e de não ter feito nada 
com ele, o entregando para a 
polícia. A gente espera ago-
ra pela Justiça dos homens e 
pela Justiça de Deus para re-
solver esse problema de no 
dia do aniversário do Enzo ter 
vindo este presente inespe-
rado, da morte dele. Deus em 
breve vai dar a resposta certa 
- disse Vagner, que é pastor de 
uma igreja evangélica.

Pedro Vinícius foi autuado 
em flagrante por homicídio, 
na 60ª DP (Campos Elíseos) e 
alegou que o tiro foi acidental. 
A família do menino morto 
não acredita nesta versão. Se-
gundo Vagner Maia, parentes 

Pai de menino morto na
festa de aniversário desarmou 
impediu a fuga de assassino

Foto: Divulgação

relataram que Pedro chegou 
inclusive a atacar as crianças 
e ao próprio Enzo pouco antes 
do disparo, ocorrido logo após 
a família cantar "parabéns" 
para o menino.

- Eu não acredito nisso, por-
que deste o momento que uma 
pessoa vai armada para uma fes-
ta de criança e dispara uma arma 
já está assumindo a responsa-

bilidade. Ninguém o convidou 
para a festa do Enzo. Ele sim-
plesmente apareceu lá, vindo de 
uma outra confraternização que 
ocorria ali perto. Meus sobrinho, 
o irmão do Enzo, contou que 
esta pessoa chegou a torcer o 
braço do Enzo e que ele(Pedro) 
estava realmente tentando 
agredir as crianças. Tanto que 
o Enzo entrou chorando falan-

do que o rapaz havia torcido o 
braço dele - disse Vagner.

Enzo tem cinco irmãos e era 
fã do Incrível Hulk. Tanto que o 
tema da sua festa de aniversário 
era o super-herói.

- Ele sonhava em ser como o 
Hulk. Adorava o herói. Os pais dele 
estão muito abalados com o que 
aconteceu. Tudo que a gente espera 
agora é por Justiça - lembrou o tio.

Mãe e filha foram pre-
sas, nesta segunda-feira, 
por policiais da Delegacia 
Especializada em Atendi-
mento à Mulher (Deam) de 
Nova Iguaçu na Rodoviária 
de Campo Grande, bairro da 
Zona Oeste do Rio. Elas são 
suspeitas de matar a facada 
o namorado da jovem, um 
rapaz de 22 anos. O crime 
aconteceu no dia 14 de janei-

ro deste ano, no bairro Santa 
Tereza, em Belford Roxo, na 
Baixada Fluminense.

A mulher, de 38 anos, e a 
filha, de 22, tiveram a prisão 
preventiva decretada pela 
Justiça e estavam sendo 
procuradas. Nesta segunda, 
os investigadores recebe-
ram uma informação de que 
as duas estavam escondi-
das no Complexo do Gogó 

da Ema, em São de Meriti, 
na Baixada. Os policiais es-
tiveram no local, mas não 
encontraram as duas.

Os agentes receberam, en-
tão, informações de que elas 
haviam ido para a rodoviária 
de Campo Grande, onde lo-
calizaram as suspeitas. Mãe 
e filha foram levadas para a 
Deam e depois encaminha-
das para o sistema prisional.

Na quarentena, polícia do Rio mata quase 6 por diaJovem é presa acusada de matar o namorado com ajuda da mãe
Apesar da quarentena e do 

menor movimento nas ruas em 
função da pandemia de covid-19, 
177 pessoas foram mortas pelas 
polícias Civil e Militar do Estado 
do Rio de Janeiro durante o mês 
de abril, segundo dados oficiais 
divulgados nesta terça-feira (26) 
pelo Instituto de Segurança Pú-
blica (ISP), órgão subordinado ao 
governo do Estado do Rio.

Isso corresponde a quase seis 
pessoas mortas por dia, ou uma 
pessoa morta pela polícia a cada 
4 horas. É o segundo maior nú-
mero de mortos na série histórica 
iniciada em 1998. O recorde é de 
195 mortes, registradas em julho 
de 2019 quando o movimento de 
pessoas pelas ruas era normal.

De janeiro a abril de 2020, 

as polícias Civil e Militar do Rio 
mataram 606 pessoas, 46 a 
mais do que no mesmo período 
de 2019, ano em que se regis-
trou o recorde de mortes, com 
1.810 ao longo dos 12 meses. Se 
essa tendência se mantiver, será 
estabelecido um novo recorde.

A polícia matou 152 pessoas 
em janeiro e 164 em fevereiro des-
te ano. Em março, mês em que 
começaram as medidas de isola-
mento devido ao coronavírus, os 
policiais mataram 113 pessoas, o 
menor número da gestão do go-
vernador Wilson Witzel (PSC), ini-
ciada em 2019. Witzel defende a 
morte de pessoas que estejam car-
regando fuzis - "a polícia vai mirar 
na cabecinha e... fogo", afirmou ao 
Estadão, logo após ser eleito.

Os policiais estiveram no local, mas não encontraram as duas.

Presença da polícia na Comunidade dos Macacos, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro
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Enzo foi sepultado nesta terça-feira (9),em Magé, na Baixada Fluminense

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação



PARA TODOS
Live

E
m tempos de 
pandemia e 
com a necessi-
dade do isola-
mento social, 
festas e cele-
brações torna-
ram-se comuns 

dentro de casa. Pensando nisso, 
a produtora Macaco Gordo, ide-
alizadora do projeto ‘Macaco 
ao vivo’ acaba de divulgar sua 
próxima atração. Após o suces-
so de Targino Gondim, o cantor 
Gerônimo será o convidado da 
edição que acontece na próxi-
ma quinta-feira, dia 11 de junho, 
a partir das 20h.

Considerado um dos grandes 
representantes da música baiana, 
Gerônimo promete um show e 
tanto, formado por canções que 
se consagraram na história dos 

Cantor Gerônimo é a próxima 
atração do Macaco ao Vivo

“Rota da Literatura”, doação de livros 
em tempo de pandemia sem sair de casa

Programação Bar do Zeca 
Pagodinho - Em casa!

Sececrj fomenta a leitura em 
diferentes pontos do Estado

A nossa Gata do Povo de 
hoje é lá de Mesquita, na 
Baixada Fluminense. Juliane 
Lima, de 20 anos, é trancista 
e flamenguista. E que fla-
menguista! Ela é a prova de 

JULIANE LIMA
que as torcedoras mais lindas 
vestem rubro-negro!

Gostou da Juliane? Segue ela 
nas redes sociais! O facebook dela 
é: facebook.com/Julianelima

e o Instagram é @Julima_PTN

Culturando 
Colaboradores: Anderson Lopes e Clinton Paz

m tempos de pandemia e com a 
necessidade do isolamento so-
cial, festas e celebrações torna-
ram-se comuns dentro de casa. 
Pensando nisso, a produtora 
Macaco Gordo, idealizadora do 
projeto ‘Macaco ao vivo’ acaba 
de divulgar sua próxima atração. 

Após o sucesso de Targino Gon-
dim, o cantor Gerônimo será o 
convidado da edição que aconte-
ce na próxima quinta-feira, dia 11 
de junho, a partir das 20h.

Considerado um dos grandes 
representantes da música baiana, 
Gerônimo promete um show e 

Uma corrente solidária 
para a libertação de livros 
em diversas ações no estado. 
Com esse objetivo, a Secre-
taria de Estado de Cultura 
e Economia Criativa do Rio 
de Janeiro (Sececrj) lança o 
“Rota da Leitura”, um proje-
to que vai auxiliar a arreca-
dação de livros para doação. 
Um carro será disponibiliza-
do gratuitamente para bus-
car os exemplares nas casas 
dos doadores que irão fazer o 
agendamento previamente.

O material será utilizado 
para montagem de salas de 
leitura e libertações de livros 
em locais com baixos índices 
de leitura e pouca oferta de 
equipamentos culturais. Os 
doadores vão ganhar um Di-
ploma de Amigo da Leitura.

O veículo vai percorrer 
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MINGOS LOBO

uma região do município 
do Rio por semana, com sua 
rota sendo traçada a partir 
da colaboração dos doado-
res. Para isso, o projeto vai 
disponibilizar o número de 
Whatsapp (21) 99906-3675 e 
um link para agendamento. 
São aceitos no roteiro a ser 
traçado no mínimo 10 livros, 
que podem ser de qualquer 
estilo, tem que estar em bom 
estado de conservação e não 
pode apenas ser didático (ca-
ráter pedagógico utilizado 
nas escolas).

O projeto Bar do "Zeca Pago-
dinho – Em casa!" vem sendo 
um sucesso neste período de 
quarentena e vai apresentar, na 
semana do "Dia dos Namorados", 
uma programação virtual bem 
animada, levando até a casa dos 
internautas, dicas, música e no-
vidades na página do Instagram.

O público poderá assistir ví-
deos curtos e exclusivos de sam-
bas de artistas que já subiram ao 
palco da casa. Desta vez, quem 
solta a voz, é cantora Nanda 
Monteiro, do Grupo Confraria 
Carioca, o intérprete e composi-
tor, Marquinho PDQ, e o cantor, 
compositor e percursionista, Le-
andro Sapucahy.

 Cardápio Musical:
09/06– Grupo Confraria Ca-

rioca;
13/06 -  Marquinho PQD;
14/06 – Leandro Sapucahy.

Durante a pandemia do 
novo coronavírus, a Sececrj 
mantém os eventos de liber-
tação de livros. No total, nesse 
período, foram doados 1.388 
exemplares. Uma das ações foi 
no Retiro dos Artistas, onde 52 

idosos receberam cerca de 100 
livros. A secretaria também le-
vou a libertação de livros para 
a ação de Dia das Mães da ONG 
Efeito Urbano no Morro da 
Providência.
Link para inscrição: bityli.com/ceZJV

Foto – Alisson da Silva

GATA DO
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om a par-
ceria com o 
Banco BS2 
se encer-
rando no 
dia 30 de 
junho, a di-
retoria do 
Flamengo 
negocia a 
chegada de 

um novo patrocinador master 
para ocupar o espaço mais no-
bre do uniforme rubro-negro. 
De acordo com Rodolfo Lan-
dim, o clube tem mais de uma 
opção e o desejo do acerto já 
para o dia 1º de julho.

- Existem algumas pro-
postas na mesa do Flamen-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

C
go. Mas é engraçado porque 
sempre falam de uma só. E 
digo para vocês: nem é a mais 
provável. A gente deve ba-
ter o martelo nos próximos 
3 dias e passar para aprova-
ção. Porque a gente quer esse 
novo patrocinador estam-
pando a camisa do Flamengo 
já no dia 1º de julho. Mas o 
torcedor deve ter uma grande 
surpresa - afirmou Landim, 
em entrevista ao programa 
"Bem, Amigos", do SPORTV, 
antes de completar:

- Eu estou sendo 100% fran-
co: existe mais de uma opção 
na mesa e a que é mais falada 
não é a preferida por nós da di-
retoria. Não estou despistando 

não. Mas pode ser que mude - 
seguiu, referindo-se a Amazon 
como "a mais falada".

Com a paralisação do futebol bra-
sileiro e a consequente queda nas 

Landim: Mesmo em tempos 
de pandemia, Flamengo tem 
opções para novo patrocinador

Durante entrevista, presidente do Flamengo dá a entender que a proposta da empresa Amazon não é a favorita pela diretoria

receitas do clube, especialmente em 
bilheteria e programa de sócio-tor-
cedor, o Flamengo tem urgência 
em concretizar uma nova parceria 
como patrocinador master.

O encerramento antecipado 
do acordo com o Banco BS2, que 
teria validade até dezembro de 
2020, contudo, indica que o clu-
be está, sim, perto de um acerto.

Foto: Divulgação

Parece que a conversa entre 
Neymar e seus inseparáveis ami-
gos, os famosos 'Parças', sobre o 
padrasto do atacante brasileiro, 
Tiago Ramos, vai trazer proble-
mas. Um documento com denún-
cias foi protocolado no Ministério 
Público de São Paulo e pede a pri-
são preventiva do grupo, após um 
áudio sobre a briga da mãe do jo-
gador com o namorado. No mate-
rial vazado, é sugerida a morte de 
modelo e até mesmo apologia de 
uso de elementos de tortura.

As informações foram veicula-

das na edição desta segunda-feira 
(8) do programa 'A Tarde é Sua', pelo 
colunista Alessandro Lo Bianco. A 
denúncia, protocolada pelo MPSP, 
foi movida por ativistas LGBTQ+ 
que apontaram o crime de homo-
fobia e 'formação de quadrilha'.

A coluna teve acesso ao docu-
mento de autoria do ativista gay 
Agripino Magalhães com a consul-
toria do  advogado Angelo Carbo-
ne, onde está pedido a apreensão 
da gravação e a quebra de sigilo de 
todos os envolvidos na conversa 
vazada com  "falas homofóbicas e 

ainda visa penalizar com agressões 
físicas, sodomia e empalhamento 
de uma criatura humana".

O documento continua: "Sendo 
Neymar pelo status de formador de 
opinião e ele está pedindo para que 
seu grupo pratique crimes, seria o 
caso de uma preventiva". 

"Nós estamos pedindo uma pe-
dida indenização de dois milhões 
de reais em benefício de uma ONG 
que trata e orienta pessoas amea-
çadas, humilhadas e maltratadas 
por homofóbicos", contou à coluna 
Agripino Magalhães.

Iminente venda de Marrony pelo Vasco não breca 
possível saída de Talles, cobiçado por russos

Neymar e 'parças' podem ser presos
A iminente venda de Mar-

rony ao Atlético-MG trará alívio, 
mas não solucionará todos os 
problemas financeiros do Vasco. 
Com receitas reduzidas por con-
ta da pandemia do novo corona-
vírus, o clube teve intensificado 
o atraso no pagamento de salá-
rios. Tanto que não está descar-
tada a negociação de outro ati-
vo: Talles Magno, cobiçado pelo 
Krasnodar, da Rússia.

No final de maio, o presi-
dente Alexandre Campello re-
cusou uma proposta de 10 mi-
lhões de euros (R$ 54 milhões) 
da equipe europeia pelo meia-
-atacante. Intermediários do 
contato, na época, avisaram 
que a oferta poderia subir a 
12 milhões de euros (R$ 65 
milhões), o que não ocorreu. 
Agora, há a expectativa em 
São Januário de nova investi-

da. Esta última informação foi 
noticiada pelo canal Atenção 
Vascaínos e confirmada pelo 
GloboEsporte.com.

- Nós tivemos, de fato, uma 
proposta, que estava muito 
longe daquilo que o clube 
imagina. Também não era in-
teresse do atleta se transferir 
neste momento para esse lu-
gar. Para o Vasco não era inte-
ressante - disse o presidente 
Alexandre Campello, domin-
go à noite, à Rádio Tupi.

Pelo negociado com o Galo, a 
venda de Marrony renderia ao 
Vasco cerca de R$ 20 milhões. 
Verba que ajuda, mas não resol-
ve o problema. Com o elenco, 
por exemplo, há dívidas de di-
reitos de imagem desde o meio 
do ano passado e de salário a 
partir de fevereiro de 2020. A 
folha salarial é de aproximada-
mente R$ 3,5 milhões.

Neymar ao lado de amigos

Talles está recuperado de lesão sofrida no começo do ano

Foto: Reprodução Instagram

Foto: Thiago Ribeiro/Agência Estado


