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presiden-
te Jair 
Bolsona-
ro voltou 
a comen-
tar, nesta 
s e g u n -
d a - f e i r a 
(15/6), so-
bre o arti-
go 142 da 

Constituição Federal, que ver-
sa sobre o emprego das Forças 
Armadas para a defesa da Pá-
tria e a garantia dos poderes 
constitucionais, e disse que os 
militares jamais cumpririam 
ordens absurdas, como uma 
intervenção militar no país. 
Contudo, ele acrescentou que 
as Forças "jamais aceitariam 
um julgamento político para 
destituir um presidente de-
mocraticamente eleito".

Na semana passada, o ple-
nário do Tribunal Superior 

PARA TODOSPARA TODOSBolsonaro:

O
Eleitoral (TSE) deu início ao 
julgamento de uma ação que 
pede a cassação da chapa que 
elegeu Bolsonaro e o seu vice, 
Hamilton Mourão. A análise 
tem por base os ataques ci-
bernéticos a um grupo de Fa-
cebook denominado “Mulhe-
res contra Bolsonaro”, que foi 
alterado para “Mulheres com 
Bolsonaro #17” e teria favore-
cido o presidente. Para Bol-
sonaro, anular a sua eleição é 
“inadmissível” e significaria 
“esticar a corda”.

“O próprio julgamento no 
TSE. Com todo respeito, mas 
me julgar por uma página que 
ficou fora do ar por menos de 
24 horas, para cassar chapa 
Bolsonaro e Mourão, é inad-
missível. No meu entender, 
é começar a esticar a corda. 
É começar a alimentar uma 
crise, que não existe da nos-
sa parte. Outra, como vou dar 

Forças Armadas não 
aceitarão impeachment 
por motivos políticos

Foto: Agência Brasil/Divulgação

Sara também foi uma das organizadoras de um acampamento na Esplanada que reunia militantes a favor do governo no início de maio 

O Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ) adiou o julgamento de 
um recurso do senador Flávio 
Bolsonaro (Republicanos-RJ) 
para suspender as investiga-
ções do Ministério Público do 
Rio de Janeiro e que apuram 
um suposto esquema de ‘’ra-
chadinha’’ no gabinete de Flá-
vio, quando ele era deputado 
estadual na Assembleia Legis-
lativa do Rio.

"Rachadinha" é o termo usa-
do para o esquema em que fun-
cionários são obrigados a entre-
gar uma parte de seu salário ao 
político que o contrata. Fabrício 
Queiroz, ex-assessor de Flávio, 

é apontado como o responsável 
por recolher os valores dos de-
mais funcionários do gabinete.

Em abril, a defesa de Flávio 
Bolsonaro fez um pedido ao 
STJ para barrar a apuração do 
caso. O pedido foi negado pelo 
ministro Felix Fischer. A defesa 
entrou com outro recurso, que 
deveria ser analisado nesta ter-
ça pela Quinta Turma do STJ, 
mas ele foi retirado de pauta às 
18h24 da segunda (15).

O presidente da Quinta Turma 
do STJ, Ministro Ribeiro Dantas, 
informou, em nota, que "a reti-
rada dos processos da pauta da 
sessão de hoje foi feita a pedido 

Superior Tribunal de Justiça adia julgamento de 
recurso de Flávio Bolsonaro no caso 'Queiroz'

da parte, nos termos da Resolução 
que disciplina as sessões telepre-
senciais." "Tais feitos serão leva-
dos a julgamento oportunamen-
te", completa a nota.

Segundo o jornal "O Estado 
de São Paulo", o ministro Joel 
Ilan Paciornik, que integra a 
Quinta Turma, esteve na segun-
da no Palácio do Planalto.

A assessoria do ministro não 
explicou o motivo da visita. A 
Secretária de Comunicação da 
Presidência disse que Paciornik 
não se reuniu com o presidente 
Jair Bolsonaro. A assessoria de 
imprensa da Secretaria de Go-
verno também disse que o mi-

nistro do STJ não se reuniu com 
o titular da pasta, Luiz Ramos.

O G1 também questionou as 
assessorias da Secretaria-Geral 
da Presidência, da Casa Civil, do 
Gabinete de Segurança Institu-
cional e da vice-presidência se 
Paciornik se reuniu com inte-

grantes dos órgãos e aguardava 
resposta até a última atualização 
desta matéria.

Além de Joel Ilan Paciornik, a 
Quinta Turma do STJ é compos-
ta pelos ministros Felix Fischer, 
Jorge Mussi, Reynaldo Soares da 
Fonseca e Ribeiro Dantas.

golpe se já sou o presidente, 
se já sou chefe supremo das 
Forças Armadas?”, analisou 
Bolsonaro, em entrevista à 
Band News.

O presidente ainda criti-
cou o ministro Luiz Fux, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), que na sexta-feira (12/6) 
concedeu liminar afirmando 
que as Forças Armadas não 
podem atuar como "poder 
moderador" entre Executivo, 

Legislativo e Judiciário. “Nós, 
militares das Forças Arma-
das, porque eu também sou 
militar, somos os verdadeiros 
responsáveis pela democracia 
nesse país”, afirmou.

“Não existe intervenção 
militar. O artigo 142 (da Cons-
tituição), nem precisava o se-
nhor Luiz Fux monocratica-
mente atender a um pedido 
do PDT, um partido que tem 
ligação com o partido comu-

nista chinês, para dizer qual 
o papel das Forças Armadas. 
Como se o nosso Alto Coman-
do das Forças Armadas fosse 
(formado por) pessoas que 
não soubessem qual o seu pa-
pel em uma democracia. Nós 
jamais cumpriríamos ordens 
absurdas, mas nós também 
jamais aceitaríamos um julga-
mento político para destituir 
um presidente democratica-
mente eleito”, acrescentou.
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U F R J 
criou um 
Grupo de 
T r a b a l h o 
P ó s - P a n -
d e m i a 
para estu-
dar as fa-
ses de um 
r e t o r n o 
gradual e 

definir os cuidados neces-
sários à condução segura 
das atividades. Também 
foi constituída a Comissão 
de Formas  Alternativas 
de Ensino,  para analisar 
as  demandas necessárias 
para a  retomada das ati-
v idades acadêmicas de 
graduação,  pós-gradua-
ção e extensão.  S egundo 
a nota,  em breve,  serão 
propostas as  fases para 
o retorno progressivo na 
pós-pandemia. 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSPandemia

A
O anúncio de que a reto-

mada vai depender de uma 
vacina ou medicação con-
tra o coronavírus repercu-
tiu entre os alunos. Mesmo 
com o primeiro semestre 
praticamente perdido, Le-
onardo Campos, estudante 
do 6º período de Ciências 
Contábeis, concorda com a 
decisão da Universidade. 

Aluno do 6º período 
de Ciências Contábeis da 
UFRJ, Ricardo Pereira, tam-
bém considera a decisão 
acertada. O estudante afir-
ma que a situação causa 
apreensão e torce para que 
seja possível estruturar o 
ensino à distância.

A  n o t a  d a  U F R J  r e c o -
n h e c e  q u e  a i n d a  r e s t a 
m u i t a  i n c e r t e z a  s o b r e 
q u a n d o  o u  c o m o  o c o r r e r á 
o  r e t o r n o  p r e s e n c i a l ,  m a s 
d e s t a c o u  q u e  t e m  a g i d o 

d e  m a n e i r a  r e s p o n s á v e l , 
s e m p r e  b a s e a d a  e m  c r i t é -
r i o s  t é c n i c o - c i e nt í f i c o s , 
d e s d e  o  i n í c i o  d a  p a n d e -
m i a  d a  C o v i d -1 9.

A UFRJ ressaltou ainda 

Sem vacina contra o 
coronavírus, UFRJ pode
ficar sem aulas presenciais 

 Foto: Divulgação

A nota da UFRJ reconhece que ainda resta muita incerteza sobre quando ou como ocorrerá o retorno presencial

as ações para a população 
do estado durante esse pe-
ríodo de pandemia. Nesses 
três meses, a instituição re-
alizou mais de 12 mil testes 
diagnósticos para detecção 

do novo coronavírus; aten-
deu mais de 600 pacientes 
com Covid-19 nos hospitais 
universitários, além de ter 
renovado leitos de CTI e en-
fermarias.

A Assembleia Legislativa do Rio 
de Janeiro (Alerj) já tem os nomes 
dos deputados estaduais que irão 
analisar a denúncia que pede o im-
peachment do governador Wilson 
Witzel (PSC) – veja mais abaixo a lis-
ta completa de parlamentares.

O processo de impeachment 
contra Witzel foi aceito pela Alerj 
na quarta-feira (10). A decisão não o 
afasta do cargo, mas permite que a 
Casa analise o pedido, que pode ser 
levado ao plenário.

 O anúncio foi feito por volta de 
17h35 de quarta pelo presidente da 
assembleia, André Ceciliano (PT). 
Cabia a ele acolher o pedido ou 
não. Entretanto, Ceciliano subme-
teu a decisão ao plenário virtual. A 
aceitação foi unânime – 69 votos 
favoráveis. O deputado Rosenverg 
Reis (MDB) estava ausente.

No mesmo dia, Witzel decla-
rou, em nota, estar "absolutamente 
tranquilo" sobre a própria inocência, 
acrescentando ter sido "eleito tendo 
como pilar o combate à corrupção", 
e disse não ter abandonado "em ne-
nhum momento essa bandeira". "E 
é isso que, humildemente, irei de-
monstrar para as senhoras deputa-
das e senhores deputados", garantiu.

 Comissão de impeach-
ment da Alerj:

Luiz Paulo (PSDB); Enfer-
meira Rejane (Pc do B); Dio-
nísio Lins (PP); Renan Ferrei-
rinha (PSB); Carlos Macedo 
(Republicanos) ; Chico Ma-
chado (PSD); Márcio Canella 
(MDB) ; Val Ceasa (Patriotas);  
Waldeck Carneiro (PT);  João 
Peixoto (Democracia Cristã); 
Martha Rocha (PDT);  Sub-
tenente Bernardo (PROS); 
Brazão (PL);  Marcus Vinícius 
(PTB); Rodrigo Bacellar (SDD);  
Marcos Abrahão (Avante) ;  
Léo Vieira (PSC);  Alexandre 

Freitas (Novo);  Eliomar Co-
elho (PSOL);  Marina Rocha 
(PMB); Valdecy da Saúde 
(PTC); Bebeto (Podemos); Dr. 
Deodalto (DEM); Welberth 
Rezende (Cidadania); Gusta-
vo Schmidt (PSL).

O que diz o pedido de 
impeachment

O pedido de impeach-
ment aceito foi o dos depu-
tados Luiz Paulo e Lucinha, 
ambos do PSDB, que acusam 
Witzel de crime de responsa-
bilidade. Outros 13 foram ar-
quivados. Os tucanos enume-

ram as seguintes suspeitas:
Compra de respiradores 

no combate ao coronavírus 
com suspeita de superfatu-
ramento, Construção dos 
hospitais de campanha, cuja 
licitação é investigada,  su-
posto vínculo de Witzel com 
o empresário Mário Peixoto,  
Parecer do TCE pela rejeição 
das contas de 2019 do go-
verno Witzel, revogação da 
desqualificação da OS Unir 
Saúde, que seria ligada ao em-
presário Mário Peixoto e está 
sob suspeita do Ministério 
Público Federal.

Ex-Deputado Estadual 
Renato de Jesus morre 
aos 67 anos por Covid19

Alerj define nomes para comissão de impeachment 
do governador do Rio, Wilson Witzel

Morreu no final da tarde desta segunda-
-feira (15), o ex-deputado estadual Renato 
de Jesus após lutar por 34 dias contra o co-
vid-19.

Renato de Jesus foi deputado estadual 
pelo Rio de Janeiro por 4 mandatos, nos 
anos de 1994, 1998, 2002 e 2006.

Pai da ex vereadora Renata de Jesus e 
com certeza foi um grande colaborador das 
causas sociais de Belford Roxo.

Ex deputado Renato de Jesus

O processo de impeachment contra Witzel foi aceito pela Alerj na quarta-feira (10)
 Foto: Divulgação

Foto: Divulgação



Prefeitura 
de Duque 
de Caxias 
inaugurou, 
nesta se-
gunda-feira 
(15/06), a 
Escola Mu-
nicipal Al-
bert Sabin, 
no bairro 
Cangulo. Foi 

entregue à comunidade esco-
lar um prédio totalmente novo, 
construído em uma área de 540 
m². A unidade dispõe de seis 
salas de aula, vestiários, salas de 
professores e de recursos, além 
de refeitório, cozinha, despensa, 
banheiro masculino e feminino, 
que atenderão, a princípio, a 208 
alunos da Educação Infantil ao 
5º ano do Ensino Fundamental. 
Antes, os mesmos estudantes 
assistiam às aulas em salas adap-
tadas na associação de mora-
dores do bairro e, agora, terão a 
oportunidade de estudar em um 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

A
ambiente próprio para uma edu-
cação de qualidade.

A secretária municipal de Edu-
cação, profª Claudia Viana, contou 
que este novo espaço significa a 
mudança para um local com dig-
nidade, com o objetivo de oferecer 
um atendimento exclusivo para a 
comunidade. “A comunidade es-
colar precisava desse espaço para 
que a aprendizagem fosse feita de 
forma ampla, com todas as condi-
ções possíveis, a fim de que os alu-
nos possam aprender e usufruir da 
melhor maneira possível”, disse.

Bastante animada com a inau-
guração, a diretora da E.M. Albert 
Sabin, profª Fatima Cabral, afir-
mou que está muito feliz. “Nós 
precisávamos há muito tempo 
deste novo prédio. Foram muitos 
anos correndo atrás deste objetivo. 
As crianças merecem muito. Esse 
espaço totalmente novo vai trazer 
muito mais conforto, vontade de 
aprender, estudar e trabalhar. To-
dos nós estamos muito mais moti-
vados com essa inauguração”.

Durante o evento, o prefeito 
Washington Reis homenageou to-
dos os profissionais da Educação 
e declarou que com Deus e com 
trabalho é possível alcançar a vitó-
ria. “Ficam aqui os meus sinceros 
agradecimentos aos profissionais 
da Educação, aos nossos valorosos 
professores. Quero reforçar tam-
bém que o nosso governo tem com-
promisso com a sociedade, com 
a população de Duque de Caxias. 
Esta escola agora é um patrimônio 
municipal. Em breve, vamos fazer 
também uma grande reforma na 
Escola Municipal Professora Wanda 
Gomes Soares”, concluiu.

Prefeitura de Duque de 
Caxias inaugura nova
escola no bairro Cangulo

Foto: Rafael Barreto/PMBR

A secretária municipal de Educação, profª Claudia Viana, contou que este novo espaço significa a mudança para um local com dignidade

Prefeitura do Rio, por meio 
da Secretaria Municipal de Saú-
de (SMS), segue com a campa-
nha de vacinação contra a gripe 
na cidade.  As 233 unidades da 
Atenção Primária – clínicas da 
família e centros municipais 
de saúde – e algumas farmácias 
que fizeram parceria com a SMS 
vão imunizar a população até o 
dia 30 de junho.

Entre os grupos que precisam 
se vacinar estão as crianças de 
6 meses a 6 anos incompletos, 
gestantes, puérperas (mulheres 
em pós parto com até 45 dias 
do nascimento do bebê), pesso-
as com deficiência, professores 
de escolas públicas e privadas, e 
adultos de 55 a 59 anos de idade.

Já foram vacinadas mais de 
1,48 milhão de pessoas desde 
o início da campanha, em 23 
de março. A meta é imunizar 
1,8 milhão de moradores do 
município.

Até o momento, mais da 
metade das grávidas, puérpe-
ras e crianças ainda não foram 

vacinadas. Por isso a SMS faz 
um apelo para que esses gru-
pos prioritários compareçam 
aos postos. A vacinação é de 
extrema importância em um 
momento de pandemia e, 
também, nesta época do ano, 
quando é maior a circulação 
de vírus da gripe na cidade.

A superintendente da vigi-
lância em Saúde, Nadja Greffe, 
reforça a necessidade de os pais 
levarem os filhos para tomar va-

cinas de rotina e contra a gripe. 
Durante a pandemia, a SMS per-
cebeu uma redução média de 
20% na cobertura vacinal e ex-
plica que todas as 233 unidades 
de saúde oferecem segurança, 
com a adoção de fluxo diferen-
ciado  para a sala de vacinação. 
Além disso, os profissionais de 
saúde usam os equipamentos 
de proteção necessários para 
evitar o risco de contaminação 
nesses locais. 

Obras irregulares são notificadas e
demolidas pela Prefeitura de Nova Iguaçu

Prefeitura do Rio  mantém campanha de vacinação 
contra gripe até o dia 30 de junho Agentes da Ordem Pública da 

Secretaria de Segurança Públi-
ca de Nova Iguaçu, com apoio 
da Secretaria de Infraestrutura, 
demoliram nesta segunda-feira 
(15), três lojas que estavam sendo 
construídas irregularmente, no 
bairro de Vila de Cava. Uma retro-
escavadeira foi usada na ação.

O responsável pela obra foi 
notificado em 10 de março e não 
compareceu à Prefeitura para dar 
explicações sobre a obra, que fica 
na Rua Coronel Alberto de Melo, 
próximo ao número 951, embaixo 
de uma ponte do Arco Metropo-
litano. O terreno é solo público e 
pertence à Prefeitura.

Agentes também estão noti-
ficando construções irregulares 
em bairros do corredor da Aveni-
da Abílio Augusto Távora (anti-
ga Estrada de Madureira), como 
Grão Pará e Dom Bosco, onde 
deverão ocorrer demolições ain-
da nesta semana.  Nesta segunda, 
48 construções em solo público 
foram notificadas. Entre elas, há 
25 espaços onde funcionam co-
mércios de bebidas, venda de açaí 
e acessórios para celular. Cerca de 
30 notificações devem ser feitas 
ainda nesta terça-feira (16). A Or-
dem Pública também está fisca-
lizando outdoors e os que forem 
irregulares serão removidos.

Já foram vacinadas mais de 1,48 milhão de pessoas desde o início da campanha, em 23 de março

 Foto: Divulgação
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A ideia é que o serviço funcione no sistema de drive-thru

 Foto: Divulgação



Na última 
semana, a pe-
dido da depu-
tada Rosan-
gela Gomes, 
o prefeito do 
Rio de Janei-
ro, Marcelo 
Crivella, fez a 
cessão de 20 
respiradores, 

20 monitores e 6 carrinhos de 
anestesia para o Hospital Geral 
de Nova Iguaçu, o Hospital da 
Posse. A entrega dos equipa-
mentos aconteceu durante cole-
tiva de imprensa no Rio Centro, 
com a presença da deputada 
Rosangela Gomes, do diretor do 
Hospital da Posse, Joé Sestello e 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAjuda na hora certa

A
de outras autoridades, como re-
presentantes dos municípios de 
Barra do Piraí, Guapimirim e Sero-
pédica, que também receberam a 
cessão de equipamentos.

De acordo com a deputada 
Rosangela Gomes, o pedido se 
deve ao fato da grande demanda 
de pacientes em Nova Iguaçu, 
município este que conta com 
altas taxas de morte e ainda não 
um Hospital de Campanha. “O 
prefeito Crivella sempre nos 
atendeu com muito carinho, e sa-
bendo que a Capital do Rio faria a 
cessão para municípios vizinhos, 
logo tratei de pedir que atenda 
nosso povo iguaçuano também. 
De pronto fomos atendidos e 
em alguns dias já trouxemos os 

equipamentos para o Hospital da 
Posse. Estamos passando por um 
momento muito delicado e essa 
ajuda vai salvar muitas vidas”, 
disse Rosangela, que agradeceu 
ao Prefeito Crivella por estar sem-
pre cuidando das pessoas.

Em seu discurso à imprensa, o 
Prefeito do Rio, Marcelo Crivella, 

 Foto: Divulgação

O prefeito Marcelo Crivella esteve presente na entrega do equipamento

falou sobre como o município fez 
para conseguir ajudar as cidades 
vizinhas e como a capital tem re-
agido à pandemia. “Graças a Deus 
fizemos uma compra de mais de 
180 mil itens no ano passado, an-
tes de pensarmos em Coronaví-
rus. Entre esses itens estão os tão 
requisitados respiradores, e é por 

isso que conseguimos estar mais 
preparados para atender melhor 
nossos cidadãos e atualmente con-
seguimos diminuir o número de 
internações nos leitos da Capital. 
Isso nos possibilitou a cessão de 
equipamentos para ajudar a po-
pulação da nossa querida Baixada 
Fluminense”, disse Crivella.
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464.774 904.734
44.657

63.817 80.946
7.728

O governo do estado do Rio 
de Janeiro comemorou redução 
da taxa de ocupação dos leitos de 
UTI destinados a pacientes com 
coronavírus. Segundo as infor-
mações oficiais, a queda chegou 
a 36% nas unidades estaduais, o 
que reduziu a  64% as vagas ocu-
padas em Unidades de Tratamen-
to Intensivo, considerando todos 
os municípios fluminenses. Nas 
enfermarias, a taxa está em 57%.

O governo diz que esse é o 
melhor número desde o início da 
pandemia e lembra que o estado 
chegou a esgotar toda sua capaci-
dade de atendimento intensivo, 
com exceção do Hospital Zilda 
Arns, localizado em Volta Redon-
da, no sul fluminense. A fila de 
espera por vagas também atin-

giu o menor número. Hoje, são 
73 pacientes aguardando trans-
ferência para leitos de UTI ou de 
enfermaria. Segundo a Secretaria 
Estadual de Saúde, mais de 80% 
dessas pessoas esperam exames 
ou melhora do quadro clínico 
para transferência.

O governo do Rio de Janeiro 
reconhece que a redução da pres-
são no sistema de atendimento 
é resultado do isolamento social, 
decretado a partir de março, e 
da ampliação dos leitos com os 
hospitais de campanha, embora 
apenas três das nove unidades 
prometidas pelo estado no início 
da pandemia estejam funcionan-
do até o momento.

Os pesquisadores que tem 
acompanhado a evolução da Co-

Rio tem queda em leitos de UTI 
com pacientes de COVID-19

Reduziu para 64% as vagas ocupadas em Unidades de Tratamento Intensivo

vid-19 alertam, no entanto, que 
as medidas de flexibilização co-
locadas recentemente em prática 
tanto pelo estado, quanto pela 
prefeitura da capital, podem pôr 
em risco a taxa de ocupação mais 
confortável que a rede de saúde 
tem agora. No ultimo final de se-
mana, a cidade do Rio teve praias 
e shoppings cheios, o que acende 
o sinal de alerta. O infectologista 
da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Roberto Medronho, tem 
apontado que a reabertura pode 
levar a um novo ciclo de cresci-
mento de infectados pelo novo 
coronavírus.

O governo do estado afirma 
que outro indício de queda na 
taxa de transmissão é o menor 
número de profissionais de saú-
de afastados do trabalho com 
sintomas de covid-19. No início 
de maio eram 1.169  e, atualmen-
te, há 400. A queda, no entanto, 
como afirma o próprio governo, 

Foto: Divulgação

pode ser atribuída também ao 
aumento da capacidade de tes-
tagem desses profissionais du-
rante a pandemia.

O município do Rio também 
informou em seu balanço di-
ário que houve queda na taxa 
de ocupação dos leitos SUS. Os 
dados mais atualizados indi-
cam 38 pessoas em processo 

de transferência, 26 para UTI. 
A taxa de ocupação é de 84% 
nos leitos de tratamento inten-
sivo e de 41% nas enfermarias, 
considerando todos os hos-
pitais municipais, estaduais 
e federais situados na capital. 
1404 pessoas estão internadas 
com suspeita de coronavírus, 
609 delas em UTI.

Deputada colabora no
combate à pandemia com
dessão de mais 20 respiradores



Justiça do 
Rio deter-
minou que 
o Estado 
vai ter que 
pagar R$ 1 
milhão, por 
danos mo-
rais, à família 
da menina 
Maria Edu-

arda. A adolescente de 13 anos 
foi assassinada com tiros de fuzil 
disparado pela polícia dentro de 
uma escola em Acari, na Zona 
Norte, no dia 30 de março de 
2017. Segunda a sentença do juiz 
André Pinto, cada um dos pais 
receberá R$ 280 mil, e os cinco ir-
mãos, R$ 90 mil cada, acrescidos 
de juros e correção monetária.

O estado terá ainda de res-
sarcir o pagamento das des-
pesas com o funeral, no valor 
de R$ 2 mil, e manter o trata-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDanos morais

A
mento médico psicológico e 
psiquiátrico que vem sendo 
prestado à família. O juiz, no 
entanto, julgou improceden-
tes os pedidos de indenização 
para um casal de tios e dois pri-
mos da adolescente.

"É totalmente previsível 
que uma incursão policial 
em uma comunidade extre-
mamente violenta implicará 
em confronto e troca de tiros, 
fato que também é evitável. E 
considerando que esse con-
fronto se deu às 14h, quando 
as ruas estão repletas de tran-
seuntes, é totalmente previ-
sível que terceiros inocentes 
serão alvejados”, disse o ma-
gistrado na sentença.

O juiz ainda complemen-
ta que tragédias como essa 
poderiam ser perfeitamente 
evitadas "com medidas pre-
ventivas de segurança, como 

ação de inteligência, melho-
res treinamentos dos agentes 
para prestação mais eficiente 
do serviço, etc".

A sentença também determi-
na que o Governo mantenha o 
tramento médico psicológio e 
psiquiátrico aos familiares da me-
nina. Ainda cabe recurso.

O CASO
Maria Eduarda foi atingida 

por quatro disparos dentro 

Justiça determina pagamento de R$ 1 
milhão do Estado a família da menina 
Maria Eduarda, morta em 2017

 Foto: Divulgação

A adolescente de 13 anos foi assassinada com tiros de fuzil disparado pela polícia dentro de uma escola em Acari, na Zona Norte

da Escola municipal Daniel 
Piza, onde estudava, em Acari, 
durante uma operação do 41º 
BPM (Irajá). A ação aconteceu 
no dia 30 de março de 2017. 
A perícia só conseguiu deter-
minar a autoria de um deles: o 
que atingiu a coxa da menina, 
que partiu do fuzil usado pelo 
cabo Fábio de Barros Dias na-
quela tarde. Além de respon-
der pelo homicídio de Maria 
Eduarda Dias, ele e o sargento 

David Gomes Centeno respon-
dem, na Justiça, pela execução 
de dois homens deitados no 
chão no mesmo dia da morte 
da adolescente.

A ação foi flagrada e os policiais 
foram presos em flagrante. Dois 
meses depois, eles foram postos 
em liberdade. Antes dos homi-
cídios, Dias e Centeno já haviam 
se envolvido em 37 autos de re-
sistência (mortes decorrentes de 
ações policiais).

Policiais da Delegacia Espe-
cial de Atendimento à Mulher 
(Deam) de Nova Iguaçu prende-
ram em flagrante um homem 
que colocou fogo no carro da ex-
-mulher no  último sábado (13). 
C. E. A., de 47 anos, foi encontra-
do em sua residência no bairro 
Cabral, em Nilópolis, ainda na 
Baixada Fluminense.

Câmeras de segurança fla-
graram o homem colocando 
fogo no automóvel, no bairro 
Nossa Senhora de Fátima, em 
Nilópolis. Nas imagens, ele se 
aproxima do carro da ex de bi-
cicleta, acende algo e deixa o 
local. Muita fumaça começa a 
sair do veículo, até que algu-
mas pessoas se aproximam.

De acordo com a delegada 
Mônica Areal, titular da Deam 
de Nova Iguaçu, no próprio sá-
bado, a mulher foi à especiali-
zada denunciar o caso. O carro 
estava em frente ao pet shop 
em que ela trabalha. Ela disse 
que foi chamada por vizinhos, 
que disseram que viram C. E. A. 
colocando fogo no automóvel.

Caso semelhante em Goiás
 Em Goiás, uma mulher de 

40 anos que estava desapareci-
da desde fevereiro teve seu cor-
po incinerado a  mando do seu 
amante. De acordo com informa-
ções da polícia,  Lilian de Oliveira 
foi morta por ordem de Juscelino 

Pinto da Fonseca, de 60 anos. Um 
amigo dele teria praticado o cri-
me. Eles foram presos em maio, 
mas a polícia ainda não havia 
localizado o corpo da vítima.  A 
fornalha onde o corpo de Lilian 
foi incinerado é de propriedade 
do próprio Juscelino.

Casal é pego com quase 50kg de pasta 
base de cocaína em Mangaratiba

Homem que colocou fogo no carro da 
ex-mulher em Nova Iguaçu é preso

Um casal foi preso em fla-
grante por tráfico de drogas 
na madrugada desta terça-
-feira, dia 16, em Mangara-
tiba, na Costa Verde do Rio. 
Eles estavam com aproxima-
damente 50 quilos de pasta 
base de cocaína, em 46 table-
tes, e foram pegos em uma 
ação conjunta entre a Polícia 
Civil (DRF) e a Polícia Rodo-
viária Federal (PRF).

O casal estava a bordo de 
uma Blazer, que se deslocava 
de São Paulo para o Rio de Ja-
neiro. O motorista confessou 

que iria receber o valor de R$2 
mil para entregar o veículo 
em Parada de Lucas, na Zona 
Norte da capital. No entanto, 
ele alegou que não sabia da 
existência da droga escondi-
da em seu interior. Em cada 
embalagem, havia a marca de 
um cavalo para destinguir a 
quem pertencia a pasta.

O casal foi autuado em fla-
grante delito pelos crimes de 
tráfico de drogas e associação 
para o tráfico na sede da Dele-
gacia de Roubos e Furtos (DRF), 
na Cidade da Polícia.

Em cada embalagem, havia a marca de um cavalo para destinguir a quem pertencia a pasta

Câmeras de segurança flagraram o homem colocando fogo no automóvel

 Foto: Divulgação

 Foto: Divulgação
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Novidade

"G

Foto: Divulgação

uerra Fria”, pri-
meiro single e 
clipe de Luan, foi 
lançado recente-
mente. O filme, 
dirigido por Ju-
nior Marques, 
foi todo filmado 

embaixo d’água, usando câme-
ras subaquáticas, mergulhado-
res profissionais e uma piscina 
funda para que pudessem ser 
gravados os takes em que Luan 
aparece de corpo inteiro. A faixa 
é composição do cantor e foi pro-
duzida por Go Dassisti.

O clipe mostra o mergulho 
de Luan na nova fase da carrei-
ra, o registro traz, nas imagens, 
a leveza da água, como um ver-
dadeiro rito de purificação e 
renovação, no qual o artista se 
reencontra com ele mesmo, se 
prepara para esta nova etapa de 
trajetória artística.

No vídeo, o cantor e compositor 
se despe das coisas que o derrota-
ram e se conecta à essência dele – a 
música, os instrumentos e o amor.

Fotos e clipe: http://bpmcom.
combr\assista-o-clipe-de-guerra-
-fria-novo-single-de-luan\ .

Em lançamento duplo, 
LUAN estreia música e 
clipe de “GUERRA FRIA”

O s  c a r n av a l e s c o s 
G a b r i e l  H a d d a d  e  L e -
o n a rd o  B o ra  s e g u e m 
à  f re nte  d o s  Ac a d ê -
m i c o s  d o  G ra n d e  R i o 
e  a p re s e nt a m  u m 
e n re d o  a u to ra l  p a ra 
o  p róx i m o  C a r n av a l , 
" Fa l a ,  M a j e té ,  S e te 
C h ave s  d e  E x u" .  O 
e n re d o  é  u m a  v i s ã o 
p o é t i c a  s o b re  f a c e s , 
h i s tó r i a s ,  l i n h a s  e  l u -
g a re s  q u e  n o s  c o n e c -

t a m  a  E x u ,  p ro p o n d o 
s e te  c a m i n h o s  a  s e -
re m  p e rc o r r i d o s .

L a n ç a d o  o  e n re -
d o,  n o  ú l t i m o  f i n a l 
d e  s e m a n a ,  a  a g re -
m i a ç ã o  d e  D u q u e  d e 
C a x i a s ,  v i c e -  c a m p e ã 
d o  C a r n av a l  2 0 2 0, 
c o m e ç a  s u a  c a m i -
n h a d a  e m  b u s c a  d o 
s e u  p r i m e i ro  t ít u l o 
n a  e l ite  d o  C a r n av a l 
c a r i o c a . 

No dia 16 de junho, terça-feira, a 
Fundação Nacional de Artes lançou 
o Programa Funarte de Toda Gente, 
que engloba projetos de incentivo 
à criação, produção e difusão das 
artes. Com foco na geração de tra-
balho e renda para artistas, produ-
tores e outros profissionais da área, 
e sua capacitação e inclusão, a ini-

ciativa integra editais de fomento 
às artes, além de espetáculos, ofici-
nas e outras ações, disponibilizadas 
em “lives” e vídeos online – e, assim 
que possível, presenciais. Contem-
plando as linguagens alcançadas 
pela Funarte – música, artes visu-
ais, circo, dança, teatro e artes inte-
gradas –, o Funarte de Toda Gente 

reúne cinco grandes linhas de ação: 
o Prêmio Funarte RespirArte, o 
projeto Bossa Criativa – Arte de 
Toda Gente, o Sistema Nacional de 
Orquestras Sociais, o projeto Um 
novo Olhar e o edital Funarte - Arte 
em Toda Parte – três delas em par-
ceria com a Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ).

A Gata do Povo de hoje é a 
rubro-negra Erika Martynel-
les, de 25 anos, moradora de 
Jacarepaguá. Ela, que trabalha 
como enfermeira, também 
modelo nas horas vagas. Erika 

é a prova de que as torcedoras 
mais gatas do Rio pertencem 
ao Mengão!

Gostou da Erika? Segue ela 
no Instagram! @erika_mar-
tynelles

"Fala, Majeté, Sete Chaves de Exu" é o enredo dos 
Acadêmicos do Grande Rio para próximo Carnaval

Funarte anuncia investimentos e uma série 
de ações para todo o Brasil

CCulturando ulturando 
Quarta-Feira 17 de junho de 2020
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Foto: Luiz Dias

GATA DO
Erika Martynelles, a 
rubro-negra mais sexy do Rio

 Editores responsáveis: Ana Carlos, Anderson Lopes e Cláudia Lúcia Monteiro 
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Junho é um mês ,maravi-
lhoso e abençoado por Santo 
Antônio ,São João Batista e São 
Pedro,temos neste mês a passa-
gem do outono para o inverno 
.Junho começa com a passa-
gem de um eclipse lunar no dia 
5 que deixará nossos nervos a 
flor da pele .No dia 19 teremos 
movimentações importantes 
,Mercúrio fica retrógrado e no 
dia 21 teremos um eclipse do 
Sol em Câncer (Lua).Os nati-
vos de câncer estarão cheios de 
energia de criatividade e exalta-
ção no campo familiar.

Áries: 

Tenha cuidado com traições 
e relacionamentos, principal-
mente se for homem. Dê mais 
atenção para sua saúde.

O banho é o de manjericão.

 Touro:

O mês para taurinos toma-
rem iniciativa nos seus proje-
tos. Aqueles projetos que foram 
postos na gaveta devem voltar 
a ativa, os taurinos precisam ter 
mais iniciativa, pois nesse mês 
terão bons resultados na área 
profissional e saúde.

O banho é o de alecrim.

 Gêmeos:

Geminianos vão colher bons 
frutos na área profissional e na 

saúde, devem se dedicar me-
lhor aos seus objetivos, terão 
mais felicidade.

O banho é o de alfazema.

 Câncer:

Um mês de saúde, cami-
nhos abertos, muita pureza. 
Dedique-se mais aos seus 
projetos e tenha foco nos seus 
objetivos, o mês trará muitas 
novidades boas no seu campo 
profissional.

O banho é o de camomila.

 Leão:

As mulheres que estiverem 
procurando autonomia e mu-
danças terão um bom resulta-
do, é um mês de grandes mu-
danças principalmente para as 
mulheres, é um mês de união 
familiar.

O banho é o de espada de 
São Jorge.

 Virgem:

É um mês de autonomia, 
de se preocupar com saúde, 
com o físico. Um mês muito 
bom para relacionamentos 
em família. Os virginianos 
se sentirão mais livres, le-
ves e soltos.
O banho é o de anis estrelado.

Libra:

Transformação. É um mês 
transformador. Principalmente 
para aqueles que precisam se re-
cuperar financeiramente nos seus 
negócios. Grandes transformações 
e para os que estão desemprega-
dos, oportunidades aparecerão.

O banho é o de malva.

Escorpião:

Estão enfrentando alguns 
problemas burocráticos, que 
precisão ser resolvidos de ime-
diato. Tenha um pouco mais de 
atenção em relação, nessa área, 
principalmente se você tem ne-
gócio próprio ou é autônomo. 
Dos dias 20 a 30 tenha mais cui-
dado com seus negócios, pro-
cure manter em segredo. Pode 
surgir algum probleminha de 
saúde imprevisto.

O banho é o de erva Cidreira.

 Sagitário:

Precisam tomar cuidado 
com a saúde, com inveja, olho 
gordo, com demanda, podem 
surgir alguns tipos de cortes, 
que estarão com um pouco de 
carga, de energia negativa. 
O banho é o de boldo. Importante 
que seja da cabeça aos pés, esse é 
o único que deve ser assim.

Capricórnio: 

Pode enfrentar alguns 
aborrecimentos na saúde, 
deve tomar um pouco mais 
de cuidado, polir sua energia e 
seus diálogos, estará com difi-
culdade de se comunicar.

O banho é o de Guiné.

 Aquário:

Aquarianos podem estar 
enfrentando problemas sé-
rios de mudança de casa, re-
lacionamentos, problemas 
relacionados ao lar, precisam 
colocar os pés no chão, estão 
muito voláteis.

O banho é o de alevante.

 Peixe:

erão sorte na área eco-
nômica, estarão bem de di-
nheiro,  podendo até trazer 
problemas, não div ulgar 
seus ganhos.
O banho é o de cravo e canela.

Estás foram as previsões do 
Cigano Yago do Oriente para o 
mês de junho.

Previsão do mês para todos Previsão do mês para todos 
os signos - Confira o seuos signos - Confira o seu

Biografia 

Cigano Iago do Orien-
te é cartomante, nu-
merólogo, mago, espi-
ritualista universalista. 
Atende online via what-
ssap em toda América 
Latina, Europa e Esta-
dos Unidos. A mais de 8 
anos vem desenvolven-
do um trabalho referen-
cial de consulta a distân-
cia e limpeza espiritual.

 O Tarot Cigano Iago 
foi eleito a empresa re-
ferencial no ramo ho-
lístico pelo Instituto 
Pesquizare.

Cigano Iago já par-
ticipou de programas 
de tv no Brasil, Chile e 
México. 

Atualmente trabalha 
no canal 28 da oitv e sky 
tv a nivel nacional.

HORÓSCOPO DE JUNHO



C a m p e o -
nato Ca-
rioca está 
a u t o r i z a -
do a vol-
tar, após 
três me-
ses de pa-
ralisação, 
por conta 
da pande-

mia de Covid-19. Em coleti-
va de imprensa nesta terça-
-feira, a Prefeitura do Rio de 
Janeiro anunciou a segunda 
fase da flexibilização das 
medidas restritivas na ci-
dade, a partir desta quarta-
-feira. Entre elas, a volta das 
competições esportivas, 
com portões fechados para 
o público.

O prefeito Marcelo 
Crivella reforçou que o 
Campeonato Carioca será 
retomado com portões 
fechados para o público, 
provavelmente a partir 
desta quinta-feira (18). A 
decisão final, no entanto, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

O
cabe à Federação de Fute-
bol e aos clubes. Os campe-
onatos estaduais ainda não 
tem data para retorno.

Todos estão autorizados 
a jogar a partir  desta quar-
ta,  mas ninguém será obri-
gado a entrar em campo. 
Fluminense e Botafogo, 
por exemplo, são contra a 
volta imediata.

- A fase permite. Porém, 
depende amanhã com a Fe-
deração porque Botafogo e 
Fluminense querem ter o 
direito e têm todo o direi-
to... É o que eu estava ex-
plicando, ninguém é obri-
gado a seguir os passos da 
Prefeitura. A pessoa decide 
o que ela decide. Eles não 
querem jogar. Então, para 
não ter judicialização e sus-
pender o Campeonato mais 
uma vez pelo Tribunal de 
Justiça, que é sempre muito 
prudente, quando a pessoa 
pede a liminar eles conce-
dem... A ideia é fazer um 
acordo. Quem quiser jogar, 

joga. Quem não quiser, tem 
que ser respeitado e jogar só 
em julho - disse Crivella.

O retorno de treinos e 
competições consta entre 
as medidas de flexibilização 
do isolamento social anun-
ciadas pela gestão de Mar-
celo Crivella no início deste 
mês. A Federação de Futebol 
do Estado do Rio de Janeiro 

Campeonato Carioca autorizado 
para voltar, mas sem público

O prefeito Marcelo Crivella reforçou que o Campeonato Carioca será retomado com portões fechados para o público, provavelmente a partir desta quinta-feira (18)

(Ferj) e a maioria dos clubes 
cariocas contam com essa li-
beração para bater o martelo 
pela volta do Estadual. Na 
madrugada desta terça-feira, 
a entidade se reuniu com os 
filiados e encaminhou o re-
torno das partidas a partir da 
próxima quinta-feira.

Os únicos contrários foram 
Botafogo e Fluminense, que 

pretendem ir à Justiça contra 
a volta do futebol. A dupla 
entende que não há seguran-
ça suficiente para voltar ao 
trabalho enquanto a epide-
mia não for controlada. O de-
bate entre federações e clu-
bes continua na noite desta 
terça, quando está marcada 
nova reunião arbitral às 20h 
(de Brasília).

Foto: Divulgação
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