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s e n a d o r 
F l á v i o 
Bolsonaro 
( Re p u b l i -
canos-RJ ) 
contratou 
o advoga-
do Rodrigo 
Roca para 
o lugar de 
Fre d e r i c k 

Wassef, que deixou de repre-
sentar o parlamentar na noite 
deste domingo. Roca atuou na 
defesa do ex-governador Ser-
gio Cabral até 2018.

Segundo comunicado en-
viado pela assessoria de im-
prensa de Flávio Bolsonaro, 
Rodrigo Roca passará a defen-
der o senador assim como a 
advogada Luciana Pires, que 
"já estava no eleitoral e no HC 
que será julgado quinta-feira".

PARA TODOSPARA TODOSTroca

O
Rodrigo Henrique Roca Pires 

já foi presidente do Procon-RJ, 
assumindo o comando da enti-
dade em 2013. Ele é mestre em 
direito pela Universidade Cândi-
do Mendes (UCAM) e já foi mem-
bro das comissões de Estágio e 
Exame e de Direito Ambiental da 
OAB-RJ. O advogado também já 
foi professor da Escola Superior 
de Advocacia (ESA).

Na noite de ontem, Flávio 
anunciou que Wassef estava 
deixando sua defesa "por de-
cisão dele e contra a minha 
vontade". Em postagem no 
Twitter, o senador afirmou que 
a "lealdade e a competência do 
advogado Frederick Wassef são 
ímpares e insubstituíveis".

Na última quinta-feira, Fabrí-
cio Queiroz, assessor de Flávio 
Bolsonaro quando o filho do 
presidente Jair Bolsonaro era 

Ex-advogado de Cabral 
passa a atuar na defesa 
de Flávio Bolsonaro

Foto: Divulgação / Procon-RJ

Rodrigo Roca já foi presidente do Procon

O anúncio da saída de Fer-
nando Ferry da Secretaria es-
tadual de Saúde não surpre-
endeu os deputados que se 
debruçam sobre o impeach-
ment do governador Wilson 
Witzel (PSC) na Assembleia 
Legislativa (Alerj). Ferry disse, 
nesta segunda-feira, que vai 
entregar sua carta de exonera-
ção a Witzel ainda hoje.

"Na quinta-feira passada, 
durante reunião promovida 
pelas comissões para inves-
tigar os contratos na área de 
saúde, percebi o ex-secretário 
muito inseguro quanto à to-
mada de decisões relaciona-
das à efetivação de pagamen-
tos, contratos, prorrogações e 
adiantamentos, tendo em vis-

ta as denúncias, as fragilida-
des que cercam esses instru-
mentos contratuais", afirma 
Waldeck Carneiro (PT-RJ), que 
faz parte da comissão especial 
que analisa o pedido de afas-
tamento do governador.

Segundo o deputado, ain-
da no encontro, Ferry che-
gou a falar que tinha uma 
pessoa de sua total confian-
ça para examinar os contra-
tos e que não admitiria qual-
quer tipo de irregularidade. 
Carneiro conta ainda que a 
decisão de sair do ex-secre-
tário pode ter sido também 
motivada pela gravidade da 
situação da saúde no estado.

"O hospital de campanha de 
São Gonçalo está em uma área 

Deputados que avaliam impeachment de
Witzel não se surpreendem com saída de Ferry

que alaga quando tem qual-
quer chuva. O de Nova Iguaçu 
fica em uma área que perten-
ce à Aviação Civil, é uma área 

de aeroporto. O hospital de Ca-
simiro de Abreu fica nos fun-
dos de um outro hospital, que 
está quase pronto. Talvez fos-

se mais interessante terminar 
o hospital ao invés de se fazer 
um outro, sendo que de cam-
panha", pontua o parlamentar.

deputado estadual, foi encon-
trado pela polícia em uma casa 
pertencente a Wassef em Ati-
baia, no interior de São Paulo.

O imóvel, segundo o advoga-
do, era um de seus escritórios. Em 
mais de uma ocasião, Wassef ha-
via declarado não ter contato com 

Queiroz, que é investigado em 
suposto esquema de "rachadinha" 
no gabinete de Flávio na Assem-
bleia Legislativa do Rio (Alerj)

Deputado estadual Waldeck Carneiro

 Foto: Alerj
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lunos de 
uma escola 
estadual de 
Nova Igua-
çu, na Bai-
xada Flumi-
nense, estão 
recebendo 
do estado 
uma cesta 
básica com 

menos de três quilos de alimen-
tos. O kit tem um quilo de arroz, 
um pacote de feijão, um pacote 
de macarrão, uma lata de sardi-
nha e um pacote de biscoito.

Uma mãe enviou um ví-
deo mostrando o que veio 
na cesta básica.

"Cheguei na Escola João do 
Vale, fui buscar a cesta básica 
do meu filho. Veio isso aqui. 
Perguntei se era a cesta básica. 
Eles falaram que era kit. Isso 
aqui é uma falta de respeito 
com a gente, com os estudan-
tes. Olha isso. Se tivesse que 
depender disso para sobrevi-
ver, morria, filho", diz a mãe.

De acordo com a Secretaria 
Especial do Desenvolvimento 

O presidente da República, Jair 
Bolsonaro, defendeu segunda-
-feira, que, com "paz e harmo-
nia" entre os Poderes e foco no 
"bem-estar" da população, o 
Brasil será colocado em local 
de destaque que merece. A de-
claração ocorre em meio à ten-
são com o Supremo Tribunal 
Federal (STF), que nos últimos 
dias determinou uma série de 
medidas que afetam o governo 
e seus aliados. Bolsonaro admi-
tiu ainda que a imagem do Bra-
sil no exterior "não está muito 
boa", mas atribui à "desinfor-
mação".

"E nós, em paz e harmonia, 
com bom entendimento entre os 
Poderes, todos focados realmen-
te no bem-estar da nossa popu-
lação e nos anseios da mesma 
temos certeza que colocaremos 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSVERGONHA

A
Social, do Ministério da Cidada-
nia, para a cesta ser considerada 
básica, deveria ter: dez quilos de 
arroz, dois quilos de açúcar, qua-
tro quilos de feijão, dois quilos 
de farinha de trigo, um quilo de 
macarrão, uma lata de óleo de 
soja, um quilo de leite em pó e 
um quilo de fubá.

A Secretaria Estadual de Edu-
cação informou que inicialmente 
dispunha de R$ 14 milhões - de 
verba para a merenda escolar - 
que foi repassada às escolas para 
que distribuíssem cestas básicas 
aos alunos em situação de extre-
ma pobreza.

700 mil alunos
Mas uma decisão judicial, 

pedida pela Defensoria Públi-
ca, determinou que todos os 
cerca de 700 mil alunos da rede 
fossem atendidos. Com isso, 
segundo o secretário Pedro Fer-
nandes, houve necessidade de 
se dividir essa verba com um 
contingente muito maior de be-
neficiados, o que fez com que a 
cesta básica de R$ 90 passasse a 
ser um kit com menos itens.

o Brasil no local de destaque que 
ele bem merece", disse Bolsona-
ro na estreia do canal Agro+, da 
Band TV, em cerimônia na sede 
da emissora em Brasília.

O ministro do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) Gilmar Mendes 
estava presente.

Na fala, o presidente ainda fez 
um afago a ministra da Agricul-
tura, Tereza Cristina. Em tom de 
brincadeira, disse que a ministra 
ainda ficaria mais 20 anos no car-
go. "Nossa garota do agronegó-
cio, se Gilmar (Mendes) permitir, 
ela vai ter estabilidade no minis-
tério", disse.

Congresso
O presidente afirmou acre-

ditar que o Executivo acertou 
na relação com o Congresso 
nos últimos dois meses. O pe-

"A secretaria estava dando uma 
cesta básica completa para os alu-
nos em vulnerabilidade social, só 
que com a ação da Defensoria Pú-
blica teve uma determinação judi-
cial que todo os alunos teriam de 
receber alimentos. Todos os R$ 14 
milhões da merenda foram trans-
feridos para as escolas comprarem 
os insumos, e os itens foram re-
duzidos para atender a decisão da 
justiça. A secretaria foi contra essa 
ação que prejudica justamente os 
alunos de maior vulnerabilidade 
social", disse o secretário.

Segundo o secretário, o va-
lor dos kits varia de escola para 

ríodo marca justamente a apro-
ximação do Planalto com parti-
dos do bloco conhecido como 
Centrão, que tem conseguido 
emplacar nomes para cargos 

Pais de alunos de escolas estaduais 
do RJ reclamam de 'cesta básica' 
com menos de 3 kg de alimentos

Bolsonaro pede 'paz e 
harmonia' entre Poderes

 Foto: Daniel Castelo Branco

 Foto: Daniel Castelo Branco

Pais de alunos de escola estadual de Nova Iguaçu reclamam de 'cesta básica'

Presidente Jair Bolsonaro

escola. O dinheiro é repassado 
às escolas, que compram os 
alimentos em mercados pró-
ximos, para ativar a economia 
local. Fernandes disse que a 
secretaria entende que a des-
centralização - deixar que as es-
colas façam as compras e a dis-
tribuição dos kits - é a maneira 
mais adequada de distribuir a 
verba destinada à merenda.

"Isso permite agilidade no 
processo de compra. Se a secre-
taria tivesse que fazer licitação 
para fazer essa compra, isso le-
varia no mínimo três meses. Não 
poderíamos deixar esses alunos 

em vulnerabilidade por mais 
três meses sem essa assistência 
à alimentação. Essa é uma forma 
muito mais rápida e adequada e 
ainda ajuda a ativar a economia 
local, em vez de concentrar na 
mão de um ou dois fornecedo-
res", explicou Fernandes.

O secretário disse que está 
tentando buscar alternativas 
com as secretarias de Casa Civil 
e Fazenda para ampliar a assis-
tência alimentar até que as au-
las presenciais retornem. Ainda 
não há uma previsão de quando 
as escolas vão poder funcionar 
normalmente.

no Executivo. "Passamos a con-
versar com praticamente todos 
os partidos", afirmou.

No evento também estava pre-
sente o novo ministro das Comu-

nicações, deputado Fábio Faria 
(PSD-RN). A pasta foi recriada por 
Bolsonaro após a divisão da pasta 
comandada por Marcos Pontes, 
militar da reserva.



Prefeitura 
de Nova 
Iguaçu, na 
B a i x a d a 
Fluminen-
se, inicia, na 
sexta-feira 
(26), uma 
ação que vai 
realizar tes-
tes rápidos 

de Covid-19 em moradores do 
município que se inscreverem 
em um aplicativo de celular.

A testagem é uma parceria 
da prefeitura com o aplicativo 
Dados do Bem, que combina 
inteligência epidemiológica 
e análise de dados. A escolha 
das pessoas cadastradas será 
feita pela inteligência artifi-
cial da tecnologia. 

Para se inscrever, é preci-
so baixar o aplicativo 'Dados 
do Bem', disponível de forma 
gratuita nos sistemas Android 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

A
e IOS, responder um questioná-
rio com dados pessoais, históri-
co de saúde e perguntas asso-
ciadas à Covid-19. A partir daí, 
o aplicativo seleciona quem vai 
fazer o teste rápido.

Os selecionados receberão 
um QR Code, com informações 
de data, horário e local da testa-
gem, que deverá  ser apresenta-
do na hora do exame. O resul-
tado do teste é informado em 
minutos, pelo celular.

Em caso de confirmação de 
Covid-19, a pessoa recebe orien-
tações também pelo aplicativo. 
Ela também precisará informar 
até cinco pessoas com quem 
teve maior contato, para que es-
sas sejam convidadas por SMS a 
realizar o teste com prioridade.

"O aplicativo integra os da-
dos de risco identificado pela 
autoavaliação e os resultados 
de testes sorológicos rápidos 
aplicados em amostras desta 

população para realizar análi-
ses. Assim, é possível entender 
o comportamento da dissemi-
nação do vírus da área avaliada, 
fornecendo informações para o 
combate à epidemia pelo poder 

público. Vale ressaltar que to-
dos que preenchem o questio-
nário de autoavaliação já estão 
colaborando com a iniciativa, 
mesmo aqueles que não são 
chamados para fazer os testes", 

informou a Prefeitura de Nova 
Iguaçu, em nota.

A ferramenta é uma iniciativa 
sem fins lucrativos, desenvolvida 
pelo Instituto D’Or de Pesquisa e 
Ensino (Idor) e a Zoox Smart Data.

Prefeitura de Nova Iguaçu 
vai fazer testagem 
rápida de Covid-19

Foto:Divulgação/Rogerio Resende

Para fazer a testagem, é necessário fazer o download gratuito do Dados do Bem, que está disponível tanto para Android quanto para iOS

A Prefeitura do Rio de Janeiro, 
por meio da Procuradoria Geral do 
Município (PGM), ingressou com 
ação na Justiça para acolher, nos 
Centros de Recepção do Municí-
pio – compulsoriamente, somente 
em caso de recusa –, a população 
em situação de rua nos bairros de 
Copacabana, Leme, Glória, Centro, 
Lapa e Méier.

A medida é para a proteção de 
pessoas em vulnerabilidade social, 
uma vez que, com a chegada do 
inverno, aumenta a circulação de 
outros vírus respiratórios e os cui-
dados para evitar a propagação da 
Covid-19 devem ser redobrados.

Ao mesmo tempo, a medida 
protege também a população em 
geral, que costuma ser abordada 
por moradores de rua, alguns dos 
quais sem o uso de máscaras nem 
acesso a álcool em gel ou que não 
praticam o distanciamento de 
dois metros, além de dormirem 
com rostos colados em superfícies 
onde os transeuntes pisam, crian-
do condições férteis para a disse-
minação do novo coronavírus.

Quase 20 mil abordagens 
desde março

De março a junho deste ano, 
a Secretaria Municipal de Assis-
tência Social e Direitos Huma-
nos (SMASDH) fez, nas áreas 
citadas na ação, 19.542 aborda-
gens, sendo 10.060 encaminha-
mentos e 7.979 acolhimentos. O 
Centro é o bairro que concentra 
a maior abordagem de pessoas 
em situação de rua.

Somente estarão sujei-
tos à remoção compulsória 
aqueles que se recusarem 
a ir voluntariamente para 
os abrigos custeados pelo 
Município. O recolhimento 
compulsório só deverá per-
durar pelo tempo necessário 
à contenção da Covid-19.

O recolhimento da população 
em situação de rua está pautado 
no artigo 196 da Constituição.

Viaduto do Gramacho, em Caxias 
avança e tem mais uma etapa concluída

Prefeitura do Rio vai acolher população em situação 
de rua para evitar a propagação da pandemia Mais uma etapa da construção 

do Viaduto do Gramacho, em Du-
que de Caxias, está sendo conclu-
ída esta semana pela Secretaria 
Municipal de Obras. Foram coloca-
dos segunda-feira (22) os pilares e 
as pré-lajes do vão cinco do viadu-
to que terá 320 metros de exten-
são e pista dupla passando sobre 
a linha férrea da Supervia. Os tra-
balhos foram acompanhados pelo 
secretário de Obras, Urbanismo e 
Habitação, Leandro Guimarães, e 
sua equipe técnica.

O Viaduto do Gramacho vai faci-
litar o acesso aos bairros Gramacho 
e Sarapuí, e a Rodovia Washington 

Luiz (BR 040), acabando com os 
congestionamentos na passagem 
de nível sobre a linha férrea e na Ave-
nida Governador Leonel de Moura 
Brizola. Na Avenida Teixeira Mendes, 
no Sarapuí, por onde passarão as pis-
tas do viaduto, a prefeitura está cons-
truindo um parque, dentro do proje-
to de urbanização daquela região.

O parque da Avenida Teixeira 
Mendes terá ciclovia, quadra de vôlei 
de praia, campo de futebol, quadra 
de basquete, academia da terceira 
idade, playground e iluminação à 
LED, além de jardins e áreas de convi-
vência, entre outros atrativos para os 
moradores da região. 

A medida é para a proteção de pessoas em vulnerabilidade social

Foto: Divulgação
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O Viaduto do Gramacho vai facilitar o acesso aos bairros Gramacho e Sarapuí, e a Rodovia Washington Luiz

 Foto: Divulgação



Brasil tem 
51.502 mor-
tes por coro-
navírus con-
firmadas até 
as 8h desta 
t e r ç a - f e i r a 
(23), aponta 
um levanta-
mento feito 

pelo consórcio de veículos de 
imprensa a partir de dados das 
secretarias estaduais de Saúde.

O consórcio divulgou na 
segunda (22), às 20h, o 15º 
balanço, com os dados mais 
atualizados das secretarias 
estaduais naquele momento. 
Desde então, GO e RR divul-
garam novos dados.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSNúmeros que assustam

O
Veja os dados atualizados 

às 8h desta terça-feira (23):
51.406 mortos

1.113.606 casos confirmados
(Na segunda-feira, 22, às 20h, 

o balanço indicou: 51.407 mor-
tes, 748 em 24 horas; e 1.111.348 
casos confirmados. Depois dis-
so, Roraima informou que um 
óbito teve a causa alterada após 
avaliação epidemiológica, e dei-
xou de ser contabilizado como 
causado pelo coronavírus.)

Grávidas, bebês,
 profissionais de saúde... 

veja quem são as vítimas da 
Covid-19 no Brasil

Os dados sobre casos e 
mortes de coronavírus no 

Brasil  foram obtidos após 
uma parceria inédita entre 
G1,  O Globo, Extra,  O Es-
tado de S.Paulo, Folha de 
S.Paulo e UOL, que passa-
ram a trabalhar de forma 
colaborativa para reunir as 
informações necessárias 
nos 26 estados e no Distri-
to Federal.

Foto: Divulgação

O balanço indicou: 51.407 mortes, 748 em 24 horas; e 1.111.348 casos confirmados

O  o b j e t ivo  é  q u e  o s 
b ra s i l e i ro s  p o s s a m  s a b e r 
c o m o  e s t á  a  e vo l u ç ã o  e  o 
to t a l  d e  ó b ito s  p rovo c a d o s 
p e l a  C ov i d -1 9,  a l é m  d o s 
n ú m e ro s  c o n s o l i d a d o s  d e 
c a s o s  te s t a d o s  e  c o m  re -
s u l t a d o  p o s it ivo  p a ra  o 
n ovo  c o ro n av í r u s .

Na segunda-feira,  o dire-

tor de emergências da Or-
ganização Mundial de Saú-
de (OMS),  Michael Ryan, 
afirmou que, mesmo com 
os altos números regis-
trados nos últimos dias,  o 
Brasil  provavelmente tem 
mais casos de Covid-19 do 
que os que são oficialmen-
te relatados.

Quarta-Feira 24 de Junho de 2020
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 594.104 1.117.430
51.502

78.316 97.572
8.933

Uma pesquisa da Universi-
dade de Oxford apontou que 
oito capitais brasileiras flexi-
bilizaram o isolamento social 
sem que estivessem prepara-
das para isso. Segundo o es-
tudo da instituição britânica, 
publicado na segunda-feira 
(22), Rio de Janeiro, São Pau-
lo, Salvador (BA), Recife (PE), 
Fortaleza (CE), Goiânia (GO), 
Manaus (AM) e Porto Alegre 
(RS) “não atenderam aos cri-
térios da Organização Muni-
dial da Saúde (OMS), embora 
as políticas de resposta à Co-
vid-19 tenham reduzido a mo-
bilidade dos seus moradores”.

A falta de testes em vo-
lume adequado, a ausência 
de um programa de rastre-
amento de contato para 
tentar conter o contágio e o 
déficit de informações sobre 
como os brasileiros devem 
agir se apresentarem sinto-
mas ou se tiverem contato 
com pessoas que apresen-
tarem sinais da doença são 
as principais deficiências, 
segundo os pesquisadores. 
A Escola de Governo da Uni-
versidade de Oxford tem 
analisado a forma como 170 
países deram respostas à 
pandemia, levantando quais 

foram as políticas públicas 
implementadas, e com qual 
grau de rigidez, em cada um 
deles. O Brasil foi o primeiro 
para o qual foi feito um es-
tudo com dados de unidades 
subnacionais — estados e 
municípios.

Um dos principais proble-
mas apontados pelos autores 
é a falta de testagem. Entre 
os brasileiros ouvidos na pes-
quisa e que afirmaram ter tido 
sintomas de Covid-19, 13% 
foram testados a tempo e 7% 
disseram que tentaram fazer o 
exame para confirmar a doen-
ça, mas não conseguiram.

Pesquisa britânica conclui que flexibilização da quarentena 
no Rio e em outras capitais brasileiras aconteceu antes da hora

Fila para entrar em shopping na Zona Sul do Rio, no dia da reabertura

Foto: Pedro Teixeira

Brasil tem 51.406 mortes por 
coronavírus, mostra consórcio 
de veículos de imprensa 



m roubo 
em um 
centro de 
d i s t r i b u i -
ção do 
Grupo Pão 
de Açúcar, 
localizado 
na Rodo-
via Wa-
s h i n g t o n 

Luiz, em Duque de Caxias, 
na Baixada Fluminense, dei-
xou dois vigilantes mortos. 
De acordo com a Polícia Ci-
vil, os profissionais estavam 
desarmados e foram “fria-
mente assassinados” pelos 
criminosos. Ainda segundo 
a Civil, outros dois seguran-
ças foram baleados na ação, 
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cometida por um grupo de 
cerca de 30 homens, que usa-
vam fuzis e vários veículos 
roubados. Eles chegaram ati-
rando no local por volta da 
1h20 da madrugada desta se-
gunda-feira.

Policiais civis, junto a agen-
tes da PM e da PRF, cercaram 
a quadrilha enquanto eles fu-
giam em direção a Nova Iguaçu 
e houve confronto na Rodovia 
Presidente Dutra. Um dos inte-
grantes do bando, identificado 
como Mateus Marques da Sil-
va, foi baleado e deu entrada 
no Hospital Geral de Bonsuces-
so em estado grave. Segundo a 
Polícia Civil, algumas viaturas 
foram atingidas. Nenhum poli-
cial foi ferido.

A carga roubada, de apa-
relhos eletrônicos, é ava-
liada em cerca de R$ 15 mi-
lhões e foi transportada em 
dois caminhões. Um deles 
foi recuperado, abandona-

Dois seguranças morrem e dois 
ficam feridos em roubo a centro 
de distribuição em Caxias

Foto: Divulgação

Entrada do centro de distribuição em Caxias que foi assaltado 

do durante a perseguição, 
mas o outro foi levado em 
direção às favelas Parque 
União e Nova Holanda, no 
Complexo da Maré. Em nota, 
a Polícia Civil afirmou que o 

material estava sendo distri-
buído nas ruas da Nova Ho-
landa no início da tarde, mas 
que não podia realizar voo 
para recuperá-la por deter-
minação judicial.

A Delegacia de Homicídios 
da Capital (DHC) indiciou Bruno 
Bahia do Espírito Santo, um dos 
policiais militares envolvidos na 
morte do corretor de imóveis Le-
andro Rodrigues da Matta. Ele foi 
assassinado com um tiro de fuzil 
no dia 28 de abril deste ano, quan-
do entregava uma cesta básica em 
Cordovil, Zona Norte do Rio. O 
inquérito foi concluído na segun-
da-feira, dia 22, e entregue ao Mi-
nistério Público estadual (MPRJ). 
As investigações apontaram que a 
vítima não disparou. Leandro, de 
40 anos, não portava arma de fogo 
e estava sozinho no veículo.

Os dois policiais do 16º BPM 
(Olaria) estavam em deslocamen-
to na Rua Barão de Melgaço, em 
direção à Rua Comandante Coe-
lho, quando se depararam com 
o carro da vítima na contramão. 
O PM Bruno Bahia desembarcou 
da viatura e disparou contra o 
veículo. Na ocasião, os PMs re-
gistraram o caso como morte por 
intervenção de agente do estado, 
alegando que reagiram a disparos 
realizados de dentro do veículo 
da vítima que, após ordem de pa-
rar, colidiu com um muro.

Houve contradição nos depoi-

mentos apresentados pelos agen-
tes. No primeiro depoimento à 
polícia, o PM Bruno disse que o 
motorista não obedeceu à ordem 
de parar e, então, um dos ocu-
pantes desceu do veículo e atirou 
contra a viatura. Após o caso pas-
sar a ser investigado pela DHC, 
o PM prestou um novo depoi-
mento e entrou em contradição. 
Ele disse que um dos bandidos 
atirou de dentro do carro contra 
a viatura, enquanto o motorista 

tentava fugir. Bruno alegou ainda 
que fez um único disparo com 
seu fuzil, para se defender.

O fuzil do PM Bruno foi apre-
endido e encaminhado para a pe-
rícia. O laudo cadavérico do IML 
apontou que Leandro morreu 
com dois fragmentos de bala no 
pescoço. Após quase dois meses 
de invetigações, análise de ima-
gens de câmeras de segurançdo 
local, perícias e depoimentos, a 
DHC indiciou o PM.

Homem é preso acusado de matar vítima 
de assalto mesmo após ele entregar moto

PM é indiciado por morte de corretor de imóveis 
que entregava cesta básica no Rio

Agentes da 56ª DP (Comen-
dador Soares) prenderam nes-
ta terça-feira um criminoso 
acusado de matar um homem 
que não reagiu a um assalto na 
Baixada Fluminense, em 2019. 
André Luiz Sepulveda de Araú-
jo, conhecido como Dedeco, 
tinha um mandado de prisão 
pelo crime de latrocínio, que é 
o roubo seguido de morte.

De acordo com as investiga-
ções, André Luiz matou Jonas 
Batista Souza Júnior, após a 

vítima entregar a moto duran-
te um assalto. Segundo a uni-
dade, Jonas não teria demons-
trado nenhum tipo de reação e 
Dedeco efetuou três disparos 
contra a vítima. O rapaz mor-
reu dias depois no hospital.

Segundo a Polícia Civil, 
André é considerado um cri-
minoso de alta periculosida-
de, pois possui diversas pas-
sagens pelos crimes de roubo, 
tráfico de drogas e associação 
para o tráfico.

Criminoso é conhecido como Dedeco

Leandro foi morto após entregar após entregar cesta básica a colega

Foto: Divulgação/Polícia Civil

Foto: Facebook / Reprodução
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rthur Franco é 
intérprete do 
GRES Impe-
ratriz Leopol-
dinense e é, 
também, a voz 
do São João Ca-
rioca. Mas, este 

ano não teremos arraias, san-
foneiro, quadrilha e tudo mais.

Estamos cumprido isola-

mento social por conta da pan-
demia de Covid-19. Porém, Ar-
thur não vai deixa o dia de São 
João passar sem música.

Ele fará uma Live Show, em 
seu canal no YouTube, hoje, a 
partir das 20h. O cantor será 
acompanhado por uma banda 
e todos os cuidados para pre-
venção contra o coronavírus 
serão tomados.

Arthur Franco é 
também a voz do 
São João Carioca

Chitãozinho e Xororó conti-
nuam surpreendendo os apai-
xonados por uma boa moda de 
viola. Agora, a vez é de ‘Voltei 
Pro Mato’, segunda faixa do EP 
‘Tempo de Romance’. Para tor-
nar o lançamento ainda mais 
memorável, a música estreou 
no repertório da dupla durante 
a live solidária realizada na noi-
te de 17 de junho. A canção iné-
dita está disponível em todos os 
apps de música, e resgata a me-
lodia delicada do sertanejo de 
raiz, embalada pelo romantis-

mo de estar rodeado de nature-
za ao lado de um grande amor. 

A composição é assinada por 
Xororó, ao lado de Elias Mafra, 
Gabriel Rocha, Leandro Visacre, 
Lucas Carvalho, Luigi e Willian 
dos Santos. O EP contará com 
quatro faixas no total, sendo qua-
tro inéditas — ‘Nosso Terceiro Ca-
chorro’, lançada em maio, ‘Voltei 
Pro Mato’, e mais duas — e uma 
regravação do sucesso ‘Páginas 
Viradas. O projeto completo e 
este lançamento são produtos da 
gravadora 2.0 Onda Musical. 

Encerrando o projeto “Bate-Bo-
la”, a sambista Ana Clara divulgou 
em todos os aplicativos de música 
a inédita “Para com isso”. A can-
ção, gravada em voz e violão, é a 
última na pegada mais intimista e 
foi apresentada ao vivo, em ritmo 
de percussão, na Batucada da Ana 
Clara, na primeira live da cantora, 
realizada no dia 18 de junho, no 
canal do Youtube da artista.

Composta por Prateado, Dou-
glas Raphael e Umberto Tava-
res, a faixa é um pedido român-
tico e doce para uma segunda 
chance de amar. 

Este é o último lançamento 
do projeto “Bate-Bola” que tinha 

“Sou viciada em academia, 
estou treinando todos os dias, 
até nos finais de semana. Divido 
meus treinos por grupo muscular 
e gosto mesmo de treinar pernas. 
E pego pesado! Meus treinos são 
sempre doloridos, mas estou ven-
do resultados. Comigo não tem 

moleza, sou fitness raiz. Levo uma 
vida regrada, gosto desse ‘sacrifí-
cio’, me sinto bem assim”, disse 
em entrevista ao portal "Surgiu".

Renata Pinheiro ostenta me-
didas como 1,67m de altura, 
72kg, 67cm de cintura e 103cm 
de bumbum.

‘Voltei Pro Mato’: Chitãozinho e Xororó divulgam música inédita 

Em dia de live, Ana Clara lança “Para com isso”, 
última canção do projeto “Bate-Bola”

Quarta-Feira 24 de Junho de 2020

POLÍTI-

IN
FO 7

MINGOS LOBO
contato@jornalpovo.com.br

Fo
to

: L
ui

z 
Di

as

GATA DO

Editores: Ana Carlos, Anderson Lopes, Claudia Lúcia Monteiro e Clilton Paz

CCulturando ulturando 

Foto: Divulgação

como objetivo apresentar faixas 
inéditas ao público que serão re-
gravadas no próximo DVD da ar-
tista. A produção do projeto ficou 
nas mãos do experiente Prateado 
que, além de ajudar na escolha do 
repertório, também irá produzir 
o novo DVD da cantora que deve 
ser gravado ainda este ano.

“Para com Isso” foi apresenta-
da ao vivo, na Batucada da Ana 
Clara, primeira live solo da can-
tora, já com toda a percussão que 
pede o samba, trazendo a ver-
dadeira essência da artista que é 
cheia de ritmos. A apresentação 
ao vivo, no canal do YouTube da 
cantora, contou com um repertó-

rio eclético e animado com mú-
sicas da cantora como “Coração 
Feliz” e “Sem Você não Dá”, além 
de eternos hits do samba e pago-
de como “A Batucada te pegou”, 
“Livre pra Voar”,  “Tchau e Ben-
ça” e “Água de chuva no mar”. 

A bela Renata Pinheiro 
chama a atenção por onde 
passa com seu corpo. Ela, 
que já foi musa do Avaí, 
atualmente é competidora 
fitness. Mesmo ainda du-
rante a pandemia de Co-
vid-19, a moça já pensa nos 
torneios que irá disputar.

Renata PinheiroPinheiro
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Federação 
Carioca de 
F u t e b o l 
d i v u l g o u 
na tarde 
desta ter-
ça a tabela 
detalhada 
do com-
plemento 

da 4ª rodada da Taça Rio, 
com jogos de Botafogo (sá-
bado) e Fluminense (do-
mingo) no próximo fim de 
semana. Os dois clubes são 
contra e só querem jogar a 
partir de julho.

A tabela foi divulgada 
antes da decisão do STJD. 
Nas próximas horas, o tri-
bunal vai decidir se Flumi-
nense e Botafogo devem 
estar em campo na data 
determinada pela Ferj.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol
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Na tabela, o Botafogo deve-

ria ir a campo contra a Cabo-
friense no próximo sábado, às 
17h, no Nilton Santos. O Flu-
minense, por sua vez, enfren-
taria o Volta Redonda no do-
mingo, às 19h, no Maracanã.

O Vasco também deve ir a 
campo no domingo, às 16h, 
contra o Macaé, em São Janu-
ário. A diferença é que o clu-
be não se opõe e está pronto 
para jogar.

A 4ª rodada da Taça Rio 
teve início na semana pas-
sada. Na quinta, o Flamengo 
venceu o Bangu por 3 a 0 no 
Maracanã. No dia seguinte, 
Portuguesa e Boavista empa-
taram por 0 a 0 na Ilha do Go-
vernador.

A 5ª rodada, na tabela di-
vulgada pela Ferj, acontece 
toda no dia 1º de julho. A fe-

deração não divulgou os horá-
rios dos jogos.

Fluminense e Botafogo 
são contra a volta imediata 
do Campeonato Carioca. Os 
dois clubes foram os últimos 
a testarem jogadores e reto-
marem as atividades e pe-
dem pelo menos 15 dias para 
voltarem a jogar.

Ferj divulga tabela do Carioca com 
jogos de Fluminense e Botafogo no 
fim de semana; clubes são contra

A cobiçada Taça do Campeonato Carioca está longe de seu destino final

Foto: Divulgação


