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Os vereadores aprovaram também, por unanimidade, uma Moção de 
Repúdio à secretária de Infraestrutura de Nova Iguaçu, Cleide de Oliveira 
Moreira por atitude antiética de fornecer informações privilegiadas das 
ações de sua secretaria a pretensos pré-candidatos a vereador.
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m dos ad-
v o g a d o s 
que atuou 
em apoio 
ao sena-
dor Flávio 
Bolsonaro 
na cam-
panha de 
2018 foi 
e x o n e r a -

do do cargo de assessor na 
Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro (Alerj), nesta 
segunda-feira. Luiz Gustavo 
Botto estava ligado ao ga-
binete do deputado Renato 
Zaca (Sem partido) e a deci-
são foi publicada no Diário 

PARA TODOSPARA TODOSFora

U
Oficial desta terça-feira, a pe-
dido do parlamentar.

Botto já foi citado pelo 
Ministério Público do Rio 
de Janeiro (MPRJ) em uma 
investigação sobre o crime 
de 'rachadinha', no gabi-
nete de Flávio Bolsonaro 
quando o parlamentar ain-
da era deputado estadual. 
A mesma investigação tam-
bém envolve o ex-assessor 
Fabrício Queiroz, preso no 
último dia 18, em São Pau-
lo, em Atibaia.

O advogado era um dos 
responsáveis pela prestação 
de contas de Flávio Bolsona-
ro na Justiça Eleitoral, onde 

Advogado ligado a Flávio 
Bolsonaro é exonerado
de cargo na Alerj

Foto: Reprodução

Luiz Gustavo Botto ao lado de Flávio Bolsonaro

Desde que Fabrício Queiroz 
foi preso em uma casa que per-
tence ao advogado Frederick 
Wassef, na última quinta-feira, o 
presidente Jair Bolsonaro e seu 
entorno têm "pisado em ovos" 
para não melindrar o agora ex-
-defensor do senador Flávio 
Bolsonaro (Republicanos-RJ). 
No Palácio do Planalto, Wassef é 
tratado como um "homem-bom-
ba", que exige toda a cautela.

O presidente e sua família te-
mem uma eventual reação des-
temperada do advogado diante 
de um rompimento brusco. A 
cúpula do Planalto mantém no 
radar a possibilidade da prisão 
de Wassef caso sejam identifi-
cados indícios de crime na sua 
relação com Queiroz, ex-policial 
militar do Rio que atuou como 
assessor parlamentar de Flávio 
na Assembleia Legislativa do 
Rio (Alerj) e é amigo de longa 
data do presidente. Nos bastido-

res, outro diagnóstico é que Bol-
sonaro e Flávio erraram a não 
terem escolhido um "medalhão" 
desde o início do caso.

Na noite de domingo, Was-
sef informou, em entrevista ao 
canal CNN Brasil, que deixaria a 
defesa de Flávio no processo em 
que o parlamentar é investigado 
por movimentações financeiras 
suspeitas. Ele disse não ter feito 
nada de errado, mas que deixaria 
a causa porque, segundo ele, a 
mídia tem se aproveitado da situ-
ação para atacar o senador e o pai.

— Assumo total responsabi-
lidade e estou saindo do caso, 
substabelecendo (o processo) 
para outro colega. Ficarei fora 
do caso para que não me usem 
— declarou o advogado, que foi 
substituído pelo criminalista 
Rodrigo Roca.

Flávio foi imediatamente ao 
Twitter declarar que "a lealdade 
e a competência do advogado 

Planalto teme reação de Wassef e 
'pisa em ovos' por ser visto  como 
potencial 'homem bomba'

Advogados reforçam pedido de 
impeachment baseado em fatos novos

Frederick Wassef são ímpares 
e insubstituíveis. Contudo, por 
decisão dele e contra a minha 
vontade, acreditando que está 
sendo usado para prejudicar a 
mim e ao presidente Bolsonaro, 
deixa a causa mesmo ciente de 
que nada fez de errado", escre-
veu. O senador e o próprio Wa-
ssef diziam, nos últimos meses, 
não terem conhecimento de 
onde estava Fabrício Queiroz.

Os advogados José Rossi-
ni Campos do Couto Corrêa e 
Thiago Santos Aguiar de Pá-
dua apresentaram ao Supremo 
Tribunal Federal um 'reforço' 
para a ação que visa obrigar o 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), a analisar pe-
dido de impeachment movido 
contra o presidente Jair Bolso-
naro (sem partido).

  No documento, os advoga-
dos alegam que 'sem nenhum 
tipo de escrúpulo ou controle' 
Bolsonaro vem reincidindo em 
crimes de responsabilidade, ci-
tando ainda três 'fatos novos': 'a 

ordem de invasão de hospitais', 
a 'fuga' do ex-ministro da Edu-
cação Abraham Weintraub para 
os Estados Unidos e a prisão do 
ex-assessor parlamentar Fabrício 
Queiroz, em imóvel de proprie-
dade de advogado de Bolsonaro.

A petição foi apresentada 
nesta quarta, 24, e dirigida ao 
ministro Celso de Mello, rela-
tor do caso. Na ação em ques-
tão, o último ato do decano foi 
despachar comunicado ao Pa-
lácio do Planalto para informar 
o presidente sobre o processo 
e ainda abrir espaço para ele se 
manifestar e contestar a ação.

foi o autor do pedido de regis-
tro da candidatura, durante 
as eleições de 2018. Até abril, 
ele era chefe de gabinete da 

liderança do PSL. Após deixar 
a liderança, o advogado foi 
nomeado para o gabinete do 
deputado Renato Zaca, como 

assessor. O parlamentar já ha-
via sinalizado que Botto seria 
exonerado por conta das in-
vestigações do MPRJ.

Wassef deixou a defesa de Flávio Bolsonaro

 Foto: Pablo Jacob / Agência O Globo
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ais de 18 
mil pessoas 
perderam o 
emprego no 
setor de ba-
res e restau-
rantes no es-
tado do Rio 
de Janeiro 
somente no 
mês de abril. 

O levantamento foi feito pelo 
Sindicato de Bares e Restauran-
tes (SindRio).

A estimativa do sindicato é 
dos cerca de 10 mil estabeleci-
mentos que existem na capital, 
aproximadamente 4 mil não 
voltem a abrir as portas a partir 
do dia 2 de julho, data prevista 
pela prefeitura para reabertura 
dos bares e restaurantes.

Na atual fase de reabertura 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSEfeito Pandemia

M
das atividades econômicas no 
município, bares e restaurantes 
estão autorizados a funcionar 
apenas para delivery. De acordo 
com o sindicato, metade dos es-
tabelecimentos estão funcionan-
do com o sistema de entregas, o 
que corresponde a 25% do fatu-
ramento do setor.

Ainda segundo as estima-
tivas no sindicato, nos cinco 
primeiros meses deste ano o 
faturamento do setor registrou 
uma queda no faturamento de 
cerca de R$ 1,6 bilhão, o que cor-
responde a um recuo de 32% na 
comparação com o mesmo pe-
ríodo do ano passado.

Para evitar a falência dos ba-
res e restaurantes, o presidente 
do SindRio, Fernando Blower, 
diz ser necessário apoio dos 
governos municipal e federal, 

que devem propor medidas rá-
pidas e eficazes.

“No plano local, é [preciso] 
mais diálogo com a prefeitura de 
modo que a gente consiga, na re-
abertura, que as restrições sejam 
razoáveis e possíveis de serem 
cumpridas. No plano federal, 
é importante que haja crédito 

Cerca de 18 mil pessoas perderam 
emprego em bares e restaurantes 
do estado do RJ em abril

 Foto: Divulgação

De acordo com o sindicato, metade dos estabelecimentos estão funcionando com o sistema de entregas

emergencial para todos os peque-
nos e micro empresários”, disse.

Ele ponderou que o crédito 
foi liberado pelo governo fe-
deral por meio do Programa 
Nacional de Apoio às Microem-
presas e Empresas de Pequeno 
Porte (Pronampe). O valor, no 
entanto, de R$ 20 bilhões, fica-

ria muito abaixo do necessário 
para atender a todos.

“A FGV calcula que sejam neces-
sários R$ 200 bilhões para atender 
à toda demanda. Então, é um co-
meço, mas a gente precisa que isso 
[a concessão do crédito] aconteça 
muito rápido e de maneira eficien-
te”, destacou o sindicalista.

Desde o início de junho, adoles-
centes das unidades de semiliber-
dade do Departamento Geral de 
Ações Socioeducativas (DEGASE) 
vêm recebendo cestas básicas. 
Esta ação social é fruto de uma 
parceria entre o Instituto de Estu-
dos Religiosos (Iser), o Itaú/Uni-
banco e o Degase para contemplar 
jovens que tiveram o cumprimen-
to das medidas socioeducativas 
suspensa por ordem judicial, des-
de a emissão dos decretos de en-
frentamento à Covid-19.

O diretor-geral do DEGASE, 
Márcio Rocha, afirmou que o pú-
blico atendido pelo Degase foi in-
dicado ao Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), e que este solicitou 
junto às instituições responsáveis 
a inclusão das famílias destes ado-
lescentes na campanha de doação 
- que também atendeu a egressos 
do sistema prisional. A partir des-
se contato, houve uma organiza-
ção logística junto a cada diretor 
de Centro de Recursos Integrados 
de Atendimento ao Adolescente 
(Criaad) para que as doações che-
gassem às 15 unidades.

Segundo Ana Sílvia, Coorde-
nadora do Serviço de Assistência 
Social do Departamento, que parti-
cipou dessa articulação, as famílias 

receberão três remessas de ali-
mentos. "Chegarão às famílias dos 
socioeducandos um total de 750 
cestas, divididas em três remes-
sas, correspondentes aos meses 
de maio, junho e julho. São cestas 
bem servidas, contendo 35 quilos 
de alimentos, além de itens de hi-
giene", explicou Ana Sílvia.

Dona Sônia Fernandes, mãe 
de G. de 17 anos, uma das ado-
lescentes do Criaad Nilópolis, na 
Baixada Fluminense, ficou mui-
to emocionada ao receber a cesta 
de sua família: "agradeço a Deus e 
aos que enviaram a doação, pois 
chegou em um ótimo momento. 
Sou diarista e estou há quase três 

meses sem trabalho. Há quanto 
tempo eu não via meu armário 
cheio, estou felicíssima", contou 
Sônia, 58 anos, moradora de Brás 
de Pina, na Zona Norte do Rio.

Se não houvesse a pandemia, 
372 adolescentes que estariam 
cumprindo a medida nos Cria-
ads. Ana Sílvia explicou que foi 
feita uma avaliação do perfil so-
cioeconômico das famílias, como 
renda, desempregados, número 
de dependentes, entre outros, 
para avaliar quais  seriam atendi-
das. Na segunda-feira, dia 15, foi 
finalizada a entrega referente ao 
mês de junho em todas as unida-
des de semiliberdade.

Coronel da reserva do Exército é nomeado 
para coordenar hospitais federais no RJ

Adolescentes do Degase receberão 750 cestas com 
doações de alimentos durante a pandemia O coronel da Reserva do 

Exército George da Silva Di-
vério, de 57 anos, foi nomea-
do pelo Ministério da Saúde 
para ser o coordenador dos 
seis hospitais federais no Rio 
de Janeiro. A nomeação foi 
publicada no Diário Oficial da 
União de sexta-feira (19).

O militar substituirá Jonas 
Roza, que ocupava a secretaria 
executiva do Ministério da Saú-
de no RJ.

O G1 apurou que, nesta ma-
nhã de terça-feira (23), o coronel 
se reuniu com representantes 
dos médicos e servidores da 
rede federal no RJ. No encontro, 
afirmou ter a orientação do mi-
nistério para "organizar a gestão 
dos hospitais".

Os hospitais federais do 
RJ são:

Hospital Federal de 
Bonsucesso

Hospital Federal da Lagoa
Hospital Federal de Ipanema
Hospital Federal do Andaraí
Hospital Federal Cardoso 

Fontes

Hospital Federal dos 
Servidores do Estado

Mais de 40 anos de Exército

O militar entrou para o 
Exército em 1978. Tem cur-
sos de paraquedista, nas For-
ças Especiais do Exército e de 
operações na selva.

Entre 2005 e 2007 foi 
comandante da Brigada 
Paraquedista, na Zona 
Oeste do Rio.

Em 2015 passou para a 
Reserva do Exército. No ano 
seguinte, em 2016, assumiu 
a fábrica de Estrela, da Indús-
tria de Material Bélico (Im-
bel), no Rio de Janeiro.

A unidade era destinada 
à fabricação de explosivos, 
acessórios e pólvora negra.

A medida é para a proteção de pessoas em vulnerabilidade social

Foto: Divulgação

George da Silva Divério

Foto: Reprodução



om a pre-
sença de 15 
vereadores, 
a Câmara de 
Nova Igua-
çu realizou, 
na terça (23), 
sessão or-
dinária por 
vídeoconfe-
rência onde 

foi rejeitada a proposta de emen-
da à Lei Orgânica que estabelecia 
em 25 o número de vereadores 
a partir das próximas eleições. 
Desta forma, continua valendo 
o projeto, aprovado em 30 de 
abril de 2019, que definiu em 
11 as cadeiras do Legislativo no 
próximo pleito. A votação teve 
9 votos favoráveis à emenda e 6 
contra. Mesmo assim foi rejei-
tada: o placar teria que ser de 12 
votos favoráveis. Outra matéria 
importante, aprovada em 1ª 
discussão, foi a Lei de Diretrizes 

As estratégias do comba-
te e prevenção, em Belford 
Roxo, ao novo coronavírus 
se ampliam cada vez mais. 
A Secretaria de Saúde está 
realizando testes rápidos 
gratuitos em alguns pontos 
da cidade. Hoje (24-06), foi 
a vez do bairro Bom Pastor. 
Os moradores passaram por 
uma espécie de triagem, 
depois colheram o sangue, 
e por fim, pegaram o resul-
tado que demora de 10 a 
15 minutos para ficar pron-
to. Amanhã (25-06), a ação 
acontece no centro de Nova 
Aurora, das 9h às 12h.

O prefeito Wagner dos 
Santos Carneiro, o Wagui-
nho, orienta a população 
para que só compareça aos 
locais para a realização do 
teste rápido as pessoas 
com a real necessidade. 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSNova Iguaçu

C
Orçamentárias (LDO) que define 
as metas e prioridades da admi-
nistração pública para o próximo 
exercício, assim como as diretri-
zes para a elaboração da Lei Or-
çamentária 2021. O texto da LDO, 
de autoria do Executivo, segue 
agora para estudo dos vereado-
res e poderá receber emendas 
dos parlamentares.

O vereador Marcelo Lajes 
apresentou e teve aprovados 2 
requerimentos de informação 
que serão encaminhados ao pre-
feito municipal. O prefeito tem 
o prazo máximo de 30 dias para 
responder à Casa sobre a compra 
de testes para detecção do novo 
coronavírus e qual a forma como 
a compra foi feita, além de apre-
sentar mídia digital sobre o pro-
cesso de compra e do contrato 
firmado com as empresas. O se-
gundo requerimento solicita de 
Rogério Lisboa informações em 
relação à terraplanagem da área 

“Dessa maneira, iremos evi-
tar aglomerações e cuidar 
de quem realmente preci-
sa. Sabemos que um exame 
como esse não é barato. Foi 
pensando nisso que cria-
mos o projeto para atender 
de forma gratuita a popula-
ção”, disse o prefeito.

De acordo com o secre-
tário municipal de Saúde, 
Christian Vieira, a ação está 
sendo realizada para que 
haja um parâmetro da evo-
lução da doença e o mapea-
mento. “Por isso, realizare-
mos os testes em todos os 
bairros. Os casos positivos 
serão encaminhados para fa-
zer tomografia e para se con-
sultarem nas unidades de 
referência. Quem apresentar 
sintomas, já sairá da ação 
com os remédios necessá-
rios”, informou o secretário. 

onde está instalado o Hospital de 
Campanha de Nova Iguaçu.

Os vereadores aprovaram 
também, por unanimidade, uma 
Moção de Repúdio à secretária 
de Infraestrutura de Nova Igua-
çu, Cleide de Oliveira Moreira, 
por atitude antiética de fornecer 
informações privilegiadas das 
ações de sua secretaria a preten-
sos pré-candidatos a vereador.

Sanitização nas escolas: O vere-
ador Alcemir Gomes apresentou 
projeto de lei que autoriza a reali-

zação de processo de sanitização 
nas escolas da rede pública, que 
compreende o tratamento de todos 
os ambientes da unidade escolar, 
incluindo paredes, tetos, pisos, 
mobiliários, salas, entre outros, de-
vendo ser realizado por empresa 
devidamente cadastrada em órgão 
público competente. Aprovado em 
1ª discussão, por unanimidade, o 
projeto foi defendido por seu autor 
que explicou que a medida visa evi-
tar a transmissão de doenças infec-
tocontagiosas no ambiente escolar.

De autoria do vereador Car-
lão Chambarelli, foi aprovada a 
Indicação Parlamentar que soli-
cita ao prefeito municipal envio 
de mensagem à Câmara fixando 
remuneração dos agentes fis-
cais na cidade.

A próxima sessão da CMNI, por 
videoconferência, acontece no dia 
30 de junho, às 18 horas. Os e-mails 
administrativo@cmni.rj.gov.br e 
acs@cmni.rj.gov.br podem ser uti-
lizados como canal de comunica-
ção com a Câmara Municipal.

A ação conta com médicos, 
enfermeiros e funcionários 
da Secretaria de Saúde.

Aos 70 anos, Teodora 
Schwenck de Amorim foi fa-
zer o teste rápido para a Co-
vid-19. Visando a prevenção, 
ela levou também toda a 

sua família. “Estou sem sin-
tomas, mas moro com mais 
seis pessoas. Todos vieram 
fazer o teste rápido. Achei a 
ação muito boa, pois muitas 
pessoas não têm condições 
financeiras para fazer esse 
exame", destacou. A admi-

nistradora, Rosangela Fer-
nandes, 57, também gostou 
do projeto. “A ideia é mara-
vilhosa. É bom saber que o 
governo está cuidando da 
gente. Nós nunca recebe-
mos tanta atenção como 
agora", resumiu.

Rejeitado projeto que 
aumenta de 11 para 25 o 
número de vereadores

Prefeitura de Belford Roxo 
realiza teste rápido gratuito 
para detectar coronavírus

Foto:Divulgação/Rogerio Resende

Foto:Divulgação/Rogerio Resende

A votação teve 9 votos favoráveis à emenda e 6 contra  

 O primeiro dia da ação foi realizada no bairro Bom Pastor 
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diretor exe-
cutivo da 
O r g a n i z a -
ção Mundial 
de Saúde 
(OMS), Mi-
chael Ryan, 
afirmou que 
é "muito di-
fícil" prever 

quando será o pico da pande-
mia em um país, já que isso 
depende das medidas tomadas 
para enfrentar o problema. A 
declaração foi dada durante 
entrevista coletiva, após ele ter 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSLonge do Fim

O
sido questionado sobre se é pos-
sível estimar quando será o auge 
da doença no Brasil.

Ryan disse que o vírus "ex-
plora" fragilidades das nações, 
como a falta de informações 
adequadas. "Não há respostas 
mágicas", comentou, dizendo 
que é preciso agir "em todos 
os níveis" para enfrentar o pro-
blema. "Olhem para os países 
que contiveram a doença", re-
comendou.

De qualquer modo, Ryan 
comentou também em outro 
momento da coletiva que fato-

res naturais podem interferir na 
duração de uma pandemia, bem 
como questões como as cone-
xões dentro do país, que podem 
acelerar ou não a transmissão 
das doenças.

Foto:  Christopher Black/OMS

Diretor da OMS, Mike Ryan

Ao falar sobre o quadro 
mais geral,  Ryan lembrou 
que há uma alta no número 
de casos também em outros 
países de fora das Améri-
cas,  como a Rússia.  "Diria 

que a doença está sob con-
trole na Europa Ocidental; 
não está certamente sob 
controle em geral na Amé-
rica Central e na do Sul", 
declarou também.
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78.816 100.869
9.153

O ministro interino da 
Saúde, Eduardo Pazuello, 
afirmou nesta terça à comis-
são mista do Congresso que 
acompanha as medidas de 
enfrentamento à pandemia 
que o Brasil deve assinar 
esta semana acordo com a 
Universidade de Oxford para 
produzir uma possível vaci-
na contra a covid-19. O pro-
duto é o imunizante mais 
promissor em teste.

"Já estamos com a ligações 
paralelas com a Universidade 
e com a AstraZeneca (farma-
cêutica) já bem adiantadas, 
envolvendo a Fiocruz, a Bio-
-Manguinhos. E a Casa Civil 
está analisando essa assinatu-
ra para os próximos momen-
tos, de hoje para amanhã."

Pazuello afirmou ainda 
que o governo também estu-
da parcerias similares para 
outras vacinas promissoras. 
"As outras iniciativas são 
referentes à Moderna, que é 
americana, e a uma chinesa, 
na mesma linha de São Pau-
lo. Isso nós estamos traba-
lhando em paralelo. E, sim, 
é o objetivo número um do 
SUS e do ministério que a 
gente tenha acesso e entrada 
direta junto à estrutura de 
fabricação, para que a gente 
não perca o bonde, para po-
dermos participar e ter a li-
berdade de fabricar a vacina, 
de não só a comprar."

O diretor do Instituto Bu-
tantã, Dimas Covas, ainda 
disse ontem estar muito oti-

mista com a possibilidade 
de que o governo do Estado 
de São Paulo tenha, até o fim 
deste ano, uma vacina con-
tra o novo coronavírus. No 
dia 11, o governador do Esta-
do, João Doria (PSDB), anun-
ciou uma parceria entre o 
Instituto Butantã e a farma-
cêutica chinesa Sinovac para 
a produção de um antígeno. 
Segundo Covas, o instituto 
está "fortemente empenha-
do" no desenvolvimento de 
um agente imunizador. Co-
vas reforçou o cronograma 
que havia sido divulgado da 
realização de um estudo clí-
nico até o fim de outubro e, 
caso seja aprovado, da pro-
dução da vacina no início do 
próximo ano.

Ministro interino da Saúde diz que Brasil deve 
ter acordo para produzir vacina de Oxford

General Eduardo Pazuello, ministro interino da Saúde 

Foto: José Dias/PR

Orçamento
O ministro interino lem-

brou que o orçamento pre-
v ia para a  área de S aúde 
cerca de R$ 140 bilhões, 
em 2020.  Outros 40 bi-
lhões foram destinados 
pelo Congresso Nacional 

por meio de créditos extra-
ordinários para o combate 
à  pandemia.  Mas Pazuello 
reconheceu que apenas 11 
bilhões desses recursos,  o 
equivalente a  um terço,  fo -
ram gastos até agora,  por 
diversos entraves.

É muito difícil prever 
quando será o pico da 
pandemia no Brasil



s polí-
cias Civil 
e Militar 
p r o c u r a m 
o cabo da 
PM Alber-
to Felipe 
Reis, que 
está de-
s a p a r e c i -
do desde 

sábado. O agente, que é 
lotado no 3º BPM (Méier), 
perdeu contato com os fa-
miliares quando trafegava 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBuscas

A
de carro por Campinho, na 
Zona Oeste do Rio. Ele mora 
em Realengo.

De acordo com parentes, 
o último sinal do GPS do 
carro do cabo, um Nissan 
Grand Livina preto, foi cap-
tado por volta das 15h de sá-
bado. Depois desse horário, 
o aparelho foi bloqueado e 
o PM não entrou mais em 
contato com a família.

O desaparecimento do 
cabo foi registrado na Delega-
cia de Descoberta de Paradei-

ros (DDPA), que é responsável 
pela sua procura. O Disque 
Denúncia divulgou um cartaz 
com a foto do PM para ajudar 
na sua localização.

A Polícia Militar disse que foi 
informada sobre o desapareci-
mento do agente na segunda e 
que o 3º BPM está prestando as-
sistência à família.

"A unidade também segue 
empenhada nas buscas ao refe-
rido policial e checando denún-
cias com o intuito de localizá-
-lo", a corporação acrescentou, 
em nota.

Quem tiver qualquer infor-
mação sobre o paradeiro do 
cabo pode entrar em contato 
através dos seguintes canais: 
Disque Denúncia RJ: (21) 2253-
1177 e WhatsApp Desapareci-
dos: (21) 98849-6254.

Policial do batalhão do 
Méier está desaparecido 
desde sábado

Foto: Arquivo Pessoal

Cabo fez o último contato com a família em Campinho, na tarde de sábado

P o l i c i a i s  d a  D e l e g a c i a 
d e  D e s c o b e r t a  d e  P a r a d e i -
r o s  ( D D PA )  c u m p r i r a m ,  n a 
m a n h ã  d e s t a  q u a r t a - f e i r a , 
u m  m a n d a d o  d e  p r i s ã o 
t e m p o r á r i a  p e l o s  c r i m e s 
d e  h o m i c í d i o  e  o c u l t a -
ç ã o  d e  c a d á v e r  c o nt r a  u m 
h o m e m  i nv e s t i g a d o  p o r 
a s s a s s i n a r  a  n a m o r a d a , 
S u e l l e n  B o r g e s  d a  S i l v a , 

d e  2 7  a n o s .  A  v í t i m a  d e -
s a p a r e c e u  n o  d i a  2 4  d e 
f e v e r e i r o  d e s t e  a n o,  a p ó s 
u m a  f e s t a  d e  c a r n a v a l  e m 
Pe d r a  d e  G u a r a t i b a ,  n a 
Z o n a  O e s t e  d o  R i o.

A investigação apon-
tou que a vítima teria sido 
morta pelo namorado com 
golpes de madeira durante 
uma discussão por ciúmes. 

Logo após o crime, o autor 
escondeu o corpo de Suel-
len e ficou durante três dias 
com o filho dela de 3 anos 
de idade. Após esses dias 
ele comunicou à família que 
ela teria desaparecido.

As investigações continu-
am para apurar o envolvi-
mento de outras pessoas no 
homicídio e na ocultação.

Polícia encontra loja vendendo peças de carros 
roubados e clonados em Campo Grande

Homem é preso por matar e ocultar corpo da 
namorada após festa em Pedra de Guaratiba

Policiais da Delegacia de 
Roubos e Furtos de Automó-
veis (DRFA) encontraram, 
nesta terça-feira, uma loja 
onde estavam sendo cor-
tadas e vendidas peças de 
carros roubados em Campo 
Grande, na Zona Oeste do 
Rio. Dez pessoas que esta-
vam no local foram presas e 
levadas para a sede da DRFA 
na Cidade da Polícia, no Jaca-
ré, Zona Norte.

De acordo com a Polícia Ci-
vil,  na porta da loja, que fica 
na Estrada Rio São Paulo, os 
agentes encontraram uma 

pessoa cortando um carro 
que havia sido roubado. 

No local, outros veículos 
também foram identificados 
como roubados ou clonados. 
No interior da loja, uma gran-
de quantidade de peças sem 
a origem foi apreendida.

Os policiais chegaram ao 
endereço após um levanta-
mento de inteligência sobre 
roubo de automóveis.

As 10 pessoas encontradas no 
local vão responder pelos crimes 
de receptação qualificada, asso-
ciação criminosa e adulteração 
de sinal de veículo automotor.

No interior da loja, foi apreendida uma grande quantidade de peças sem a origem

Suellen Borges da Silva, de 27 anos, desapareceu no dia 24 de fevereiro deste ano, após uma festa de carnaval em Pedra de Guaratiba

Foto: Divulgação / Polícia Civil

Foto: Reprodução
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Em foco

D
Foto: Divulgação

esde o início da 
pandemia, Aline 
Riscado foi uma 
das pioneiras 
em fazer lives de 
entretenimento 
para o público 
com o intuito de 
aliviar um pou-

co toda a tensão e ansiedade, 
mostrando como é importante 
o equilíbrio entre corpo, men-
te e espírito! Dessa forma, a 

musa tem se aventurado, sem 
compromisso, a fazer lives can-
tando e aprendendo diversos 
instrumentos musicais, como 
violão, cajon e ukulele, em suas 
redes sociais.

A partir dessa aventura e 
aulas virtuais com amigos do 
ramo, o produtor musical Thia-
go Barromeo lhe apresentou a 
proposta do coletivo artístico 
no segmento do REGGAE LUZ 
que tem como principal obje-

Aline Riscado lança o
 projeto musical “LUZ” em 
parceria com a Sony sic

Mica Condé lançou na 
última sexta-feira (19) em 
seu canal no YouTube o cli-
pe da nova música "Última 
Vez". Com composição da 
própria, junto com Nyna e 
produção de Neo Beats, a 
faixa fala sobre relaciona-
mentos e traz um pouco do 
R&B brasileiro, marcando 
nova fase em sua carreira.

Em conexão com um dos 
últimos singles lançados por 
Mica, "Tá Tudo Errado", o cli-
pe de "Última Vez" chega com 

uma batida leve, envolvente 
e sensual. A cantora aposta 
em um monólogo com pen-
samentos de momentos ínti-
mos de um relacionamento, 
misturando paixão e mistério.

O single "Última Vez" 
está disponível em todos os 
aplicativos de música, e es-
treou com destaque no Pal-
co MP3. Para esta composi-
ção, Mica traz inspirações 
em Vitão, Clau, Luísa Sonza 
e Iza, que são suas princi-
pais influências atuais. 

A Beija-f lor de Nilópo-
lis lançou, no último final 
de semana, a sinopse para o 
próximo Carnaval, o título já 
era conhecido, “Empretecer 
o Pensamento é Ouvir a Voz 
da Beija-f lor”. A escola sairá 
da Baixada para a Marquês 
de Sapucaí levando toda con-
tribuição intelectual negra, 
para a construção de um Bra-
sil mais africano e para que a 
humanidade tenha uma visão 
diferente e original.

O objetivo é inspirar, tra-
balhar o reencantamento de 
tudo e, talhar em madeira 
forte, os saberes negros, feito 

A Gata do Povo de hoje 
é a morena Tamires Praze-
res,  de 23 anos, rainha do 
Bronze da Baixada Deni 
Bronze, em São Matheus, 
São João de Meriti ,  Baixa-
da Fluminense. Tamires é 

dona da melhor Marqui-
nha da Baixada!!

Gostou da Tamires? Segue 
ela no Instagram! : @tamires-
prazeress

Segue também o espaço 
Deni Bronze: @deni_bronze

Mica Condé marca nova fase da carreira com o lançamento do clipe de "Última Vez"

A Deusa da passarela levanta a voz para representar 
a intelectualidade preta

Quinta-Feira 25 de Junho de 2020

POLÍTI-

IN
FO 7

tivo levar mensagens de amor e 
esperança ao público.

Com lançamento marcado para 
o dia 26 e parceria com a grande 
Sony Music, a banda é formada 
por Aline e o cantor Adonai (Voca-

lista do Cidade Verde Sounds) nos 
vocais, e Fernandinho BeatBox 
(beat boxer brasileiro, conhecido 
por propagar este subgênero do 
hip hop no país). 

A primeira música a ser divul-

gada será no dia 26 de junho, se 
chama SOMOS A LUZ e anuncia 
um EP MUSIC com 4 faixas.

Todos fizeram as gravações de 
suas casas com o próprio celular 
respeitando o isolamento social!

MINGOS LOBO
contato@jornalpovo.com.br

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

GATA DO

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

CCulturando ulturando 

Foto: Divulgação

Fo
to

s:
 J

oã
o 

An
dr

é 
Bo

rg
es

.

sementes espalhadas por so-
beranos pássaros de ébano. A 
Beija-flor vai enaltecer a voz 
da intelectualidade preta.

Durante a entrevista coleti-
va de imprensa, online, nomes 
como Ruth de Souza, Emicida 
e Michelle Obama foram cita-
dos. Também foi falado sobre 
mulheres e homens que nun-
ca tiveram suas contribuições 
intelectuais exaltadas.

O povo nilopolitano evoca 
o símbolo adinkra do pássaro 
que, com os pés fincados no 
chão, olha para trás para po-
der agir no presente e seguir 
rumo ao futuro.

A gata da marquinha do povo
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As trans-
m i s s õ e s 
das par-
tidas do 
Flamengo 
no Cam-
p e o n a t o 
C a r i o c a 
s e g u e m 
rendendo 

polêmica nas últimas se-
manas.  Clube e Rede Glo -
bo não chegaram a um 
acordo pela renovação do 
contrato pelos direitos 
de telev isão e o Rubro -
-Negro ainda não teve ne-
nhuma partida do torneio 
em rede nacional  nes-
te ano.  Pedro Henrique 
Mendonça,  especialista 
em direito esportivo,  co -
mentou a situação e deu 
razão ao Flamengo.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

A
"Entendo que os contratos 

existentes entre a Globo e os 
demais clubes não podem li-
mitar o direito que a lei, com 
sua nova redação, assegura ao 
Flamengo enquanto mandan-
te de seus jogos. Esses contra-
tos produzem efeitos apenas 
entre as partes que os cele-
bram, não se estendem a ter-
ceiros. Por isso, meu entendi-
mento é de que o Flamengo 
poderia, sim, transmitir (ou 
negociar com quaisquer ve-
ículos) as partidas do Cam-
peonato Carioca em que for 
mandante - independentem]
ente de o adversário possuir, 
ou não, contrato com a Glo-
bo", disse o advogado.

Na última semana, o pre-
sidente da República, Jair 
Bolsonaro, assinou uma me-
dida provisória que mudou 

os formatos de transmissão. 
A partir da MP 984, os clu-
bes mandantes de seus jogos 
podem negociar os direitos 
de transmissão das partidas. 
Mandante no último jogo 
contra o Flamengo, o Bangu 
autorizou a transmissão, mas 
a Globo emitiu nota afirman-
do que não televisionaria a 

Flamengo x Globo: 
advogados dão razão 
ao clube

Clube e Rede Globo não chegaram a um acordo pela renovação do contrato pelos direitos de televisão

partida por insegurança nos 
protocolos da Ferj.

"A MP 984 acompanha a 
evolução da indústria tecno-
lógica, são diversas novas for-
mas de divulgação de conte-
údo, streaming, redes sociais 
e afins . Certo é que o futebol 
não é apenas um esporte, se 
tornou lazer e, principalmen-

te, entretenimento. Nos últi-
mos dias vimos a Notificação 
da Tv Globo para o Flamengo, 
na qual a emissora informa 
que a MP não modifica os con-
tratos já assinados, e que são 
negócios jurídicos perfeitos", 
comentou Renan Coelho Cos-
ta, especialista em direito es-
portivo, que complementou:

Foto: Divulgação


