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presidente 
da Câmara 
dos Depu-
tados, Ro-
drigo Maia 
(DEM-RJ), 
d e f e n d e u 
nesta quin-
ta-feira (4) 
que o go-
verno man-

tenha o pagamento do auxílio 
emergencial no valor de R$ 
600 por mais 60 dias.

Diante do prolongamento 
da crise causada pela pan-
demia do coronavírus, o go-
verno já sinalizou que pre-
tende estender o benefício. 
No entanto, segundo o Blog 
da Ana Flor, a preferência do 
presidente Jair Bolsonaro é 
que o auxílio seja prorroga-
do por mais dois meses, mas 
no valor de R$ 300.

“Se é um impacto grande, 
vamos tentar construir solu-
ções dentro também do orça-
mento fiscal normal para ver 
se a gente tem espaço onde a 
gente consiga construir uma 
solução junto com o governo 
para que a gente possa fazer a 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSContinua...

O
manutenção do valor de R$ 600 
por pelo menos mais 60 dias”, 
afirmou Rodrigo Maia.

Criado em abril, o benefício 
tem previsão original de ser 
pago em três parcelas de R$ 600 
para trabalhadores informais e 
autônomos.

O presidente da Câmara co-
brou do governo o envio de uma 
proposta ao Legislativo para que 
se faça o debate.

“A gente sabe das dificulda-
des, entende a preocupação do 
governo e gostaria de ter uma 
posição oficial do governo. Que 
o governo encaminhe a matéria 
ao parlamento para que a gente 
possa fazer um debate transpa-
rente”, afirmou.

Maia destacou que há um 
entendimento geral sobre a 
necessidade de se prorrogar 
o programa e ponderou que 
o ideal é construir uma saída 
“de forma coletiva”, envolven-
do Executivo e Legislativo.

“Sabemos que a constru-
ção da manutenção do valor 
por algum período precisa es-
tar baseada também em cons-
truir as condições de forma 
coletiva. A equipe econômica 

Maia defende que governo 
mantenha auxílio emergencial 
de R$ 600 por mais 60 dias

Foto: Divulgação

O presidente da Câmara cobrou do governo o envio de uma proposta ao Legislativo para que se faça o debate

Regina Duarte não vai ocupar 
o cargo na Cinemateca proposto 
pelo presidente Jair Bolsonaro.

A informação é do colunis-
ta do UOL, Ricardo Feltrin. De 
acordo com ele, já está descar-
tada a possibilidade da atriz as-
sumir uma função no órgão.

Isso porque a instituição será 
fechada, fazendo com que 150 

funcionários sejam demitidos.
Ainda segundo o colunista, a 

ex-global deverá ser nomeada para 
algum cargo nível DAS (Direção e 
Assessoramento Superior) com 
salário também em torno de R$ 15 
mil, o mesmo que recebia na Se-
cretaria Especial da Cultura.

Em maio, Regina foi demi-
tida da Secretaria Especial da 

Regina Duarte perde cargo prometido 
por Bolsonaro na Cinemateca antes 
mesmo de ser nomeada

Cultura pouco menos de três 
meses à frente do cargo.

No mês passado, a artista 
concedeu uma entrevista polê-
mica à CNN Brasil. Ela foi muito 
criticada e cobrada pela maioria 
da classe artística.

Ainda, segundo informações 
confirmadas pela nossa reporta-
gem a situaçãp financeira da Ci-
nemateca é de total calamidade. 
O prédio corre o risco de ficar até 
sem energia elétrica. Fora outras 
contas a serem pagas.

com o parlamento. Por isso, 
tenho defendido que o gover-
no comece a fazer esse debate 
de forma oficial”, disse.

Ele acrescentou que a maioria 
dos parlamentares tem defen-
dido "pelo menos mais duas ou 
três parcelas no mesmo valor de 
R$ 600", mas reconheceu que é 
preciso considerar o impacto nos 
cofres públicos.

"Ninguém está negando o 
impacto e também ninguém 
está negando, nem o governo, a 
necessidade da prorrogação do 
benefício", afirmou.

Na semana passada, o presi-
dente da Câmara já tinha dito 
que achava "muito ruim" se o va-
lor do auxílio fosse reduzido.

Refis da pandemia
Maia defendeu que seja dis-

cutido, dentro da reforma Tri-
butária, o refinanciamento de 
dívidas de contribuintes que 
não conseguiram pagar impos-
tos durante a pandemia.

O presidente da Câmara quer 
retomar as discussões sobre a re-
forma no início de julho e incluir 
uma solução para os contribuin-
tes que deixaram de contribuir 
no período.

“Nós deveríamos aprovei-
tar a crise, ela gera algumas 
oportunidades, para fazer 
uma discussão mais ampla, 
a partir do mês de julho, 
primeiro de forma virtual e 
depois presencial, fazer uma 

grande discussão da questão 
da reforma tributária e, den-
tro dela, discutir um último 
refis”, afirmou.

Maia disse reconhecer que 
o refinanciamento é um “ins-
trumento ruim”, pois acaba in-
centivando a inadimplência, 
mas afirmou ser necessário 
criar uma saída neste momen-
to de pandemia.

“Acredito que de repente 
dentro do debate da reforma 
tributária a gente tenha condi-
ção de fazer, dar uma solução 
para todos aqueles que ficaram 
sem condição de pagar os seus 
impostos e ao mesmo tempo 
aprovar um novo sistema tribu-
tário”, declarou Maia.

Sexta-Feira 05 de Junho de 2020

Regina Duarte perde cargo prometido por Bolsonaro
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iante da 
grav idade 
da crise 
c a u s a d a 
pela pan-
demia do 
novo co-
ronavírus, 
o governo 
federal de-
cidiu esten-

der o auxílio emergencial de 
R$ 600 pago a trabalhadores 
informais e autônomos por 
mais dois meses. Segundo 
fontes da equipe econômica, 
tudo indica que serão pagas 
mais duas parcelas de R$ 300. 
Hoje, o benefício é de R$ 600.

A proposta terá que ser en-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBenefício

D
viada ao Congresso Nacional, já 
que o valor e a duração da ajuda 
federal estão definidos na lei 
que criou o programa, sancio-
nada no início de abril.

O presidente Jair Bolsona-
ro já havia confirmado que 
tinha negociado com o mi-
nistro da Economia, Paulo 
Guedes, a prorrogação dos 
repasses, mas ainda não ofi-
cializou o novo valor.

Nos últimos dias, técnicos 
do governo analisavam a me-
lhor opção: pagar uma parcela a 
mais de R$ 600; mais três de R$ 
200; ou mais duas de R$ 300. 
Essa última opção ganhou for-
ça nos últimos dias, de acordo 
com interlocutores de Guedes. 

Governo deve pagar mais 
duas parcelas de R$ 300 
do auxílio emergencial

 Foto: Pilar Olivares / Reuters

Agências da Caixa: banco já informou estar pronto para estender pagamento do benefício

Uma fonte disse que o governo 
"caminha" para essa solução. A 
possibilidade de propor mais 
três parcelas de R$ 200, no en-
tanto, ainda está sobre a mesa.

A ideia de não acabar de uma 
vez só com o auxílio emergen-
cial está sendo discutida por 
integrantes do governo há pelo 
menos duas semanas. Guedes já 
defendia "suavizar a queda" do 

programa. Ou seja, retirar o be-
nefício aos poucos.

— Não é que nós vamos pror-
rogar, porque não temos fôlego 
financeiro para fazer a gastança 
que está aí, mas vamos ter que 
suavizar a queda. Em vez de 
cair tudo de uma vez, nós va-
mos descer mais devagar um 
pouco pouco — disse o ministro, 
durante reunião com empresá-
rios no dia 19 de maio.

Segundo dados do Tesou-
ro Nacional, a previsão de 
gastos com a ajuda aos infor-
mais é de R$ 152,64 bilhões. 
Até agora, o governo desem-
bolsou R$ 76,86 bilhões com 
o programa, cuja terceira 
parcela ainda começará a ser 
paga. O benefício é a maior 
despesa, dentro do rol de 
ações da União para mitigar 
os efeitos da pandemia.
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O secretário estadual de 
Saúde do Rio, o clínico-geral 
Fernando Ferry, criticou na 
manhã a decisão do ex-se-
cretário da pasta, o médico 
Edmar Santos, de abrir sete 
hospitais de campanha para 
o tratamento de pacientes 
infectados e diagnosticados 
com o Covid-19. Em visita ao 
hospital de São Gonçalo, na 
manhã desta quinta, Ferry 
afirmou que houve “um su-
per dimensionamento” por 
parte da ex-gestão na decisão 
de construir várias unidades 
móveis. De todas as unidades 
propostas pelo estado, ape-
nas uma está em funciona-
mento, a do Maracanã.

Enquanto isso, o hos-
pital de campanha de São 
Gonçalo, que já deveria es-
tar funcionando, só deverá 
ser aberto, na melhor das 
hipóteses, na sexta-feira da 
próxima semana.

— Seu eu fosse o secretá-
rio lá atrás, eu não tomaria 
essa decisão (de abrir sete 
hospitais de campanha). Eu 
investiria nos hospitais regu-
lares. Eu não abriria hospital 
de campanha. No máximo 
eu abriria um hospital. Não 

tínhamos previsão do que 
iria acontecer aqui. Se nos 
Estados Unidos já chegaram 
a mais de 100 mil pessoas, 
imagina o que iria acontecer 
aqui. Foi feito um super di-
mensionamento — destacou 
Ferry ao comentar uma nota 
do colunista Ancelmo Góis, 
do Globo, que citou o temor 
de setores da saúde de que 
quando as unidades ficarem 
prontas elas não servirão 
para pacientes contaminados 
com a Covid-19.

Sem previsão para 
abertura das unidades

Segundo o novo secretário 
de saúde, não há prazo para a 
entrega dos outros cinco hospi-
tais de campanha.

— Essa é uma pergunta di-
fícil (para dar um prazo de 
abertura dos outros hospitais). 
Não adianta eu querer tocar as 
obras em todos os hospitais. 
Tenho que ter o foco aqui (em 
São Gonçalo). Mas, eles vão 
abrir, sim. Vão abrir aos poucos 
— destacou o secretário.

Segunda parcela do auxílio emergencial 
para nascidos em abril foi pago ontem

Secretário de Saúde critica decisão do governo em construir 
sete hospitais de campanha: 'super dimensionamento' A Caixa Econômica Fede-

ral inicia, nesta quinta-feira 
(dia 4), o pagamento em di-
nheiro da segunda parcela 
do auxílio emergencial de 
R$ 600 para cerca de 2,7 mi-
lhões de trabalhadores nas-
cidos em maio, que se cadas-
traram pelo site do banco 
(caixa.gov.br) ou pelo apli-
cativo Caixa / Auxílio Emer-
gencial. São pessoas que não 
recebem o Bolsa Família.

Os saques em dinheiro ti-
veram início em 30 de maio e 
já foram liberados para nas-
cidos em janeiro, fevereiro, 
março e abril — totalizando 
10,3 milhões de trabalhado-
res cadastrados no programa 
de auxílio. A ordem de sa-
ques segue o mês de aniver-
sário dos beneficiários e vai 
até o dia 13 de junho.

Poupança
Nesta segunda parcela, a 

quantia de R$ 600 (ou R$ 1.200 
para mães chefe de família) foi 
depositada diretamente em 
conta digital gratuita da Caixa, 
aberta especialmente para o 
programa emergencial.

Diferentemente do que ocor-
reu na primeira parcela, a regra 
passou a valer também para 
quem tem conta bancária em 
outros bancos.

O dinheiro já estava dispo-
nível nas contas poupanças 
sociais digitais desses traba-
lhadores sem direito a Bolsa 
Família — informais, autôno-
mos, microempreendedores 
individuais e desemprega-
dos sem seguro-desemprego 
— desde o dia 21 de maio. Mas 
não era permitida a retirada 
em espécie.

Secretário Fernando Ferry no hospital de campanha de São Gonçalo

O pagamento do benefício é feito pela Caixa Ecônomica Federal 

 Foto: Fabiano Rocha / Fabiano Rocha
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c o m é r c i o 
do Calça-
dão do Cen-
tro de Nova 
Iguaçu, na 
B a i x a d a 
Fluminen-
se, foi rea-
berto em 
caráter ex-
perimental 

às 7h desta quinta-feira (4). A 
reabertura do comércio do res-
tante do município começa na 
próxima segunda-feira (8), mas 
de forma gradual. Serão três 
etapas com duração de duas 
semanas, cada.

Segundo a prefeitura, a 
circulação máxima de pes-
soas na região será de 5.328 
pedestres. Segundo o secre-
tário de Segurança, Carlos 
Meirelles, o controle será fei-
to em 5 pontos de bloqueios 
acessíveis à população.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

O
"Os pontos de bloqueio total, 

ninguém entra, ninguém sai. Nos 
cinco pontos de acesso, temos 
sensores dotados de uma tecno-
logia que contabiliza todo o cida-
dão que entra e sai dos 5 pontos 
de acesso", explica. "Atingiu o 
limite máximo, é passado um 
rádio para as equipes de campo 
e todos os pontos de acesso são 
bloqueados. Temos um agente 
de desaglomeração, que fica no 
local para orientar o pessoal".

Para a reabertura, os estabe-
lecimentos comerciais devem 
seguir determinações como 
uso obrigatório de máscaras 
por funcionários e clientes, tes-
tagem dos funcionários, adotar 
regimes de escalas, proibir a 
circulação de crianças de até 12 
anos, manter o distanciamento 
de dois metros, fixar cartazes 
com o limite de pessoas em lo-
cal visível e fazer o controle da 
entrada de pessoas.

Comércio no Calçadão de 
Nova Iguaçu reabre em 
caráter experimental

Foto: Divulgação

Para a reabertura, os estabelecimentos comerciais devem seguir determinações como uso obrigatório de máscaras por funcionários e clientes

Os comerciantes também de-
verão fazer filas na entrada com 
piso demarcado, criar horários 
para atendimento exclusivo 
de clientes de grupo de risco 
e priorizar seu atendimento, 
fornecer equipamentos de pro-
teção para funcionários, fazer 
a higienização do local a cada 
duas horas e exigir que clientes 
usam álcool 70% ao entrar e sair 
do estabelecimento.

O que reabre na segunda eta-
pa: salão de beleza; galerias; lojas 
de calçados, bolsas e acessórios; 
lojas de eletrodomésticos, eletro-
eletrônicos e autorizadas.

O que reabre na terceira 
etapa: lojas de vestuário; aca-
demias; shoppings; centros 
comerciais e congêneres.

Em relação a bares e restaurantes, 
a prefeitura informou que eles fun-
cionem com 30% de sua capacidade 
e seguindo regras de higienização.

Sistemas de bandeiras em 
Nova Iguaçu

A Prefeitura de Nova Iguaçu tam-
bém criou um sistema de bandeiras 
para nortear as medidas de relaxa-
mento das restrições.

Bandeira Vermelha: aumen-
to entre 10% e 30% do número 

de casos e ocupação de 80% dos 
leitos de Covid-19. Nesse caso, só 
serviços essenciais como pada-
rias, supermercados e farmácias, 
por exemplo, podem funcionar.

Bandeira Amarela: número de 
casos estabilizados e ocupação 
de leitos abaixo de 80%. Essa 
bandeira permite a retomada gra-
dual das atividades na cidade. A 
prefeitura diz que a cidade está 
atualmente nesta bandeira.

Bandeira Verde: queda signi-
ficativa do número de casos e 
ocupação normalizada dos leitos. 
Nessa fase, serão permitidas todas 
as atividades comerciais.

Nesta quarta-feira, a prefei-
tura de Niterói deu início a um 
esquema de testagem rápida e 
gratuita para a Covid-19, feito 
por meio de um sistema de dri-
ve-thru, em que o passageiro 
não precisa sair do carro para 
ser testado. As estruturas foram 
colocadas em dois pontos da 
cidade: no Skate Parque Carlos 
Alberto Parizzi, em São Francis-
co; e na saída do Túnel Chari-
tas-Cafubá, na Avenida Doutor 
Raul de Oliveira Rodrigues, no 
Cafubá, com 100 exames diá-
rios para ambas locações.

Entre o período das 9h ao 
meio-dia, 49 testes tinham 
sido realizados, com apenas 
dois resultados positivos. 
A assistente administrativa 
Carmen Lúcia Polivier, de 62 
anos, que integra o grupo de 
risco de contágio pela idade, e 
por ser hipertensa, disse que 
não demorou mais de cinco 
minutos a partir do momento 
que entrou na fila dos veícu-
los até o fim do exame.

— A fila estava pequena, 
tinha só uns quatro carros na 
minha frente. Não se perde 
muito tempo para fazer o tes-
te e, lá, não vi possibilidade 

de se formar aglomeração — 
conta Carmen, que, enquanto 
chegava em casa depois de 
fazer o teste, recebeu no celu-
lar o resultado negativo para 
o novo coronavírus.

A iniciativa partiu da prefei-
tura de Niterói, que adquiriu 50 
mil exames rápidos e, em parce-
ria com o Instituto D´Or de Pes-
quisa e Ensino, desenvolveram 
o aplicativo Dados do Bem, no 
qual o usuário se cadastra, pre-
enche um formulário e agenda 
a realização do teste pelo drive 
thru. Para conseguir realizar o 
procedimento, gratuito a qual-
quer morador de Niterói, é ne-
cessário estar cadastrado e com 
o agendamento confirmado, e 
o resultado chega também pelo 
celular alguns minutos depois.

Ao chegar em um dos pon-
tos, o motorista confirma se, de 
fato, fez o cadastro e está agen-
dado e, em seguida, segue para 
o preenchimento de uma ficha 
rápida com um profissional da 
saúde e recebe álcool em gel 
para higienizar as mãos; depois, 
com uma agulha descartável, 
uma pequena amostra de san-
gue é retirada e levada para a 
análise. Feito isso, a pessoa está 

liberada para sair, e, caso o re-
sultado seja positivo, uma série 
de instruções são enviadas pelo 
aplicativo.

Os tipos de exame adqui-
ridos pela prefeitura foram o 
teste rápido sorológico, que, 
de acordo com o protocolo de-
senvolvido pela Fundação Mu-
nicipal de Saúde, Universidade 
Federal Fluminense ( UFF ) e a 
Fundação Oswaldo Cruz, pode 
ser realizado em pessoas com 
sintomas de Covid-19 a partir 
do oitavo dia. O cardiologista 
Rodrigo Alves, de 49 anos, foi 
neste primeiro dia por segu-
rança, pois, apesar de não estar 
na linha de frente do combate, 
continua a ter contato com pa-
cientes no consultório. Depois 
de ter alguns sintomas que po-
dem ser do novo coronavírus, 
ele achou melhor testar.

— Eu fiquei sabendo pelo 
aplicativo Dados do Bem, que 
já circula nos grupos de What-
sApp de médicos. Em 24 ho-
ras, eles já tinham agendado 
meu exame para fazer. O exa-
me foi muito tranquilo, bem 
rápido até, se o processo de-
morou dez minutos, foi muito 
— relata o médico.

Proibido incentivos fiscais para empresas 
envolvidas em corrupção em Nova Iguaçu

Niterói começa sistema de testagem em drive-thru para Covid-19

Projeto de lei de autoria do 
presidente da Câmara Municipal 
de Nova Iguaçu, Felipe Rangel 
Garcia, Felipinho Ravis, deter-
mina que todas as empresas 
comprovadamente culpadas por 
corrupção ou por ato de impro-
bidade administrativa por agente 
público estão proibidas de rece-
ber incentivos fiscais. O texto foi 
aprovado durante sessão ordiná-
ria realizada na última terça, (dia 
2) de forma definitiva, por unani-
midade, e agora seguirá para ser 
sancionado pelo prefeito.

A mesma sessão aprovou em 
segunda discussão outro proje-
to de Felipinho que cria a Car-
teira de Identificação do Autis-
ta para facilitar a identificação 
de pessoas com Transtorno de 

Espectro Autista (TEA), assegu-
rando direitos, inclusive aten-
dimento preferencial.

O vereador Fabio José de Frei-
tas, Fabinho Maringá, agradeceu 
aos pares a aprovação, em vo-
tação definitiva, do seu projeto 
que instituiu as diretrizes gerais 
da Política Municipal de Acolhi-
mento Institucional para Crian-
ças e Adolescentes. O documento 
servirá como garantia do respeito 
aos direitos das crianças e jovens 
de Nova Iguaçu.

No próximo dia 9, terça-feira, 
nova sessão plenária acontece. 
Os e-mails administrativo@cmni.
rj.gov.br e acs@cmni.rj.gov.br são 
as ferramentais digitais da Câma-
ra para receber as mensagens da 
população.
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A mesma sessão aprovou em segunda discussão outro projeto de Felipinho

 Foto: Divulgação



Polícia Ci-
vil procu-
ra dois dos 
líderes de 
uma mi-
lícia de 
J a c a r e -
paguá e 
que foram 
alvos da 
O p e r a ç ã o 

Colônia, realizada na ter-
ça-feira. Os irmãos Sidney 
Willian de Oliveira Barbo-
sa, o Dinei,  e Silvânio de 
Oliveira Barbosa agem no 
Morro do Tirol,  na Fre-
guesia,  Zona Oeste do Rio. 
O Portal dos Procurados 
div ulgou um cartaz com a 
foto dos dois para ajudar 
na localização deles.

Sidney e Silvânio são 
irmãos de Sergio Luiz de 
Oliveira Barbosa, o Sergi-
nho, que era chefe do gru-
po paramilitar até ser mor-
to em março de 2019. Eles 
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A
são considerados foragidos 
da Justiça e são procurados 
pelo crime de promoção, 
constituição, financiamento 
ou integração de organiza-
ção criminosa. 

De acordo com as inves-
tigações, a milícia liderada 
pelos irmãos pratica a ex-
torsão de moradores e co-
merciantes da região, com a 
cobrança de diversas taxas 
ilegais, como "taxa de segu-
rança", transporte ilegal de 
passageiros, venda irregular 
de botijões de gás, desvio de 
sinal de internet e TV a cabo 
(gatonet), além de ser res-
ponsável por vários homicí-
dios. O grupo também ergue 
construções irregulares em 
áreas de proteção ambiental. 

A quadrilha tem a par-
ticipação de quatro PMs, 
que também foram alvos da 
operação. Três deles foram 
presos na terça e Deltz da 
Cruz Fonseca, de 32 anos, 

Polícia Civil procura irmãos 
que foram alvos de ação 
contra milícia de Jacarepaguá

Foto: Divulgação / Disque Denúncia

Sidney Willian de Oliveira Barbosa e Silvânio de Oliveira Barbosa são considerados foragidos da Justiça 

continua foragido, assim 
como os dois irmãos e ou-
tros seis suspeitos de faze-
rem parte do bando.

O grupo que age no Morro 
do Farol é obrigado a prestar 
contas à principal milícia de 
Jacarepaguá, que é chefiada 
por Orlando Oliveira de Araú-
jo, o Orlando Curicica. Desde 
que Orlando Curicica foi peso, 
em outubro de 2017, o PM An-

derson Gonçalves de Oliveira, 
o Andinho, Fabiano Vieira da 
Rocha, o Fabi, e Almir Rogé-
rio Gomes da Silva comandam 
seus negócios na região.

Quem tiver qualquer infor-
mação sobre a localização de 
Sidney e Silvânio e dos demais 
integrantes de fazerem parte do 
grupo paramilitar pode entrar 
em contato através dos seguintes 
canais: WhatsApp do Portal dos 

Procurados: (21) 98849-6099; 
Facebook: www.facebook.com/
procuradosrj; Disque Denúncia: 
(21) 2253-1177; ou ainda pelo apli-
cativo "Disque Denúncia".

O Disque Denúncia afirma que 
o anonimato é garantido e que 
todas as informações que receber 
serão encaminhadas à Delegacia 
de Homicídios da Capital (DHC), 
que investiga a organização cri-
minosa.

Um homem, de 53 anos, que 
não teve a identidade revelada, 
foi preso nesta terça-feira em 
Nova Iguaçu, na Baixada Flu-
minense, suspeito de estuprar 
uma mulher de 21 anos.

De acordo com as primei-
ras informações da vítima for-
necidas para a Polícia Civil, o 
criminoso teria a abordado na 
rua, perguntando se ela queria 
um emprego. Após a resposta 
positiva da mulher, o suspeito 
pediu seu número de telefone 
para contato e disse que ligaria 
para a mesma, caso aparecesse 
alguma oportunidade. 

Nesta terça-feira, o crimi-
noso fez uma ligação para a 
vítima com a proposta do su-
posto emprego, marcando um 
encontro. Ainda segundo a 
polícia, os dois se encontraram 
na rodoviária de Nova Iguaçu e 
pegaram um ônibus, que a víti-
ma diz não lembrar qual era o 
número, nem o destino. 

Já dentro do veículo, a mu-
lher conta que foi obrigada a 
descer junto com o bandido 

numa estrada com matagal, 
porque o mesmo teria falado 
que estava com uma faca no 
bolso. Após descer, o crimi-
noso obrigou a vítima a tirar a 
roupa e a estuprou numa espé-
cie de banco de concreto, em-
baixo de um viaduto. 

A vítima ainda contou aos 
policiais, que o homem deu 
três tapas em seu rosto e dis-
se que se ela contasse alguma 
coisa para alguém, iria matá-la. 

Após retornar para Nova 
Iguaçu, a mulher procurou a 
ajuda da Delegacia Especiali-
zada de Atendimento a Mu-
lher (DEAM), da região, onde 
relatou os fatos. Após buscas, o 
criminoso foi localizado e pre-
so no bairro de Campo Lindo, 
em Seropédica. A delegada ti-
tular da delegacia, Mônica Are-
al, disse que o homem já tinha 
sido preso em 1997 por roubo 
e estupro. 

Bandidos jogam caminhão da Comlurb 
sobre posto de combustível para roubá-lo

Mulher vai a suposta entrevista de emprego e é 
estuprada por homem na Baixada Fluminense Um caminhão da Comlurb 

foi roubado e jogado contra um 
posto de combustíveis do Mara-
canã por bandidos que queriam 
assaltar o estabelecimento, no 
início da madrugada desta quin-
ta-feira. O posto fica na Radial 
Oeste (Avenida Presidente Cas-
telo Branco), na altura da Uerj, 
na Zona Norte do Rio.

De acordo com a Comlurb, o 
veículo, da empresa CS Brasil, que 
presta serviço à companhia, foi 
roubado por volta da 1h30. O au-
tomóvel foi usado para atingir o 
cofre do posto. O motorista e dois 
garis que estavam trabalhando na 
via não foram atingidos.

A Polícia Militar disse que 

agentes do 6º BPM (Tijuca) foram 
acionados, mas quando chega-
ram ao local os bandidos já ti-
nham fugido. Eles fizeram buscas 
pela região, mas não encontraram 
os assaltantes.

O caso foi registrado na 18ª DP 
(Praça da Bandeira).

"Equipes da unidade realizam 
diligências para localizar teste-
munhas e câmeras de segurança 
que possam ajudar a identificar 
os autores do fato. A investigação 
está em andamento", a Polícia Ci-
vil disse, em nota.

A Comlurb informou que já dis-
ponibilizou outro caminhão para 
substituir e retomar os serviços 
que era feito pelo veículo roubado.
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A vítima foi até a Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (DEAM) de Nova Iguaçu

Caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira
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Lançamento

M
enos de um 
mês depois 
de lançar 
"Contigo", a 
atriz e estre-
la da música 
pop Danna 
Paola acaba 

de divulgar a faixa "Sola", 
seu mais novo single, em to-
das as plataformas digitais. 
Ouça e baixe aqui: https://
umusicbrazil.lnk.to/DSola . 
Para a alegria dos fãs da can-
tora mexicana, a música veio 
acompanhada de um vide-
oclipe. Assista aqui: https://
youtu.be/7iMfp4aoCcg .

"Sola" chega para rea-
firmar a posição de Danna 
como uma das cantoras 
mais versáteis da indús-
tria, atualmente. O clipe, 
inteiramente caseiro, e 
gravado com um celular, 
captou por completo a es-
sência da letra.

No início de maio, a artista 
apresentou a canção "Conti-
go", cujo lyric vídeo (https://
youtu.be/302peULVPqA) já 
ultrapassou a marca de 10 
milhões de visualizações. 
Na descrição do vídeo, ela 
divulgou a campanha #Con-
tigoChallenge, com a qual 
conseguiu chegar a lugares 
vulneráveis no México que 
precisavam urgentemente 
de saneamento.

No dia 21 de maio, Danna 
divulgou o clipe oficial de 
"Contigo" (https://youtu.be/
eq4jlAHhFMA), que estreou 
nas primeiras posições do 
YouTube Global, e é reche-
ado de participações pra lá 
de especiais, incluindo Pau-
la Fernandes e Luísa Sonza. 
Além delas, Sebastián Yatra, 
Cali y el Dandee, Greeicy, 

Danna Paola apresenta novo 
single e clipe

Já está no ar mais uma cam-
panha de engajamento online, 
promovida pelo TikTok, aplica-
tivo líder em vídeos de formato 
curto para celular, em parceria 
com o programa “Passa ou Re-
passa”, do SBT, apresentado por 
Celso Portiolli. A competição foi 
anunciada domingo, 31/05, em 
formato inédito devido ao mo-
mento de isolamento social, di-
retamente da casa das pessoas. 
Até o dia 2 de junho, os usuários 
do TikTok puderam escolher 
entre oito desafios pré-selecio-
nados, dentro das categorias 
“Coordenação”, “Força”, “Dança” 
e “Viral” em uma votação aberta. 
A hashtag oficial desta primeira 
etapa é #PassaOuRepassa.

Os quatro melhores desa-
fios, eleitos pela votação do 
público, serão mostrados ao 
vivo no programa e repro-
duzidos pelos participantes 
convidados, Julio Cocielo, 
Tata Estanieck, Flavia Viana e 
Marcelo Zagrandi, no domin-
go seguinte, dia 7. As tradicio-
nais provas do "Passa ou Re-

A humanidade está cada vez 
mais próxima do material, o ter. E 
se distanciando do ser, o imaterial.

E é chegada a hora de lavar a 
alma. Por isso, a Império da Uva 
de Nova Iguaçu levará para In-
tendente Magalhães o enredo 
"Andá Com Fé Eu Vou", que é um 
grito de alerta para que a huma-
nidade compreenda que, com 
gratidão e respeito à diversidade 

e pluralidade à natureza fará sua 
parte e o planeta será salvo.

Para a agremiação de Nova 
Iguaçu, que no próximo Car-
naval desfilará no Grupo 
Especial da Intendente Ma-
galhães, a apresentação do 
enredo aconteceu no dia 1° 
de junho, através de uma live, 
respeitando as normas de se-
gurança contra o coronavírus.

TikTok promove campanha no programa 
“Passa ou Repassa”, no SBT

Em meio à correria de dias cinzentos a 
GRES Império da Uva lança sua sinopse

passa" serão substituídas pelos 
challenges do TikTok. Ao final 
da primeira etapa da ativação, 
o apresentador Celso Portiolli 
irá convidar a audiência para 
participar do #DesafioDosNa-
morados no TikTok, refazendo 
os desafios que foram feitos 
pelos convidados.

Em celebração ao Dia dos 
Namorados, todos os desafios 
farão parte dessa temática e 
deverão ser feitos em casal. 
Enquanto os criadores de con-
teúdo do TikTok estiverem 
reproduzindo os desafios pro-
postos pelo apresentador, uma 
página dentro do aplicativo 
estará disponível entre os dias 
7 e 11 de junho, por onde o pú-
blico poderá escolher seu vídeo 
preferido, e o que receber mais 
likes nesse período, receberá 
um super prêmio: um iPhone 11 
Pro. Um compilado com os me-
lhores vídeos serão usados para 
um comercial do SBT, que irá ao 
ar no Dia dos Namorados.

Texto: Camila Xavier – Approach.

contato@jornalpovo.com.br

Culturando 
Colaboradores: Anderson Lopes e Clinton Paz
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MINGOS LOBO

CONFIRA "SOLA".

Lola Indigo, HRVY, New Hope 
Club, Ester Expósito, Lasso, 
entre outros, também fizeram 
parte do clipe, que já conta 
com mais de 8 milhões de 
views. Todos se juntaram na 
missão do #ContigoChallen-
ge, para espalhar mensagens 
de solidariedade e para pedir 
às pessoas para ficarem em 
suas casas, respeitando o afas-
tamento social imposto pelo 
novo coronavírus.

Aos 24 anos, Danna Paola 
vem se posicionando como 
uma das cantoras e atrizes 
mais destacadas dos últimos 
tempos. Apesar da pouca ida-
de, ela já tem mais de 20 anos 
de carreira no mundo das ar-
tes. Conhecida internacional-
mente por conta de seu pro-
tagonismo na renomada série 
"Elite", da Netflix, uma das 
mais assistidas da plataforma, 
a artista é um verdadeiro su-
cesso em tudo que se propõe a 
fazer, seja na música, no teatro, 
no cinema, ou nas telinhas.

Um dos fortes nomes do 
meio artístico atualmente, 
Danna Paola vem conquistan-
do milhares de fãs mundo afo-
ra. Na música, ela ganhou vi-
sibilidade e notoriedade com 
o hit "Mala Fama", lançado no 
ano passado, que já arrebatou 
a impressionante marca de 
mais de 207 milhões de visu-
alizações em seu clipe oficial.

Com seu pop dançante, ela 
quebra as fronteiras e leva 
sua música para além dos pa-
íses de língua espanhola. Ela, 
que também canta em inglês, 
é um sucesso absoluto aqui 
no Brasil, tendo conquista-
do uma legião de fãs em solo 
verde e amarelo. Classifica-
da pela Broadway como um 
"Orgulho Latino", por seu 
incrível alcance e habilidade 
vocal, Danna Paola promete 
presentear seus fãs com mais 
lançamentos nos próximos 
meses e novas parcerias.

Texto: Luciana Bastos
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a t a c a n t e 
sergipano 
Diego Cos-
ta, que é na-
turalizado 
espanhol, 
foi con-
denado a 
seis meses 
de prisão 
e a pagar 

multa de 543 mil euros por 
fraude fiscal. O atleta teria 
sonegado mais de 1 milhão 
de euros na declaração do 
imposto de renda de 2014, 
no período em que se trans-
feriu do Atlético de Madrid 
para o Chelsea. Naquela oca-
sião, segundo os promotores 
espanhóis, o atleta cometeu 
fraude através de empresas 
internacionais e na gestão de 
seus direitos de imagem. As 
informações foram publica-
das pelo Marca.
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O
Durante audiência reali-

zada nesta quinta-feira, em 
Madri, Diego Costa se de-
clarou culpado e entrou em 
acordo com as autoridades 
para substituir a pena de seis 
meses de prisão por multa 
adicional de 36 mil euros. No 
ano passado, ele pagou 1,14 
milhão de euros para quitar 
dívidas tributárias.

Diego Costa retornou ao 
Atlético de Madrid em 2017. 
Ainda de acordo com a publi-
cação do Marca, o clube adian-
tou pagamento do atleta para 
que pudesse se acertar com a 
Fazenda Espanhola.

O caso do jogador sergipano é 
mais um envolvendo jogadores 
famosos condenados por frau-
de fiscal na Espanha. A lista tem 
Messi, Cristiano Ronaldo, Di Ma-
ria, Modric, Marcelo, Falcao, Mas-
cherano e o treinador português 
José Mourinho.

Diego Costa é condenado a seis 
meses de prisão por fraude fiscal, 
mas faz acordo e pagará multa

Diego Costa faz acordo com justiça espanhola

 Foto: Divulgação/.Atlético de Madrid


