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CORONAVÍRUS

A MP foi publicada diante do 
estado de calamidade pública 
provocado pela pandemia do 
novo coronavírus. A Medida 
diz que a Caixa Econômica 
deve estabelecer os critérios 
para o saque. 

Saque 
emergencial 
do FGTS já 
está liberado

Corpo de PM 
do batalhão
de Copacabana 
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em carro 
incendiado na 
Baixada

FinalmentePolícia

Págs 3Págs 6

jornalpovo.online

VICE PRESIDENTE: Luiz Guedes                                                                      
Violência

 Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

PRESIDENTE: Rogério Sant'Ana 

Págs 4 e 5

O POVOO POVO
É NOSSO!É NOSSO!

M
an

te
nh

a 
su

a 
ci

da
de

 li
m

pa
. N

ão
 jo

gu
e 

pa
pe

l n
o 

ch
ão

.O
lic

i p
on

t.

Eliza Sanches, 
a estrela dos filmes 
adultos Pág 7

G
er

al

Bolsonaro 
ameaça vetar
auxílio 
emergencial em 
caso de aumento 
do valor

 Foto: Divulgação

Pág 3
GA

TA
 D

O

O futuro nasce aqui
Primeira maternidade pública de Queimados é entregue à populaçãoPrimeira maternidade pública de Queimados é entregue à população

Esportes Fluminense 
prepara 
desinfecção 
do CT Págs 8

PRESIDENTE: Rogério Sant'Ana SÁBADO 13 A SEGUNDA 15 DE JUNHO DE 2020 ANO V -Nº2403VICE PRESIDENTE: Luiz Guedes                                                                      
R$1



POLÍTICA

IN
FO PAÍS2

INFOPOVO LTDA
TEL: 3589- 5684             96445-2041TEL: 3589- 5684             96445-2041

Expediente

CNPJ: 19.037.055/0001-02
Av. Graça Aranha, nº 206, sala 301

Email: contato@jornalpovo.com.br

Estado do Rio de Janeiro

CONSELHO EDITORIAL: Rogério Sant'Ana/Antônio Elias Filho/Ernesto da Silva
PROJETO GRÁFICO/DIAGRAMAÇÃO: Renato Ferreira 
DIRETOR DE MÍDIAS: Danilo Santos
DIRETOR DE MARKETING: Antônio Elias Filho

PRESIDENTE: ROGÉRIO SANT'ANA

WWW.JORNALPOVO.ONLINE

VICE PRESIDENTE: LUIZ GUEDES

Sábado 13 a Segunda 15 de Junho de 2020

CORONAVÍRUS
BRASIL
VIDAS SALVAS 396.692  NUMERO DE CASOS  805.649
NUMERO DE ÓBITOS 41.058

RIO DE JANEIRO
VIDAS SALVAS 60.005 NUMERO DE CASOS 75.775
NUMERO DE ÓBITOS 7.363

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

Foto: Divulgação

Brasil tem 
41.162 mor-
tes por coro-
navírus con-
firmadas até 
as 13h desta 
s ex t a - f e i ra 
(12), aponta 
um levanta-
mento feito 
pelo consór-

cio de veículos de imprensa a 
partir de dados das secretarias 
estaduais de Saúde.

O consórcio divulgou na 
quinta-feira (11), às 20h, o 
quarto balanço, com os dados 
mais atualizados das secre-
tarias estaduais naquele mo-
mento. Depois desse balanço, 
seis estados (CE, GO, MG, MS, 

O
PE e RN) e o DF divulgaram 
novos dados.

Veja os dados atualizados às 
13h desta sexta-feira (12):

·  41.162 mortes
·  809.398 casos confirmados
(Na quinta-feira, 11, às 20h, 

o balanço indicou: 41.058 
mortes, 1.261 nas últimas 24 
horas; e 805.649 casos con-
firmados. Desde então, houve 
atualizações em CE, DF, GO, 
MG, MS, PE e RN.)

O s dados foram obtidos 
após uma parceria  inédita 
entre G1,  O Globo,  Extra,  O 
Estado de S.Paulo,  Folha 
de S.Paulo e UOL,  que pas-
saram a trabalhar de forma 
colaborativa para reunir  as 
informações necessárias 

nos 26 estados e no Distri-
to Federal .

O objetivo é que os brasilei-
ros possam saber como está 
a evolução e o total de óbitos 
provocados pela Covid-19, 
além dos números consolida-
dos de casos testados e com 
resultado positivo para o novo 
coronavírus.

Esta quinta-feira foi o ter-
ceiro dia consecutivo em que 
houve mais de mil mortes e 
mais de 30 mil novos casos 
em um intervalo de um dia. O 
Nordeste tem mais casos que 
o Sudeste. São 285 mil casos 
confirmados nos nove esta-
dos, contra 281 mil em Minas 
Gerais, Espírito Santo, Rio de 
Janeiro e São Paulo.

Brasil tem 41.162 mortes por Covid, 
aponta consórcio de imprensa 

RJ ultrapassa a marca de 7 mil mortes
A Secretaria de Saúde do Es-

tado do Rio de Janeiro confir-
mou hoje que 7.138 pessoas já 
morreram em decorrência do 
coronavírus no estado. Os casos 
chegam a 74.373. Há ainda 1.151 
óbitos em investigação, e 273 fo-
ram descartados. Até o momen-
to, entre os casos confirmados, 
57.933 pacientes se recupera-
ram da doença.

A capital é o município com 
mais casos, 38.960. Na sequ-
ência estão Niterói (4.288), São 
Gonçalo (2.622) e Nova Iguaçu 
(2.408). Hoje, o prefeito Mar-
celo Crivella (Republicanos) 
afirmou em coletiva de im-
prensa que os shopping cen-
ters da cidade poderão reabrir 

amanhã, com restrições. O ho-
rário de atendimento será de 
12h às 20h nas lojas, e haverá 
um número de ocupação má-
xima dos estacionamentos e 
espaços. No caso das praças de 
alimentação, a reabertura está 
prevista para a terceira fase da 
retomada de atividades. A rea-
bertura dos shoppings estava 
prevista somente para a se-
gunda fase da flexibilização do 
Rio de Janeiro, mas foi adianta-
da porque os "parâmetros que 
balizam as medidas de afasta-
mento social são favoráveis", 
de acordo com o prefeito. En-
quanto isso, o comércio de rua 
segue sem autorização para a 
retomada das atividades.

A capital é o município com mais casos, 38.960

Foto: Divulgação



p r e s i d e n -
te da Re-
p ú b l i c a , 
Jair Bolso-
naro, afir-
mou na 
sua trans-
m i s s ã o 
ao vivo 
s e m a n a l 

que vetará a prorrogação 
do auxílio emergencial a 
informais por mais duas 
parcelas mensais, caso a 
Câmara dos Deputados 
aumente o valor para além 
dos R$ 300 que o Ministé-
rio da Economia defende 
ser possível pagar.

"Na Câmara, vamos supor 
que chegue uma proposta 
de duas (novas parcelas) de 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDivergências

O
R$ 300. Se a Câmara quiser 
passar para R$ 400, R$ 500, 
R$ 600, qual vai ser a deci-
são minha para que o Brasil 
não quebre? É o veto", disse 
o presidente na quinta-feira 
(11), à noite. "Se pagar mais 
duas (parcelas) de R$ 600, 
vamos ter uma dívida cada 
vez mais impagável."

No vídeo transmitido ao 
vivo, o mandatário susten-
tou que o gasto do governo 
federal com as três parce-
las do auxílio emergencial 
previstas atualmente "deve 
chegar a R$ 150 bilhões". 
Isso porque, segundo Bol-
sonaro, entram na conta 
desembolsos atrasados 
para "o pessoal que está na 
malha fina" e, portanto, não 

Bolsonaro ameaça vetar
auxílio emergencial em 
caso de aumento do valor

Jair Bolsonaro falou ao povo brasileiro por meio de uma transmissão virtual

O presidente do Congresso 
Nacional, senador Davi Alcolum-
bre (DEM-AP), anunciou em sua 
conta no Twitter nesta sexta-
-feira que devolveu ao governo 
do presidente Jair Bolsonaro a 
medida provisória que permitia 
a nomeação de reitores temporá-
rios para universidades federais 
por entender que viola princípios 
constitucionais.

"Acabo de assinar o expedien-
te de devolução da MP 979, que 
trata da designação de reitores, 
por violação aos princípios cons-
titucionais da autonomia e da 
gestão democrática das universi-
dades", disse Alcolumbre em sua 
conta no Twitter.

"Cabe a mim, como presi-
dente do Congresso Nacional, 
não deixar tramitar proposi-
ções que violem a Constituição 

Federal. O Parlamento perma-
nece vigilante na defesa das 
instituições e no avanço da 
ciência", acrescentou.

O texto enviado pelo governo 
ao Legislativo permitia a nome-

ação pelo ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, de reitores 
temporários para universidades 
federais durante a pandemia de 
Covid-19, doença respiratória 
causada pelo novo coronavírus.

O senador Flávio Bolsonaro e o verea-
dor Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) 
pagaram R$ 31 mil em espécie a uma cor-
retora de investimentos para cobrir preju-
ízos de investimentos feitos na Bolsa de 
Valores. O valor foi repassado em maio 
de 2009, período da investigação do Mi-
nistério Público do Rio de Janeiro sobre a 
suposta "rachadinha" no antigo gabinete 

de Flávio na Assembleia Legislativa. A in-
formação foi revelada na noite de quinta-
-feira pelo jornal Folha de São Paulo. 

Carlos Bolsonaro também é investi-
gado pelo MP por suspeita de empre-
gar funcionários fantasmas na Câmara 
Municipal do Rio.

Os dois filhos do presidente relataram à 
Justiça de São Paulo o pagamento em pro-

cessos que moveram contra o Citigroup, 
banco que comprou a corretora Intra, pelos 
investimentos, segundo eles, em desacordo 
com suas orientações. Carlos declarou ter 
repassado R$ 130 mil à Intra, e Flávio, R$ 90 
mil. Em maio de 2009, eles foram informa-
dos de que tinham um débito de R$ 15,5 mil 
cada em razão de perdas ocasionadas pela 
crise financeira de 2008.

Saque emergencial do FGTS já está liberadoAlcolumbre devolve ao Planalto MP que permitia 
nomeação de reitores temporários

Flávio e Carlos Bolsonaro 
pagaram prejuízo a 
corretora com R$ 31 mil
em espécie

Está liberado o saque emer-
gencial do FGTS, o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço. 
A ação ficou estabelecida na Me-
dida Provisória 946, publicada 
no início de abril e autoriza os 
trabalhadores a sacarem até R$ 
1.045 de contas ativas ou inati-
vas do Fundo.

A MP foi publicada diante do 
estado de calamidade pública 
provocado pela pandemia do 
novo coronavírus. A Medida diz 

que a Caixa Econômica deve es-
tabelecer os critérios para o saque. 
No entanto, o banco ainda não 
divulgou o cronograma de aten-
dimento e nem quem pode sacar.

O trabalhador que tiver mais 
de uma conta de FGTS, deve 
sacar primeiro os valores vin-
culados a contratos de trabalho 
extintos e, ainda, a conta que 
tiver o menor saldo. Os saques 
podem ser feitos até 31 de de-
zembro deste ano.

Davi Alcolumbre atendeu ao pedido da maioria dos líderes partidários, inclusive de alguns da oposição

Foto: Roque de Sá / Agência Senado

O banco ainda não divulgou o cronograma de atendimento e nem quem pode sacar

Foto: Reprodução

Foto: Isac Nóbrega/PR

POLÍTICA

IN
FOGERAL 3

Sábado 13 a Segunda 15 de Junho de 2020

teve autorização para rece-
ber o dinheiro.

"Não pode gastar mais R$ 
100 bilhões, não tem como. 
Se fosse possível, gostaria 
de gastar", disse ele, em re-

ferência ao que seria o custo 
de duas parcelas adicionais 
de R$ 600. Antes de iniciar a 
explicação sobre um eventu-
al veto à extensão do auxílio 
emergencial, Bolsonaro che-

gou a comentar que o gasto 
total de recursos dos cofres 
federais com medidas de en-
frentamento à pandemia do 
novo coronavírus "vai chegar 
na casa de R$ 1 trilhão".
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Com capacidade para realizar 500 partos 
por mês e 42 leitos, a unidade funcionará 24h 
por dia. O equipamento deve beneficiar cerca 
de 400 mil moradores da região. A novela so-
bre a unidade, com direito a batalha judicial, 
perseguição e muitas idas à Brasília, durou 
quase 10 anos até o capítulo final.

As mamães queimadenses já podem ficar 
despreocupadas, pois os novos descendentes 
já têm lugar garantido para nascer com confor-

to e qualidade merecidos. Isso porque a Prefeitura de Queimados, por 
meio da Secretaria Municipal de Saúde, inaugurou nesta quinta-fei-
ra (11), a Maternidade Municipal de Queimados. A unidade, que tem 
capacidade para realizar 500 partos por mês, funcionará 24h por dia.

Além disso, o local conta com 42 leitos de internação, dois centros 
cirúrgicos com berço aquecido, berçário pós-parto, salas de medica-
ção e de exames de ultrassonografia e cardiotocografia; consultórios 
ginecológico, pediátrico e de classificação de risco; laboratório de 
análises clínicas, farmácia, atendimento psicológico e acolhimento 
humanizado. O equipamento também oferecerá todos os compo-
nentes da Rede Cegonha, como pré-natal, parto e nascimento, além 
de cartório para registro de nascimento.

Durante a cerimônia de inauguração - que foi transmitida ao 
vivo por conta do isolamento social imposto pela Covid-19 -, esti-
veram presentes diversas autoridades como o Deputado Estadu-
al Max Lemos, o Secretário Estadual de Saúde, Fernando Ferry, o 
Prefeito Carlos Vilela, o Presidente da Câmara, Prof. Nilton Mo-
reira e o Secretário Municipal de Saúde, Osiris Melo. Os vereado-
res Fátima Sanches, Tuninho do Vira-virou, Adriano Moriê, Cinei 
Duarte, Antônio Almeida, Getúlio do Tutu, Jackson Pinto, João 
Pedro, Cacau Nogueira, Júlio do Inconfidência, Maurício do Vila, 
Milton Campos, Paulinho Tudo a Ver, Rogerinho Primo, Wilson 
do Três Fontes também prestigiaram o evento.

Além da Maternidade Municipal, outras três unidades de saúde 
voltadas ao atendimento de gestantes serão entregues à população 
em breve. “Graças a muito trabalho e dedicação do Prefeito Carlos 
Vilela e sua equipe, conseguindo entregar mais uma vez um equipa-
mento  que é direito da população. Logo mais, os bairros Campo da 
Banha, Belmonte e Paraíso serão contemplados com unidades de 
referência para as mamães. Esses locais serão responsáveis por fazer 
todo o acompanhamento, desde o pré-natal até a pediatria para nos-
sos futuros queimadenses”, contou o Deputado Estadual Max Lemos 
ao lado do Secretário do Estado de Saúde, Fernando Ferry.

Emocionado com a inauguração da maternidade pública, o Pre-

feito Carlos Vilela destacou a importância da unidade 
para a cidade. “É muito gratificante poder entregar esse 
equipamento público que vai beneficiar não só a popu-
lação queimadense, mas para regiões vizinhas como 
Cabuçu, Austin, Engenheiro Pedreira e Japeri. Agora, 
nossas mamães não precisarão buscar atendimentos 
em outras cidades, pois terão tudo da melhor qualida-
de bem pertinho de casa. Quero deixar meu agradeci-
mento ao Deputado Estadual, Max Lemos e ao Gover-
no do Estado por ter me ajudado a realizar esse grande 
sonho da população”, destacou o gestor, ao lado do Se-
cretário Municipal de Saúde, Osiris Melo.

As obras de reforma, modernização e ampliação do 
local foram realizadas graças à parceria entre a Prefei-
tura de Queimados, o Governo do Estado do Rio de Ja-
neiro e o Sistema Único de Saúde (SUS) e atende todas 
as normas de acessibilidade, como rampas de acesso 
e elevador nos três pavimentos.

Grávida de oito meses, a mamãe Vanessa Vallada-
res (29) já aguarda ansiosa pelo nascimento da peque-
na Laís Gabrielly na Maternidade Municipal. “É mui-
to bom saber que no momento tão delicado que é o 
parto, poderemos contar com a maternidade na nossa 
cidade. Será maravilhoso demais não ter mais a pre-
ocupação de percorrer aos municípios vizinhos para 
ter o atendimento”, comemorou a moradora do bairro 
Eldorado, que realiza o pré-natal na Clínica da Família 
Miguel Luiz de Carvalho, no mesmo bairro.

A nova unidade funciona 24h por dia. Para receber 
o atendimento médico na maternidade, é necessário 
comparecer ao local (Rua Deusinho Freitas, 13, Centro), 
portando identidade, CPF, comprovante de residência e 
cartão do SUS.

Novela
A Casa de Saúde Bom Pastor, que também sobre-

vivia com recursos públicos, foi perdendo qualida-
de até que entrou em crise financeira e foi obriga-
da a fechar portas em junho 2014. Data em que as 
mamães foram fazer pré-natal e ter seus filhos em 
outros municípios. O então prefeito Max Lemos foi 
muito criticado pelos adversários políticos, que não 
tinham conhecimento da real situação. Para socorrer 
a população, no decorrer de 2015 o governo tentou 
desapropriar o imóvel para construir uma materni-
dade municipal. Começa então uma acirrada batalha 
judicial. O proprietário ou seus representantes exi-
giam o dobro do valor oferecido. A pendenga durou 
muito tempo e a prefeitura venceu a questão. Os ad-
versários políticos do governo continuam com uma 
enxurrada de críticas ao ato. O prédio ficou pronto, 
mas faltavam recursos para equipamentos de última 
geração e profissionais para execução de mais servi-
ços, além da maternidade. Foram muito

as idas e vindas ao Ministério da Saúde em Bra-
sília, mesmo depois que Max foi eleito deputado 
estadual, e também à secretaria de saúde do Esta-
do. Na quinta-feira, dia 11, feriado de Corpus Cristi, 
apesar da população não ter sido convidada, para 
evitar aglomerações em tempos de pandemia, 
muita gente foi assistir a inauguração. “O povo de 
Queimados está de alma lavada. Pessoas que não 
gostam de nossa cidade ou do Max (Lemos) pas-
saram muitos anos humilhando nossa população, 
por não poder nascer aqui”, desabafa dona Marina 
Pereira Santos, 44 anos, que assistiu a tudo do ou-
tro lado da calçada da maternidade.

ESPECIAL

O futuro nasce aqui: 

Com a notícia do primeiro bebê nascido na cidade aumentou a alegria de todos os presentes na inauguração. Dever cumprido...

O primeiro bebê a nascer na Maternidade Municipal Queimados, inaugurada 
nesta quinta-feira (11), é um menino. O pequeno Gael Lucas veio ao mundo por 
meio de parto normal, às 18h38, pesando 2,885 kg e medindo 44 centímetros. Após 
o trabalho de parto, que teve duração de aproximadamente 40 minutos, o choro da 
criança emocionou tanto a mais nova mamãe da cidade, como toda a equipe médi-
ca responsável pelo primeiro nascimento da unidade.

Mãe do bebê número 1 da Maternidade de Queimados, a estudante Laiza Araujo garante 
que o nascimento de Gael foi motivo de alegria e muita emoção. “Iniciei meu pré-natal na 
rede particular, mas decidi dar sequência na Clínica da Família do Belmonte. Minha cunhada 
foi quem escolheu o nome para ficar parecido com o nome do pai, que é Rafael Lucas, e eu 
amei. Meu sonho é poder dar um futuro digno para o meu filho. Estou amando esse mo-
mento, foi tudo mágico, estou apaixonada por ele. Graças a Deus o tive na minha cidade”, 
destacou a mamãe de primeira viagem.

No dia anterior, Laiza teve contrações e buscou atendimento na Maternidade Mariana 
Bulhões, em Nova Iguaçu. Lá, às 3h da manhã, foi orientada a voltar para casa. Nesta quinta-
-feira (11), retornou à unidade, mas não teve atendimento. “Fiquei sabendo pelo meu tio que 
a maternidade de Queimados tinha acabado de ser inaugurada e vim buscar ajuda. A equipe 
me acolheu muito bem e tudo ocorreu muito rápido. A estrutura está maravilhosa e os pro-
fissionais são de excelência. Amei a nova maternidade”, ressaltou.

Gael Lucas é o primeiro bebê a nascer na 
maternidade municipal de Queimados

Com quase 
três quilos, 

menino veio 
ao mundo às 
18h38 desta 
quinta-feira 

(11), por 
meio de par-

to normal.

Primeira maternidade pública de Primeira maternidade pública de 
Queimados é entregue à populaçãoQueimados é entregue à população



Câmara de 
M e s q u i t a 
a p r o v o u 
nesta terça-
-feira (10) 
durante ses-
são extraor-
dinária, um 
projeto de 
lei de auto-
ria do poder 
e x e c u t i v o 

da cidade que autoriza a desa-
fetação de uma propriedade 
pública localizada na co-
munidade do Cebinho, no 
bairro Rocha Sobrinho. No 
local funciona uma empresa 
frigorífica, que expandiu o 
estabelecimento ocupando 
três ruas daquela localidade.

A expansão da empresa 
passa pelas ruas Guimbú, Er-
melinda e Murilo da Concei-
ção. Com a aprovação desse 
projeto, a prefeitura oficializa 
a concessão de um espaço pú-
blico para a iniciativa privada 
no valor de R$ 600 mil reais. 
Esse dinheiro, de acordo com 
o projeto, será usado pela pre-
feitura de Mesquita em obras 
de revitalização na cidade, 
como a integração da Vila 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMesquita

A
Olímpica até Nilópólis e a revi-
talização da Avenida Getúlio de 
Moura, corta todo município 
de Mesquita até Nova Iguaçu. 
Outra justificativa para essa 
desafetação é a geração de em-
pregos para os moradores da 
comunidade do Cebinho, uma 
vez que essa empresa já havia 
realizado uma série de benfei-
torias naquela localidade.

“A aprovação desse projeto 
trará bons frutos para os mora-
dores do Cebinho. Com o au-
mento da empresa serão gera-

Parceria público/privada vai proporcionar
revitalização via com ampliação de ciclovia Mulher e criança morrem 

em grave acidente na Tijuca

Corpo de PM do batalhão de 
Copacabana é encontrado em 
carro incendiado na Baixada

Foto:Divulgação

dos mais empregos ali e isso vai 
ser muito bom. Para Mesquita, 
será bom porque ganharemos 
mais obras de expansão e revita-
lização”, afirma o presidente da 
Câmara de Mesquita, vereador 
Sancler Nininho.

A oposição contestou o proje-
to. Durante a sessão, vereadores 
que não fazem parte da base go-
vernista alegaram que os mora-
dores de dentro da comunidade 
deveriam dizer se querem, ou 
não, que a empresa feche de fato 
essas três ruas.

A Secretaria de Obras de Du-
que de Caxias iniciou nesta quin-
ta-feira (11), feriado de Corpus 
Christi, a demolição do prédio 
de um antigo supermercado no 
bairro Figueira para construção 
da sexta UBS – Unidade Básica de 
Saúde, dentro do programa de 
melhorias e de expansão dos ser-
viços de saúde, iniciado em 2017, 
pelo prefeito Washington Reis. 
Localizada na Rua Solimões, 
esquina com a Rodovia Washin-
gton Luiz, no segundo distrito, 
a nova unidade vai atender os 
moradores da região em várias 
clínicas médicas, a exemplo das 
que já foram entregues.

Quando inaugurada, a UBS 
da Figueira vai funcionar de se-
gunda a sexta-feira com consul-
tórios, atendimento em várias 
áreas, salas de curativo, imuni-
zação e banheiros adaptados 
para portadores de necessidades 

especiais. Os usuários também 
terão acesso aos programas de 
Hipertensão, Diabetes, Pré-na-
tal, Saúde da Mulher, Saúde da 
Criança e Adolescente, Saúde do 
Homem, Saúde do Idoso, Tuber-
culose, Hanseníase, DST/AIDS, 
Imunização e Tabagismo.

A UBS será construída com re-
cursos próprios. As demais foram 
construídas nos bairros Parque 

da Missões, Barro Branco, Can-
gulo, Calundu, com recursos fe-
derais e, na Taquara, em parceria 
com a Coca-Cola.

“Estamos realizando o so-
nhos dos moradores da Figuei-
ra e bairros vizinhos”, disse 
o prefeito Washington Reis, 
acrescentando que a atenção 
básica é o mais importante 
para a saúde da população.

PMs do 20º BPM (Mesquita) 
encontraram, na madrugada des-
ta sexta-feira, o corpo do soldado 
Anderson Pereira Pinto, de 34 
anos, carbonizado dentro de um 
carro incendiado em Nilópolis, na 
Baixada Fluminense. Quando os 
agentes chegaram ao local, na Rua 
Joaquim Máximo Soares 1.414, 
no bairro Olinda, por volta das 3h, 
encontraram o veículo ainda em 
chamas. O Corpo de Bombeiros foi 
acionado e controlou o fogo.

Além do policial militar, que era 
lotado no 19º BPM (Copacabana) 
e morava em Nilópolis, o corpo de 
outra pessoa também estava car-
bonizado dentro do automóvel, 
um Renault Captur vermelho. Ele 
ainda não foi identificado.

De acordo com a ocorrência 
feita pelo 20º BPM, por volta 
da 1h, o PM e dois amigos foram 
cercados por homens armados 
na Travessa Coronel Azevedo 

Júnior, que dá acesso à comuni-
dade da Chatuba, em Mesquita.

Os criminosos teriam reconheci-
do o militar e atiraram contra eles. A 
terceira pessoa que estava com eles 
conseguiu fugir e ligou para o 190, 
relatando a situação.

Dois pms mortos na 
Baixada em 24h

Com a morte do soldado Ander-
son, chega a 22 o número de poli-
ciais militares assassinados no Rio 
neste ano. A 21ª vítima foi o cabo 
Eduardo Claro do Nascimento, da 
UPP Prazeres, que foi morto ontem, 
também na Baixada.

Um grave acidente envolven-
do um carro provocou a morte 
de uma mulher e uma criança 
de 6 anos, na madrugada desta 
quinta-feira, na Tijuca, na Zona 
Norte do Rio. Um homem que 
estava dirigindo o veículo, mari-
do e pai das vítimas, segundo a 
PM, ficou ferido e foi socorrido.

O veículo foi parar na calçada 
da Rua Barão de Mesquita, na 
altura da Rua Ferreira Pontes, 
atingindo um portão de grade, 
um muro e um poste, por volta 
das 3h. As circunstâncias do aci-
dente ainda são desconhecidas.

Bombeiros do quartel de 
Vila Isabel chegaram a ser acio-
nados às 3h55, mas mulher e 

criança morreram no local. O fe-
rido, Mauro Célio de Lima, de 35 
anos, foi levado para o Hospital 
Souza Aguiar, no Centro do Rio. 
Ele é o marido e pai das vítimas, 
de acordo com a TV Globo. 

Uma faixa da via foi interdi-
tada no trecho, de acordo com o 
Centro de Operações Rio (COR). 
A Polícia Militar isolou o local 
até a chegada da perícia. Os 
corpos das vítimas, ainda não 
identificadas, foram removidos 
pouco antes das 8h.

De acordo com a 20ª DP 
(Vila Isabel) o caso foi regis-
trado e diligências estão em 
andamento para apurar as cir-
cunstâncias do fato.

Prefeitura de Duque de Caxias inicia construção 
de mais uma unidade básica de saúde

Homem é morto a tiros em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense

Fotos: Divulgação/SMO
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Quando inaugurada, a UBS da Figueira vai funcionar de segunda a sexta-feira com consultórios

POLÍCIA

Foto: Reprodução da TV Globo

Carro ficou destruído após a colisão, que deixou mãe e filho, de apenas 6 anos, mortos

Soldado Anderson Pereira Pinto



PARA TODOS
Ao vivo

G
rupo Nosso 
S e n t i m e n t o 
realizou sua 
primeira live 
para animar 
os fãs que es-
tão em qua-
rentena. Com 

objetivo social e beneficente, 
o encontro do grupo acon-
teceu na  sexta, 12 de junho,  
às 18h, sob o nome de Roda 
de Samba Original Ontem e 
Hoje,  e acontecerá apenas 
no canal oficial do grupo, 
além de carimbar também 
a comemoração da grande 
fase que estão vivendo. 

A transmissão ao vivo 
foi de mega importância 
para o cenário musical do 
pagode, pois a live teve 
um objetivo - a não disse-
minação da profilaxia. O 
grupo contou apenas com 
5 músicos que acompa-
nharam os artistas. 

Vale ressaltar que a live 

Grupo Nosso Sentimento faz sua
 primeira live solidária a pedido dos fãs

Um mini-festival para celebrar o amor à distância

“Punga, Crioula” é o enredo da Acadêmicos 
do Engenho da Rainha para 2021

A Gata do Povo de hoje é 
uma estrela de cinema co-
nhecida por muitos homens. 
Eliza Sanches, mundialmen-
te conhecida por ser atriz 
de filmes adultos e ganha-
dora até mesmo de prêmios 
dentro do gênero, veio aqui 
matar a saudade dos fãs por 

Eliza Sanches, a estrela 
dos filmes adultos

foto, já que não tem como gra-
var filmes devido a pandemia.

Moradora da Zona Norte 
do Rio, ela também é leitora 
do Jornal Povo.

“Tinha o desejo de sair nas 
páginas do jornal desde a época 
que eu era modelo. Hoje eu reali-
zo esse sonho”.

Culturando 
Colaboradores: Anderson Lopes e Clinton Paz

Duda Beat se une a Nando 
Reis e a dupla Anavitória para 
Live dos namorados, que acon-
tecerá no dia 12 de junho, sexta. 
Nesta data a musa da sofrência 
pop – Duda Beat fará sua primei-
ra live oficial ao lado do cantor e 
da dupla para celebrar o amor e 
suas formas – à distância.

Para saber mais, ter acesso a 
fotos e mais conteúdos, acesse 
o site da bpmcom: http://bpm-
com.com.br\dia-dos-namora-
dos-com-mini-festival-do-a-
mor-a-distancia\

Instagram: @soubpmcom 
http://Instagram.com\soubpm-
com

Twitter: @soubpmcom http://
twitter.com\soubpmcom

Inspirada na nova onda tecno-
lógica do momento, a escola de 
samba Acadêmicos do Engenho 
da Rainha tida como a “Primeira 
Academia do Samba”, e que no 
último Carnaval foi a quarta co-
locada, no então chamado Grupo 
Especial da Intendente Maga-
lhães, referente às agremiações 
que desfilam na terça de Carna-
val, fez uma live em seu Insta-
gram para lançar o seu enredo 
para 2021 – “Punga, Crioula”.

“Punga, Crioula” é um pas-
seio por São Luiz do Maranhão 
com todos os seus encantos e 

magia, e por entre os tambores 
de crioula. Segundo o carnava-
lesco Léo Jesus, que desenvol-
verá o enredo, a Acadêmicos do 
Engenho da Rainha fará uma 
viagem encantadora na única 
capital fundada por franceses.

Com influências indígena, 
francesa, holandesa e africana, 
“Punga, Crioula” é o resulta-
do de lendas e mistérios que 
emergem das águas que ro-
deiam São Luiz. Valerá conferir, 
na terça-feira de Carnaval, as 
pretensões dessa querida esco-
la rumo ao Grupo de Acesso.

Foto: Divulgação
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teve cunho beneficente. Os 
artistas arrecadaram verba 
e donativos para institui-
ções carentes e, na trans-
missão eles explicaram ao 
público como fazer para 
participar da doação. 

Os presentinhos e as rosas 
foram oferecidas às namora-
das, pois o Grupo Nosso Sen-
timento cantou muita música 
romântica para os apaixona-
dos. Os artistas fizeram duas 

horas de live, contando com 
um repertório com aproxima-
damente cinquenta músicas. 

O repertório, de certa forma, 
contou a história de muitos 
casais, esse é o forte do Grupo 
Nosso Sentimento. O grupo 
passeou por antigos e novos 
sucessos. como "Sonho de 
Amor", "Fora da Lei", "Namoro 
escondido", "Pele na Pele", "Por 
amar você",  entre outras músi-
cas que estiveram no setlist. 
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Fluminen-
se plane-
ja para a 
p r ó x i m a 
s e m a n a 
os testes 
de corona-
vírus no 
elenco e a 
d e s i n f e c -
ção do CT 

Carlos Castilho. O período de 
confinamento com treinos de 
casa foi prorrogado pela direto-
ria até sábado, mas jogadores e 
membros da comissão técnica 
que estão em outras cidades já 
foram comunicados para vol-
tarem ao Rio de Janeiro até do-
mingo. As medidas são neces-
sárias antes de um retorno das 
atividades no centro de treina-
mento, mas a decisão será to-
mada só após os resultados.

Mesmo sem concordar com 
a volta aos treinos presenciais 
diante da curva ainda alta da 
pandemia do coronavírus no 
Rio de Janeiro – foram mais 225 
mortes e 1.402 casos na última 
quinta-feira –, o Fluminense 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

O
pode ficar "de mãos atadas" com 
a aprovação do governo ao pro-
tocolo montado pela Ferj para 
o retorno do futebol, decisão 
que está prevista para aconte-
cer nesta sexta-feira. Por isso, o 
clube iniciou um planejamento 
para definir uma forma segura 
de retomar a rotina.

O GloboEsporte.com apurou 
que o clube, preocupado com 
a saúde dos atletas e funcioná-
rios, contratou uma consultoria 
de especialistas, com médicos 
e infectologistas, e vem reali-
zando várias reuniões para ela-
borar os procedimentos inter-
nos que serão adotados. Todo 
o processo de desinfecção do 
CT, por exemplo, já foi orga-
nizado e está previsto para os 
próximos dias. O local foi o es-
colhido para os exames soro-
lógicos, que devem ser feitos 
segunda ou terça-feira.

A diretoria usou parte dos R$ 
220.170,00 arrecadados pela 
venda simbólica dos 28.080 
ingressos do "jogo do tetra", re-
prisado pela TV Globo no dia 
31 de maio, para comprar os 

produtos orientados e os apa-
relhos para aplicação dos testes 
descartáveis, que custam cerca 
de R$ 150. Com os exames nas 
dependências do clube, a visão 
é que será melhor para manter 
o controle, além de ter um custo 
menor do que realizar em clíni-
cas particulares. A intenção tam-
bém é testar familiares e pessoas 
do convívio dos atletas.

Dos quatro grandes do Rio, 
o Fluminense será o último a 
testar os jogadores. A diretoria 
entendia que não fazia sentido 
examinar os atletas enquanto 
confinados em suas casas, mas 
agora planeja aos poucos o re-
torno diante da iminente volta 

Fluminense prepara desinfecção 
do CT e testes de coronavírus para 
os jogadores na próxima semana

do Campeonato Carioca. Na úl-
tima terça, o Sindicato dos Atle-
tas de Futebol do Estado do Rio 
de Janeiro (Saferj) solicitou à 
Ferj que seja dado um período 
de 15 dias de pré-temporada a 
todos os clubes antes do reiní-
cio do Estadual.

Preocupação entre jogadores
No Rio, há jogadores favorá-

veis à volta imediata do futebol, 
mas há outros que são contra. 
Henrique, por exemplo, se ma-
nifestou no Instagram na última 
quinta-feira pedindo para as pes-
soas continuarem em casa e se 
mostrando preocupado com a 
atual situação no país:

– (...) Assim como todo tra-

balhador, nós no mundo do fu-
tebol, tá (sic) doido pra voltar, 
é óbvio, mas ninguém aqui é 
doido de voltar de forma irres-
ponsável, ignorando o núme-
ro ainda crescente de mortes, 
atropelando as fases que NE-
CESSARIAMENTE TEMOS QUE 
RESPEITAR pra termos sucesso 
nessa batalha – escreveu em 
parte do depoimento.

No fim do mês passado, Gil-
berto também chegou a postar 
nas redes sociais que perdeu 
um tio em meio à pandemia. 
Luiz Alberto, o "Seu Neném", 
como era conhecido, foi uma 
das mais de 40 mil vítimas do 
coronavírus no Brasil.

 Foto: Lucas Merçon / Fluminense FC

Volta aos treinos presenciais dependerá dos resultados dos exames


