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CORONAVÍRUS

Dinheiro
Terceira parcela do 
Auxílio Emergencial 
para informais 
começa a ser paga 
neste sábado

Polícia
Homen empurra mulher 
do 12º andar de prédio 
e depois se joga 

Linha Direta
Conheça os pré-candidatos 
a vereador de sua cidade:
Irmã Cida - MDB - Mesquita
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Cidades

A boa notícia é que essa potencial 
fórmula contra o novo coronavírus 
(SARS-CoV-2) já está sendo testada 
em humanos no Brasil e também na 
África do Sul, depois de testes iniciais 
positivos no Reino Unido. 
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Coronavírus
Vacina testada 
no Brasil feita 
em Oxford tem o 
melhor resultado

 Foto: Divulgação

Pág 7

jornalpovo.online

Violência ENTREVISTA COM PRÉ-CANDIDATOS À PREFEITURA DE BÚZIOS

R A Q U E L  R A Q U E L  S TA S I A K I

R$1

BÚ
ZI

OS

Pré-candidato a prefeito de Búzios. Ficha limpa, já foi vereador, vice-prefeito e 
também passou pelas secretarias de saúde e administração da cidade. "Vamos 
melhorar nossa saúde e organizar os serviços prestados à população. "Gerar empregos 
também é prioridade".

VICE PRESIDENTE: Luiz Guedes                                                                      
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PRESIDENTE: Rogério Sant'Ana 

O POVOO POVO
É NOSSO!É NOSSO!
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Alexandre Martins:  
Por um governo transparente Por um governo transparente 
e participativo e participativo   
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Com
Rogerio Sant'Ana

Linha DiretaLinha Direta

Sou a irmã Cida, pré-candidata à vereadora do município 
de  Mesquita, psicóloga, despachante documentalista, diplo-
mata civil, capelã e missionária internacional com cidadania 
americana. Tenho projetos já vigentes em Mesquita como 
o "Projeto Mãos à Horta", um piloto feito com a idéia de ser 
implantado em todos os 5 CRAS da cidade e em escolas mu-
nicipais.são hortas orgânicas, comunitárias e sustentáveis. 
Elas serão cuidadas por usuários do serviço de convivência 
e também por alunos e profissionais da educação de Mes-
quita, sendo monitorados por especialistas da área como 
agrônomos e equipe da Emater. O 1° piloto foi feito no CRAS 
Banco de Areia, na rua Ibicuíba, 48.

Também estou implantando o projeto maosaobra.org.br , 
onde serão feitas oficinas de geração de renda tais como cabe-
leireiro, fotografia, barbeiro e outros juntamente com  o vesti-
bular comunitário, aulas de jiu-jitsu, capoeira, xadrez, zumba, 
ginástica funcional e também a guarda florestal mirim totali-
zando 30 oficinas de capacitação onde a inauguração se dará 
logo após a liberação da Covide-19 aos usuários. Fica localiza-
da na rua Magno de Carvalho, 1302 no antigo CRAS da Chatu-
ba. Essa é a continuação de uma plataforma que há mais de 10 
anos venho atuando, que nada mais é que a socialização de 
usuários que querem mais que uma cesta básica, querem dig-
nidade e mais cidadania, direito adquirido. Será levado para 
todos os bairros de Mesquita, formalizando polos de capacita-
ção dentre outros projetos que fazem parte do meu plano de 
acão e atuação na Câmara dos Vereadores. VEM COMIGO...!

Irmã Cida
CONHEÇA OS PRÉ-CANDIDATOS A VEREADOR DE SUA CIDADE



Caixa Eco-
n ô m i c a 
Federal vai 
começar a 
pagar a ter-
ceira parcela 
do Auxílio 
Emergencial 
para quem 
se inscreveu 
pelo aplica-

tivo a partir deste sábado (27). 
Até o dia 4 de julho, mais de 40 
milhões de brasileiros terão os 
R$ 600 reais creditados de acor-
do com o mês de nascimento na 
conta digital do Caixa Tem.  

Confira abaixo os 
calendários:

Calendário dos depósitos
27 de junho – nascidos em ja-

neiro e fevereiro (pagamento do 
1º lote da terceira parcela / do 2º 
lote da segunda parcela / e do 4º 
lote da primeira parcela);

30 de junho – nascidos em 
março e abril (pagamento do 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDin Din

A
1º lote da terceira parcela / do 2º 
lote da segunda parcela / e do 4º 
lote da primeira parcela);

1º de julho – nascidos em maio 
e junho (pagamento do 1º lote da 
terceira parcela / do 2º lote da 
segunda parcela / e do 4º lote da 
primeira parcela);

2 de julho – nascidos em julho 
e agosto (pagamento do 1º lote 
da terceira parcela / do 2º lote da 
segunda parcela / e do 4º lote da 
primeira parcela);

3 de julho – nascidos em se-
tembro e outubro (pagamento 
do 1º lote da terceira parcela / do 
2º lote da segunda parcela / e do 
4º lote da primeira parcela);

4 de julho – nascidos em no-
vembro e dezembro (pagamento 
do 1º lote da terceira parcela / do 
2º lote da segunda parcela / e do 
4º lote da primeira parcela)

Calendário para saques
18 de julho – nascidos em ja-

neiro (1º lote da terceira parcela 
/ do 2º lote da segunda parcela / 

e do 4º lote da primeira parcela);
25 de julho – nascidos em feve-

reiro (1º lote da terceira parcela / 
do 2º lote da segunda parcela / e 
do 4º lote da primeira parcela);

1º de agosto – nascidos em 
março (1º lote da terceira parcela 
/ do 2º lote da segunda parcela / 
e do 4º lote da primeira parcela);

8 de agosto – nascidos em abril 
(1º lote da terceira parcela / do 2º 
lote da segunda parcela / e do 4º 
lote da primeira parcela);

15 de agosto – nascidos em 
maio (1º lote da terceira parcela / 
do 2º lote da segunda parcela / e 

Terceira parcela do Auxílio 
Emergencial para informais 
começa a ser paga neste sábado

 Foto: Divulgação

Até 4 de julho, mais de 40 milhões de brasileiros terão os R$ 600 reais creditados de acordo com o mês de nascimento na conta digital do 

do 4º lote da primeira parcela);
29 de agosto – nascidos em ju-

nho (1º lote da terceira parcela / do 
2º lote da segunda parcela / e do 
4º lote da primeira parcela);

1º de setembro – nascidos em 
julho (1º lote da terceira parcela / 
do 2º lote da segunda parcela / e 
do 4º lote da primeira parcela);

8 de setembro – nascidos em 
agosto (1º lote da terceira parcela 
/ do 2º lote da segunda parcela / e 
do 4º lote da primeira parcela);

10 de setembro – nascidos 
em setembro (1º lote da terceira 
parcela / do 2º lote da segunda 

parcela / e do 4º lote da primeira 
parcela);

12 de setembro – nascidos em 
outubro (1º lote da terceira parce-
la / do 2º lote da segunda parcela 
/ e do 4º lote da primeira parcela);

15 de setembro – nascidos em 
novembro (1º lote da terceira 
parcela / do 2º lote da segunda 
parcela / e do 4º lote da primeira 
parcela);

19 de setembro – nascidos em 
dezembro (1º lote da terceira 
parcela / do 2º lote da segunda 
parcela / e do 4º lote da primeira 
parcela);

O Conselho Nacional de Trân-
sito (Contran) prorrogou por tem-
po indeterminado os prazos para 
motoristas recorrerem de multas, 
regularizarem documentos e re-
novar a habilitação. O Detran.RJ 
informou nesta sexta-feira que 
segue a determinação nacional e 
todos esses procedimentos con-
tinuam interrompidos no estado. 
Desde o início da pandemia, em 
março, os prazos foram suspensos 
ou adiados pelo Detran para que a 
população não fosse prejudicada 
com as medidas de segurança sa-
nitária. Veja alguns casos abaixo:

CNH OU PPD VENCIDAS
Os condutores podem diri-

gir com a carteira de habilita-
ção ou a Permissão Para Dirigir 
(PPD) vencidas a partir de 19 de 
fevereiro de 2020. Eles não se-
rão penalizados por isso.

VEÍCULOS NOVOS
Os proprietários de veículos 

novos poderão dirigir automóveis 
sem placa. A medida se aplica a 
veículos adquiridos a partir do úl-

timo dia 19 de fevereiro e neste 
momento de crise não há prazo 
para terminar. Nesses casos, é pru-
dente que os proprietários andem 
com a Nota Fiscal de compra do 
veículo e a sua identidade.

COMPROU VEÍCULO 
USADO?

Quem comprou veículos usa-
dos também fica desobrigado de 
iniciar o processo de registro do 
novo Certificado de Registro do 
Veículo (CRV) no Detran.

TRANSFERÊNCIA DE 
PROPRIEDADE

O Detran suspendeu a apli-
cação da multa administrativa 

do artigo 233 do CTB (Código 
de Trânsito Brasileiro) nas 
Transferências de Proprieda-
de. Dessa forma, quem fizer 
o registro da TP após o prazo 
de 30 dias dado pelo CTB não 
será penalizado.

LICENCIAMENTO
O prazo de licenciamento de 

2020 já está prorrogado. Lem-
brando que o licenciamento 
anual é a busca do Certificado 
de Registro e Licenciamento 
de Veículo (CRLV), aquele do-
cumento verde, nas unidades 
do Detran. Fique ligado nas 
redes sociais e no site para pos-
síveis novas alterações.

Após flexibilização, isolamento social cai ainda 
mais, e Rio volta a ter congestionamentos

Prazos para renovação de carteira de motorista e 
emplacamentos permanecem suspensos Não dá para dizer que o carioca 

abandonou de vez o isolamento 
social, mas, à medida que a prefei-
tura flexibiliza as restrições, cenas 
que tinham se tornado raras na 
cidade começam novamente a fa-
zer parte do cotidiano. Junho está 
chegando ao fim registrando picos 
de mobilidade durante a pandemia 
da Covid-19. No último dia 10, o 
Rio chegou a registrar 6,1 quilô-
metros de congestionamentos, 
na véspera do feriado de Corpus 
Christi. E, no fim da tarde de on-
tem, ambulantes voltaram a cir-
cular entre carros parados numa 
engarrafada Avenida Brasil.

— O carioca está saindo mais de 
carro. Às vezes, sem destino, simples-
mente para dar uma volta. É cedo 
para dimensionarmos o impacto da 
terceira fase de retomada de ativida-
des (prevista para a próxima quar-
ta-feira, quando o comércio de rua, 
academias, bares e restaurantes de-
verão ser reabertos), mas ainda não 
deveremos ter os engarrafamentos 
do período pré-pandemia. O trânsi-
to vai aumentar, porém a decisão do 
município de adiar a volta às aulas na 
rede pública para o fim de agosto ou 
o início de setembro vai dar um alívio 
— disse o coordenador do Centro de 
Operações Rio (COR) da prefeitura.

Detran-RJdiz que prazos estão suspensos no Rio

Foto: Agência O Globo

Ambulantes circulam entre carros parados na congestionada Avenida Brasil

Foto: Domingos Peixoto / Agência O Globo
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Jornal Povo fez uma entrevista com Alexandre Martins, pré-
-candidato a prefeito de Búzios. Alexandre é casado, pai e tra-
balhou por 20 anos no ramo da construção civil. Ficha limpa, na 
carreira política ele já foi vereador de 2005 a 2008, logo depois 
chegou a ser vice-prefeito de Búzios entre 2009 a 2012 e também 
passou pelas secretarias de saúde e administração da cidade.

Nessa nova tentativa pela cadeira da gestão municipal da cida-
de, Alexandre afirma que está motivado e com o pensamento de 
praticar uma nova política na cidade. Ele também diz que o fato 

de ter chegado tão perto de ser prefeito nas eleições de 2016 o despertou a vonta-
de de fazer mais, e que por isso entrou novamente na disputa desse ano.

ESPECIAL - MUNICÍPIOS

Benefícios proporcionados à população

Alexandre Martins:  
Por um governo transparente 
e participativo 

JORNAL POVO - Que sentimento lhe move a dispu-
tar a prefeitura da cidade de Búzios e o que lhe faz acredi-
tar que sairá vitorioso deste pleito?

ALEXANDRE MARTINS -  “Disputei a minha elei-
ção para prefeito em 2016 e fui considerado eleito. Entre 
os aptos eu fui o primeiro e o TSE me anunciou como 
eleito. E isso me motivou porque eu fiz uma campanha 
limpa, acreditando na mudança e acho isso importante, 
a nova política, não ficar fazendo o toma lá dá cá. E acre-
dito muito, pois nosso grupo tem sido um grupo forte, 
um grupo de juventude que veio e que está acreditando 
muito com uma mentalidade diferente, uma mentali-
dade de querer fazer mudança. Uma cidade que tem um 
recurso muito grande e muito mal administrada. Vemos 
aí a instabilidade que tivemos nesses quatro anos, onde 
o prefeito saiu várias vezes por ser ficha suja. Então eu 

acredito muito na nova política, a política de renovação 
que estamos trabalhando que terá sucesso”.

JORNAL POVO -  Você já exerceu diversos cargos pú-
blicos, inclusive de vereador e vice- prefeito e se preserva 
como político ficha limpa. Qual é a fórmula?

ALEXANDRE MARTINS – “A fórmula para ser fi-
cha limpa é ter muita responsabilidade com a coisa 
pública, quem está ali é funcionário da população e 
precisa prestar contas disso. Honestidade não é favor, 
é obrigação. A fórmula é ter cautela, ter cuidado. Sa-
ber o que está fazendo”.

JORNAL POVO - Quais, em sua avalição, são os prin-
cipais problemas enfrentados pela população da cidade e 
o que fazer para solucionar?

ALEXANDRE MARTINS -  Na minha avaliação, de 
cara é a saúde. Nós temos uma série de problemas no 
setor. Hoje na pesquisa é o que mais tem rejeição. O mo-
tivo é a falta de investimento. Não temos maternidade, 
não temos centro de imagem, precisamos de um P.U. 
mais ampliado na Rasa, tem que ter leitos, laboratórios, 
e não vemos isso. Vemos muito investimento em praças 
e enquanto isso as ruas estão esburacadas e isso tem in-
comodado muito à população. Aliás, outra coisa que está 
deixando a desejar na nossa cidade é o saneamento bási-
co. Isso é fundamental para nossa cidade, que é turística 
e está sendo jogado esgotos nas praias. Isso tem afetado 
diretamente o nosso turismo. Outro problema é falta de 
emprego, porque se investe pouco em turismo. Até hoje 
não se tem uma rodoviária decente na cidade. É uma 
falta de ordenamento, pois é onde o turismo entra e isso 
tumultua muito. A ordem urbana é preciso. Impedir que 
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Honestidade 
não é favor,
 é obrigação

caminhões de carga e descarga circulem o dia inteiro. 
Uma melhor  distribuição de serviços.  

JORNAL POVO - Onde você identifica as princi-
pais deficiências da atual administração da cidade?

ALEXANDRE MARTINS – Falta de transpa-
rência. Tanto que responde a inúmeros processos. 
A instabilidade de um prefeito que concorreu com 
liminar e várias vezes saindo do mandato e voltou 
com tantas liminares. E essa instabilidade não deixa 
dar sequência a uma gestão, óbvio. E acho também 
que a participação da população na escolha de onde 
investir o recurso público é fundamental. Esse dis-
tanciamento é muito ruim. Esse governo só faz obras 
no período eleitoral. E ainda faz obras erradas.

JORNAL POVO - Você considera o orçamen-
to municipal suficiente para a realização de 
uma gestão eficiente?

ALEXANDRE MARTINS -  Búzios nunca teve 
problema com falta de recursos. Nós temos para esse 
ano R$ 310 milhões para 40 mil habitantes. Um recurso 
muito alto. E repito: A gestão não sabe gerir esse recurso 
naquilo que a população mais precisa. Temos escolas 
que, uma tem ar-condicionado e a outra nem ventila-
dor tem. Vimos também, infelizmente, problema na 
distribuição de cestas básicas e na compra delas, um su-
perfaturamento que o Ministério Público ainda está in-

vestigando. Búzios tem sido noticiada com coisas ruins 
para à população. Desvio disso, gasto excessivo daquilo. 
Nunca faltou recursos para a cidade, mas falta gestão.

JORNAL POVO -   A recente pandemia expôs 
muita deficiência na saúde, principalmente na aten-
ção básica que é responsabilidade das cidades. Como 
pretende estruturar o sistema de saúde na cidade?

ALEXANDRE MARTINS – A pandemia só veio 
para colocar a cereja num bolo que já estava ruim. 
Hoje não temos um centro de Imagem. Tem que co-
locar o paciente numa ambulância e levá-lo para o 
município vizinho para fazer uma tomografia. Falta 
uma policlínica nova. Reformaram a antiga, mas não 
adianta. Precisamos de uma nova. Tem que ter um 
polo de atendimento para saúde, tem que ter ma-
ternidade. É muito importante quando você enca-
minha o serviço para os bairros que mais precisam. 
Tudo que a população tem que fazer é ir para o hos-
pital, e na verdade você acaba os sobrecarregando. 
Se o serviço ficar mais próximo da população e com 
qualidade, isso com certeza desafoga o hospital.

JORNAL POVO -  Turismo é uma importante 
fonte de recursos para cidade. Quais são seus proje-
tos para fortalecer o setor?

ALEXANDRE MARTINS – Turismo é o que 
move a cidade. Se não temos turismo nada funcio-

na. É importante investir no turismo. É importante 
criar a BÚZIOS TOUR, que inclusive é algo que temos 
discutido, para que ela tenha mais autonomia. É im-
portante a divulgação, propaganda, participação das 
feiras. Isso também passa por uma infraestrutura da 
cidade. O turista quando vem não fica só nas praias. 
Ele vai para o turismo ecológico, setor cultural. Uma 
agenda de eventos também é importante. Quando se 
organiza a cidade e recebe bem o turista, ele vai sair 
falando bem da cidade. Acredito que com esse novo 
modelo da BÚZIOS TOUR vai ser muito melhor.

JORNAL POVO -  O que a população de Búzios 
pode esperar se você for empossado como prefeito 
em janeiro de 2021?

ALEXANDRE MARTINS – Pode esperar de 
mim muita transparência, muita luta, muito tra-
balho e muita dedicação. Acredito em um trabalho 
técnico, e isso é o que eu acho que a população 
espera. Tem que ter resultado, tem que ter meta 
e de fato um bom trabalho das secretarias como 
um todo. Búzios precisa cuidar das praias, cuidar 
do meio ambiente. E isso tudo é um conjunto. Pre-
cisamos de um espaço cultural. E podem esperar 
de mim, com certeza a maior dediação do mundo. 
Nosso objetivo é deixar um legado. A Búzios de 
2020 ficará para trás e trabalharemos a  Búzios de 
2021 para ser  completamente diferente num futu-
ro próximo. Será um ano de sucesso e realizações. 



Polícia Civil 
do Rio instau-
rou inquérito 
para apurar 
as circunstân-
cias da morte 
do casal Ro-
sângela de Oli-
veira Pinto, 53 
anos, e Elias 
Santos da 

Silva, 51, mortos na madrugada 
desta sexta-feira, no bairro Icaraí, 
na Zona Sul de Niterói. Segundo 
informações iniciais, o homem 
teria assassinado a mulher ao 
jogá-la do 12º andar do prédio e 
em seguida cometido suicídio se 
jogando do mesmo local. O caso 
ocorreu por volta de meia-noite, 
no imóvel localizado na Rua Ál-
vares de Azevedo.

Rosângela e Elias eram namo-
rados, segundo informações da 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBarbárie

A
polícia. Vizinhos relataram ba-
rulhos de discussão dentro do 
apartamento que a mulher era 
dona. Na briga, Elias jogou o cor-
po da namorada do 12º andar e, 
em seguida, se jogou. Objetos 
também foram arremessados 
do local, que teve o vidro do pa-
rapeito da varanda quebrado. 

As investigações são da De-
legacia de Homicídios de Ni-
terói (DH-Niterói) e a principal 
linha é de feminicídio seguido 
de suicídio. Segundo a polícia, 
o apartamento da vítima esta-
va com objetos revirados, o que 
aparentemente aponta para si-
nais de uma briga.

Homem empurra mulher do 12º andar 
de prédio e se joga em seguida em Icaraí

Foto: WhatsApp

A Polícia Civil vai indiciar o 
homem apontado como o chefe 
do tráfico de drogas da Vila dos 
Pinheiros, uma das 16 favelas 
do Complexo da Maré, na Zona 
Norte do Rio, pela morte de 
Kauã Vitor, de 11 anos, baleado 
na cabeça, nesta quinta-feira. O 
Portal dos Procurados oferece 
R$ 1 mil por informações que 
levem a Thiago da Silva Folly, 
conhecido como TH.

Kauã morreu após ser bale-
ado na cabeça e chegou a ser 
socorrido no Hospital Souza 
Aguiar, no Centro, mas, de acor-
do com a Secretaria Municipal 
de Saúde, "não resistiu aos fe-
rimentos e faleceu". De acordo 
com familiares,  a vítima teria 
sido atingida acidentalmente 

quando outro menor de idade 
estava com uma arma. Ele foi ba-
leado em frente à sua residência.

Nesta tarde, a Delegacia de 
Homicídios da Capital infor-
mou que não foi possível re-
alizar a perícia no local onde 
Kauã foi baleado por conta de 

decisões restritivas de opera-
ções policiais. Segundo a es-
pecializada, uma das linhas de 
investigação levantadas até o 
momento aponta que o disparo 
tenha sido feito por um menor 
de idade que atuava no tráfico 
de drogas da região.

Na briga entre prefeitura de Belford Roxo 
e IFRJ, população sai perdendo

Túnel de Nilópolis recebe limpeza

Chefe do tráfico vai responder pela morte 
de menino que brincava na porta de casa

Depois de revogar a doa-
ção feita em 2013 ao Instituto 
Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio de Janei-
ro (IFRJ), a Câmara de Verea-
dores de Belford Roxo, a pe-
dido da prefeitura, aprovou 
na última quarta-feira um 
projeto de lei que cede 50% 
do terrenoà unidade educa-
cional. Na prática, tirou 50% 
do espaço atual. Entretanto, 
a briga continua e a reitoria 
da IFRJ diz que as ações são 
ilegais e vai recorrer.

"Há o entendimento errado. 
Em 2013 o terreno foi doado pelo 
município à União, existe uma 
escritura. Qualquer lei ou movi-
mento que se faça é desapropria-
ção ilegal. Em 2017, a prefeitura 
entrou com ação contra a doação 
e agora não respeitou o rito jurí-
dico. É ilegal a forma como estão 
fazendo", protesta o reitor da 
IFRJ, Rafael Almada.

Prefeitura e vereadores acu-
sam a IFRJ de não ter construído 

o campus, como o acordado em 
2013. Já o Instituto, que come-
çou a dar aulas em 2016, rebate 
que o município desde 2017 im-
pede as obras ao não dar as licen-
ças necessárias.

Na sessão da Câmara,o verea-
dor Rodrigo Gomes usou o argu-
mento para ser um dos 24 que 
votaram a favor da lei (1 foi con-
tra). "Em sete anos o IFRJ não 
fez o prédio de dois pavimentos, 
que era o projeto inicial. Constru-
íram uma espécie de puxadinho 
adaptado".Entretanto,o reitor da 
IFRJ defende a instituição.

"É uma leviandade falar que 
não cumprimos o acordado. A 
IFRJ fez diversas obras em ou-
tros campi pelo estado, só não 
conseguiu fazer em Belford 
Roxo porque não conseguiu as 
liberações. Em 2013 também 
foram anunciados campi em 
Niterói e São João de Meriti, só o 
nosso que não saiu. Por que será? 
Porque a prefeitura não liberou 
as obras", critica Almada.

Funcionários promovem a 
lavagem das escadarias e corri-
mãos, desinfetam o ambiente 
e odorizam o túnel para ofe-
recer um ambiente mais ade-
quado a todos os que passam 
pelo local que interliga os dois 
lados do município.

Diante do mau uso do espa-
ço, a Secretaria emprega uma 
equipe específica para remover 
pichações, cartazes irregulares 
colados nas paredes entre outros 
atos de vandalismo cometidos.

Dentre as ações dos vândalos 
que chamam bastante atenção, 

estão também a quebra das lâm-
padas de iluminação, furtos de 
grades das luminárias e ralos de 
escoamento. O espaço é impor-
tante para a cidade e atitudes 
como essa prejudicam a todos.

A Prefeitura de Nilópolis 
pede aos moradores e comer-
ciantes que denunciem estes 
atos através do telefone (21) 
2692-1511 ou (21) 2693-2009. 
Vale lembrar que depredar pa-
trimônio público é crime, pre-
visto no art. 163 do Código Pe-
nal Brasileiro, podendo o autor 
ser preso em flagrante.

Kauã tinha apenas 11 anos e foi atingido na porta de casa
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Mulher é jogada do 12º andar de um prédio na Zona Sul de Niterói 

Foto: Reprodução rede social Foto: Divulgação/IFRJ

CIDADES

Imagens do projeto da construção do campus da IFRJ em Belford Roxo
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CORONAVÍRUS
BRASIL
VIDAS SALVAS 673.729  NUMERO DE CASOS  1.244.419
NUMERO DE ÓBITOS 55.304

RIO DE JANEIRO
VIDAS SALVAS 61.690 NUMERO DE CASOS 105.897
NUMERO DE ÓBITOS 9.450

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSEm teste no Brasil
Foto:  Divulgação

A situação é alarmante: o Brasil já é o segundo com mais vítimas no mundo 

Vacina de Oxford é 
melhor candidata 
contra coronavírus

Alerj: Medicamentos de uso 
contínuo deverão ser entregues 
em casa na pandemia

a corrida 
global por 
uma vaci-
na contra a 
COVID-19, o 
imunizante 
desenvolvi-
do pela Uni-
versidade de 
Oxford, na 
I ng l a t e r r a , 

deve aparecer entre as primei-
ras no pódio, pelo menos essa 
é a aposta da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS). Nesta sex-
ta-feira (26), a OMS comentou 
que a ChAdOx1 nCoV-19, vacina 
produzida por Oxford em par-
ceria com a farmacêutica Astra-
Zeneca, é a "mais avançada" do 

 O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
de Saúde (SES), deverá en-
tregar medicamentos de uso 
contínuo na casa de pacientes 
transplantados, com esclerose 
múltipla, hepatites B e C ou 
que realizam hemodiálise.

De acordo com a Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro (Alerj), a norma valerá so-
mente durante o estado de cala-
midade pública em decorrência 
da pandemia de coronavírus e se 
estende a todos os outros pacien-
tes que necessitem de medica-
mentos orais e intravenosos, des-

O
mundo "em termos de desen-
volvimento".

A boa notícia é que essa po-
tencial fórmula contra o novo 
coronavírus (SARS-CoV-2) já 
está sendo testada em huma-
nos no Brasil e também na Áfri-
ca do Sul, depois de testes ini-
ciais positivos no Reino Unido. 
Além dessa vacina, a cientis-
ta-chefe da entidade, Soumya 
Swaminathan, defendeu que 
a pesquisa da norte-americana 
Moderna "não fica muito atrás" 
do estágio de desenvolvimen-
to da AstraZeneca.

Testes de vacina
No mundo, cerca de 200 ou-

tras vacinas são testadas para 

de que o tratamento esteja sendo 
realizado pelo serviço público de 
Saúde e seus conveniados.

A determinação é do projeto 
de lei 2.417/2020, que foi apro-
vado em discussão única, nesta 
quinta-feira, na Alerj. O texto se-
guirá para o governador Wilson 
Witzel, que terá até 15 dias úteis 
para sancioná-lo ou vetá-lo. 

A pasta informou que quan-
do a entrega do medicamento 
na residência do paciente não 
for possível, poderá ser entre-
gue na clínica de hemodiálise 
onde realiza o tratamento.

Além disso, as clínicas deve-

rão repassar ao governo o cadas-
tro de pacientes em até cinco dias 
úteis. Aos demais pacientes que 
não receberem os remédios em 
casa, a SES disponibilizará um lo-
cal para a retirada dos remédios. 
Os custos de implementação da 
medida ficarão a cargo da SES. 

A validade dos formulários 
de autorização de retirada dos 
medicamentos será prorrogada 
automaticamente pelo período 
em que perdurar o estado de ca-
lamidade, devendo constar no 
documento o nome completo e o 
CPF do paciente, além do nome e 
do CRM do médico responsável.

imunização contra a COVID-19. 
Incluindo muitas versões em 
produção na China. Sobre elas, 
a OMS afirmou que está em con-
tato com essas fabricantes tam-
bém para acompanhar o desen-
volvimento de seus trabalhos.

No Brasil, os testes da vaci-
na contra o novo coronavírus, 
desenvolvida por Oxford, co-
meçaram na semana passada e 

são liderados pela Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp). 
Conforme foram anunciados, 
dois mil voluntários participa-
rão da testagem em São Paulo, 
além de outros mil no Rio de Ja-
neiro. Até setembro essa etapa 
da pesquisa deve ser concluída, 
segundo a AstraZeneca, para en-
tão se iniciar a produção, em lar-
ga escala.No cenário nacional, o 

Instituto Butantan fechou uma 
parceria com a farmacêutica chi-
nesa Sinovac Biotec para testar 
uma vacina contra a COVID-19. 
Nesse processo, nove mil volun-
tários testarão a fórmula a partir 
de julho no país. Caso a eficácia 
seja atestada, o Butantan deve 
receber a transferência de tec-
nologia para produzir nacional-
mente a vacina.

A confirmação do recebimen-
to da medicação em domicílio 
será feita em um outro formu-
lário próprio, com os mesmos 
dados, devendo ser preenchido 
e assinado pelo paciente ou seu 
responsável.

"Venho recebendo inúme-
ras demandas dos familiares e 

dos próprios pacientes, alguns 
idosos, que precisam circular 
pela cidade, ou até mesmo en-
tre municípios, para buscar os 
remédios orais e intravenosos 
dos quais dependem para o seu 
tratamento", declarou a deputa-
da Enfermeira Rejane (PCdoB), 
autora original do projeto.
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São João

Esportes

Q

Foto: Divulgação

uem foi que 
disse que não 
teríamos São 
João em 2020? 
O Atitude 67 
determinado a 
fazer as festas 
típicas juni-

nas continuarem em casa e, 
por isso, aproveitou a data 
de 24 de junho, para anun-

ciar o projeto especial “Arraiá 
67”. Como o próprio nome já 
diz a produção - paralela ao 
DVD Label 67 divulgado re-
centemente revive grandes 
sucessos das festas juninas. 
Nas próximas semanas, às 
sextas-feiras, a banda prome-
te lançar duas novas canções 
já conhecidas e amadas pelo 
público. E as surpresas não 

Atitude 67 anuncia 
projeto especial 
“Arraiá 67 ”

Me chamo Mayara Pires  te-
nho 27 anos, mais conhecida 
como May Pires sou Mineira e 
moro em Belo Horizonte , Mi-
nas Gerais 

tenho uma filha de 8 anos. 
Um dos meus maiores obje-

tivos no momento e me aper-
feiçoar ainda mais na área em 
que eu trabalho , e sempre pro-
porcionar tudo o que eu não 
tive para minha filha .

Sigo firme nas minha metas 
que depois de Deus e minha 
família é a coisa mais impor-
tante da minha vida 

Trabalho na área da es-
tética , como alongamento 
(mega Hair) , extensões de 
cílios , faço alguns ensaios 
fotográficos tbm .

Sou uma menina mulher 
sonhadora e minha meta de 
vida é ser feliz sempre.

param por aí, além de trazer 
a memória desses sucessos, 
o Atitude 67 ainda convidou 
grandes artistas que não po-
dem faltar nos arraiás para 
cantar cada faixa ao seu lado.

“Casado Namorando Soltei-
ro”, conhecida na voz de Wes-
ley Safadão, completa o ponta 

pé inicial do projeto com pro-
dução super alto astral. 

A partir deste dia de São João 
e com lançamentos programa-
dos até 31 de julho, o Atitude 67 
promete trazer, toda sexta-feira, 
duas músicas amadas pelo pú-
blico e que tomaram conta dos 
arraiás, pelo país, de forma ale-

gre, em um cenário divertido e 
característico das festas juninas, 
e sempre com grandes parcerias. 
No total, serão 12 regravações e 
uma grande surpresa para o pú-
blico completando o álbum. As 
duas novas músicas e suas par-
cerias serão divulgadas na próxi-
ma sexta-feira, 3 de julho.

Após inspeção realizada 
pela Vigilância Sanitária, na 
manhã desta sexta-feira, o es-
tádio de São Januário foi libe-
rado para receber jogos. Com 
isso, a partida do Vasco contra 
o Macaé, neste domingo, às 
16h, está confirmada.

Na parte da tarde, o Nilton 
Santos também foi liberado pela 
Vigilância Sanitária. O estádio foi 
vistoriado e cumpriu com as exi-
gências feitas pelo órgão. Com 
isso a tendência é que Botafogo 
x Cabofriense e Fluminense x 
Volta Redonda sejam realizados 
no local, no domingo. A Federa-
ção de futebol do Rio (Ferj) ainda 
precisa confirmar a transferên-
cia do jogo dos tricolores para 
lá, já que incialmente ele estava 
previsto para o Maracanã.

A vistoria do Nilton Santos 
estava prevista para a manhã 
desta sexta. No entanto, o Bo-
tafogo pediu mais tempo à Vi-
gilância Sanitária para se ade-
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Nilton Santos, São Januário e Luso-Brasileiro 
são liberados para receber jogos após 
inspeção da Vigilância Sanitária

quar às exigências feitas pelo 
órgão em sua primeira vis-
toria, no começo da semana. 
Uma nova visita, então, havia 
ficado marcada para o sábado. 
Mas acabou sendo antecipada.

Outro estádio vistoriado 
nesta sexta foi o Luso-Brasi-
leiro, na Ilha do governador. 
Ele também foi aprovado. No 
entanto, não há nenhuma par-
tida marcada para o local.

Os técnicos da Vigilância 
Sanitária deixaram os dois es-
tádios bastante satisfeitos com 
o que foi apresentado. Entre as 
irregularidades corrigidas, fo-

ram feitas as demarcações no 
chão para garantir o mínimo 
distanciamento entre os envol-
vidos na partida, cartazes com 
as regras de ouro da Prefeitura 
foram colados e os dispensado-
res de álcool em gel, muitos va-
zios ou quebrados na primeira 
visita, foram substituídos e es-
palhados em mais pontos.

Além disso, o Vasco isolou 
sua piscina que, embora não 
estivesse sendo utilizada, pre-
cisava passar por esse procedi-
mento. O clube ainda colocou 
mais funcionários de limpeza 
para trabalhar.


