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Parlamentares da oposição e 
procuradores do Ministério 
Público Federal devem apre-
sentar ações na Justiça contra 
o atraso na divulgação de da-
dos do novo coronavírus no 
Brasil. O informe de sexta, 5, 
foi divulgado às 22h e omitiu 
o número total de mortos re-
gistrado no País desde o início 
da pandemia, em fevereiro. A 
ação foi admitida pelo próprio 
presidente, que disse na por-
ta do Alvorada que “acabou a 
matéria no Jornal Nacional”.

O Ministério Público Fede-
ral já analisa o atraso e a omis-
são dos dados pelo governo 
federal e deve atuar no caso. 
“Pura omissão de informa-
ções, dolosa. Como na época 
da ditadura, com a epidemia 
de meningite”, avaliou uma 
procuradora ouvida reserva-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSPolítica 

E
damente pelo Estadão. “Apagar 
os números é apagar a memó-
ria de cada um que se foi”.

Segundo o Estadão apurou, a 
Rede Sustentabilidade vai apre-
sentar uma ação ao Supremo 
Tribunal Federal, a peça está 
sendo redigida neste sábado, 6. 
O deputado Alessandro Molon 
(PSB-RJ) afirmou que deverá 
seguir o mesmo caminho, e re-
presentará o Planalto no Tribu-
nal de Contas da União para que 
seja assegurada a divulgação de 
números verdadeiros. O líder do 
PT na Câmara, Enio Verri (PR), 
também confirmou que o parti-
do vai protocolar ação pedindo 
transparência nos dados. Ainda 
nessa linha, o PDT avalia medi-
das judiciais e o PCdoB irá subs-
crever ações da oposição.

Na manhã de sábado, Bol-
sonaro tentou justificar a au-

Oposição e MP devem ir à Justiça 
para garantir divulgação de 
dados da Covid-19

sência do dado alegando que 
eles “não retratam o momen-
to do País”. “A divulgação dos 
dados de 24 horas permite 
acompanhar a realidade do 
país neste momento e definir 
estratégias adequadas para o 
atendimento a população. A 
curva de casos mostram as 
situações como as cenários 
mais críticos, as reversões de 

quadros e a necessidade para 
preparação”, disse.

“Se for isso mesmo, todo dia 
vai ser como se fosse uma tábu-
la rasa”, disse Fernanda Cam-
pagnucci, diretora executiva da 
Open Knowledge Brasil, organi-
zação que avalia as medidas de 
transparência da União e Esta-
dos sobre o coronavírus.

Campagnucci destaca que 

pequenos avanços haviam sido 
feitos pelo ministério, como a 
divulgação de microdados de co-
vid-19, mas atualmente se vê um 
“embate sobre o que resta de ins-
titucionalidade no Ministério da 
Saúde”. “Esse apagão é uma for-
ma de o presidente e o comando 
do ministério impôr a sua visão 
sobre como a informação deve 
ser disponibilizada”, disse.
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m 30 de 
maio, Lula 
s i n a l i z o u 
em uma live 
pouquíssimo 
repercutida 
que seus alia-
dos deveriam 
mudar de 
estratégia: o 
movimento 

Lula Livre deveria acabar e virar 
Brasil Livre. Parecia que o ex-presi-
dente sinalizaria um movimento 
de ampliação do seu público-alvo.

De uma semana para cá, contu-

do, movimentos como o Estamos 
Juntos e o Basta nasceram. No en-
tanto, não tiveram o PT como pro-
tagonistas da criação, o que coinci-
diu com o movimento de Lula de 
rejeitar a assinatura de qualquer 
manifesto contra Jair Bolsonaro.

A propósito, as ações de Lula 
nas redes muitas vezes são irrele-
vantes. Recentemente, uma live 
sua teve audiência de pouco mais 
de 500 pessoas. Para comparar: na 
última quinta-feira, Fábio Porchat 
atraiu mais de 20 mil internautas 
em uma entrevista com o ex-mi-
nistro Luiz Henrique Mandetta.

Lula pediu em LIVE fim 
de movimento com seu nome 
e criação do 'Brasil Livre'

Foto: Divulgação/Arquivo

Vista do prédio do Supremo Tribunal Federal

Foto: Agência O GLOBO

O ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva



CORONAVÍRUS
BRASIL
VIDAS SALVAS 302.084  NUMERO DE CASOS  694.116
NUMERO DE ÓBITOS 36.602

RIO DE JANEIRO
VIDAS SALVAS 53.445 NUMERO DE CASOS 69.499 
NUMERO DE ÓBITOS 6.781

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSNúmeros

O
Foto: Divulgação

A  falha na escolha da empresa responsável pela entrega dos hospitais de campanha colaborou para o aumento no número de vítimas

Estado do 
Rio regis-
trou, nas 
ú l t i m a s 
24 horas, 
3.323 no-
vos casos 
do novo co-
ronavírus e 
68 mortes 
pela doen-

ça. Ao todo, desde o início 
da pandemia, são 67,7 mil in-
fectados e 6,7 mil óbitos pela 
Covid-19 em todo território 
fluminense. O epicentro da 
doença continua sendo na 
capital, que registrou a gran-
de maioria das vítimas. Se-
gundo o painel do governo, 
51.546 pacientes se curaram.

No município do Rio, 
61  novas v ítimas do v ír us 

O
foram registradas (chegan-
do a 4.462),  além de 412 
novos casos (agora,  são 
36.115 ao todo).  Neste do -

mingo,  o prefeito Marcelo 
Crivella  af irmou que o pla-
no gradual  de reabertura 
em seis  fases,  em v igor no 

município desde o últi-
mo dia 2,  segue em v igor, 
apesar  do decreto de Wit-
zel ,  publicado há dois  dias, 

que é autorizativo,  l ibera 
uma série de ativ idades,  e 
causou dúv ida entre cario -
cas neste f im de semana.

Dados oficiais divulgados pelo go-
verno do estado e pela prefeitura do Rio 
mostram que, desde a manhã do dia 30 
de maio, até a manhã de ontem, na con-
tramão dos registros de novos casos do 
novo coronavírus e de mortes causadas 
pela doença, que continuam entre os 
maiores do país, o número de internados 
com Covid-19 ou suspeita dela em leitos 
de enfermaria e UTI nas redes públicas 
registrou uma queda de cerca de 7%. 

A diminuição, que à primeira vista pa-
rece sutil, é traduzida com mudanças im-
portantes no panorama apresentado por 
estado e prefeitura: na capital, a informa-
ção é de que a fila por leitos foi zerada na 
rede SUS. Na rede estadual, em um mês, 
a fila de 378 pacientes graves à espera de 
um leito de UTI no dia 7 de maio, dimi-
nuiu para 68 pessoas neste domingo.

Rio de Janeiro -  4.462
Duque de C axias -  296
Nova Iguaçu -  247
S ão G onçalo -  240
B elford Roxo -  128
Niterói  -  126
S ão João de Meriti  -  113

Rio de Janeiro -  36.115
Niterói  -  3 .915
S ão G onçalo -  2.331
Nova Iguaçu -  2.183
Duque de C axias -  1 .826
Itaboraí  -  1 .512
Queimados -  1 . 235
Macaé -  1 . 209
Angra dos Reis  -  1 .195
S ão João de Meriti  -  1 .097

Rio registra 3,2 mil casos de Covid-19 em 24h; 
capital diz que não há mais fila por leitos de UTI

Onde há mais mortes 
pela Covid-19 no estado:

Cenário aponta melhora nas 
filas por leitos na rede públicaEstado tem número de óbitos próximo ao de nações com população muito maiorespela Covid-19 no estado:

Fonte: SES-RJ e Johns Hopkins University & Medicine

Comparação das mortes por Covid-19 no RJ com outros países

As cidades com mais casos 
do novo coronavírus:
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Prefeitura 
de Nova 
Iguaçu au-
torizou a 
reabertura 
de estabe-
lecimentos 
comerciais 
em todos 
os bairros 
da cidade. 

Para isso, um plano de reto-
mada gradual, utilizado como 
teste no comércio no Calçadão 
desde a última quinta-feira (4) 
será aplicado. Estão permiti-
dos o retorno das atividades 
de prestadores de serviços, 
profissionais liberais, con-
cessionarias, escritórios de 
contabilidade e advocacia, 
imobiliárias e lojas de artigos 
de escritórios, papelarias, pre-
sentes, telefonia, celulares 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

A
e acessórios, joias, semijoias, 
perfumarias, bijuterias, equipa-
mento fotográficos, fotografias 
e copiadoras e lojas de departa-
mentos, magazine e bazar.

O plano de retomada do co-
mércio em Nova Iguaçu acon-
tecerá em três fases, cada uma 
com duração de duas sema-
nas, sendo a primeira inicia-
da ontem. Na segunda etapa, 
será permitido o funciona-
mento de salão de beleza, 
galerias e lojas de calçados, 
bolsas e acessórios e eletro-
domésticos, eletrônicos e au-
torizadas. Já na terceira fase 
será liberada a reabertura de 
estabelecimentos de venda 
de vestuário, academias, sho-
ppings, centros comerciais e 
congêneres. As medidas re-
lacionadas à̀ restaurantes e 
bares serão reavaliadas.

Prefeitura de Nova Iguaçu 
inicia abertura gradual do
comércio em todos os bairros

Foto: Divulgação

Os estabelecimentos pre-
cisarão cumprir uma série de 
determinações para funcio-
narem, como:

Utilização obrigatória de 
máscara descartável ou de te-
cido por funcionários e clien-

tes;Testar os funcionários de 
forma a garantir integridade 
dos trabalhadores e clientes; 
Deverão adotar regimes de es-
cala; Proibida a circulação de 
crianças (0 a 12 anos) nos esta-
belecimentos comerciais; Dis-

tanciamento mínimo obriga-
tório de 2 metros, mesmo com 
uso de máscara, Exigir que 
clientes e usuários higienizem 
as mãos com álcool 70% ao 
acessarem e ao saírem do es-
tabelecimento, dentre outras.

Sem aulas desde que se inicia-
ram as medidas de combate ao 
novo coronavírus, em meados de 
março, os alunos da rede muni-
cipal de ensino de Mesquita não 
estão desamparados. Além de 
terem acesso a uma plataforma 
digital de ensino e apostilas que 
podem ser impressas pela prefei-
tura, eles também receberam kits 
de alimentação escolar. As entre-
gas foram marcadas pela própria 
Secretaria Municipal de Educação 
(SEMED) e realizadas na unidade 
onde o aluno estuda. Mas quem 
não buscou pode pegar o kit nesta 
terça-feira, dia 9, das 9h às 17h, na 
unidade em que o aluno estuda.

“Foi bem tranquilo para pegar, 
não demorei mais que cinco mi-
nutos. Esse kit veio em boa hora”, 
diz Rodrigo Silva, de 31 anos, que 
retirou o kit da filha, que tem 5 
anos de idade. Para evitar aglome-
rações, foi estabelecido um crono-
grama com as datas e horários das 
entregas, divididas por segmento. 
As informações foram disponibili-
zadas na Plataforma Educa Mes-
quita, no endereço http://minha-
aula.mesquita.rj.gov.br/.

A composição dos kits foi in-
dicada pela equipe de nutrição 

escolar local, que priorizou a 
qualidade nutricional dos gêne-
ros alimentícios, os parâmetros 
do cardápio escolar e a garantia 
de qualidade higiênico-sanitária 
dos gêneros durante a seleção e o 
armazenamento dos itens. “Não 
abri ainda o kit, mas olhei rápido e 
vi que tem arroz, feijão, macarrão, 
leite… Vai ajudar bastante nesse 
período mais complicado”, conta 
a manicure Jaqueline Santana, de 
29 anos. Mãe de um menino de 5 
anos, ela viu sua renda diminuir 
em função do novo coronavírus.

Distribuição segura
Os kits são divididos em qua-

tro tipos: Educação Infantil (Cre-

che – Berçário 1 e Berçário 2); Edu-
cação Infantil (Creche – Infantil 2 e 
Infantil 3); Educação Infantil (Pré-
-escola – Infantil 04 e Infantil 5); 
e Ensino Fundamental (1º ao 9º 
e EJA). A quantidade e a relação 
de itens foram determinadas de 
acordo com o grupo correspon-
dente. A distribuição respeita me-
didas de prevenção ao contágio 
pelo novo coronavírus, como, por 
exemplo, a higienização das mãos 
com água e sabão, disponibiliza-
ção de álcool gel a 70%, utilização 
de máscaras, além de cuidados 
quanto ao distanciamento de um 
metro e meio e evitando que pes-
soas inseridas nos grupos de risco 
se desloquem às unidades.

Prefeitura de Belford Roxo interdita bares que 
desrespeitaram decreto de medidas restritivas

Alunos de Mesquita recebem kits de alimentação escolar
A Secretaria de Defesa Civil e 

Ordem Urbana de Belford Roxo 
interditou seis bares na noite de 
sexta-feira  no bairro Heliópolis. 
Os estabelecimentos desobede-
ceram o decreto 4.900, edita-
do pela Prefeitura, que impõe 
medidas restritivas estabelece 
que bares não são serviços es-
senciais. Além disso, os locais 
estavam com muita aglomera-
ção. Na operação, em conjunto 
com a Guarda Municipal, uma 
pessoa foi detida e levada para a 
delegacia, pois estava vendendo 
cervejas e churrascos, além de 
espalhar mesas pelas calçadas 
e manter o som alto. O homem 
foi autuado e pode pegar de 
um mês a um ano de detenção 
e multa. No total, seis bares fo-

ram interditados. A operação 
continuou neste no sábado no 
Calçadão do centro comercial 
do município.

Desde quando começaram 
a vigorar as medidas restritivas, 
a Prefeitura vem recebendo de-
núncias do funcionamento que 
não estão incluídos em serviços 
essenciais, destacando-se os ba-
res. O secretário de Defesa Civil e 
Ordem Urbana, Robenilson Vas-
quez, destacou que mais de 70 
estabelecimentos foram interdi-
tados. "Explicamos a importância 
de as pessoas ficarem em casa 
neste momento crítico. Muitas 
entendem. Porém, alguns comer-
ciantes querem burlar a lei para 
abrir bares. Eles sabem que não 
pode". Concluiu Robenilson.
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A composição dos kits foi indicada pela equipe de nutrição escolar 

O sistema será disponibilizado hoje, amanhã e segunda-feira, das 9h às 15h, na área da Expo



s bailes 
mais fa-
mosos de 
a l g u m a s 
comunida-
des do Rio 
foram parar 
nos tren-
ding topics 
do Twitter. 

O mais comentado foi o Baile 
da Romênia, na Vila Aliança, 
Zona Oeste do Rio. O anúncio 
da festa prometia a partici-
pação de cinco DJs e um MC: 
“Está de volta o melhor baile 
da Zona Oeste”, dizia a posta-
gem. No Chapadão, Zona Nor-
te, o Baile do Egito só acabou 
pela manhã. Uma imagem 
mostra a aglomeração de pes-
soas no evento. “Que baile do 
Egito foi esse? Perdi minhas 
energias todinhas”, comentou 
uma frequentadora.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSProibidão

M
Embora o prefeito Marcelo 

Crivella e o governador Wilson 
Witzel tenham anunciado a 
flexibilização do isolamento, 
eventos com aglomerações ain-
da estão proibidos na cidade e 
no estado do Rio.

Uma imagem no Twitter dá 
a ideia da quantidade de pesso-
as no Baile do Egito. Algumas 
aparecem sem máscara. Apesar 
da repercussão, houve muitos 
comentários reprovando a rea-
lização dos eventos.

“O corona vai estar lá tam-
bém como convidado surpre-
sa”, ironizou um perfil. Outro 
comentário dizia: “Acabei de 
acordar e vi que teve o tal bai-
le do Egito. Estamos em 36 
mil mortos pelo coronavírus 
e é sério que esses cornos es-
tão fazendo baile? Para! Che-
ga! Vocês estão aumentando 
a quarentena”.

Bailes funk voltam a acontecer 
no Rio, apesar da proibição a 
eventos com aglomerações

Foto: Divulgação

O Baile da Gaiola também virou assunto nas redes sociais, mas a aglomeração em uma rua no Complexo da Penha não era a tradicional 

O Baile da Gaiola também 
virou assunto nas redes so-
ciais, mas a aglomeração em 
uma rua no Complexo da Pe-
nha não era a tradicional festa, 
que costuma levar milhares de 
pessoas à comunidade, segun-
do alguns moradores.

“O povo está achando que 

o baile da gaiola voltou. Todo 
mundo chegando arrumado 
kkkkk o auge”, “A verdade é que 
não pode ter nada na rua da 
gaiola que o povo já fala que é 
baile”, “Povo maluco fica falando 
que o baile da gaiola voltou. Só 
pode estar querendo ver nossa 
comunidade pegar fogo. O bai-

le não voltou porque não tem 
equipe de som. Simplesmente 
é um bar que ficou cheio", reba-
tiam alguns comentários.

A Polícia Militar negou que 
o Baile da Gaiola tenha sido re-
alizado e disse que o Coiman-
do de Polícia Pacificadora não 
foi acionado.

Um protesto contra o racis-
mo e a violência policial levou 
manifestantes ao centro do Rio 
de Janeiro no último final de 
semana, em uma caminhada 
que segue pela Avenida Presi-
dente Vargas depois de ter par-
tido do Monumento a Zumbi 
dos Palmares, nos arredores da 
Central do Brasil.

O ato é a segunda marcha 
Vidas Negras Importam na ci-
dade. Na semana passada, os 
manifestantes protestaram em 

frente ao Palácio Guanabara, 
sede do governo do estado do 
Rio de Janeiro.

O movimento dialoga com 
os protestos contra a violência 
policial e o racismo nos Estados 
Unidos, que vem ganhando for-
ça e adesão internacional desde a 
morte de George Floyd, homem 
negro que morreu sufocado por 
um policial branco, que ajoelhou 
sobre seu pescoço. A ação foi fil-
mada e causou indignação den-
tro e fora dos Estados Unidos.

No Brasil, manifestantes lem-
braram outras mortes, como a do 
jovem João Pedro, que foi mor-
to dentro de casa, durante uma 
operação policial da Polícia Fe-
deral, em parceria com a Polícia 
Civil, no Complexo do Salgueiro, 
em 17 de maio. Em uma das fai-
xas, os manifestantes protestam 
que "As mães negras não aguen-
tam mais chorar", e fotos e carta-
zes relembram chacinas e outros 
episódios de violência contra 
pessoas negras nos últimos anos.

Shoppings do Rio só poderão abrir no 
dia 17; bares, apenas em 2 de julho

Protesto 'Vidas Negras Importam" leva 
manifestantes às ruas do Rio O prefeito Marcelo Crivella 

decidiu no domingo que a ca-
pital não seguirá à risca o de-
creto publicado por Witzel no 
fim da noite de sexta-feira, que 
liberava uma série de ativida-
des em território fluminense 
com certas restrições. Dessa 
forma, o plano municipal de 
reabertura gradual em seis fa-
ses, em prática desde terça-fei-
ra passada, segue valendo.

As principais divergências de 
estado e municípo eram sobre 
a reabertura de alguns estabe-
lecimentos. Liberados pelo go-
vernador, shoppings e centros 
comerciais deverão abrir no 
Rio, de acordo com plano mu-

nicipal, apenas no dia 17 deste 
mês e com restrições. Bares e 
restaurantes, também autoriza-
dos pelo estado a funcionar com 
algumas limitações, só terão o 
aval do município para reabrir 
no dia 2 de julho.

— O conselho científico se 
reuniu e debateu muito. Há 
algumas recomendações do 
governo do estado que nós já 
estamos seguindo, como a re-
abertura dos templos. Há ou-
tras que estão numa fase mais 
adiantada, mas que, por unani-
midade, o conselho decidiu que 
mantivéssemos dentro do pla-
nejamento adotado pela prefei-
tura — explicou Crivella.

No Brasil, manifestantes lembraram outras mortes, como a do jovem João Pedro, que foi morto dentro de casa, durante uma operação policial 

 Foto: Divulgação

Bar em Ipanema: autorizado por decreto estadual, mas proibido pelo prefeito do Rio

 Foto: Guito Moreto / Extra
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gor Gomes de 
Moraes Alves, 
de 29 anos , 
foi preso em 
flagrante, por 
policiais da 
Delegacia de 
H o m i c í d i o s 
da Capital 
(DHC), acusa-
do de matar 

a própria mãe, de 70 anos, 
espancada, na madrugada 
deste domingo, num con-
domínio de luxo na Barra da 
Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a Polí-
cia Militar, agentes do 31º 
BPM (Recreio) foram acio-
nados durante a madruga-
da, para uma ocorrência de 
violência contra mulher, e 
ao chegarem no local foram 
informados pelo porteiro do 
prédio, localizado na altura 
do Posto 6, de que gritos fo-
ram ouvidos no apartamen-
to da vítima, Lucia Regina 
Gomes Alves.

A porta do imóvel estava 
trancada e precisou ser ar-
rombada pelos PMs, que ao 
entrarem, se depararam com 
a idosa ensanguentada e ca-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMaldito

I
ída no chão. Os militares che-
garam a acionar o SAMU, mas 
os médicos constataram que 
Lucia Regina já estava morta.

Agentes da Delegacia de 
Homicídios da Capital (DHC) 
foram até o local para realizar 
perícia técnica constataram 
que Lucia Regina foi morta 
com socos e chutes. Os poli-
ciais ainda apuraram que o 
crime aconteceu após uma 
discussão entre mãe e filho.

Igor havia deixado a prisão 
há menos de três dias, depois 
de ter sido preso no último dia 
4 por tráfico de drogas, expli-
cou a delegada responsável 
pelo caso. Igor conseguiu um 
habeas corpus e respondia em 
liberdade.

"O filho foi no aparta-
mento da mãe no sábado e 
se iniciou uma forte discus-
são entre eles, que chamou 
a atenção da vizinhança. 
Acionaram o síndico, que 
interfonou para o aparta-
mento da mãe. O filho aten-
deu, disse que estava tudo 
bem, mas estava alterado. 
Ele se aproveitou, fugiu e 
foi para casa, onde dormiu", 
conta a delegada Cristiane 

Preso homem que 
espancou e matou 
a própria mãe 

Foto: Divulgação

Carvalho, da Delegacia de 
Homicídios da Capital. 

No apartamento da mãe, os 
policiais encontraram um en-
dereço em cima da mesa e fo-
ram ao local, que era onde resi-
dia o filho da vítima. O porteiro 
do prédio informou que Igor 
havia acabado de entrar nervo-
so e com uma bolsa de mulher. 

"Lá, os policiais encontraram 
o filho dormindo. Ele confes-
sou o crime sem demonstrar 
remorso. Usou meio cruel para 
matar a mãe: socou a cabeça da 
mãe, disse que a mãe não mor-
ria, a asfixiou, enfiou os dedos 
nos olhos e chutou a cabeça vá-
rias vezes, até que ela morreu", 
conta a delegada.

A bolsa de Lucia Regina foi 
encontrada na casa do filho 
com quantia considerável de 
dinheiro e documentos pesso-
ais da vítima. " Ele disse que 
não trabalhava, recebia mesa-
da da mãe. Morava em aparta-
mento de luxo. Todos os cômo-
dos davam vista pra Praia da 
Barra", acrescenta Cristiane.

Quatro pessoas foram 
encontradas mortas em 
Vargem Grande, na Zona 
Oeste do Rio na noite deste 
domingo. A Polícia Militar 
informa que policiais mili-
tares do 31ºBPM (Recreio 
dos Bandeirantes) foram 
acionados para verificar 
ocorrência no bairro. No lo-
cal, quatro pessoas foram 
encontradas em óbito e foi 
informado que outras duas 
pessoas feridas haviam sido 
socorridas para unidades de 
saúde da região.

De acordo com informa-
ções da Delegacia de Homi-
cídios da Capital (DHC) foi 
instaurado inquérito para 
apurar as circunstâncias em 
que quatro pessoas, ainda 

não identificadas, foram mor-
tas e outras duas ficaram fe-
ridas, na Rua Manhuaçu, em 
Vargem Grande. Diligências 
estão sendo realizadas para 
esclarecer o caso.

Imagem e áudio que circu-

lam nas redes sociais indicam 
que o crime aconteceu em 
um bar. Uma testemunha diz 
que os autores do crime fu-
giram em uma moto do tipo 
Honda XRE sem placa, que 
era vista há dias na região.

Homem de 58 anos é morto por lutador ao 
tentar impedir que ele espancasse a namorada

Quatro pessoas são encontradas mortas em Vargem 
Grande e pelo menos duas são socorridas

Um praticante de lutas mar-
ciais foi preso em flagrante, neste 
domingo, acusado de espancar 
até a morte um homem identifi-
cado como Jean Louis de Four-
ton Busquet, 58 anos. O crime 
aconteceu no Centro do Rio e 

agentes da Delegacia de Homicí-
dios da Capital fizeram a prisão.

De acordo com os agentes, 
a vítima foi morta a socos e 
chutes, após tentar defender a 
namorada do autor que estava 
sendo agredida por ele.

No local, quatro pessoas foram encontradas em óbito

Prisão foi feita pela Delegacia de Homicídios na Barra
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Igor havia deixado a prisão há menos de três dias, depois de ter sido preso no último dia 4 por tráfico de drogas



PARA TODOS
Lançamento

N
o dia 07 de 
junho, dia do 
a n i v e r s á r i o 
de 83 anos 
de seu pa-
trono, Anísio 
Abraão, a Bei-
ja-flor lançou 

Beija-flor lança enredo pra 2021

Mercado corporativo de shows ganha solução 
integrada com exclusivo acesso privado

Theatro Municipal Palco Livre
 e Petrobras convidam Paulo 
Melgaço e Liana Vasconcelos

Projeto Brasil Andar Com Fé convida artistas para 
potencializar doações a comunidades carentes 

A Gata do Povo de hoje é a Nan-
dara Viterbo, de 22 anos, a ín-
dia mais gata de Mesquita, na 
Baixada Fluminense. Flamen-
guista de coração, Ela é modelo 

Nandara Viterbo
fotográfica e tira o fôlego de seus 
seguidores a cada foto que posta.
Quer ver mais fotos da Nan-
dara? Segue ela no Instagram! 
@nandara.viterbo

Culturando 
Colaboradores: Anderson Lopes e Clinton Paz

o título do seu enredo para o 
próximo Carnaval. “Empre-
tecer o pensamento é ouvir 
a voz da Beija-Flor”. O título 
foi anunciado em uma live 
entre o Conselheiro Gabriel 
David e a Diretora Cultural 
Bianca Behrends. O enredo 

é de autoria coletiva e será 
desenvolvido pelos carnava-
lescos Alexandre Louzada e 
Cid Carvalho com o auxílio 
da Comissão de Carnaval. A 
sinopse e logo definitiva do 
enredo serão lançadas no dia 
21 deste mês. 

Dois nomes com enorme 
conhecimento sobre a dança 
clássica no país se reúnem 
para refletir o trabalho de-
senvolvido pela Escola Es-
tadual de Dança Maria Ole-
newa e todo o processo de 
formação artística e cultural, 
aspectos fundamentais para 
os alunos. Os diversos cam-
pos de atuação dos bailarinos 
egressos da EEDMO, a histó-
ria da primeira e mais antiga 
escola de Dança do Brasil e 
os destaques de artistas for-
mados, que ao longo de 93 
anos já atuaram e atuam em 
diferentes cenários artísticos 
e sociais. Todos estes tópicos 
serão abordados na live.

Dessa forma, o Thea-
tro Municipal Palco Livre 
e Petrobras convidam o 
Pós- Doutor Paulo Melgaço, 
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professor e pesquisador da 
EEDMO e Liana Vasconce-
los, Doutoranda em Artes 
Cênicas, bailarina e profes-
sora de balé para um bate-
-papo, às 15h, com o tema A 
formação cultural do baila-
rino, além da técnica.

Dois nomes com enorme co-
nhecimento sobre a dança clássica 
no país se reúnem para refletir o 
trabalho desenvolvido pela Escola 
Estadual de Dança Maria Olenewa e 
todo o processo de formação artísti-
ca e cultural, aspectos fundamentais 
para os alunos. Os diversos campos 
de atuação dos bailarinos egressos 
da EEDMO, a história da primeira e 
mais antiga escola de Dança do Brasil 
e os destaques de artistas formados, 
que ao longo de 93 anos já atuaram 
e atuam em diferentes cenários ar-
tísticos e sociais. Todos estes tópicos 
serão abordados na live.

Dessa forma, o Theatro Munici-
pal Palco Livre e Petrobras convidam 
o Pós- Doutor Paulo Melgaço, pro-
fessor e pesquisador da EEDMO e 
Liana Vasconcelos, Doutoranda em 
Artes Cênicas, bailarina e professora 
de balé para um bate-papo, às 15h, 
com o tema A formação cultural do 
bailarino, além da técnica.

Para colocar em prática a 
frase "a união faz a força", a 
campanha “Brasil Andar Com 
Fé” convida a olhar para quem 
precisa. O projeto parte da in-
tenção de ajudar a divulgar 
instituições (ONGs) de todo o 
Brasil, que neste momento cui-
dam de pessoas em situação de 
vulnerabilidade. O site compila 
organizações de nove regiões 
do país para que as doações se-
jam feitas diretamente.

A partir do beat criado pelo 
produtor musical Renato Neto, 
a ação convida artistas a gravar 
versões da música de Gilberto Gil, 
como um convite às ações sociais 
no Brasil todo. A campanha já 

conta com Carlinhos Brown, Chi-
co César, Elba Ramalho, Elza So-
ares, Preta Gil,  Fernanda Abreu, 
Flávio Renegado, Gero Camilo, 
Gustavo Machado, Luedji Luna, 
Margareth Menezes, Orlando 
Morais, Rappin’ Hood, Rashid, 
Roberta Campos, Tania Toko, 
Toni Garrido e  Zudizilla, que 
participaram de vídeos que se-
rão divulgados nas redes sociais 
de cada artista e do Brasil Andar 
Com Fé (@brasilandarcomfe) 
gradativamente. A ação deseja 
abrigar cada vez mais mensagens 
de artistas de diferentes áreas, 
como poetas, DJs, músicos, can-
tores(as), atores, atrizes, cineastas 
e influenciadores(as). 

Foto – Alisson da Silva
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ode ser um 
dos nomes 
mais im-
pactantes 
chegando 
no futebol 
brasileiro. 
De acordo 
com o jor-
nalista ita-
liano Gian-

luca Dimarzio, o Vasco da Gama 
estaria muito perto de uma con-
tratação, que vai apanhar a mui-
tos de surpresa. Se trata de um 
dos melhores jogadores do 
mundo, faz pouco tempo, e é 
até bem conhecido, não pelas 
melhores razões, do futebol 
brasileiro. O nome de quem 
se fala é o do meia-atacante 
holandês Wesley Sneijder.

Sneijder perto do Vasco
No momento, Sneijder está 

sem time, tem 35 anos de idade, 
e parece que não quer se apo-
sentar ainda. O Brasil lembra de 
Sneijder especialmente por esse 
gol que eliminou a seleção, em 
2010, na Copa. A seleção brasi-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

P
leira perdeu 2 a 1 nas quartas-de-
-final contra a Holanda, com o 
segundo gol de Sneijder.

2010 teria sido mesmo o me-
lhor ano da carreira de Sneijder. 
Muitos pediram mesmo a Bola 
de Ouro para o meia holandês, 
que ganhou a Champions com 
a Inter de Milão, jogando mui-
to. Entretanto, se passaram dez 
anos, mas parece que o jogador 
ainda poderia se arriscar em 
uma nova aventura.

Depois de uma carreira de 
sucesso, em times como Ajax, 
da Holanda, Real Madrid, da 
Espanha, Inter, da Itália, Gala-
tasaray, da Turquia, o interna-
cional holandês terminou seu 
contrato com o Al-Gharafa, 
do Catar, em 2019 e está sem 
time, desde então. Porém, ele 
tem apenas 35 anos de idade. 
Olhando Cristiano Ronaldo, 
com a mesma idade, dá para 
imaginar que Sneijder pode-
ria sim continuar sua carreira 
e essa pandemia poderia ter 
dado um pouco mais de tem-
po para o holandês pensar me-
lhor o que fazer sua carreira.

O Jogador é prioridade na 
lista do candidato do Vasco

O jogador ganhou vários 
títulos, é reconhecidamente 
um dos melhores dos últi-
mos anos e parece tenta-
do em aceitar esse convite 
de Leven Siano. O jogador 
fez mesmo campanha pelo 
candidato à presidência do 
Vasco. Aparentemente, Yaya 
Touré também esteve no 
pacote de Leven Siano, que 
deixou a torcida carioca so-
nhando. Entretanto, o joga-
dor rejeitou essa possibili-
dade, mas segundo a mídia 
italiana, Sneijder pensa mes-
mo na proposta vascaína.

Vasco está perto de
reforço internacional,
que surpreenderá a todos

De acordo com o jornalista italiano Gianluca Dimarzio, o Vasco da Gama estaria muito perto de uma contratação, que vai apanhar a muitos de surpresa

Gianluca Dimarzio, o jornalista 
italiano, revelou que caso Leven 
Siano ganhe essa eleição, Sneijder 
vai mesmo ser reforço do Vasco da 
Gama. Claro que o holandês já não 
é um jovem, mas o jogador levaria 
um outro impacto para o futebol 
do Vasco. Seria sempre uma trans-
ferência surpreendente, mas pode-
ria ajudar muito o time carioca.

Jogador é prioridade na lista 
do candidato do Vasco

O jogador ganhou vários tí-
tulos, é reconhecidamente um 
dos melhores dos últimos anos 
e parece tentado em aceitar esse 
convite de Leven Siano. O joga-
dor fez mesmo campanha pelo 
candidato à presidência do Vas-

co. Aparentemente, Yaya Touré 
também esteve no pacote de Le-
ven Siano, que deixou a torcida 
carioca sonhando. Entretanto, o 
jogador rejeitou essa possibili-
dade, mas segundo a mídia ita-
liana, Sneijder pensa mesmo na 
proposta vascaína.

Gianluca Dimarzio, o jorna-
lista italiano, revelou que caso 
Leven Siano ganhe essa eleição, 
Sneijder vai mesmo ser reforço 
do Vasco da Gama. Claro que 
o holandês já não é um jovem, 
mas o jogador levaria um outro 
impacto para o futebol do Vasco. 
Seria sempre uma transferência 
surpreendente, mas poderia aju-
dar muito o time carioca.

Foto: Divulgação

O Flamengo pode perder 
Gérson ainda nesta sema-
na para o futebol europeu. 
De acordo com o site "Fox 
Sports", o jogador deve re-
ceber uma proposta ainda 
nos próximos dias. O Fla já 
sofreu uma investida de um 
clube do Campeonato In-
glês, no valor de 18 milhões 
de euros, cerca de R$ 100 
milhões, no entanto não 
pretende liberar o atleta por 
este valor. 

Ainda segundo o veículo, 
o estafe do jogador espera 
até o dia 20 de junho, uma 
oferta de até 35 milhões de 
euros, cerca de R$ 195 mi-
lhões. Este seria o valor mí-
nimo aceito pela diretoria 
Rubro-Negra para negociar 
Gérson, que tem uma multa 
de 75 milhões de euros, algo 
em torno de R$ 370 milhões.  

Borussia Dortmund e o 
Chelsea seria uma dos clu-
bes interessados em contar 
com o jogador. A ideia do 
estafe de Gérson é apresen-
tar a proposta para o Fla-
mengo e que a venda seja 
concretizada. O atleta tem 
vínculo com o Rubro-Ne-
gro até 2023. 

Uma possível venda do 
jogador traria ao Flamengo 
uma tranquilidade financei-
ra. Visto que com a paralisa-
ção do futebol devido à pan-
demia do novo coronavírus, 
o clube teve uma queda de 
receita considerável. Só com 
bilheteria, o prejuízo chega a 
R$ 120 milhões. 

Fluminense começa a distribuir doações de Fred 
e entrega 500 cestas básicas para a Mangueira

Flamengo estipula preço mínimo e estafe de Gérson 
aguarda proposta de dois grandes da Europa

O Fluminense começou a dis-
tribuir as cestas básicas arrecada-
das por Fred no tour de bicicleta de 
Belo Horizonte ao Rio de Janeiro 
na semana passada. Dos mais de 
quatro mil kits de mantimentos, 
500 foram entregues para a Esta-
ção Primeira de Mangueira, escola 
de samba onde desfila o presiden-
te tricolor, Mário Bittencourt. O 
perfil da agremiação agradeceu 
nas redes sociais.

O Fluminense está organi-
zando também as doações para 
comunidades carentes, como a 
Cidade de Deus, vizinha ao CT 
Carlos Castilho. Os funcionários 
mais humildes de Xerém e Laran-
jeiras também receberão os man-
timentos, completando o terceiro 
mês seguido de auxílio. Diferente-
mente de outros clubes, a diretoria 
tricolor não demitiu ninguém du-
rante a pandemia do coronavírus.

A ideia do estafe de Gérson é apresentar a proposta para o Flamengo e que a venda seja concretizada

Fred posa com as cestas básicas doadas e com a camisa do Fluminense 

Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

 Foto: Lucas Merçon / FFC


