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a d v o g a -
do da fa-
mília de 
Jair Bol-
s o n a r o , 
Frederick 
W a s s e f , 
p r o p r i e -
tário da 
casa onde 
Fa b r í c i o 

Queiróz, ex-assessor de Flávio 
Bolsonaro, foi preso na ultima 
quinta-feira (18), negou em 
entrevista à rede de televisão 
CNN na noite deste domingo, 
21, que estivesse esconden-
do Queiróz. "Afirmar que ele 
mora lá, reside lá, está há mais 
de um ano, é mentira."

Wassef disse que Queiróz 
"não era um foragido, não es-

PARA TODOSPARA TODOSObstrução

O
tava sendo procurado" e estava 
os últimos 50 dias no Rio de Ja-
neiro. "Esteve o tempo inteiro 
à disposição da Justiça", disse 
na entrevista na noite deste 
domingo. "Não há que falar em 
crime de obstrução da Justiça", 
repetiu diversas vezes. Mas 
neste momento ele disse não 
poder responder as razões de o 
assessor estar em sua casa na-
quele momento.

"Fazia pouquíssimos dias 
que Queiroz estava na localida-
de", afirmou o advogado, res-
saltando que não poderia dar 
maiores informações por causa 
do caso em andamento. Wassef 
afirmou que não falava com o 
Queiróz, nem por celular, por 
Email ou por outra forma. "Não 
tive contato direto."

Frederick Wassef volta a 
negar que Queiroz morou
 em sua casa: 'É uma mentira'

Foto: AFP

Frederick Wassef  voltou a falar que não há crime de obstrução

Centenas de seguidores do 
presidente Jair Bolsonaro se 
reúnem, na tarde deste do-
mingo, na Praia de Copacaba-
na, na Zona Sul da cidade, em 
apoio ao seu governo. O ato 
aconteceu na altura do posto 
5. Até às 15h20, o ato trans-
corria normalmente. Policiais 
militares acompanham os 
manifestantes que, vestidos de 
verde e amarelo, exibem faixas e 
cartazes a favor de Bolsonaro.

O presidente veio ao Rio 
de Janeiro pela manhã para 
participar do funeral do sol-
dado Pedro Lucas, de 19 anos, 
que morreu ontem durante 
um treinamento no Campo 
dos Afonsos, em Realengo, na 
Zona Oeste do Rio, após o pa-
raquedas dele não abrir corre-
tamente. 

Bolsonaro pegou voo de 
volta para Brasília logo após 
a cerimônia, por volta das 
11h. O acesso ao local foi res-
trito à imprensa. O presiden-
te não falou com os jornalis-
tas presentes.

Protestos em Brasília
Centenas de manifestantes 

contrários e a favor ao gover-
no de Jair Bolsonaro já se aglo-
meram em Brasília e passam 
por revista da Polícia Militar 
do Distrito Federal em frente 
à Esplanada dos Ministérios. 
Os grupos se concentram em 
lados opostos da zona central 
da capital federal.

Do lado direito do Eixo 
Monumental, manifestan-
tes bolsonaristas se con-
centram na área do Museu 

Manifestantes vão à praia de Copacabana
 a favor do governo Bolsonaro

Nacional da República. Do 
lado esquerdo, manifestan-
tes contrários ao governo se 
concentram na área do Tea-
tro Nacional.

Ao contrário do que 

ocorreu no último domin-
go, não há proibição para a 
circulação de pedestres ao 
longo dos ministérios.  Os 
manifestantes dos dois la-
dos,  no entanto, não terão 

acesso às áreas que circun-
dam o Congresso Nacional, 
o Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) e o Palácio do Pla-
nalto -  todos situados na 
Praça dos Três Poderes.

"Não houve qualquer irregu-
laridade ou ilícito penal o fato 
de Queiróz ter sido encontrado 
na minha casa", afirmou o advo-
gado ressaltando que isso não 

configura obstrução de Justiça. 
No dia da prisão, disse o advo-
gado que não sabia que Queiróz 
estava em sua casa em Atibaia, 
no interior de São Paulo.

O advogado ressaltou que to-
das as vezes que Fabrício Quei-
róz foi procurado pelo judiciário 
ou a polícia o ex-assessor aten-
deu os pedidos.

Manifestantes vão ao posto 5 da Praia de Copacabana e manifestam a favor do governo Bolsonaro

 Foto: Divulgação
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ela pri-
meira vez 
desde o 
início das 
i nv e s t i g a -
ções sobre 
o gabinete 
de Flávio 
B o l s o n a r o 
na Assem-
bleia Le-

gislativa do Rio, o Ministério 
Público Estadual encontrou 
provas de que pessoas liga-
das ao senador mantinham 
contato com o miliciano 
Adriano Magalhães da Cos-
ta Nóbrega, chefe da milícia 
Escritório do Crime, no perí-
odo em que este era procura-
do pela Justiça.

O chefe do grupo crimino-
so teria participado da elabo-
ração de um plano de fuga da 
família do ex-assessor Fabrí-
cio Queiroz e integrava, se-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRachadinha

P
gundo o MP, "o núcleo execu-
tivo da organização criminosa" 
liderada pelo atual senador.

Até então, as relações de 
Adriano com o gabinete de 
Flávio haviam acontecido no 
período em que, de acordo 
com as investigações, ainda 
não era pública a associação 
do ex-capitão com o crime 
organizado. Flávio, por exem-
plo, havia homenageado o 
então policial na Assembleia 
Legislativa do Rio (Alerj). 
Também o visitara na ca-
deia, quando ele respondia a 
um processo por homicídio. 
Por fim, empregou a mãe de 
Adriano, Raimunda Veras Ma-
galhães, e a ex-mulher dele, 
Danielle Mendonça da Costa, 
como funcionárias fantasmas 
em seu gabinete na Alerj, se-
gundo a investigação.

No caso de Raimunda, o 
Ministério Público apresen-

tou à Justiça provas de que ela 
nunca esteve na Alerj. Exami-
nando os deslocamentos de 
seu telefone celular, foi possí-
vel verificar que o aparelho ja-
mais se aproximou do prédio 
em que ela devia trabalhar. 
Raimunda é sócia de uma pi-
zzaria com o filho. Da conta 
da pizzaria saíram R$ 69,2 mil 
para Fabrício Queiroz.

MP encontra ligação entre 
Flávio Bolsonaro e grupo do 
miliciano Adriano de Nóbrega

 Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Funcionários de Flávio Bolsonaro na Alerj mantinham contato com miliciano já procurado pela Justiça

Tanto Raimunda quanto 
Danielle pertenceriam ao 
esquema de "rachadinha", 
na qual parte do dinheiro 
pago aos assessores do ga-
binete seria apropriado pelo 
então deputado estadual 
Flávio Bolsonaro.

No pedido de prisão de 
Queiroz apresentado à 27.ª 
Vara Criminal, o Ministério 

Público do Rio afirma que o 
capitão Adriano "se valia de 
parentes para integrar o nú-
cleo executivo da ORCRIM 
(organização criminosa)". O 
documento estima que ele 
repassou mais de R$ 400 
mil para contas administra-
das por Queiroz, acusado de 
ser o operador financeiro da 
organização.

A equipe técnica da Fun-
dação Saúde, que assumiu a 
gestão da pandemia do coro-
navírus no Rio com a chega-
da do médico Fernando Fer-
ry na Secretaria estadual de 
Saúde no início do mês, emi-
tiu um relatório na semana 
passada desaconselhando a 
abertura dos cinco hospitais 
de campanha ainda em cons-
trução. A saída de Ferry da 
pasta, anunciada por ele em 
um vídeo nesta segunda-fei-
ra, dia 22, pode ter a ver com 
esta recomendação, segundo 
fontes no governo, que não 
teria visto com bons olhos o 
documento.

Entre os motivos elenca-
dos pela equipe está o fato 
de que a taxa de ocupação 

nos leitos de unidades das 
três esferas de governo no 
município do Rio apenas 
1/3 está em uso. O docu-
mento, sem assinatura, 
aponta que especificamen-
te para a Covid-19 a taxa de 
ocupação é de 37,58% dos 
leitos totais e 55,81% dos 
leitos operacionais; e que 
a ocupação de leitos na 
rede estadual é de 59,9% 
para UTI adulto e 56,7% 
para enfermaria adulto.

O relatório da Fundação 
Saúde também informa 
que de um total de 2.272 
leitos para o tratamento de 
pacientes com Covid-19, 
854 estavam vagos até sex-
ta-feira passada. Havia 209 
vagas. E um total de 742 
leitos impedidos - por falta 
de condições técnicas ou 
de pessoal.

"Considerando a possi-
bilidade de uma segunda 
onda após a flexibilização, 
ainda assim podemos ofer-

tar assistência à população 
com a ativação dos leitos 
que ora se encontram im-
pedidos", diz o documento.

O relatório também cita a 
fila de pacientes que aguar-
dam por leitos em todo o 
estado: 68. Lembra que o 
custo mensal por recursos 
humanos por leito de UTI 
nesses hospitais de cam-
panha é de R$ 437.780,82 
e R$ 33.951,45 por leito de 
enfermaria. E que se todos 
eles estivessem em funcio-
namento o custo mensal 
seria de R$ 7.773.227.

"Considerando que se 
constatada a existência 
de medida alternativa ou 
subsidiária na implanta-
ção de política pública 
que seja mais econômica 
e adequada para a preser-
vação do patrimônio, esta 
pode ser tomada de ofício 
pela administração",  diz 
outro trecho.

O coronel médico do Corpo de 
Bombeiros Alex Bousquet será o 
novo secretário de Saúde do Esta-
do do Rio de Janeiro, confirmou 
nesta segunda-feira (22) o governo 
estadual. Ele vai substituir Fernan-
do Ferry, que anunciou sua demis-
são do cargo nesta manhã.

Graduado pela Uerj, Bousquet 
está há 20 anos na corporação. É 
especialista em terapia intensiva 
pela Associação de Medicina In-

tensiva Brasileira (AMIB). Foi di-
retor do Instituto de Assistência 
aos Servidores do Estado do Rio 
de Janeiro (Iaserj) e trabalhou 
como médico de resgate para a 
Petrobras entre 2008 e 2012, na 
Bacia de Santos.

Tem pós-graduação em Ges-
tão Operacional nas Organizações 
de Saúde pela Fundação Ceperj 
e MBA Executivo em Saúde pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Fundação Saúde desaconselhou abertura 
de hospitais de campanha em relatório

Alex Bousquet será o novo 
secretário de Estado de Saúde do RJ

Coronel do Corpo de Bombeiros Alex da Silva Bousquet, novo secretário de Saúde do RJ 

Fernando Ferry pediu pra sair

Foto: Reprodução/TV Globo



rojeto de 
lei de au-
toria do 
presidente 
da Câmara 
Municipal 
de Nova 
I g u a ç u , 
F e l i p e 
R a n g e l 

Garcia, Felipinho Ravis, de-
termina que todas as em-
presas comprovadamente 
culpadas por corrupção 
ou por ato de improbidade 
administrativa por agente 
público estão proibidas de 
receber incentivos fiscais. O 
texto foi aprovado durante 
sessão ordinária realizada 
ontem (2), de forma defi-
nitiva, por unanimidade, e 
agora seguirá para ser san-
cionado pelo prefeito.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSProjeto

O
A mesma sessão apro -

vou em segunda discussão 
outro projeto de Felipi-
nho que cria  a  C arteira de 
Identif icação do Autista 
para facil itar  a  identif ica-
ção de pessoas com Trans-
torno de Espectro Autista 
( TEA),  assegurando direi-
tos,  inclusive atendimen-
to preferencial .

O vereador Fabio José de 
Freitas, Fabinho Maringá, 
agradeceu aos pares a apro-
vação, em votação definiti-
va, do seu projeto que ins-
tituiu as diretrizes gerais 
da Política Municipal de 
Acolhimento Institucional 
para Crianças e Adolescen-
tes. O documento servirá 
como garantia do respeito 
aos direitos das crianças e 
jovens de Nova Iguaçu.

Proibido incentivos fiscais 
para empresas envolvidas em 
corrupção em Nova Iguaçu

Foto: Divulgação

O projeto de Felipinho Ravis, determina que todas as empresas comprovadamente culpadas por corrupção ou por ato de improbidade 

O Índice de Confiança do 
Empresário Industrial Flu-
minense (Icei-RJ), divulga-
do pela Firjan, registrou 37 
pontos em junho, com alta 
de 4,2 pontos na compa-
ração com o mês de maio. 
Apesar da melhora, explica-
da principalmente pelas ex-
pectativas para os próximos 
seis meses, os industriais 
seguem pessimistas.

A pesquisa varia de zero 
a cem pontos e é composta 
pelos indicadores de Condi-
ções atuais e Expectativas 
para os próximos seis me-
ses. Os resultados acima de 
50 representam melhora ou 
otimismo e, abaixo, piora ou 
pessimismo.

O indicador de Expecta-
tivas para os próximos seis 
meses teve crescimento 
de 5,6 pontos na compara-
ção com maio e registrou 
42,3 pontos. Os três itens 

que compõem o indicador 
- Condições da Economia 
Brasileira, Condições do 
Estado e Condições da Em-
presa -apresentaram cresci-
mento de mais de 5 pontos.

Já o indicador de Con-
dições atuais apresentou 
leve aumento (1,5 ponto) 
e ficou em 26,4 pontos. Os 

três itens - Condições da 
Economia Brasileira, Con-
dições do Estado e Condi-
ções da Empresa – tiveram 
leve melhora. De acordo 
com a Firjan, o crescimento 
do Icei-RJ de junho retrata 
a expectativa de retorno ou 
ampliação das atividades 
industriais.

Barreiras sanitárias são instaladas em NilópolisEmpresários industriais fluminenses seguem 
pessimistas em junho, aponta Firjan

Nas principais entradas do 
município de Nilópolis foram 
instaladas barreiras sanitá-
rias para realizar testes e in-
formar os motoristas sobre a 
covid-19. A operação envolve 
Guarda Municipal, Grupamen-
to Especializado em Transpor-
te, além de agentes de saúde, 
totalizando 44 pessoas.

Se o motorista apresentar fe-
bre superior a 37,8º será encami-
nhado ao Centro de Triagem de 
Covid-19, para melhor avaliação. 
As barreiras sanitárias ficarão na 

Rua Antônio José Bittencourt 
com Via Light, na divisa com São 
João de Meriti; na Rua Getúlio de 
Moura, nas divisas com Mesqui-
ta e Rio de Janeiro; e na Rua João 
Evangelista de Carvalho.

Nilópolis flexibilizou o co-
mércio em decreto do dia 10 de 
junho, liberando óticas, servi-
ços médicos, fisioterapêuticos e 
odontológicos, oficinas mecâni-
cas, estacionamentos, lojas de ar-
tigos hospitalares, farmacêuticos 
e higiene pessoal, de móveis e de 
gêneros alimentícios, escritórios.

Hospital Rocha Faria recebe novos equipamentos. 

Foto: Divulgação
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Barreira sanitária em uma das vias de entrada e saída do município é medida contra a covid-19Iguaçu

 Foto: Divulgação



em parecia 
uma cida-
de no iní-
cio de um 
processo de 
r e a b e r t u ra , 
com 5.832 
mortos pelo 
novo co-
r o n a v í r u s , 
mais que o 

triplo de Portugal, ou cinco 
vezes a Argentina. O primei-
ro domingo do inverno foi de 
sol no Rio, com praias cheias 
do Leme a Grumari, chope e 
fritas servidos em mesas de 
restaurantes da Av. Atlânti-
ca e áreas de lazer tomadas 
por famílias inteiras sem 
máscaras. Um descontrole 
que ocorre no momento em 
que, na semana que passou, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAlarmante

N
o município voltou a ter au-
mento no número de casos 
notificados da Covid-19. Fo-
ram 8.718 novas confirma-
ções do dia 14 até anteontem, 
a maior quantidade das úl-
timas quatro semanas. Para 
especialistas, já pode ser um 
alerta dos efeitos das recentes 
flexibilizações do isolamento 
social, com regras flagrante-
mente desrespeitadas.

Em todo o Estado, on-
tem se chegou ao patamar 
de 96.133 casos (50.430 só 
na capital) e 8.875 óbitos. 
Quanto à cidade do Rio, o 
aumento nos registros da 
doença na semana passa-
da foi de 52,7% em relação 
à anterior, quando tinham 
sido 5.708 testes positivos 
notificados, de acordo com 

dados dos boletins divulga-
dos diariamente pelas se-
cretarias municipal e esta-
dual de Saúde.

— Calculando os dias de 
incubação do vírus, o tempo 
para aparecerem os sintomas 
e o intervalo até o cidadão 
fazer os exames, podemos 
concluir que esses casos são 
reflexo de uma contamina-
ção no começo de junho, na 

Foto: Guito Moreto / Agência O Globo

A mureta da Urca ficou lotada durante o domingo (21)

primeira fase de relaxamen-
to das restrições. Os reflexos 
do que vemos hoje nas ruas 
vamos notar em mais 15 dias 
— adverte Tânia Vergara, pre-
sidente da Sociedade de In-
fectologia do Estado.

Em toda a pandemia, o nú-
mero de notificações de casos 
da terceira semana de junho 
só não foi maior que o de 17 a 
23 de maio (8.748). A prefeitu-

ra, no entanto, argumenta que 
os resultados dos testes para 
detectar a doença levam de 
dez a 15 dias para serem pro-
cessados. E que, portanto, boa 
parte dos casos divulgados 
nos últimos dias se referiria a 
exames que aguardavam con-
firmação — depreende-se, en-
tão, que feitos no período em 
que o Rio avançava no relaxa-
mento da quarentena.

Terça-Feira 23 de Junho de 2020 
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543.186 1.086.990
50.659

76.828 96.133
8.875

Comunidades de Nova 
Iguaçu, Duque de Caxias e 
Magé estão incluídas entre 
as 30 que serão beneficiadas 
com doação de 100 mil pedras 
de sabão biodegradável du-
rante o mês de junho. A ação 
realizada pela Ultragaz faz 
parte de um plano de ajuda 
emergencial a famílias em si-
tuação de vulnerabilidade em 
oito municípios do Estado do 
Rio de Janeiro.

A iniciativa da companhia 
contribui para a geração de 
renda e continuidade das ati-
vidades da ONG Instituto Tri-
ângulo, que produziu as barras 
a partir da reutilização de óleo 

de cozinha. Além disso, auxi-
lia a população mais carente a 
manter a higiene pessoal para 
evitar a contaminação pelo co-
ronavírus.

"Ajudar na prevenção à co-
vid-19 e colaborar na continui-
dade das atividades do Instituo 
do Triângulo com a geração 
de renda são nossos dois pro-
pósitos. Sem essa iniciativa, 
a operação estaria parada por 
causa do coronavírus", explica 
Daniela Gentil, gerente de sus-
tentabilidade da Ultragaz.

Além do Rio, São Paulo, 
Mato Grosso do Sul e Ceará já 
receberam doações, totalizan-
do 650 mil unidades de sabão.

Doação de sabonetes a famílias

Ação da Ultragaz ajudará famílias em situação de vulnerabilidade de Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Magé

Fo
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: R
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Isolamento cai e município
do Rio volta a ter aumento de 
notificações do novo coronavírus



gentes da 
D e l e g a c i a 
de Aten-
d i m e n t o 
à Mulher 
(Deam) de 
Nova Igua-
çu prende-
ram neste 
sábado um 
h o m e m 

acusado de estuprar e engravi-
dar a filha três vezes. O man-
dado de prisão foi expedido 
em 2003 e o abusador ficou 
foragido da justiça por 17 anos 
e retornou a ter contato com a 
família em 2018.

De acordo com a especializa-
da, uma equipe sob o comando 
da delegada titular Dra. Mônica 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMonstro

A
Areal, percorreu cerca de três bair-
ros do município de Nova Iguaçu 
para capturar o acusado. A ação 
foi realizada com base em dados 
de investigação da unidade.

Na época dos crimes, a Polícia 
Civil foi informada sobre os es-
tupros que a menina sofria por 
meio de uma denúncia anôni-
ma depois que a vítima deu en-
trada no Hospital Geral de Nova 
Iguaçu, por conta da ingestão 
de “chumbinho”. A adolescente 
havia tomado a substância pois 
estava grávida do terceiro filho 
fruto dos abusos do pai, em se-
tembro de 2000. As crianças 
tinham 4 e 2 anos. A vítima foi 
estuprada e engravidou do ho-
mem pela primeira vez quando 
tinha 14 anos.

Deam de Nova Iguaçu prende 
homem acusado de estuprar e 
engravidar a filha de 14 anos

 Foto: Divulgação/Polícia Civil

Homem tem 62 anos

Uma mulher que frequentava 
a igreja fundada pela deputada 
federal Flordelis dos Santos de 
Souza (PSD) relatou à Polícia Civil 
que a parlamentar e seu marido, 
o pastor Anderson do Carmo, fre-
quentavam uma casa de swing, 
lugar onde há troca de casais. O 
depoimento, ao qual o EXTRA 
teve acesso, foi dado em setembro 
do ano passado a policiais da De-
legacia de Homicídios de Niterói, 
São Gonçalo e Itaboraí no inquéri-
to que apura a morte de Anderson.

A fiel afirmou que soube da 
informação em 2007, ao levar sua 
supervisora a um culto no Minis-
tério Flordelis. Ela relatou à polícia 
que ao ver a deputada e pastora, 
sua amiga ficou surpresa e comen-
tou que Flordelis frequentava a 
mesma casa de swing que ela, na 
Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

A supervisora da fiel afirmou 
que além de Flordelis e Anderson, 
Simone, filha biológica da depu-
tada, e o marido dela, André, tam-
bém frequentavam o local. Ainda 
segundo a mulher, Flordelis pos-
suía um quarto privativo na casa 
de swing. A mulher chegou a des-
crever a roupa usada por Flordelis 
na ocasião em que a viu na casa de 

swing e afirmou que ela estava 
extremamente bêbada.

A antiga frequentadora da 
igreja que prestou depoimen-
to na DH afirmou que em um 
primeiro momento chegou a 
desconfiar da versão de sua su-
pervisora, mas que passou a ter 
certeza da história após algumas 
perguntas feitas por ela ao pas-
tor Anderson e a Simone.

A mulher contou que fingiu 
para o pastor Anderson ter visto 
a família na Barra da Tijuca na 
ocasião em que a supervisora lhe 
descreveu, mas o pastor negou 
que tivesse estado no bairro. No 
entanto, a fiel afirma ter questio-
nado Simone, que confirmou a 
ida da família à Barra e também a 
roupa que Flordelis usava, confor-
me descrito pela supervisora.

Polícia procura miliciano suspeito 
de matar gerente de multinacional

Flordelis e marido frequentavam casa de swing, 
afirma antiga frequentadora da igreja à polícia

O  Po r t a l  d o s  P ro c u ra d o s 
d iv u l go u ,  n e s te  s á b a d o, 
c a r t a z  p a ra  a j u d a r  a  D e -
l e g a c i a  d e  D e s c o b e r t a  d e 
P a ra d e i ro s  ( D D PA )  c o m  i n -
f o r m a ç õ e s  q u e  l e ve m  a  c a p -
t u ra  d o  m i l i c i a n o  A n d e r s o n 
d o  N a s c i m e nto  M a r i n h o,  o 
T h o r,  d e  4 4  a n o s .  E l e  é  u m 
d o s  e nvo l v i d o s  n a  m o r te  d o 
e nge n h e i ro  Wa g n e r  Fra n c o, 
e m  f e ve re i ro  d e  2 0 1 9.  A n -
d e r s o n  j á  é  c o n s i d e ra d o  f o -
ra g i d o  d a  Ju s t i ç a .

A dentista Karina L epre 
Franco — presa na quinta-
-feira,  sob a  acusação de 
mandar matar  o marido para 
f icar  com os R$ 400 mil  do 
seguro de v ida e da inde-
nização — rompeu o rela-
cionamento com Thor,  seu 
amante,  após o assassinato 
da v ítima.

Ela iniciou um relacio -
namento com o bandido 
após ele ir  ao consultório 
da dentista cobrar  a  taxa 
de segurança estipulada 
pela quadrilha.  Wagner ha-
v ia montado um consultó -
rio para a  mulher dentro do 

Terreirão.  Thor seria  o exe-
cutor do assassinato.

O  c o r p o  d e  Wa g n e r  f o i 
e n c o nt ra d o  t rê s  d i a s  d e -
p o i s  d e  s e u  d e s a p a re c i m e n -
to,  c o m  m a rc a s  d e  t i ro s  e  a 
b a r r i g a  c o r t a d a ,  n u m a  p ra i a 
e m  R i o  d a s  O s t ra s ,  n a  Re -
g i ã o  d o s  L a go s .

Em decisão da Justiça, 
após pedido da delegada 
Ellen S outo,  da DDPA , foi 
expedido mandado de pri-
são pelo 4ª Vara Criminal  da 
C apital  e  pedido de prisão 
temporária  para Anderson.

Miliciano é suspeito de matar marido de dentista

Flordelis e Anderson

Foto: Divulgação

 Foto: Reprodução
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As Anavitória

G

Foto: Divulgação

ravado em de-
zembro de 2019, 
o episódio conta 
com a partici-
pação do apre-
sentador Rafael 
Cortez median-
do o bate-papo, 

além do convidado mais que 
especial, Nando Reis, grande 
homenageado pelas ANAVI-
TÓRIA no disco “N”.

O episódio traz as artistas 
em show intimista que con-
tou com a presença de 200 
fãs e convidados no já icônico 
cenário redondo do YouTube 
Music.

Estão disponíveis os víde-
os das músicas “Relicário”, 
“All Star” e “As Coisas Tão 
Mais Lindas”. Confira o episó-
dio completo em https://you-
tu.be/x483oRv6Vxg .

Divulgam lançamento de 
sua participação no especial 
“YOUTUBE MUSIC CONVIDA”

Nesta semana, o “Bar 
do Zeca Pagodinho – Em 
casa!”, apresenta diversas 
novidades aos internautas 
com dicas, mensagens e 
bastante música, na página 
do Instagram.

Para relembrar os bons 
momentos da casa, são pu-
blicados diariamente, sem-
pre a partir das 10h, vários 
conteúdos musicais, vídeos 
curtos e exclusivos de artis-

tas renomados que se apre-
sentaram no Bar, receitas de 
pratos e drinks variados.

No "Cardápio Musical" da 
semana de 23 a 28 de junho, 
o público poderá assistir 
à apresentação da cantora 
e compositora curitibana, 
Branka e da cantora, Gabriela 
Pasche, uma das represen-
tantes da nova geração do 
samba carioca e musa dos 
blocos do carnaval de rua.

Entender o que está acontecen-
do com a área cultural na América 
Latina e levantar novos caminhos 
para enfrentar os problemas da Co-
vid-19. As medidas emergenciais, as 
distinções entre os direitos indivi-
duais e coletivos, quais as medidas 
que devem ser adotadas e como a 
internet é um instrumento funda-
mental para divulgação de conte-
údo. Estes são alguns tópicos abor-
dados na live Programação artística: 
Desafios-Latino Americanos que 
será comandada pelo Diretor Artís-
tico do Theatro Municipal do Rio de 
Janeiro, André Heller-Lopes, e terá 
como convidado o Diretor Artístico 
dos Auditórios do Sodre, de Monte-
video, José Miguel Onaindia.

A live acontecerá no dia hoje, 23 
de junho, às 15h, pelo Instagram: @
theatromunicipalrj .

Flávia Medeiros, 37 anos , sa-
gitariana, modelo e atriz.  Natu-
ral de Juiz de Fora “Sou modelo 
e pude participar do concurso 
Musa do Brasileirão 2019. “Ado-

ro curtir as praias cariocas prin-
cipalmente as da Região do La-
gos , e sempre que vou ao Rio eu 
procuro uma Churrascaria pois 
é o meu prato favorito

Programação Bar do Zeca Pagodinho - Em casa!

Theatro Municipal Palco Livre e Petrobras convidam André Heller-Lopes 
e José Miguel Onaindia em Programação artística
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O YouTube Music Convi-
da é um projeto que recebe 
grandes nomes da música 
da atualidade para apresen-
tações que misturam mú-

sica e bate-papo. Já parti-
ciparam do formato nomes 
como Pabllo Vittar, Maiara 
& Maraisa, Dilsinho, Lauana 
Prado, entre outros.

Desde o início do isolamento social, 
as ANAVITÓRIA já fizeram duas gran-
des apresentações online. Uma para 
seu canal oficial no YouTube (confira 
aqui: https://youtu.be/xLii6fhGprY).

MINGOS LOBO
contato@jornalpovo.com.br
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GATA DO
 Flávia Medeiros

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

CCulturando ulturando 

Foto: Divulgação
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Flamengo 
e n c u r r a -
lou o Ban-
gu e jogou 
no campo 
do adver-
sário. Da 
r e a p r e -
s e n t a ç ã o 
até o dia 

de voltar ao campo foram 
exatamente 30 dias de ativi-
dades físicas e táticas.

Mario Monteiro, o integran-
te da comissão técnica que 
há mais tempo trabalha com 
Jorge Jesus, acredita que o em-
penho dos atletas até durante 
a quarentena fez a diferença 
para o time não sentir muito a 
falta de ritmo.

- Temos um elenco formi-
dável, que entende as neces-
sidades de treinar forte e man-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

O
ter o alto nível. Desde a parada, 
os atletas prepararam-se com 
muito afinco. Cumpriram 100% 
o planejamento. Quando se re-
apresentaram, estavam muito 
bem. O tempo de preparação 
foi mais do que suficiente. Um 
dos nossos diferenciais é fazer a 
preparação básica com excelên-
cia para deixar o elenco pronto 
para o mister, que também exi-
ge excelência dos jogadores. 
Então, quando tudo caminha 
junto, não há segredo. E os re-
sultados aparecem no momen-
to certo - afirmou o português.

Além da estrutura físi-
ca do Ninho do Urubu, que 
permite ao elenco condições 
ideais de preparação, Mario 
Monteiro acredita que a ca-
pacidade dos profissionais 
do Flamengo também faz a 
diferença. E elogiou.

- O segredo está em tudo 
que o Flamengo proporciona 
para trabalharmos tranqui-
los. Não só a estrutura física, 
a humana também. Em 27 

Mister elogia condicionamento 
físico do elenco na 
volta do Carioca

O tempo de preparação foi mais do que suficiente

anos de carreira no futebol 
profissional, afirmo que a do 
Flamengo é uma das melho-
res comissões técnicas com 
quem já trabalhei.

Com o primeiro lugar do gru-
po e a classificação para a semi-
final da Taça Rio asseguradas, o 
Flamengo enfrenta o Boavista 
na próxima quarta-feira.

Foto: Lucas Merçon


