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OMS reconhece surgimento de 
evidências sobre transmissão 
da Covid-19 pelo ar

Organização 
Mundial da 
Saúde (OMS) 
reconheceu 
nesta ter-
ça-feira (7) 
"evidências 
emergentes" 
de trans-
missão pelo 
ar do novo 

coronavírus, depois que um 
grupo de cientistas cobrou o or-
ganismo global a atualizar suas 
orientações sobre como a doen-
ça respiratória se espalha.

"Temos conversado sobre a 
possibilidade de transmissão 
pelo ar e transmissão por aerossol 

A
como uma das modalidades de 
transmissão da Covid-19", disse 
Maria Van Kerkhove, principal 
autoridade técnica da OMS para 
a pandemia de Covid-19, em uma 
coletiva de imprensa.

A OMS havia dito anteriormen-
te que o vírus que causa a doença 
respiratória Covid-19 se dissemi-
na principalmente através de pe-
quenas gotículas expelidas pelo 
nariz e pela boca de uma pessoa 
infectada que logo caem no chão.

Mas em uma carta aberta envia-
da à agência sediada em Genebra e 
publicada na segunda-feira (6) no 
periódico científico Clinical Infec-
tious Diseases, 239 especialistas de 
32 países delinearam indícios que, 

O Brasil contabiliza 66.093 
mortes e 1.643.539 contami-
nações em decorrência da Co-
vid-19, com 537 novos óbitos 
e 17.468 novas infecções por 
coronavírus desde as 20h de 
ontem, de acordo com boletim 
divulgado às 13h pelo consór-
cio de veículos de imprensa 
nesta terça-feira.

O levantamento foi realizado 
com dados das secretarias esta-

duais de Saúde, obtidos por um 
grupo de veículos de imprensa, 
formado por O GLOBO, Extra, 
G1, Folha de S.Paulo, UOL e O Es-
tado de S. Paulo.

Também nesta terça-feira, o 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) testou positivo para 
a Covid-19. O anúncio foi feito 
hoje pelo próprio chefe do Exe-
cutivo durante entrevista no 
Palácio da Alvorada. Ele reali-

zou o teste nesta segunda após 
apresentar febre de 38 graus e 
mal-estar.

As estatísticas da pandemia 
no Brasil são divulgadas três ve-
zes ao dia. O próximo levanta-
mento será divulgado às 20h. A 
iniciativa dos veículos da mídia 
foi criada a partir de inconsistên-
cias nos dados apresentados pelo 
Ministério da Saúde na gestão do 
interino Eduardo Pazuello.

Brasil ultrapassa 66 mil mortes por Covid-19, indica 
consórcio de veículos da imprensa em boletim diário

Pacientes se recuperam em UTI do hospital de campanha do Anhembi, em São Paulo, no último dia 1º

Maria van Kerkhove, líder técnica do programa de emergências da OMS

Foto: Miguel Schincariol/STR

dizem, mostram que partículas 
flutuantes do vírus podem infectar 
pessoas que as inalam.

Como estas partículas menores 
que são exaladas podem permane-
cer no ar, os cientistas exortaram a 
OMS a atualizar suas diretrizes.

Falando em uma coletiva de 
imprensa nesta terça-feira em 
Genebra, Benedetta Allegranzi, 
principal autoridade técnica de 
prevenção e controle de infecções 

da OMS, disse que há evidências 
emergentes de transmissão do 
coronavírus pelo ar, mas que estas 
não são definitivas.

"... A possibilidade de transmis-
são pelo ar em locais públicos -- es-
pecialmente em condições muito 
específicas, locais cheios, fechados, 
mal ventilados que foram descritos 
-- não pode ser descartada", disse.

"Entretanto, os indícios pre-
cisam ser reunidos e interpreta-

dos, e continuamos a apoiar isso."
Qualquer alteração na avaliação 

de risco de transmissão pela OMS 
pode afetar seus conselhos atuais 
sobre manter o distanciamento 
físico de 1 metro. Governos, que 
também contam com a agência 
para definir suas políticas de orien-
tação, também podem precisar 
ajustar as medidas de saúde públi-
ca destinadas a conter a propaga-
ção do vírus.
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p r e f e i t o 
Marcelo Cri-
vella disse 
quer  pedir 
apoio à Po-
lícia Militar 
para autuar 
por crime 
de deso-
b e d i ê n c i a 
quem des-

respeitar ou ameaçar os fiscais 
da Prefeitura que atuam para 
evitar aglomerações em bares 
e restaurantes. Neste final de 
semana, funcionários da Vi-
gilância Sanitária foram cons-
trangidos ao realizar o trabalho 
de fiscalização em bares do Rio.  
Ao todo, foram 132 multas apli-
cadas em estabelecimentos.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSApoio

O
Em uma reportagem exibida 

neste domingo no Fantástico, 
uma mulher ofende o superin-
tendente da Educação e Proje-
tos da Vigilância Sanitária do Rio 
de Janeiro, Flávio Graça. Após 
ele chamar seu marido de cida-
dão, Nívea del Maestro dispara: 
"Cidadão não. Engenheiro civil 
formado. Melhor do que você!". 
Graça é mestre e doutor pela 
Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro (UFRRJ).

"A gente tem que pedir a Po-
lícia Militar para acompanhar 
nossos fiscais porque é um desa-
cato a autoridade. Os fiscais vão 
ali para salvar vidas, salvar as 
pessoas que estão se expondo, 
nesse momento, a uma doença 
perigosa. A partir do momento 

Crivella quer ajuda da PM 
para coibir desrespeito a 
agentes da prefeitura

Foto: Divulgação

Crivella também fez um apelo à população e pediu a colaboração para que não haja um "surto de imprudência"

O governador Wilson Witzel 
(PSC) prorrogou até o próximo 
dia 21 as medidas restritivas de 
prevenção e enfrentamento à 
propagação do novo corona-
vírus (covid-19) no estado. O 
decreto com a prorrogação foi 
publicado no Diário Oficial des-
ta terça-feira e mantém o fun-
cionamento de alguns setores 
do comércio e da indústria, em 
horários específicos para evitar 
aglomerações.

De acordo com o decreto, 
as aulas presenciais das redes 
estadual, municipal e privada 
de ensino permanecem sus-
pensas, assim como as ativi-
dades coletivas em cinemas, 
teatros e afins e o funciona-
mento de academias de gi-
nástica. A recomendação para 
que a população fluminense 
não frequente praias, lagoas, 
rios, piscinas públicas e clu-
bes também está mantida.

Continua sendo obrigatório 
o uso de máscaras de proteção 
respiratória em qualquer es-
tabelecimento público, assim 
como em locais privados com 
funcionamento autorizado de 
acesso coletivo.

Em caso de descumprimen-
to das medidas previstas, as 
forças de segurança pública 
poderão atuar em eventuais 
práticas de infrações adminis-
trativas e crimes previstos.

Governo do Estado prorroga medidas de 
proteção até o dia 21 de julho

O decreto com a prorrogação foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira

Foto: Divulgação

que eles são recebidos com tanta 
violência, violência verbal e até 
ameaças, chantagens, nós vamos 
precisar pedir o apoio da PM para 
intervir e de repente levar para a 
delegacia e autuar porque isso se 
chama crime, crime de desobedi-
ência. É colocar a vida dele e dos 
outros em risco", falou o prefeito.

Crivella também fez um 
apelo à população e pediu a 
colaboração para que não haja 

um "surto de imprudência" 
que aumente a curva de casos 
de coronavírus na cidade.

 "Eu quero fazer um apelo à 
população. Graças a Deus nos-
sas curvas estão todas caindo e a 
gente está podendo reabrir a eco-
nomia. Agora, pior que o coronaví-
rus seria o surto de imprudência, 
de negligência. Esse surto, que 
depende da consciência de cada 
um, nós fazemos um apelo para 

que as pessoas não cometam. Nós 
estamos perto da vacina, perto do 
antirretroviral, não faz sentido ne-
nhum nos termo uma pandemia 
de novo, uma curva alta por causa 
das pessoas", concluiu.

A Polícia Militar informou 
que está à disposição dos ór-
gãos municipais desde o início 
da pandemia e atua de maneira 
conjunta nas mobilizações de 
conscientização    

Trump usa imagem do Cristo Redentor 
em campanha para reeleição

A campanha de Donald 
Trump para a reeleição à Pre-
sidência americana usa desde 
sexta-feira (3) uma imagem da 
estátua do Cristo Redentor, no 
Rio de Janeiro, em postagens no 
Facebook e no Instagram. 

Na postagem está escrito 
que será enviada ao presidente 
uma “lista com todos os ameri-
canos que assinarem seus no-
mes”. Depois disso, aparece a 
imagem do Cristo acompanha-
da da frase “nós vamos prote-
ger”. O anúncio rendeu cerca 
de 5 mil impressões, ao longo 
do fim de semana.

A publicidade apareceu ma-
joritariamente para usuários 
na Flórida e no Texas --dois 
estados que vivem um impor-
tante crescimento de casos 
da Covid-19 e que têm grande 
número de eleitores latinos. 
Juntas, essas duas regiões do 
sul do país somam 20% das vi-
sualizações do anúncio com o 
monumento brasileiro.

A maior parte da audiência foi 
composta por pessoas acima dos 
45 anos e por mulheres. Desde 

maio, a campanha de Trump já 
investiu US$ 48 milhões em pu-
blicidade na maior plataforma de 
mídias sociais do mundo.

A escolha de um monumento 
para ilustrar a campanha ocor-
re em um momento em que o 
presidente americano vem dis-
cursando contra manifestantes 
que demoliram ou vandalizaram 
estátuas, desde o início do movi-
mento civil contra o racismo e a 
brutalidade policial no país, há 
mais de um mês.

Símbolos e nomes de figu-
ras históricas associadas com 
a defesa da escravidão –e não 
figuras religiosas-- têm gerado 
protestos.

Desde o início de julho, o 
Facebook é alvo de um boicote 
de anunciantes internacionais 
que querem pressionar a pla-
taforma a controlar o discurso 
de ódio online. Centenas de 
grandes marcas, principalmen-
te nos EUA, suspenderam a pu-
blicidade na plataforma para 
exigir que a empresa america-
na tome medidas contra a pre-
sença de conteúdo ofensivo.
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O ex-secretário de Saúde Edmar Santos

Justiça do Rio bloqueia 
bens e quebra sigilos de 
ex-secretário Edmar Santos

Justiça do 
Rio decretou 
a quebra dos 
sigilos fiscal 
e bancário 
e bloqueou 
as contas do 
ex-secretá-
rio de Saúde 
do Estado, 
Edmar San-

tos, em ação por improbidade 
administrativa. A decisão é da 
juíza Georgia Vasconcellos da 
Cruz, da 2.ª Vara da Fazenda 
Pública do Tribunal de Justi-
ça do Rio. Ao autorizar as me-
didas, ela considerou que 'as 
condutas dos réus descritas na 
inicial (da ação movida pelo 
Ministério Público do Estado) 
são extremamente graves'.

O ex-secretário e outras sete 
pessoas são investigados pelo 
Ministério Público fluminen-
se pela compra, sem licitação, 
de mil respiradores para tratar 
pacientes graves da covid-19. O 

A
governo do Rio antecipou o pa-
gamento de R$ 36 milhões para 
três empresas contratadas entre 
março e abril, mas os aparelhos 
não chegaram aos hospitais.

Nesta segunda-feira, 6, Ed-
mar Santos participou de audi-
ência da Assembleia Legislativa 
do Rio (Alerj), realizada por vi-
deoconferência, mas se recusou 
a responder às questões levan-
tadas pelos parlamentares. Ele 
disse que atendia a orientações 
da defesa, uma vez que não teria 
tido acesso integral ao inquérito 
no qual é investigado.

Edmar não foi denunciado 
criminalmente no caso, mas 
pode responder por improbida-
de. O escândalo também levou à 
sua exoneração, em maio. Ele foi 
o primeiro secretário de Saúde 
do Rio substituído na pandemia. 
Seu sucessor, Fernando Ferry, 
pediu demissão pouco mais de 
um mês após a nomeação. O úl-
timo indicado foi o coronel do 
Corpo de Bombeiros Alex Bou-

O presidente Jair Bolsonaro 
está com Covid-19. A informa-
ção foi confirmada pelo próprio 
presidente nesta terça-feira du-
rante entrevista no Palácio da 
Alvorada. Ele realizou o teste 
nessa segunda após apresentar 
febre de 38 graus e mal-estar. 
Antes mesmo de o diagnóstico 
ser confirmado, Bolsonaro disse 
a apoiadores que já havia come-
çado a tomar hidroxicloroquina 
com azitromicina.

Ele também foi ao Hospital 
das Forças Armadas (HFA) fazer 
uma ressonância no pulmão. A 
informação é de que a satura-
ção de oxigênio dos pulmões do 
presidente está em 96%, o que 
é considerado aceitável. Com-
promissos oficiais do presidente 
que estavam previstos na agen-
da desta semana foram cance-
lados ou suspensos depois das 
suspeitas de infecção

Desde o início da pandemia, 

o presidente tem minimizado 
o impacto do coronavírus em 
discursos e entrevistas. Nos 
últimos dias, por exemplo, ele 
participou de eventos sem usar 
máscara e sem manter o distan-
ciamento recomendado pelas 
autoridades de saúde pública. 
Publicamente, Bolsonaro já 
chamou a doença de “gripezi-
nha” e disse que não precisaria 
se preocupar caso fosse conta-
minado por conta do seu histó-
rico de atleta.

Essa não é a primeira vez 
que o presidente realiza 
exames para identificar o 
coronavírus. Em março, Jair 
Bolsonaro fez três testes de 
Covid-19, mas se negou a 
divulgar os resultados. Eles 
só vieram a público em um 
processo judicial que termi-
nou no Supremo Tribunal 
Federal (STF). Foram utili-
zados nomes fictícios para 
ocultar que os exames eram 
do presidente.

Bolsonaro pede para Carlos baixar 
o tom nas redes sociais

Mesmo sem acreditar na força da pandemia, exame 
disse SIM para o Coronavírus A nova estratégia de apazi-

guamento adotada pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro, que 
há mais de duas semanas têm 
optado por evitar embates pú-
blicos e declarações polêmicas, 
incluiu uma conversa com seu 
filho Carlos, vereador no Rio de 
Janeiro e um dos nomes mais 
influentes na comunicação do 
Palácio do Planalto. De acordo 
com a colunista Bela Megale, 
o presidente pediu para Carlos 
baixar o tom nas redes sociais, 
em especial em relação ao Judi-
ciário. A conversa aconteceu há 
poucas semanas, segundo inte-
grantes do governo.

O pedido de Bolsonaro foi fei-
to num contexto em que o presi-
dente busca um armistício com 
os tribunais após operações 
autorizadas pelo Supremo Tri-
bunal Federal (STF) atingirem 
aliados seus e a prisão Fabrício 
Queiroz, ex-assessor de seu filho 
Flávio Bolsonaro investigado no 

caso da “rachadinha” na Assem-
bleia Legislativa do Rio (Alerj). 
Carlos, por sua vez, alertou o 
pai que a nova postura não tem 
agradado a militância virtual 
bolsonarista.

O aviso, informou o colunista 
Guilherme Amado, da revista 
Época, veio acompanhado do 
recado de que os afagos públi-
cos por Bolsonaro aos presiden-
tes da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), e do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), irritaram 
especialmente as redes bolso-
naristas na internet. Maia e Al-
columbre são alvos recorrentes 
de ataques.

O vice-presidente Hamilton 
Mourão defendeu, a nova pos-
tura pacificadora do Planalto 
e a aproximação com partidos 
do centrão. Segundo Mourão, 
o governo atual começou com 
uma “visão idílica” que o deixou 
“aprisionado” durante o primei-
ro ano de gestão.

O presidente Jair Bolsonaro em cerimônia no Palácio do Planalto

Foto: Pablo Jacob/Agência O Globo

squet, que assumiu oficialmente 
na semana passada.

A Controladoria Geral do Es-
tado do Rio apontou indícios 
de irregularidades em quase to-
dos os contratos assinados pela 
Secretaria Estadual de Saúde 
(SES) desde o início da pande-
mia. Um relatório divulgado na 
semana passada concluiu que 
99,47% dos documentos audi-
tados, todos relativos a com-
pras e contratações para ajudar 

no combate ao novo coronaví-
rus, apresentam risco de irre-
gularidades. Em nota, a pasta 
afirmou que todos os contratos 
estão sendo revisados em con-
junto com a Procuradoria e a 
Controladoria Geral do Estado.

O próprio governador Wilson 
Witzel (PSC) foi alvo de uma ope-
ração da Polícia Federal que, no 
fim de maio, fez buscas e apre-
ensões em endereços ligados ao 
governo, incluindo a antiga casa 

da família, no Grajaú, e os Palá-
cios das Laranjeiras e da Guana-
bara, residência e sede oficial do 
Executivo fluminense. A ação 
foi autorizada no âmbito de uma 
investigação que apura desvios 
de recursos para atender a emer-
gência da covid-19 no Estado.

Até a publicação desta maté-
ria, a reportagem não havia obti-
do uma resposta da defesa do ex-
-secretário. O espaço permanece 
aberto a manifestações.



ma criança 
de 6 anos 
foi vítima 
de espan-
c a m e n t o 
em casa, 
no bairro 
de Cara-
mujo, em 
Niterói, na 
m a d r u g a -

da desta segunda-feira, dia 
7. A vítima deu entrada com 
ferimentos graves no Hospi-
tal Estadual Azevedo Lima 
(Heal), no Fonseca, mas foi 
transferida para o Hospital 
Estadual Roberto Chabo, 
em Araruama, na Região 
dos Lagos. A denúncia foi 
feita ao conselho tutelar do 
município pelas assistentes 
sociais do Azevedo Lima. A 

U
conselheira de plantão fez 
um Registro de Ocorrência 
na 78ªDP (Fonseca), onde 
foi instaurado um inquérito 
para apurar o caso.

De acordo com Polícia Ci-
vil, a conselheira tutelar que 
comunicou o fato à unidade 
foi ouvida e os familiares se-
rão chamados para prestar 
depoimento. A delegacia vai 
ouvir ainda o médico que 
atendeu a criança e solicitar 
o boletim de atendimento 
médico. Outras diligências 
estão em andamento para 
esclarecer o que motivou o 
espancamento e quem o fez. 
A suspeita é que o namora-
do da mãe da criança seja o 
agressor.

O caso está com o 3º Con-
selho Tutelar de Niterói. O 

relatório da denúncia ainda 
não chegou na unidade por 
ter ocorrido no plantão. No 
entanto, dois conselheiros 

Criança de 6 anos foi enternada no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, após ser espancada

que ficarão à frente da inves-
tigação foram até a unidade 
hospitalar onde a criança está 
internada para saber o esta-

do de saúde, conversar com 
a mãe e colher informações 
sobre a violência sofrida pela 
criança.

Um policial militar do 
6º BPM (Tijuca) foi indicia-
do por homicídio doloso — 
quando há intenção de ma-
tar — no caso do mototaxista 
Matheus Henrique da Silva 
Oliveira, de 23 anos, morto 
próximo à comunidade do 
Borel, na Tijuca, Zona Nor-
te do Rio, em 30 de maio. 
A Delegacia de Homicídios 
da Capital (DHC) concluiu o 
inquérito nesta terça-feira. 
As investigações apontaram 
que o rapaz foi baleado du-
rante uma abordagem dos 
agentes da UPP Borel.

Mesmo com a confissão, a 
Polícia Civil decidiu não pe-
dir a prisão do policial militar. 
Segundo o delegado Bruno 
Araújo Ciniello, que investiga 
o caso, “o agente colaborou 
com as investigações e tem 
um passado ilibado”. Na ma-
nhã desta terça-feira cerca de 
vinte pessoas, entre parentes 
e amigos da vítima, fizeram 
uma manifestação em frente 
a Delegacia de Homicídios da 
Capital (DHC) na Barra da Ti-
juca. O grupo mostrou revolta 

após receber a informação de 
que o PM não seria detido.

— Fizemos varias diligên-
cias, perícias, ouvimos tes-
temunhas, pedimos câme-
ras de segurança e as armas 
foram entregues voluntaria-
mente pelos PMs. Os peritos 
do ICCE fizeram uma perí-
cia nos projéteis encontra-
dos - um no corpo da vítima 
e outro no local do crime - e 
resultou positivo e foi pos-
sível identificar o autor do 
disparo — disse o delegado 
Bruno Ciniello, que comple-
tou: — Foram dois disparos 
feitos pelo PM.

Questionado sobre o de-
poimento do policial, que 
em um primeiro momento 
mentiu ao dizer que Matheus 
havia caído e batido a cabeça, 
Ciniello disse que “o autor do 
fato chegou a alegar que não 
percebeu que houve o dispa-
ro. No entanto, ele confessou 
que atirou e foi indiciado”.

— Ele atirou com a própria 
arma, uma pistola 380, e após 
isso, eles entregaram as armas. 
Como ele tem residência fixa, 
tem passado ilibado e não 
atrapalhou as investigações, 
vimos que não era necessário 
o pedido de prisão.

Polícia indicia 14 pessoas por lesão corporal 
após agressão à médica no Grajaú

Policial militar é indiciado por homicídio doloso 
por morte de mototaxista na Tijuca A Polícia Civil indiciou 14 pes-

soas – duas delas por lesão cor-
poral grave e três por lesão leve – 
pela agressão sofrida pela médica 
Ticyana D'azambujja, espancada 
por frequentadores de uma festa 
no Grajaú, na Zona Norte do Rio. 
O inquérito foi concluído nesta 
terça-feira, mais de um mês após 
a violência sofrida pela médica, 
que tentava impedir a realização 
de um evento durante a pandemia 
do coronavírus, o que está está 
proibido, no dia 30 de maio. A Po-
lícia analisou imagens de dezenas 
de câmeras de segurança e ouviu 
mais de 30 depoimentos.

Conforme informações do "G1", 
os envolvidos vão responder por 
infração sanitária preventiva – por 
participar de uma aglomeração no 
meio de uma pandemia. A pena 
pode chegar a um ano de prisão. A 
punição será maior para o proprie-
tário da casa, Rafael Presta, que 
aparece nas imagens carregando 
Ticyana, e Rafael Pereira, que além 
da médica, agrediu um vizinho 
que desceu para tentar ajudá-la. 
Ambos foram indiciados por le-
são corporal grave. O dono da casa 
ainda está proibido de fazer novos 
eventos. Outras três pessoas vão 

responder por lesão corporal leve.
“Ela tava combatendo a pande-

mia e o fato dela por 30 dias estar 
afastada disso já caracterizou a le-
são grave e, dependendo do caso, 
isso vai demorar alguns meses 
pelo laudo pericial, alguns meses 
se comprovada a incapacidade 
permanente pro trabalho, pode 
ser aditada a denúncia para lesão 
gravíssima”, explicou o delegado 
André Neves, que está à frente das 
investigações, em entrevista ao 
"RJTV - 1ª edição".

Ticyana, que não sabe se conse-
guirá recuperar os movimentos do 
joelho esquerdo, comentou a con-
clusão do inquérito. A médica se 
recupera a última cirurgia realiza-
da no membro, que foi quebrado 
pelos agressores.

Familiares e amigos de Matheus Oliveira protestaram na DH

Tyciana foi agredida por frequentadores de uma festa

Foto: Agência O Globo
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PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência

Criança de 6 anos é internada 
após ser espancada em Niterói; 
Polícia apura o caso

Foto: Aquivo Pessoal

Foto: Reprodução / Google View



P r e f e it u ra 
de Belford 
Roxo vai 
disponibili-
zar cirurgia 
de catara-
ta para os 
moradores 
da cidade. 
Uma parce-
ria do SUS 

(Sistema Único de Saúde) com 
uma clínica particular vai rea-
lizar um mutirão para viabili-
zar o serviço gratuitamente.

O paciente terá direito a 
acompanhamento desde a 
consulta até a revisão pós-ci-
rurgia. Funciona da seguinte 
maneira: um médico especia-
lista realiza a consulta e dá o 
diagnóstico. Se houver neces-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSTrabalho não pára

A
sidade, o paciente é encami-
nhado para a medição de lente 
e posteriormente cirurgia.

Para agendar uma consul-
ta, o morador deve ir à Se-
cretaria Municipal de Saúde, 
que fica na Avenida Benja-
min Pinto Dias 610, Centro, 
de segunda a sexta-feira, das 
9h às 14h. É preciso levar 
identidade, CPF, comprovan-
te de residência e cartão do 
SUS.  "Uma equipe da Secre-
taria de Saúde acompanha 
todo o procedimento e ainda 
cada paciente recebe um kit 
com colírio e óculos escu-
ros", afirma o secretário de 
Saúde, Christian Vieira.

O projeto já beneficiou 
mais de duas mil pessoas, 
como Cirene Silva de Medei-

Cirurgia de catarata 
em mutirão gratuito 
em B. Roxo

Foto: Rafael Barreto/PMBR

Cirene foi uma das pacientes beneficiadas. Ela operou os dois olhos

A Prefeitura de Duque de 
Caxias deu início às obras de 
construção da CEARJ (Central 
de Abastecimento do Estado do 
Rio de Janeiro). O novo equipa-
mento vai ser erguido em um 
terreno localizado às margens da 
Rodovia Washington Luiz, en-
tre os bairros Jardim Gramacho 
e Campos Elíseos, em uma área 
total de três milhões de metros 
quadrados. A iniciativa do mu-
nicípio é que o empreendimento 
funcione como uma nova Ceasa 
para o estado do Rio de Janeiro. 

Essa medida, entretanto, de-
pende da aprovação do gover-
no do estado e vem dividindo 
opiniões entre os comerciantes 
que já atuam na Ceasa, em Irajá, 
na Zona Norte do Rio. Muitos 
alegam que a transferência para 
a cidade da Baixada Fluminense 
não seria benéfica por causa do 
trânsito na rodovia. Em entrevis-
ta para a TV Globo, o presidente 
da Associação de Comercian-
tes da Ceasa do Rio de Janeiro, 
Waldir de Lemos, disse que a 
mudança afetaria as entregas de 
alimentos na capital.

Mesmo assim, o prefeito de 
Duque de Caxias insiste na cons-

trução da CEARJ e afirma que o 
espaço será mais seguro, com 
aluguel mais barato, além de 
um espaço mais amplo. Inde-
pedemente da decisão estadu-
al, Washington Reis afirma que 
o lugar será construído e que 
poderá abrir uma concorrência. 
Ou seja, caberia aos comercian-
tes escolherem entre ficar em 
Irajá ou em Duque de Caxias.

“Vamos oferecer o seguro, 
aluguel mais barato e um es-
paço mais amplo. Outro dife-
rencial do empreendimento é 
a localização. A CEARJ ficará 
localizada em uma área de fácil 
acesso, próxima a importantes 
vias de chegada ao Rio e às re-
giões Serrana e Metropolitana”, 
destacou Washington Reis.

Segundo o cronograma de 

obras, a construção será feita 
em três fases. A previsão é de 
que o projeto custe cerca de R$ 
1,1 bilhão a ser investido pela 
empresa vencedora da licitação. 
A nova CEASA deverá gerar cer-
ca de 20 mil novos empregos 
diretos e indiretos. O empre-
endimento será bem maior do 
que o existente atualmente em 
Irajá, Zona Norte do Rio. O ter-
reno fica a 15,4 km da Avenida 
Brasil, a 7,5 km de distância do 
Arco Metropolitano, a 14,6 km 
da Linha Vermelha, a 8,5 km da 
BR-116 (Rio Magé) e a 19,5 km da 
Rodovia Presidente Dutra.

Serão construídos 44 gal-
pões, com áreas de 3.000m 
a 19.400m, estacionamento 
para cerca de cinco mil carros e 
dois mil caminhões. 

Morte de Policial Civil de Búzios por Covid-19 
causa comoção nas redes sociais

Entenda o projeto de construção da nova 
Ceasa em Duque de Caxias

O Policial Civil Mauro Souza 
Netto, da 127ª DP (Armação dos 
Búzios), morreu de Covid-19 nes-
ta segunda-feira, dia 6 de julho, 
causando comoção e homena-
gens nas redes sociais. O policial 
também atuava como professor 
na rede municipal de Búzios, 
onde dava aula de Ciências na 
Escola Municipal Theotonio em 
Manguinhos, bairro da cidade. 

Segundo informações, Mauro 
havia saído da Unidade de Te-

rapia Intensiva, mas seu quadro 
se agravou devido a uma infec-
ção hospitalar. Morador de Cabo 
Frio e muito querido por todos, 
Mauro recebeu várias homena-
gens e mensagens de despedidas 
nas mídias sociais, além de um 
cortejo com viaturas da Polícia 
Civil, com colegas de trabalho, e 
outros veículos que saíram pelas 
ruas do Centro de Cabo Frio até o 
Cemitério Santa Isabel no Porti-
nho, onde o corpo foi sepultado.  

Projeto da Ceasa em Duque de Caxias

Fotos: Divulgação

ros, 67, que aproveitou para 
operar os dois olhos. "O pro-
cedimento pelo particular é 
muito caro. Através do proje-
to, temos a oportunidade de 
fazer a cirurgia de graça. É ma-
ravilhoso", afirma.

Vacinação em Nova Iguaçu
A imunização contra a gripe 

foi estendida até sexta-feira em 
Nova Iguaçu. O público-alvo são 
crianças de 6 meses a menores 
de 6 anos de idade, profissio-
nais das forças de segurança e 

sistema prisional, trabalhadores 
da área de saúde, doentes crô-
nicos, povos indígenas, pessoas 
com deficiência, gestantes, puér-
peras até 45 dias, adultos com 
mais de 60 anos e professores 
das escolas públicas e privadas.
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Mauro Souza Netto, Policial Civil e Professor

Foto: Imagens de Internet



Ela promete arrasar na Tv!

A
Foto: Divulgação

triz e apre-
sentadora Gy-
selle Soares 
é só sorrisos. 
Depois do su-
cesso à frente 
do programa 
`Circuito de 
lives do São 

João do Nordeste´, que foi ao 
ar pela TV Antena 10, afiliada 
da Rede Record, no Nordeste, 
ela ganhou uma nova atração 
na emissora. Agora, todo sá-
bado, às 12h, Gyselle comanda 

o musical ´Verão Piauí´, com 
várias atrações, além de bas-
tante interação com o público, 
ao vivo.

 GRUPO PRESENÇA 
ARRECADA 10 TONELA-
DAS DE ALIMENTO EM 

LIVE 
Grupo Presença Grava Live 

no “Projeto circuito Brahma” 
e arrecada 1 milhão em álco-
ol em gel e 10 toneladas de 
alimentos!Grupo Presença 
e fenômeno da internet ;usa 

Gyselle Soares é a  nova 
contratada pela Tv Antena 
10, afiliada da Rede Record
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o seu sucesso para ajudar fa-
mílias carente no interior de 
São Paulo e no município de 

Queimados , baixada Rj.Eles 
têm mais de 40 milhões visu-
alizações!Apadrinhados pelo 

Cantor “Ferrugem e Turma pa-
gode “Vibram com sucesso em 
arrecadações

MINGOS LOBO
contato@jornalpovo.com.br

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

CCulturando ulturando 

GATA DO

A modelo Bian-
ca Leão está anima-
da para o clássico 
de tantas alegrias. 
“A presença de Fred 
faz o Fla tremer.”

Bi
an

ca
Bi

an
ca

 Le
ão

A partir  de julho, Live coletiva de apresentações 
de artistas de diversos locais do Brasil

musa do 
Fluminense 
é só alegria 
para o Fla-Flu

Entendendo a impor-
tância de respeitar o isola-
mento, o diretor cearense 
radicado no Rio de Janeiro, 
Juracy de Oliveira, reuniu 
um grupo de artistas de di-
versos estados brasileiros 
para uma Mostra de obras 
criadas durante a quaren-
tena. Contemplados pelo 
programa de emergência 
“Cultura Presente nas Re-
des” do Estado do Rio de 
Janeiro,  o projeto de par-
ceria do Pandêmica com 
o Carranca Coletivo (RJ) e 
com super visão dramatúr-
gica de Henrique Fontes, 
do Grupo C armin (Natal/
RN),  acontecerá durante 
todo o mês de julho.

 A plataforma online es-
colhida é o ZOOM e a apre-
sentação será com a exten-
são webinar, onde a plateia 
assiste a tudo que acontece 
na sala sem precisar partici-
par com vídeo ou áudio. Ao 

final da exibição, haverá um 
bate-papo entre público e 
equipe. O link por onde será 
transmitida a performance e 
mais detalhes sobre a expe-

riência podem ser encontra-
dos no perfil do instagram: 
@pandemicacoletivo – li-
berado 15 minutos antes do 
início do espetáculo.  
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Fluminen-
se anun-
ciou na ma-
nhã desta 
terça-feira 
que vai exi-
bir a final 
da Taça Rio 
contra o 
Flamengo 
nesta quar-

ta, às 21h30 (de Brasília), no Ma-
racanã, pelo seu canal oficial no 
YouTube, a "FluTV". Em comuni-
cado publicado nas redes sociais, 
o clube avisou que a transmissão 
estará aberta para todo o mundo:

"O Fluminense Football Club 
obteve autorização da TV Globo 
e fará a transmissão da partida 
da final da Taça Rio contra o Fla-
mengo em seu canal de YouTu-
be, a FluTV. O clube informa ain-
da que neste momento pelo bem 
do futebol, dos torcedores e por 
ser o primeiro jogo do time pro-
fissional transmitido na FluTV, 
a exibição será aberta de forma 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMudou tudo

O
gratuita e irrestrita para todos que 
possuem interesse em assistir a 
partida no Brasil e no mundo".

Na última quinta-feira, a Globo 
rescindiu o contrato de transmis-
são do Campeonato Carioca, após 
quebra da exclusividade prevista 
no compromisso assinado com 
a Ferj e com 11 dos 12 clubes da 
competição. No entanto, a fede-
ração entrou na Justiça e, na noite 
de sexta, obteve uma liminar para 
garantir a exibição dos jogos dos 
clubes com contrato com a Globo. 
Assim, a emissora transmitiu a se-
mifinal entre Fluminense e Bota-
fogo no domingo.

Porém, na segunda-feira, a juíza 
Eunice Bitencourt Haddad, da 24ª 
Vara Cível do Rio de Janeiro, deter-
minou que a liminar concedida 
por ela a favor da Ferj não é válida 
para jogos do Flamengo, pois o clu-
be não tinha contrato com a Globo. 
Assim, a emissora avisou aos clu-
bes que eles estão livres para ceder 
os direitos da final ou fazer a trans-
missão por conta própria. Segundo 

entendimento da Ferj, os direitos 
são do Fluminense, que venceu o 
sorteio do mando de campo.

- A controvérsia instaurada diz 
respeito tão somente à rescisão 
contratual, por iniciativa das ora 
rés, em relação ao contrato firma-
do com a Federação de Futebol do 
Estado do Rio de Janeiro - FERJ. 
Não está em discussão a aplicação 
da Medida Provisória 984/2020 
ao Campeonato Estadual (...). De 
modo que a liminar não alcança 
as partidas com participação do 
Clube de Regatas do Flamengo, já 
que se limitou a tornar sem efeito 

Pedro comemora gol contra o Boavista, o quarto pelo Flamengo

a rescisão unilateral de contrato, 
em que tal clube não figurou como 
aderente - escreveu a juíza.

A Globo divulgou a seguinte 
nota sobre a decisão:

"A Globo reitera seu entendi-
mento de que o contrato foi rescin-
dido e reafirma que os clubes estão 
livres para ceder os direitos sobre 
seus jogos ou transmiti-los."

Após a decisão da juíza, segun-
do a qual a liminar não vale para jo-
gos do Flamengo, a Ferj emitiu nota 
oficial. Leia abaixo na íntegra:

"A Federação de Futebol do 
Estado do Rio de Janeiro faz saber 

que tomou conhecimento pela 
imprensa que a Globo Comunica-
ção e Participações S.A. veio a pú-
blico informar que não transmitirá 
a final da Taça Rio a ser realizada 
no dia 08/07/2020 entre o Flu-
minense Football Club e o Clube 
de Regatas Flamengo. A emissora 
distorce, às escâncaras, a ordem ju-
dicial a qual está submetida, crian-
do subterfúgios literários para jus-
tificar sua intenção de descumprir 
o contrato em vigor (por força de 
decisão judicial) de transmissão 
do Campeonato Estadual da Série 
A de Profissionais."

Foto: Pedro Martins / Foto FC

Fluminense anuncia transmissão 
da final contra o Flamengo 
pela Taça Rio pela FluTV


