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Coronavírus pode passar 
de mãe para filho pela 
placenta, aponta pesquisa

i e n t i s t a s 
f r a n c e s e s 
descreveram 
o que pode 
ser o primei-
ro caso de 
transmissão 
do coronaví-
rus da mãe 
para o filho 
através da 

placenta. Estudos anteriores já 
haviam sugerido essa possibili-
dade, mas a pesquisa publicada 
na Nature Communications é a 
primeira a detectar sinais mais 
precisos dessa forma de contágio.

Números: Brasil tem 
1.888.889 casos e 72.950 mor-

C
tes por Covid-19, mostra con-
sórcio de veículos da imprensa 
no boletim das 8h

O bebê nasceu com proble-
mas neurológicos semelhan-
tes aos de adultos com Co-
vid-19. Porém, mais pesquisas 
são necessárias para compro-
var essa forma de contágio, 
que pode ter impacto na pro-
pagação da pandemia.

O bebê recebeu tratamento 
“convencional”, não foi tra-
tado nem com antivirais ou 
qualquer outra droga usada 
contra Covid-19. Ele melho-
rou e recebeu alta após 18 
dias. Porém, continuava posi-
tivo para o coronavírus.

O Brasil tem 72.950 óbitos 
e 1.888.889 infectados pelo 
novo coronavírus. Os dados 
são do boletim das 8h des-
ta terça-feira divulgado pelo 
consórcio de veículos de im-
prensa, formado por O GLO-
BO, Extra, G1, Folha de S.Paulo, 
UOL e O Estado de São Paulo.

Infográfico: Números do 
coronavírus no Brasil e no 
mundo

Segundo o boletim, os es-
tados com os maiores núme-
ros de casos são: São Paulo 
(374.607), Ceará (137.206), 
Rio de Janeiro (132.044), Pará 
(126.509) e Maranhão (99.830).

O s estados com o maior 
número de mortes são: 
S ão Paulo (17.907 ),  Rio 
de Janeiro (11 .474),  Cea-
rá (6.947 ),  Pernambuco 
(5.652)  e  Pará (5. 293).

Comparando com o último 
boletim, divulgado às 20h 
de segunda-feira, foram 930 
novos casos e 29 mortes por 
Covid-19.

O Ministério da Saúde in-
formou, na noite desta se-
gunda-feira, seu balanço, 
apontando que o Brasil tem 
1.884.967 casos do novo 
coronavírus e soma 72.833 
mortes pela doença. No re-

Brasil tem 1.888.889 casos e 72.950 mortes por 
Covid-19. Em alguns estados os números caíram

Trabalhadores deixam fábrica da JBS em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul

Venezuelana grávida usa máscara contra Covid-19
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Aos 2 meses de vida,  o 
menino havia melhorado 
significativamente e não 
tinha problemas de cres-

cimento ou motricidade. 
Uma pequena lesão foi de-
tectada em seu cérebro por 
meio de ressonância mag-

nética,  porém, sem sinto-
mas de comprometimento 
aparentes.  O caso continua 
a ser acompanhado.

69.254

gistro das últimas 24h, foram 
contabilizados 20.286 novos 
casos e 733 óbitos. Do total 
de mortes, 256 foram dos 

últimos três dias. Números 
menores são reportados nos 
finais de semana devido à re-
dução de equipes.
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O r g a n i z a -
ção Pan-A-
m e r i c a n a 
da Saúde 
(Opas), es-
critório re-
gional da 
O r g a n i z a -
ção Mun-
dial da Saú-
de (OMS) 

para as Américas, informou 
que o Brasil não alcançou a 
chamada imunidade reba-
nho contra o coronavírus.

"Não há evidência que o 
Brasil ou alguma parte do 
país tenha alcançado imuni-
dade rebanho", disse o dire-
tor para doenças infecciosas 
da Opas, Marcos Espinal.

Questionado sobre a re-
gião de Manaus, Amazonas, 
uma das mais afetadas em 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSConstatação

A
todo o país, Espinal comen-
tou um estudo que apontou 
que a capital tinha 14% de an-
ticorpos na população. "Isso 
não é eficiente para dar imu-
nidade rebanho", disse, in-
formando que a taxa para se 
alcançar tal imunidade é de 
mais de 70%.

O diretor também co-
mentou um recente estudo 
que concluiu que anticor-
pos nos infectados pelo 
coronavírus não duram 
mais que 3 ou 4 meses. 
Com isso, mesma que fos-
se alcançada, "a imunidade 
rebanho teria uma duração 
muito pequena."

"Não estamos recomendan-
do [nenhum país] alcançar a 
imunidade rebanho, porque 
isso custaria muitas vidas", 
complementou Espinal.

Não há evidência que o Brasil 
ou alguma parte do país tenha 
alcançado imunidade de rebanho'

Foto: Reuters/Bruno Kelly

Cemitério em Manaus durante pandemia de coronavírus 

A partir desta terça-feira (14) 
foram abertas as inscrições para 
o processo seletivo do Progra-
ma Universidade para Todos, o 
Prouni. Os candidatos têm até 
sexta-feira (17) para realizarem 
suas  inscrições. A iniciativa do 
governo federal oferece bolsas 
de estudo em instituições de en-
sino superior privadas.

Os interessados devem aces-
sar o portal do Prouni e consultar 
as bolsas e cursos disponíveis. No 
site é possível buscar por institui-

ção, município ou área de estudo.
De acordo com o Ministério 

da Educação, neste segundo 
processo seletivo foram dispo-
nibilizadas 167.780 bolsas em 
1.061 faculdades particulares. 
Destas, 60.551 são bolsas inte-
grais e 107.229, parciais.

Para inscrição, é preciso ter 
uma conta no portal de serviços 
do governo federal.

Pelo Prouni, é possível obter 
bolsas integrais ou parciais, que 
custeiem todo o curso ou metade 

do valor.  As integrais são desti-
nadas aos estudantes com renda 
familiar por pessoa de até 1,2 sa-
lário-mínimo. Já as parciais con-
templam alunos cujas famílias 
possuem renda familiar por pes-
soa de até três salários mínimos.

O Ministério da Educação 
estabelece como requisitos tam-
bém o aluno ter conseguido nota 
de pelo menos 450 pontos de 
média no Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) e não ter 
diploma de ensino superior.

Inscrições para o Prouni já começaram 
Foto: Reprodução

Foto: Divulgação

A imunidade de rebanho é um 
termo utilizado para descrever 
uma população que, ao atingir 
um número alto de pessoas re-
sistentes a um vírus (por já terem 
sido infectadas ou vacinadas), 
cria um ambiente em que o vírus 
não consegue encontrar pessoas 
suscetíveis a serem infectadas.

A projeção de que 70% 
dos brasileiros pegarão a Co-
vid-19 vem sendo repetida 
pelo presidente Jair Bolso-
naro. O percentual é apre-
sentado pelo presidente 
como um número inevitável 
e um argumento contra me-
didas de isolamento social.

Uma projeção de cientistas 
aponta que, caso o Brasil te-
nha 70% da população infec-
tada, pode registrar 1,8 milhão 
de mortes em um cenário no 
qual o colapso do sistema de 
saúde afetaria também o aten-
dimento de pacientes de ou-
tras doenças.

Prefeito de Barra Mansa é afastado 
em operação contra corrupção

A Justiça determinou o afasta-
mento de Rodrigo Drable Costa do 
seu cargo como prefeito de Barra 
Mansa, no Sul Fluminense, e de 
dois dois vereadores e um oficial 
da Polícia Militar que tem cargo 
comissionado na prefeitura. De 
acordo com o Ministério Público 
do Estado (MPRJ), eles são acusa-
dos de corrupção e formação de 
organização criminosa. 

Na manhã desta terça-feira, o 
MPRJ e a Polícia Civil realizam 
uma operação para cumprir 11 
mandados de busca e apreensão 
na Prefeitura e na Câmara Muni-
cipal de Barra Mansa, além de ou-
tros endereços relacionados a qua-

tro acusados de integrarem uma 
organização criminosa e prática de 
corrupção ativa.

Os mandados foram expedi-
dos pelo Segundo Grupo de Câ-
mara as Criminais do Tribunal 
de Justiça do Rio.

Entre os denunciados pelo do 
Grupo de Atribuição Originária 
Criminal da Procuradoria-Geral de 
Justiça (Gaocrim/MPRJ) à Justiça 
estão o prefeito e os vereadores 
Zélio Resende Barbosa e Paulo 
Afonso Sales Moreira, vulgo Paulo 
Chuchu, além do coronel da Polí-
cia Militar Jorge Ricardo da Silva, 
ocupante de cargo comissionado 
da Prefeitura.

Os candidatos têm até sexta-feira (17) para realizarem suas  inscrições

 Rodrigo Drable, acusado de corrupção e formação de organização criminosa
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Edmar Santos, ex-secretário de Saúde

Ex-secretário de Saúde acerta 
delação e entrega provas 
contra Witzel

reso na última 
s ex t a - f e i ra 
em investi-
gação que 
apura desvio 
de recursos 
na compra de 
respiradores 
para combate 
ao novo co-
ronavírus, o 

ex-secretário estadual de Saúde, 
Edmar Santos, firmou um acor-
do delação de premiada com a 
Procuradoria Geral da República 
(PGR) e entregou um conjunto 
de provas materiais envolvendo 
o governador Wilson Witzel no 
esquema de corrupção. As infor-
mações são da coluna "Radar", 
no site da revista Veja.

P
Ainda de acordo com a pu-

blicação, o ex-secretário se 
comprometeu no acordo em de-
volver 8,5 milhões de reais aos 
cofres públicos.  O Ministério 
Público estadual (MPRJ) apre-
endeu a mesma quantia em en-
dereços ligados a Edmar Santos, 
durante um desdobramento da 
Operação Mercadores do Caos, 
que levou a prisão do médico 
anestesista. Desse total, cerca de 
7 milhões estavam em reais e o 
restante em dólares americanos, 
euros e libras esterlinas.

Os agentes só terminaram 
de contar o valor na madruga-
da deste sábado. Eles contaram 
com máquinas de contar cédu-
las, emprestadas pelo Banco do 
Brasil. Um funcionário do ban-

A Polícia Federal (PF) e o 
Ministério Público Eleitoral 
deflagraram na manhã desta 
terça-feira, a operação Dark 
Side, que tem como alvo o 
deputado federal Paulinho da 
Força (Solidariedade). Agen-
tes fazem buscas no gabinete 
do parlamentar, em seu apar-
tamento e ainda na sede da 
Força Sindical. Trata-se da pri-
meira fase da operação Lava 
Jato junto à Justiça Eleitoral 
de São Paulo, que, segundo a 
PF, mira em suposto caixa 2 
de R$ 1,7 milhão e lavagem de 
dinheiro.

Ao todo, os agentes cum-

prem sete mandados de bus-
ca e apreensão em São Paulo 
e Brasília. As ordens foram 
expedidas pela 1ª Zona Elei-
toral de São Paulo, que de-
terminou ainda o bloqueio 
judicial de contas bancárias 
e imóveis dos investigados. 
Segundo a PF, o inquérito foi 
remetido à Justiça Eleitoral 
de São Paulo em 2019, com a 
colaboração premiada de in-
tegrantes da J&F.

"Por meio da quebra dos si-
gilos bancários, intercâmbio 
de informações com o Coaf, 
testemunhos de pessoas rela-
cionadas aos fatos, dentre ou-

Governo permite recontratação de 
demitidos antes de 90 dias da  pandemia

Capitão da PM apontado como chefe de milícia na 
Zona Oeste do Rio se entrega à polícia O governo federal autori-

zou empresas a recontratarem 
empregados demitidos sem 
justa causa durante a pande-
mia do novo coronavírus an-
tes mesmo de se completarem 
90 dias da rescisão sem que 
isso se configure uma prática 
fraudulenta, como diz a regra 
atual, que data de 1992.

A flexibilização vale só en-
quanto durar o estado de calami-
dade pública decorrente da pan-
demia e foi publicada no período 
da tarde desta terça-feira, 14, em 
edição extra do Diário Oficial da 
União (DOU), em portaria assi-
nada pelo secretário especial de 
Previdência e Trabalho do Minis-
tério da Economia, Bruno Bianco.

"Durante o estado de cala-
midade pública de que trata 
o Decreto Legislativo nº 6, 
de 20 de março de 2020, não 
se presumirá fraudulenta a 
rescisão de contrato de traba-
lho sem justa causa seguida 
de recontratação dentro dos 
noventa dias subsequentes à 
data em que formalmente a 
rescisão se operou, desde que 
mantidos os mesmos termos 
do contrato rescindido", esta-
belece a portaria. "A recontra-
tação poderá se dar em termos 
diversos do contrato rescindi-
do quando houver previsão 
nesse sentido em instrumen-
to decorrente de negociação 
coletiva", acrescenta.

Deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) 

Carteira de trabalho

Foto: Alex Ferreira / Câmara dos Deputados

Foto:Divulgação

co ficou à disposição para que o 
valor fosse depositado em uma 
conta judicial, mesmo depois do 
horário do expediente bancário.

O MPRJ disse ainda que os 
valores foram entregues "espon-
taneamente por um dos investi-
gados, que estava acompanhado 
de seu advogado". Na casa de 
Edmar, em Botafogo, os agentes 
encontraram cerca de R$ 5 mil. 

Edmar Santos foi preso nas 
primeiras horas da manhã da 
última sexta-feira em seu aparta-
mento em Botafogo, na Zona Sul 
do Rio. Ele é apontado como che-
fe de uma organização criminosa 
que desviou 36.922.920,00 dos 
cofres públicos do estado duran-
te a pandemia do novo coronaví-
rus (covid-19).

Depois de ser levado para 
a Cidade da Polícia, no fim da 
manhã, ele foi encaminhado 
ao Batalhão Prisional Especial 
(BEP) da Polícia Militar, em Ni-
terói, na Região Metropolitana 
do estado. O médico aneste-
sista deu entrada na unidade 

tras medidas investigativas, 
foi constatada a existência de 
fundados indícios do recebi-
mento por parlamentar fede-
ral de doações eleitorais não 
contabilizadas, de maneira 
dissimulada, durante as cam-
panhas eleitorais dos anos de 
2010 e 2012, no valor total de 
R$ 1.700.000,00", afirmou a 
corporação em nota.

Os pagamentos teriam ocor-
rido por meio da "simulação da 
prestação de serviços advoca-
tícios e também mediante o 
pagamento de valores em es-
pécie, contando para isso com 
doleiros", indicou a PF.

já na parte da tarde, onde está 
sozinho em uma cela.

A PM disse que o isolamen-
to de Edmar, que é tenen-
te-coronel, "é uma medida 
de precaução para conter o 
avanço do novo coronavírus, 
conforme está disposto no 
decreto estadual".

Ainda segundo a PM, assim 
como os demais agentes que 
dão entrada no BEP, Edmar pas-
sou por uma avaliação médica, 
além de ter sido atendido por 
um psicólogo e um dentista. Ele 
também recebeu atendimento 
do serviço de assistência social e 
religiosa da unidade.
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Clínica da Família Edson Passos já atende  já atende 
a população de Mesquitaa população de Mesquita

O
vereador da Cidade 
de Mesquita Mar-
cel, Presidente da 
Comissão de Saúde 
da Câmara da ci-
dade realizou uma 
visita de inspeção 
para a acomamhar 
o funcionamento 
da Clinica da Fami-

lia de Edsom Passos inaugurada 
na semana passada.

A abertura da Clinica da Familia 
de Edson Passos foi uma indicação 
legislativa feita pelo vereador e aten-
dida pelo prefeito Jorge Miranda

A Clínica da Família Edson Passos 
tem capacidade para atender cer-
ca de 18 mil pessoas. Para isso, ela 
contará com cinco equipes distintas 
– quatro delas já estão em atividade 
no espaço, com médicos, enfermei-
ros, técnicos de enfermagem, admi-
nistrativos e auxiliares de serviços 
gerais. No local, a população tem 
acesso a consultas médicas, de en-
fermagem e odontológicas; progra-
ma hiperdia; polo de farmácia; testes 
do pezinho, preventivo, coleta de 
exames laboratoriais e solicitações 
para exames de imagem (USG, to-
mografia, ressonância, raio-x e ECG); 
encaminhamento para consultas 
com especialistas da policlínica; 
curativos; puericultura; equipe de 
imunização; planejamento fami-

liar; testes rápidos para covid-19; e 
acompanhamento com a equipe do 
Núcleo de Apoio à Saúde da Família, 
entre outros serviços. O NASF conta 
com profissional de educação física, 
nutricionista, fisioterapeuta, assis-
tente social, psicólogo, fonoaudi-
ólogo e sanitarista. “Mesquita deu 
mais um passo na saúde primária 
municipal, um sonho que saiu do 
papel e hoje virou realidade. A 
construção dessa unidade na loca-
lidade atenderá de modo efetivo, 
as necessidades da população com 
assistência médico-hospitalar, 
atendimento adequado e aumento 
na qualidade de vida dos muníci-
pes” declarou o vereador Marcel

“Em Mesquita, nunca existiu uma 
política pública focada em ampliar a 
estratégia de saúde da família. Deci-
dimos ampliar a cobertura de aten-
ção primária, que era de 19%. Com 
todas as inaugurações planejadas, 
vamos chegar até o fim deste ano 
com uma cobertura em saúde da 
família de aproximadamente 80%”, 
adianta o prefeito Jorge Miranda

Essa é a quinta clínica da família 
aberta no município, que ganhará 
mais duas nos próximos meses: 
uma em Juscelino e outra na Cha-
tuba, a Clínica da Família França 
Leite.  Nos primeiros sete dias de 
funcionamento, foram realizados 
647 atendimentos médicos e de 

enfermagem, 60 coletas de exa-
mes, 153 imunizações e quatro tes-
tes do pezinho, entre outros servi-
ços, na CF Edson Passos.

“Quero agradecer ao prefeito Jor-
ge Miranda pela sensibilidade de 
atender nossas indicações legislati-
vas e pela competência na qual vêm 
administrando a saúde da nossa ci-
dade. Prova disso são as inúmeras 
Clínicas da Famílias e UBS constru-
ídas e reformadas a fim de garantir 
a profilaxia de doenças e realizar o 
atendimento primário em nossa po-
pulação”  Concluiu Marcel

Além de garantirem atendimen-
tos descentralizados para exames, 
consultas médicas e até recebi-
mento de remédios, entre outros 
serviços, os pacientes atendidos 
pela Clínica da Família Edson Pas-
sos contam ainda com visitas do-
miciliares, destinadas aos acama-
dos ou cuja visita à unidade seja 
ou esteja impedida. Para isso, en-
tram em ação as equipes multidis-
ciplinares de saúde. Nelas estão 
médicos, enfermeiros, técnicos de 
enfermagem e agentes comunitá-
rios de saúde. O cronograma prevê 
visitas domiciliares a cada dois ou 
três meses. Mas se existe necessi-
dade especial, como um curativo, 
esse prazo é encurtado

AUTOR DA INDICAÇÃO LEGISLATIVA QUE PEDIU A CLÍNICA , VEREADOR MARCEL 
VISITOU A UNIDADE QUE ATENDERÁ 18 MIL MESQUITENSES TODO MÊS

Visitas domiciliares

 A Clínica da Família Edson Passos fica na Avenida 
Marechal Castelo Branco s/nº, próximo à Praça Dar-
cy Ribeiro, à Escola Municipal Governador Roberto 
Silveira e à estação de trem Edson Passos. Nesses 
primeiros dias, o funcionamento é de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 17h. No entanto, já a partir do dia 29 
de junho, ela passará a funcionar de segunda a sexta-
-feira, das 7h às 20h, e aos sábados, das 8h às 12h.



m homem 
de 36 anos 
foi preso em 
flagrante, na 
manhã des-
ta terça-fei-
ra, em Cam-
po Grande, 
Zona Oeste 
do Rio, na 
O p e r a ç ã o 

Caçadores da Web da Polícia 
Federal (PF). A ação tem como 
objetivo o combate ao abuso e 
exploração sexual infantil. 

O homem, que foi preso 

E
em sua residência, estava na 
posse de arquivos com cena de 
violência sexual contra crian-
ças. De acordo com a delegada 
Paula Mary, responsável pela 
investigação, ele é um servi-
dor público em Itaguaí.

Com a utilização de técnicas 
especiais de inteligência e cru-
zamento de dados, constatou-
-se que o investigado, além de 
armazenar, disponibilizava e 
transmitia arquivos com cenas 
de abuso e de exploração sexual 
de crianças e adolescentes, pela 
internet, em rede internacional.

Homem é preso em operação 
da PF de combate ao abuso e 
exploração sexual infantil

Foto: Reprodução

Bonecos no quarto do suspeito
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Quatro homens apontados pela 
polícia como integrantes da qua-
drilha do miliciano Wellington da 
Silva Braga, o Ecko - um dos ban-
didos mais procurados do Rio -, 
foram presos, nesta segunda-feira, 
por policiais da 57ª DP (Nilópolis). 
Alessandro Roberto dos Santos Pe-
reira, Leonardo Paranhos Paim dos 
Santos, Carlos Henrique Galdino 
do Nascimento e Hudson Pereira 
Soté foram autuados em flagrante. 
Os agentes chegaram até eles após 
descobrirem que Ecko tentaria ex-
pandir sua milícia para Nilópolis, 
na Baixada Fluminense.

Os policiais receberam uma 

informação, há cerca de duas se-
manas, de que bandidos ligados 
a Ecko iriam para Nilópolis e pas-
saram a monitorar os acessos ao 
município. Durante as investiga-
ções, eles conseguiram identificar 
alguns dos milicianos e souberam 
que, nesta terça-feira, um grupo 
tentaria matar um homem que 
controla os mototaxistas de Niló-
polis. O encontro do bando seria 
na Praça do Chafariz, no Centro 
da cidade. Os bandidos chegariam 
em quatro veículos: um Renault 
Logan branco, um Citroen C4 pre-
to, um Kia Sorento prata e um Fiat 
Cronos também prata.

Equipes da 57ª DP foram para 
o local à paisana e monitoraram 
a movimentação durante horas. 
Por volta das 15h, os agentes viram 
três dos quatro carros entrando 
num estacionamento em frente 
à Praça do Chafariz. Dos veículos, 
saíram oito homens - dois foram 
reconhecidos pelos policiais, que 
chamaram reforços.

Os bandidos se dispersaram 
e seguiram em direção à praça. 
Os policiais, então, se aproxima-
ram e prenderam quatro deles. 
Os demais fugiram. Foram feitas 
buscas por eles, mas os agentes 
não os localizaram.

Portal pede informações sobre dois integrantes de 
uma organização criminosa que age na Zona Oeste

Integrantes da quadrilha de Ecko são presos quando 
tentavam expandir milícia para Nilópolis O Portal dos Procurados di-

vulgou nesta terça-feira um 
cartaz para ajudar a Delega-
cia de Homicídios da Capital 
(DHC) com informações que 
possibilitem as prisões de Ga-
briel da Silva Alves, o Biel, de 
25 anos e Caio Camilo Assis, o 
Canela, de 24. Eles são consi-
derados foragidos da Justiça.

As investigações descobriram 
que eles integram uma quadri-
lha que traficava drogas e armas, 
praticava extorsões, homicídios, 
agiotagem e corrupção ativa, e 
atuava como uma milícia armada 
em diversos bairros da Zona Oes-
te, entre eles, Jacarepaguá, Var-
gem Grande e Vargem Pequena.

O Ministério Público do Esta-
do do Rio de Janeiro (MPRJ), por 
meio do Grupo de Atuação Es-
pecial de Combate ao Crime Or-
ganizado (Gaeco), com o apoio 
da Coordenadoria de Seguran-
ça e Inteligência (CSI/MPRJ), 
e em parceria com a Delegacia 
de Homicídios da Capital e a 
Corregedoria da Polícia Militar, 
realizou na ultima quinta-feira 
a operação “Porto Firme”. O ob-
jetivo era cumprir mandados de 
prisão preventiva contra 16 de-
nunciados de integrarem uma 
organização criminosa.

Um dos lideres era policial 
militar Leonardo Magalhães Go-

mes da Silva, também conhecido 
como “Capitão”, que se entregou 
no dia seguinte apos a Operação 
"Porto Firme" a Delegacia de Ho-
micídios, e também após ter sido 
divulgado na imprensa sua par-
ticipação no grupo. Além dele, 
cabia a outro policial militar, o 
cabo Fernando Mendes Alves, co-
nhecido como “Biro”, segundo na 
hierarquia do grupo, a liderança 
do grupo. Biro preso na operação 
“Porto Firme”.

A quadrilha também foi in-
vestigada por atuar com extrema 
violência e dividir seus integran-
tes em núcleos, seguindo uma 
hierarquia. Entre eles, Ana Lúcia 
da Silva Alves, de 54 anos, a mãe 
de Biel, que atuavam juntos. Ela 
foi presa em casa, na comunida-
de Pombo sem Asa, em Vargem 
Grande. Em interceptação tele-
fônica autorizada pela Justiça, os 
investigadores descobriram que 
Ana Lúcia teria ordenado a morte 
de policiais civis que estavam in-
vestigando a quadrilha.

Os agentes estão à procura de 
Gabriel da Silva Alves, o Biel, ter-
ceiro na hierarquia da organiza-
ção criminosa e de Caio Camilo 
Assis, o Canela, responsável por 
toda a parte de recolhimento do 
dinheiro das extorsões e também 
um dos responsáveis pelo braço 
armado da quadrilha.

Foto: Reprodução

Alessandro  dos Santos Pereira, Leonardo Paranhos, Carlos Henrique e  Hudson Pereira Soté

Na semana passada, dois ido-
sos foram presos também na 
Zona Oeste pelo mesmo crime. 
No dia 6, um homem de 68 anos 
foi preso com arquivos de abu-
so e exploração sexual infanto-
-juvenil. Já no dia 9, um idoso 
de 65 anos foi capturado com 
diversos arquivos com cenas de 
violência sexual contra crianças.

O mandado de Busca e 
apreensão foi expedido pela 
1ª Vara Criminal Federal. As 
investigações são conduzidas 
pelo Grupo de Repressão aos 
Crimes Cibernéticos (GRCC) e 
tiveram início este ano. 

Todo o material apreendido 
com o preso será encaminhado 
para a realização de exames pe-
riciais, para averiguar se ele tam-
bém praticava outros crimes, 

como a produção dos arquivos, 
crime previsto no 241-D do ECA 
- Estatuto da Criança e Adoles-
cente - bem como de estupro de 
vulnerável, previsto no artigo 
217-A do código penal, poden-
do levar a pena a ultrapassar 20 
anos de prisão.

O nome da operação deve-se 
ao fato dos criminosos usarem a 
rede internacional de computa-
dores (web) para obter arquivos 
inéditos contendo cenas de vio-
lência sexual infantil com outros 
usuários, valendo-se de técnicas 
que garantem o anonimato.

(21) 96450-8812  janiabizarellli@gmail.com

Quem Cala ConsenteConsente
Jania Bizarellli
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ma das bandas 
mais popu-
lares do Pop/
Rock Nacional 
, lançou no úl-
timo dia 10, a 
música esta-
ções - acústico.

A canção é 
um dos grandes 

sucessos da carreira da banda, 
agora na versão acústico e já está 
tocando em todas as principais 

plataformas digitais, Streamings 
e em várias rádios do Brasil.

Catedral que é formado por 
Kim (voz e guitarra/violão base), 
Júlio Cézar (baixo e solos) e Gui-
lherme Morgado (bateria), nas-
ceu no Rio de Janeiro e já tem 
mais de 30 anos de estrada.

“O novo single tem uma letra 
linda e representa um marco na 
nossa história. Tenho certeza 
que o grande público vai se apai-
xonar pela versão.” Afirma Kim.

Banda Catedral
lança música 
“Estações- Acústico”
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MINGOS LOBO
contato@jornalpovo.com.br

CCulturando ulturando 

GATA DO
Meu nome é 

Viviane Bordin, 
tenho 39, sou 
modelo e em-
presária! Natural 
de Cascavel no 
Oeste do Paraná, 
mas atualmente 
moro em Balne-
ário Camboriú, 
cidade turística 
no estado de 
Santa Catarina. 
Sou proprietária 
do site Diamond 
Brazil que é um 
dos maiores si-
tes de ensaios 
sensuais e está 
fazendo o maior 
sucesso nesta 
época de quaren-
tena, só dando 
uma espiadinha 
no site:  https://
w w w.d i a m o n -
dbrazil.com
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BANDA CATEDRAL FAMOSA NO CIRCUITO CORPORATIVO QUE 
GANHOU O PUBLICO EM GERAL LANÇA NOVO TRABALHO
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e x p u l s ã o 
no finzi-
nho do pri-
meiro jogo 
da decisão 
do Carioca 
tirou de 
Gabigol e 
chance de 
disputar a 
f i n a l í s s i -

ma contra o Fluminense, nes-
ta quarta-feira, no Maracanã, 
mas pode dar ao atacante Pe-
dro a chance de manutenção 
no time titular e de melhorar 
ainda mais seus números.

Pedro disputou no últi-
mo domingo seu 13º jogo 
pelo Flamengo, apenas o 
quinto como titular, e já 
marcou seis gols, além de 

PARA TODOS

A
ter dado duas assistências. 
A média é de um gol a cada 
77 minutos em campo.

Revelado pelo Flumi-
nense, Pedro não deixou ba-
rato para o ex-clube. Marcou 
tanto no 1 a 1 da final da Taça 
Rio quanto no último domin-
go, na vitória do Flamengo 
por 2 a 1 na primeira partida 
da final do Carioca.

Se for realmente confir-
mado no time titular, a ten-
dência é de que Pedro faça 
dupla com Bruno Henrique, 
poupado no primeiro jogo da 
final por causa de dores na 
panturrilha esquerda.

Como venceu o primeiro 
jogo da final, o Flamengo tem 
a vantagem do empate nesta 
quarta-feira, às 21h, no Mara-

canã. Para ser campeão, o Flu-
minense precisa vencer por 
dois gols de diferença. Se ven-
cer por um, a disputa vai para 
os pênaltis.

Pedro comemora seu gol pelo Flamengo

Pedro em números
Jogos: 13 (10 pelo Carioca, 2 

pela Recopa e 1 pela Libertadores)
Jogos como titular: 5
Gols: 6

Assistências: 2
Minutos em campo: 462 mi-

nutos
Eficiência: um gol a cada 77 

minutos em campo.

Foto: André Durão

Números positivos no 
Fla assustam o 
ex time de Pedro

ASSUSTANDO O EX


