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Taxa de leitos ocupados 
por Covid-19 cai para 30% 
na rede privada

taxa de 
o c u p a ç ã o 
de leitos de 
C o v i d - 1 9 
caiu prin-
cipalmente 
na rede pri-
vada e está 
em menos 
de 30%. Em 
maio, essa 

taxa chegou a 97%. Mas ape-
sar da queda, médicos e es-
pecialistas dizem que a pan-
demia ainda não terminou e 
é preciso manter os cuidados 
para evitar a contaminação.

“Essa pressão continuou 
até meados de junho, quan-

A
do a gente teve uma redução 
gradativa, tanto na emergên-
cia quanto nos outros setores 
de internação. Em julho, nós 
temos taxas menores, uma 
pressão menor e uma quanti-
dade de internados bem me-
nor. Isso se deve a 3 fatores: 
uma menor taxa de contágio; 
uma maior expertise nesse 
tratamento; e uma melhor lo-
gística da rede hospitalar em 
distribuir esses leitos para o 
tratamento da Covid-19”, diz 
Graccho Alvim, diretor da As-
sociação de Hospitais do Es-
tado do Rio de Janeiro.

No Hospital Samaritano, na 
Zona Sul, depois de 137 dias, a 

O prefeito Marcelo Crivella 
realizou uma live em suas redes 
sociais, na noite de segunda-feira 
(20), e confirmou que vai fechar 
200 leitos de enfermaria no Hospi-
tal de Campanha do Riocentro, na 
Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo o líder do poder exe-
cutivo municipal, a unidade de 
atendimento exclusiva para pa-
cientes com a Covid-19, que con-
ta com 500 leitos no total, con-
tinuará funcionando, mas com 

um número reduzido de espaços 
para atendimento.

"O hospital de campanha não 
vai acabar. Ele tem 500 leitos e 
nós estamos fechando 200 leitos 
de enfermaria porque a deman-
da, graças a Deus, há 40 dias não 
para de cair. Agora os 100 leitos 
de UTI, os centros de imagem, 
cirúrgico e de hemodiálise vão 
permanecer", disse o prefeito.

Crivella anunciou também 
durante a apresentação virtual 

que os equipamentos compra-
dos para aparelhar o hospital de 
campanha serão distribuídos 
para outras unidades da rede 
municipal de saúde.

“Todos os equipamentos vão 
para os hospitais da nossa rede. 
Nós estamos equipando esses 
hospitais. Todos esses equipa-
mentos vão fazer dos nossos 
hospitais locais muito mais mo-
dernos para atender nossos pa-
cientes”, comentou Crivella.

Prefeitura anuncia que vai fechar 200 leitos de 
enfermaria do Hospital de Campanha do Riocentro

Prefeito Marcelo Crivella em coletiva
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ala de tratamento para o coro-
navírus está vazia.

“Não terminou a pande-
mia. Temos o dever de manter 
as nossas áreas estruturadas 
caso haja necessidade de in-
ternação de outro paciente, 
que isso pode acontecer”, ex-
plicou Ricardo Periard, dire-

tor-executivo do Hospital Sa-
maritano.

Já o Hospital Unimed Rio 
informou que está próximo 
de ter apenas 10% do nú-
mero de pacientes em rela-
ção ao pico da pandemia. A 
unidade, que tem 20 leitos 
dedicados para o tratamen-

to da doença, deve reduzir 
esse número para 10 na pró-
xima semana.

A Rede D’Or explicou que o 
Hospital de Campanha Lagoa-
-Barra tem atualmente 60 pa-
cientes de Covid-19. No auge 
da pandemia, 90% dos 200 
leitos ficaram ocupados.

79.488

O prefeito lembrou ainda 
que, desde o início da pande-
mia, o município já emprestou 
mais de 400 equipamentos 
para outras cidades do estado. 
Segundo ele, essa estratégia foi 

boa para diminuir a procura de 
pacientes de outras regiões nos 
hospitais da capital.

O senador Flávio Bolsonaro 
também participou da live do 
prefeito Marcelo Crivella.
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M i n i s t é -
rio Público 
do Estado 
do Rio de 
J a n e i r o 
r e a l i z o u 
na manhã 
desta terça-
-feira (21) a 
O p e r a ç ã o 
Pharus, que 

cumpre mandados de busca 
e apreensão para investigar 
uma possível fraude em licita-
ções na compra de combustí-
veis, desvio de recurso públi-
co e lavagem de dinheiro em 
Paulo de Frontin, no Sul do 
Rio. Um dos alvos da ação é o 
prefeito Jauldo Neto (PSC).

De acordo com o MPRJ, o 
prefeito seria suspeito de dis-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMais um...

A
pensar a licitação no início do 
mandato, em 2017, para con-
tratar de forma emergencial o 
posto Farol do Chafre por 12 
meses, no valor de R$1.081.400 
para fornecer combustíveis aos 
veículos do município.

Ainda segundo o Ministério 
Público, um estudo do Grupo 
de Apoio Técnico Especializado 
(GATE) constatou um superfa-
turamento de mais de R$70 mil 
no contrato, uma vez que os pre-
ços estariam acima da média de 
outros fornecedores.

O MP informou que em mar-
ço do mesmo ano, a prefeitura 
teria autorizado o pagamen-
to de R$171.895,73 ao mesmo 
posto como ajuste de contas, 
sem que houvesse contrato fir-
mado com a empresa.

Prefeito de Paulo de Frontin é alvo 
de operação que investiga fraude 
na compra de combustíveis

Foto: Divulgação

Prefeito de Paulo de Frontin Jauldo Neto

O governador Wilson Wit-
zel (PSC) exonerou ontem, no 
Diário Oficial, o presidente do 
Instituto Estadual do Ambiente 
(Inea), Carlos Henrique Vaz.

Segundo aliados do governa-
dor, Vaz seria o último bastião 
do empresário Mário Peixoto 
no governo, e teria chegado ao 
Palácio Guanabara, em outubro 
de 2019, pelas mãos do então 
secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Lucas Tristão.

A exoneração seria um 
gesto de paz de Witzel para a 
Assembleia Legislativa, que 
vive em guerra eterna com 

Tristão e é responsável pelo 
processo que pode levar ao 
seu impeachment.

Peixoto foi preso, na Ope-
ração Favorito do Ministério 
Público Federal e da Polícia 
Federal, acusado de corrup-
ção e fraude em contratos 
superfaturados com o gover-
no do estado.

Administrador de empresas, 
ex-presidente do Instituto de 
Pesos e Medidas do Estado e da 
Funasa, Vaz foi nomeado ainda 
na gestão da secretária Ana Lú-
cia Santoro. A nomeação, à re-
velia da secretária, deu início a 

uma crise que levou ao pedido 
de exoneração de Ana Lúcia.

Desconhecido na área 
ambiental, substituiu o en-
genheiro Cláudio Dutra, que 
havia construído carreira na 
Fundação Rio Águas, órgão 
da Prefeitura do Rio. Ao sair 
do estado, Dutra voltou a 
presidir a Rio Águas.

A subsecretária de Recursos 
Hídricos e Sustentabilidade, 
Diane Mara Ferreira Varanda 
Rangel, foi designada para res-
ponder interinamente pelo ex-
pediente do Inea até a nomea-
ção de um novo presidente.

Witzel exonera presidente do Inea indicado por Mário Peixoto
Foto: Divulgação / Inea

A escolha desse posto, segun-
do o que aponta o MP, seria uma 
forma de retribuição pessoal, 
pois o dono da empresa teria 
fornecido combustível durante 
a campanha eleitoral do prefei-
to. A suspeita é de que os paga-
mentos superfaturados ainda 
ocorram atualmente.

Os mandados também 
foram cumpridos em Barra 
Mansa, Barra do Piraí, Men-
des, Miguel Pereira, Para-
cambi e Nova Iguaçu, na Bai-
xada Fluminense.

Outros alvos da operação 
são o presidente da Câmara 
Municipal Kaio José Baltha-

zar (PSC), os outros sócios do 
Posto Farol do Chafre e titu-
lares de contas bancárias que 
supostamente seriam ligadas 
ao esquema, inclusive empre-
sas que aparentemente foram 
constituídas para prática de la-
vagem de dinheiro, de acordo 
com o Ministério Público.

Mais de 700 mil receberão amanhã 
1ª parcela do auxilio emergencial

A Caixa vai creditar a pri-
meira parcela do auxílio emer-
gencial para 721.337 benefi-
ciários a partir de hoje (22), 
para os nascidos em janeiro. 
Os beneficiários entram no 
ciclo 1 do novo calendário de 
pagamento, que passou a ser 
organizado em ciclos de crédi-
to na poupança social digital e 
saque em espécie.

Os beneficiários que vão 
receber a primeira parcela do 
auxílio emergencial no ciclo 1 
fizeram o cadastro entre 17 de 
junho e 2 de julho. O crédito e 

o saque são escalonados pelo 
mês de aniversário.

Segundo esse calendário, 
nascidos em janeiro recebem 
no dia 22; em fevereiro, em 24 
de julho; em março, 29 de julho; 
em abril, 31 de julho; em maio, 5 
de agosto; em junho, 7 de agos-
to; em julho, 12 de agosto; em 
agosto, 14 de agosto; em setem-
bro, 17 de agosto; em outubro, 
19 de agosto; em novembro, 21 
de agosto; e em dezembro, 26 
de agosto. O saque em dinheiro 
será entre os dias 25 de julho e 
17 de setembro.Carlos Henrique Vaz e Ana Lúcia Santoro

App de cadastro do auxílio emergencial

Marcelo Casal Jr/Agência Brasil
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p r e s i d e n -
te da Caixa 
E c o n ô m i -
ca Federal 
(CEF), Pedro 
Guimarães, 
afirmou on-
tem (21) que 
' c e n t e n a s 
de milhares' 
de contas 

poupança digital do banco, mo-
vimentadas pelo Caixa Tem e 
usadas para o crédito do Auxílio 
Emergencial, foram suspensas 
por suspeita de fraude.

"Todos os bloqueios são sus-
peita de fraude", afirmou Gui-
marães em entrevista ao portal 
InfoMoney. "Suspendemos cen-
tenas de milhares de contas sim, 
e nesse momento as pessoas po-
dem pedir o desbloqueio".

O
De acordo com o executivo, 

as pessoas que tiveram a conta 
bloqueada terão que compa-
recer a uma agência da Caixa 
e comprovar sua identidade. 
"Quando a pessoa vai à agência 
e mostra que é ela mesma, nós 
liberamos rapidamente. Se ela 
não for, ficará sim bloqueado, 
porque essa questão de fraude 
nesse momento de pandemia é 
inaceitável", disse.

Guimarães apontou que a 
origem de fraude se deu no iní-
cio dos cadastramentos do Au-
xílio Emergencial. De acordo 
com ele, como muitas pessoas 
não possuíam celular, a Caixa 
permitiu que um celular abris-
se mais de uma conta, o que foi 
o "cerne da fraude".

"Temos as provas de que a 
grande maioria foram utilizadas 

O Ministério Público Fede-
ral (MPF) solicitou ao Institu-
to do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan) que 
instaure procedimento admi-
nistrativo para garantir medi-
das de proteção ao patrimônio 
material e imaterial do Terreiro 
da Gomeia. O MPF pede ainda 
que a autarquia realize vistoria 
no local em dez dias. O órgão 
pediu também à Fundação 

Cultural Palmares (FCP) que, 
em cinco dias, informe a docu-
mentação que possui acerca da 
implementação de espaço de 
valorização da memória no ter-
reiro da Gomeia, bem como as 
medidas que pretende adotar 
para somar-se aos esforços pela 
preservação desse patrimônio.

Em ofício recente, a Funda-
ção Palmares afirmou que pre-
tende ampliar a participação 

PM é preso em operação contra pirateadores 
de cursos preparatórios para concursos

MPF cobra medidas de proteção e valorização 
do Terreiro da Gomeia a órgãos federais

O soldado da PM Alessan-
dro de Jesus Cabral foi preso, 
na manhã desta terça-feira, 
durante a Operação Black 
Hawk, que a Polícia Civil fez 
contra uma quadrilha que pi-
rateia cursos preparatórios 
para concursos públicos no 
país. O militar, que está na cor-
poração desdes 2012 e é lotado 
no 16º BPM (Olaria), foi captu-
rado em Vicente de Carvalho, 
na Zona Note do Rio. O celular 
dele foi apreendido.

O agente é irmão do líder do 
bando, Antônio de Jesus Cabral, 
de 35 anos, que foi preso em Vila 
Kosmos, ainda na Zona Norte. 

Antônio de Jesus é ex-aluno da 
Academia Militar das Agulhas 
Negras (Aman). Segundo as in-
vestigações, quadrilha faturou 
cerca de R$ 15 milhões.

O hacker da quadrilha, Lo-
thar Alberto Rossmann, 71, que 
foi capturado em Minas Gerais, 
com R$ 15.600 em espécie. Lo-
thar é apontado como o respon-
sável por quebrar a criptografia 
do streaming de vídeo dos cur-
sos e transferir os arquivos para 
uma nuvem própria, onde as au-
las são disponibilizados para os 
clientes através de plataformas 
virtuais gerenciadas por Antônio 
de Jesus.

Terreiro de Joãosinho da Gomeia em Duque de Caxias

O soldado Cabral, a mãe, Verônica de Jesus Conceição, o irmão, Antônio de Jesus Cabral, todos presos na operação de hoje 

Foto: Reprodução vídeo

Foto:  Arquivo Pessoal

por hackers. Mas algumas pes-
soas são pessoas honestas que 
foram penalizadas", afirmou.

Ele apontou, no entanto, que 
os responsáveis já foram iden-
tificados, "e rapidamente serão 
penalizados".

O G1 questionou a Caixa sobre 
o número exato de contas blo-
queadas por suspeita de fraude 

no combate à intolerância re-
ligiosa na Baixada Fluminen-
se, "o que se mostra urgente 
na atual situação", pontua o 
procurador da República Julio 
José Araujo Junior.

O MPF constatou que o 
Iphan chegou a analisar a carac-
terização do espaço como sítio 
arqueológico, porém o concei-
to não era adequado para locais 
de ocupação recente.

e sobre os procedimentos para 
desbloqueio, mas não obteve 
retorno até a última atualização 
desta reportagem.

Reclamações
Beneficiários do Auxílio Emer-

gencial e do saque emergencial do 
FGTS estão relatando dificuldades 
para acessar os recursos por meio 

do aplicativo Caixa Tem. Nas redes 
sociais, há relatos de pessoas que 
não estão conseguindo acessar o 
Caixa Tem, seja para usar o dinhei-
ro do auxílio emergencial ou do 
FGTS, seja para acessar o saldo, e fa-
lam ainda da demora para concluir 
uma simples transação de compra 
usando o próprio app. E que a fila 
virtual de acesso persiste.

Auxílio Emergencial: Caixa 
suspendeu 'centenas de milhares' de 
contas digitais por suspeita de fraude

Milhares ainda não sabem se vão ou não receber auxílio emergencial
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PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMinha Casa Minha Vida em Nova Iguaçu Foto: Redes sociais / Reprodução

Em outros bairros de Nova Iguaçu onde tem outros conjuntos , a situação é a mesma

Condomínio no bairro Ipiranga só 
teve um de cinco blocos construídos 
entregue aos contemplados

Residencial 
Villa Provan-
ce, no bairro 
Ipiranga, em 
Nova Iguaçu, 
na Baixada 
Fluminense, 
é mais uma 
das obras 
p r o g r a m a 
Minha Casa 

Minha Vida no município que 
é motivo de reclamações. De 
cinco blocos de apartamentos, 
apenas um foi entregue aos 
contemplados.

O condomínio financiado 
pela Caixa Econômica Federal 
com crédito pela prefeitura de 
Nova Iguaçu e feito pela constru-
tora HF Engenharia possui 1.500 
apartamentos. Desses, apenas 
270 foram entregues. E com a 
demora das entregas, a deterio-
ração acontece. Mato alto, jane-
las quebradas e até mesmo rou-
bo de encanamento de água são 
alguns dos casos que acontecem 
na localidade. A entrega de par-
te desses apartamentos acon-
teceu no início de março deste 

O
ano. Na ocasião, a prefeitura de 
Nova Iguaçu prometeu entregar 
todo condomínio até o final do 
mês de julho. Por enquanto, 
os contemplados continuam 
esperando morando de favor 
na casa de parentes e amigos, 
muitos deles desempregados e 
sem poder pagar aluguel.

 Em outros bairros de Nova 
Iguaçu onde há os condomínios 
do programa Minha Casa Minha 
Vida, a situação é a mesma. No 
residencial Parque Guandu, no 
Jardim Guandu, apenas uma 
parte dos apartamentos foram 
entregues. Há contemplados 
que aguardam desde 2012 pela 
chave de sua casa própria. Em 
2016, as obras foram paralisadas 
porque, de acordo com o Banco 
do Brasil, que financiou o em-
preendimento, a antiga cons-
trutora havia deixado as obras. 
No ano seguinte as obras foram 
retomadas e 1.440 apartamen-
tos foram entregues. Em 2018 a 
prefeitura anunciou que voltaria 
com as obras no local, e desde 
então a espera pelo término das 
obras continua.

O JORNAL POVO mostrou 
recentemente o caso dos con-
templados do Residencial 
Parque Laranjeiras, no bairro 
Laranjeiras, que já esperam 
há 7 anos pela entrega de seus 
apartamentos. A prefeitura de 
Nova Iguaçu informou que as 
obras do condomínio ainda 
não estão concluídas, e que 
só ainda não foi dada como 
concluída porque as vistorias 
da Cedae e do Corpo de Bom-
beiro ainda não foram feitas, 
e deu um prazo até o final de 
julho para que isso aconteça. 
Só depois dessas aprovações 
pendentes é que o Habite-se 
poderá ser emitido. Só assim o 
Banco do Brasil poderá solici-

tar a autorização do Ministério 
das Cidades que faça a entrega. 
Depois disso tudo, por fim po-
derão começar os tramites que 
antecedem a entrega. Mas a 
prefeitura ainda não deu prazo 
de quando isso deve acontecer 
devido a pandemia do novo 
coronavírus.

Ausência de serviço
s básicos e péssimas localizações

As políticas de habitação do 
programa Minha Casa Minha 
Vida são alvos de diversas de-
núncias. Além da demora na 
entrega das residências, os con-
templados muitas vezes são 
sorteados para lugares longe de 
tudo. No bairro Valverde, os mo-

radores do Residencial Parque 
Valverde precisam esperar ôni-
bus de hora em hora até o centro 
de Nova Iguaçu. As vezes preci-
sam caminhar por até meia hora 
para a estrada principal mais 
próxima dali para conseguirem 
pegar uma condução.

Nos residenciais Santo An-
tônio, Bento Rubião e José Pi-
tella, no bairro Cerâmica, a falta 
d’água já faz parte da rotina dos 
moradores. O abastecimento 
só é feito pelo envio de carros 
pipa. Fora as promessas que só 
ficaram no papel de construção 
de creches e postos de saúde 
e melhorias na infraestrutura 
dos locais onde foram construí-
dos os condomínios.  

Servir, doar e amar. Estas 
três palavras definem as ações 
da Assembleia de Deus em 
Queimados (Adeq), que há 
quase duas décadas vem es-
palhando o evangelho desde 
cidades fluminenses até países 
como Inglaterra e Alemanha. 
Por isso, na próxima sexta-feira 
(24), a instituição se unirá ao 
Hemorio para mais uma inicia-
tiva de solidariedade e amor ao 
próximo: salvar vidas.

Por meio do projeto batizado 
de ‘Eu, Herói,  o projeto preten-
de atingir a meta de 120 bolsas 
de sangue coletadas na sede 
da igreja, localizada em Quei-
mados, Baixada Fluminense. 
A campanha é organizada por 
jovens da congregação, que 
garantem o cumprimento das 

medidas de higiene e todas as 
precauções necessárias à se-
gurança dos participantes em 
tempos de pandemia.

“Agendamos de 20 a 30 pes-
soas por hora, espaçamos as ca-
deiras com aproximadamente 
1,5m entre si e disponibilizamos 
álcool em gel na entrada. Tam-
bém pedimos que os voluntá-
rios venham de máscara para 
doar. Na última edição conse-
guimos recolher 100 bolsas de 
sangue e queremos quebrar 
nosso recorde de forma segura 
para todos os envolvidos”, de-
clarou um dos idealizadores da 
ação, Juan Gandra.  

Para o Pastor Presidente da 
Adeq, Oziel Nascimento, a ini-
ciativa era um sonho antigo. 
"Sempre quis participar de uma 

Parceria que salva vidas: Assembleia de 
Deus em Queimados e Hemorio se unem 
em nova campanha de doação de sangue

A  campanha é realizada para receber no mínimo 120 bolsas de sangue

ação como esta e a parceria com 
o Hemorio nos possibilitou a 
sensação de sermos úteis à nos-
sa comunidade. Glorifico a Deus 
pela vida de toda equipe envol-
vida nesse projeto, sem palavras 
para descrever! Que o Senhor 
abençoe a todos que, direta ou 
indiretamente, estão fazendo 
isso acontecer", declarou.

Quem tiver interesse em 
participar deve ficar atento, 

Foto: Divulgação

pois as inscrições já estão aber-
tas. Os voluntários deverão 
preencher um formulário dis-
ponibilizado no perfil do pro-
jeto ‘Eu, Herói’ no Instagram 
ou entrar em contato pelo te-
lefone 97964-7058. A sede da 
Adeq fica na Rua Guilherme 
Weinschenck, Vila do Tinguá, 
Queimados. Também é possí-
vel contatar a instituição pelo 
telefone 3698-0170.

Serviço:
Parceria ‘Projeto Eu, Herói’ e 

Hemorio
Data: 24/07/2020
Horário: 10h às 15h
Inscrições: perfil do projeto ‘Eu, 

Herói’ no Instagram ou pelo tele-
fone 97964-7058

Endereço: Adeq (Assembleia 
de Deus em Queimados)

Rua Guilherme Weinschenck, 
Vila do Tinguá, Queimados



m homem 
foi preso, 
após rou-
bar um 
imóvel e 
matar uma 
mulher, em 
G u a x i n -
diba, São 
G o n ç a l o . 
Agentes da 

Delegacia de Homicídios 
de Niterói, São Gonçalo, 
Itaborai e Maricá (DHNISG) 
prenderam José Carlos Nas-
cimento em flagrante. 

Segundo a especializada, 
por volta de 3h da manhã des-
ta segunda-feira, José Carlos 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSEstratégia assassina

U
entrou em uma casa, portando 
uma faca, e anunciou o roubo. 
A vítima reagiu e foi esfaquea-
da pelo autor. Além disso, o ho-
mem cortou o fornecimento de 
energia elétrica para dificultar a 
reação da vítima.

Policiais civis encontraram o 
corpo da mulher no interior do 
imóvel localizado na Rua Getú-
lio Correa Voldopides. O Grupo 
Especial de Local de Crime diri-
giu-se ao local, juntamente com 
equipe de peritos, a fim de que 
fossem adotadas as providên-
cias necessárias e cabíveis.

Na casa de José Carlos foram 
encontrados um casaco com 
manchas de sangue e um cal-

Homem é preso após 
esfaquear e matar mulher
em roubo em São Gonçalo

Reprodução / Polícia Civil

Homem é preso após esfaquear e matar mulher em roubo na Baixada Fluminense

O estudante Wesley Cor-
rea da Cunha Silva, 18 anos, 
foi encontrado morto na 
manhã do último domingo, 
em Niterói, na Região Me-
tropolitana do Rio. Ele havia 
desaparecido na quinta-fei-
ra da semana anterior. O cor-
po de Wesley - onde havia 
perfurações semelhantes a 
tiros - estava numa área de 
mata no Morro Santo Cristo, 
no Fonseca.

Wesley foi visto pela últi-
ma vez quando participava 
de uma festa num centro 
espírita na comunidade. Ele 
saiu do local dizendo que ia 
comprar bebidas e não vol-
tou. A Delegacia de Homicí-
dios de Niterói, São Gonçalo 
e Itaboraí (DHNSGI) investi-
ga o caso.

O Portal dos Procurados 
divulgou, nesta terça-feira, 
um cartaz pedindo informa-
ções sobre os envolvidos na 
morte de Wesley. As denún-
cias podem ser feitas pelos 
seguintes canais: Whatsapp 
do Portal dos Procurados 
(21 98849-6099); Facebook 
(Inbox) na página do portal; 
mesa de atendimento do 
Disque-Denúncia (21 2253-
1177 ou 0300-253-1177); 

aplicativo para celular – 
Disque Denúncia; e nos 
perfis oficiais no Twitter e 
no Instagram.

O anonimato é garantido. 
Todas as informações perti-
nentes ao caso serão enca-
minhadas para DHNSGI.

Mistério: Estudante some após sair de festa e é 
encontrado morto, em Niterói Foto: Portal dos Procurados / Divulgação

çado com pegadas compatíveis 
com as encontradas no local do 
roubo. Nestes dois objetos hou-

ve o recolhimento de material 
biológico para confronto com 
material genético da vítima. O 

homem foi interrogado e confes-
sou o crime, segundo a polícia.

Homem morre após ser baleado no 
Mercado São Sebastião, na Penha

O empresário João Batista 
Mendonça, de 61 anos, morreu 
nesta segunda-feira, após ser 
baleado no Mercado São Sebas-
tião, na Penha, na Zona Norte 
do Rio. O crime ocorreu por vol-
ta das 18h, quando ele deixava 
o galpão de sua empresa. A bala 
atingiu a cabeça da vítima, que 
chegou a ser levada para o Hos-
pital estadual Getúlio Vargas, 
também na Penha, mas não re-
sistiu ao ferimento.

A Polícia Militar informou 
que uma equipe do 16º BPM 
(Olaria) foi até o local e, ao che-
gar, encontrou João sendo so-
corrido por homens do Corpo 
de Bombeiros.

Procurada, a assessoria de 
imprensa da Polícia Civil infor-
mou que o caso foi registrado, 
inicialmente, na 22ª DP (Pe-
nha), mas que a Delegacia de 
Homicídios da Capital (DHC) 
assumiu a investigação.

O cartaz pedindo pistas sobre os envolvidos na morte de Wesley

A Delegacia de Homicídios da Capital, que investiga a morte do empresário

Foto: Google Street View / Reprodução
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Passado recente

V
Foto: Divulgação

ocês estão 
l e m b r a d o s 
da cantora 
Criss Massaʔ 
Aquela que 
fez a live “Só 
na Raiz”, no 
mês de junho, 
l e m b r a m ʔ 

Então, deixa eu te contar um 
bafão. Aquele show fez tanto 
sucesso, tanto sucesso, que 
a cantora viu as visualiza-
ções das suas redes sociais 
(Instagram e YouTube) cres-
cerem exorbitantemente. Fo-
ram seis mil pessoas vendo a 
apresentação da Criss.

Devido ao sucesso, Criss 
Massa pretende repetir a 
dose e oferecer mais uma 
apresentação do seu repertó-
rio musical para os seus fãs. 
E, dessa vez, será a live “Só 
na Raiz 2”. Calma público! 
Calma fãs! No domingo, 26 
de julho, vocês terão mais 
um deleite da voz da Criss 
Massa. E será a partir das 18h.

O quêʔ Hã! Aonde seráʔ A 
transmissão ocorrerá pelo ca-
nal do YouTube do Resenha 
do Samba que possui mais de 
270.000 inscritos. Gigantesco, 
néʔ E com a produção da Criss, 
como foi na primeira live.

Live Criss Massa 
“Só na Raiz 2”

Quarta-Feira 22 de Julho de 2020
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 Com esta nova l ive, 
Criss  Massa pretende am-
pliar  o seu número de v i-
sualizações,  fãs  e  seguido -

res,  e  quem sabe também, 
parceiros e  patrocinado -
res.  Artista independen-
te,  Criss  tem se mostrado 

muito performática em 
cada l ive e  show, procuran-
do oferecer o que tem de 
melhor para o seu público.

GA
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Sou Brenda Rodrigues, moro em Brasília, tenho 24 anos, signo de Áries e católica. 
Tenho cabelo curto e loiro, manequim 36 e peso 63kg. Estou solteira, costumo ser 
bem extrovertida, e às vezes casca grossa com quem merece, um modo "defesa" tal-
vez. Meu perfume é Jean Paul e minha comida predileta é Sushi.
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@ferreirabrendinha@ferreirabrendinha

Sendo preparada desde 
2018, pela Studio Gomes Pro-
dutora, Brennda acaba de lan-
çar a primeira música de traba-
lho intitulada “Di Conchinha”. 
A faixa, apaixonante, já está 
disponível em todos os aplica-
tivos de música e vem acompa-
nhada de um lyric vídeo dispo-
nibilizado no YouTube. 

Com temática LGBTQIA+, a 
cantora que se identifica como 

pansexual não teve medo de 
se mostrar ao público da forma 
que sempre quis ser vista. 

Brennda compôs a mú-
sica em meio às sensações, 
situações e sentimentos que 
estava vivendo e reparou 
que poderia ir além da ima-
ginação nesta primeira fai-
xa, que já deixa claro suas 
influências no pop que vêm 
de Rihanna e IZA.

“Di Conchinha” é o primeiro single 
da cantora Brennda Foto: Divulgação

Brennda compôs a música em meio às sensações, situações e sentimentos que estava vivendo

CCulturando ulturando 
DA REDAÇÃO
contato@jornalpovo.com.br
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fertas na 
mesa e 
m u i t a 
p a c i ê n -
cia para 
encontrar 
uma so-
lução que 
minimize 
o impacto 
financeiro 

de uma das negociações mais ca-
ras da história do clube. Esta é a 
situação de Piris da Motta no Fla-
mengo. O interesse do Sporting 
Braga, noticiado pela imprensa 
portuguesa e confirmado pelo 
GloboEsporte.com, não é o úni-
co pelo paraguaio que estava fora 
dos planos de Jorge Jesus.

A situação do volante é simi-
lar a de Berrío, liberado de graça 
recentemente para o futebol dos 
Emirados Árabes e que resultou 
numa economia de quase R$ 2 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

O
milhões em salários aos cofres 
rubro-negros. A diferença é que o 
colombiano já estava em reta final 
de contrato, enquanto Piris tem 
vínculo até dezembro de 2022.

Piris custou quase R$ 26 
milhões ao Flamengo em 2018

Diante disso, o Flamengo ava-
lia possibilidade entre negociação 
em definitivo ou por empréstimo. 
O investimento de R$ 25.873 mi-
lhões para comprar o paraguaio 
ao San Lorenzo entre direitos 
econômicos e comissões chama 
a atenção. Recuperá-lo com uma 
venda não é simples, mas o clube 
mantém a calma à espera de uma 
proposta interessante com a cota-
ção do dólar e do euro a favor.

Por outro lado, há a contra-
partida similar ao que aconte-
ceu com Berrío, fazendo valer a 
economia com o alívio na folha 
salarial. Nos 29 meses restantes 

Flamengo estuda melhor 
alternativa para liberar Piris 
da Motta e aliviar folha

Piris da Motta em treino no Ninho do Urubu: nenhum minuto em campo em 2020

Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

de contrato, Piris da Motta custará 
mais de R$ 10 milhões ao Flamen-
go incluindo os impostos.

Diante do cenário, a diretoria 
rubro-negra avalia possibilidades 
que sejam interessantes para to-
das as partes. Antes figura cons-
tante na seleção paraguaia, Piris 

também tem o desejo de ser utili-
zado com regularidade, o que difi-
cilmente acontecerá no Flamengo.

Em 2020, o volante não jo-
gou um minuto sequer e não é 
relacionado nem mesmo para o 
banco de reservas desde a par-
tida contra a Portuguesa, antes 

da paralisação do futebol por 
conta da pandemia do corona-
vírus, em 14 de março. O últi-
mo jogo foi diante do Al Hilal, 
pela semifinal do Mundial de 
Clubes, quando substituiu Ar-
rascaeta já aos 48 minutos do 
segundo tempo.

O Fluminense está de vol-
ta aos trabalhos. Depois de 
quatro dias de folga, os jo-
gadores se reapresentaram 
na tarde desta segunda-feira 
no CT Carlos Castilho, já de 
olho no Campeonato Brasi-
leiro. Até a estreia na Série 
A, prevista para 9 de agosto 
contra o Grêmio em Porto 
Alegre, o técnico Odair Hell-
mann terá 20 dias de prepa-
ração com o elenco.

A boa notícia ficou por 
conta de Gilberto. O lateral-
-direito havia sentido um 
problema na coxa esquerda 
e sido substituído na final do 
Campeonato Carioca contra o 
Flamengo, mas o exame não 
apontou nenhuma lesão no 
local. Mas ele fez apenas tra-
balhos regenerativos nesta 
segunda-feira.

Antes de recomeçar o trei-
no, Odair reuniu os jogadores 
em campo para uma conver-

sa e reforçar a confiança no 
grupo. Boa parte dos traba-
lhos do dia foram físicas, mas 
também teve bola rolando.

Muitos garotos que já 
vinham treinando com os 
profissionais completaram a 
atividade, como por exem-
plo o goleio Pedro Rangel, 
o zagueiro Luan Freitas, o 
laterais Calegari e Daniel, os 
volante André, Martinelli e 
Nascimento e os atacantes 
Luiz Henrique e Lucas Ma-
cula, por exemplo. O elenco 
sub-23, por sua vez, treinou 
pela manhã.

Fred e Wellington Silva 
seguem fora

Fred, que operou o olho 
esquerdo, e Wellington Silva, 
que foi detectado com o novo 
coronavírus antes das finais 
do Campeonato Carioca, não 
se reapresentaram ainda. O 
centroavante continua em pe-

Fluminense inicia preparação 
para Brasileiro; exame feito por 
Gilberto não indica lesão

Elenco todo reunido  está pronto para os próximos desafios

ríodo de repouso após a cirur-
gia, e o atacante ainda cumpre 
o período de isolamento até 
passar por novo exame.

O goleiro Marcelo Pitaluga, 
que fraturou a mão direita, já 
se reapresentou nos últimos 
dias e vem fazendo ativida-
des na academia. Assim como 
Frazan, que se recupera de 
uma cirurgia no joelho direito 
deita no início do ano e já está 
fazendo trabalhos internos 
com bola. A dupla, porém, 
ainda não têm prazo para vol-
tar aos gramados.

Foto: Lucas Merçon / Fluminense FC

Condicionamento físico e  técnica andam lado a lado no Flu


