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urante os 
ú l t i m o s 
meses, fo-
ram pagos 
a 14 muni-
cípios do 
estado do 
Rio o va-
lor de R$ 
8 milhões 
referentes 

a emendas parlamentares da 
deputada Federal Rosangela 
Gomes. O valor deverá ser uti-
lizado pelas prefeituras exclu-
sivamente na área da saúde. 
Essa é mais uma forma que a 
deputada encontrou de con-
tribuir com as cidades nesse 
grave momento de pande-
mia. As cidades beneficiadas 
são: Nova Iguaçu, Barra do 
Piraí, Miguel Pereira, Belford 
Roxo, São Gonçalo, São João 
de Meriti, Porto Real, Paraty, 
Quissamã, Búzios, Rio das 
Flores, Campos dos Goytaca-
zes, Nilópolis, Mesquita, Na-
tividade e Itaocara.

De acordo com a deputada, 
desde 2015 quando assumiu 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRecursos

D
seu mandato na Câmara Fede-
ral, sempre procurou atender 
as mais variadas cidades do 
estado. “Todos sabem do meu 
carinho por Nova Iguaçu por 
ter nascido e ter sido criada por 
aqui, e por isso todos os anos 
destino boa parte do valor das 
emendas parlamentares para 
minha cidade querida. Porém, 
sou grata à população de todas 
as cidades do meu Estado e de 
maneira justa procuro atender 
todas as regiões do estado. Nas 
emendas de 2019 que estão 
sendo pagas agora em 2020, 
por exemplo, têm cidades da 
Baixada Fluminense, da Re-
gião dos Lagos, da Região Ser-
rana e do Noroeste do estado”, 
disse a parlamentar.

Além das emendas para a 
área da saúde, que foi a maior 
parte, outras áreas também fo-
ram contempladas, como a cul-
tura, educação, segurança públi-
ca e assistência social. “Todos os 
anos prefeitos e secretários vão a 
Brasília pedindo socorro aos de-
putados para que ajude suas res-
pectivas cidades. Sabendo que 

O vereador Carlos Bolsona-
ro (Republicanos) perdeu di-
reito ao foro especial. A partir 
de agora, duas investigações 
conduzidas pelo Ministério Pú-
blico do Rio de Janeiro (MPRJ) 
sobre a possibilidade de ele ter 
empregado funcionários fan-
tasmas em seu gabinete serão 
julgadas em primeira instância.

Por meio de nota divulgada 

na terça-feira (30), o MPRJ in-
formou o declínio de compe-
tência e atribuição no total de 
21 ações penais originárias e in-
vestigações, respectivamente, 
envolvendo vereadores do Rio. 
Bolsonaro é um dos atingidos.

A medida do MPRJ é baseada 
na decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF), que julgou incons-
titucional a prerrogativa de foro 

essa é uma forma de socorrer as 
Prefeituras e de contribuir para 
o investimento que irá benefi-
ciar a população. Muitas cidades 
precisam desse valor extra das 
emendas para poderem fechar 
o ano com mais investimentos 
em saúde, educação e assistên-
cia social. Por isso é importante 

Deputada Rosangela Gomes destina 
R$ 8 milhões em emendas para socorrer 
a saúde de diversos municípios

 Foto: Divulgação

Além das emendas para a área da saúde, que foi a maior parte, outras áreas também foram contempladas

indicar bem cada centavo do re-
curso público ao qual temos por 
direito, declarou.

Entenda o que são as 
emendas parlamentares
Anualmente todos os deputa-

dos federais e senadores têm di-
reito de indicar emendas parla-

mentares a estados, municípios 
e instituições com o objetivo de 
atender as demandas das regi-
ões que representam. Além das 
emendas individuais existem 
as emendas coletivas, como as 
de Bancada, produzidas em con-
junto pelos parlamentares de es-
tados e regiões em comum.
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Carlos Bolsonaro perde foro
 especial em investigação sobre 
funcionários fantasmas no Rio

estabelecida pela Constituição 
do Estado do Rio em favor dos 
parlamentares municipais.

Esse novo entendimento 
foi firmado por unanimidade 
pela 1ª Turma do STF, a partir 
de voto elaborado pelo minis-
tro Alexandre de Moraes no 
dia 13 de junho de 2020.

Segundo o MPRJ, pelas 
mesmas razões, pelo menos 
outras 160 ações penais e pro-
cedimentos investigatórios 
também retornarão à primeira 
instância. O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) perdeu direito ao foro especial

 Foto: Carlos Brito
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pesar da 
crise fi-
n a n c e i -
ra que se 
a g r a v o u 
com a 
p a n d e m i a 
do novo 
c o r o n a v í -
rus, o pa-
g a m e n t o 

dos salários de junho do 
funcionalismo do Estado 
do Rio de Janeiro sairá no 
prazo oficial, que é o 10º 
dia útil do mês seguinte 
ao trabalhado. Ou seja, os 
470 mil servidores ativos, 
aposentados e pensionis-
tas do estado receberão os 
vencimentos até o próximo 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBoa notícia

A
dia 14. A garantia foi dada à 
coluna pelo secretário de Fa-
zenda, Guilherme Mercês.

O titular da pasta não des-
carta ainda a possibilidade 
de antecipar o crédito, mas, 
por enquanto, não há como 
cravar. "O pagamento em 
dia do salário de junho está 
garantido. E vou fazer todo 
esforço possível para anteci-
par", disse Mercês.

De acordo com os últimos 
meses, a folha salarial líqui-
da de todo o funcionalismo 
(incluindo aposentados e 
pensionistas) gira em torno 
de R$ 1,7 bilhão. O depósito 
será feito integralmente com 
recursos da arrecadação do 
Tesouro Estadual.

Estado garante 
pagamento do salário 
de junho até o dia 14

 Foto: Divulgação Sefaz

Secretário Guilherme Mercês prepara medidas para aumento de receita que podem garantir próximas folhas

Trabalhadores informais e 
desempregados que ainda não 
se cadastraram para receber o 
auxílio emergencial de R$ 600 
têm até esta quinta-feira (dia 
2) para fazer o pedido no apli-
cativo da Caixa ou, no caso da-
queles que não têm acesso aos 
meios digitais, em uma agência 
dos Correios da sua cidade. Até 
esta quarta-feira, 12.295 solici-
tações do auxílio já haviam sido 
feitas nos Correios.

As mais de 6 mil agências 
da empresa de todos os mu-
nicípios do país começaram a 

fazer o cadastramento no dia 
8 de junho, após uma parceria 
com o Ministério da Cidada-
nia. A expectativa era realizar 
até 27 milhões de atendimen-
tos nesses locais.

Com o intuito de evitar 
aglomerações, foi estabele-
cido um calendário para a 
solicitação do auxílio emer-
gencial nos Correios, confor-
me o mês de nascimento do 
cidadão. Às quintas-feiras, 
deveriam ir às agências os 
nascidos em julho, agosto e 
setembro. No entanto, como 

este dia 2 é a última chance 
de as pessoas se inscreverem, 
todos aqueles que ainda não 
se cadastraram poderão fazer 
as solicitações normalmente.

"Aqueles que nasceram em 
meses que não foram especifi-
cados no cronograma de aten-
dimento de 02/07 (término do 
prazo para solicitar o auxílio 
emergencial), poderão fazer as 
solicitações normalmente. O 
cronograma de atendimento 
foi proposto para evitar aglo-
merações nos espaços", expli-
cou o Ministério da Cidadania.

Morre Luizinho DrummondMais de 12 mil pessoas se cadastraram nos 
Correios para receber o auxílio emergencial O presidente de honra da Im-

peratriz Leopoldinense, Luizi-
nho Drummond morreu nesta 
quarta-feira (1). A informação foi 
confirmada pela filha do diretor, 
Simone Drummond.

A escola de samba também 
confirmou a morte do diretor 
em um comunicado. "A pior das 
notícias que poderíamos dar. 
Neste dia 01 de julho de 2020, 
às 11:05h, a família Drummond, 
com muito pesar, comunica 
o falecimento da pessoa mais 
forte que conhecemos: nosso 
presidente e patrono, Luiz Pa-
checo Drummond, Luizinho 
Drummond, como gostava de 
ser chamado. Hoje, a Imperatriz 
chora, o mundo do samba cho-

ra e todo sambista chora. Que 
Deus receba nosso patrono de 
braços abertos e que ele cuide 
de nós, como sempre fez em 
vida, onde quer que esteja. Em 
breve comunicaremos local e 
data do sepultamento. A dor é 
grande, mas o teu legado, fica 
para a eternidade. Para sempre 
lembraremos deste homem for-
te e leal. Descanse na eterna paz 
do Senhor Jesus Cristo".

Luizinho Drummond, de 80 
anos, sofreu um AVC nesta ter-
ça-feira na casa que tem em Ca-
choeiras de Macacu, na Região 
Serrana, e de lá foi levado de he-
licóptero para o Hospital CopaS-
tar, em Copacabana. Ele tinha 
um aneurisma cerebral.

Todos aqueles que ainda não se cadastraram poderão fazer as solicitações nesta quinta-feira

Foto: Roberto Moreyra / Agência O Globo

Luizinho e os filhos

Foto: Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
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A situação é alarmante: o Brasil já é o segundo com mais vítimas no mundo 

 790.040 1.426.913
60.194

92.161 112.611
10.080

Estudo mostra que 40% 
dos transmissores são 
assintomáticos

m estudo 
feito em Vò, 
comuna ita-
liana na pro-
víncia de Pá-
dua, sugere 
que pessoas 
assintomá-
ticas ou pré-
-sintomáti-
cas são um 

fator importante na transmissão 
da covid-19.

Publicada hoje no perió-
dico científico Nature, a pes-
quisa também aponta que 
testar a população em mas-
sa, isolar pessoas infectadas, 
e um bloquear as atividades 
da comunidade foram as me-

U
didas que interromperam o 
surto no local.

Como o estudo foi feito
A cidade, que tem uma po-

pulação de quase 3200 pesso-
as, registrou a primeira morte 
por covid-19 em 21 de fevereiro 
de 2020. A população foi colo-
cada em quarentena imediata 
por 14 dias.

Durante esse período, os pes-
quisadores testaram a maior parte 
da população no início do bloqueio 
(86% dos habitantes) e após duas 
semanas (72% dos habitantes).

O teste revelou que, no início 
do bloqueio, 2,6% da popula-
ção (73 pessoas) tinham o vírus 
SARS-CoV-2 no organismo, en-

O Brasil ultrapassou, nesta 
quarta-feira, 60 mil mortes por 
Covid-19, segundo o balanço 
divulgado às 13h, consolidado a 
partir dos números divulgados 
pelas secretarias estaduais de 
Saúde. O país registrou 538 no-
vos óbitos nas últimas 24 horas, 
elevando o total para 60.194. Os 
casos confirmados, por sua vez, 
são 1.426.913, após 18.428 novos 
diagnósticos no último dia.

No dia 11 de junho, o con-
sórcio de veículos de impren-
sa revelou que o Brasil atingiu 
a marca de 40 mil óbitos pela 
Covid-19. Dez dias depois, no 
dia 21 de junho, o país atingiu 
o número de 50 mil vidas per-

Consórcio de veículos da imprensa 
mostra que o Brasil ultrapassa 
60 mil mortes por Covid-19 

No cemitério São Francisco Xavier, no Caju, familiares dão adeus as vítimas da doença

Foto: FramePhoto - Agência O Globo

quanto, após algumas semanas, 
apenas 1,2% (29 pessoas) apre-
sentaram resultado positivo.

Nos dois momentos, cerca de 
40% dos casos positivos não apre-

sentaram sintomas. Os resultados 
também mostram que levou em 
média 9,3 dias (intervalo de 8 a 14 
dias) para que o vírus fosse elimina-
do do corpo das pessoas doentes.

Como resultado do teste em 
massa, todos os casos positivos, 
sintomáticos ou não, foram co-
locados em quarentena, retar-
dando a propagação da doença.

didas para o novo coronaví-
rus. Hoje, seguindo a média, 
são 60 mil óbitos.

O levantamento foi realiza-
do por um consórcio de veícu-
los de imprensa formado por 
O GLOBO,G1, Extra, Folha de 
S.Paulo, UOL e O Estado de S. 
Paulo. As estatísticas da pan-
demia no Brasil são divulgadas 
três vezes ao dia. O próximo 
levantamento será divulgado 
às 20h. A iniciativa dos veícu-
los da mídia foi criada a partir 
de inconsistências nos dados 
apresentados pelo Ministério 
da Saúde na gestão do interino 
Eduardo Pazuello.

Os números foram atualiza-

dos pelas secretarias do Ceará, 
Goiás, São Paulo, Pernambuco, 
Minas Gerais, Mato Grosso do 
Sul, Rio Grande do Norte, Rorai-
ma e o Distrito Federal. De acor-

do com o ranking divulgado pela 
Universidade Johns Hopkins, o 
Brasil segue na segunda coloca-
ção mundial tanto em número 
de casos quanto no número de 

mortos. O país fica atrás apenas 
dos Estados Unidos, que têm 
2.623.217 casos e 127.272 mortes 
pela Covid-19, registra a platafor-
ma da universidade americana.



m menino 
de apenas 
7 anos mor-
reu após 
ser atin-
gido por 
uma bala 
perdida em 
São João 
de Meriti, 
na Baixada 

Fluminense, na noite desta 
terça-feira. Ítalo Augusto de 
Castro Amorim estaria brin-
cando na porta de casa, na 
Rua Ceci, no Éden, quando 
foi atingido por um disparo. 
Ele chegou a ser levado para 
a Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) do bairro, mas 
chegou ao local morto.

De acordo com informa-
ções do 21º BPM (São João 

U
de Meriti), uma equipe do 
batalhão realizava um patru-
lhamento de rotina perto do 
local onde Ítalo estava quan-
do foi atacada a tiros por tra-
ficantes. Um dos disparos 
teria atingido o menino. A 
Delegacia de Homicídios da 
Baixada Fluminense (DHBF) 
foi acionada para fazer uma 
perícia no local.

Uma irmã de Ítalo usou 
uma rede social para la-
mentar a morte da criança: 
"Por que Deus levou meu 
irmão". Ela recebeu mensa-
gens de pêsames.

Em nota, a Polícia Militar in-
formou que os disparos contra 
a equipe do 21º BPM foram fei-
tos por uma pessoa que estava 
de moto. Segundo a corpora-
ção, a viatura que estava com 

os PMs foi perfurada por um 
disparo. A PM destacou ain-
da que não houve revide por 
parte dos agentes e também 
lamentou a morte de Ítalo:

"A Assessoria de Imprensa 
da Secretaria de Estado de Po-
lícia Militar informa que, na 
noite de terça-feira (30/06), po-
liciais militares do 21ºBPM (São 
João de Meriti) estavam em pa-
trulhamento pelo bairro Éden, 
no município de São João de 
Meriti, quando foram atacados 
por disparos de arma de fogo 
na Rua Ceci. O ocupante de 
uma motocicleta atirou contra 
os policiais e fugiu em seguida. 
Não houve reação da equipe 
policial. A viatura foi perfurada 
na ação criminosa. Ao cessar 
a situação, foi informado que 
uma criança havia sido ferida. 
Os policiais apoiaram o socor-
ro, que estava sendo feito pelas 
pessoas do local. Na unidade 
de saúde, infelizmente, o me-
nino faleceu. A ocorrência foi 
encaminhada para registro na 
Delegacia de Homicídios da 
Baixada Fluminense".

Ítalo Augusto de Castro Amorim estaria brincando na porta de casa, quando foi atingido por um disparo

Polícia apura morte de homem
A Polícia Civil informou que 

a DHBF já instaurou um inqué-
rito para apurar a morte de Ítalo. 
Além da realização da perícia 
no local, moradores da região e 
outras testemunhas foram ou-
vidos. A delegacia apura ainda 
se um homem que foi morto 

em Mesquita, também na Bai-
xada, pode ter ligação com o 
caso: segundo a Polícia Civil, 
depoimentos indicam que ele 
seria o responsável pelos dis-
paros que atingiram a criança. 
A corporação frisou ainda que 
"por enquanto nenhuma linha 
de investigação é descartada".

Policiais da 24ª DP (Piedade) 
prenderam, nesta quarta-feira, 
um homem que se passava por 
médico e estuprava pacientes du-
rante procedimentos estéticos na 
Abolição, Zona Norte do Rio. O ho-
mem, que não foi identificado, foi 
encontrado em seu escritório. 

Segundo a Polícia Civil, as in-
vestigações tiveram início em 
junho, quando uma das víti-
mas procurou a delegacia para 
fazer o registro de ocorrência. 
Os agentes da 24ª DP descobri-

ram que o homem não é médi-
co e que não tinha autorização 
para realizar procedimentos 
estéticos. Outras duas vítimas 
foram localizadas e prestaram 
depoimentos alegando que 
também foram estupradas 
pelo falso médico.

De acordo com os policiais, 
o homem aliciava as vítimas 
na rua, se apresentando como 
médico esteticista e oferecendo 
procedimentos estéticos mais 
baratos para que as vítimas pu-

dessem pagar. Já no consultório, 
as vítimas recebiam injeções que 
não sabiam do que se tratava e fi-
cavam entorpecidas ao ponto de 
lembrarem de tudo o que estava 
acontecendo mas sem poder ofe-
recer resistência. Era neste mo-
mento que o estupro ocorria.

O falso médico foi preso por 
estupro de vulnerável, exercício 
ilegal da medicina e crimes con-
tra a saúde pública. A 24ª DP dará 
prosseguimento às investigações 
para identificar outras vítimas.

Polícia realiza operação contra fraudes 
em licitações na Cedae

Polícia prende falso médico que estuprava 
pacientes na Zona Norte A Secretaria de Estado de 

Polícia Civil (Sepol) do Rio de 
Janeiro, por meio da Delegacia 
de Defraudações, o Ministério 
Público do Estado do Rio e o Tri-
bunal de Contas do Estado de-
flagraram nesta quarta-feira (1) 
a Operação Águas Claras, para 
cumprir 14 mandados de busca 
e apreensão contra empresários 
e funcionários de uma empresa 
de engenharia, agentes e ex-di-
retores da Companhia Estadual 
de Águas e Esgotos do Rio de 
Janeiro (Cedae). As denúncias 
indicam que todos estão envol-
vidos em fraudes em licitações 
nos anos de 2017 e 2018.

De acordo com a Sepol, as in-
vestigações indicaram que o gru-
po criminoso praticava dispensa 
de licitações e superfaturamento 
na aquisição de produtos. Com 
isso, conforme as apurações, o 
grupo chegou a movimentar R$ 
63 milhões com as fraudes. A 
secretaria informou ainda que 
foi possível identificar também 
que os fraudadores efetuavam 
pagamento de propina para 
funcionários e ex-diretores da 
Cedae, além de prefeituras do 
interior do estado.

Empresários e ex-diretores fo-
ram monitorados durante as in-
vestigações, que apontaram in-
dícios da participação deles nas 
fraudes. “O esquema consistia no 
uso de informações privilegiadas 
passadas por funcionários. Eles 
acessavam o sistema, por meio 
de senha, e passavam aos empre-
sários o andamento de processos 
de dispensa de licitação”, disse a 
Sepol em nota.

Depois do levantamento, os 
empresários procuravam os ex-
-diretores da Cedae, e após pa-
gamento de propina recebiam 
as vantagens indevidas. “Os pa-
gamentos eram realizados em 
dinheiro, uso de cartão corpora-
tivo ou mesmo aluguel de carro”, 
completou a secretaria.

Os atos aconteciam durante procedimentos estéticos

Foto: Divulgação
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Menino de apenas 7 anos morre 
vítima de bala perdida enquanto
 brincava em São João de Meriti
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Mobilização

Entregadores de aplicativos fazem manifestações pelo paísEntregadores de aplicativos fazem manifestações pelo país

E
ntregadores de 
aplicativos fize-
ram protestos em 
cidades brasileiras 
nesta quarta-feira 
(1º). A mobilização 
nacional da catego-
ria, que teve forte 
crescimento ao lon-
go da pandemia do 

novo coronavírus, é por melhores 
condições de trabalho.

Houve protestos no Distrito Fe-
deral e em cidades como Aracaju 
(SE), Belo Horizonte (MG), Campi-
nas (SP), São Paulo (SP), Piracicaba 
(SP), Fortaleza (CE), Recife (PE), 
Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), 
Teresina (PI), Maceió (AL), Goiânia 
(GO), Rio Branco (AC) e Belém (PA).

Os manifestantes não têm 
uma representação sindical. No 
entanto, em comum, incluíram 
na pauta de reivindicações os 
seguintes itens:

aumento do valor recebido por 
quilômetro rodado;

aumento do valor mínimo de 
cada entrega, que é independente 
da distância percorrida e do tempo 
gasto pelo entregador; esse valor é 
fixado por cada empresa;

fim do que os entregadores 
consideram bloqueios indevidos, 
quando eles são bloqueados dos 
aplicativos sem saber o motivo;

auxíl io pandemia (equipa-
mentos de proteção indiv idual 
-  EPIs  -  e  l icença).

Em nota à imprensa, as empre-
sas que integram a Associação Bra-
sileira de Mobilidade e Tecnologia 
(Amobitec), que atuam no setor 
de delivery, informam que desde o 
início da pandemia foram tomadas 
diversas medidas de apoio, como 
distribuição gratuita ou reembolso 
pela compra de materiais de higie-
ne e limpeza (máscara, álcool em 
gel e desinfetante) e a criação de 
fundos para pagar auxílio financei-
ro a parceiros diagnosticados com 
Covid-19 ou em grupos de risco.

Segundo a Amobitec, os entre-
gadores cadastrados nas plata-
formas estão cobertos por seguro 
contra acidentes pessoais durante 
as entregas. A associação também 
informou estar aberta ao diálogo 
e que a mobilização desta quarta 
"não acarretará em punições ou 
bloqueios de qualquer natureza".

Em S ão Paulo,  ocorreram 
protestos na capital ,  em C am-
pinas e  em P iracicaba.

N a  c i d a d e  d e  S ã o  P a u l o,  a 
c o n c e nt r a ç ã o  c o m e ç o u  n a  r e -
g i ã o  d o  B r o o k l i n ,  Z o n a  S u l  d a 
c i d a d e .  O  a t o  d e v e  s e r  e n c e r -
r a d o  n a  Po nt e  E s t a i a d a ,  n a 
Z o n a  S u l .

Em C ampinas,  manifestantes 
passaram pela Torre do C aste-
lo,  na P raça 23 de Outubro.  Em 
P iracicaba,  eles saíram de com-
boio de várias partes da cidade.

Motoboys e entregadores de 
aplicativo iniciaram a manifesta-
ção no centro do Rio de Janeiro por 
volta das 10h30. Pouco depois das 
11h, o grupo saiu do Centro e seguiu 
até a Zona Sul, parando nos bairros 
de Botafogo e Jardim Botânico.

No Recife, manifestantes de 
motos e bicicletas seguiram pela 
Avenida Agamenon Magalhães, 
causando retenções no trânsito, 
e chegaram à Avenida Domingos 
Ferreira, no bairro de Boa Viagem, 
Zona Sul da cidade.

Em Belo Horizonte, os manifestan-
tes ocuparam vias da cidade de moto-
cicleta e foram até a Assembleia Legis-
lativa de Minas Gerais.

Em Fortaleza, motociclistas e ciclistas de diferen-
tes empresas se reuniram em frente a um shopping 
da capital cearense. Em seguida, o grupo se dirigiu 
até a Praça da Imprensa, no Bairro Edson Queiroz, 
onde ficou concentrado.

São Paulo

Rio de Janeiro

Pernambuco

Minas Gerais

Ceará
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música é o 
que há de 
mais demo-
crático, com 
seus diver-
sos ritmos, 
estilos e 
composições 
c o n s e g u e 

agradar a todos. Se combi-
nada com ritmos moder-
nos, clássicos ou unindo os 
dois, ela nos acompanha, 
muitas vezes, impercepti-
velmente no dia a dia. A Fa-

mília Lima prova todos os 
dias essa teoria, trazendo 
brilhantes releituras que 
vão do pop ao Clássico.

Agora, mais um sucesso 
acaba de sair do forno. A 
música Azul foi totalmente 
repaginada, com acordes 
especialmente feitos para 
um quarteto de cordas e 
finalizada com o belíssimo 
toque clássico e irreverente 
do grupo. A faixa já está dis-
ponível em todos os aplica-
tivos de música da banda.

Família Lima lança 
clipe de releitura 
da música Azul

POLÍTI-
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Hit, conhecido na voz de 
Djavan, faz parte do EP Mú-
sica de Domingo 2 que traz 
mais três sucessos com os 
arranjos e o estilo próprio 
da Família Lima. Gravado 
remotamente, o clipe mos-
tra a total harmonia dos 
instrumentos de cordas. Ao 
som do violino de Amon 
quase que conseguimos ou-

vir perfeitamente a voz de 
Djavan e a letra da canção 
vem inteira em nossa me-
mória.

Além de Azul, o repertó-
rio do EP conta com uma 
nova versão de “Só Os 
Loucos Sabem” com parti-
cipação da cantora Agnes 
Nunes, uma belíssima re-
leitura de “Gonna Fly Now” 

e “Domingo de Manhã” em 
uma nova roupagem.

A produção musical fi-
cou mais uma vez por conta 
do experiente Lucas Lima, 
sendo o projeto todo mi-
xado por João Milliet, com 
os clipes filmados por cada 
um dos integrantes separa-
damente e finalizados por 
Will Aleixo.

MINGOS LOBO
contato@jornalpovo.com.br

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

CCulturando ulturando 

A gata já arrasou no Carnaval, 
desfilando como rainha de bate-
ria e musa de algumas escolas do 

Rio, sua última participação foi 
em 2019, como rainha de bateria 
da Paraíso do Tuiuti.
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GATA DO

Com mais de 
800 mil seguido-
res no Instagram, 
Denise faz sucesso 
compartilhando 
sua rotina, treinos, 
dieta e trabalhos 
com seus fãs e 
seguidores. Atu-
almente, ela tam-
bém é empresária 
e lançou uma li-
nha de biquínis e 
lingeries.
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F e d e r a -
ção de 
F u t e b o l 
do Rio 
de Janei-
ro puniu 
n e s t a 
q u a r t a -
-feira  o 
B o t a f o g o 

com perda de um mando 
de campo no C ampeona-
to C arioca.  O motivo da 
medida,  anunciou a en-
tidade,  é  a  falta  de paga-
mento das despesas do 
jogo contra a  C abof rien-
se,  no último domingo, 
no Nilton S antos.

Na resolução assinada 
pelo diretor  de compe-
tições Marcelo Vianna, 
a  Ferj  af irma que o clu-
be alv inegro "deixou de 
promover o pagamento 
sem apresentar  qualquer 
sinal  ou prev isão para 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

A
regularização da pendên-
cia".  A entidade cita,  ain-
da,  um "débito v ultoso" do 
B ota referente a  despesas 
de borderô,  mas não deta-
lhou valores.

A punição pode ser  cum-
prida tanto nessa quanto 
na próxima edição do Es-
tadual.  Isso porque o clu-
be corre o r isco de ser  el i -
minado nesta quarta-feira, 
contra a  Portuguesa.  A 
possibil idade,  no entanto, 
é  pequena:  além do tro -
peço,  o  B oav ista teria  que 
conseguir  um bom resul-
tado contra o Flamengo. 
As duas partidas aconte-
cem às 21h30 (de Brasíl ia) .

A decisão da Ferj  é  mais 
um capítulo para apimen-
tar  a  relação conturbada 
com o B otafogo,  que junto 
do Fluminense encampou 
oposição contra a  retoma-
da do campeonato neste 

momento.  Na última se-
gunda-feira,  o  técnico Pau-

Estadio Nilton Santos

lo  Autuori  voltou a contra-
riar  a  entidade ao af irmar 

que a  volta do C arioca é 
"um grande absurdo".

 Foto: Thayuan Leiras

Ferj acusa falta de pagamento 
e pune Botafogo com perda de 
mando de campo no Carioca


