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Brasil tem 81.828 
mortes por Covid-19

Brasil conta-
biliza 81.828 
óbitos e 
2 . 1 7 8 . 1 5 9 
c o n t a m i -
nações em 
decorrência 
da Covid-19, 
com 231 no-
vos óbitos e 
11.627 novas 

infecções por coronavírus des-
de as 20h de terça, de acordo 
com boletim das 13h do consór-
cio de veículos de imprensa.

A análise dos dados foi feita a 

O
partir do levantamento do con-
sórcio de veículos de imprensa 
formado por O GLOBO, Extra, 
G1, Folha de S.Paulo, UOL e O 
Estado de S. Paulo, que reúne 
informações das secretarias es-
taduais de Saúde.

As estatísticas da pandemia no 
Brasil são divulgadas três vezes ao 
dia. Os próximos dados serão di-
vulgados às 20h desta quarta-feira. 
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.

Diretor executivo da Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS), Mi-
chael Ryan mostrou nesta quar-
ta-feira, otimismo com o sucesso 
obtido pelas candidatas a vacinas 
para covid-19 até agora nos testes, 
porém também pediu realismo 
na expectativa sobre prazos para 
uma vacina bem-sucedida e sobre 
sua taxa de eficácia.

Nesse quadro, ele insistiu na 
necessidade de que se mante-
nham e reforcem as medidas 
comprovadas para conter a dis-
seminação do problema.

"Sendo realista, estamos ace-
lerando o máximo possível, mas 

temos de garantir segurança, tomar 
toda precaução para ter resultado 
seguro", comentou Ryan sobre 
as vacinas em desenvolvimento. 
"Mas, sendo realista, será na primei-
ra parte do próximo ano até que 
comecemos a ver pessoas sendo va-
cinadas", previu ele, durante sessão 
de perguntas e respostas, ao lado da 
líder da resposta da OMS à pande-
mia, Maria Van Kerkhove.

Ryan disse que há notícias 
positivas na busca pelas vaci-
nas, como o fato de que as can-
didatas que até agora chegaram 
à fase 1 dos testes foram aprova-
das, mostrando que são seguras.

Ele também elogiou o fato 
de que pessoas têm se candi-
datado para os testes. "Estamos 
trabalhando com muitos parcei-
ros para expandir os testes pelo 
mundo", informou.

O diretor executivo da OMS 
lembrou que é preciso ter uma 
vacina segura e eficaz, mas tam-
bém garantir escala na produ-
ção e distribuição. "Precisamos 
garantir justiça" na distribuição 
delas, ressaltou.

Além de pedir realismo so-
bre prazos, Ryan lembrou que 
as vacinas em geral não são 
100% eficazes. "Teremos de ver 

A p e n a s  e m  2 0 2 1  p e s s o a s  c o m e ç a r ã o  a 
r e c e b e r  v a c i n a  p a r a  c o v i d - 1 9

Vacina está sendo testada também no Brasil, com voluntários no Rio, em SP e na Bahia

Os próximos dados serão divulgados às 13 horas de hoje
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O último levantamento havia 
sido divulgado às 8h. Com a nova 
verificação, as secretarias de Saúde 
do Ceará, Goiás, Piauí, Minas Gerais, 
Mato Grosso do Sul, Pernambuco, 

Tocantins, Rio Grande do Norte, 
Roraima e o Distrito Federal divul-
garam dados recentes. O balanço 
anterior contabilizava 81.628 mor-
tes e 2.167.988 casos confirmados.

O Brasi deve ultrapassar os 
82 mil óbitos pela crise do novo 
coronavírus nesta quarta-feira, 
segundo a curva epidemiológi-
ca nacional.

81.597

o quão eficazes as vacinas serão 
e por quanto tempo durará a 
proteção", afirmou.

"A ideia de que teremos uma 
vacina em dois ou três meses e de 
repente esse vírus irá embora, eu 
adoraria dizer isso para vocês, mas 
não é realista."

Ryan também disse que a 
OMS tem visto alguns "resul-
tados positivos em certos me-

dicamentos" contra a doença. 
De qualquer modo, enfatizou a 
importância de que as pessoas 
mantenham as medidas para 
conter sua disseminação, o que 
facilitará o trabalho de imuniza-
ção por vacinas à frente.

"Há muito que podemos fazer 
agora", insistiu. "Precisamos traba-
lhar o mais duro possível para nos 
livrarmos do vírus", disse também.
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Em novo 
decreto nes-
ta quarta 
(22), o gover-
no estadual 
determinou 
a suspensão 
das aulas 
presenciais 
em escolas e 
universida-

des das redes públicas e privadas 
até o dia 5 de agosto. Até a mesma 
data, seguem suspensas ativi-
dades com aglomeração, como 
shows, casas de festas, passeatas, 
cinemas, teatros e permanência 
em praias e piscinas, que não seja 
para atividades físicas.

Nesta segunda, o prefeito Mar-
celo Crivella anunciou a autoriza-
ção do retorno de escolas particu-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSLigado

A
lares para as 4ª e 5ª séries e para os 
8º e 9º anos a partir do dia 3. Mas, 
de acordo com o decreto estadual, 
a rede privada seguirá suspensa 
até o dia 5. Segundo o texto, "as 
aulas presenciais, sem prejuízo da 
manutenção do calendário reco-
mendado pelo Ministério da Edu-
cação, nas unidades da rede públi-
ca e privada de ensino, inclusive 
nas unidades de ensino superior".

Outra mudança, que já havia 
sofrido autorização municipal, é a 
alteração do horário de funciona-
mento dos shoppings, passando 
de 12h às 20h para 12h às 22h. O 
texto também cita autorização 
para eventos "drive in", o que já 
está funcionando na cidade, mas 
ainda não havia sido contemplado 
pelos decretos anteriores. Ativi-
dades ao ar livre, esportes de alto 

Witzel mantém suspensão 
de escolas e faculdades 
até o dia 5 de agosto

 Foto: Brenno Carvalho

Escola Estadual José Leite Lopes (NAVE), na Tijuca, Zona Norte do Rio

A Câmara dos Deputados 
aprovou nesta quarta-feira 
(22) uma medida provisória 
(MP) autorizando a União a re-
passar até R$ 16 bilhões a esta-
dos e municípios.

Os recursos devem recompor 
eventuais quedas de repasse para 
os Fundos de Participação dos 
Estados (FPE) e dos Municípios 
(FPM) em razão da pandemia do 
novo coronavírus. O texto segue 
para análise do Senado.

Os fundos estão previstos na 
constituição e são compostos por 
impostos arrecadados pelo go-

verno federal. A distribuição aos 
entes da federação busca pro-
mover o equilíbrio socioeconô-
mico entre eles. Os repasses são 
feitos com base no número de 
habitantes e na renda per capita.

O Congresso já havia aprova-
do uma lei, que começou a valer 
em maio, com as regras para que 
a União garantisse que não have-
rá queda na verba destinada aos 
fundos de participação (veja no 
vídeo abaixo). Agora, a Câmara 
aprovou a MP que autoriza a li-
beração do dinheiro. Ainda falta 
o aval dos senadores.

Pelo texto aprovado, a 
complementação valerá 
para o período de março a 
novembro de 2020. Os re-
passes devem compensar 
variações entre o valor men-
sal das transferências feitas 
ao ente entre março e no-
vembro do ano passado e os 
mesmos meses de 2020.

Por se tratar de uma medida 
provisória, ela entra em vigor as-
sim que é publicada pelo Execu-
tivo. No entanto, para virar lei em 
definitivo, precisa ser aprovada 
em até 120 dias pelo Congresso.

Câmara aprova MP que libera repasse de até 
R$ 16 bilhões a estados e municípios

Foto: Divulgação / Inea

rendimento sem público, templos 
religiosos, e bares e restaurantes 
com 50% de capacidade também 
estão autorizados.

O novo texto não trouxe gran-
des flexibilizações e serviu para 
ampliar as suspensões que já vigo-
ravam nos últimos meses. A maior 
mudança foi a autorização para re-

torno do funcionalismo público às 
instalações físicas nas regiões cujo 
risco da Covid-19 esteja baixo, com 
bandeira amarela, o que é o caso da 
região Metropolitana, Noroeste e 
Baixada Litorânea. Nesses locais, o 
trabalho remoto deve ser mantido 
para funcionários de grupo de risco. 
De acordo com o decreto, o servi-

dor público das regiões com risco 
moderado (bandeira laranja), atu-
almente nas regiões Serrana, Norte, 
Centro-Sul, Médio Paraíba e Baía de 
Ilha Grande, deve trabalhar "prefe-
rencialmente" de forma remota. A 
preferência também é para todas 
reuniões administrativas no estado 
sejam remotas.

Deputada Rosangela Gomes é indicada ao 
prêmio congresso em foco pelo terceiro ano

Mais uma vez a deputada federal 
Rosangela Gomes (Republicanos-
-RJ) está concorrendo ao Prêmio 
Congresso em Foco, uma das prin-
cipais premiações da política brasi-
leira. Estão concorrendo deputados 
e senadores que não respondem a 
acusações criminais e que tenham 
exercido o mandato por ao menos 
60 dias este ano. Essa é a terceira vez 
que a deputada Rosangela Gomes é 
indicada, tendo sido eleita uma das 
melhores deputadas, por meio da 
votação popular do Prêmio Con-
gresso em Foco 2018.

Neste ano há duas categorias es-
peciais em disputa: Clima e Susten-
tabilidade; e Defesa da Educação, 
que serão avaliados pelo público, 
por um júri especializado e por jor-
nalistas que cobrem a política nacio-

nal. A votação está acontecendo na 
internet desde o dia 17 de julho por 
meio do site: https://premio.con-
gressoemfoco.com.br/. Os vence-
dores serão anunciados, em evento 
digital aberto, às 20h do dia 20 de 
agosto. Vale ressaltar que o regula-
mento da premiação e as listas pre-
liminares dos congressistas aptos 
estiveram sob consulta popular.

Sobre o prêmio
O prêmio Congresso em Foco, 

que existe desde 2006, escolhe os 
parlamentares que mais se destaca-
ram na Câmara e no Senado duran-
te o ano e além disso, serve para es-
timular a sociedade a acompanhar 
seus representantes de modo ativo, 
assim como a participar plenamen-
te da vida política.

Deputados terão a chance de contemplar seus estados e municípios com obras

Deputada Rosângela Gomes fazendo um bom trabalho

Foto: Divulgação
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pós quase 15 
anos de in-
vestigações, 
militares e 
empresários 
foram con-
denados, na 
última sex-
ta-feira, pela 
JMU (Jus-
tiça Militar 

da União) por um esquema de 
corrupção que envolvia des-
vio de alimentos e festa com 
prostitutas. 

De acordo com as denúncias 
do Ministério Público Militar, 
o esquema, investigado desde 
2006, consistia no pagamen-
to de propinas a militares em 
troca de favores como vanta-
gens no processo de licitação 
para compra de alimentos, su-

A
perfaturamento e fraudes em 
editais do Exército. O esquema 
entre empresários e militares 
envolvia o CMA (Comando Mi-
litar da Amazônia), a Diretoria 
de Suprimentos do Exército e 
alguns batalhões, como o 12º 
Batalhão de Suprimentos, com 
sede em Manaus.

Na sentença, o juiz federal 
substituto Alexandre Augus-
to Quintas, da JMU, afirmou 
que o contato entre os inves-
tigados era "tão estreito" que 
um dos empresários chegou 
a bancar uma festa com pros-
titutas em um motel, para ofi-
ciais e praças.

"Impende ressaltar, que o 
contato de Botelho e Capec-
chi (capitães do Exército) era 
tão estreito com o empresário 
João Leitão que este último 

O desembargador Edu-
ardo Siqueira, f lagrado no 
último fim de semana hu-
milhando um Guarda Civil 
Municipal (GCM) em Santos, 
no litoral de São Paulo, após 
ser abordado por não utili-
zar máscara, foi f lagrado fa-
zendo o uso do equipamen-
to nesta quarta-feira (22). O 
magistrado recebeu multa 
por não utilizar o item obri-
gatório do município duran-
te a pandemia. As imagens 
foram feitas pelo morador .

Siqueira foi fotografado 
por moradores em diferen-
tes momentos. Em uma das 
imagens, ele é visto na re-
gião do Sesc de Santos, no 
bairro Aparecida, conver-
sando com um outro ho-
mem. Esse mesmo morador 
acompanhou Siqueira, que 
também estava com o filho 
Carlos Siqueira, durante 
a caminhada matinal pela 
praia da cidade, o que des-
pertou a curiosidade de ou-
tras pessoas que passavam 
pelo local.

Ministério da Cidadania enviou 1,3 milhão de CPFs 
à  Caixa para bloqueio por suspeita de fraude

Desembargador que humilhou GCM é 
flagrado usando máscara em SP

O Ministério da Cidadania en-
viou à Caixa Econômica Federal 
(CEF) 1.303.127 números de Ca-
dastro de Pessoas Físicas (CPF) 
para bloqueio e realização de uma 
verificação detalhada por suspeita 
de fraudes no Auxílio Emergencial.

"Não é possível ainda afirmar 
que esses CPFs sejam considera-
dos cancelados ou inelegíveis para 
receber o benefício", diz o ministé-
rio em nota. "Qualquer indício de 
ilegalidade, em especial na ótica 
criminal, é imediatamente infor-
mado à Polícia Federal e os paga-
mentos são suspensos".

Na terça-feira, o presidente da 
Caixa Econômica Federal (CEF), 
Pedro Guimarães, afirmou que 
'centenas 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 suspei-
ta de fraude", afirmou Guimarães. 
"Suspendemos centenas de mi-
lhares de contas sim, e nesse mo-
mento as pessoas podem pedir o 
desbloqueio". Ainda segundo Gui-
marães, o total de contas bloquea-
das seria equivalente a cerca de 5% 
do total de aprovados.

O canal para registro de de-
núncias de fraudes é o sistema 
Fala.Br (Plataforma integrada de 
Ouvidoria e Acesso à Informa-
ção da CGU) ou pelos telefones 
121 ou 0800-707-2003.

Desembargador foi visto usando máscara na manhã desta quarta-feira (22) Caixa suspende contas do benefício por suspeita de fraude

 Foto: G1 Santos

Foto:  Divulgação

contratou prostitutas e promo-
veu uma festa em um motel de 
Manaus para os referidos Ofi-
ciais", escreveu.

Os militares foram con-
denados pelo crime de cor-
rupção passiva e peculato 
(desvio de dinheiro median-

te uso do cargo público), po-
dendo chegar a até 15 anos 
de reclusão segundo o Códi-
go Penal Militar.

Militares são condenados
por esquema com desvio de 
alimentos e festa com prostitutas

Sede do Comando Militar da Amazônia 
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Prefeitura de Duque de Caxias quita salários de servidores 

Duque de Caxias faz remessa 
de pagamento para servidores 
ativos e inativos

Prefeitura de 
Duque de 
Caxias iniciou 
o pagamento 
da folha do 
mês de junho, 
nesta terça-
-feira, 21, para 
os funcioná-
rios da Se-
cretaria Mu-

nicipal de Educação e demais 
secretarias. Receberam 2.832 
servidores da Educação, que 
ganham até R$ 4.641,03 líqui-
dos, totalizando 51% do quan-
titativo de pessoas constantes 
na folha. Foram pagos também, 
1.343 profissionais das demais 
secretarias, que ganham até R$ 

A
3.578,08 líquidos, totalizando 
90% do quantitativo de pessoas. 
As duas folhas geraram um valor 
de R$ 12.437.388,34.

A administração municipal 
também pagou 100% da folha 
do mês de junho para os profis-
sionais da Secretaria Municipal 
de Políticas de Segurança, Infra-
estrutura Urbana e Gestões Tec-
nológicas, gerando um valor de 
R$ 1.242.114,59. 

Aposentados e pensionistas
O IPMDC (Instituto de Pre-

vidência dos Servidores Pú-
blicos do Município de Duque 
de Caxias) também depositou 
nova remessa de pagamento 
para todos os aposentados e 
pensionistas, quitando a folha 

salarial do mês de maio. Re-
ceberam 1.978 servidores que 
ganham de R$ 6.396,01 até R$ 
24.500,00 líquidos, totalizan-
do o percentual de 100% do 
quantitativo de pessoas cons-
tantes na folha.

De acordo com a prefeitura, 
no momento, está pagando a 

48ª folha salarial em 43 me-
ses de trabalho da atual ges-
tão. É importante ressaltar 
que os funcionários devem 
aguardar o processamento 
bancário para terem os valo-
res disponíveis nas contas. 
Na nota de pagamento o tex-
to diz que "por determinação 

do prefeito Washington Reis, 
o pagamento dos servidores 
tem sido tratado como a prin-
cipal prioridade do governo".

Novos pagamentos serão 
feitos nos próximos dias, de 
acordo com a entrada de recei-
ta, até que todo o funcionalis-
mo tenha recebido.

Fiscais da Secretaria Municipal 
de Transportes e Serviços Públi-
cos de Duque de Caxias aplicaram 
uma multa de R$ 47.300 contra a 
AG-R Obelisco Serviços Funerá-
rios por descumprimento contra-
tual. Os agentes flagraram o uso de 
urna funerária utilizada para aten-
dimento ao sepultamento gratui-
to fora dos padrões determinados 
pelo município, como ausência 
de alça dura, material de baixa 
qualidade e não revestimento em 
verniz. Ao todo, foram aplicadas 11 
multas de R$ 4.300, cada.

Outro flagrante dá conta de 
que todos os enterros gratuitos 
estão ocorrendo obrigatoriamen-
te no cemitério da Taquara. Entre-
tanto, a determinação municipal 
é de que a pessoa seja enterrada 
no cemitério mais próximo da re-
sidência da família.

"O prefeito Washington Reis 
determinou que sejam realiza-
dos enterros com dignidade, 
com urnas de qualidades. Porém, 
constatamos que eles (a AG-R) 
estão utilizando o pior material 
que existe. Quando a prefeitura 
realizava os enterros, usamos 
materiais de ponta. Outro ponto 
é sobre os enterros gratuitos. O 
contrato prevê a realização de 
120 sepultamentos gratuitos por 

mês na cidade, mas eles estão 
obrigando todas as famílias a 
enterrarem seus entes queridos, 
obrigatoriamente, no cemitério 
da Taquara, independentemen-
te, do local em que a pessoa 
morreu. Isso não pode aconte-
cer", apontou o secretário muni-
cipal de Transportes e Serviços 
Públicos, professor Maurício.

Desde a última quinta-feira 
(16), a AG-R voltou a administrar 
todos os campos santos do mu-
nicípio. Com isso, a prefeitura 
passou a receber uma série de 
denúncias de irregularidades 

e iniciou uma força tarefa para 
checar os possíveis desvios.

Concessão em 2011
A concessão, com exclusivi-

dade, da prestação de serviços 
cemiteriais e administração 
dos cemitérios públicos muni-
cipais foi passada para a AG-R 
Eye Obelisco Serviços Fune-
rários em novembro de 2011, 
na gestão do ex-prefeito José 
Camilo Zito. O contrato prevê 
prazo de 25 anos para a gestão 
exclusiva dos cemitérios de 
Duque de Caxias.

Funerária é multada em R$ 47 mil por irregularidades 
em enterros gratuitos em Duque de Caxias

Foto: Divulgação

Prefeitura de Belford Roxo faz censo
para montar o mapa cultural da cidade   

Na música “Nos Bailes da 
Vida”, Milton Nascimento des-
taca que “Todo artista tem de ir 
aonde o povo está. Se for assim, 
assim será”. Em Belford Roxo, a 
Secretaria de Cultura está fazen-
do um mapeamento “para ir ao 
encontro dos artistas” no mu-
nicípio. Uma espécie de censo, 
que tem como uma das finalida-
des montar o mapa cultural da 
cidade para saber quantos são 
e em que áreas atuam. Com os 
números em mãos será possível 
preparar editais com propostas 
para oferecer oportunidades aos 
artistas da cidade.

A Secretaria está cadastrando 
artista, produtor, artesão, coleti-
vos, associações, ONGs, grupos 

formais e informais, instituições, 
microempresas, Microempreen-
dedor Individual (MEI), casas de 
festas e eventos.

O cadastro é feito mediante 
a apresentação de documentos, 
portfólios e fotos que compro-
vem que o artista trabalhou com 
cultura nos últimos 24 meses 
dentro do município. “Precisa-
mos saber onde estão esses artis-
tas e quantos são os que atuam 
na cidade. Esse mapeamento será 
importante para termos essa di-
mensão”, destacou a secretária 
municipal de Cultura, Taís Nunes.

Os interessados devem com-
parecer à Casa de Cultura, de 9h 
às 17h, na Avenida Bob Kennedy, 
s/n, bairro Nova Piam.

Caixão utilizado pela Prefeitura de Duque de Caxias

Os artesãos também poderão se cadastrar, ajudando assim a montar o mapa cultural da cidade

Foto: Rafael Barreto/PMBR



oliciais da 
D e l e g a c i a 
Especial de 
Atendimen-
to à Mulher 
da Zona 
Oeste (De-
am-O este) 
prenderam 
em flagran-
te, na noite 

desta terça-feira, um auxiliar 
administrativo de 49 anos que 
estuprou a própria esposa, de 
45, em Sepetiba. Durante o cri-
me, que aconteceu por volta 
das 16h, ele ofendeu a mulher e 
a obrigou a fazer sexo oral nele.

De acordo com a delegada 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAbsurdo

P
Mônica Areal, titular da Deam-O-
este, a mulher denunciou o mari-
do, que foi preso em casa, na Rua 
do Diamante, horas depois.

"Ele é bem bronco, mesmo, 
inclusive peitou a polícia. Dis-
se que aquilo era coisa coisa de 
marido e mulher, afirmando 
que a xingou, porque é mulher 
dele", conta a delegada.

Na delegacia, o homem foi 
atuado por estupro e injúria. Ele 
já tinha uma passagem pela po-
lícia por agredir a esposa com ta-
pas e socos em 2016. 

"Ela disse que agressões, 
verbais e físicas, são constan-
tes, e que já não aguentava 
mais", narra Areal.

Homem é preso por 
estuprar a própria 
esposa em Sepetiba

Foto: Reprodução

Crime aconteceu nesta terça-feira

O advogado Ramon da 
Costa Revelles foi f lagra-
do no início da tarde desta 
quarta-feira tentando en-
trar com 115 chips de celu-
lar na Penitenciária Gabriel 
Ferreira Castilho, conheci-
da como Bangu 3, no Com-
plexo de Gericinó, Zona 
Oeste do Rio. A unidade 
abriga os chefes da maior 
facção criminosa do estado. 
Os chips estavam escondi-
dos em rolos de papel higi-
ênico, colados nas folhas.

Segundo informações da 
Secretaria de Administração 
Penitenciária (Seap) o advo-
gado foi até o presídio para 
entregar pertences pessoais 
para o preso Paulo Vinícius 
Gomes, que está em Bangu 3. 
Os chips foram encontrados 
quando os agentes checa-
vam se havia algo ilícito nos 
rolos de papel higiênico. O 
advogado foi encaminhado 
para a 34ª DP (Bangu) onde o 
caso será registrado.

Ramon tem inscrição na 
subseção de Cabo Frio da Or-
dem dos Advogados do Brasil 
(OAB). Paulo Vinícius foi pre-
so em fevereiro de 2018 por 
tráfico de drogas na comuni-
dade do Quarteirão Brasilei-

ro, em Petrópolis, na Região 
Serrana do Rio. Por causa dos 
chips encontrados em mate-
rial que seria entregue a ele, 

Paulo foi colocado em isola-
mento. A Seap também infor-
mou a OAB sobre o episódio 
envolvendo o advogado.

Advogado é flagrado tentando entrar em presídio 
do Rio com 115 chips de celular escondidos em 

Foto: Divulgação

Preso chefe de milícia em Curicica envolvido 
em morte de militar português

Policiais da 28ª DP (Cam-
pinho) prenderam, nesta 
terça-feira,  os milicianos 
Maicon Douglas Santana 
Bonifácio,  conhecido como 
Kako, e Felipe Penudo Al-
cântara.  Kako é pontado 
como chefe do grupo para-
militar que age na comuni-
dade Dois Irmãos, em Curi-
cica,  na Zona Oeste do Rio. 
Ele já hav ia sido preso em 
2015, por envolv imento na 
morte do tenente do Exérci-
to de Portugal Douglas Cle-
mente Ferreira,  de 32 anos.

O tenente Douglas foi assas-
sinado em abril daquele ano 
por pelo menos mais outros 
dois milicianos. O corpo do 
suboficial foi encontrado car-
bonizado na Favela do Rola, 
em Santa Cruz, também na 
Zona Oeste. De acordo com as 
investigações, o militar estava 
há seis meses de licença no 
Brasil e foi morto quando foi 
negociar a compra de ouro em 
Curicica.

Kako e Felipe foram captu-
rados ontem na Rua Italva. Os 
dois estavam com uma pistola 
da Polícia Militar, um Volkswa-
gen Polo roubado com placas 

clonadas, 1.500 maços de ci-
garro contrabandeados e um 
carregador e munições de pis-
tola.

Os dois foram localizados 
após um levantamento do se-
tor de inteligência da 28ª DP. 
Os policiais ficaram sabendo 
que Felipe iria se encontrar 
com Kako. Os agentes ficaram 
de tocaia no local, até que os 
dois entraram no Polo e rece-
beram voz de prisão.

Os milicianos foram autua-
dos por posse de arma e muni-
ção, receptação e contrabando.

Advogado foi flagrado tentando entrar com mais de 100 chips em cadeia no Rio

Maicon Douglas Santana Bonifácio, o Kako 

Foto: Reprodução
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Mais que justo Foto: Divulgação

gremiação da 
Serrinha está 
r e a l i z a n d o 
um trabalho 
de revitali-
zação da sua 
m e m ó r i a 
cultural dos 
seus artistas 

imperianos e neste mês será 
os artistas aniversariante 
Roberto Ribeiro e Jovelina 
, a Live deste domingo pró-

ximo dia 26 e de 80 anos de 
Roberto Ribeiro.

Para coroar as homenagens 
no mês em que o cantor Ro-
berto Ribeiro completaria 80 
anos, o Império Serrano fará, 
no próximo domingo, 26, a 
edição especial da Live Bo-
tequim do Império Serrano, 
homenageando este grande 
ícone da música popular bra-
sileira, com presença do Aca-
dêmicos do Salgueiro e vários 

Império Serrano realiza live 
com Salgueiro em homenagem 
a Roberto Ribeiro
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outros convidados na TV Im-
pério Serrano no Youtube.

A live será comandada por 
Jorginho do Império e Alex 

Ribeiro, que fará uma grande 
homenagem ao seu pai, com 
participação de nomes como 
Arlindinho, Hamilton Fofão, 

Zé Luís do Império, Pretinho 
da Serrinha, Dom Vidal, Rena-
to da Rocinha, Quinho do Sal-
gueiro e Emerson Dias.

A empreendedora Ana Carolina Machado, de 26 anos, é bacharel em Direito e tecnóloga em Gestão Comercial. 
A paulista, de 1,60m e 60 Kg, acumula trabalhos como a participação no Miss Bumbum Brasil 2018. Carolina 
também foi destaque da escola de samba Águia de Ouro, uma das mais tradicionais do carnaval paulistano.

O mineiro de uberlândia ,Vini-
cius Sudário lançou recentemen-
te a 1° parte do DVD "Pagodeira 
do Sudário" que fez a música 
"Superando expectativas" ultra-
passar os impressionantes mais 
de 2 milhões de visualizações, 
imagina  a segunda parte  que 
será lançada em todas

as plataformas digitais no dia 
07 de agosto para todo o Brasil. 
Vem aí "Amigos que se Beijam", 
"Eu vou indo" e "Cpf cancelado", se 
quiser saber mais, segui esse novo 
fenômeno do pagode nas redes 
sociais @sudariooficial.

SUDÁRIO: MINEIRO 
TAMBÉM FAZ 
SAMBA UAI !

Foto: Divulgação

CCulturando ulturando 
contato@jornalpovo.com.br
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em tudo 
são flores 
para Jorge 
Jesus no 
r e t o r n o 
dele a Por-
tugal. Um 
dia depois 
de desem-
barcar na 
Terrinha, é 

possível perceber que o ex-técni-
co do Flamengo não é unanimi-
dade no Benfica.

Faixas em protesto à contrata-
ção do treinador, que completa 
66 anos na próxima sexta, foram 
colocadas nas imediações do es-
tádio da Luz. Vale lembrar, por ou-
tro lado, que na chegada de Jesus 
houve cartazes de apoio.

"Em 1907, oito foram para lá e 
não voltaram. Hoje, sem orgulho, 
Judas voltou... Cosme, vês no que 
isto se tornou?", diz uma delas.

A faixa faz alusão ao fato de 
Jorge Jesus ter trocado o Benfica 
pelo Sporting em 2015, como fize-
ram alguns jogadores no começo 
do século 20 ajudando a fundar 
o arquirrival lisboeta. O “Cosme” 
em questão é Cosme Damião, 
fundador do Benfica.

N
Vale lembrar que Jorge Jesus 

nunca escondeu que é torcedor 
do Sporting, clube onde atuou 
como jogador antes de ser trei-
nador. Além disso, Virgolino de 
Jesus, pai do treinador e falecido 
em 2017, é um dos maiores ído-
los da história dos Leões.

"A democracia, os valores e a 
mística na rua da amargura... Eis o 
Benfica da "estrutura"", diz a outra 
faixa, fazendo ironia com a atual 
administração do presidente Luís 
Filipe Vieira, cercada de polêmicas.

Jorge Jesus, que dirigiu o Ben-
fica entre 2009 e 2015, deve ser 
apresentado oficialmente ainda 
nesta semana. Campeão brasileiro 
e da Libertadores com o Flamengo 
no ano passado, o técnico optou 
por retornar ao Benfica após o clu-
be luso insistir em sua contratação 
ainda na reta final da temporada 
2019/20 - semanas depois de o 
técnico ter assinado uma renova-
ção contratual com o clube carioca 
até 2021. Inicialmente, o Mister 
recusou o convite, mas acabou ba-
lançado diante das conversas com 
Luis Filipe Vieira e decidiu retornar 
a Portugal, onde poderá ficar com 
a família em meio à pandemia do 
novo coronavírus.

Torcedores do Benfica protestam contra 
Jorge Jesus: “Sem orgulho, Judas voltou”

Jorge Jesus, que dirigiu o Benfica entre 2009 e 2015, deve ser apresentado oficialmente ainda nesta semana

Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

A CBF divulgou, na manhã 
desta quarta-feira, a tabela de-
talhada do Campeonato Brasi-
leiro 2020, com datas e horá-
rios das 10 primeiras rodadas. 
A competição começa no pró-
ximo dia 8 de agosto, um sába-
do, com três partidas: Fortaleza 
x Athletico, Coritiba x Interna-
cional e Sport x Ceará.

Atual campeão, o Flamen-
go, por exemplo, estreia no 
domingo, às 16h (de Brasília), 
contra o Atlético-MG no Mara-
canã. O único confronto da pri-
meira rodada ainda com local 
indefinido é Goiás x São Paulo.

Em seu comunicado, a CBF 
explicou que "os clubes con-
cordaram em jogar fora de 
suas cidades ou estados, caso 
isso seja necessário na épo-
ca de suas partidas, em razão 
de restrições sanitárias ainda 
vigentes por conta da pande-
mia". Essas mudanças, caso 
necessárias, no entanto, deve-
rão ser divulgadas 10 dias an-
tes do jogo.

Rodada inaugural:
Sábado, 8 de agosto
19h - Fortaleza x Athletico - 

Arena Castelão

CBF divulga tabela detalhada com 
datas e horários das 10 primeiras 
rodadas do Brasileirão

                                                                                 Taça do Campeonato Brasileiro 

19h30 - Coritiba x Interna-
cional - Estádio Couto Pereira

21h - Sport x Ceará - Ilha do Retiro
Domingo, 9 de agosto
11h - Botafogo x Bahia - Está-

dio Nilton Santos

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

16h - Flamengo x Atlético-MG 
- Maracanã

16h - Santos x Bragantino - Es-
tádio Vila Belmiro

16h - Corinthians x Atlético-
-GO - Arena Corinthians

16h - Goiás x São Paulo - A de-
finir

19h - Grêmio x Fluminense - 
Arena do Grêmio

19h45 - Palmeiras x Vasco da 
Gama - Arena Palmeiras

Jesus ou Judas

Faixa contra Jorge Jesus nas imediações do estádio da Luz, em Lisboa


