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 1.721.560 2.498.668 106.678 159.639
13.033

Casos e mortes por 
coronavírus no Brasil 
continuam crescendo

Brasil tem 
88.792 mor-
tes por coro-
navírus con-
firmadas até 
as 13h desta 
quarta-feira 
(29), segun-
do levanta-
mento do 
c o n s ó r c i o 

de veículos de imprensa a par-
tir de dados das secretarias es-
taduais de Saúde.

Desde o balanço das 20h de 
terça-feira (28), 9 estados e o DF 
atualizaram seus dados: CE, GO, 
MG, MS, PA, PE, PI, RN e RR.

O
Veja os números

 consolidados:
88.792 mortes confirmadas
2.498.668 casos confir-

mados
Às 8h, o consórcio publi-

cou a primeira atualização 
do dia com 88.612 mortes 
confirmadas e 2.488.452 
casos confirmados. Corre-
ção no Pará fez com que o 
total de mortes reduzisse 
em 22 em relação ao balan-
ço nacional das 20h de ter-
ça-feira (28).

N a  t e r ç a - f e i r a  ( 2 8 ) ,  à s 
2 0 h ,  o  b a l a n ç o  i n d i c o u : 
8 8 .6 3 4  m o r t e s  p e l a  C o -

A primeira vacina contra Co-
vid-19 em desenvolvimento na 
Rússia receberá aprovação re-
gulatória local ainda em agosto, 
anunciou o governo nesta quar-
ta-feira (29).

Tatiana Golikova, vice-pri-
meira-ministra da Rússia afir-
mou que o imunizante em 
desenvolvimento no Instituto 
Gamaleya de Epidemiologia e 
Microbiologia, em Moscou, tem 

registro previsto para agosto de 
2020 com a condição de "outro 
ensaio clínico para 1.600 pesso-
as ser realizado" em seguida.

"O início da produção está 
previsto para setembro de 
2020", completou. O crono-
grama confirma as previsões já 
divulgadas anteriormente, que 
não prevê a oferta do imunizan-
te para a população logo após a 
aprovação local.

"Os ensaios clínicos (da 
vacina desenvolvida pelo 
Centro de Pesquisa Estatal 
Vector de Rospotrebnadzor) 
começaram, sua conclusão 
e o registro estatal estão 
planejados para setembro. 
O primeiro lote está previs-
to para ser produzido em 
outubro de 2020" - Tatiana 
Golikova, vice-primeira-mi-
nistra da Rússia

Rússia anuncia que aprovará registro de vacina para 
Covid-19 já em agosto, mesmo antes de teste em larga 

Vice-primeira-ministra da Rússia, Tatiana Golikova, em imagem de arquivo 

Às 8h, o consórcio publicou a primeira atualização do dia com 88.612 mortes confirmadas e 2.488.452 casos confirmados
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1 4  d i a s .

88.792
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Com a paralisação do proces-
so de imepachment na Assem-
bléia Legislativa do Rio, o go-
vernador Wilson Witzel ganhou 
uma sobrevida para conseguir 
negociar com os deputados. O 
prazo para o governador apre-
sentar sua defesa terminaria 
nesta quinta-feira e o relatório 
sobre as denúcias seria apresen-
tado até setembro. Com a deci-
são de Dias Toffoli de dissolver 
a Comissão de Impeachment, 
entre os parlamentares a previ-
são é que Witzel deve ganhar ao 
menos 20 dias de fôlego.

Enquanto na Alerj, o clima 
é de que poucos votos podem 
mudar nos próximos dias, no 
Palácio Guanabara a suspen-
são do processo foi recebida 
com sentimento de alívio e de 
esperança de que o tempo aju-
de o governo a negociar com 
os deputados.

A Alerj estuda uma forma de 
atender a decisão da criação da 
Comissão respeitando o limite 
de proporcionalidade. No re-
cursso que fará ao STF, a Casa 
irá pedir esclarecimentos sobre 

o cáculo, que nã oestá expresso 
na lei de impeachment.

Porém, como uma nova deci-
são do STF pode demorar, O EX-
TRA apurou que a Alerj analisa 
criar a nova Comissão com o cál-
culo de proporcionalidade pre-
visto no regimento interno. É ele 
que dita quantas cadeiras cada 
partido possui nas Comissões 
permanentes e temporárias.

— Vamos estudar uma forma 
de criar um critério de propor-
cionalidade. Temos toda a tran-
quilidade do rito e do critério de 
formação da comissão porque 
seguimos a lei de impeachmet 
— afirmou André Ceciliano, pre-
sidente da Alerj durante a ses-
são desta terça-feira.

A inclusão dos 70 deputados 
da Casa também foi sugerida, 
mas há a percepção que se for 
formada uma decisão com to-
dos os parlamentares, a Comis-
são poderia antecipar a decisão 
do afastamento ou não. Mas o 
martelo só poderá ser batido 
pelo plenário.

Também há, entre alguns par-
lamentares, a sensação que sem 

C o m  d e c i s ã o  d o  S T F ,  W i t z e l 
d e v e  g a n h a r  2 0  d i a s  d e  f ô l e g o 
n o  p r o c e s s o  d e  i m p e a c h m e n t

Wilson Witzel e André Moura

uma orientação clara do STF, 
Witzel poderá judicializar nova-
mente a questão que pode ser 
definida só no plenário da Corte.

— Estamos seguros dos pas-
sos da Alerj. O presidente pode-
ria ter decidio sozinho aceitar a 
denúncia, mas levou o caso ao 
plenário. Todo e qualquer crité-
rio de proporcionalidade pode 
ser questionado, porque não 
há especificação em normas de 
como deve ser esse cálculo. Na 
ação, vamos questionar ao STF 
para saber qual critério o Supre-
mo entende que devemos ado-
tar. Não queremos pressionar o 
STF, mas esperamos uma pron-
ta resposta da Corte tendo em 
vista os trabalhos que já estão 
em andamento — conta Walde-
ck Carneiro, representante do 
PT na agora antiga Comissão de 
Impeachment.

Para a defesa do governa-
dor, a suspensão do processo 
neste momento foi também 
benéfica para a Alerj, porque 
poderia ter o resultado im-
pugnado mais à frente:

— No processo da presidente 
Dilma Rousseff o STF decidiu 
que a comissão especial deve-
ria ser formada de acordo com 
o tamanho com as bancas. Ou 
seja, aqueles partidos com mais 

Foto: Divulgação

cadeiras possuem maior repre-
sentatividade. O importante é que 
essa decisão não foi ruim pra alerj, 
porque o processo poderia ser 
anulado lá na frente, em iminên-
cia de julgamento — comentou o 
advogado Manoel Peixinho.

Uma das armas de Witzel 
para tentar reverter o quadro 
que atualmente se desenha 
para seu afastamento, é a volta 
de André Moura para o governo. 
Com um bom transito na Alerj, 
Moura em poucos dias cons-
guiu retomar o diálogo com os 
deputados da casa, mas na ava-
liação de alguns parlamentares 
ouvidos pelo GLOBO, poucos 

votos contra o governo podem 
ser repatriados pelo secretário.

Ainda sem líder de governo na 
Assembléia desde o fim de maio, o 
movimento da troca de cargos no go-
verno pelos votos a favor de Witzel foi 
retomado, mas ainda é tímido. Fontes 
ouvidas pela reportagem apontam 
que apenas quatro deputados fize-
ram acordos: Marcos Abrahão(Avan-
te), Giovani Ratinho (Pros), Vandro 
Família (Solidariedade) e Marcelo 
Cabeleireiro (DC). Procurados, Van-
dro Família e Giovani Ratinho nega-
ram ter indicado alguém ao governo 
Witzel. Marcos Abrahão e Marcelo 
Cabeleireiro não responderam até a 
publicação desta reportagem.

s e c r e t á r i o 
estadual de 
Saúde, Alex 
B o u s q u e t , 
i n f o r m o u 
em uma co-
letiva de im-
prensa nesta 
quarta-feira 
que o Estado 
do Rio pre-

tende desmobilizar todos os hos-
pitais de campanha até o dia 12 
de agosto, caso não haja nenhum 
impedimento legal até lá.

Nesta segunda-feira, Bou-
squet já havia informado da 
intenção em uma audiência 
conjunta das comissões de Fis-
calização dos Gastos na Saúde 
Pública Durante o Combate do 
Coronavírus e de Saúde, da As-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAbsurdo

O
sembleia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro (Alerj).

"Independente do planeja-
mento ter sido equivocado, ele 
já incluía começo, meio e fim, 
de acordo com a evolução da 
epidemia. Essa evolução mos-
tra que nós estamos, assim 
como outras regiões do mundo 
inteiro, próximo do fim das uni-
dades de apoio, que aqui foram 
chamados de hospitais de cam-
panha”, afirmou ele, acrescen-
tando que os números atuais da 
pandemia no estado mostram 
que há leitos suficientes para 
atender pacientes se houver 
uma segunda onda da doença.

Atualmente, há uma de-
cisão da Justiça do Rio que 
determina que hospitais 
de campanha permaneçam 

Estado do Rio pretende 
desmobilizar todos os hospitais
de campanha até 12 de agosto

 Foto: Daniel Castelo Branco

Secretário estadual de Saúde, Alex Bousquet 

abertos, atendendo a um pe-
dido do Ministério Público do 
Estado e da Defensoria Públi-
ca, após o governo decidir que 
fecharia os hospitais de cam-
panha do Maracanã, na Zona 
Norte, e em São Gonçalo, na 
Região Metropolitana.

"A desmobilização dos hos-
pitais de campanha vai fazer 
com que distribuamos esse 
material (equipamentos de 
Saúde) - que é nosso, não é da 
Organização Social responsá-
vel pelo contrato - nos hos-
pitais da nossa rede própria 

e nos municípios. Fortalece-
mos os municípios no com-
bate à pandemia. É um legado 
que vamos deixar. Não tere-
mos mais a lona visível, mas 
teremos um reforço na saúde 
dos municípios", afirmou o 
secretário.
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força-tarefa 
da operação 
Lava Jato, 
em Curitiba, 
repudiou, na 
tarde desta 
quarta-feira 
(29), as decla-
rações dadas 
pelo procura-
dor-geral da 

República, Augusto Aras, que afir-
mou em um debate virtual que é 
hora de 'corrigir rumos' para que 
'lavajatismo não perdure'.

As declarações foram feitas por 
Aras, na terça-feira (28), durante 
uma participação em um debate 
virtual, promovido por um grupo 
de advogados.

Durante fala no debate virtual, 
o procurador-geral da República 
afirmou que a "correção de rumos 
não significa redução do empe-
nho no combate à corrupção" e 

A
disse que não pode existir “caixa-
-preta” no MP.

Segundo a força-tarefa, do Mi-
nistério Público Federal (MPF) 
no Paraná, as declarações de que 
existem 'caixas de segredos' no 
trabalho dos procuradores e de 
que "haveria milhares de docu-
mentos ocultos" são falsas.

"Não há na força-tarefa docu-
mentos secretos ou insindicáveis 
das Corregedorias. Os documen-
tos estão registrados nos sistemas 
eletrônicos da Justiça Federal ou 
do MPF e podem ser acessados 
em correições ordinárias e extra-
ordinárias", destacaram.

'Ataques infundados'
Na nota, a força-tarefa destacou 

que devem ser rejeitados o que 
classificou como "ataques genéri-
cos e infundados às atividades de 
procuradores da República", além 
de "tentativas de interferir no seu 
trabalho independente".

O Banco Central informou 
nesta quarta-feira (29) que o 
Conselho Monetário Nacional 
(CMN) aprovou o lançamento da 
cédula de R$ 200, que terá como 
personagem o lobo-guará.

De acordo com a instituição, 
a nova cédula deverá entrar em 
circulação no final de agosto, e a 
previsão é que sejam impressas 
450 milhões de cédulas de R$ 
200 em 2020.

A diretora de Administração 
do Banco Central, Carolina de 
Assis Barros, afirmou que a 
nova cédula ainda está em fase 
final de testes de impressão e 
que a “boa prática internacio-
nal” recomenda que não sejam 
revelados os elementos da cé-
dula até estar pronta.

Por isso, afirmou, não foi di-
vulgada imagem da nova nota 
de R$ 200 – o que será feito no 
final de agosto. Atualmente, há 
seis tipos de cédulas em circula-
ção: R$ 2, R$ 5, R$ 10, R$ 20, R$ 
50 e R$ 100.

Carolina Barros afirmou que 
a instituição está atenta à de-
manda da população por mais 
meio circulante. "Se [a demanda] 
existe, a gente precisa atender. A 
gente não sabe por quanto tem-
po essa demanda adicional por 

dinheiro vai durar", declarou.
Segundo ela, em momentos 

de incerteza, como atualmente, 
durante a pandemia de corona-
vírus, as pessoas tendem a fazer 
saques e acumular dinheiro. 
"Isso não é um fenômeno do 
nosso país, e isso gerou um au-
mento expressivo de demanda 
nas casas impressoras", declarou.

Impressão de cédulas
Neste mês, o governo teve 

um gasto extra de R$ 437 mi-
lhões para impressão de cédu-
las, com o objetivo de imprimir 
R$ 100 bilhões adicionais em 
dinheiro de papel.

Vereadores aprovam lei que altera as 
regras urbanísticas do Rio de Janeiro

Banco Central anuncia que lançará 
cédula de R$ 200 em agosto

A câmara do vereadores do 
Rio aprovou, na noite desta 
terça-feira, o projeto de lei que 
altera os parâmetros urbanísti-
cos da cidade. O projeto de lei 
de autoria do Poder Executivo, 
que prevê o pagamento de con-
trapartida para licenciamento 
e legalização de construções e 
acréscimos nas edificações no 
Município foi aprovada a 28 
votos a favor e 19 contra. 

Segundo projeto, o objetivo 
é gerar recursos para o enfren-
tamento das crises sanitária e 

econômica oriundas da pande-
mia da covid-19. O texto ainda 
precisa ser sancionado pelo 
prefeito Marcelo Crivella.

A proposta recebeu ini-
cialmente 14 emendas que 
modificam ou alteram o tex-
to original e uma foi rejeita-
da pelo colegiado.

No encerramento, o presi-
dente da Câmara do Rio, vere-
ador Jorge Felippe (DEM), con-
vocou a próxima sessão virtual 
para esta quinta-feira, a partir 
das 15h.

A nova cédula terá como figura principal, o lobo guará

Notas existentes

Câmara de Vereadores

 Foto: Reprodução

Foto: Estefan Radovicz

"A independência funcional 
dos membros do Ministério Pú-
blico transcende casos indivi-
duais e é uma garantia constitu-
cional da sociedade brasileira de 
que o serviço prestado se guiará 
pelo interesse público, livre da 
interferência de interesses di-
versos por mais influentes que 
sejam", diz a nota.

No evento virtual, Aras afirmou 
que a força-tarefa da Lava Jato no 

De acordo com a área econô-
mica, a crise do novo coronaví-
rus foi um dos motivos para o 
aumento da procura. A pande-
mia levou as pessoas a "entesou-
rarem" recursos em casa, ou seja, 
manter reserva em cédulas.

Outro motivo apontado é 
a necessidade de fazer fren-
te ao pagamento do auxílio 
emergencial – estimado em 
mais de R$ 160 bilhões con-
siderando as cinco parcelas 
aprovadas. Boa parte dos be-
neficiários, sobretudo os de 
menor renda, preferiu sacar 
o benefício em espécie.

Paraná tem 300 terabytes em in-
formações, além de 38 mil pesso-
as investigadas e sem critérios.

Em resposta, os procurado-
res de Curitiba disseram que a 
afirmação se trata de uma "falsa 
suposição", considerando que 
esse é o número de pessoas físi-
cas e jurídicas mencionadas em 
relatórios encaminhados pelo 
Conselho de Controle de Ativi-
dades Financeiras (COAF) ao 

MPF, em suspeita de crimes de 
lavagem de dinheiro.

"Ao longo de mais de 70 fases 
ostensivas e seis anos de investi-
gação foi colhida grande quanti-
dade de mídias de dados - como 
discos rígidos, smartphones e 
pendrives - sempre em estrita 
observância às formalidades le-
gais, vinculada a procedimentos 
específicos devidamente instau-
rados", ressaltou a força-tarefa.

Lava Jato repudia declarações de Aras 
e diz que não há 'caixas de segredos' 
no trabalho dos procuradores

Em live, Aras disse que é hora de ‘corrigir rumos’ para que ‘lavajatismo não perdure’
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Município realiza muitos atendimentos de odontologia

Clínica da Família Clínica da Família Dr. Jorge Dr. Jorge 
Campos completa dois anos em MesquitaCampos completa dois anos em Mesquita

Clínica da 
Família Dr. 
Jorge Cam-
pos comple-
ta dois anos 
nesta ter-
ça-feira, dia 
28 de julho. 
Primeira CF 
inaugurada 
em Mesqui-

ta, a unidade foi responsável 
por uma verdadeira transfor-
mação na maneira como os ser-
viços de saúde são oferecidos à 
população da Coreia e adjacên-
cias. Acostumados a ter de se 
consultar no posto de saúde, 
buscar remédios na farmácia 
municipal e coletar material 
para exames laboratoriais no 
Centro, agora os pacientes da 
unidade conseguem resolver 
essas e outras questões indo 
apenas à clínica da família 
Dr. Jorge Campos. O endere-
ço é Avenida Brasil, s/nº, na 
Coreia, e seu funcionamento 
é de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 20h, e aos sábados, 
das 8h às 12h.

“Essa inauguração foi um 
verdadeiro marco na reforma 
do sistema de saúde de Mesqui-
ta. Nunca existiu no município 
uma política pública focada em 
ampliar a estratégia de saúde 
da família. A atenção primária à 
saúde cuida das pessoas, em vez 
de apenas tratar doenças. É uma 
estratégia de prevenção que, se-
gundo a OMS, pode atender de 
80% a 90% das necessidades de 
saúde de um indivíduo ao longo 
de sua vida”, lembra o prefeito 
Jorge Miranda.

Os números desses dois anos 
de funcionamento impressio-
nam. Foram 82.210 consultas 
com médicos, dentistas e/ou 
enfermeiros, somando 55.862 
procedimentos técnicos que 
incluem, por exemplo, aferição 
de pressão arterial e glicose, 
curativos, vacinas e medica-
ções. No que diz respeito aos 
exames, a unidade fez 8.254 
coletas laboratoriais e agendou 
7.398 ultrassonografias, 2.087 

A
raios-X, 1.942 eletrocardiogra-
mas, 1.420 ecocardiogramas e 
1.513 mamografias.

Outro ponto importante 
é que Clínica da Família Dr. 
Jorge Campos já foi aberta 
totalmente informatizada. 
Esse processo de moderni-
zação começou em 2017 na 
cidade, dinamizando e des-
burocratizando todo pro-
cesso de atendimento. “Não 
há perdas de informações 
no prontuário dos pacientes 
e, por serem digitais, esses 
prontuários são acessados 
com facilidade por toda a 
equipe”, explica Dr. Emerson 
Trindade, secretário munici-
pal de Saúde de Mesquita.

Mesquita tem cinco clínicas 
da família abertas – além da Dr. 
Jorge Campos, funcionam a CF 
São José (Santa Terezinha), CF 
Edson Passos, CF Jacutinga e 
CF Walter Borges (Chatuba). 
Todas têm médicos, enfermei-
ros, técnicos de enfermagem, 
administrativos e auxiliares de 
serviços gerais.  Esses profis-
sionais garantem à população 
o acesso a consultas médicas, 
de enfermagem e odontológi-
cas; programa hiperdia; polo 
de farmácia; testes do pezi-
nho, preventivo, coleta de 
exames laboratoriais, encami-
nhamento para consultas com 
especialistas da policlínica, 

curativos, puericultura, equipe 
de imunização, planejamento 
familiar, testes rápidos para co-
vid-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, 
assistente social, psicólogo, fo-
noaudiólogo e sanitarista.

“Já estamos com uma co-
bertura de estratégia de saúde 
da família em 65% da cidade. 
Ainda vamos inaugurar nas 
próximas semanas as clínicas 

da família França Leite (Cha-
tuba) e Juscelino. E, até o final 
do ano, vamos também abrir a 
Clínica da Família do Cosmo-
rama. Quando todas estiverem 
funcionando, mais de 80% da 
população estará coberta pelo 
serviço”, avisa o prefeito.

Na Clínica da Família Dr. Jorge 
Campos, há ainda atendimento 
em libras para os pacientes. O 
serviço começou no ano pas-
sado, em julho, e já beneficiou 
cerca de 90 pacientes. Para isso, 
a intérprete Laura Alcântara dá 
expediente na unidade, acom-
panhando os pacientes surdos 
desde a recepção até a farmácia, 
ao final do atendimento.

“Ela também fica disponí-
vel para acompanhar esses 
pacientes em consultas na po-
liclínica municipal (com espe-
cialistas), exames de imagem 
e quaisquer outros serviços 
que sejam realizados fora da 
unidade, como visitas domi-
ciliares”, conta o consultor em 
Saúde Thiago Wendell.

Apesar do atendimento ter-

ritorializado, vale frisar que 
pacientes surdos que residem 
em áreas de Mesquita não aten-
didas pela Clínica da Família 
Dr. Jorge Campos podem ser 
atendidos na unidade. Laura é 
formada pelo Instituto Nacional 
de Educação de Surdos (INES), 
tem pós-graduação em Educa-
ção Inclusiva e, atualmente, faz 
mestrado na área de Linguística.

Atendimento em libras



m intenso 
tiroteio que 
aconteceu 
na manhã 
desta quar-
ta-feira no 
C o m p l e xo 
do Lins, 
Zona Norte 
do Rio inter-
ditou a es-

trada Grajaú-Jacarepaguá nos 
dois sentidos. A Polícia Militar 
realiza uma ação para a busca 
de criminosos, que fugiram 
da Praça Seca para a comu-
nidade. Por volta das 7h40, a 
via chegou a ser totalmente 
liberada, mas no sentido Gra-
jaú voltou a ficar interditada, 
segundo o Centro de Opera-
ções Rio (COR). Por volta das 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSComplicou

U
8h11, a via teve a liberação to-
tal das duas pistas.

A ação é realizada por policiais 
da Coordenadoria de Polícia Paci-
ficadora (CPP) e do Comando de 
Operações Especiais (COE), por 
meio do Batalhão de Ações com 
Cães (BAC) e do Batalhão de Ope-
rações Policiais Especiais (BOPE). 
A PM informou que no início da 
ação, houve confronto e as equi-
pes seguem em vasculhamento, 
inclusive em áreas de mata no 
Lins de Vasconcelos.

Segundo a PM, criminosos 
da comunidade da Praça Seca 
fugiram para o Complexo do 
Lins e agentes realizam buscas. 
Até o momento, duas pessoas 
foram presas. Nesta terça-feira, 
a Polícia Militar realizou uma 
operação na Praça Seca após 

Intenso tiroteio no
Complexo do Lins fecha 
a Grajaú-Jacarepaguá

Foto: Reprodução / Centro de Operações Rio

Estrada Grajaú-Jacarepaguá fica fechada durante operação policial no Complexo do Lins

Sob forte comoção, foi enter-
rado na manhã desta quarta-feira 
o jovem Caio de Jesus, vítima de 
bala perdida em confronto entre 
traficantes e milicianos na Praça 
Seca, na Zona Oeste do Rio. Es-
tudante de direito, o jovem iria se 
casar em setembro e voltava para 
casa após ir no barbeiro na comu-
nidade do Barão, no bairro.

O sepultamento aconteceu no 
cemitério Jardim da Saudade, em 
Sulacap, e foi acompanhado por 
cerca de duzentas pessoas, entre 
parentes e amigos. Na despedida, 
salva de palmas e orações. Celso 
da Silva, o pai do estudante, falou 
do orgulho que sentia do filho e 
dos planos profissionais do filho. 
Segundo ele, o jovem  já havia es-
crito dois livros.

"O Caio era um menino muito 
bacana, de um caráter que não 
deixa nenhuma dúvida. Um me-
nino de 24 anos que iria se formar 
agora no fim do ano. Ele tinha o 
sonho de estudar para se tornar 
juiz e desembargador, mas esse 
sonho dele foi tirado brutalmen-
te", disse o pai do estudante.

Caio foi atingido pelas costas 
enquanto retornava para sua resi-
dência. No momento, segundo a 
Polícia Militar, traficantes e milicia-
nos nos morros da Barão e São José 
Operário trocavam tiros para

Segundo o pai, a versão de que 
seu filho estaria dirigindo em alta 
velocidade não é verdadeira.

"Ouvimos alguns dizerem 
que meu filho estava no lugar 
errado, na hora errada, mas 
isso não é verdade. Meu filho 
estava no lugar certo, na hora 
certa. O que não deveria estar 
acontecendo foi o que acon-
teceu. Aquele tiroteio, que a 
gente ainda não sabe de onde 
veio", disse o pai.

Visivelmente abalado, o irmão 
mais velho da vítima, Diego de 
Jesus, disse que a família só espe-
ra que a história do jovem não se 
repita com outros inocentes.

"A gente não quer saber quem 
fez. Só queremos que isso acabe. 
Hoje foi meu irmão, mas e ama-
nhã? Vai ser quem?", disse.

Os dois irmãos da vítima, Die-
go de Jesus e Lucas de Jesus, che-
garam ao local do sepultamento 
abalados e carregados por paren-
tes. Caio era o irmão do meio.

A noiva do jovem, que se 
casaria com ele em setembro, 
também precisou ser ampara-
da por familiares e durante o 
cortejo foi empurrada em uma 
cadeira de rodas. 

Segundo um amigo da fa-
mília, o casal já teria comprado 
passagens para viagem de lua 
de mel. Caio e a noiva iriam via-
jar para Punta Cana, na Repú-
blica Dominicana.

Além da faculdade de direito, 
Caio trabalhava como motorista 
de aplicativo e se preparava para 
abrir o próprio negócio, um deli-
very de pizzas em cone.

'Meu filho não estava no lugar errado', diz pai de 
estudante de direito morto na Praça Seca

um confronto entre milicianos e 
traficantes na região.

Agentes da Polícia Militar e da 
CET-Rio atuam no local e motoris-

tas que se deslocam entre as Zonas 
Norte e Oeste devem optar pela Li-
nha Amarela ou Alto da Boa Vista.

Moradores da região relata-

ram um intenso tiroteio. Se-
gundo os relatos nas redes so-
ciais, os tiros começaram por 
volta das 6h30 da manhã.

PM morre após ser baleado por criminosos 
na Covanca, em Jacarepaguá

Um policial militar do 18º 
BPM (Jacarepagá) morreu, 
na manhã desta quarta-feira, 
após ser baleado por crimi-
nosos na parte alta do Morro 
da Covanca, em Jacarepaguá, 
na Zona Oeste do Rio. O sar-
gento Fábio Jesiel Monteiro 
Ribeiro foi atingido no tórax 
e, em seguida, foi ocorrido 
ao Hospital Municipal Lou-
renço Jorge, mas não resis-
tiu aos ferimentos. O agente 
participava de uma operação 
para capturar criminosos 
que participaram da invasão 

da Praça Seca, também na 
Zona Oeste, na noite da últi-
ma segunda-feira.

De acordo com a corporação, 
Ribeiro e outros agentes foram 
atacados a tiros por bandidos 
numa área de mata e houve 
confronto. Segundo colegas de 
batalhão do agente, o tiro que 
o atingiu perfurou o colete ba-
lístico. O policial militar tinha 
46 anos e entrou na corporação 
em novembro de 1998. Fábio 
Jesiel deixa esposa e três filhas. 
Ainda não há informações so-
bre o sepultamento do militar.

Enterro do estudante de Direito morto na Praça Seca nesta quarta-feira

PM morre durante operação na Covanca

Foto: Redes Sociais

Foto: Reginaldo Pimenta / Agência O DIA
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Nova demanda Foto: Divulgação

ana Moraes, 
pioneira na 
profissão, nos 
conta como fez 
para se tornar 
destaque como 
apresentadora

As lives ga-
nharam um 
espaço de co-

municação essencial durante a 
pandemia. O consumo por essa 
modalidade, tanto no ramo do 
entretenimento quanto nas es-
tratégias de vendas das empre-

sas, se tornou uma alternativa 
para que pessoas e empresas 
ganhassem a atenção do seu 
público alvo para divulgar seus 
serviços e/ou produtos.

Essa prática cresceu tanto 
nos últimos meses, que diversas 
influenciadoras digitais, como 
Camila Coutinho e Raka Minelli, 
se tornaram apresentadoras de 
lives. Uma carreira que vêm se 
tornando uma das mais conhe-
cidas durante a quarentena. Mas 
não pensem que para se tornar 
uma boa apresentadora é fácil!

Apresentadora de lives: 
carreira que está crescendo 
durante a quarentena

Jana Moraes, precursora na 
profissão ao lado das Lojas Le-
ader, nos conta que estudar e 
se preparar como em qualquer 
outra carreira, é necessário para 
ser uma boa apresentadora. 
“Você precisa conhecer bem os 
detalhes dos produtos, criar um 
bom roteiro e interagir constan-
temente com o público durante 
a live”, explica Jana.

Definitivamente essa mo-
dalidade veio para ficar, e 
principalmente no mercado 
de vendas. O novo formato de 
Live Commerce surgiu com 
a proposta de revolucionar a 
indústria do varejo, além de 
mudar a forma de consumo 
das pessoas, pois essa prática é 
uma oportunidade de mostrar 
os produtos aos clientes, ofe-

recendo a chance de conhecer 
o produto com mais detalhes e 
comprar sem sair de casa.

“O live commerce veio para 
fortalecer as vendas pela in-
ternet, pois além de gerar 
conteúdo sobre os produtos, 
funciona como uma forma de 
entretenimento para o públi-
co, aumentando e retendo a 
audiência”, explica.

CCulturando ulturando 
contato@jornalpovo.com.br
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Meu nome é Valquíria Bonfim, tenho 29 anos, solteira.  Sou natural de Rio Branco do Sul, região metro-
politana de  Curitiba , Paraná. .Acabei de me libertar de uma depressão e estou bem no momento e  feliz comigo 
mesma, encontro-me   solteiríssima e aperta para fazer novas amizades,  Sou musa do Athletico Paranaense, te-
nho 1,60 de altura, 101 cm de quadril , 61 de cintura e 70 cm de busto. Já participei do Reality Show , A Casa das 
Pimentinhas 2.  ficando em terceiro lugar e tive a oportunidade de posar para a Revista Sexy e também para o site 
Diamond Brasil . Neste momento de quarentena estou ficando quietinha em casa e dedicando-  mais a minha fa-
mília.  Espero que este vírus seja banido rápido e que tudo passe , tenho fé em Deus , e tenho certeza que passará. 
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p r ó x i m o 
passo do Fla-
mengo para 
sacramen-
tar o acordo 
com Domè-
nec Torrent 
será encon-
trar pesso-
almente o 
treinado r . 

O vice de futebol, Marcos 
Braz, e o diretor executivo, 
Bruno Spindel, viajaram 
para Girona, cidade próxi-
ma a Barcelona, onde have-
rá a assinatura do contrato 
até dezembro de 2021.

O deslocamento é enca-
rado mais como formalida-
de: uma forma de selar o 
acordo e assinar o contra-
to. A expectativa é de que 
Domènec também grave 
um vídeo para os torcedo-
res do Flamengo. Braz e 
Spindel só pretendem vol-
tar ao Brasil quando tive-
rem tudo oficializado.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSHora da decisão

U
Uma questão está perto de 

ser resolvida: a comissão técni-
ca. Torrent trará ao Brasil três 
profissionais para o acompa-
nhar: o auxiliar Jordi Guerrero, 
o analista Jordi Gris e mais um 
preparador físico, que ainda 
não foi definido.

O departamento de futebol 
conversa com Torrent também 
a possibilidade de manter Mau-
rício Souza, o Mauricinho, na 
comissão técnica. O Flamengo 
não quer repetir o cenário que 
aconteceu com Jorge Jesus, 
quando nenhum de seus profis-
sionais permanentes acompa-
nhou o dia a dia do português.

Na preparação física, há 
também a possibilidade de o 
preparador físico Roberto Jú-
nior, o Betinho, ser efetivado 
como número 1 caso Torrent 
não defina um nome para o 
cargo. Ele é quem mais este-
ve próximo dos portugueses 
na passagem vitoriosa e rece-
beu elogios rasgados de Má-
rio Monteiro antes de seguir 

Dirigentes do Flamengo viajam 
a Girona por Torrent; comissão 
técnica tem dois nomes definidos

 Foto: Reprodução / Facebook

Domènec Torrent em sua passagem como técnico do New York City FC

para o Benfica.

Os nomes escolhidos
Jordi Guerrero é uma novi-

dade no grupo. Ele não traba-
lhou com Domènec Torrent 
no New York City FC, o último 
trabalho do catalão como trei-
nador. Guerrero tornou-se co-
nhecido como auxiliar de Pablo 
Machín em clubes como Giro-

na, Espanyol e Sevilla. Ele era 
o responsável por trabalhar as 
bolas paradas com o treinador.

Jordi Gris, sim, esteve com 
Torrent no New York, após pas-
sagem pela Índia. Ele foi olheiro 
das categorias de base do Barce-
lona e também fez parte da co-
missão técnica de Pep Guardiola 
no Barcelona B. Ele sabe falar 
português, o que seria de grande 

ajuda no processo de adaptação 
de Torrent no Brasil.

- Dome me conhece há alguns 
anos porque eu trabalhei como 
olheiro no Barcelona. Acredito 
que ele me trouxe por minha ha-
bilidade em analisar nossos rivais. 
Sei que ele tem confiança em mi-
nha habilidade - disse Gris em sua 
chegada ao New York City FC.

IN
FO ESPORTES8

Quinta-Feira 30 de Julho de 2020

8


