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P r e f e i t o 
M a r c e l o 
Crivella fa-
lou nesta 
quinta-fei-
ra sobre a 
nova fase 
de flexibili-
zação, a 3A, 
com a rea-
bertura de 

outros setores do comércio. A 
partir de hoje, bares, lancho-
netes e restaurantes voltam a 
reabrir com capacidade redu-
zida e com distanciamento de 
dois metros entre as mesas. 
Segundo a Prefeitura, a próxi-
ma fase, 3B, está prevista para 
dia 10 de julho.

O prefeito justificou a reaber-
tura dos estabelecimentos devi-
do a brusca queda de arrecada-
ção e o nível alto de desemprego 
na cidade. Ele também afirmou 
que "espera não voltar atrás" so-
bre em relação à retomada. 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFlexibilização

O
"As nossas possibilidades 

começaram a ser criadas em 
março, em abril nós traba-
lhamos diuturnamente para 
fazer esse hospital de cam-
panha e ficou pronto antes 
da grande curva. Que a gen-
te não tenha recaídas, que 
não tenhamos que voltar pra 
trás. A economia sofreu um 
impacto enorme, estamos 
com um nível de desempre-
go estrondoso na cidade, ar-
recadações publicas e previ-
são de queda de R$ 2 bilhões 
de reais. O Rio de Janeiro já 
vem de uma tragedia que foi 
a conta deixada pela Olim-
píada, esses últimos 3 anos 
tivemos que pagar 6 bilhões 
e a arrecadação caiu 10 bi-
lhões", falou.

As academias de ginástica 
também podem reabrir, mas 
limitadas a um terço da capa-
cidade e só com agendamento 
prévio de horário. No setor de 

Com o apoio da maioria 
dos partidos,  deputados 
aprovaram o adiamento das 
eleições municipais para 
novembro. A proposta de 
emenda à constituição já 
aprovada no Senado foi pro-
mulgada nesta quinta-fei-
ra, com isso passa a valer 
a nova data do pleito deste 
ano. Inicialmente prevista 
para outubro,  a eleição será 
realizada em  15 de novem-
bro no primeiro turno  e  29 
de novembro no segundo.

Os deputados  derruba-
ram o trecho que permitia  
ao Tribunal Superior Eleito-
ral  (TSE) escolher uma data 
alternativa para municípios 
que no dia do pleito não te-
nham condições sanitárias 
adequadas para a votação.

Agora, tanto estados quan-
to municípios precisam da au-
torização do Congresso para 
definirem uma nova data, 
caso necessário. Proposta de-
fendida pelo deputado fede-
ral,  Hildo Rocha, do MDB.

beleza, salões e barbearias, que 
tinham sido autorizados ape-
nas a oferecer corte de cabelo e 
manicure e pedicure, agora po-
dem ter serviços de depilação e 
tintura de cabelo. Estúdios de 

Crivella justifica reabertura 
do comércio: 'Espero que não 
tenhamos que voltar atrás'

Fernando Salles/Am Press & Images/Estadão Conteúdo

Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella

tatuagem também estão autori-
zados a reabertura. 

"Estamos nessa luta desde 
março, sem sombra de dúvidas, 
quando eu olho para a demanda 
de leitos, UTI, enfermeiras e óbi-

tos na cidade eu vejo que nós 
subimos março, abril, tivemos 
um pico tenebroso em maio e 
depois caímos rigorosamente 
para esse dia que estamos hoje", 
disse o prefeito.
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Eleições municipais foram 
adiadas para Novembro

O deputado Gilson Mar-
ques, do partido Novo, criticou 
a decisão dos colegas. Para ele, 
o TSE seria o indicado para de-
cidir sobre uma nova data, de 
forma técnica, como já acon-
tece hoje em casos de eleições 
suplementares.

Até 16 de setembro, os 
partidos devem escolher 
os candidatos por meio das 
convenções; e até 26 de se-
tembro serão aceitos os re-
gistros dos candidatos.

Também em 26 de setem-
bro, está autorizado o início 
da propaganda eleitoral, in-
clusive na internet. Até 27 
de outubro, as legendas de-

A eleição será realizada em  15 de novembro no primeiro turno  e  29 de novembro no segundo

 Foto: Divulgação

verão detalhar os gastos com 
o Fundo Partidário, e até 15 de 
dezembro, prestar contas ao 
Tribunal Superior Eleitoral.

Já  a s  r e g r a s  n o  d i a  d a 
e l e i ç ã o,  c o m o  a m p l i a ç ã o 
d e  h o r á r i o,  s e r ã o  d e f i n i -
d a s  p e l o  T S E .
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e s t r u t u r a 
do hospital 
de campa-
nha que se-
ria inaugu-
rado pelo 
governo es-
tadual em 
C a s i m i r o 
de Abreu, 

no interior do Rio, começou 
a ser desmontada nesta quin-
ta-feira (2).

A unidade na cidade co-
meçou a ser montada no 
distrito de Barra de São 
João e seria um ponto es-
tratégico para aliviar o sis-
tema de saúde das cidades 
vizinhas na Região dos La-
gos e Baixada Litorânea.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSConfirmado o caos

A
O secretário de Saúde do 

Rio de Janeiro, Alex Bous-
quet, anunciou nesta quar-
ta (1º) que o governo desis-
tiu de concluir as unidades 
em Casimiro de Abreu e em 
Campos dos Goytacazes, no 
Norte Fluminense.

As unidades seriam usa-
das para atender pacientes 
infectados com Covid-19. 
Depois de meses de atraso 
para a entrega, o governo 
chegou a div ulgar novos 
prazos de inauguração, 
mas agora que apenas ou-
tras unidades que já estão 
em processo de construção 
em Duque de Caxias,  Nova 
Friburgo e Nova Iguaçu se-
rão concluídas.

Hospital de campanha 
começa a ser desmontado

Foto: Paulo Henrique Cardoso/Inter TV RJ

Estrutura de hospital de campanha em Casimiro de Abreu começa a ser desmontada, governo anunciou que desistiu da unidade

O procurador-geral da Re-
pública Augusto Aras enviou 
parecer ao ministro do Supre-
mo Tribunal Federal Celso de 
Mello comunicando que a 
PGR instaurou notícia de fato 
para "averiguação prelimi-
nar" sobre declarações do de-
putado federal Eduardo Bol-
sonaro (PSL-SP), entre elas a 
de que não se trata de uma 
questão de "se", e sim "quan-
do" seu pai, o presidente Jair 
Bolsonaro adotará uma "me-
dida energética" após ope-
ração da Polícia Federal no 

inquérito das "fake news" 
atingir aliados do Planalto. 
"Quando chegar ao ponto 
em que o presidente não ti-
ver mais saída e for necessá-
rio uma medida energética, 
ele é que será taxado como 
ditador'", afirmou o parla-
mentar em Live.

A indicação foi feita para 
fundamentar manifestação 
do PGR pela extinção de 
petição que foi apresenta-
da à Corte. O pedido tratava 
de apuração sobre crime de 
incitação à subversão da or-

dem política ou social, pre-
visto na Lei de Segurança 
Nacional

Segundo Aras, o objeto 
da petição "se esgotou" em 
razão da instauração da noti-
cia de fato no âmbito da PGR. 
"Caso surjam indícios mais 
robustos de possível prática 
de ilícitos pelo representa-
do, será requerida a instau-
ração de inquérito criminal 
no STF, para adoção das me-
didas cabíveis", afirmou o 
chefe do Ministério Público 
Federal no documento.

Homem sem as duas mãos furta militar 
do Exército em Copacabana

PGR abre 'apuração preliminar' sobre Eduardo 
por 'medida energética' de Bolsonaro

Um deficiente físico foi preso 
após furtar, nesta quarta-feira, 
um militar do Exército na praia 
de Copacabana, Zona Sul do Rio. 
Segundo agentes da Operação 
Copacabana Presente, o suspeito, 
que não possui as mãos, foi alcan-
çado na Rua Rodolfo Dantas, após 
a vítima alertar os policiais sobre 
o sumiço de seus pertences.

Com o homem, os agentes re-
cuperaram uma mochila verde 
com duas camisas, um celular, 
uma carteira com R$ 1.180, do-
cumentos e cartões.

Os PMs do Copacabana Pre-
sente levaram o suspeito para 
a 12ª DP (Copacabana), onde 
descobriram que ele tinha pas-
sagem por tráfico.

Eduardo Bolsonaro

Foto: Cleia Viana / Câmara dos Deputados

Os PMs do Copacabana Presente levaram o suspeito para a 12ª DP

Foto: Divulgação

Nas regiões onde os hospi-
tais estavam previstos e não 
serão mais montados, Bous-
quet afirmou que há planos 
para "pactuação" de leitos 
com a rede privada que, se-
gundo ele, dispõem de vagas 
neste estágio da pandemia.

"Os hospitais de Caxias, 
Nova Friburgo e Nova Igua-
çu serão completados. Eles 
estão em fase final de cons-
trução e montagem, e assim 
nós faremos. Os hospitais 
do Maracanã e São Gonçalo 
serão mantidos. Serão to-

talmente montados e servi-
rão de retaguarda para uma 
possível segunda onda, in-
dependente da magnitude, 
para que nenhum cidadão 
do estado deixe de ser aten-
dido por falta de leito de Co-
vid", disse Bousquet.
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No cemitério São Francisco Xavier, no Caju, familiares dão adeus as vítimas da doença

 826.866 1.456.969
60.813

95.028 115.278
10.198

RJ chega a quase 
10,2 mil mortes e passa 
dos 115 mil casos de Covid

ados da Se-
cretaria de 
Saúde apon-
tam que, até 
esta quar-
ta-feira (1º), 
o estado do 
Rio de Ja-
neiro tinha 
quase 10,2 
mil mortes e 

mais de 115 mil casos confirma-
dos de Covid-19.

Os principais números são:

D
10.198 mortes – eram 10.080 

na terça
115.278 casos confirmados - 

eram 112.611
118 óbitos e 2.667 casos con-

firmados nas últimas 24 horas
taxa de letalidade: 8,85%
95.028 pacientes recupera-

dos – eram 93.423
A Secretaria de Saúde esclare-

ceu que os casos e óbitos regis-
trados no boletim não ocorreram 
nas últimas 24 horas – essa é a 
data de registro no sistema.

Reabertos com base num 
decreto publicado pela pre-
feitura, os dois maiores sho-
ppings de Nova Iguaçu se 
preparam para o primeiro 
fim de semana após o retor-
no das atividades. O Sho-
pping Nova Iguaçu e o Top-
Shopping estão funcionando 
em horário reduzido, de 12h 
às 20h, e com apenas 50% da 
capacidade. O uso de másca-
ras de proteção facial segue 
obrigatório para clientes e 
lojistas. Além disso, os dois 
empreendimentos refor-
çaram a higienização. Para 
empresários e lojistas, o mo-
mento é de recomeço e de 
cuidado com as pessoas.

— Nossa prioridade segue 
sendo zelar pela segurança e 
pelo bem-estar de todos. Es-
tamos com uma expectativa 
positiva, acreditamos que os 
clientes retornem aos sho-

ppings, conforme perceberem 
que nós estamos preparados 
e seguros para essa retomada 
gradual — afirma o superin-
tendente do Shopping Nova 
Iguaçu, Julio Ferrer.

Na entrada, todos têm suas 
temperaturas corporais afe-
ridas por um termômetro di-
gital e quem registra mais de 

37, 8 graus não pode acessar 
o complexo de lojas. Tapetes 
receberam sanitizantes para 
desinfecação dos calçados. 
Corrimãos, balcões, mesas, ba-
nheiros e outros equipamen-
tos são desinfectados a cada 
três horas. Totens com álcool 
gel estão distribuídos em vá-
rios pontos dos shoppings.

Avó de Michelle Bolsonaro é transferida para 
UTI após suspeita de Covid-19

Shoppings de Nova Iguaçu se preparam para primeiro 
fim de semana após reabertura A avó da primeira-dama Mi-

chelle Bolsonaro está interna-
da, em estado grave, em um 
hospital público do Distrito Fe-
deral. Maria Aparecida Firmo 
Ferreira tem 80 anos e mora 
em Ceilândia.

A internação se deu nesta 
quarta-feira (1º), após Maria 
Aparecida apresentar dificul-
dade respiratória e suspeita 
do novo coronavírus. Ela deu 
entrada, primeiramente, no 
Hospital Regional de Ceilândia 
(HRC).

Durante a tarde, após um 
agravamento do quadro de 
saúde, Maria Aparecida preci-
sou ser transferida para uma 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) do Hospital Regional de 
Santa Maria (HRSM).

Questionado pela reporta-
gem, o Palácio do Planalto disse 
que não vai comentar o caso.

Em nota o Instituto de 
Gestão Estratégica de Saúde 

do Distrito Federal (Iges-DF), 
que administra o hospital de 
Santa Maria, informou que 
"M.A.F.F. está internada no 
Hospital Regional de Santa 
Maria (HRSM) desde a data 
de hoje (01). A paciente che-
gou em estado grave e está 
na UTI recebendo todos os 
cuidados necessários".

Sintomas
De acordo com o prontuá-

rio médico, Maria Aparecida 
Firmo Ferreira deu entrada em 
box de emergência do HRSM. 
Consta que a paciente foi en-
contrada "por populares, na 
rua, caída" e levada para o Hos-
pital Regional de Ceilândia, 
com falta de ar.

No hospital, a avó da primei-
ra-dama disse que há 15 dias 
apresenta sintomas como tos-
se seca, febre, coriza, falta de 
apetite, falta de ar progressiva 
e dor abaixo das costelas.

Shopping Nova Iguaçu reaberto e pronto para receber clientes novamente

Foto: Leandro Ribeiro / Divulgação



falso mé-
dico Leo-
nardo de 
Souza Pi-
mentel, de 
38 anos, é 
suspeito de 
dopar as 
p a c i e n t e s 
antes de 
estuprá-las 

em seu consultório locali-
zado na Abolição, na Zona 
Norte do Rio. O homem foi 
preso nessa quarta-feira por 
policiais da 24ª DP (Pieda-
de). De acordo com as inves-
tigações, as vítimas sofriam 
a violência sexual após se-
rem submetidas a procedi-
mentos estéticos.

Segundo informações da 
Polícia Civil, Leonardo aliciava 

O
as vítimas na rua, se apresen-
tando como médico esteticista 
e oferecia a realização de proce-
dimentos por preços acessíveis. 
Aos investigadores, as mulhe-
res relataram que durante o 
procedimento, recebiam inje-
ções e ficam entorpecidas, sem 
conseguirem se defender ou 
reagir. Nesse momento, eram 
vítimas de estupro.

De acordo com o delegado 
titular da 24ª DP, Alessandro 
Petralanda, apesar de recebe-
rem o sedativo, as mulheres 
relataram à polícia que não 
chegavam a ficar desacorda-
das, por isso conseguiam per-
ceber o que estava ocorrendo, 
mas não eram capazes de ofe-
recer resistência.

Antes do estupro, o falso 
médico chegava a realizar 

os procedimentos estéticos. 
Segundo as investigações, 
Leonardo realizava preen-
chimento facial e labial, apli-
cava botox e ainda injetava 
silicone industrial nos glúte-
os das pacientes.

As investigações começa-
ram no último dia 17, quando 
uma vítima esteve na delega-
cia para relatar que havia sido 
estuprada pelo falso médico 
durante uma sessão de proce-
dimentos estéticos. A delega-
cia conseguiu localizar outras 
duas vítimas de Leonardo. Em 
seu perfil no Instagram, o falso 
médico tem 12 mil seguidores. 
Na conta, ele postava informa-
ções e fotos dos procedimen-
tos que realizava.

O falso médico foi indicia-
do por estupro de vulnerável, 
exercício ilegal da medicina e 
crimes contra a saúde pública 
e teve a prisão decretada pela 
Justiça. Leonardo foi preso em 
seu próprio consultório. As 
investigações da 24ª DP conti-
nuam com o intuito de identi-
ficar outras vítimas. Leonardo no momento de sua prisão

Policiais da 118ª DP (Araru-
ama) prenderam, na manhã 
desta quarta-feira, um ho-
mem de 42 anos, que estava 
foragido no distrito de Praia 
Seca, em Araruama, Região 
dos Lagos. Ele é suspeito de 
ter abusado sexualmente de 
sua própria filha que, à épo-
ca, era menor de idade.

No momento da prisão, ele, 
que já estava foragido há qua-
se 10 anos, tentou fugir pelos 
fundos da casa, mas foi captu-
rado. Quando o crime ocorreu, 
o homem fora denunciado 
pelo Ministério Público mas o 
processo judicial permaneceu 
suspenso por todos esses anos 
pelo fato de ele nunca ter sido 

encontrado para citação. Com 
a prisão, o processo retornará à 
sua marcha natural.

Contra ele pendia mandado 
de prisão, expedido pelo Jui-
zado Especial Adjunto Crimi-
nal da Comarca de Araruama, 
mandado de prisão pelo crime 
de estupro, violência domésti-
ca e atentado ao pudor.

PM, irmão e sobrinho são presos em ação para 
reprimir milícia que age em Nova Iguaçu

Polícia prende homem suspeito de 
estuprar a própria filha Um policial militar do 39º 

BPM (Belford Roxo) foi preso, na 
manhã desta quinta-feira, duran-
te uma operação da Polícia Civil 
do Rio para reprimir uma milí-
cia que age nos bairros Palhada 
e Valverde, em Nova Iguaçu, na 
Baixada Fluminense. Contra ele, 
havia um mandado de prisão 
preventiva em aberto. O agente 
não teve o nome divulgado.

Outras duas pessoas foram 
presas em flagrante na ação, em 
um dos 11 locais onde os policiais 
cumpriam mandados de busca e 
apreensão. Com Domingos Barbo-
sa Cabral, irmão do PM, foi encon-
trada uma pistola 9mm e um car-
regador. Já o filho de Domingos, 
Marcos Vinicius do Nascimento 
Barbosa Cabral, estava com uma 
pistola e um revólver.

Os policiais também desco-

briram, num cômodo de uma 
das propriedades de Domingos, 
material para instalação de si-
nal clandestino de TV a cabo e 
um caderno com anotações so-
bre ao serviço ilegal.

A operação mobilizou 80 po-
liciais de uma força-tarefa com-
posta pelo Departamento Geral 
de Investigação à Corrupção, ao 
Crime Organizado e à Lavagem de 
Dinheiro (DGCOR-LD) e o Departa-
mento Geral de Homicídio e Prote-
ção a Pessoa (DGHPP). Equipes da 
Corregedoria Geral Interna da Polí-
cia Militar e do Batalhão de Ações 
com Cães (BAC) deram apoio.

Os agentes estiveram em resi-
dências de suspeitos de integrar 
a milícia, que é investigada pela 
Polícia Civil e acusada pelo Minis-
tério Público do Rio por extorsão e 
associação criminosa.

Araruama, Região dos Lagos

Foto: Divulgação
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Falso médico preso dopava
pacientes antes de estuprá-las, 
aponta investigação



ano de 
2020 tem 
sido um 
tempo de 
g r a n d e s 
d e s a f i o s 
para todas 
as pessoas 
do mundo. 
D e s a f i o s 
diferentes 

daqueles que estamos acos-
tumados a enfrentar e que 
têm exigido bastante coragem 
e esperança de todos nós. A 
Câmara Municipal de Nova 
Iguaçu findou seu primeiro 
semestre de atividades com 
a votação da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), em se-
gunda discussão, na noite da 
última quarta (1/7) e entrou 
em recesso de sessões plená-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSLegislação

O
rias. Está aprovado o texto que 
irá nortear a elaboração da Lei 
Orçamentária de 2021, com as 
metas e prioridades da admi-
nistração pública municipal. O 
cenário econômico e social para 
o próximo ano será bem rigo-
roso, devido, principalmente, 
à pandemia do novo coronaví-
rus. É importante formular um 
orçamento bem estudado e es-
truturado para que nossa cida-
de sofra o menos possível com 
os impactos da doença. O Poder 
Legislativo tem cumprido seu 
papel como fiscalizador e pro-
ponente de medidas e ações 
que minimizem os efeitos ne-
gativos no atual cenário.

Ainda na sessão do dia 1, foi 
aprovado pelos vereadores um 
requerimento de informação 
dirigido ao prefeito Rogério 

Câmara de Nova Iguaçu aprova 
a LDO e entra em recesso

Foto: Paulo Henrique Cardoso/Inter TV RJ

Vereadores se reuniram na última sessão antes do recesso

Em parceria com o Governo 
Federal a prefeitura de Belford 
Roxo está realizando obras de 
saneamento, drenagem e pavi-
mentação em mais de 30 ruas 
do bairro Shangrilá. A obra faz 
parte do Programa de Acele-
ração do Crescimento (PAC 2) 
e está sendo executada atra-
vés da Secretaria Municipal de 
Obras, Projetos, Capacitação de 
Recursos e Convênios (Semo-
cap) e o Ministério das Cidades.

Só este ano já foram entre-
gues aproximadamente 8 mil 
metros de tubulação de esgo-
to, 4 mil metros quadrados 
de calçadas, 5 mil metros de 
meios-fios e 500 metros de 
tubulação para drenagem na 
região. Responsáveis técnicos 
contam que as obras nunca es-
tiveram tão aceleradas quanto 
em 2020.O projeto avançou 
cerca de 20% nos primeiros 
5 meses do ano. Incluindo in-
vestimentos em novos equi-
pamentos, como escavadeiras 
hidráulicas, retroescavadeiras, 
e máquinas motoniveladoras 
que facilitam o trabalho das 
equipes no local e aceleram a 
entrega para a população.

O avanço tem sido notado 
pelos moradores que come-
moram as mudanças na re-
gião. “Dá pra ver que as obras 
estão evoluindo e melhoran-
do muito o bairro. É um sen-
timento de alegria porque a 
gente estava sem perspectiva 
de melhora. Estávamos mes-
mo precisando dessas obras”, 
contou Antônio Francisco.

A dona de casa Maria Fran-
cisca de 55 anos é moradora do 
bairro há 20 anos e conta que é 
a primeira vez que ela vê uma 
obra sendo realizada. “Era 
muita lama que dificultava o 
trajeto das crianças para a es-
cola. Em dias de chuva não po-
díamos sair com nosso carro, 
pois tínhamos medo de atolar. 
A obra vai melhorar 100% a 

nossa qualidade de vida. Ago-
ra é só alegria”, comemorou.

No total, o projeto prevê a 
colocação de 21.721 metros li-
neares de rede coletora de es-
goto, e mais de 1.700 metros 
de ligações domiciliares de 
saneamento básico, além de 
171 metros de galeria retan-
gular e 8011 metros lineares 
de rede de drenagem, favore-
cendo cerca de 1.800 domi-
cílios. Além dessas obras de 
infraestrutura, como sanea-
mento e pavimentação, a re-
vitalização do bairro propor-
ciona mais qualidade de vida 
através de praça, áreas de 
lazer, construção de calçadas 
padronizadas com acessibili-
dade, paisagismo e ilumina-
ção pública.

MPF questiona licença ambiental de fábrica 
da Coca-Cola em Duque de Caxias

Moradores de Belford Roxo comemoram 
avanço das obras em Shangrilá 

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) ingressou com 
recurso junto ao Tribunal 
Regional Federal (TRF2) para 
deferir o pedido de produ-
ção de prova testemunhalem 
processo que pede a sus-
pensão de licença ambiental 
da fábrica da Coca-Cola em 
Duque de Caxias. O juízo da 
1ª Vara Federal de Duque de 
Caxias indeferiu a produção 
da prova testemunhal reque-
rida pelo MPF por entender 
que isso não seria necessá-
rio, sob a alegação de que 
"há conjunto probatório de 
cunho documental apto a 
permitir a constatação dos 
fatos alegados pelas partes".

“O nosso objetivo é redis-
cutir, no âmbito do Poder 
Judiciário, as decisões to-
madas pelo órgão ambiental 
licenciador no bojo do pro-
cesso de licenciamento do 
empreendimento, a saber, a 
instalação de fábrica de refri-
gerantes em área de corredor 
ecológico, no interior de uni-
dade de conservação (Parque 

Municipal da Taquara) e nas 
zonas de amortecimento das 
unidades de conservação 
federais APA Petrópolis e 
Rebio Tinguá”, argumenta o 
procurador da República Ju-
lio José Araujo Junior.

Em julho do ano passado, 
o MPF já havia recorrido ao 
TRF2 para reformar decisão 
de primeira instância que 
indeferiu o pedido de limi-
nar para suspender a Licença 
Prévia e de Instalação n° IN 
032342 da empresa Rio de 
Janeiro Refrescos (Coca-Cola 
Andina Brasil) e para parali-
sar a supressão de vegetação 
e as obras de instalação do 
empreendimento até o julga-
mento do mérito da ação. A 
ação foi proposta pela Asso-
ciação Ecocidade que, além 
da suspensão da licença, pe-
dia também que fosse elabo-
rado EIA/Rima para o empre-
endimento, com a realização 
de consulta prévia nas uni-
dades APA Petrópolis, Rebio 
Tinguá e Parque Municipal 
da Taquara.

Colocação de manilhas para água pluviais – Rua Sardônica

Fotos: Rafael Barreto/PMBR 

Lisboa para que remeta à Câ-
mara as folhas de pagamento e 
a qualificação de todos os servi-
dores que trabalham na Clínica 
da Família 24h José Antonio de 
Silva Rego, localizada no bairro 
Vila de Cava, desde janeiro de 
2017. O autor, vereador Mar-
celo Lajes, afirmou que vem 
recebendo denúncias sobre o 
funcionamento da Unidade de 
Saúde, o que motivou o docu-

mento, aprovado, por unanimi-
dade, pelos 11 vereadores pre-
sentes no plenário no momento 
da votação. O prefeito tem 30 
dias para enviar sua resposta.

Cumprindo as medidas de 
enfrentamento à propagação do 
novo coronavírus e consideran-
do a necessidade de se manter 
a prestação dos serviços públi-
cos, a Câmara Municipal terá 
expediente presencial às terças-

-feiras, de 9h às 17h, durante o 
recesso legislativo. Nos demais 
dias, os funcionários irão traba-
lhar em regime de home office. 
Nos dias em que a Casa estiver 
fechada, o serviço de protocolo 
irá funcionar através do email 
administrativo@cmni.rj.gov.br, 
devendo o documento ser enca-
minhado como cópia em anexo, 
estar assinado pelo requerente 
em formato PDF.
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No topo

M
Foto: Divulgação

esmo com tur-
nê adiada no 
país pela pan-
demia, Vitão 
vê seu traba-
lho ganhando 
cada vez mais 
força nas pa-
radas portu-

guesas. Após alcançar o top 3 
com “Mais que Bom”, faixa em 
parceria com Agir, o brasileiro 
emplacou “Flores”, sua mais 
nova composição, no Top 50 
do Spotify em Portugal. A can-

ção, em parceria com Luísa 
Sonza, ainda foi adicionada a 
maior playlist do aplicativo no 
país, a Top Hits Portugal, e nas 
primeiras 24 horas após seu 
lançamento figurou no Top 3 
dos vídeos em alta no YouTu-
be do país.

O encanto do país por Vitão 
vem crescendo desde o lança-
mento de “Complicado”, par-
ceria com Anitta. De lá pra cá, 
o país abraçou o cantor e tem 
sido um grande consumidor de 
seu álbum “Ouro”. 

“Flores” de Vitão, em parceria 
com Luísa Sonza, chega ao top 
50 do Spotify em Portugal
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Agora, Vitão vê sua compo-
sição “Flores” fazer história. A 
canção, que teve participação 
de Luísa Sonza, teve o clipe 
brasileiro mais comentado da 
história do YouTube que, ape-

sar das polêmicas, só mostra 
como o trabalho consistente 
de Vitão e toda sua dedicação 
tem gerados muitos frutos. 
A faixa ainda teve a melhor 
estreia nacional em 2020, 

entrando direto para top 20 
do Spotify BR e alcançando 4 
milhões de views no YouTu-
be nas primeiras 24h, e nova-
mente figurando no Top 3 dos 
vídeos em alta em Portugal. 

MINGOS LOBO
contato@jornalpovo.com.br

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

CCulturando ulturando 

GATA DO

Nayara Martins, 
28 anos. Estudo 
enfermagem. Está 
nos meus planos 
fazer uma pós gra-
duação em obs-
tetrícia em 2021. 
Sigo firme nas 
minha metas que 
depois de Deus e 
minha família é a 
coisa mais impor-
tante da minha 
vida. Sou atriz das  
Pegadinhas do 
João Kleber Show 
na Rede TV  que é 
uma das minhas 
fontes de rendas. 
Estamos esperan-
do diminuir  essa 
loucura de pan-
demia. Sou uma 
menina mulher 
sonhadora e mi-
nha meta de vida é 
ser feliz sempre

Na
ya

ra
 M
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s

Cantora Anna Cleo realiza procedimento estético no
nariz com o mago da asa nasal especialista na pele negra

A Cantora revelação Anna 
Cléo , que foi descoberta pela  
MMusic cantando nos trans-
portes públicos do Rio de Ja-
neiro, e hoje faz sucesso com 
a  música” Beijo Bom” lança-
da no programa Encontro da 
Fátima Bernardes e já está 
tocando nas rádios de todo 
Brasil, fez um  procedimen-
to estético no nariz para ficar 
ainda mais linda e para este 
procedimento  ela recebeu o 
convite do Mago da Asa Nasal 
, Dr Aurilio Luís do( projeto 
Asa nasal de divas).

A Cantora aceitou o con-
vite devido o trabalho de 
empoderamento do Projeto 
Asa Nasal de Divas , que é o 
procedimento da redução da 
asa do nariz , sem mudar a 
característica da etnia negra , 
já realizado em mais de 2 mil 
mulheres negras com sucesso 
em várias capitais do Brasil, 
pelo cirurgião Plástico Dr Au-
rilio Luís que já atendeu ou-
tras celebridades também. 

Anna Cléo se   sente feliz 
em poder realiza este proce-

dimento que valoriza não só a 
sua beleza negra, mas de empo-
deramento feminino.

Anna está super ansiosa 
para o  resultado! , para estre-
ar com o novo visual nas lives 
que tem programada e posar 

nas suas mídias sócias , e já 
esta em produção do seu EP,  a 
nova Anna  em breve vai estar 
fazendo um trabalho interna-
cional com um cantor que ela 
manteve em sigilo ,e em breve 
vai nos contar
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Rede Glo-
bo anun-
ciou nesta 
quinta-fei-
ra (2) que 
não vai 
m a i s 
transmitir 
o Campe-
onato Ca-

rioca deste ano.
A emissora rescindiu 

o contrato que mantinha 
com a Federação de Fu-
tebol  do Rio de Janeiro 
(Ferj)  e  com os clubes, 
mas af irma que irá  man-
ter  os pagamentos desta 
temporada.  A Globo ale-
ga que a  transmissão do 
jogo do Flamengo v iolou 
o contrato e por isso de-
cidiu tomar tal  decisão 
que vale para a  TV Globo, 
SporTV e P remiere.

 Na última quarta-fei-
ra  (1) ,  o  Flamengo trans-
mitiu a  partida contra o 
B oav ista,  no estádio do 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

A
Maracanã,  em seu canal 
no YouTube,  a  FlaTV.  Na 
v isão da emissora,  a  atitu-
de faz com que o contrato 
com a Ferj  fosse rompido, 
já  que a  Globo tinha exclu-
siv idade dos jogos e  que 
todos os outros 11  t imes 
que disputam a competi-
ção,  exceto o r ubro -negro, 
assinaram o acordo.

"No entendimento da 
Globo, o contrato foi vio-
lado ontem, quando a Fla-
TV exibiu ao vivo a partida 
entre Flamengo e Boavista. 
De acordo com o contrato,  a 
Globo tinha exclusividade 
na transmissão dos jogos 
do Campeonato Carioca. 
A Federação e onze Clubes 
assinaram o compromisso. 
A exceção foi o Flamen-
go. Na ocasião da assina-
tura e por várias tempo-
radas em que o contrato 
foi cumprido, a legislação 
brasileira previa que, para 
a transmissão de qualquer 

partida,  era necessária a 
obtenção de direitos dos 
dois Clubes envolvidos. 

Na última quarta-feira (1), o Flamengo transmitiu a partida contra o Boavista, no estádio do Maracanã, em seu canal no YouTube, a FlaTV

Legalmente, ninguém po-
deria transmitir os jogos do 
Flamengo no Carioca e só a 

Globo poderia transmitir os 
demais",  informou a nota 
oficial  da emissora.

 Foto: Thayuan Leiras

Globo não transmitirá mais 
o Campeonato Carioca


