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Vacina pode ficar pronta 
para distribuição em 2020

vacina contra 
covid-19 de-
senvolv ida 
pelo Grupo 
Nacional Far-
macêutico da 
China, esta-
tal e conhe-
cido como 
Sinopharm, 
pode ficar 

pronta para distribuição ainda este 
ano. A informação foi dada pelo 
próprio presidente da Sinopharm, 
Liu Jingzhen, em entrevista à tele-
visão estatal chinesa CCTV.

De acordo com Liu, os 
testes clínicos começaram 

A
na semana passada em Abu 
Dhabi, capital dos Emirados 
Árabes Unidos, e devem ser 
concluídos em aproximada-
mente três meses, abrindo 
espaço para entrega ao mer-
cado no fim de 2020.

Na quarta, no entanto, o di-
retor executivo da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), Mi-
chael Ryan, descartou a possibi-
lidade de uma vacina tão rapida-
mente. "A ideia de que teremos 
uma vacina em dois ou três me-
ses e, de repente, esse vírus terá 
passado... Adoraria dizer isso a 
vocês, mas não é realista", ressal-
tou, em coletiva de imprensa.

Moradora da Vila dos Pinhei-
ros, na Maré, Rita Sales, de 55 
anos, morreu de Covid-19 na 
UPA da comunidade, em 22 de 
abril. A família dela viveu, além 
da dor da perda, outro drama: só 
conseguiu que uma funerária 
buscasse o corpo no dia seguin-
te. Como Rita, outras vítimas 
da pandemia lotaram em abril 
o necrotério da UPA da Maré, 
onde, de acordo com um painel 
organizado por moradores, já 
foram contabilizados 112 óbitos 
e 1.353 casos. O número é maior 
do que as estatísticas da prefei-

tura, que mostram as ocorrên-
cias por Regiões Administrati-
vas e apontam que a Maré teria 
82 óbitos e 406 casos.

Coletivos e organizações 
da sociedade civil se uniram e 
lançaram o Painel Unificador 
Covid-19 nas Favelas. O grupo 
já contabilizou 751 óbitos em 36 
comunidades do Rio e diz que o 
número de casos chega a 5.410 
desde o início da pandemia. São 
levadas em conta autodeclara-
ções de sintomas da doença.

Os movimentos sociais 
— são pelo menos 14—, rece-

beram apoio da Fiocruz e de 
agentes internacionais para 
produzir o próprio painel. A 
plataforma, que permite re-
latos de agentes comunitá-
rios sobre casos suspeitos de 
contaminação, mostra, por 
exemplo, que o Complexo do 
Alemão contabiliza 37 óbitos e 
339 casos confirmados da do-
ença. Nos dados da prefeitura, 
o local tem três mortes e dez 
ocorrências da doença.

Na Rocinha, foram 308 casos 
e 62 óbitos, de acordo com o 
Painel Unificador Covid-19 nas 

Favelas contestam dados oficiais de mortes pelo coronavírus 
em comunidades do Rio e criam painel próprio

Coletivos e organizações da sociedade civil  lançaram o Painel Unificador nas Favelas

Vacinas avançam no mundo e podem ficar prontas em breve 
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Corrida
Outro laboratório chinês tam-

bém está na corrida por uma va-
cina contra o novo coronavírus. 
A farmacêutica Sinovac desen-
volve a Coronavac, em parceria 
com o Instituto Butantã e já re-
aliza testes em voluntários no 

Brasil. De acordo com o gover-
nador de São Paulo, João Doria 
(PSDB), porém, as doses para 
uso geral só devem ser produzi-
das no início de 2021.

Outro imunizante experimen-
tal que está em testes no Brasil é o 
AZD1222, desenvolvido pela Uni-

versidade de Oxford com a farma-
cêutica AstraZeneca. Já as farma-
cêuticas Pfizer e BioNTech devem 
entregar ao menos 100 milhões de 
doses de uma vacina contra o co-
ronavírus até o final do ano, mas a 
quantidade já foi inteiramente con-
tratada pelos Estados Unidos.

84.082

Favelas da última segunda-fei-
ra. No Painel Rio Covid-19, da 
prefeitura, até a mesma data, 
os números das Regiões Admi-

nistrativas majoritariamente 
formadas por favelas também 
eram menores. Na Rocinha, ha-
via 271 infectados e 48 vítimas.
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i n c e r t e z a 
que ronda 
o retorno 
às aulas das 
escolas par-
ticulares a 
partir de 3 
de agosto — 
pais, espe-
cialistas e os 
próprios co-

légios discutem se o momento 
é o mais adequado —, ganhou 
um agravante. Um dia após a 
prefeitura detalhar as medidas 
de segurança a serem adotadas 
na volta, que começará pelas 
turmas de 4º,5º,8º e 9º anos 
e será voluntária, o governo do 
estado publicou decreto proi-
bindo as atividades letivas pre-
senciais até 5 de agosto.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSQueda de braço

A
De manhã, interlocutores 

do secretário estadual de Edu-
cação, Pedro Fernandes, che-
garam a dizer que ele estudava 
entrar na Justiça contra a deci-
são da prefeitura. À tarde, po-
rém, a informação foi desmen-
tida oficialmente pela pasta.

Em vídeo divulgado numa 
rede social, Fernandes foi taxa-
tivo. Segundo ele, estudantes 
só entrarão nas escolas quando 
o estado estiver com bandeira 
verde, indicando pouquíssimo 
risco de contaminação. Atual-
mente, a capital e a maioria dos 
municípios estão com bandeira 
amarela, de risco baixo.

— É muito importante dizer 
que está mantida a decisão da 
Secretaria estadual de Educa-
ção de só retornarem as aulas 

Impasse na volta às aulas no 
Rio: governador e prefeito
fazem ‘guerra de decretos’

Foto: Roberto Moreyra / Extra

Colégio Marista se prepara para a volta as aulas, com menos carteiras e maior distanciamento

A Câmara dos Deputados apro-
vou nesta quarta-feira (22) uma 
medida provisória (MP) autori-
zando a União a repassar até R$ 16 
bilhões a estados 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 promo-
ver o equilíbrio socioeconômico 
entre eles. Os repasses são feitos 
com base no número de habitan-
tes e na renda per capita.

O Congresso já havia apro-
vado uma lei, que começou a 
valer em maio, com as regras 
para que a União garantis-
se que não haverá queda na 
verba destinada aos fundos 
de participação (veja no ví-
deo abaixo). Agora, a Câmara 
aprovou a MP que autoriza a 
liberação 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: Roberto Moreyra / Extra

quanto tivermos a bandeira 
verde, ou seja, o maior nível de 
segurança. Cabe à prefeitura 
apenas decidir sobre aquilo que 
é de sua responsabilidade, que 
é a educação infantil, segundo 
a Lei de Diretrizes e Bases e a 
própria Constituição estadual — 
afirmou o secretário.

Já a Secretaria municipal 
de Educação diz que os mu-
nicípios têm autonomia para 
definir medidas, conforme 
suas realidades.

O desentendimento entre 
município e estado pode atra-
palhar a retomada. Segundo 
Gustavo Kloh, professor da FGV 

Direito Rio, é preciso haver con-
senso entre ambos para a volta 
às aulas, já que a competência é 
compartilhada.

— Ambos têm que autorizar. O 
município é a autoridade fiscali-
zadora do estabelecimento, mas 
o aspecto educacional é fiscaliza-
do pelo estado — explica.

C r i v e l l a  d i z  t e r  d e s q u a l i f i c a d o  I a b a s  p o r 
n ã o  a t i n g i r  5 0 %  d a s  m e t a s  p r o p o s t a s 

 A Prefeitura do Rio infor-
mou que o Instituto de Aten-
ção Básica e Avançada à Saúde 
(Iabas) foi desqualificado pelo 
prefeito Marcelo Crivella "após 
um processo com ampla defe-
sa" porque a Organização Social 
(OS) não atingiu 50% das metas 
propostas no contrato de ges-
tão. De acordo com uma nota 
divulgada nesta quinta-feira, o 
motivo da desqualificação foi 
"má gestão dos recursos públi-
cos, gerando desassistência aos 
usuários". O Iabas foi também 
multado em R$ 27,9 milhões, 
informou a prefeitura.

A nota frisa ainda que Cri-
vella herdou a contratação do 
Iabas da gestão de Eduardo 
Paes. E informa, também, que 
a desqualificação da OS foi 
publicada no Diário Oficial do 
município no dia 25 de abril de 
2019, destacando que o insti-
tuto "não tem mais contratos 
com a gestão municipal".

O Iabas é alvo de uma opera-
ção do Ministério Público e da 
Polícia Civil nesta quinta-feira. A 
ação visa a prender responsáveis 
por supostos desvios de R$ 6,5 
milhões em contratos da OS com 
a Prefeitura do Rio.Deputados terão a chance de contemplar seus estados e municípios com obras

Prefeito Marcelo Crivella: Não atingiram nem 50 por cento das metas

Foto: Divulgação
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epois de 
um dia mar-
cado pela 
volta das 
longas filas 
às agências 
da Caixa 
E conômica 
Federal, por 
conta do 
bloqueio de 

poupanças sociais digitais — 
usadas para o pagamento do 
auxílio emergencial —, o pre-
sidente do banco, Pedro Gui-
marães, informou que aqueles 
que tiveram as contas bloque-
adas por suspeitas de fraude 
deverão seguir o cronograma 
de pagamento do benefício, 
por mês de nascimento, para 
fazer a regularização de seus 
cadastro nas agências bancá-

D
rias. Nesta quarta-feira (dia 
22), Guimarães informou ain-
da que aqueles que tiveram o 
acesso suspenso por apresen-
tarem inconsistências cadas-
trais sequer precisarão ir ao 
banco, podendo revalidar o 
cadastro por meio do aplicati-
vo Caixa Tem.

“Temos um grupo com 
suspeita de fraude: 51% das 
contas bloqueadas. Neste 
caso, o cliente precisa pro-
curar uma agência para des-
bloquear (a poupança social 
digital). São as contas com 
suspeita de fraude e aquelas 
que já sofreram fraude. Te-
mos um segundo grupo, com 
49% desses que foram blo-
queados, com uma inconsis-
tência cadastral. O que deve 
ser feito (neste csao) é um 

Profissionais da área da saú-
de que trabalham nos hospitais 
da rede estadual, realizam, na 
manhã desta quinta-feira, uma 
manifestação para cobrar salá-
rios atrasados, em frente à sede 
da Secretaria de Estado de Saúde 
(SES). Segundo a vice-presiden-
te do Sindicato dos enfermeiros, 
Líbia Bellusci, o atraso no salário 
de trabalhadores de algumas 
unidades chega a quatro meses.

Enfermeiros e técnicos de 
enfermagem, iniciaram, nesta 
quinta-feira, uma greve. “Quan-
do não tem salário, é greve”, 
afirmou Líbia.

Com cartazes e cantos, os pro-
fissionais cobraram respostas do 
secretário estadual de saúde, Alex 
Bousquet.

“Alguns estão há quatro meses 
sem salários, e nunca saíram da 
luta pela vida, em defesa da po-
pulação. E é essa resposta que nos 
dão? A gente só quer os nossos sa-
lários, não aguento mais ver essa 
situação. É uma secretária que 
está sempre envolvida em cor-
rupção. É muita roubalheira”, de-
clarou Monica Armada, presiden-
te do sindicato dos enfermeiros.

Com salários atrasados, profis-
sionais de Saúde do Rio protes-

tam em frente à sede da Secretaria 
de Estado de Saúde (SES)

Rio - Profissionais da área 
da saúde que trabalham nos 
hospitais da rede estadual, rea-
lizam, na manhã desta quinta-
-feira, uma manifestação para 
cobrar salários atrasados, em 
frente à sede da Secretaria de 
Estado de Saúde (SES). Segun-
do a vice-presidente do Sin-
dicato dos enfermeiros, Líbia 
Bellusci, o atraso no salário de 
trabalhadores de algumas uni-
dades chega a quatro meses.

Enfermeiros e técnicos de 
enfermagem, iniciaram, nes-
ta quinta-feira, uma greve. 
“Quando não tem salário, é gre-
ve”, afirmou Líbia.

Com cartazes e cantos, os 
profissionais cobraram respos-

Enem do B em: Projeto distribui apostila com 
conteúdo da prova a alunos sem internet

Profissionais da Saúde fazem protesto 
para cobrar salários atrasados no Rio

Eles sabem o valor do sonho 
de chegar a uma universidade. 
E o quanto a quarentena tor-
nou isso distante para alunos 
de escolas públicas, que não 
estão tendo aulas on-line e, em 
sua maioria, não têm acesso à 
internet. Para tentar ajudá-los 
a se preparar melhor para o 
Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem), os irmãos Daniel e 
Francisco Carvalho, de 18 anos, 
criaram o projeto Enem do Bem.

A iniciativa tem por objetivo 
distribuir apostilas com todo o 
conteúdo cobrado na prova em 
comunidades. Eles começaram 
pela Maré, onde descobriram que 
quase a metade dos 240 alunos 
do pré-vestibular Rede de Sabe-
res, da ONG Redes da Maré, não 
tinha internet em casa.

— Eu me senti no dever de 
ajudar essas pessoas. Conse-
guimos 25% de desconto com 
a empresa que produz as apos-
tilas (cada uma saiu a R$ 110) e 
arrecadamos com amigos e fa-
miliares a verba necessária para 
cobrir os custos — conta Daniel, 
morador do Leblon e aluno do 
3º ano da Escola Alemã Corco-
vado.

As apostilas doadas pelo 
Enem do Bem chegaram no 
último dia 3 à sede do pré-ves-
tibular Rede de Saberes, na 
Maré, que está sem aulas desde 
meados de março. E serviram 
como um alento em meio à falta 
de perspectivas na pandemia, 
relata a assistente social Luana 
Silveira, ex-aluna e hoje coorde-
nadora do curso.

Profissionais de Saúde do Rio protestam em frente à sede da Secretaria de Estado de Saúde (SES)

Entrega. Daniel (à esquerda) e Francisco com Luana, do Rede de Saberes

Estefan Radovicz / Agência O Dia

Foto:  Divulgação

novo acesso ao aplicativo 
para envio de documenta-
ção. Essa inconsistência ca-
dastral evita a necessidade 
de ida à agência e vai acele-

tas do secretário estadual de 
saúde, Alex Bousquet.

“Alguns estão há quatro meses 
sem salários, e nunca saíram da 
luta pela vida, em defesa da po-
pulação. E é essa resposta que nos 
dão? A gente só quer os nossos sa-
lários, não aguento mais ver essa 
situação. É uma secretária que 
está sempre envolvida em cor-
rupção. É muita roubalheira”, de-
clarou Monica Armada, presiden-
te do sindicato dos enfermeiros.

Com o cartaz “A saúde não 
quer aplausos! Queremos respei-
to a todos profissionais envolvi-
dos e nossos salários”, em mãos, 
a técnica em enfermagem Nilza 
de Azevedo, de 57 anos, também 
protestou. Ela havia sido contra-
tada para trabalhar no hospital de 
campanha do Maracanã.

rar a liberação do cadastro”, 
explicou Guimarães.

Na terça-feira, ele havia 
informado apenas que “cen-
tenas de milhares” de contas 

digitais haviam sido bloquea-
das, o que levou milhares de 
pessoas ao banco ontem. Na 
verdade, o bloqueio atingiu 
1,3 milhão de contas.

Depois de longas filas nas agências, Caixa 
avisa que metade das contas bloqueadas 
pode ser liberada pelo aplicativo 

Fila para entrar em agência da Caixa Econômica Federal em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira
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Ofertando diversos serviços, a unidade de nível intermediário é uma ponte entre atenção básica e a hospitalar

Policlínica Municipal de
Mesquita recebe cerca de 
12 Mil munícipes ao mês

nvestir em 
saúde sem-
pre foi uma 
p r i o r i d a d e 
do meu go-
verno. Nos 
ú l t i m o s 
quatro anos, 
eu e minha 
equipe, reali-
zamos a des-

centralização e expansão dos 
atendimentos, dando ao mes-
quitense a atenção básica para 
o cuidado contínuo. Essa é uma 
tática que não seria possível 
sem uma de nossas unidades 
principais, a Policlínica Munici-
pal Celestina José Ricardo Rosa.

Conhecida pelo mesquiten-
se, essa é uma unidade de nível 
intermediário no SUS – entre a 
atenção básica e a hospitalar – 
destinada ao desenvolvimento 
de saúde especializada para o 
cidadão, auxiliando na promo-
ção e recuperação do bem-es-
tar. Apesar de sua importância, 

I
foi abandonada pelo poder pú-
blico em outros governos, o que 
afetou o atendimento na cidade 
até sua atual configuração.

 Buscamos uma nova reali-
dade, trabalhamos na manu-
tenção do local e realização de 
novos exames. Hoje, a unidade 
é responsável pela média de 
6 mil atendimentos por mês, 
assistindo o mesquitense nas 
mais diversas áreas, como an-
giologia, oftalmologia, cardiolo-
gia, hematologia, neurologia e 
mais. Além de contar com exa-
mes difíceis de ser encontrados 
no setor público, como Endos-
copia Nasal, Videolaringos-
copia, Endoscopia Digestiva, 
Escleroterapia – usada no trata-
mento para varizes – e Ultrasso-
nografias, todos procedimentos 
realizados gratuitamente em 
nossa cidade.

Estes serviços funcionam, 
principalmente, porque temos 
o auxílio das unidades de aten-
ção primária em Mesquita. Nas 

Clínicas da Família, UBS’S e de-
mais unidades municipais, os 
moradores recebem o primeiro 
atendimento, sendo encami-
nhados para a Policlínica apenas 
em casos de necessidade, por 
guia de referência e contra-refe-
rência via sistema de regulação.

Mais programas
Outros programas tam-

bém passaram por expansão, 
como foi o caso do Centro de 
Especialidades Odontológicas 
(CEO). Aplicamos novas for-
mas de atender o mesquitense, 
indo além das consultas odon-

tológicas que eram oferecidas 
na policlínica. Atualmente, o 
local atende 1.400 mesquiten-
ses por mês, oferecendo cuida-
do especializado e abrangendo 
as peculiaridades de cada pa-
ciente. Lá são feitas, por exem-
plo, próteses dentárias de for-
ma gratuita e temos um setor 
exclusivo para o atendimento 
de pacientes com necessida-
des especiais.

As melhorias acompanha-
ram, ainda, os programas do 
Centro de Especialidades da 
Mulher, Criança e Adolescente 
de Mesquita (CEMCAM) – pre-

venindo mulheres em ques-
tões como câncer de mama 
e colo do útero – e Centro de 
Especialidades em Fisiotera-
pia e Reabilitação (CEFIR), tra-
balhando com a Fisioterapia 
Geral, Acupuntura, Terapeuta 
Ocupacional e outros.

Cerca de 12 mil mesquiten-
ses buscam a Policlínica, todos 
os meses, para prosseguir com 
o cuidado contínuo que nosso 
município oferece. Reafirman-
do nosso compromisso com a 
cidade e com o morador, dando 
qualidade de vida com serviços 
que funcionam.

A presidente da Fundação 
de Desenvolvimento Social de 
Belford Roxo (Funbel), Clarice 
Santos, se reuniu esta semana 
com o diretor de Identificação 
Civil do Detran, Pedro Thomp-
son, e seu assessor Cristiano 
Barboza. Thompson anun-
ciou que o posto do Detran na 
Funbel será reaberto no próxi-
mo dia 21/07 para emissão de 
carteiras de identidade.

O atendimento se dará de 
forma gradual e reduzido a 
50%. Na primeira semana, de 
21 a 24 de julho, serão atendi-
das as prioridades como ges-
tantes, idosos (maiores de 60 
anos), pessoas com deficiên-
cia e aqueles que estejam em 
tratamento de saúde. Mesmo 
os postos do Detran ainda não 
estarem aptos para funciona-
mento em virtude da pande-
mia, foi concedida a autoriza-

ção para reativar os serviços da 
unidade da Funbel.

Os interessados devem com-
parecer das 8h às 16, na sede da 
Funbel (Rua Adélia Sarruf, 39, 
bairro Areia Branca) com certi-
dão (original) e comprovante 
de residência. Os números de 
outros documentos podem ser 
incluídos na carteira de identi-
dade, mas são opcionais.

 Para os casos que não são 
prioridades, os dias de agenda-
mento serão divulgadas na pá-
gina da Funbel: facebook.com/
FUNBELOFICIAL.

Desde que começou a pan-
demia, os postos do Detran 
estão fechados para emissão 
de primeira e segunda via de 
Identidade, funcionando ape-
nas a sede para atendimentos 
emergenciais. Recentemente, 
as agências dos Poupa Tempo 
de São João de Meriti, Caxias e 

Posto do Detran na Funbel 
voltou a emitir carteira de 
identidade desde de 21 

Pedro Thompson, Clarice Santos e Cristiano Barboza definiram a volta do posto do Detran na Funbel

Bangu foram as únicas autoriza-
das a funcionar, retomando seus 
serviços gradativamente.

  Clarice Santos destacou 
que o retorno do funciona-
mento do posto do Detran na 
Funbel irá colaborar muito 
para diminuir as necessida-
des dos moradores de Belford 
Roxo por causa da proliferação 
do coronavírus. “Estamos pre-
ocupados com a dificuldade 
que a população do município 

Foto: Divulgação

vêm encontrando para conse-
guir emitir seu documento de 
identificação. Esse entendimen-
to com o Detran nos propicia 
atender quem nos procura em 
um momento tão delicado como 
esse para obter a identidade”, 
concluiu a presidente da Funbel.

 Pedro Thompson enfatizou 
que a presidente Clarice Santos 
apresentou fotos e relatórios, 
justificando que o posto está pre-
parado para abrir com todos os 

cuidados necessários. “Diante do 
que nos foi apresentado, resolve-
mos abrir a unidade do Detran na 
Funbel, pois Belford Roxo é um 
município com um grande núme-
ro de habitantes”, resumiu. “Nós 
do Detran, estaremos aqui sem-
pre dispostos a colaborar e chega-
mos à conclusão de que Belford 
Roxo já está preparado para voltar 
a emitir primeira e segunda via da 
carteira de identidade”, comple-
tou o assessor Cristiano Barboza.



g e n t e s 
da 52ª 
DP (Nova 
I g u a ç u ) 
p r e n d e -
ram em 
f l a g r a n t e  
um ho-
mem que 
se pas-
sava por 

biomédico, no centro de 
Nova Iguaçu. A ação é um 
desdobramento de uma 
investigação que apura 
denúncias do Conselho 
Regional de Biomedicina 
(CRBM) e de postagens em 
redes sociais.
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A
A apuração apontou que  

o homem se passava por 
médico e realizava proce-
dimentos invasivos,  como 
incisão ou inserção de um 
instrumento no organis-
mo. Foi constatado ainda 
que ele fez diversos proce-
dimentos desta natureza, 
como cortes e micro cirur-
gias nos órgãos genitais, 
prometendo aumentar o 
órgão genital masculino e 
modelar a genitália femini-
na. Ele foi preso pela prá-
tica do crime de exercício 
ilegal da medicina e por 
crime ambiental (descarte 
de lixo infectante em desa-

Falso biomédico que realizava 
procedimentos cirúrgicos em órgãos 
genitais é  preso em Nova Iguaçu

Foto: Reprodução

Mais de 100 mil reais em medicamentos apreendidos em  Nova Iguaçu

Policiais da Delegacia de 
Repressão às Ações Crimi-
nosas Organizadas (Draco) 
prenderam em flagrante, na 
manhã desta quinta-feira, o 
casal de milicianos Carlos 
Eduardo Cirino Santanna, 
conhecido como Negão, de 
43 anos, e Rosane Moreira da 
Silva da Conceição, a Tia, 38. 
Os dois são apontados como 
chefes de um grupo parami-
litar que age em Porto das 
Caixas, Itaboraí, na Região 
Metropolitana do estado.

Os dois foram capturados 
no Recreio dos Bandeirantes, 
na Zona Oeste da capital, a 
mais de 80 km de onde atu-
am. Eles foram acordados e 
tiveram que sair da cama e se 
jogar no chão quando foram 
abordados pelos agentes. Tia 
já havia sido presa durante 
uma megaoperação contra a 
milícia da região há um ano.

De acordo com o delegado 
William Pena Jr., titular da 
Draco, Negão e Tia controlam 
com "mãos de ferro" a milí-
cia de Porto das Caixas, pra-
ticando diversos homicídios 
para impor suas regras, in-
clusive com sessões públicas 
de tortura. Rosane gerencia 
a parte financeira do bando 
e controla as armas da qua-
drilha, comandando cerca de 

sete mulheres, que são res-
ponsáveis por percorrer as 
ruas atrás do "recolhe".

O bando consegue arreca-
dar até R$ 200 mil por mês, 
cobrando taxas de morado-
res, comerciantes, motota-
xistas, empresas de telefonia 
e Internet e até escolas. De 
10 mil a R$ 15 mil são reser-
vados todo mês para inte-
grantes do grupo que estão 
presos.

DENÚNCIA
O casal de milicianos foi en-

contrado após informações re-
passadas pelo Disque Denún-
cia (21-2253-1177) à Draco. A 
entidade oferecia R$ 1 mil para 
quem desse notícias que levas-
sem a prisão de cada um deles.

Carlos Eduardo tinha dois 
mandados de prisão preven-
tiva em aberto contra ele, 
pelos crimes de homicídio 
e organização criminosa. Já 
Rosane tinha quatro man-
dados de prisão pendentes, 
por organização criminosa, 
homicídio e milícia privada. 
Além disso, os dois ainda 
respondem por outros cri-
mes como roubo, lesão cor-
poral e ocultação de cadáver.

"Tal prisão tem cunho ex-
tremamente relevante no 
combate às milícias no Esta-
do do Rio de Janeiro. A Draco 
informa que todos aqueles 
que, direta e indiretamente 
participem da milícia, serão 
responsabilizados", destaca 
o delegado.

Draco prende no Recreio casal que lidera milícia de Itaboraí
Foto: Reprodução

cordo com normas legais).
No local, foram apreendi-

dos ainda diversos materiais 
de uso exclusivo de médicos, 
como lâmina de bisturi, fios 
de sutura, produtos para pre-

enchimento, botox, enzimas 
emagrecedoras, produtos 
de fins estéticos vencidos, 
assim como produtos proi-
bidos pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (AN-

VISA), esteróides anaboli-
zantes de uso animal, dentre 
outros. No momento da pri-
são, ele se apresentou como 
fisioterapeuta e estudante 
de biomedicina.

Operação conjunta desarticula maior quadrilha  
de roubo e clonagem de veículos do estado

Policiais da 17ª DP (São Cristó-
vão) desencadearam, nesta quin-
ta-feira (23/07), em conjunto com 
o Grupo de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Organizado 
(GAECO) do MPRJ e da Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) a Operação 
Magnatas com o objetivo de pren-
der integrantes da maior quadri-
lha de clonagem de veículos no 
estado. Na ação, quatro pessoas 
foram presas e três conduzidas 
para esclarecimentos, um carro 
clonado foi apreendido e um des-
manche interditado.

De acordo com as investiga-
ções a quadrilha tinha como base 
os morros do Turano e Paula Ra-
mos, no Rio Comprido, zona Norte 
do Rio. Os integrantes possuíam 
funções específicas dentro da or-
ganização, como clonagem de ve-
ículos, venda, roubo, receptação, 
adulteração de sinal identificador 
de veículo automotor (clonagem), 
falsificação de documento, nego-
ciação ilegal de armas de fogo, en-
tre outros. Os criminosos teriam 
praticado mais de 100 roubos de 
automóveis por ano num valor 
aproximado de R$ 5 milhões.

A apuração apontou que o es-
quema funcionava com parte do 
bando encomendando veículos 
aos responsáveis por praticarem 
roubos na região da grande Tijuca, 

Centro, Botafogo, além de outros 
bairros das zonas Norte e Sul. Após 
os roubos, os veículos eram total-
mente adulterados, passando a 
ostentar placa, número de chassi, 
numeração do motor e até docu-
mento em papel original para dar 
mais veracidade a fraude.

Após a adulteração dos car-
ros, os criminosos ofereciam os 
veículos por preços bem abaixo 
do mercado aos receptadores, in-
clusive para outros estados. Em 
alguns casos, o bando conseguia 
os compradores  para um veículos 
específico que era encomendado 
aos roubadores e posteriormente 
clonado.  Dentre os diversos veícu-
los roubados e adulterados muitos 
eram considerados de luxo.

Rosane Moreira da Silva da Conceição, a Tia

Foto: Reprodução
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Africa-Brasil Foto: Divulgação

sse projeto é 
um sonho da 
cantora desde 
de 2011. Afri-
ca×Brasil ,Bra-
sil×África, que já 
esteve no conti-
nente africano 
e tenta uma 

proximidade entre os dos conti-
nentes de forma cultura devido a 
relação de musical que acontece 
nas periferias aqui e na áfrica.

O projeto tem por objetivo a 
troca Cultural da música do gue-
to entre os países. 

 Através
da Oficina Sonhos Vilma 

Rosa Cultura Brasileira ela 
pretende extrair dos jovens 
talentos, invisíveis diante 
do mundo essa química per-
feita que só o povo do gueto 
tem. Vilma Rosa é apaixona-
da pela alegria do povo. Pela 

Vilma Rosa pretende aproveitar 
quarentena para trabalhar o 
projeto de intercâmbio cultural 
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cultura natural e sem más-
caras.  Ela acredita que esse 
projeto irá abrir outras por-
tas para música do gueto 
pro mundo.

 Ela
conta com a parceria do Mc 

Ghetto Son, amigos de longas 
datas para realização desse novo 
desafio em sua carreira

Vilma
Rosa diz que viver uma 

vida sem olhar o que está 
acontecendo nas laterais; 

nos becos e ruelas, significa 
não existir quanto ser hu-
mano. É preciso cuidar das 
pessoas, resgatar a  vida e a 
esperança através dos jovens 
e crianças. Não podemos dei-
xar a sociedade solitária de 
calor e afeto humano.

Meu nome é Caroline Aguiar, 26 anos capixaba nascida na capital Vitória ,sou descendente de italianos 
e   moro em Vila Velha ,Espírito Santo.  . Sou uma pessoa doce, carinhosa, mas exclui de vez da minha vida 
quem me decepciona... Tenho ensino superior incompleto . Meu perfume predileto é da linha Channel e 
sobre alimentação, como de tudo, apenas respeitando a minha dieta.Conquistei o título de Musa do Ve-
rão em 2018 . Já posei  para diversas revistas masculinas e fiz diversos ensaios temáticos para o Brasil .Fiz 
o seu mais ousado e sensual conjunto de toda minha carreira que foi para o Diamond Brazil . 

A luz bate no espelho e re-
flete o que você não quer ver, 
reflete medos, inseguranças, 
reflete desilusões e cicatrizes. 
Mas como mudar esse refle-
xo? Como enxergar as ale-
grias, as conquistas, os obstá-
culos superados? Para isso, só 
há um caminho: o autoconhe-
cimento. E é a importância de 
se entender, se perdoar e se 
respeitar que o duo VENVS 
apresenta seu mais novo sin-
gle “Reflexo” que está em to-
dos os aplicativos de música. 
A faixa, que também é apre-
sentada com clipe, faz parte 
do álbum “Sinergia” que con-
tará com mais sete canções 
inéditas e duas regravações. 

Com produção de Jeff Pina, 
“Reflexo” traz em sua letra a 
jornada pela busca do auto-
conhecimento, a descoberta 
de sentimentos, de medos e 
forças e dá própria luz interna 
que gerou o reflexo e todas as 
suas dúvidas e belezas. O cli-
pe, roteirizado, gravado e di-
rigido pelo duo, explora todas 
essas incertezas e caminhos 
de autodescoberta como a so-
lidão de uma estrada vazia, a 
visão ao se olhar no espelho, 

VENVS exalta a busca pelo
autoconhecimento em “Reflexo”

Foto: Divulgação

CCulturando ulturando 
contato@jornalpovo.com.br
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@ carolineaguiaroficial@ carolineaguiaroficial

a dança que liga o corpo 
à alma, com cada detalhe 
de imagem, desde as co-
res da paisagem até as ex-
pressões do duo, ligando a 
uma jornada interna e se 
conectando com a letra.

Este é o primeiro lan-
çamento do álbum “Si-
nergia” do duo que além 
de tratar como temas de 
autoconhecimento e des-
cobertas, ainda traz para 
o foco relacionamentos 
e amor, próprio e com o 
outro. No total, o projeto 
conta com oito canções 
inéditas, duas regravações 
e clipes que contam uma 
única história.
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Fred virou garoto-propaganda para o programa de sócio-torcedor do Fluminense 

Efeito Fred? Fluminense alavanca 
sócios e triplica faturamento com 
venda em lojas oficiais após junho

volta de Fred 
ao Flumi-
nense ainda 
não deu re-
sultado em 
campo, mas 
fora das qua-
tro linhas 
pode já estar 
m o s t ra n d o 
benefícios. O 

retorno do ídolo foi anunciado 
no último dia de maio e, coinci-
dência ou não, a partir de junho o 
clube alavancou o número de só-
cios-torcedores e multiplicou seu 
faturamento com vendas de pro-
dutos nas lojas oficiais. Isso tudo 
em meio à pandemia do novo 
coronavírus e o quadro ainda crí-

A
tico no Brasil – país teve média de 
1.052 mortes por dia na semana.

De acordo com números de 
seu portal de transparência no 
site oficial, o Fluminense teve 
um faturamento com as lojas 
em junho de R$ 110.632,05. 
Quase três vezes mais do que 
havia sido o seu melhor mês de 
comercialização em 2020, que 
era janeiro com R$ 43.427,22. O 
lançamento dos novos unifor-
mes no início de maio, com pre-
ços de R$ 169,90 a R$ 259,90, 
também ajudou a aquecer a 
procura da torcida por camisas 
e outros produtos oficiais.

Com relação ao programa de 
sócios, o Fluminense adiou o 
lançamento dos novos planos 

de 2020 devido à pandemia. Mas 
mesmo diante da crise financeira 
que atravessa o país o número de 
adesões foi maior do que de can-
celamentos. Em 24 horas após 
o anúncio do Fred, o clube teve 
cerca de mil novas adesões. E em 
junho, torcedores fizeram uma 
campanha de mobilização para 

aumentar a quantidade de asso-
ciados: em um mês, o total saltou 
de 26.896 para 33.765.

Com a dificuldade de buscar 
patrocínios no mercado, o pro-
grama de sócio-torcedor é tra-
tado como carro-chefe da atual 
gestão. Presidente do Fluminen-
se, Mário Bittencourt afirmou 

em coletiva no início do ano 
que iniciou o mandato em ju-
nho com apenas nove mil sócios 
adimplentes e fechou 2019 com 
23 mil. A meta da diretoria é che-
gar aos 50 mil, que com tíquete-
-médio de R$ 40 darão uma ren-
da mensal de aproximadamente 
R$ 2 milhões ao clube.

Em meio ao noticiário sobre 
reforços e, ao mesmo tempo, 
salários atrasados no Botafo-
go, o técnico Paulo Autuori 
resolveu se manifestar publi-
camente para explicar a polí-
tica de contratações recente. 
O treinador defendeu que, 
mais do que a vinda de novos 
nomes em grande quantidade, 
o clube precisa investir na for-
mação de jogadores.

- Não gostaria da vinda de 
jogadores apenas para dar 
satisfação à torcida ou à im-
prensa e fechar espaço para 
os mais novos que são forma-
dos no clube. Me recuso a fa-
zer isso. Enquanto eu estiver 
aqui, esse tipo de contratação 
acabou. Não vou permitir 
porque acredito no trabalho, 
na qualificação do trabalho. 
Não é só a vinda de jogado-
res. Que os valores sejam 
convertidos para melhorar o 
clube em termos estruturais 
- disse à Botafogo TV.

- Não quero trabalhar ape-
nas na contratação de novos 
jogadores. Meu trabalho é para 
o desenvolvimento de joga-
dores, novos talentos. O clube 
necessita dos trabalhos dos 
profissionais nesse sentido. 

Dentro dessa perspectiva, es-
tamos fazendo um integração 
especialmente com o sub-20. 
Vários jogadores, treinador, 
preparador físico. A intenção 
é, quando as coisas voltarem 
minimamente ao normal, ter 
uma integração de todo o fu-
tebol do clube - emendou.

Autuori garantiu que não 
pediu novas contratações 
e se planeja para disputar 
o Brasileirão com o elenco 
atual e os quatro reforços fe-
chados nos últimos dias: os 
laterais Victor Luis e Kevin, 
o zagueiro Rafael Forster e o 
atacante Kalou.

Para o treinador, o Bota 
precisa investir em mais in-

fraestrutura no profissional 
e na base. Além de honrar o 
compromisso com jogadores 
e demais funcionários de pa-
gar salários em dia.

- Estamos no caminho cer-
to e agradeço muito à direção. 
Sei do esforço diário para pro-
porcionar aquilo que é obriga-
ção dos clubes, pagar salários 
em dia. Isso é fundamental, 
será o grande reforço que nós 
teremos. É o que foi proposto 
desde o final da temporada 
passada, eu ainda não estava 
aqui. Serei o guardião disso. 
Não posso aceitar que se gas-
te dinheiro com contratações 
enquanto as coisas não estão 
ajustadas no dia a dia.

Paulo Autuori explica política de contratações 
e pede salários em dia no Botafogo

Foto: André Durão

Benfica crê que pode tirar Gerson e 
Bruno Henrique do Flamengo com 
R$ 237 milhões, diz jornal português

Depois de ter acertado com 
Jorge Jesus como novo técnico, 
o Benfica pode tirar ainda dois 
jogadores do Flamengo. Isso por-
que o clube está confiante de que 
pode contratar Gerson e Bruno 
Henrique por 40 milhões de eu-
ros (R$ 237 milhões na cotação 
atual), segundo informações do 
jornal português O Jogo.

A publicação aponta que as 
Águias pretendem pagar essa 
quantia de forma parcelada, o que 
não agrada aos rubro-negros.

O presidente do clube portu-
guês, Luis Filipe Vieira, estaria 
conversando com o vice-presi-
dente de futebol dos cariocas, 
Marcos Braz.

Jesus assinou um contrato 
de três anos com o Benfica e 
retorna ao clube com promes-
sas de alto investimento para 
montar um grande time.

Os Encarnados ficaram com 
o vice-campeonato português e 
terão de disputar as fases prévias 
por um lugar nos grupos da Cham-
pions League.Técnico quer investimento em estrutura e trabalho de base

Jorge Jesus cumprimenta Bruno Henrique durante jogo do Flamengo

Foto: Getty Images


