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EVOLUÇÃO DA COVID-19 
NA BAIXADA

Até o dia 
30 de junho, 
de acordo 
com a Secre-
taria de Es-
tado de Saú-
de do Rio, a 
B a i x a d a 
F l u m i n e n -
se registrou 
17.234 casos 

confirmados de coronavírus e 
1.685 mortos. Com base nesses 
dados, Os números são de  um 
levantamento do número de pes-
soas que testaram positivo para a 
doença e de mortos na região nos 

D
últimos três meses (abril, maio 
e junho). Em abril, os casos con-
firmados eram 1.592. Em maio 
houve crescimento de 329% em 
relação ao anterior. Em junho, a 
alta foi de 52% em relação ao mês 
anterior e de 553% se comparado 
com o mês de abril. Foram 10.403 
novos casos, uma média de 13 
pessoas por hora.

Os municípios que mais au-
mentaram os casos confirma-
dos, em porcentagem, no mês 
de maio, foram Queimados 
(1770%), Seropédica (1570%), 
Paracambi (787%), Itaguaí 
(697%) e Magé (547%). 

Uma informação para a po-
pulação da Baixada Fluminense, 
em especial de Duque de Caxias, 
ficar em alerta. Um levantamento 
divulgado pelo Dados do Bem, 
ferramenta de monitoramento 
epidemiológico sobre a covid-19, 
mostrou que 26% dos testados 
na cidade pelo aplicativo deram 
positivo para o vírus.

O resultado foi obtido após 
uma amostra de 736 pessoas se-
lecionadas para realizar o exame 
imunosorológico, de um total de 
mais de sete mil que fizeram a au-
toavaliação pelo aplicativo desde 
o início do funcionamento em 

Duque de Caxias, em 10 de junho. 
Dos 191 contaminados até quinta-
-feira, a maior parte está na faixa 
etária entre 31 a 45 anos. Além dis-
so, homens e mulheres represen-
tam a mesma porcentagem.

Os dados divulgados não re-
presentam a real situação da ci-
dade, porque não foi realizada 
testagem em massa em todos que 
se cadastraram. Entretanto, as in-
formações por amostragem são 
um bom indicador para entender 
melhor como está a evolução da 
covid-19.

Na última semana, o Dados 
do Bem, desenvolvido pelo Ins-

tituto D´Or de Pesquisa e Ensino 
em parceria com a Zoox Smart 
Data, apresentou um estudo ge-
ral e mostrou que a Baixada Flu-
minense é a região com maior 
proporção de contaminados en-
tre quem realizou exames, com 
quatro bairros no topo da lista. 
Lote XV (Belford Roxo) lidera com 
58,82% de positividade entre os 
testados, seguido por Tomazinho 
(São João de Meriti), com 58,33%, 
Periquitos (Duque de Caxias), 
com 57,14%, e Santa Cruz da Serra 
(Duque de Caxias), com 54,55%.

Desde sexta-feira, Nova 
Iguaçu também deu início 

Em Duque de Caxias, 26% dos testados pelo 
'Dados do Bem' tinham covid-19

Para fazer a testagem, é necessário baixar o aplicativo, fazer o cadastro e precisa ser selecionado

No mês de junho, Queimados (passou de 935 para 695) e Paracambi (de 213 foi para 141) 

Foto: Divulgação/Rogerio Resende

No mês de junho, Queima-
dos (passou de 935 para 695) e 
Paracambi (de 213 foi para 141) 
foram as únicas cidades que 
registraram queda no número 
de casos, em relação ao mês 
anterior. Uma diminuição de 
25% e 33%, respectivamente. O 

ranking de casos da doença é li-
derado por Caxias (2003), Nova 
Iguaçu (1868), Magé (1053), Ita-
guaí (1029), São João de Meriti 
(970) e Belford Roxo (882). 

Em percentual, os muni-
cípios que mais registraram 
crescimento de casos con-

firmados em junho (com-
parando com o mês ante-
rior) foram: Itaguaí (214%), 
Guapimirim (151%), Niló-
polis (87%), Magé (85%), 
Duque de Caxias (80%), 
Belford Roxo (61%) e Sero-
pédica (60%).

aos testes rápidos em parce-
ria com o Dados do Bem. A 
ação acontece no campus da 
Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro (UFRRJ), a 
partir das 8h. A seleção é feita 

pelo próprio aplicativo por in-
teligência artificial, cruzando 
dados referentes aos sintomas 
apontados  na autoavaliação. 
Não haverá atendimento para 
quem não for escolhido.
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Ministério 
Público do 
Rio intimou 
a ex-esposa 
do presi-
dente Jair 
B o l s o n a r o 
Ana Cristi-
na Siqueira 
Valle para 
prestar de-

poimento no inquérito que in-
vestiga prática de rachadinha 
e uso de funcionários-fantas-
mas no gabinete do vereador 
carioca Carlos Bolsonaro (Re-
publicanos). Os investigadores 
esperam ouvi-la na próxima 
quinta-feira (09). Ana Cristina 
é mãe de Jair Renan, um dos 
filhos do presidente.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSInvestigação

O
Carlos Bolsonaro é alvo de 

uma investigação do Ministério 
Público do Rio desde o ano pas-
sado. Nesta semana, o MP do Rio 
informou que enviou 21 ações 
contra vereadores para a primei-
ra instância, depois de uma de-
cisão do Supremo Tribunal Fe-
deral. Antes, vereadores tinham 
foro privilegiado previsto na 
Constituição do estado do Rio, 
com direito a serem julgados por 
desembargadores. 

Ana Cristina Siqueira Valle foi 
chefe do gabinete de Carlos Bolso-
naro entre 2001 e 2008. Ela hoje 
trabalha no gabinete de um verea-
dor em Resende, no Sul Fluminen-
se, onde vive sua família. A  família 
dela aparece aparecem na investi-
gação sobre o esquema de “racha-

Ex-mulher de Bolsonaro 
é intimada a depor sobre
esquema de rachadinhas

Foto: Divulgação

Ana Cristina Siqueira Valle foi chefe do gabinete de Carlos Bolsonaro entre 2001 e 2008

O deputado estadual Ale-
xandre Knoploch (PSL-RJ) se 
envolveu em uma confusão 
na porta de um restaurante, na 
madrugada desta quinta-fei-
ra, em Brasília. O parlamentar 
é acusado de atirar contra um 
advogado de 39 anos, que foi 
atingido no pé. A vítima alega 
que Knoploch e outros dois de-
putados, um deles seria Rodri-
go Amorim (PSL-RJ), tentaram 
entrar em uma balada clandes-
tina, que descumpria as ordens 
das autoridades de saúde de 
isolamento social para evitar a 

proliferação do novo corona-
vírus, dando carteirada. 

Em sua defesa, o deputado 
afirma que reagiu a uma agressão 
ao tentar sair de um restaurante. 
Knoploch diz que foi agredido 
com socos pelas costas e, em se-
guida, derrubado no chão. O par-
lamentar diz que procurou a po-
lícia para o registro de ocorrência. 

De acordo com o cronogra-
ma do Distrito Federal, que 
determina a flexibilização das 
medidas de distanciamento 
em relação à pandemia, ba-
res e restaurantes só poderão 

abrir a partir do dia 15 de julho. 
Os estabelecimentos devem 
seguir algumas normas. Será 
proibido música ao vivo, bem 
como a realização de eventos. 

A Polícia Civil do Distrito 
Federal confirmou a ocorrên-
cia. O caso foi registrado como 
lesão corporal e está sendo 
investigado pela 1ª Delegacia 
Policial de Brasilia. O registro 
foi feito por volta das 5h. 

A vítima foi socorrida 
ao Hospital de Base (HBB), 
onde passou por cirurgia e 
segue internada.

Deputado Alexandre Knoploch é acusado de atirar 
em advogado durante confusão em Brasília

Deputado Alexandre Knoploch

Foto: Divulgação/Paulo A. Santos

dinhas” apurado pelo MP do Rio no 
gabinete do agora senador Flávio 
Bolsonaro (Republicanos-RJ). Mem-

bros da família que residiam em Re-
sende sacavam quase todo o salário 
que recebiam da Assembleia Legisla-

tiva do Rio para “repassar a outros in-
tegrantes da organização criminosa”, 
de acordo com documento do MP.

Sindicato dos Vigilantes e Empregados em Empresas 
de Segurança, de Vigilância, Cursos de Formação, e 
similares Intermunicipal de Mesquita e Nilópolis-RJ.CNPJ 
nº 04.250.677 /0001-39.  Edital de Convocação. Nos termos 
do Estatuto, convocamos toda categoria de trabalhadores do 
sindicato supra para a Assembléia Geral Extraordinária no dia 
14 de julho de 2020, 
Cito a Rua Raul, 70, sala 06 centro do município de Mesquita. 
(Praça da Telemar) Às 19:00 horas, e às 20:00 horas em 
segunda e última convocação, a fim de deliberar a seguinte 
Ordem do Dia: a) Apresentação e deliberação da proposta do 
sindicato patronal; b) Aprovação da paralisação coletiva da 
prestação de serviços da categoria, garantido um percentual 
mínimo de 30% do efetivo, por posto de trabalho, por tempo 
indeterminado (Data-base,Março /2020). As propostas 
estão disponíveis no site www.sindvig.org.br e nos perfis de 
facebook: Sindicato dos Vigilantes do RJ e Sindicato Vigilantes 
Mesquita. Serão respeitadas todas as medidas preventivas 
ao COVID-19, determinadas pela legislação, garantindo 
distanciamento social, utilização dos EPI`s e álcool 70% no 
ambiente da assembléia. RJ Mesquita, 02 de julho de 2020. 

Sebastião Aquino dos Santos – Presidente.

 

A presidente da Associação dos Ex e Empregados do Sistema 
Brasileiro de Poupança e Empréstimo. ADEEPE  CNPJ 
68.661.081/001-04, No uso das atribuições que lhe conferem 
os Estatutos, covoca os associados para a Assembleia Geral 
Extraordinária para Eleição da Direitoria e do Conselho Fiscal, 
com mandato para o período de 15 de agosto de 2020 a 14 
de agosto de 2025, à realizar-se na Av. Vieira Souto, 462/303 
Ipanema-Rj, no dia 10 de julho de 2020 de 10 horas às 12 
horas com maioria dos associados em primeira convocação 
ou 30 minutos depois com qualquer número de associados. 

Emília Maria de Oliveira Diretora da ADEEPE 
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Até agora, a força-tarefa já detectou que podem ter sido lavados dezenas de milhões de reais 

José Serra é denunciado 
por lavagem de dinheiro

O p e r a ç ã o 
Lava Jato em 
São Paulo 
denunciou, 
nesta sexta-
-feira (3), o 
senador José 
Serra (PSDB) 
e a filha dele, 
Verônica Al-
lende Serra, 

por corrupção. A Polícia Federal 
cumpriu oito mandados de bus-
ca e apreensão em São Paulo e no 
Rio de Janeiro.

Segundo informações do Mi-
nistério Público Federal (MPF), a 
Operação Revoada apura o fun-
cionamento de um esquema de 
lavagem de dinheiro no exterior, 
em favor de agentes políticos e 
outros operadores.

A denúncia indica que, entre 
2006 e 2007, José Serra se apro-
veitou de seu cargo e influência 
política para receber, da Odebre-
cht, pagamentos indevidos em 
troca de benefícios relacionados 
às obras do Rodoanel Sul. Milhões 
de reais foram pagos pela emprei-

A
teira por meio de uma sofisticada 
rede de offshores no exterior.

As investigações mostram 
que o empresário José Amaro 
Pinto Ramos e Verônica Serra 
constituíram empresas no exte-
rior, ocultando seus nomes. Por 
meio delas, os dois receberam 
os pagamentos que a Odebre-
cht destinou ao então governa-
dor de São Paulo.

Segundo o colunista da CNN 
Igor Gadelha, os advogados de 
José Serra ainda tentam ter acesso 
ao inquérito que baseou a denún-
cia. Interlocutores do parlamentar 
disseram que, por causa da pande-
mia do novo coronavírus, o docu-
mento estaria na casa do delegado 
que comandou a investigação.

De acordo com o MPF, José 
Amaro Pinto Ramos e Verônica 
Serra realizaram diversas trans-
ferêcias para dissimular a origem 
do dinheiro e o manteve em uma 
conta de offshore controlada, de 
maneira oculta, por Verônica até o 
fim de 2014, quando foram trans-
feridos para outra conta de titula-
ridade também oculta, na Suíça.

O presidente do Congresso Na-
cional, senador Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), enviou manifestação ao 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
relatando manobra adotada pelo 
governo Jair Bolsonaro para vender 
ativos da Petrobrás sem consultar 
o Legislativo. Segundo ele, a estatal 
estaria criando novas subsidiárias 
para burlar decisão da Corte.

Uma empresa subsidiária é uma 
espécie de subdivisão de uma com-
panhia - como a Transpetro e a BR 
Distribuidora, no caso da Petrobras.

Em junho do ano passado, o 
Supremo proibiu o governo de 
vender 'empresas-mães' sem aval 
do Congresso e sem licitação, per-
mitindo somente a privatização 
de subsidiárias sem consulta pré-
via ao Legislativo.

Para driblar a restrição, o Exe-
cutivo estaria 'fatiando' ativos da 
Petrobras em novas empresas, que 
seriam vendidas à iniciativa privada, 
esvaziando a estatal.

"Essas novas empresas serão 
criadas artificialmente com o ex-
clusivo propósito de propiciar a 
posterior venda direta ao merca-
do", afirmou Alcolumbre.

"A prática, se for levada a efeito 
de maneira gradual e contínua, 
abrirá caminho para que meros 
atos do Conselho de Administra-
ção da Companhia, do qual parti-

cipam, por óbvio, representantes 
do Poder Executivo, e não do Le-
gislativo, permitam o desmembra-
mento da 'empresa-mãe' em várias 
subsidiárias para, a seguir, alienar o 
controle de cada uma delas. Ao fim 
e ao cabo, por essa sistemática, será 
possível dispor, paulatinamente, 
de todo o patrimônio estratégico 
da empresa".

Bolsonaro escolhe Renato Feder para 
assumir Ministério da Educação

Alcolumbre avisa STF sobre 'manobra' do governo 
para vender ativos da Petrobrás O presidente Jair Bolsonaro 

escolheu o atual secretário de 
Educação do Paraná, Renato 
Feder, para comandar o Minis-
tério da Educação. Após a saí-
da de Abraham Weintraub da 
pasta, há duas semanas, Bolso-
naro já havia cogitado nomear 
Feder, e chegou a recebê-lo no 
Palácio do Planalto para uma 
conversa, mas na época o esco-
lhido foi Carlos Decotelli. En-
tretanto, a saída de Decotelli 
dias após a sua nomeação, por 
inconsistências em seu currí-
culo, abriu espaço novamente 
para Feder.

Após o encontro com Bolso-
naro, no dia 23 de junho, Feder 
disse ao GLOBO que o presi-
dente relatou esperar do MEC 
um apoio a estados e municí-
pios no uso de tecnologia para 
aulas remotas e na retomada 
de atividades presenciais. Bol-
sonaro teria dito ainda sobre 
importância de articulação so-

bre o novo Fundeb, principal 
fundo de financiamento da 
educação.

Feder foi alvo de duas denún-
cias do Ministério Público sob 
acusação de sonegação fiscal 
que totaliza R$ 22 milhões. O 
secretátio foi denunciado tanto 
pelo MP do Rio como pelo MP 
de São Paulo porque a empre-
sa da qual é sócio, a Multilaser, 
não teria recolhido os valores 
devidos de ICMS para os cofres 
públicos desses estados.

O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

Foto: José Cruz/Agência Brasil

Até agora, a força-tarefa já de-
tectou que podem ter sido lava-
dos dezenas de milhões de reais 
ao longo dos últimos anos. Com 
as provas colhidas até o momen-
to, o MPF obteve autorização na 
Justiça Federal para o bloqueio 
de cerca de R$ 40 milhoes em 
uma conta na Suíça. As investi-
gações seguem em sigilo. 

Em nota, a Odebrecht disse que 
"está comprometida com atuação 
ética, íntegra e transparente, cola-

bora com a Justiça de forma per-
manente e eficaz para esclarecer 
fatos do passado”.

O PSDB afirmou em sua conta 
no Twitter que "acredita no siste-
ma judicial do país e defende as 
apurações na utilização de recur-
sos públicos", mas destacou "que 
confia na história do senador José 
Serra e nos devidos esclarecimen-
tos dos fatos".

Serra não está em sua residên-
cia na capital paulista. Interlocuto-

res do senador informaram que o 
tucano se isolou com a família em 
uma casa no interior Bahia desde 
o início da pandemia de Covid-19.

Um dos mandados foi cumpri-
do nesta sexta em um endereço 
na Vila Nova Conceição, bairro 
nobre da capital paulista. No RJ, 
os policiais se dirigiram ao bairro 
do Leblon, zona sul da capital flu-
minense. Até o momento, não há 
informações sobre mandados de 
prisão sendo cumpridos.



a r q u i t e t a 
T h a y a n e 
Nunes da 
Silva San-
tos, de 28 
anos, foi 
morta por 
a s f i x i a -
m e n t o , 
no fim da 
tarde des-

ta quinta-feira, em Campo 
Grande, na Zona Oeste do 
Rio. O marido, apontado 
como principal suspeito 
do feminicídio, foi preso 
em Angra dos Reis, na Cos-
ta Verde, após se envolver 
em um acidente de carro, 
informou o "G1". Gilton 
Santos Pinto está interna-
do no Hospital Geral da Ja-
puíba sob custódia.

A
O crime aconteceu no 

apartamento em que o casal 
morava, num condomínio na 
Estrada Iaraquã. Foi a prima 
de Thayane que chamou a 
polícia ao perceber que ela e 
o marido estavam brigando. 
Quando chegaram ao local, 
agentes do 40º BPM (Cam-
po Grande) encontraram a 
arquiteta já morta. O mari-
do dela, segundo relatos de 
pessoas que moram no pré-
dio, fugiu logo após o crime. 
Ele trabalha com compra e 
venda de carros usados.

Amigos deixaram mensa-
gens de despedida no perfil de 
Thayane numa rede social:

"Meu Deus, inacreditável. 
Vá com Deus, Thay. Que os an-
jos te recebam. Será eterna na 
memória de todos!!!".

"Descanse em paz, Thay, 
que Deus possa confortar o co-
ração dessa família".
Acidente com sete vítimas

O acidente em que Gil-

Thayane Nunes da Silva Santos, de 28 anos, foi morta por asfixiamento

ton se envolveu enquanto 
fugia da polícia aconteceu 
na Rodovia Rio-Santos, na 
altura do bairro Monsuaba, 
informou o "G1". O suspeito 

bateu em outros dois carros. 
Além de Gilton, outras sete 
pessoas feridas - duas crian-
ças e cinco adultos. Uma das 
crianças já teve alta.

A menina Maria Alice de Frei-
tas Neves, de apenas 4 anos, que 
foi baleada na última terça-feira 
quando estava numa festa de 
aniversário na Ladeira das Pal-
mares, no bairro Vila Isabel, em 
Três Rios, no Sul Fluminense, 
não resistiu ao ferimento e mor-
reu na noite desta quinta-feira. A 
menina estava internada há dois 
dias no Hospital Adão Pereira 
Nunes, em Duque de Caxias, e 
já havia dado entrada em estado 
considerado gravíssimo.

O ataque de criminosos du-
rante a festa também deixou 
uma outra pessoa morta, identi-
ficada como Iure Roberto Ricar-
do da Silva, de 20 anos, e outras 
seis feridas. Segundo a Polícia 
Militar, dois atiradores que pas-
saram de moto pelo local atiran-
do foram presos. A investigação 
apontou que o crime foi motiva-
do por uma disputa pelo tráfico 
de drogas na região.

Jenifer, Kauan, Kauã, Kauê, 
Ágatha e Kethellen. Os seis no-
mes se juntaram em 2019 aos 
outros 62 que já estavam estam-
pados em placas pretas num dos 
principais pontos turísticos ca-

riocas, a Lagoa. Trata-se de to-
das as crianças baleadas e mor-
tas na região metropolitana do 
Rio de Janeiro desde 2007.

Com idades entre 5 e 12 
anos, essas crianças têm em 
comum a infelicidade de te-
rem estado no local errado 
na hora errada. Mas não só. A 
maioria morava em comuni-
dade, era negra, tinha mãe sol-
teira, foi atingida na presença 
da Polícia Militar e não teve as 
investigações concluídas.

Veja como está cada caso:
Jenifer Gomes, de 11 anos: 9 

meses depois, a polícia afirma 
que ainda investiga o caso;

Kauan Peixoto, de 12 anos: 
passados 8 meses, não há con-
clusões;

Kauã Rozário, de 11 anos: 
7 meses depois, o estado não 
tem uma explicação;

o Kauê dos Santos, de 12 
anos: 2 meses depois, o in-
quérito foi concluído, mas 
MP e Polícia não informaram 
o desfecho;

Ágatha Félix, de 8 anos; 2 
meses depois, o caso ainda não 
tem solução;

Ketellen Gomes, 5 anos: 
um suspeito de dar o dispa-
ro foi preso e investigações 
continuam.

Homem é morto na frente do pai em tentativa 
de assalto em São Gonçalo

Morre menina de 4 anos baleada durante 
festa de aniversário em Três Rios Um homem, identificado 

como Fábio Sardinha, de 41 
anos, morreu na tarde desta 
quarta-feira em um posto de 
combustíveis na Rua Ana Cris-
tina, no Colubandê, em São 
Gonçalo, na Região Metropoli-
tana do Rio, após uma tentati-
va de assalto. 

De acordo com as primei-
ras informações, a vítima, 
que estava acompanhada do 
seu pai, desceu do carro para 
abastecer quando dois ho-
mens em uma motocicleta 
pararam e anunciaram o as-
salto. Logo em seguida, os cri-

minosos fizeram disparos na 
direção de Fábio, que morreu 
no local. Seu pai nada sofreu.

Segundo o Corpo de Bombei-
ros, equipes foram acionadas às 
16h30 para a ocorrência, mas 
quando chegaram, a vítima já 
estava morta. Os criminosos 
conseguiram fugir.

Equipes da Divisão de Ho-
micídios de Niterói e São Gon-
çalo fizeram uma perícia no 
local e buscam por câmeras 
da região que possam levar a 
prisão dos assassinos. Não há 
informações sobre a data e o 
local do enterro de Fábio.

Hospital Adão Pereira Nunes: menina ficou internada durante dois dias, mas não resistiu

Crime aconteceu na tarde desta quarta-feira na Rua Ana Cristina, no Colubandê, em São Gonçalo

Foto: Luiz Ackermann 
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PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência

Mulher morre asfixiada 
e marido é o principal 
suspeito do crime

Foto: Google / Reprodução



p a n d e m i a 
do corona-
vírus e o 
isolamento 
social, ado-
tado para 
conter o 
avanço da 
doença, não 
pararam o 
trabalho de 

ativismo de Narbal Fernan-
des, 38, ultramaratonista que, 
literalmente, corre atrás de 
mais consciência e respeito 
pela causa autista. Ele é pai 
da pequena Alícia, de 6 anos, 
que com 2 anos de idade foi 
diagnosticada com autis-
mo. Desde 2016, o vende-
dor autônomo e morador de 
Mesquita uniu a paixão pela 
corrida com a luta contra o 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSSem parar

A
preconceito, e assim nasceu o 
'Correndo pelo Autismo'.

Desde o início de seu proje-
to, Fernandes já fez 10 mara-
tonas, todas elas carregando 
consigo a bandeira do autismo 
e também sempre acompanha-
do de Alícia na linha de chega-
da, que para o pai é melhor que 
qualquer pódio. Com as pro-
vas e eventos cancelados, por 
conta da pandemia, Narbal fez 
adaptações na rotina e faz da 
rede social uma grande aliada 
neste momento.

"Eu acordava antes das 5 da 
manhã para treinar, mas agora 
improviso como dá dentro de 
casa. Em abril, eu tinha pales-
tras em escolas, nas praças de 
Mesquita, corridas, mas foi tudo 
cancelado. Acredito que a cons-
cientização não pode parar, por 

Corrida pelo autismo 
não pode parar

Foto: Arquivo Pessoal

Narbal Fernandes e sua filha Alícia Fernandes. Correndo pelo Autismo 

Impactados pela crise provo-
cada pela covid-19, muitos mo-
radores de algumas localidades 
de São João de Meriti e Mesquita 
têm passado dificuldades. Para 
ajudar essas famílias, hoje, o Mesa 
Brasil Sesc RJ, em parceria com a 
Cruz Vermelha, farão doações de 
mil refeições e sopas, em cada um 
dos municípios.

Em Meriti, a entrega dos ali-
mentos começa às 12h, no Ins-
tituto Espaço Vida, Educação, 
Arte e Dança, na Praça Manuel 
Gonçalo, no Jardim Metrópole. 
Quem mora nas comunida-
des da Mangueirinha, Morro 
do Sapo, Guarani, Limoeiro e 
Serrinha, serão os principais 
beneficiados. Já em Mesquita, 
a entrega começa às 15h, na 
Associação Mundo Novo da 
Cultura Viva, e atenderá mora-
dores da Chatuba.

Esta é a quinta ação solidária 
do Mesa Brasil Sesc, que come-
çou a entregar as refeições no 
início de junho. Na Baixada Flu-
minense, a doação de refeições 
começou na semana passada 
nas comunidades de Vila Ideal, 
Managuá e Parque Vila Nova, em 
Duque de Caxias. 

O preparo das refeições 
acontecem nas cozinhas da 
unidade do Sesc em Engenho 
de Dentro e no restaurante do 
Sesc no Norte Shopping, além 
da distribuição do alimento às 
quintas-feiras.

Desde o começo da pande-
mia, já são mais de 481 tonela-
das de alimentos arrecadados e 
destinados àqueles mais impac-
tados pelos efeitos econômicos 
do isolamento social. Os donati-
vos foram distribuídos a mais de 
209 mil pessoas em situação de 
vulnerabilidade social de 82 mu-
nicípios do estado.

Arrecadação em shoppings 
Outra ação marcada pela 

solidariedade também acon-
teceu no Jardim Gramacho, 

em Duque de Caxias. Mais de 
920 famílias receberam ces-
tas básicas digitais, por meio 
de cartões pré-pagos que se-
rão usados no comércio local 
para a aquisição de alimentos 
e produtos de higiene e lim-
peza. A entrega de 923 cestas 
básicas faz parte da campa-
nha brMalls do Bem.  

O Norte Shopping entre-
gou 783 cestas para famílias 
assistidas pela ONG Corrente 
pelo Bem, nos arredores do 
antigo lixão. Já o Shopping 
Tijuca, doou 140 cestas para 
famílias ajudadas pelo Es-
paço Cantinho Semeando a 
Esperança. Nos próximos me-
ses há a previsão de mais 280 
unidades de donativos para 
serem entregues.

Queimados retoma atendimentos 
ambulatoriais

Sesc e Cruz Vermelha doam refeições em 
Meriti e Mesquita

O agendamento e atendimen-
to médico gratuito para o trata-
mento de doenças raras e genéti-
cas foi retomado em Queimados. 
Algumas especialidades, além 
das atendidas antes, foram acres-
centadas. Agora, além de trans-
tornos como síndrome de Down, 
autismo e esclerose lateral amio-
trófica, serão acompanhados 
também casos de psoríase, artri-
te reumatoide, doença de Crohn, 
retocolite ulcerativa, lúpus e es-
pondilite anquilosante.

O Secretário Municipal de 
Saúde, Elton Teixeira explica 
que as marcações de consultas 
para essas doenças estavam sus-
pensas devido à pandemia, mas 

no momento a tendência é de 
volta dos serviços. "Estamos tra-
balhando bastante para retomar 
os atendimentos médicos que 
precisaram ser interrompidos 
por causa do novo coronavírus. 
Em breve, outros serviços volta-
rão a ser ofertados", afirmou.

Quem quiser agendar uma 
consulta no setor, deve compa-
recer à Central de Regulação, na 
Avenida Vereador Marinho He-
metério de Oliveira 1170, na Vila 
Pacaembu, de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 17h. Para marcar 
um horário é necessário levar a 
identidade, CPF, comprovante 
de residência e encaminhamen-
to médico.

Mesa Brasil Sesc e voluntários da Cruz Vermelha distribuindo refeições

Fotos: Hélio Melo/Sesc

isso utilizo muito o Instagram, 
acho uma ótima ferramenta para 
informar e proporcionar a inclu-
são. Toda postagem que faço é 

sempre pensando na causa, é ela 
que me move".

A rede social virou ferramenta 
de troca de experiências. "Eu re-

cebo muitas mensagens de pais 
e mães. Eu procuro conversar, 
tirar dúvidas, pergunto como es-
tão as coisas e tento ajudar".
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Atendimento é feito de segunda a sexta-feira, na Vila Pacaembu

Foto: Thiago Loureiro/ divulgação



Projeto

A
Foto: Divulgação

Cidade de Bri-
tânia, em Goiás, 
com um pouco 
mais de 5 mil 
habitantes, re-
aliza o 2º Salão 
de Arte em Pe-
quenos Forma-
tos do MABRI, 

no Museu de Arte de Britânia/
Mabri, com a maior premiação 
do Brasil, em formato online. As 
inscrições são gratuitas e vão até 
15 de julho de 2020 pelo link ht-
tps://bit.ly/2S7Gfbx.    

O projeto foi premiado no 
Fundo de Arte e Cultura 2018. 
A alteração do formato, antes 
presencial, foi autorizada pela 
Secretaria de Cultura de Goi-
ás, em virtude da pandemia 
do COVID-19, haja visto a im-
possibilidade de se realizar as 
atividades presenciais.

A seleção, premiação e os cur-
sos para professores serão reali-
zados online e a exposição será 
disponibilizada em formato 3D, 
onde os visitantes poderão vi-
sualizar o museu internamente 

2º Salão de Belas 
Artes em Pequenos 
Formatos
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e externamente, podendo apre-
ciar cada obra selecionada.

As obras inscritas devem se-
guir necessariamente o critério 

dimensional, respeitando para 
obras bidimensionais o limite 
de 20x20cm e para obras tri-
dimensionais, 20x20x20cm. 

Vídeos deverão ter no máximo 
3 minutos de duração e perfor-
mances, no máximo, 5 minu-
tos de duração.

MINGOS LOBO
contato@jornalpovo.com.br

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

CCulturando ulturando 

GATA DO
Meu nome é 

Laís Cruz,  soltei-
ra,ariana,  tenho 31 
anos, Mineira, já 
desfilei na Grande 
Rio. Idealizei alguns 
dos meus sonhos, 
me tornei atriz. Ago-
ra vou estrear na TV 
como apresenta-
dora no programa 
O Minas Gerais na 
Band Minas e tem 
um outro progra-
ma que vou estrear 
também que ain-
da é segredo outra 
grande emissora..

Demais dúvi-
das procurem meu 
assessor no tel 
(31)973158172 (So-
mente Telefone) 
ou no WhatsApp 
(21)999-000-120 
(Somente What-
sApp)

 La
ís

 C
ru

z

Bibliotecas comunitárias incentivam leitura em casa

Rafael Direito é o novo apresentador do programa online 'Voz da Quarentena'

Ler é muito bom. Faz a 
gente viajar pelo mundo da 
imaginação, conhecer cultu-
ras, ampliar nosso vocabu-
lário, melhorar nossa escri-
ta, uma série de benefícios 
quando temos esse acesso.

Neste período de isolamento 
social, fizemos uma busca pela 
internet de links de sites para 
leitura de e-books gratuitos e 
viemos compartilhar com o 
nosso público leitor.

Há três meses estamos com 
nossas atividades nas biblio-
tecas comunitárias suspensas, 
temporariamente, por conta do 
novo coronavírus (covid-19). Os 
empréstimos de livros, por en-
quanto, não estamos realizan-
do. Porém, estamos ativos em 
nossas redes sociais e nos perfis 
de cada uma de nossas bibliote-

cas com uma variedade de vídeos 
de leitura feitos por crianças para 
crianças, poesias, mediações de 
leitura feitas pelos nossos me-
diadores e voluntários, além de 
desenhos, jogos literários, vídeos 
e publicações com mensagens 
conscientizadoras sobre cuida-
dos com a saúde e higiene.

Tudo isso porque quere-
mos continuar juntos com 
você, mesmo a distância, para 
atravessarmos este momento 
com leveza, alegria e carinho 
de sempre. Nossas bibliote-
cas comunitárias continuam 
vivas pelo direito ao livro e à 
leitura para todos.

O cantor e compositor Rafael 
Direito agora é também o apre-
sentador do programa online ‘Voz 
da Quarentena’. A ação é uma di-
vertida competição, transmitida 
pelo instagram que dá oportuni-

dades a candidatos mostrarem 
seu talento para todo o Brasil.

O evento conta com cantores 
de altíssimo nível técnico e com 
conteúdos relacionados à música. 
Uma produção linda em conjunto 

com as fundadoras Hilda Duda e 
Jeh Nabarro.

A cantora Bruna Barros foi a 
campeã da 5ª temporada do pro-
grama, apresentando em sua per-
formance o melhor da MPB. 
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avançado 
que Jorge 
Jesus tan-
to queria. 
A sombra 
na brinca-
deira com 
Gabigol. O 
"P9" para 
os mais 
próximos. 

Você pode se referir a Pedro 
como quiser, mas se precisar 
resumir a passagem dele pelo 
Flamengo com um adjetivo, é 
difícil fugir de eficiente. Defini-
ção comprovada nos números 
de um centroavante lapidado 
por Jorge Jesus.

Mesmo com a concorrência 
pesadíssima de Gabigol, Pedro 
deu conta do recado sempre 
que precisou substituir o ídolo 
rubro-negro. São dez partidas, 
quatro gols e duas assistências. 
Marcas que chamam ainda 
mais atenção se divididas pelos 
minutos em campo.

Saindo do banco de reservas 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

O
em seis oportunidades, o camisa 
21 soma 362 minutos em campo. 
Representa uma participação di-
reta em gol a cada 60 minutos e 
uma bola na rede a cada 90.

- É um momento bom que 
estou vivendo, sim. Mas, como 
tenho dito, posso evoluir ainda 
muito mais. Tenho conversado 
constantemente com a comis-
são técnica para entender me-
lhor o jogo. Estou muito feliz, 
motivado e isso é fundamental 
para qualquer atleta. Certeza 
que vou crescer ainda muito 
mais - disse Pedro.

Pedro pelo Flamengo
10 jogos
4 como titular
362 minutos em campo
4 gols
2 assistências
60 minutos para uma partici-

pação em gol
90 minutos para fazer um gol
O recorte é bem menor (é 

importante pontuar), mas 
a média até aqui supera até 

mesmo a do melhor momen-
to na carreira, quando des-
pontou no Fluminense. Em 
2018, até sofrer a lesão no 
joelho, Pedro marcou 18 gols 
e deu sete assistências em 35 
jogos. Uma participação dire-
ta a cada 128 minutos.

No Flamengo, a preocupação 
da comissão técnica é que Pe-
dro seja mais do que o chama-
do avançado. Na vitória sobre 
o Boavista, já foi possível ver o 

Pedro comemora gol contra o Boavista, o quarto pelo Flamengo

atacante flutuando mais fora da 
área e abrindo espaço para infil-
tração dos meias, tal qual Gabi-
gol executa. Reflexos do trabalho 
de Jorge Jesus:

- (O Mister pede característi-
cas) de um atleta que jogue me-
nos de costas para o gol e que 
participe constantemente do 
jogo. Isso que ele conversa dia-
riamente comigo.

- Acredito que evoluí em al-
guns aspectos nos últimos trei-

namentos. Com o decorrer dos 
jogos e dos treinos, irei chegar no 
nível que ele deseja. Tenho cons-
ciência que todo esse processo 
vai ser fundamental e essencial 
para a minha evolução.

Domingo, o Flamengo enca-
ra o Volta Redonda pela semi-
final da Taça Rio. Recuperado 
de dores musculares, Gabigol 
estará à disposição, mas o Mis-
ter já sabe: se precisar, o subs-
tituto é muito eficiente.

Foto: Pedro Martins / Foto FC

Pedro se reinventa nas 
mãos de Jorge Jesus sem 
perder o instinto goleador


