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Ministro João Otávio de Noronha Ministro João Otávio de Noronha 
decretou que decretou que o casal será 
monitorado via tornozeleira 
eletrônica numa decisão 
"muito rara".
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Pandemia deve provocar a perda 
de 20 mil empregos em bares e
restaurantes do Rio, aponta entidade

m levanta-
mento feito 
pela Associa-
ção Brasileira 
de Bares e 
Re s t a u ra n -
tes (Abrasel) 
aponta que 
cerca de 20 
mil vagas de 
emprego em 

bares e restaurantes do município 
do Rio devem ser perdidas diante 
da crise provocada pela pandemia 
do novo coronavírus.

Segundo o estudo, cerca de 3 
mil estabelecimentos já encerra-
ram as suas atividades na capital, 
o que representa 30% dos bares 

U
e restaurantes que funcionavam 
antes da pandemia. A estimativa 
é de que outros mais de 2 mil fe-
chem as portas até o fim do ano.

"O que é importante nesse mo-
mento é que os donos dos estabe-
lecimentos tenham acesso efeti-
vamente às linhas de crédito que 
já foram amplamente divulgadas 
pelo governo. Só no município do 
Rio, são R$ 9 bilhões em impostos 
gerados por bares e restaurantes. 
Então, é muito importante que 
esse dinheiro chegue porque já 
não há mais caixa", diz Pedro Her-
meto, presidente da Abrasel RJ.

Com a quarentena, os esta-
belecimentos precisaram en-
contrar alternativas para conti-

Após quatro semanas conse-
cutivas de alta, o desemprego 
diante da pandemia do novo 
coronavírus teve a sua primeira 
queda. É o que aponta o levanta-
mento divulgado nesta sexta-fei-
ra (10) pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o IBGE, 11.753 
milhões de pessoas estavam de-
sempregadas na terceira semana 
de junho, 100 mil a menos que na 

semana anterior. Na comparação 
com a primeira semana de maio, 
no entanto, houve uma alta de 
aproximadamente 2 milhões de 
desempregados no país.

O levantamento foi feito entre 
os dias 14 e 20 de junho por meio 
da Pnad Covid19, versão da Pes-
quisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua realizada 
com apoio do Ministério da Saú-
de para identificar os impactos da 

pandemia no mercado de traba-
lho e para quantificar as pessoas 
com sintomas associados à sín-
drome gripal no Brasil.

Apesar de também avaliar 
o mercado de trabalho, a Pnad 
Covid19 não é comparável aos 
dados da Pnad Contínua, que é 
usada como indicador oficial do 
desemprego no país, devido às 
características metodológicas, 
que são distintas.

D esemprego tem 1ª queda após quatro semanas 
consecutivas de alta diante da pandemia

Retomada de atividades econômicas a partir de junho garantiu a volta de muitos trabalhadores a seus postos de trabalho

Bares e restaurantes já podem funcionar na cidade do Rio, com restrições
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nuar funcionando. Foi o caso da 
empresária Ana Carolina Ban-
deira, cujo bar que administra 
ficou três meses sem receber 
clientes no Rio.

O delivery amenizou o proble-
ma, mas não cobriu nem 20% dos 
custos, segundo a empresário. A 
solução foi suspender os contra-
tos dos 12 funcionários, reduzir as 
jornadas de trabaçho e apelar para 
um empréstimo bancário.

"Eu espero que a gente consiga 
reverter esse quadro até o final do 
ano, mas não temos certeza assim. 
A abertura deu um respiro para a 
gente, foi mais tranquilo trabalhar, 
pagar as contas. Agora, com esse 
novo começo, a gente ainda vai ter 
uma redução de 60%, vai demorar 
um ano para a gente se restabele-
cer", diz Ana Carolina.

Na cidade do Rio, segundo as 
fases de reabertura gradual, bares 

e restaurantes puderam abrir as 
portas desde o dia 3 de julho.

Na primeira noite da autori-
zação, imagens de desrespeito 
às regras de distanciamento 
social foram registradas, princi-
palmente, nos estabelecimen-
tos da Zona Sul do Rio.

Depois da repercussão negativa 
dos flagrantes de bares lotados no 
Rio, os estabelecimentos voltaram 
a ficar vazios.

69.254

Na última divulgação, a 
Pnad Contínua mostrou que, 
entre abril e maio, cerca de 
7,8 milhões de postos de tra-
balho foram fechados no Bra-

sil, chegando 12,7 milhões o 
número de desempregados 
no país. Os dados de junho 
serão divulgados pelo IBGE 
no dia 27 de julho.
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presidente 
do Superior 
T r i b u n a l 
de Justiça 
(STJ), mi-
nistro João 
Otávio de 
N o r o n h a , 
determinou 
ontem que 
F a b r í c i o 

Queiroz, ex-assessor do sena-
dor Flávio Bolsonaro (Repu-
blicanos-RJ), deixe o Comple-
xo Penitenciário de Gericinó, 
na Zona Oeste do Rio, e cum-
pra em casa a prisão preven-
tiva decidida no âmbito da 
investigação da “rachadinha”. 
O habeas corpus, em caráter 
liminar, prevê a extensão da 
prisão domiciliar para a mu-
lher de Queiroz, Márcia Aguiar, 
alvo da mesma operação em 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAcredite se quiser

O
que seu marido foi detido e fo-
ragida há três semanas. O casal 
será monitorado via tornozelei-
ra eletrônica.

O presidente do STJ levou 
em consideração a saúde de 
Queiroz, que tem um câncer de 
cólon. De acordo com o advoga-
do Emílio Catta Pretta, a prisão 
trazia riscos ao ex-assessor par-
lamentar, em função da pande-
mia de coronavírus. O defensor 
alegou que a mulher de Queiroz 
também enfrenta problemas de 
saúde e, por isso, a prisão seria 
inadequada. Noronha concor-
dou com os argumentos e ava-
liou que a presença de Márcia 
ao lado do marido seria neces-
sária para que ele receba os cui-
dados essenciais ao tratamento.

“O mesmo (prisão domici-
liar) vale para sua companheira, 
Márcia Aguiar, por se presumir 

Presença de mulher de Queiroz ao 
lado do ex-assessor é necessária para 
ele ‘receber cuidados’, diz ministro

Foto: Reprodução

Queiroz e a mulher, Márcia poderão ficar em casa. Ele precisa de cuidados,,,

A Caixa antecipou o calen-
dário de saque em dinheiro 
aos beneficiários com direi-
to a receber a primeira par-
cela do auxílio emergencial 
por terem sido aprovados no 
início do mês de junho. Es-
sas pessoas, que pertencem 
ao terceiro lote que a Caixa 
recebeu da Dataprev, teriam 
originalmente a liberação do 
saque em espécie concluída 
em 18 de julho.

Os beneficiários nascidos 
entre julho e setembro po-
derão sacar a partir da próxi-
ma segunda-feira (13). Já os 
nascidos entre outubro e de-
zembro poderão sacar de ter-
ça-feira (14) em diante. Bene-
ficiários nascidos em junho 
permanecem com a data de 
saque marcada para este sá-
bado (11). E hoje (10), o saque 
é para os nascidos em maio. 
Na segunda-feira (13), seria 
a vez somente dos nascidos 
em julho, mas a antecipação 
incluiu os nascidos em agos-
to e em setembro.

Nos dias 16 e 17 de junho, 

os valores de R$ 600 e R$ 
1.200 (no caso de mães sol-
teiras) já haviam sido depo-
sitados para esse público na 
conta poupança social digi-
tal da Caixa, de maneira es-
calonada conforme a data de 
aniversário do beneficiário.

O calendário de saque em 
dinheiro teve início no dia 6 de 
julho, também de forma escalo-
nada pelo mês de nascimento. 

Contudo, a previsão inicial era 
que se estendesse até o dia 18 
de julho, quando os nascidos 
em dezembro poderão sacar.

Nas datas disponíveis 
para saque, havendo even-
tual saldo existente, o valor 
será transferido automati-
camente para a conta que o 
beneficiário indicou, sendo 
poupança da Caixa ou conta 
em outro banco.

Caixa antecipa saque do auxílio emergencial 
do terceiro lote. Começa segunda até o dia 18

Nascidos entre julho e setembro poderão sacar a partir do dia 13

Foto: Reprodução
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que sua presença ao lado dele 
(Queiroz) seja recomendável para 
lhe dispensar as atenções neces-
sárias, visto que, enquanto esti-
ver sob prisão domiciliar, estará 
privado do contato de quaisquer 
outras pessoas (salvo de profis-
sionais da saúde que lhe prestem 
assistência e de seus advoga-
dos)”, diz a decisão de Noronha.

O pedido de prisão domici-
liar já havia sido apresentado 

à Justiça do Rio, mas foi nega-
do pela desembargadora Sui-
mei Cavalieri, da 3ª Câmara 
Criminal do Tribunal de Jus-
tiça. Catta Pretta argumentou 
que a decisão do STJ segue 
os parâmetros estabelecidos 
pelo Poder Judiciário durante 
a pandemia:

— Ele (Queiroz) compõe o 
grupo de risco da Covid-19. 
Conforme as próprias reco-

mendações do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), as pessoas 
desse grupo precisam ter um 
tratamento diferente.

O advogado fez referência a 
uma recomendação em que o 
presidente do CNJ, ministro Dias 
Toffoli, sugere a substituição do 
regime fechado por medidas 
alternativas no caso de presos 
mais propensos a desenvolve-
rem quadros graves da doença.

Membros do MBL são presos em 
operação contra lavagem de dinheiro

Seis mandados de busca e 
apreensão e dois mandados 
de prisão contra membros do 
Movimento Brasil Livre (MBL) 
são cumpridos na manhã des-
ta sexta-feira pela Polícia Civil 
de São Paulo em parceria com 
a Receita Federal e com o Mi-
nistério Público.

A operação batizada de “Jú-
nior Moneta” investiga frau-
des e desvios de até R$ 400 
milhões. Apesar da ligação 
entre os presos e o MBL, o MP 
afirmou que os desvios até o 

momento não são da alçada 
política, e sim em empresas 
ligadas aos presos.

Os presos foram identifica-
dos como Alessander Môna-
co Ferreira e Carlos Augusto 
de Moraes Alfonso. Em nota, 
a Secretaria de Segurança 
Pública de São Paulo infor-
mou que cerca de 35 policiais 
e 16 viaturas esstão "empe-
nhadas no cumprimento de 
seis mandados de busca e 
apreensão e dois mandados 
de prisão temporária"

Mandados de busca e apreensão são cumpridos em sete endereços
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Disque Denúncia pede informações sobre a morte do sargento da PM 

Disque Denúncia pede
 informações sobre envolvidos 
na morte de PM em São Gonçalo

Portal dos 
Procurados 
d i v u l g o u 
nesta sex-
ta-feira, um 
cartaz para 
ajudar a De-
legacia de 
Homicídios 
de Niterói, 
São Gonça-

lo e Itaboraí (DHNSG) – e ao 
Grupo de Pronta Resposta 
da Coordenadoria de Inteli-
gência da PMERJ (GPRI) com 
informações que possam 
identificar e localizar os en-
volvidos na morte do sargen-

O
to da PM Leandro dos Santos 
Tinoco, de 37 anos.

Leandro foi morto a tiros, 
na manhã desta quinta-fei-
ra, na Rua Romão Cardoso, 
no bairro Colubandê, em São 
Gonçalo, Região Metropolita-
na do Rio. O sargento estava 
de folga, foi alvejado por ocu-
pantes de um veículo, e mor-
reu no local. A motivação do 
crime ainda é desconhecida.

Após o crime, policiais 
do 7° BPM (São Gonçalo) fi-
zeram buscas no bairro da 
Almerinda. Um homem foi 
preso, mas segundo as infor-
mações, ele não possui en-

O capitão da Polícia Militar 
Leonardo Magalhães Gomes 
da Silva, acusado de coman-
dar uma narcomilícia que 
atua em várias comunidades 
da Zona Oeste, se entregou no 
começo da madrugada des-
ta sexta-feira. Ele foi alvo da 
operação da Polícia Civil e do 
Ministério Público Estadual 
intitulada Porto Firme nesta 
quinta-feira. Acompanhado 
de um advogado, o oficial se 
apresentou à Delegacia de Ho-
micídios da Capital (DHC), na 
Barra da Tijuca.

Após a ação, o capitão, que 
é lotado no Departamento Ge-
ral de Pessoal (DGP), chegou a 
ser considerado foragido — já 
que não foi encontrado em ne-
nhum de seus endereços — e 
teve sua foto incluída no Por-
tal de Procurados. Segundo as 
investigações, Capitão Leo é o 
responsável por diversas mor-
tes na região de Vargem Peque-
na e Vargem Grande.

Segundo a Polícia Civil, o 
capitão se recusou a prestar de-
poimento e foi levado durante 
a madrugada para o Batalhão 
Prisonal da Polícia Militar, no 
Fonseca, em Niterói.

De acordo com a denún-
cia do Ministério Público, por 
meio do Grupo de Atuação 
Especial de Combate ao Cri-
me Organizado (Gaeco/MPRJ), 
Magalhães é acusado de tráfico 
de drogas, extorsão, agiotagem, 
corrupção, além de grilagem de 
terra, mesmo estando na PM. 
A Delegacia de Repressão ao 
Crime Organizado (Draco) e a 
Corregedoria da Polícia Militar 
apoiaram a ação, que contou 
com 200 policiais.

— Lamentamos que esses 
(policiais) estejam envolvidos 
nesse tipo de criminalidade. 
Hoje é mais uma ação de com-
bate às organizações crimino-
sas — disse o delegado Antônio 
Ricardo Lima Nunes, diretor 

Mais um policial militar é baleado 
em tiroteio na cidade do Rio

Capitão da PM apontado como chefe de milícia na 
Zona Oeste do Rio se entrega à polícia Um policial militar da 

Unidade de Polícia Pacifica-
dora (UPP) Providência foi 
baleado na cabeça durante 
um intenso tiroteio na noite 
desta quinta-feira no Morro 
da Providência, na Gamboa, 
área central do Rio. Segundo 
a PM, agentes estavam em 
patrulhamento nas proximi-
dades da Estação Américo 
Brum do Teleférico da Provi-
dência e na Ladeira do Barro-
so quando foram atacados a 
tiros por criminosos.

A Polícia Militar informou 
que as equipes reagiram à ação 
criminosa e o policial militar 
acabou baleado. Ele foi enca-
minhado ao Hospital Municipal 
Souza Aguiar, no Centro do Rio, 
onde permanece internado.

A Secretaria de Saúde infor-
mou que o agente está sendo 
avaliado pela equipe de trauma 
e seu quadro clínico é estável e 
ele está lúcido.

A PM informou que equipes 
do 5ºBPM (Praça da Harmonia) e 
da Coordenadoria de Polícia Pa-
cificadora (CPP) iniciaram cerco 
na região para localizar envolvi-
dos no ataque. Agentes estavam 
na Avenida 31 de Março, altura 
de Santa Teresa em um dos aces-
sos à comunidade da Coroa, e 
um veículo passou pela região 
fazendo disparos, os policiais re-
agiram e houve confronto.

O carro conseguiu fugir e pos-
teriormente, um homem ferido, 
com seis mandados de prisão, 
deu entrada no Hospital Munici-
pal Souza Aguiar e veio a óbito.

O capitão da PM Leonardo Magalhães Gomes da Silva é o principal alvo da operação

PM é baleado na cabeça em tiroteio na Providência

Foto: Divulgação

Foto:  Reprodução / Internet

volvimento com a morte do 
policial. Ele somente escon-
deu a arma do crime.

A DHNSI esteve no local 
para a perícia e realiza bus-
cas de imagens de câmeras 
de seguranças e informa-
ções que possam identificar 
os autores do crime.

O Portal dos Procurados 
informou que com a morte 
do sargento, o número de 
agentes de segurança públi-
ca assassinados no Rio de 
Janeiro em 2020 chega a 33. 
Foram 25 da Policia Militar, 
um da Polícia Federal, dois 
do Corpo de Bombeiros, dois 
da Policia Civil, dois da Ma-
rinha do Brasil, e um Policial 
Penal da SEAP.

Quem tiver qualquer infor-
mação a respeito da localiza-
ção dos assassinos do agente 
de segurança, favor denun-
ciar pelos seguintes canais:

do Departamento de Homi-
cídios e Proteção à Pessoa 
(DGHPP), na manhã desta 
quinta-feira durante a opera-
ção para realizar as prisões.

A operação Porto Firme 
foi realizada pela Polícia Ci-
vil e pelo Ministério Público 
Estadual para desarticular 
uma narcomilícia que atua 
em bairros da Zona Oeste do 
Rio. Os principais redutos do 
grupo são os bairros de Ja-
carepaguá, Vargem Grande 
e Vargem Pequena. A qua-
drilha é acusada de praticar 
crimes como extorsão, ame-
aças e homicídios. Foram 
expedidos 16 mandados de 
prisão e 51 de buscas e apre-
ensões.

- Whatsapp Portal dos Pro-
curados (21) 98849-6099;

- Pelo Facebook/(inbox).
- Pelo telefone de aten-

dimento do Disque-Denún-
cia: (21) 2253-1177, ou pelo 
Aplicativo para celular – 
Disque Denúncia.



o dia 25 de 
maio, o pre-
feito Marcelo 
Crivella li-
berou o fun-
cionamento 
de templos 
e igrejas de 
todas as de-
nominações 
para realiza-

ção de cultos, desde que obser-
vadas algumas recomendações, 
como uso máscara facial, dispo-
nibilização de álcool em gel e dis-
tanciamento mínimo de dois me-
tros entre os presentes. Mesmo 
assim, as 240 congregações das 
Testemunhas de Jeová no mu-
nicípio do Rio - 96 delas na Zona 
Oeste - permanecem fechadas até 
segunda ordem.

O porta-voz regional das Tes-
temunhas de Jeová, Ricardo Car-
neiro, reforça que a denominação 
considera a proteção à saúde indi-
vidual e coletiva um assunto de 
extrema importância e por isso 
estão tomando medidas firmes 
para prevenir a disseminação do 
novo coronavírus.

"Desde 14 de março todas as 
assembleias onde há um ajun-
tamento maior de pessoas fo-
ram canceladas. Além disso, as 
congregações estão seguindo as 
recomendações das autoridades 
locais e nacionais de saúde. As-
sim, cancelaram as suas reuniões 
nos Salões do Reino e em outros 
locais públicos e continuam rea-
lizando estas reuniões por meio 
de videoconferência", explica 
Carneiro, acrescentando que as 
reuniões acontecem duas vezes, 
uma no meio e outra no final de 
semana. Para saber como partici-
par, basta acessar o site 'jw.org'.

"Durante o período da pande-
mia, cada congregação continua 
se reunindo com a mesma frequ-
ência, só que virtualmente, por 
videoconferência. Por esse meio, 
as reuniões prosseguem normal-
mente, com discursos, vídeos, 
cânticos e orações, e podemos 
dizer que a assistência aumentou 
ainda mais nessas reuniões virtu-
ais. Muitas pessoas interessadas 
tem passado a assistir às nossas 
reuniões em razão da facilidade 
de fazerem isso de suas próprias 
casas", garante o porta-voz.

A professora Lidiane Re-
zende, de 36 anos, mora-
dora de Campo Grande, diz 
sentir saudade do convívio 
com os demais fiéis, mas 
está satisfeita com o forma-
to virtual. "Desde o início da 
pandemia, nunca deixamos 
de ter uma reunião, a única 
diferença é que passamos a 
assistir de casa por video-
conferência", conta.

Testemunha de Jeová há 
23 anos, ela elogia também a 
metodologia durante a pan-

demia. "O distanciamento 
físico dos irmãos que tan-
to amo gera muita sauda-
de, mas fico feliz por nada 
ter mudado com relação ao 
conteúdo das reuniões e a 
frequência delas. A pande-
mia não impediu que esti-
véssemos juntos, mesmo 
que virtualmente, receben-
do as mesmas instruções bí-
blicas", reforça Lidiane, que 
antes da pandemia partici-
pava das reuniões presen-
ciais assiduamente.

Além das duas reu-
niões semanais, a de-
nominação realiza três 
eventos anuais, como 
congressos e assem-
bleias. Devido ao perío-
do atípico, a série anual 
de congressos das Tes-
temunhas de Jeová vai 
começar de uma manei-
ra bem diferente. A par-
tir de 11 de julho, as ses-
sões começarão a estar 
disponíveis no site 'jw.
org'. O tema escolhido 

para a edição de 2020 foi 
"Não perca a alegria!".

"O objetivo é ajudar as 
pessoas a perceberem as 
razões que elas têm para 
serem felizes. Além dis-
so, o evento demonstrará 
como desenvolver a ale-
gria que vem de Deus, con-
tinuar alegres apesar de 
problemas, e como exter-
nar essa alegria a outros", 
esclarece o porta-voz, Ri-
cardo Carneiro.

O programa, compos-

to de mais de 50 partes, 
terá discursos, leituras 
dramatizadas, entrevis-
tas e vídeos curtos, e será 
dividido em seis sessões 
(manhãs e tardes de sexta 
a domingo), que estarão 
disponíveis nas seguintes 
datas: 11 e 18 de julho, 1º, 
8, 22 e 29 de agosto. O pro-
grama completo pode ser 
encontrado no site jw.org/
pt/biblioteca/livros/pro-
grama-congresso-2020/.

"Ficaria muito feliz por 

ter um congresso presen-
cial nesse ano, mas vejo 
que é uma demonstração 
de amor ao próximo pro-
teger as pessoas de pos-
síveis contágios. Além 
disso, o congresso on-li-
ne possibilitará que mais 
pessoas possam assistir 
à programação que está 
especialmente oportuna 
para os dias difíceis que 
vivemos", acredita Lidia-
ne, que está ansiosa para 
participar.

N
Local onde eram realizados os eventos antes da pandemia, na Av. Brasil, 50.120 - Paciência, Zona Oeste
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A fé em tempos de pandemia
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Alcance ampliado na quarentena

Congresso virtual: 'Não perca a alegria'



m Mesqui-
ta, busca-
mos estar 
s e m p r e 
em diálo-
go com os 
nossos mu-
nícipes. Por 
isso, cria-
mos me-
c a n i s m o s 

para que eles se mantenham 
conectados com nosso gover-
no, sendo pelos vereadores, 
canais online de nossa ouvi-
doria ou pelo aplicativo do 
Colab. Este último sendo uma 
plataforma essencial para que 
o nosso trabalho seja feito dia-
riamente no município.

Funcionando desde 2018, 
nosso convênio com a ferra-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSTrabalho não para

E
menta já rendeu mais de 40 
mil solicitações feitas por mes-
quitenses, que contribuíram 
ativamente na mudança de 
nossa cidade. Destas, temos 
orgulho de dizer que resolve-
mos cerca de 35.281 deman-
das. Nos destacando na zela-
doria da cidade e liderando o 
Ranking Nacional do Colab, 
com taxa de 87,4% de resolu-
ção. Ultrapassando municí-
pios como Niterói e Recife.

Através da plataforma, o 
munícipe pode requerer ser-
viços como reparo de ilumi-
nação pública, manutenção de 
esgoto e demais atendimen-
tos. Um dos mais populares 
entre os mesquitenses é a re-
tirada de entulho em calçadas 
e vias públicas de nosso muni-

Mesquita já realizou mais 
de 35 mil demandas geradas 
pela população

Foto: Rafael Barreto/PMBR

Nosso convênio com o Colab funciona desde 2018, dando a oportunidade de batalharmos pelas demandas do mesquitense

cípio, ato que buscamos comba-
ter com empenho. Por mês, são 
retirados entre 3 e 5 mil tonela-
das de nossas ruas.

Conseguimos, também, 
avançar na urbanização. So-
mente no mês de maio, inves-
timos em mais de 600 metros 

quadrados de concreto na ci-
dade. Auxiliando bairros como 
Coreia, Chatuba, Jacutinga e 
Santa Terezinha, dando uma 
nova cara ao município.

Enquanto gestão pública, 
necessitamos da participação 
da população para que possa-

mos executar nossos serviços 
com excelência. Sendo assim, 
nosso destaque decorre da 
vontade da população de mu-
dar. É com essa conversa que 
fazemos a diferença e que tor-
na possível melhorar o desen-
volvimento de Mesquita.

POLÍTICA
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Faltou apenas um voto para 
que a decisão fosse unânime. 
Em sessão tranquila que come-
çou na quinta–feira (9) e aca-
bou na primeira hora de sexta 
(10), com alguns discursos e 
poucas interrupções, os vere-
adores de Itaguaí decidiram 
cassar os mandatos do prefei-
to de Itaguaí, Carlo Busatto 
Junior (Charlinho, MDB) e do 
vice Abeilard Goulart de Souza 
Brito (Abelardinho, PP). Ambos 
também foram declarados ine-
legíveis por oito anos.

Do total de 17 vereadores (dois 
deles suplentes, por impedimen-

to dos titulares Nisan Cezar – cita-
do na denúncia e depois inocen-
tado - e Waldemar D´Ávila, por 
ser cunhado de Abelardinho), 
16 deles votaram a favor do pa-
recer do vereador Vinícius Alves 
(Republicanos). Apenas o verea-
dor Alexandro Valença de Paula 
(Sandro da Hermínio, PP) votou 
contra. O relatório final dava 
como procedentes as denúncias 
de Helen de Oliveira Senna.

PL GARANTE RESULTADO
Durante a semana, rumores 

nas redes sociais e em algumas 
mídias davam conta de que 

a maior bancada da Câmara 
(a do Partido Liberal) poderia 
votar contra o relatório, o que 
gerou algum suspense. Não foi 
o que aconteceu. Os vereado-
res Ivan Charles Jesus Fonseca 
(Ivanzinho), Fábio Rocha, Ge-
nildo Gandra, Roberto Lúcio 
Espolador Guimarães (Rober-
tinho), Reinaldo José Cerquei-
ra (Reinaldo do Frigorífico) e 
Willian Cezar praticamente 
garantiram o resultado a favor 
da cassação, pois representam 
metade dos votos necessários 
para a aprovação do relatório 
(seis dos 12).

Belford Roxo investe no meio ambiente 
e aumenta arrecadação do ICMS Verde

Câmara cassa mandatos de Charlinho,
prefeito de Itaguaí, e do vice, Abelardinho Com uma extensão territorial 

de 79 quilômetros quadrados, Bel-
ford Roxo vem se destacando nas 
questões do meio ambiente. Com o 
repasse do ICMS Verde, o município 
ampliou investimentos em obras 
de infraestrutura (principalmente 
saneamento básico), programas de 
educação ambiental, que inclusive 
recebeu bonificação no índice de 
qualidade do sistema municipal 
de meio ambiente (ISQMMA), e no 
licenciamento ambiental, que se 
destaca por ter recebido bonificação 
máxima de implementação neste 
indicador. O índice Final de Conser-
vação Ambiental (IFCA) de Belford 
Roxo saltou de 0,18 no ano passado 
para 1,77 em 2020.

De acordo com a Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente, com 
o IFCA de 0,18 em 2019, Belford 
Roxo obteve cerca de R$ 360 mil 
de repasse, que está depositado 
em parcelas mensalmente. Au-
mentando o IFCA para 1,7707, a es-
timativa é que o município receba 
R$ 2,9 milhões em 2021.

Instituído pela Lei Estadual nº 
5.100/2007, o ICMS Verde têm 
como objetivos principais, ressarcir 
os municípios pela restrição ao uso 
de seu território, protegendo as uni-
dades de conservação da natureza e 
mananciais de abastecimento; bem 
como, recompensá-los pelos inves-
timentos ambientais realizados.

Indicadores
Atualmente, o percentual a ser 

distribuído é de 2,5% subtraídos 
da parcela total do ICMS (25%) 
distribuída aos municípios, isso 
é medido através de um índice 
IFCA – Índice final de Conserva-
ção Ambiental, que é são pon-
tuados por diversos indicadores 
ambientais, como destinação de 
resíduos, tratamento de esgoto, 
unidades de conservação, edu-
cação ambiental, licenciamento 
ambiental, entre outros fatores.

O secretário municipal de Meio 
Ambiente, Flávio Gonçalves, expli-
cou que as ações da Pasta possuem 
focos nos indicadores do ICMS Ver-
de. “Não só por uma questão de ar-
recadação, mas principalmente por 
entender que esses indicadores são 
um alinhamento no que se refere 
às questões ambientais do Estado 
do Rio de Janeiro”, finalizou Flavio 
Gonçalves “A Secretaria de Meio 
Ambiente vem buscando cada vez 
mais implementar ações que am-
pliem esses indicadores, como a 
elaboração dos planos municipais 
de mata atlântica e gestão integrada 
de resíduos, além de investimentos 
em unidades de conservação e na 
educação ambiental”, completou o 
secretário, que a Prefeitura está sa-
neando diversos bairros, além de ter 
instalado ecopontos e revitalizado o 
Horto Municipal.

Vereador Vinícius Alves, relator da Comissão Processante, lê relatório final durante a sessão 

Foto: Jupy Junior



Boa opção

A
Foto: Divulgação

C e l e b r i d a d e 
Mileide Mihai-
le ex -esposa 
de Wesley Sa-
fadão , cada 
vez alcança 
voo solo e 
com sucesso 
na sua carreira 

profissional e principalmente 
como formadora de opinião 
de mídia através de suas mí-
dias sociais.  

Com mais de quatro mi-
lhões de seguidores nas re-
des sociais, A empresária 

compartilha diariamente seu 
cotidiano, dividindo dicas, 
momentos de lazer e traba-
lho, projetos e também seus 
desejos, sonhos e angústias. 
Ela classifica o seu público 
como “fiel, leal, apaixonado e 
brilhante”.

Ela costuma compartilhar 
suas mais variadas experi-
ências e emoções na rede. 
Durante a pandemia, não foi 
diferente. Além de dividir seu 
dia a dia durante o isolamen-
to, ela focou em conteúdos 
relevantes e buscou envolver 

Mileide Mihaile  ajuda a 
minimizar os impactos da 
crise atuando como digital 
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marcas parceiras em ações so-
lidárias. Além de promover a 
arrecadação e a distribuição de 
alimentos e cestas básicas para 
moradores de rua de Fortaleza 
e pessoas em situação de vul-
nerabilidade social no interior 
do Ceará, a empresária utilizou 
suas plataformas nas mídias 

sociais para impulsionar pe-
quenos negócios. Além disso, 
Mileide também aproveitou 
sua visibilidade nas mídias 
sociais para levantar temas e 
reflexões importantes para os 
seus seguidores, como o en-
frentamento à violência do-
méstica.

Neste cenário, o mercado do 
Marketing de Influência ganhou 
ainda mais força. Devido às reco-
mendações de isolamento social, 
as pessoas acabam passando mais 
tempo online e, segundo um es-
tudo, 68% das empresas consi-
deram estratégico o Marketing de 
Influência para seu negócio. 

MINGOS LOBO
contato@jornalpovo.com.br

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

CCulturando ulturando 

GATA DO
Meu nome é 

Daiane Novais , 
tenho 27 anos,-
sou do signo de 
escorpião,  nas-
ci na cidade de 
Francisco Alves 
no noroeste do 
Paraná , bem per-
to da fronteira 
do  Brasil com o 
Paraguai , mas 
moro em São 
Paulo. Ostento o 
título de  Musa 
do Galo- Soroca-
ba e o  de Rainha 
Abril Fest  e Prin-
cesa Faici  . Tra-
balho também 
como assistente 
de Palco do Pro-
grama Você na 
RedeTV exibido 
nas manhãs de 
segunda a sexta 
feira e apresen-
tado pelo talen-
tosíssimo João 
Kléber , ao qual 
tenho muito ca-
rinho e respeito. 
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MC THYANNA VEM AÍ !

Acaba de assinar o contrato 
com a Produtora “Malagueta Pro-
duções artísticas”. O  Empresário 
Cláudio Malagueta prepara o lan-
çamento do novo trabalho da Mc! 

Que será Turnê para 2021 !Thyan-
na  vem tirando o suspiro de mui-
to homens; Ela tem uma beleza 
única,linda e marcante. Se expira 
na Lexa e na cantora Luiza Sonza 

! Com Turnê marcada para 2021.A 
gata já vem ensaiando o seu mais 
novo show ! Se prepara o Furacão 
Thyanna promete!

Vai ser sucesso total!!
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Os jo-
gadores já 
viraram a 
chave para 
as finais 
do Cam-
p e o n a t o 
C a r i o c a , 
mas o Flu-
m i n e n s e 
ainda fes-

teja o título da Taça Rio da úl-
tima quarta-feira. Nesta sexta, 
o clube divulgou o vídeo com 
os bastidores da conquista em 
cima do Flamengo por 3 a 2 nos 
pênaltis, após o 1 a 1 no tempo 
normal.

Diante de um adversário 
tratado como amplo favorito, 
os jogadores cumpriram à risca 
a estratégia do técnico Odair 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOS

O
Hellmann e não esconderam a 
felicidade pela resposta dada 
dentro de campo. Hudson, por 
exemplo, após a partida falou 
para a câmera enquanto aponta-
va para o escudo na camisa:

– Ei, ei, tem que respeitar, p...!
Em tempos de pandemia 

com regras de isolamento, o 
vídeo não teve filmagens no 
vestiário, nem antes, com os 
discursos de motivação, nem 
depois do jogo. Ainda em cam-
po, o herói Muriel, que defen-
deu duas cobranças na disputa 
por pênaltis, demonstrou oti-
mismo para as finais do Carioca:

– Eu acho que é justo co-
memorar bastante hoje, a 
gente sabe como foi difícil. 
Foram praticamente três se-
manas de trabalho e jogamos 

quatro jogos. Aí enfrentar um 
time de qualidade como o 
Flamengo e conseguir vencer 
tem que ser comemorado. 

Hudson cobrou respeito mostrando escudo do Fluminense 

Mas a gente sabe que ainda 
não terminou, agora tem as 
duas decisões. A partir de 
amanhã (quinta) já começa a 

projetar os próximos jogos. 
Vai ser ainda mais difícil, mas 
nós provou que temos condi-
ções de buscar esse título.

Foto: Reprodução / FluTV

Segue repercusão 
do título da Taça Rio 
divulgado pelo Fluminense

"Tem que respeitar":


