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Vacina de Oxford é 
segura e eficaz, concluem 
estudos preliminares

vacina que 
o Reino 
Unido está 
d e s e n v o l -
vendo con-
tra o novo 
coronavírus 
é segura e 
eficaz, se-
gundo estu-
dos prelimi-

nares divulgados pela revista 
científica The Lancet nesta 
segunda-feira. 
A pesquisa foi feita com 1077 
adultos saudáveis, que apre-

A
sentaram anticorpos e resposta 
imunológica positiva contra o 
vírus até pelo menos 56 dias de-
pois de receberam a dose - quan-
do a primeira fase de testes da 
vacina começou. Um sub-grupo 
de 10 participantes recebeu uma 
segunda dose e apresentou re-
sultados ainda melhores.
Segundo a The Lancet, o grupo 
que recebeu o protótipo da va-
cina contra a covid-19 teve mais 
efeitos colaterais do que o grupo 
de controle - que recebeu uma 
vacina contra meningite -, mas 
foram todos efeitos colaterais le-

A combinação de um dia en-
solarado com as medidas de 
flexibilização adotadas pela Pre-
feitura do Rio levou os cariocas à 
praia neste domingo, em meio à 
pandemia do novo coronavírus. 
Areias e calçadões cheios, muitas 
pessoas sem máscara e sem res-
peitar o distanciamento. No fim 
do dia, enquanto os banhistas 
iam para casa, a Secretaria esta-
dual de Saúde confirmou mais 
mortos pela Covid-19: em todo 
o estado, no início da noite deste 
domingo, eram contabilizados 
138.524 casos e 12.114 óbitos. Na 

capital fluminense, 66.909 e 
7.703, respectivamente.

Seja nas areias ou no calçadão, 
muitas pessoas tiraram o domin-
go para passear ao ar livre e tomar 
sol. Nas orlas de Copacabana, Ipa-
nema e Leblon, parecia até um dia 
normal, pré-pandemia. Cariocas 
realizavam caminhadas, corri-
das e outros exercícios. Na Praia 
do Arpoador, policiais militares 
orientavam as pessoas para que 
não fizessem aglomeração. A dife-
rença que se via era: na areia, pou-
cos usavam máscara; no calçadão, 
o item era mais visto.

No mar, mais gente: muitos 
banhistas próximos uns dos 
outros praticando esportes. Na 
areia, também se via pessoas fa-
zendo atividades físicas. Poucas 
usavam máscara. No Calçadão 
de Ipanema, onde centenas de 
pedestres circulavam próximas 
umas das outras, a frequência 
do uso dos equipamentos de 
proteção individual era maior.

A Prefeitura do Rio, por meio 
da parceria do Centro de Opera-
ções Rio com a Cyberlabs, que 
faz uma contagem automática 
das pessoas que aparecem em 

No domingo de sol e aglomeração na praia, 
Rio passa de 12 mil mortos pelo coronavírus

Domingo ensolarado de inverno na Zona Sul do Rio

Vacina está cada vez mais próxima 
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ves, como fadiga e dor de cabeça, 
e tratáveis com paracetamol.
O pico da taxa de anticorpos 
produzidos se deu no dia 28, 
permanecendo alta até o dia 56, 
quando o estudo foi concluído - 

e tendo sido impulsionado em 
todos os que receberam uma se-
gunda dose da vacina.
Os autores ressaltaram ainda 
que novos estudos serão feitos 
com adultos mais velhos, e que 

os resultado são referentes à 
resposta imune medida em la-
boratório. "São necessários mais 
testes para confirmar se a vacina 
protege efetivamente contra a 
infecção", concluíram.

79.488

imagens captadas pelas 400 
câmeras de monitoramento, 
informou que, às 12h15 deste 
domingo, a taxa de isolamento 
da cidade estava em 55%, tendo 

aumentado em relação a outros 
dias. No domingo da semana 
passada, era de 44%. E nos dois 
fins de semana anteriores, a taxa 
foi de 46,7% e 53%.
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q u a r t a 
p a r c e l a 
do auxílio 
emergencial 
começou a 
ser paga aos 
integrantes 
do Bolsa 
Família a 
partir de 

ontem. São 19,2 milhões de 
beneficiários do  programa 
de transferência de renda 
que receberão o recurso 
destinado a ajudar os mais 
vulneráveis a enfrentar a 
crise provocada pela pande-
mia de covid-19. As parcelas 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSSó falta uma

A
são de R$ 600 ou R$ 1,2 mil 
(mães solteiras).

A transferência dos re-
cursos segue o calendário 
habitual  do B olsa Família 
para todos os integrantes 
do programa,  conforme 
o último número do NIS 
(Número de Identif icação 
S ocial)  de cada benef ici-
ário.  Hoje,  o  pagamento 
é para benef iciários com 
NIS f inal  1 .  Amanhã,  será 
a  vez daqueles com o NIS 
f inal  2  e  assim por diante, 
exceto f inal  de semana, 
até o NIS f inal  0 no dia 31 
deste mês.

Caixa paga 4ª parcela de 
auxílio a beneficiários 
do Bolsa Família

Foto: Reprodução

Beneficiários do Bolsa Família  formaram as intermináveis filas  

Ao coro de palavras de or-
dem como "Queremos paga-
mento", "Respeito" e "Fora 
Witzel", cerca de cem funcio-
nários do Iabas fizeram uma 
manifestação contra a falta 
de pagamento e fechamento 
do hospital de campanha do 
Maracanã na manhã desta 
segunda-feira. Segundo de-
núncias dos profissionais, os 
funcionários foram proibidos 
de entrar na unidade e não 
receberam nenhuma orienta-
ção do instituto ou da Funda-
ção Saúde.

"É um absurdo o que eles 
vêm fazendo com a gente. 
Nos prontivemos a salvar vi-
das numa situação de guerra 
e agora isso? É um jogo de 
empurra e nós ficamos sem 
resposta e sem salários", ser 
queixou a enfermeira Nil-
za de Azevedo, 57 anos, que 
trabalha na unidade desde a 
abertura, em maio.

A unidade de campanha 
do Maracanã não recebe 
pacientes desde a última 
sexta-feira, quando o Iabas 
comunicou a suspensão do 
serviço na unidade. De acor-
do com profissionais ouvi-
dos pelo DIA, no domingo, o 
último paciente foi transfe-

rido do hospital de campa-
nha sem condições.

Os manifestantes chega-
ram a fechar duas faixas da 
Rua Eurico Rabelo, em frente 
ao hospital de campanha. No 
bloqueio, os profissionais pe-
diam que os motoristas buzi-
nassem. Parte da população 
que passava ajudou na ma-
nifestação buzinando e um 
morador do bairro chegou a 
bater panelas da sua janela.

Moradora de Anchieta, 
a técnica de enfermagem, 
Suelen Silva, 30 anos, fala 
da falta de condições nos 

últimos dias de plantão. 
"Se dependesse deles, fi-
caríamos usando a mesma 
máscara por quase 15 dias. 
Pacientes ficaram sem me-
dicamentos porque já não 
tinha ninguém da farmácia 
trabalhando", conta. 

Na sexta-feira, a Secreta-
ria de Estado de Saúde (SES) 
fez a transferência dos pa-
cientes do Hospital de Cam-
panha do Maracanã e de São 
Gonçalo para outras unida-
des hospitalares por conta 
do término do contrato com 
a organização Iabas.

Funcionários do Iabas fazem nova manifestação na 
porta do Hospital de Campanha do Maracanã

Foto: Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Balanço
Segundo o Ministério da 

Cidadania, os pagamentos do 
auxílio emergencial chegaram 
a 65,2 milhões de pessoas, no 
total de R$ 121,1 bilhões.

Além dos integrantes do Bol-
sa Família, são elegíveis a rece-
ber o auxílio emergencial 10,5 
milhões de pessoas do grupo do 
Cadastro Único e outras 35,7 mi-
lhões do grupo de trabalhadores 

informais, microempreende-
dores individuais, autônomos, 
desempregados e contribuintes 
individuais do INSS que soli-
citaram o benefício via site ou 
aplicativo da Caixa.

BRT inicia mudanças de funcionamento 
nos corredores nesta segunda-feira

A segunda etapa das mudan-
ças operacionais do BRT Rio 
começa nesta segunda-feira, 
após a flexibilização das medi-
das restritivas para o combate à 
covid-19. A empresa anunciou 
a criação da linha 29 (Salvador 
Allende x Jardim Oceânico - 
Parador), com a conclusão das 
obras do retorno operacional 
na altura da estação Salvador 
Allende. O funcionamento será 
diário, das 4h às 21h15, e aten-
derá todas as estações parado-
ras entre Salvador Allende e 
Jardim Oceânico.

A linha 13 (Mato Alto x Al-
vorada – Expresso) volta a ser 
oferecido e o serviço funcio-
nará nos horários de pico da 

manhã, 4h à 8h25, e à tarde, 
15h45 à 19h30. Com esse retor-
no e a criação da 29, o serviço 
28 (Mato Alto – Alvorada – Se-
miexpresso) será retirado de 
circulação.

O BRT também informou 
mudanças nos corredores 
Transcarioca e Transolímpica.

O serviço 51A (Vila Militar x 
Alvorada) passa a operar ape-
nas nos horários de pico, de ma-
nhã, das 4h às 9h, e à tarde, das 
15h10 às 20h50. Para suprir a 
demanda no entrepico, a linha 
50 (Centro Olímpico x Jardim 
Oceânico – Parador) continua 
operando durante todo o dia, 
percorrendo o trecho entre o 
Morro do Outeiro e Alvorada.

Protesto de funcionários no Hospital de Campanha no Maracanã 

BRT Rio inicia mudanças no funcionamento a partir desta segunda-feira

Foto: Ricardo Cassiano/Agencia O Dia
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a p r o v a ç ã o 
do presi-
dente Jair 
B o l s o n a r o 
(sem parti-
do) subiu 
dois pontos 
percentuais 
entre os dias 
20 de junho 
e 20 de ju-

lho, de acordo com pesquisa de 
opinião XP/Ipespe. A razão dos 
que consideravam Bolsonaro 
"ótimo ou bom" oscilou de 28% 
para 30%, dentro da margem de 
erro de 3,2 pontos percentuais.

Com a elevação, a aprova-
ção ao presidente ficou cinco 
pontos percentuais acima do 
pior momento, em maio. É a 
quarta elevação consecutiva 
da avaliação positiva do presi-

A
dente. Na passagem de junho 
para julho, a proporção dos 
que consideram Bolsonaro 
"ruim ou péssimo" cedeu de 
48% para 45%, ainda dentro 
da margem. Os que enxergam 
o governo como "regular" 
passaram de 22% para 24%.

Expectativa
A expectativa da população 

para o restante do mandato de 
Bolsonaro também melhorou. 
Os que consideram que o pre-
sidente fará um governo ótimo 
ou bom nos próximos anos 
subiram de 29% para 33%, en-
quanto a avaliação ruim ou pés-
sima cedeu de 46% para 43%.

Economia
A avaliação acerca da eco-

nomia brasileira também me-

O prefeito do Rio, Marcelo 
Crivella, anunciou, na manhã 
desta segunda-feira, que repre-
sentantes de escolas privadas 
manifestaram a intenção de 
retomar as aulas presenciais, 
de forma voluntária, no dia 3 
de agosto. No entanto, o retor-
no da rede privada de ensino 
será facultativo para professo-
res, funcionários e pais de alu-
nos que assim desejarem. Já a 
volta das escolas municipais, 
sem data ainda definida, será 
debatida nesta semana.

No dia 26 de junho, o prefei-
to Marcelo Crivella assinou um 
decreto autorizando a retoma-
da das aulas nas escolas parti-
culares, de forma voluntária, a 
partir de 10 de julho. E voltou 
atrás na decisão e deixou a reto-
mada para o segundo semestre.

Rede estadual segue 
sem previsão

A Secretaria de Estado de 
Educação (Seeduc) informou, 
em audiência pública da Co-
missão de Educação da da 

Professores da rede estadual poderão 
migrar para 30 horas

Prefeitura anuncia retorno de aulas presenciais 
na rede privada para agosto

Mudança à vista para os pro-
fessores da rede estadual de 
ensino. Uma das demandas da 
categoria está prestes a sair do 
papel: os educadores que, hoje, 
cumprem o regime de trabalho 
de 16 horas (Professor I) sema-
nais poderão migrar para 30 ho-
ras e ter dedicação exclusiva a 
uma escola. A Secretaria de Edu-
cação já tem um projeto de lei 
pronto, que, segundo o titular da 
pasta, Pedro Fernandes, foi cons-
truído com o Legislativo. Após a 
aprovação da medida pela Alerj, 
serão abertas as inscrições.

Segundo o secretário, a mu-
dança tem apoio do governador 
Wilson Witzel. "É uma conquista 
para a categoria, e fico feliz de ter 
tido apoio do governador para 
realizar esse desejo de muito 
tempo dos professores", disse.

Fernandes alegou ainda que 
não haverá impedimento pelo 
Conselho de Supervisão do Regi-
me de Recuperação Fiscal, já que 
a migração não implicará em au-
mento de gastos para o órgão, pois, 
na prática, a medida substituirá a 
Gratificação Por Lotação Prioritária 
(GLP), que é a hora extra.

Hoje, há 73 mil professores 
ativos, sendo a maioria deles 

com regime de trabalho de 16 
horas. Além disso, há 15 mil 
educadores cumprindo GLP. A 
minuta da proposta não crava 
quantas vagas serão abertas para 
a migração de carga horária. No 
entanto, a expectativa é que seja 
disponibilizado o mesmo núme-
ro de GLPs, já que o objetivo é a 
substituição.

"Nossa ideia é ir transforman-
do essas GLPs em profissionais 
de 30 horas para que tenham 
dedicação exclusiva e, assim, 
possam cumprir um terço da 
carga horária para planejamento 
de aula (como prevê lei federal", 
afirmou Fernandes.

Concurso interno
Segundo o secretário, haverá 

concurso interno para a migra-
ção: "E obviamente só vamos 
abrir para os locais onde há ca-
rência (de pessoal)".

Prefeito Marcelo Crivella deu o ponta pé inicial para o recomeço

Secretário de Educação, Pedro Fernandes

Foto: Reginaldo Pimenta

Foto: Daniel Castelo Branco

lhorou desde junho. A propor-
ção de pessoas que considera 
que a economia está no cami-
nho certo subiu de 29% para 
33%, enquanto os que veem a 
economia no caminho errado 
caíram de 53% para 52%. To-
das as variações estão dentro 
da margem de erro.

Assembleia Legislativa do Es-
tado do Rio de Janeiro (Alerj), 
na última quinta-feira (16), 
que não há data prevista para 
o retorno das aulas presenciais 
nas escolas públicas da rede 
estadual. Segundo a subse-
cretária da Seeduc, Claudia 
Raybolt, as atividades só vão 
retornar quando o Rio estiver 
na bandeira verde e quando a 
Secretaria Extraordinária de 
Acompanhamento das Ações 
Governamentais Integradas da 
covid-19 autorizar.

A razão de pessoas que en-
xergam chance grande ou mui-
to grande de manter o emprego 
nos próximos seis meses subiu 
de 44% para 46%. Os que con-
sideram que a probabilidade de 
continuar empregados é peque-
na ou muito pequena caíram de 
48% para 46%.

Ao mesmo tempo, a razão 
dos que consideram que suas 
dívidas devem aumentar ou 
aumentar muito nos próximos 
seis meses cedeu marginalmen-
te, de 33% para 32%, enquanto 
os que esperam que as dívidas 
diminuam ou diminuam muito 
aumentaram de 21% para 23%.

Aprovação de Bolsonaro cresce 
pela quarta vez seguida e chega 
a 30%, indica pesquisa

Presidente Jair Bolsonaro está feliz com o resultado das pesquisas
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O Deputado  Federal, Juninho do Pneu esteve presente . "Minha cidade agradece mais essa ação."

Vereador Felipinho Ravis indica e 
cabine da PM é instalada no bairro 
da Prata, em Nova Iguaçu

ais de 10 mil 
pessoas se-
rão benefi-
ciadas com a 
instalação da 
cabine da Po-
lícia Militar, 
que aconte-
ceu semana 
passda, no 
bairro da Pra-

ta, em Nova Iguaçu. O pedido da 
colocação deste ponto da PM, 
que contará com o efetivo de três 
policiais militares e uma viatura 
e funcionando 24 horas todos os 
dias da semana, é fruto da indi-
cação do presidente da Câmara 
Municipal de Nova Iguaçu, Felipe 
Rangel Garcia, Felipinho Ravis. 
Segundo Felipinho, a cabine irá 
proporcionar mais segurança aos 
moradores, além de atendimen-
to imediato em outros tipos de 

M
ocorrências, como o socorro às 
gestantes, idosos e pessoas aci-
dentadas. “Me sinto muito feliz 
em ver meu mandato de verea-
dor ser um veículo concreto para 
proporcionar mais tranquilidade 
e qualidade de vida para a popu-
lação de nossa cidade. Agradeço 
a todas as pessoas empenhadas 
na concretização deste sonho, 
em especial ao comandante do 
20º Batalhão, coronel Busnello, 
ao prefeito de Rogério Lisboa e 
ao deputado federal Juninho do 
Pneu”, afirmou Felipinho.

O comandante do 20º Bata-
lhão da Polícia Militar, coronel 
João Jacques Soares Busnello, 
há 18 meses à frente da corpo-
ração, disse que a cabine é um 
passo a mais que a PM dá na 
proteção à população. “Tenho 
a satisfação de informar que os 
números das ocorrências poli-

O projeto “Saúde em ação” 
tem percorrido os bairros da ci-
dade realizando testes rápidos 
de Covid-19 em massa.  Em 17 
dias a Secretaria de Saúde reali-
zou mais de 20 mil testes.  “Nós 
temos que agradecer à popula-
ção que abraçou o projeto e tem 
sido parceira, vindo de máscara, 
respeitando o distanciamento 
social”, comemorou o secretário 
de Saúde Christian Vieira.

Ele também informou que a 
curva de contágio está em queda 
e acredita que os testes em massa 
contribuíram para o bom desem-
penho do município na conten-
ção da epidemia. “As pessoas que 
testam positivo já passam pelos 
médicos, saem com os remédios 
necessários e orientadas a fazer o 
isolamento. Isso contribui muito 
para combatermos a proliferação 
da doença”, completou.

Além dos testes, a ação em 
Santa Tereza contou com ou-
tros serviços da prefeitura. 
Identificando a necessidade 
da região, equipes da Secreta-
ria de Trabalho, Secretaria de 
Assistência Social e Cidadania 

e da Fundação de Desenvolvi-
mento Social de Belford Roxo 
(Funbel) estiveram no local 
realizando emissão do cartão 
do SUS, seguro desemprego, 
isenções cartoriais e outras de-
mandas da população.

A secretária de Assistência 
Social, Brenda Carneiro, conta 
que identificaram uma carên-
cia grande no bairro e toma-
ram a iniciativa de tornar ainda 
mais acessível os serviços dos 
equipamentos de referência da 

Campus da UFRRJ de Nova Iguaçu é alvo de 
denúncias de fraude no sistema de cotas raciais

Belford Roxo alcança a marca de 20 mil testes
da Covid e comemora queda da curva de contágio

A Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro (UFRRJ), é alvo 
de investigações do Ministério 
Público na Baixada Fluminense 
(MPF) por fraude em cotas raciais 
no Campus de Nova Iguaçu. O 
órgão enviou um ofício à univer-
sidade nesta segunda-feira solici-
tando prestação de informações 
quanto ao processo de autodecla-
ração dos candidatos inscritos nos 
cursos de vestibular oferecidos 
naquela unidade.  

Segundo o inquérito instaura-
do pelo MPF, no segundo semes-
tre de 2018 houve uma represen-
tação anônima de autodeclaração 
de cotas raciais de uma estudante 
de ciências econômicas.  Além de 
Nova Iguaçu, outros diretores de 
universidades federais localizadas 
na Baixada Fluminense também 

foram notificados do requerimen-
to de informações sobre o proce-
dimento de acompanhamento 
da autodeclaração para preenchi-
mento de vagas reservadas e os 
critérios exigidos.

No mês passado a UFFRJ já 
estava no alvo de investigações 
sobre fraudes no seu sistema 
de cotas raciais. Na ocasião a 
universidade informou que o 
resultado das entrevistas pre-
senciais realizadas pelas Co-
missões de Heteroindicação 
Racial para homologação das 
vagas reservadas aos estudan-
tes pretos, pardos e/ou indíge-
nas são públicos, e que as listas 
com os nomes dos candidatos 
deferidos, indeferidos e desis-
tentes podem ser consultadas 
no site do SiSU/UFRRJ.   

Foto:  Divulgação

Foto: Reprodução

ciais, como o roubo de carros e 
cargas, assaltos, assassinatos, en-
tre outros, vêm diminuindo em 
nossa região. Isso mostra que a 
política de segurança implemen-
tada vem dando resultando. To-
dos ganham com isto”. Busnello 
anunciou, ainda, que a cidade irá 
ganhar em torno de 50 policiais 
militares nos próximos meses, 
fruto de convênio firmado entre 
a prefeitura e o governo do esta-
do através do Proeis (Programa 

Secretaria. “Deslocamos uma 
equipe para trabalhar nesse 
evento da Saúde com intuito de 
facilitar o acesso aos serviços e 
também diminuir a procura pe-
los Cras. Muitos moradores com 
dificuldade de locomoção pu-
deram resolver pendências hoje 
mesmo”, declarou a secretária.

“Eu trouxe a família toda. Fi-
zemos o teste e tomamos a vaci-
na contra a gripe.  Foi tudo muito 
rápido e organizado”, resumiu o 
mecânico Adilson Oliveira.

de Integração na Segurança). 
A notícia foi muito comemo-
rada pelos presentes, em tor-
no de 500 pessoas.

O deputado federal Rogério Tei-
xeira Junior, Juninho do Pneu, ex-
-presidente da Câmara Municipal 
de Nova Iguaçu, também partici-
pou da solenidade: “Minha cidade 
agradece mais esta ação da Polícia 
Militar, assim como parabenizo 
Felipinho pela iniciativa. Tenho 
percorrido os quatro de cantos de 

Nova Iguaçu e posso afirmar que 
o programa Segurança Presente, 
da PM, caiu na aceitação total da 
população e vem garantindo se-
gurança de verdade”.

Participaram da cerimônia, 
também, o subcomandante do 
20º Leandro Xavier Maia, o se-
cretário municipal de Seguran-
ça Carlos Meireles, o subsecre-
tário da pasta, Fábio Gonzales, 
além de diversas autoridades 
civis e comunitárias.



cusado de 
estuprar a 
e n t e a d a , 
um ho-
mem foi 
preso por 
p o l i c i a i s 
civis da 
75ª DP (Rio 
do Ouro), 

na manha desta segunda-
-feira, no bairro Guaxindiba, 
em São Gonçalo, na Região 
Metropolitana do Rio.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCadeia nele...

A
De acordo com distrital, a ví-

tima denunciou a violência se-
xual em 2015, quando tinha 22 
anos. Em depoimento, ela con-
tou a polícia que o padrasto co-
meçou com os abusos quando 
ela tinha 12 anos e que o crime 
foi cometido mais de uma vez.

Ao ser abordado pelos 
agentes, o acusado nao resis-
tiu. Contra ele, foi cumprido 
um mandado de prisão con-
denatória pelo crime de estu-
pro de vulnerável. 

Homem é preso acusado 
de estuprar a enteada 
em São Gonçalo

Foto: Reprodução / Twitter

No primeiro mês da deter-
minação do Supremo Tribunal 
Federal (STF) que suspendeu 
as operações policiais em co-
munidades fluminenses du-
rante a pandemia — permitidas 
apenas em casos excepcionais 
—, o Rio teve uma queda de 
73% nas mortes cometidas por 
agentes de estado, que atingi-
ram o menor patamar desde 
dezembro de 2015. Segundo 
dados do Instituto de Seguran-
ça Pública (ISP), foram 34 casos 
em junho deste ano, contra os 
129 de maio. Simultaneamen-
te, durante a quarentena, tam-
bém houve retração em outros 
dos principais índices de cri-
minalidade, como os de homi-
cídio doloso. O resultado, para 

especialistas, evidencia que a 
diminuição da letalidade po-
licial não implica um aumento 
da violência.

— Os números de junho 
surpreenderam. Não imagi-
návamos uma redução nessa 
magnitude — afirma a cientis-
ta social Silvia Ramos, coor-
denadora do Observatório da 
Segurança RJ, do Centro de 
Estudos de Segurança e Cida-
dania (Cesec). — Isso mostra 
que a intervenção da Supre-
ma Corte foi fundamental. 
Em abril e maio já vivíamos o 
isolamento social, mas o pa-
drão de mortes por agentes 
do estado continuava alto. 
Para nós, a queda ocorreu de-
vido à liminar do STF.

A especialista destaca que 
o mais prudente é aguardar os 
próximos meses para observar 
se a tendência será mantida. 
Ela, no entanto, vê com bons 
olhos o efeito inicial, já que os 
índices de criminalidade não 
aumentaram com a suspensão 
temporária das operações.

Na comparação de junho 
em relação a maio, o número 
de assassinatos, por exemplo, 
caiu 6% (de 273 para 256) e os 
roubos de cargas diminuíram 
11% (de 455 para 404). Já os 
roubos de rua foram em dire-
ção contrária: cresceram 15%, 
passando de 3.814 em maio 
para 4.385 em junho — ainda 
assim bem abaixo dos 9.551 do 
mesmo mês de 2019.

Letalidade policial cai 73% com suspensão 
de operações no Estado do Rio

Foto: Agência O Globo

Três suspeitos são mortos em operação 
do Batalhão de Choque na Cidade Alta

Policiais do Batalhão de Choque 
(BPCHQ) realizaram, na manhã 
deste domingo, dia 19, uma opera-
ção na comunidade da Cidade Alta, 
na Zona Norte do Rio. Os agentes 
apreenderam armas, veículos e ou-
tros objetos usados para auxiliar o 
tráfico na região. Segundo a Polícia 
Militar, três suspeitos morreram.

A corporação informou, em 
nota, que os agentes foram rece-
bidos a tiros na comunidade e o 
primeiro suspeito ferido foi encon-
trado e socorrido para o Hospital 
Getúlio Vargas, mas não resistiu 
aos ferimentos e morreu. Ele por-
tava uma pistola, carregador, um 
rádio transmissor, um celular, um 
bornal, e um cinto de guarnição.

Outros dois homens em uma 
moto também trocaram tiros com 
os policiais e foram mortos. Com 
eles foram apreendidos dois fuzis, 

três carregadores, duas capas de co-
letes táticos, um rádio transmissor, 
um celular e uma motocicleta. A 
Delegacia de Homicídios da Capital 
enviou uma equipe de perícia ao 
local, que foi isolado. Após buscas 
na região, os policiais localizaram e 
apreenderam um fuzil. Ocorrência 
em andamento na DH.

Houve um novo confronto com 
um grupo de suspeitos, que conse-
guiu fugir com a aproximação dos 
policiais. Ao todo, foram apreendi-
dos três fuzis, uma pistola, quatro 
carregadores, duas capas de colete 
tático, dois rádios transmissores, 
dois celulares, um bornal e um 
cinco. Uma motocicleta também 
foi recuperada durante a operação, 
que teve como objetivo "coibir o 
tráfico de drogas e armas, além de 
realizar buscas e localizar crimino-
sos". Ninguém foi preso.

Armamento pesado. Policial faz patrulhamento no Parque União, no Complexo da Maré, após tiroteio ter fechado a Avenida Brasil em meados de junho
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Contra ele foi cumprido um mandado de prisão condenatória

Foto: Reprodução/Google Maps

Agentes fizeram operação na Cidade Alta neste domingo



Sucesso

P
Foto: Divulgação

epê Santos, ex-
-participante 
do The Voice 
Kids , e ator 
do musical 
Ayrton Senna, 
lança músi-
ca sertaneja e 
bate recordes 

nas plataformas digitais.
João Pedro Souza Martins San-

tos, conhecido como Pepê Santos, 
é natural de Minas Gerais, canta e 
atua desde os 6 anos de idade. 

, desde criança já sonhava com 
a carreira artística. Em 2016, com 
14 anos, Pepê foi selecionado para 

participar da primeira edição do re-
ality musical The Voice Brasil Kids, 

Após participar de The Voice 
Kids, Pepê foi convidado para o 
musical Ayrton Senna que ficou 
em turnê por dois anos na cidade 
do Rio de Janeiro e São Paulo.

Atualmente, Pepê Santos toca 
diversos tipos de instrumentos, 
desde cordas, como violão, cava-
quinho e guitarra até percussão, 
como bateria e cajón (caixa de ma-
deira de percussão).

Em dezembro de 2019, Pepê 
lançou sua primeira música cha-
mada "Sentença" que já teve mais 
de 300 mil plays no Spotify.  Em 

ESTRELA DO THE VOICE KIDS 
APÓS SUCESSO EM MUSICAL 
ARRASA COMO CANTOR
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abril de 2020, lançou seu primeiro 
EP chamado "Vêm Comigo" com 6 
músicas e rapidamente alcançou 
os 500 mil plays no Spotify. Suas 
músicas também estão disponíveis 
em outras plataformas digitais

Após sua live show, que aconte-
ceu no Youtube em junho, os fãs e a 
visibilidade do cantor só cresce nas 
redes sociais, acumulando mais de 
37 mil seguidores.   

Pepê Santos já se prepara para 
lançar sua nova música e essa vem 
com direito a videoclipe, o lança-
mento está previsto para o mês de 
setembro

Canal do Youtube: https://www.
youtube.com/pepesantosof

Link do Spotify: https://open.
spotify.com/artist/26cR49HDYrU-
Fr9sXooi64x 

Letras: https://www.letras.mus.
br/pepe-santos/

Instagram: @ppepesantos
Por Mingos lobo

MINGOS LOBO
contato@jornalpovo.com.br

CCulturando ulturando 
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Sou Natalia Nascimento, sou natural de Niterói , mas moro na Barra 
da Tijuca , Zona Oeste do Rio de Janeiro , tenho 30 anos, sou gemi-
niana e católica. Meu time do coração é o Flamengo . E meu ídolo no 
futebol  é o Romário , que é meu grande amigo. Sou musa da escola 
de samba Imperatriz Leopoldinense a qual eu amo de paixão. Tenho 
cabelos pretos, olhos castanhos, tenho 1,65m de altura e 58 kg. Minha 
personalidade é muito forte e sou bem objetiva. Atualmente estou 
solteira, meu perfume predileto é segredo, rs, e minha comida favo-
rita é frutos do mar. 
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Neste momento de pandemia 
as lives têm se tornado um grande 
sucesso e uma maneira de distrair 
a população que precisa ficar em 
casa. Tudo ficou online, as reuniões 
de trabalho, as conversas com os 
parentes e amigos, as entrevistas de 
emprego, as aulas presenciais passa-
ram para as telas dos notebooks e ta-
bletes. Muita gente também decidiu 
investir em estudos online, porém, 
muita gente ainda sente dificuldade 
para falar em vídeo e não sabe como 
se comportar em frente às câmeras.

Para ajudar quem ainda está 
muito perdido com tanta tecnolo-
gia, o Clube da Fala lança o curso 
de oratória, com dicas valiosas para 
você melhorar. Liderado pela fono-
audióloga Laila Wajntraub, as aulas 
ajudam as pessoas em diversos 
quesitos como: comunicação ver-
bal e não verbal, neurociência, im-
proviso, teatro, psicologia positiva, 
entre outros benefícios.

No curso de oratória, todas as 
ferramentas online (chats, víde-
os, etc) são utilizadas para que o 
treinamento seja de qualidade e 
acabar de vez com o medo de falar 
em público. Voz, fala, marketing 
pessoal, linguagem, capacidade de 
argumentar sob pressão, poder de 
persuasão e desenvolvimento de 

eloquência são trabalhados pelos 
professores que ficam de pron-
tidão para identificar o perfil do 
aluno e aperfeiçoá-lo. E por que 
fazer um curso online? Porque a 
praticidade é muito maior, o custo 
benefício menor e pode acessar as 
aulas em qualquer horário e lugar.

Uma pessoa que sabe usar as 
lives a seu favor é a apresentado-
ra Jana Moraes, que muito antes 
da pandemia, ela já dominava as 
telas dos smartphones e batendo 
recordes, como o de maior tempo 
brasileiro com uma transmissão 
de 12 horas ao vivo. O recorde de 
apresentações de lives também é 
dela. Só em 2017, foram 9 meses 

fazendo lives toda semana para a 
Leader Magazine em várias regi-
ões do Brasil, fora as lives que ela 
fazia para outras marcas.

Sobre a aceitação desse forma-
to por parte das empresas, Jana 
explica: "as marcas que aceita-
ram esse desafio estavam muito 
animadas pois era uma proposta 
totalmente inovadora, mas mui-
tas ainda não entendiam o quão 
incrível era esse novo formato. 
Aliás, mesmo na pandemia, al-
gumas ainda não entendem o 
poder das lives. No entanto, as 
empresas que aceitam o desafio 
adoram e não se arrependem! É o 
futuro, e ele já chegou."

Lives e aulas online são sucesso durante a pandemia
Foto: Divulgação

Liderado pela fonoaudióloga Laila Wajntraub, as aulas ajudam as pessoas em diversos quesitos 
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pós fechar 
a contra-
tação do 
técnico Jor-
ge Jesus, 
o Benfica 
tem alguns 
jogadores 
do Flamen-
go na mira, 
entre eles 

o atacante Bruno Henrique. Em 
entrevista ao jornal "Record", 
o empresário do atleta, Dênis 
Ricardo, negou qualquer sonda-
gem, mas afirmou que o camisa 
27 não é inegociável.

"O jogador tem contrato em 
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vigor. Agora, o jogador não é ine-
gociável. O clube que tiver interes-
se nele tem de se manifestar e até 
agora isso não aconteceu”, expli-
cou Denis Ricardo à RTP, reiteran-
do que “o Benfica é um clube bom 
para qualquer jogador”. “É um 
clube europeu com uma história 
magnífica e que nós respeitamos 
muito. É um clube que dispensa 
comentários", declarou.

Um dos principais jogadores 
do Flamengo, Bruno Henrique 
chegou ao clube em 2019. Foi 
eleito o craque do Brasileirão e 
da Libertadores no ano passado 
e renovou, em janeiro, seu con-
trato com o Rubro-Negro.

Bruno Henrique pode ser 
o próximo a deixar o elenco 
do campeão Flamengo

Bruno Henrique  também está na mira do Benfica 

Foto: Daniel Castelo Branco


