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Casos e mortes 
pelo Covid-19
continuam assustando

Brasil tem 
87.131 mor-
tes por co-
r o n a v í r u s 
confirmadas 
até as 13h 
desta segun-
da-feira (27), 
segundo le-
vantamento 
do consórcio 

de veículos de imprensa a partir 
de dados das secretarias esta-
duais de Saúde.

Desde o balanço das 20h de 
domingo (26), 6 estados e o DF 

A
atualizaram seus dados: CE, GO, 
MG, MS, RN e RR.

Veja os números 
consolidados:

87.131 mortes confirmadas
2.423.798 casos confirmados
Às 8h, o consórcio publicou a 

primeira atualização do dia com 
87.058 mortes confirmadas e 
2.420.143 casos confirmados.

No domingo (26), às 20h, o 
balanço indicou: 87.052 mor-
tes confirmadas, 556 em 24 
horas. Com isso, a média mó-
vel de novas mortes no Brasil 

A Moderna anunciou nes-
ta segunda-feira (27) que co-
meçou o estudo em estágio 
avançado para avaliar sua 
candidata a vacina contra Co-
vid-19. Essa é a terceira e últi-
ma fase de testes. Cerca de 30 
mil voluntários adultos que 
não tiveram a doença respi-
ratória causada pelo novo co-
ronavírus receberão a vacina. 
A pesquisa é apoiada pelo go-
verno dos Estados Unidos.

Em todo o mundo, cinco 
candidatas à vacina estão na 

fase 3 de estudos, de acordo 
com um balanço da Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS). 
É somente depois desta pro-
va, em um número maior de 
participantes, que uma vaci-
na pode ou não ser licenciada 
e liberada para a comerciali-
zação. São elas:

Sinovac (China)
Instituto Biológico de 

Wuhan/Sinopharm (China)
Instituto Biológico de Pe-

quim/Sinopharm (China)

Oxford/AstraZeneca (Rei-
no Unido)

Moderna/NIAID (EUA)
O teste da Moderna, batizado 

de 'Cove', é o primeiro a ser im-
plementado sob uma operação 
montada pelo governo norte-
-americano que visa acelerar o 
desenvolvimento, fabricação e 
distribuição de tratamentos e 
vacinas contra a Covid-19.

O governo federal dos EUA 
está apoiando o projeto de 
vacina da Moderna com qua-
se 1 bilhão de dólares.

Candidata a vacina contra Covid-19 da Moderna entra 
em estágio avançado de testes nos EUA

Voluntário recebe injeção durante fase de testes de potencial vacina contra a Covid-19 da empresa 

Brasil tem 87.131 mortes e 2.423.798 casos confirmados de Covid-19
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nos últimos 7 dias foi de 1.074 
óbitos, uma variação de 2% 
em relação aos dados registra-
dos em 14 dias.

Sobre os infectados, eram 
2.419.901 brasileiros com o novo 
coronavírus desde o começo da 
pandemia, 23.467 desses confirma-

dos nas últimas 24 horas. A média 
móvel de casos foi de 45.715 por dia, 
uma variação de 22% em relação 
aos casos registrados em 14 dias.

87.131
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queda de 
braço entre 
o MDB e o 
d e p u t a d o 
e s t a d u a l 
Max Lemos 
(PSDB) ga-
nhou um 
novo capí-
tulo. Pre-
sidente da 

legenda, Leonardo Picciani 
já dava como certo o asfas-
tamento do ex-aliado e sua 
substituição imediata pelo 
suplente Átila Nunes, após 
o julgamento apertado no 
TRE/RJ, que por 3 a 2 deter-
minou a cassação do manda-
to do parlamentar por infi-
delidade partidária. 

Após a decisão do colegia-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSContinua

A
do, o MDB entrou com o pedi-
do para que o resultado fosse 
remetido imediatamente ao 
presidente da Assembleia 
Legislativa, André Ceciliano 
(PT). A vingança de Piccia-
ni contra o ex-aliado previa 
o corte na própria carne do 
parlamentar e o  enfraqueci-
mento do moço na disputa 
eleitoral de novembro, uma 
vez que junto com a perda 
imediata do mandato, iriam 
também os cargos e todos os 
demais benefícios que um 
parlamentar tem direito.

Max, por sua vez, entrou 
com o pedido do recurso or-
dinário, alegando que a perda 
imediata do mandato de um 
deputado estadual não pode 
ocorrer de forma imediata, 

TRE nega pedido do MDB e mandato 
do deputado Max Lemos está 
mantido até julgamento em Brasília

 Foto: TV Globo / Reprodução

O  deputado estadual, Max Lemos entrou com pedido de  recurso ordinário

O prefeito do Rio, Marcelo Cri-
vella, tombou provisoriamente o 
Mercado Popular da Rocinha, na 
Zona Sul do Rio, nesta segunda-
-feira. De acordo com a prefeitura, 
a iniciativa está prevista no De-
creto Nº 47.590.

Na cerimônia, o prefeito disse 
que o comércio popular da comu-
nidade recebe o reconhecimento 
oficial do povo do Rio de Janeiro 
para se tornar um monumento 
como é o Pão de Açúcar.

"O comércio popular da Ro-
cinha hoje com essa placa re-
cebe o reconhecimento oficial 
do povo do Rio de Janeiro para 
se tornar um monumento. Um 
monumento como é nosso Pão 

de Açúcar, as praias e as pra-
ças. Aqui, agora está tombado 
e ninguém vai tirar mais", dis-
se Crivella na cerimônia. 

A Prefeitura do Rio de Janei-
ro, decidiu, na quarta-feira, tom-
bar provisoriamente o Mercado 
Popular da Rocinha, na Zona 
Sul da cidade. De acordo com a 
pasta, será aberto um estudo no 
Instituto Rio Patrimônio da Hu-
manidade (IRPH), para analisar o 
tombamento provisório.

No dia 20 de maio deste ano, 
sete de 40 lojas foram derru-
badas do local. Na época, a pre-
feitura alegou que a remoção 
dos espaços iria permitir acesso 
melhor ao local onde ficará ins-

talado um centro de imagem 
da comunidade. Um dia antes, 
microempreendedores fizeram 
uma manifestação.

Em nota, a Prefeitura in-
formou que o tombamento 
"atende a um pedido da comu-
nidade nordestina que vive na 
região, além de levar em conta 
a relevância arquitetônica e 
urbanística do conjunto, de-
senvolvido pelo arquiteto Ro-
drigo Azevedo, inspirado no 
Mercado Ver-o-Peso, em Be-
lém (PA), e o reconhecimento 
internacional do projeto, em 
2005, ao fazer parte de uma 
exposição de arquitetura em 
Paris, na França".

Prefeitura tomba provisoriamente o 
Mercado Popular da Rocinha

sem julgamento em instância 
superior. O pedido foi acata-
do e dá ao tucano o direito do 
efeito suspensivo, garantindo 
dessa forma sua permanência 
no mandato até o novo julga-

mento pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). 

Eleito pelo MDB, Max migrou 
para o PSDB fora da janela elei-
toral: ele queria garantir a parti-
cipação nas urnas neste ano, já 

que Leonardo Picciani fechou 
apoio à chapa pela reeleição de 
Rogério Lisboa, em Nova Igua-
çu. A tendência é que a queda 
de braço tenha um vencedor so-
mente após as eleições.

Witzel tem três dias para apresentar 
sua defesa à Assembleia Legislativa

O tempo trabalha contra o go-
vernador Wilson Witzel (PSC), 
que tem até quinta-feira (30) 
para apresentar a sua defesa ao 
pedido de impeachment que 
está sendo analisado pela comis-
são especial instalada na Assem-
bleia Legislativa.

Depois disso, o relator, Rodri-
go Bacellar (SDD) terá o prazo de 
cinco sessões para elaborar o pa-
recer que será levado à votação. 
Mas até a estátua de Tiradentes 
já sabe que ele não precisará de 
todo o tempo previsto nas re-
gras. A aposta é que os integran-
tes da comissão já tenham, até 

quarta-feira da semana que vem 
(05) o texto em mãos.

O Palácio Guanabara, agora 
com o reforço do novo-velho 
secretário chefe da Casa Civil, 
André Moura, trabalha para con-
quistar a maioria da comissão, 
formada por 25 deputados. Caso 
consiga, um governista seria 
escalado para apresentar um re-
latório em separado, pedindo o 
arquivamento do pedido. Mas a 
tarefa tem sido árdua.

A votação na comissão deve 
acontecer entre 11 e 15 de agosto. 
Em seguida, o parecer será leva-
do a plenário.

Mercado Popular da Rocinha agora passa a ter a mesma importância do Cristo Redentor

O governador Wilson Witzel (PSC)

Foto: Gabriel de Paiva / Agência O Globo

Foto: Daniel Castelo Branco / Agência O Dia
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Caixa Eco-
nômica Fe-
deral (CEF) 
paga nesta 
s e g u n d a -
-feira (27) a 
quarta par-
cela do Au-
xílio Emer-
gencial para 
1,9 milhão 

beneficiários do Bolsa Famí-
lia qualificados no programa, 
cujo número do NIS termina 
em 6. Os pagamentos para 
esse grupo são feitos da mes-
ma forma que o Bolsa.

Demais trabalhadores
Para os demais beneficiá-

rios do Auxílio Emergencial, 
a quarta parcela começou a 
ser paga na última quarta-fei-
ra (22). A data é para aqueles 

A
que estão no Cadastro Único, 
e para os inscritos por meio 
do aplicativo e do site que 
receberam a primeira parcela 
até 30 de abril.

Os demais aprovados tam-
bém receberam a partir de 22 de 
julho: aprovados no segundo 
lote receberam a terceira parce-
la; aprovados no terceiro e quar-
to lotes receberam a segunda; e 
novos aprovados receberam o 
primeiro pagamento.

O calendário de pagamentos 
deste ciclo segue o mês do ani-
versário do beneficiário, e o ca-
lendário segue até 26 de agosto. 
Veja o calendário completo.

Os trabalhadores podem 
consultar a situação do bene-
fício pelo aplicativo do auxílio 
emergencial ou pelo site auxi-
lio.caixa.gov.br.

O secretário de Estado de Saú-
de, Alex Bousquet, disse que, 
ainda nesta semana, deve desati-
var os hospitais de campanha de 
Nova Friburgo, na Região Serra-
na, e de Nova Iguaçu e Duque de 
Caxias, na Baixada Fluminense. 
As três unidades nem chegaram a 
receber pacientes.

A afirmação foi feita na manhã 
desta segunda-feira (27) duran-
te sessão da Comissão de Gastos 
com a Covid-19 da Assembleia 
Legislativo do Estado do Rio de 
Janeiro (Alerj).

Com obras muito atrasadas, 
as unidades funcionaram apenas 
como reservas de leitos em caso 
de aumento de demanda.

Os três hospitais de campanha 
fazem parte de um total de sete 
previstos no contrato de R$ 770 
milhões firmado entre a Secretaria 
de Estado de Saúde e a organiza-
ção social Iabas. As negociações 
estão sob investigação -- inclusive 
contra o ex-secretário Edmar San-
tos, que está preso -- e o Iabas foi 
afastado da gestão.

De todos os hospitais 
anunciados, apenas dois en-
traram em operação -- Mara-
canã e São Gonçalo.

"Há uma forte tendência de, 

nos próximos dias, anunciarmos 
o fechamento dessas unidades. 
O planejamento já previa o início, 
meio e fim da necessidade dessas 
unidades de apoio. Acompanha-
mos as curvas de controle diário e 
entendemos que a epidemia está 
estabilizada ou em queda. Caso 
haja uma segunda onda de con-
taminação, as redes municipais e 
estaduais estão preparadas. Tam-
bém poderemos fazer convênios 
com a rede particular".

Ainda de acordo com o secretá-
rio, o mesmo deve ocorrer com os 
hospitais de campanha do Mara-
canã e de São Gonçalo.

"Essas duas unidades estão 
abertas e disponíveis ao Sistema 
de Regulação, mas não estão rece-
bendo pacientes porque não está 
havendo necessidade".

Bolsonaro retoma os trabalhos no Planalto após 
dizer que exame de Covid-19 deu negativo

Secretário diz que 'tendência' é desmontar 3 
hospitais de campanha que não foram usados

O presidente Jair Bolsona-
ro retomou na manhã desta 
segunda-feira (27) a rotina de 
trabalho no Palácio do Planalto, 
após anunciar no sábado (25) 
ter se recuperado da Covid-19, 
doença provocada pelo novo 
coronavírus.

Bolsonaro foi diagnosticado 
com Covid-19 no dia de 7 ju-
lho e por quase três semanas 
trabalhou na residência oficial 
do Palácio da Alvorada, onde 
mora com a família.

Nas últimas semanas, o 
presidente assinou docu-
mentos de forma digital e re-
alizou reuniões e participou 
de solenidades por video-
conferência, como a posse 
do novo ministro da Educa-
ção, Milton Ribeiro.

O presidente também fez 
caminhadas pelos jardins do 
Alvorada e na semana pas-
sada andou de motocicleta 
na área interna do palácio, 
quando foi fotografado sem 
máscara conversando com 
profissionais de limpeza.

Bolsonaro só deixou a 
residência oficial  no sába-
do, depois de anunciar nas 
redes sociais que o quarto 
teste realizado teve resul-
tado negativo.

Logo após a publicação na 
rede social neste sábado, Bol-
sonaro saiu de moto por Bra-
sília, acompanhado por segu-
ranças. O presidente foi a uma 
loja no Setor de Indústria e 
Abastecimento (SIA), onde foi 
visto sem máscara.

Secretário de Saúde Alex Bousquet durante sessão na Alerj.

Sem máscara, o presidente Jair Bolsonaro conversa com funcionários 

Foto: Reprodução

Foto: Foto: Adriano Machado/Reuters

Segundo o secretário, o custo 
para o desmonte das unidades 
está incluído no valor original 
de R$ 770 milhões no contrato 
firmado entre a Secretaria de Es-
tado de Saúde e a Organização 
Social Iabas.

O modelo de adoção de hospi-
tais de campanha foi muito criti-
cado durante a sessão. Segundo 
os parlamentares, houve um su-
perdimensionamento da neces-
sidade da implantação de 1,3 mil 
leitos previstos no contrato.

"Essa estratégia foi um desastre 
completo. Dos 400 leitos no Ma-
racanã, nunca utilizaram mais de 
200. Na unidade de São Gonçalo, 
que inicialmente teria 200 leitos, 
jamais usaram mais de 50 vagas", 
argumentou o relator da comis-
são, Renan Ferreirinha (PSB).

Caixa paga 4ª parcela a 1,9 
milhão de beneficiários do Bolsa 
Família essa semana

Pesquisa mostra que brasileiros usaram auxílio emergencial para pagar água e luz
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Terreiro de Joãosinho da Gomeia em Duque de Caxias 

Prefeitura de Caxias desiste 
de construir creche no terreiro 
de Joãosinho da Gomeia

P r e f e i t u r a 
da cidade 
da Baixada 
F l u m i n e n -
se desistiu 
de construir 
uma creche 
no terreno 
que era do 
terreiro de 
J o ã o s i n h o 

da Gomeia. De acordo com 
comunicado da administração 
municipal,  o prefeito Washin-
gton Reis resolveu atender às 
reivindicações de movimentos 
religiosos e populares e "deci-
diu preservar o Terreiro da Go-
méia, local considerado sagra-
do para o candomblé". Ainda 

A
segundo a prefeitura, "o espaço 
será cuidado e haverá manu-
tenção do terreno, com o ob-
jetivo de respeitar as vivências 
e as experiências religiosas de 
toda a população, em especial 
dos praticantes das religiões de 
matriz africana da cidade".

A área pertence à Prefeitura 
de Duque de Caxias e seria usa-
da para a construção de uma 
nova creche para atendimento 
a estudantes da Educação Infan-
til. O governo municipal resol-
veu alterar o endereço para obra 
da nova unidade escolar e reali-
zar o cercamento e a limpeza do 
terreno a fim de preservá-lo.

Um dos marcos para o reco-
nhecimento das religiões de base 

africana no país, o Terreiro da Go-
méia foi um espaço com trajetó-
ria singular, tendo funcionado de 
1951 até 1971, quando Joãosinho 
da Gomeia morreu. O local con-
tribui muito para a memória cul-
tural e valoriza o patrimônio de 
importantes grupos que formam 
a sociedade brasileira.

D esde a  div ulgação de 
que o terreiro de Joãosi-
nho de G omeia poderia 
v irar  uma creche foi  div ul-
gado,  diversas entidades 
privadas e  públicas se ma-
nifestaram em prol  do ter-
reno.  Atualmente,  a  área 
está abandonada. 

O Instituto Estadual do Pa-
trimônio Cultural (Inepac) in-
formou que o processo de tom-
bamento da área do Terreiro da 
Goméia em 2019 e que atualmen-
te o processo está em finalização, 
restando apenas a conclusão do 
estudo arquitetônico, paralisado 
devido à pandemia da Covid-19.

Nos últimos anos, o governo 
de Mesquita vem promoven-
do mudanças nos serviços de 
saúde. A Atenção Primária foi 
priorizada, apostando na pre-
venção como forma mais eficaz 
de garantir qualidade de vida à 
população, a partir da abertura 
de clínicas da família na cida-
de. Mas a Policlínica Municipal 
Celestina José Ricardo Rosa, 
localizada em Santa Terezinha, 
também tem papel importan-
te nessa estratégia. Trata-se de 
uma unidade de saúde de nível 
intermediário no SUS, ficando 
entre a atenção básica e a aten-
ção hospitalar. É nela que os ci-
dadãos garantem consultas em 
mais de 20 especialidades.

Na policlínica de Mesquita, 
há avaliação cirúrgica, alergis-
ta, angiologista, cardiologista 
pediátrico e adulto, dermato-
logista, endocrinologista, fono-
audiólogo, gastroenterologista, 
hematologista, homeopata, 
neurologista adulto e pediátri-
co, neurocirurgião, nutricionis-
ta, ortopedista, oftalmologista, 
otorrinolaringologista, procto-
logista, psiquiatra, psicólogo 
pediátrico e adulto, pneumo-

logista, reumatologista e uro-
logista. Além disso, exames 
como eletrocardiograma, au-
diometria, endoscopia nasal, 
videolaringoscopia, endosco-
pia digestiva, escleroterapia 
(tratamento de espuma para 
varizes) e ultrassonografias são 
realizados. Os pacientes ainda 
têm acesso a procedimentos 
como, por exemplo, retirada de 
gesso, cirurgias dermatológi-
cas, biópsias e retiradas de cis-
tos. Em média, são realizados 6 
mil atendimentos mensais aos 
mesquitenses nessas áreas.

Dentro da policlínica de 
Mesquita, funcionam ainda 
outros serviços fundamentais 
para garantir a saúde da po-
pulação mesquitense. Caso 
do Centro de Especialidades 
Odontológicas, o CEO, onde 
os pacientes com necessida-
des especiais e de endodontia, 
próteses, periodontia, odonto-
pediatria e buco-maxilo-facial 
são tratados. Em média, 1.400 
atendimentos são realizados 
pelo CEO. Já no Centro de Es-
pecialidades de Fisioterapia 
e Reabilitação, o CEFIR, que 
registra cerca de 1.500 atendi-

Policlínica de Mesquita 
tem mais de 10 mil 
atendimentos mensais

Espaço oferece consultas e exames em mais de 20 especialidades, além de serviços ligados a odontologia e fisioterapia

mentos mensais, são realizados 
serviços de fisioterapia geral, 
como respiratória, neurológica 
e pediátrica; estimulação pre-
coce; acupuntura e auriculo-
terapia; terapia ocupacional, 
fonoaudiologia e massoterapia.

É na policlínica de Mesquita 
também que funciona o CEM-
CAM, o Centro de Especialida-
des da Mulher, Criança e Ado-
lescente de Mesquita. A área é 
responsável por cerca de 1.500 
atendimentos por mês e é des-
tinada ao acompanhamento 
da mulher na prevenção do 
câncer colo do útero (patolo-

Foto: Divulgação

gia cervical), do câncer de mama 
(mastologista), de alterações gi-
necológicas (ginecologista) e na 
adoção de métodos contracepti-
vos (inserção do diu). O espaço 
ainda realiza Pré-natal Jovem 
Mãe, direcionado ao acolhimen-
to de jovens de 10 a 19 anos, 
que conta com atendimento de 
psicologia, serviço social, nutri-
ção e pilates. Mas esse acompa-
nhamento se estende também 
à puericultura (atendimento 
pediátrico para bebês de zero a 2 
anos), com realização dos testes 
de olhinho (reflexo vermelho), 
orelhinha e linguinha (fono).

Para ser atendido na poli-
clínica de Mesquita, o pacien-
te precisa ser avaliado primei-
ro pela atenção primária. Ou 
seja, ele é encaminhado por 
uma clínica da Família, UBS 
ou outra unidade de saúde 
municipal, por guia de refe-
rência e contrarreferência, via 
sistema de regulação. A partir 
daí, o paciente é agendado 
pela regulação de consultas 
e avisado por contato telefô-
nico. A Policlínica Municipal 
Celestina José Ricardo Rosa 
fica na Avenida União 676, em 
Santa Terezinha.



m milicia-
no foi preso 
nesta se-
gunda-feira, 
dia 27, por 
policiais da 
D e l e g a c i a 
de Desco-
berta de 
Paradeiros 
(DDPA), na 

comunidade do Sapê, na Ta-
quara, Zona Oeste do Rio. An-
derson Nascimento Marinho, 
conhecido como Thor, é acu-
sado de homicídio e ocultação 
de cadáver do gerente de uma 
multinacional petrolífera, o 
engenheiro Wagner Franco, 
que foi encontrado morto em 
fevereiro de 2019, em Rio das 
Ostras, na Região dos Lagos.
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De acordo com as investiga-

ções, a vítima desapareceu após 
sair do consultório dentário de 
sua mulher, Karina Lepre Fran-
co, no comunidade do Terrei-
rão, no Recreio dos Bandeiran-
tes. As investigações apontam 
que a esposa planejou o crime 
para ser beneficiada com o va-
lor do seguro e da indenização 
da morte do marido, cerca de 
R$ 200 mil. O miliciano, com 
quem ela tinha um relaciona-
mento, teria recebido R$ 10 mil 
para cometer o crime.

Karina foi presa em junho 
deste ano. Segundo a polícia, ela 
queria se separar do engenheiro 
Wagner, o que ele não aceita-
va. Eles tinham uma filha de 18 
anos. Já sobre Thor, havia um 
mandado de prisão temporária 

Miliciano é preso por homicídio e 
ocultação de cadáver de engenheiro, 
morto a pedido da ex-mulher

 Foto: TV Globo / Reprodução

O engenheiro Wagner Franco foi morto por um miliciano a pedido da mulher, a dentista Karina

O Portal dos Procurados pede 
que sejam feitas denúncias para 
que sejam presos três suspeitos 
de participação na chacina de 
Anchieta, bairro da Zona Norte 
do Rio. Um cartaz traz as fotos de 
Jonathan Alves Pereira da Silva, o 
JN; Carlos Henrique Baraúna dos 
Santos, o Kaike; e Wallace Moura 
dos Santos, WL, de 23 anos. Con-
tra os três há mandados de prisão 
em aberto. O crime ocorreu na ma-
drugada de 28 de junho. Bandidos 
passaram atirando em direção a 
um local onde ocorria uma festa 
junina, na Rua Ernesto Vieira, um 
dos acessos à Favela Az de Ouro. 
Cinco pessoas morreram na oca-
sião — entre elas a menina Rayan-
ne Lopes, de 10 anos — e outras 
oito ficaram feridas.

Na última quinta-feira, foi pre-
so na Paraíba Rhuan Roberto Fer-
reira Bourrus, o RH, e 20 anos. Ele 
também é apontado como um 
dos envolvidos na chacina, Con-
tra Rhuan havia um mandado de 
prisão preventiva por homicídio 
qualificado.

Carlos Henrique, o Kaique, é 
apontado como o homem que 
chefiou o crime. De acordo com 
as investigações da Delegacia de 
Homicídios da Capital (DHC), ele 
tentou tentando expandir o do-
mínio de sua facção criminosa - a 

maior do Rio - para a Favela Az de 
Ouro, mas foi impedido pela po-
lícia. Para isso, teria tido apoio de 
bandidos do Complexo do Cha-
padão, também na Zona Norte. O 
objetivo seria formar um conjun-
to de favelas na região, que abriga 
Anchieta, Mariópolis e Ricardo 
de Albuquerque e eliminar ban-
didos de uma facção rival.

Kaike ganhou da Justiça 
este ano o direito de ficar em 
regime aberto. Ele estava em 
prisão albergue domiciliar, 
usando tornozeleira eletrônica. 
O suspeito havia sido condena-
do a 13 anos e seis meses de 
reclusão por roubo, tráfico de 
drogas e associação para o tráfi-
co. Sua pena tem término pre-
visto para 4 de maio de 2026.

Quem tiver informações 
sobre os três suspeitos procu-
dados pode denunciar pelos 
seguintes canais: Whatsa-
pp Portal dos Procurados (21 
98849-6099); Facebook/Inbox 
(https://www.facebook.com/
procuradosrj/); mesa de atendi-
mento do Disque-Denúncia (21 
2253-1177) ou 0300-253-1177; 
aplicativo para celular do Dis-
que Denúncia e também pe-
los perfis https://twitter.com/
PProcurados e https://www.
instagram.com/portal.dos.pro-
curados. Em todos os casos o 
anonimato é garantido.

As informações recebidas 
serão repassadas para a DHC, 
responsável pelo inquérito que 
investiga a chacina de Anchieta.

Portal pede pistas de três suspeitos de 
participar da chacina de Anchieta

expedido pela 4ª Vara Criminal da 
Capital. O miliciano é acusado de 
integrar a milícia da comunidade 
do Terreirão. O paradeiro dele foi 
descoberto após o trabalho do se-
tor de inteligência da DDPA.

O crime
Em fevereiro de 2019, Wagner, 

então funcionário da multinacio-
nal Shell do Brasil - era gerente 
predial responsável por toda Amé-
rica Latina -, desapareceu no dia 7 

daquele mês, após sair do consul-
tório de Karina - montado por ele 
-, na comunidade do Terreirão, no 
Recreio dos Bandeirantes, na Zona 
Oeste do Rio. O casal seguia de car-
ro para casa, também no Recreio, 
quando o veículo foi interceptado.

O engenheiro foi levado pelo 
miliciano, que conheceu a dentis-
ta após ir ao consultório dela para 
cobrar taxas de segurança estipu-
ladas pela quadrilha. Os dois ini-
ciaram um relacionamento, ainda 

de acordo com o "RJTV", da "TV 
Globo", e a partir daí ela começou 
a planejar o assassinato do marido.

O corpo de Wagner foi en-
contrado três dias depois do seu 
desaparecimento, com marcas 
de tiros e o abdômen cortado, 
numa praia em Rio das Ostras, 
na Região dos Lagos. A ideia era 
que o corpo afundasse e não fos-
se localizado. Nesse meio tempo, 
Karina rompeu o relacionamen-
to com o miliciano.

Dois homens são mortos após fugirem 
de abordagem na Zona Norte

Duas pessoas foram mor-
tas, na noite deste domingo, 
após patrulhamento da Polí-
cia Militar na Rua Javata, em 
Anchieta, Zona Norte do Rio. 
Segundo a PM, dois veículos 
foram visto em atitude sus-
peita na região e agentes do 
41º BPM (Irajá) tentou reali-
zar uma abordagem e houve 
troca de tiros.

Ainda de acordo com a cor-
poração, os homens estavam 

em carros roubados e tentaram 
fugir da abordagem. Os dois 
ocupantes dos carros ficaram 
feridos e foi acionado o Serviço 
Móvel de Atendimento de Ur-
gência (SAMU), sendo consta-
tado óbito no local.

Após o fim do confronto, 
dois fuzis calibre 5,56 e uma 
granada foram apreendidos. A 
perícia foi acionada e a ocorrên-
cia seguiu para a Delegacia de 
Homicídios da Capital.Os três suspeitos que estão sendo procurados

Dois suspeitos são mortos após fugirem de abordagem policial em Anchieta

Foto:Divulgação / Polícia Militar
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Africa-Brasil Foto: Divulgação

m 2021, o des-
file das escolas 
de samba de 
São Paulo não 
a c o n t e c e r á 
em fevereiro. 
Por conta da 
pandemia de 
covid-19, o pró-
ximo Carnaval 
foi adiado para 

maio, por ora. A transferência de 
data foi anunciada pelo prefeito 
de São Paulo, Bruno Covas, e 
pelo governador, João Doria, em 
coletiva de imprensa nesta sex-
ta-feira (24).

“Estamos ainda definindo, 
tanto com blocos [carnavales-
cos] quanto com as escolas [de 
samba de São Paulo] e com as 
outras cidades a nova data, que 
deve se dar a partir de maio do 
ano que vem. Muito dificilmen-
te ocorrerá em junho, porque 
em junho coincide com os fes-
tivais de São João no Nordeste, 
mas estamos agora definindo 
ou final de maio ou começo de 
julho para a realização do Car-
naval na cidade de São Paulo”, 
explicou Covas. 

No início desta semana, a 
Liga Independente das Escolas 
de Samba de São Paulo se reu-
niu com a Prefeitura para buscar 
um entendimento de como e 
quando realizar o próximo Car-
naval. Bruno Covas também 
estabeleceu conversas com as 
outras partes envolvidas na re-
alização do Carnaval, como os 
blocos de rua: “Tanto as esco-
las de samba quanto os blocos 
carnavalescos entenderam a 
inviabilidade de organização do 
Carnaval para fevereiro do ano 
que vem. É importante destacar 
que estamos falando aqui de 
um desfile que, no ano passado 
[o prefeito refere-se ao Carnaval 
2020], levou 120 mil pessoas 
e que trouxe um retorno de R$ 
227 milhões para a cidade”.

O Carnaval de 2021, portan-
to, foi transferido de fevereiro 
para o fim de maio, podendo ser 
adiado novamente para o co-
meço de julho, de acordo com 
a situação em que a capital se 
encontrar diante da pandemia 
causada pela covid-19. “Nós 
estamos defendendo muito o 
posicionamento da Prefeitura, 

Por causa da pandemia, 
Carnaval 2021 de São Paulo 
foi adiado para maio
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estamos indo muito em cima 
daquilo que os órgãos governa-
mentais colocam pra gente. Não 

vamos fazer nada fora daquilo 
que seja determinado pelas au-
toridades”, garante Sidnei Car-

riuolo, presidente da Liga-SP e 
da Águia de Ouro, campeã do 
Carnaval 2020.

Satisfação me chamo Jéssica Pereira,algumas pes-
soas me conhecem como Pérola Negra, um apelido ca-
rinhoso que ganhei do Oscar Muller diretor da revista 
MULHER MAIS BONITA. Tenho 27 anos, sou natural 
de Belo Horizonte, Minas Gerais.   Mãe de duas filhas, 
Yasmin Vitória de 8 anos e Kiara Eduarda de 10 anos.   
Sou cabeleireira e dançarina. Iniciei recentemente 
meu projeto que tanto sonhei na área da beleza que era 
abrir meu salão (Studio Pérola Afro Hair).Infelizmente 
tive que dar uma pausa,por causa da pandemia. Mais 
continuo no foco e no objetivo de crescimento do meu 
salão com planos futuros e novidades. Trabalho tam-
bém como modelo fotográfica, e Job em Eventos. Sou 
uma mulher  empoderada. e realizada em todas as áre-
as da minha vida com grandes objetivos e sem medo 
dos desafios e sempre em busca de algo novo.

Uma das medidas mais efi-
cazes para conter a dissemi-
nação do novo coronavírus é 
o distanciamento social. Nes-
ta sexta-feira  (24), São Paulo 
completou quatro meses em 
quarentena. Desde o dia 1º de 
junho, o governo do estado 
tem retomado algumas ativi-
dades econômicas de forma 
gradual, o que chamam de “re-
tomada consciente”. O Plano 
São Paulo é dividido em seis 
fases e a transição de uma fase 
para outra é calculada com 
base na capacidade do Sistema 
de Saúde para receber pacien-
tes que contraíram coronaví-
rus e na evolução da epidemia. 
Durante a coletiva de impren-

Por que adiar o Carnaval de 2021?

CCulturando ulturando 
contato@jornalpovo.com.br
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sa, Bruno Covas afirmou que 
a capital passa pela oitava se-
mana de quedas no número 
de mortes por covid-19. A ci-
dade de São Paulo encontra-se 
na fase 3 da retomada econô-
mica. Eventos com aglomera-
ções, como o Carnaval, só são 
permitidos na fase 5 do plano.

O adiamento do Carnaval é 
uma decisão estudada, tam-
bém, com base na evolução 
da pandemia no Brasil e espe-
cificamente em São Paulo.“Se 
não houver condições e as au-
toridades não recomendarem, 
fazemos novamente uma nova 
data”, explica Sidnei Carriuolo 
sobre a possibilidade de uma 
nova prorrogação.
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Reunião da diretoria do Flamengo com Torrent

Diretoria do Flamengo se reúne 
com Domènec Torrent e inicia
 processo "olho no olho" na Europa

arcos Braz e 
Bruno Spin-
del fizeram 
na noite deste 
sábado, em 
Madri, a pri-
meira reunião 
para tentar 
definir quem 
será o próxi-
mo técnico 

do Flamengo. A dupla jantou por 
cerca de duas horas com Domènec 
Torrent, ex-auxiliar de Guardiola 
que recentemente comandou o 
New York FC. Ainda não houve 
formalização de uma proposta.

Na conversa, falaram sobre os 
próximos desafios e Torrent explicou 
sobre seus processos, ideias de jogo 

M
e planos profissionais. O papo se de-
senrolou como uma espécie de en-
trevista de trabalho, além de debate-
rem também sobre futebol em geral.

Alguns dias antes da reunião, 
Torrent já havia conversando por 
telefone com Marcos Braz, de for-
ma mais informal.

Questionado por um cliente 
brasileiro no restaurante, Braz 
foi perguntado se o Flamengo 
já tem um novo técnico.

- Estamos no caminho certo - 
disse o dirigente.

Braz e Spindel, no entanto, ain-
da vão encontrar com outros can-
didatos. Reuniões com o espanhol 
Fernando Hierro e com o portu-
guês Carlos Carvalhal estão nos 
planos para os próximos dias.


