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Vigilância Sanitária do Rio
fecha tendas de testagem
de Covid-19 clandestinas

A

Vigilância
Sanitária do
Rio fechou
nesta terça-feira (4) três
tendas que
ofereciam,
sem autorização da prefeitura, testes rápidos
de Covid-19. Duas das barracas
clandestinas estavam na Barra
da Tijuca, e uma, em Botafogo.
Os postos devem seguir regras de segurança — como só
atender em ‘drive-thru’ e oferecer proteção completa para os
funcionários.
Um dos fiscais disse que che-

gou a impedir que 15 pessoas
fizessem o teste, em Botafogo,
nos 30 minutos em que a equipe
esteve no local. A tenda ficou vazia, e nenhum funcionário da Fast
Clinic Medicina Diagnóstica permaneceu no local.
“São pessoas que estão agindo
sem licenciamento, sem respeitar
os procedimentos e até mesmo
de forma clandestina”, disse o superintendente da Vigilância Sanitária Municipal, Flávio Graça.
Somente testes rápidos
Graça disse que a Anvisa regulamentou em 28 de abril, em caráter emergencial, o serviço de testagem — desde que apenas com
kits rápidos e em “drive-thru”,
quando a pessoa não sai do carro.

Tenda que oferecia teste para Covid-19 na Zona Sul do Rio

Testes mais complexos e precisos, como PCR e de sangue, só
podem ser feitos em laboratórios.
“Desta forma, também, diminui o número de pessoas no local.
A Secretaria Municipal de Saúde,
através de uma resolução, regrou
esse serviço também em caráter
excepcional. Então, é muito importante que a população verifique se o estabelecimento tem a
licença da Vigilância Sanitária para
funcionar”, disse Graça.

Cinco regiões do RJ são classificadas como
'baixo' risco para Covid, segundo secretaria

A Secretaria Estadual de Saúde
do Rio divulgou, nesta terça-feira
(4), uma nota técnica em que atualiza para "baixo risco" para coronavírus as seguintes localidades:
regiões Metropolitanas I e II, Médio
Paraíba, Centro-Sul e Norte.
Em comparação com a última
atualização do mapa, a nova classificação aponta melhora nas regiões do Médio Paraíba, Centro-Sul e

Norte do estado, que avançaram da
bandeira laranja, indicativo de risco
moderado, para a amarela.
Na direção contrária, aparecem
as regiões da Baixada Litorânea e
Noroeste Fluminense, que atualmente apresentam risco moderado de contágio.
As regiões da Baía de Ilha Grande e Serrana se mantiveram na
bandeira laranja. O nível de risco

para o Estado, como um todo, também é baixo, indicado pela bandeira amarela.
A nota técnica serve como recomendação para as autoridades
municipais tomarem medidas,
como decretos de isolamento social e outras regras de restrição,
por exemplo. A atualização, diz a
secretaria extraordinária de Covid,
ocorre devido à "notável redução

O superintendente diz que
nas tendas que funcionam sem
licença, por exemplo, não há
um responsável técnico, outro
item obrigatório.
Além disso, é preciso verificar
se os funcionários estão utilizando todos os EPIs — touca,
óculos, capote, luvas e máscara
— para não colocar essas pessoas
e a população em risco.
Para ter certeza de que está
fazendo o teste num local regu-

larizado, a população deve verificar se o local tem licença sanitária, se os funcionários estão
equipados, se tem responsável
técnico, se o local tem dispositivo de higienização das mãos
com água e sabão, além do álcool em gel, como em farmácias.
Graça destaca ainda que o
cliente precisa estar há oito
dias com os sintomas da Covid-19 para que o resultado
seja correto possível.

do número de casos e óbitos" nesses locais.
“Quando uma região reduz seu
risco para coronavírus numa quinzena, não quer dizer que não possa
revisto. A pandemia é uma análise
viva e não é possível lidar com todos
os 92 municípios de forma única.
Considerando a heterogeneidade
da curva epidêmica, faz-se necessária uma análise regional para subsidiar a tomada de decisão na esfera
local”, disse a secretária extraordinária de Covid, Flávia Barbosa.

As recomendações para as regiões em baixo risco são:
suspensão de atividades escolares presenciais
proibição de aglomeração
adoção de distanciamento social no trabalho
avaliar suspensão de atividades
econômicas não essenciais
avaliar horários diferenciados de
setores econômicos para reduzir
aglomeração nos transportes públicos
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TSE divulga perfil do eleitorado
brasileiro: 147,9 milhões estão
aptos a votar em 2020

O

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou nesta
quarta-feira
(5) o perfil
do eleitorado brasileiro
para as eleições municipais, que
desta vez ocorrem em 15 de novembro, em razão da pandemia
de Covid-19. A data inicial era o
primeiro domingo de outubro.
Neste ano, 147.918.483 eleitores poderão votar nas eleições municipais, um aumento
de 2,66% em relação às eleições de 2016, quando eram
144.088.912. O número não

considera eleitores de Fernando de Noronha, do Distrito Federal e brasileiros no exterior,
que não votam nesta eleição.
As eleições deste ano vão
definir os novos prefeitos e vereadores em 5.569 municípios
espalhados pelo país.
O número oficial de eleitores foi anunciado pelo presidente do TSE, ministro Luís
Roberto Barroso.
O maior aumento do eleitorado foi o Amazonas, que passou de 2.320.326 eleitores para
2.503.269, evolução de 7,88%.
O único estado que apresentou
redução no número de eleitores
foi o Tocantins, que caiu 0,17%
(em 2016 eram 1.037.063 e em
2020 serão 1.035.289).

O ministro Luís Roberto Barroso durante apresentação do perfil do eleitorado brasileiro nas eleições deste anoda Covid-19

Estado com a maior população
do país, São Paulo continua a ser
o maior colégio eleitoral brasileiro, com 33.565.294 eleitores.
Houve um aumento de 2,69% do
eleitorado paulista. A capital de
São Paulo representa também o

Flávio Bolsonaro admite que Queiroz
pagou suas contas pessoais
O senador Flávio Bolsonaro
(Republicanos-RJ) afirmou pela
primeira vez que 'pode ser que,
porventura' tenha mandado seu
ex-assessor Fabrício Queiroz pagar uma conta pessoal, mas com
o dinheiro do próprio senador,
em entrevista publicada no jornal "O Globo" nesta quarta-feira.
O filho do presidente Jair Bolsonaro também criticou a operação Lava Jato e defendeu o
procurador-geral da República,
Augusto Aras.
Flávio Bolsonaro minimizou
o fato de Queiroz ter pago as
contas pessoais e afirmou que
"querer vincular isso a alguma
espécie de esquema que eu tenha com o Queiroz é como criminalizar qualquer secretário
que vá pagar a conta de um patrão no banco".
Durante a entrevista, o senador foi questionado se não há
contradições nas reclamações
contra a Lava Jato após a família
Bolsonaro ter sido eleita com discurso que defendia a operação.
"Aras tem feito um trabalho
de fazer com que a lei valha para
todos. Embora não ache que a
Lava-Jato seja esse corpo homogêneo, considero que pontualmente algumas pessoas ali têm
interesse político ou financeiro.

Foto: Marcos Oliveira / Agência Senado

Flávio Bolsonaro

Se tivesse desmonte das investigações no Brasil, não íamos estar
presenciando essa quantidade
toda de operações. Inclusive com
a saída de (Sergio) Moro, a produção do Ministério da Justiça
subiu demais. O (Sergio) Moro na
verdade saiu do governo porque
percebeu que não havia um alinhamento ideológico, no tocante
às armas, por exemplo", falou ele
em entrevista.
Flávio também falou sobre ser
alvo de investigação do Ministério
Publico, de esquema de "rachadinha" na Assembleia Legislativa do
Rio de Janeiro (Alerj), em que funcionários eram obrigados a devolver parte do salário ao gabinete do
parlamentar no período em que
ele foi deputado estadual.
Ele afirmou que as investigações precisam acontecer dentro

da lei quando questionado sobre
o embate entre Augusto Aras e
os procuradores da Lava-Jato.
"Qualquer investigação tem
que acontecer dentro da lei e os
excessos precisam ser investigados. Não dá para a gente jogar uma partida de futebol, um
time fazer gol de mão e o outro
aceitar. Pelo que acompanho, há
suspeitas de que pessoas com
foro por prerrogativa de função
estavam sendo investigadas por
procuradores de 1ª instância, inclusive alterando os nomes dos
investigados para não ficar claro
que se tratava de um senador ou
de um deputado (o presidente
da Câmara, Rodrigo Maia, e o do
Senado, Davi Alcolumbre, foram
citados em investigações da Lava-Jato de Curitiba, mas com outros sobrenomes)", ressaltou.

maior município em número de
eleitores, com 8.986.687 no total.
Já o município com o menor
eleitorado é Araguainha (MT),
com 1.001 eleitores. Essa cidade
também foi o menor colégio eleitoral de 2016, perdendo o posto em

2018 para Serra da Saudade (MG).
Agora, em 2020, volta a ser o menor. Outra curiosidade é que o município de Boa Esperança do Norte,
também em Mato Grosso, realizará
eleições para escolher prefeitos e
vereadores pela primeira vez.

Estado prorroga suspensão das aulas
presenciais até 20 de agosto no Rio
A suspensão das aulas presenciais nas escolas foi estendida até
20 de agosto pelo governador
Wilson Witzel. A prorrogação do
prazo por mais 15 dias foi publicada nesta quarta-feira no Diário
Oficial do estado. O secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes, adiantou a informação
ao EXTRA nesta terça-feira. No
dia anterior, algumas unidades
retornaram após a autorização
da prefeitura do Rio para a volta
às aulas de quatro anos em escolas da rede particular.
Na publicação de hoje, é
destacado, assim como no texto anterior, que a decisão tem
como "único objetivo de resguardar o interesse da coletividade na prevenção do contágio
e no combate da propagação
da Covid-19, diante de mortes
já confirmadas". Com isso, de
acordo com o estado, ficam suspensas as "aulas presenciais,
sem prejuízo da manutenção
do calendário recomendado
pelo Ministério da Educação,
nas unidades da rede pública e
privada de ensino".
A divergência de datas para
o retorno das atividades presenciais tem confundido pais,
professore e escolas — autorizadas a voltarem com as aulas

para as turmas de 4º, 5º, 8º e
9º anos do Ensino Fundamental. Entre as principais questões
sobre qual determinação seguir
e quais os cuidados a serem tomados durante este retorno, juristas, Ministério Público e sindicatos da área tentam chegar a
um consenso.
Enquanto não há unanimidade, as instituições que optaram
por reabrir as portas ou se preparam para voltar em breve estão tomando medidas por conta própria. As unidades devem
seguir as regras de ouro criadas
pelo município para o segmento e mais recomendações gerais
para receber estudantes, professores e funcionários em segurança durante a pandemia. Entre
as medidas, as instituições particulares estão recorrendo a conselhos científicos para os ajustes.
Na queda de braço entre
município e governo do estado, há mais desdobramentos
previstos para os próximos
dias. Nesta terça-feira, o Ministério Público e a Defensoria querem que o estado adote, em 48 horas, medidas para
proibir a retomada do ano
letivo dentro das unidades
de ensino até que haja totais
condições de segurança.
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Foto: Márcia Foletto / Agência O Globo

Poluição volta a manchar Orla da
Barra da Tijuca e ambientalista
alerta para velho problema

U

m
velho
problema
que o carioca enfrenta
há anos voltou a aparecer nesta
semana.
Um registro
feito pelo
biólogo Mario Moscatelli nesta terça-feira mostra uma enorme mancha negra saindo do canal da
Joatinga em direção ao mar
na Barra da Tijuca. Segundo
o biólogo, o fenômeno é recorrente durante as marés
baixas, que ocorrem nas luas
cheia e nova, e pode durar
até cinco dias.
— Naquela água, há esgoto,
detritos e sedimentos. Dependendo de alguns fatores
como correnteza e água, a

mancha pode atingir as Ilhas
Tijuca e até a Praia de São
Conrado — explica o biólogo.
Moscatelli atribui a poluição a dois velhos problemas
da cidade e da região: a falta
de saneamento universal e a
urbanização descontrolada.
Ele ainda explica que, mais
perto do Quebra-mar, é possível ver a poluição da praia,
mas em alguns pontos mais
distantes, os banhistas podem não perceber e entrar
em contato com a água contaminada:
— Quando esses dois
problemas aumentam, por
consequência, a poluição
também se agrava. O que há
60 anos era algo pequeno,
agora é um problema gigantesco — avalia.
Segundo o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), em

Água suja do canal da Joatinga chega ao mar da Barra da Tijuca

virtude "da grande variação de
marés que ocorreu na manhã
de hoje (05/08/20), ocasionada pelo período de lua cheia,
as águas do complexo lagunar
da Barra da Tijuca atingiram
às praias - através do Canal da
Joatinga - o que ocasionou o
aparecimento da mancha verificada nas imagens".

Detran-RJ reabre mais onze postos para
serviços de veículos
O Detran-RJ reabre, nesta
quarta-feira, mais 11 postos no
estado para realizar os serviços
de registro de veículos oferecidos em sistema de drive-thru.
Com o retorno das atividades
dessas unidades, passam a ser
oferecidos mais de 8 mil procedimentos por dia nos 31 postos
de vistoria em funcionamento.
Será possível realizar o licenciamento anual, primeira
licença, mudança para placa
Mercosul, baixa e inclusão de
alienação, mudança de cor, alteração de característica, transferência de propriedade, entre
outros serviços, nos seguintes
postos reabertos:
- Campo Grande (capital), Belford Roxo, Nilópolis, Queimados,
Barra Mansa, Resende, Vassouras, Araruama, Búzios, Teresópolis, Bom Jesus do Itabapoana.
O horário de funcionamento também será das 9h às 17h,
como ocorre nas outras 20
unidades que já estão em funcionamento drive-thru. A lista
com os 35 locais com serviços
disponíveis para veículos está
disponível no site.
Para a realização dos serviços
é necessário agendamento pré-

Foto: Cléber Mendes

Detran-RJ reabre mais 11 postos no estado para serviços de veículos

vio (exceto para troca de placas
e comunicação de venda, com
limitação de 20 por dia) pelo
site ou pelo teleatendimento
(21 3460-4040, 3460-4041 e
3460-4042).
Vistoria
Por conta da pandemia do
coronavírus, o governador do
estado suspendeu a exigência
de vistoria para o licenciamento
anual de 2020 dos veículos de
carga, de transporte coletivo de
passageiros, transporte escolar,

e veículos rodoviários de passageiros. Dessa forma, nenhum
veículo do estado do Rio passará pelo procedimento de vistoria no serviço de licenciamento
anual, neste período.
Exceto para os serviços de
segunda via do CRV (Certificado de Registro do Veículo)
e para Trocas de Propriedade,
transferências de jurisdição
(mudança no registro do estado) e de município, onde a vistoria continua obrigatória para
todos os tipos de veículos.

Na nota, o Inea afirma
que "promove ações de
fiscalização de descarte irregular de resíduos e monitora a balneabilidade das
praias da zona oeste e zona
sul do Rio de Janeiro frequentemente. De acordo
com o último boletim emitido no dia três de agosto,

dois pontos da praia da Barra da Tijuca, localizados no
Quebra Mar e em frente ao
2º GBM (Bombeiros) se encontravam impróprios para
o banho. O próximo boletim
com as condições de balneabilidade das praias do município será emitido na próxima sexta-feira (07)."

Festa de réveillon no Rio terá diversos pontos de
eventos para evitar aglomerações, diz prefeitura
A tradicional festa de réveillon no Rio não será como
nos anos anteriores devido à
pandemia do novo coronavírus. Nem por isso o céu deixará de ser iluminado pela
queima de fogos. Cristo Redentor, Aterro do Flamengo
e as praias da Barra e de Botafogo vão ser transformados
em pontos de evento, com
shows e queima de fogos a
fim de evitar aglomerações.
A confirmação foi feita pela
prefeitura do Rio no início da
tarde desta quarta-feira.
O prefeito Marcelo Crivella
afirma que a comemoração
deve evitar lotação dos transportes e alta concentração de
pessoas na região das praias.
O prefeito não mencionou o
bairro de Copacabana, mas
o formato da celebração em
toda a cidade ainda está
sendo estudado pela Riotur.
Crivella afirma que será comunicado pelo órgão. No ano
passado, Copacabana atraiu
cerca de 3 milhões de pessoas em sua tradicional festa de
réveillon, um cartão-postal
do Brasil no exterior.

— Esses estudos estão
sendo feitos pela Riotur,
pelo setor de hotéis e de
turismo. Quero agradecer
também ao (empresário)
Roberto Medina, que tem
dado contribuições muito
grandes. Todos estão sendo ouvidos. Eu fico a par,
acompanhando de perto
os assuntos. Para a gente
evitar uma grande aglomeração num local apenas,
vamos dividi esse evento
em vários pontos da cidade
exatamente pra evitar aglomerações nos transportes e
também facilitar a segurança e a vigilância. Eu espero
que dê tudo certo — afirmou
Crivella após solenidade em
homenagem às vítimas de
explosão em Beirute, capital do Líbano.
A ocasião não será só de
festa. Apesar de haver mais
shows espalhados, as vítimas
da Covid-19 serão lembradas
em um momento de silêncio,
em respeito a seus familiares.
Os médicos, que estão na linha de frente, também serão
homenageados.
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Pacientes se preparam
para cirurgias bariátricas
gratuitas em Duque de Caxias

A

rede
pública municipal de
saúde
de
Duque de
Caxias iniciou no último
fim
de semana
as cirurgias
bariátricas gratuitas. Nesta
terça-feira (04), 35 pacientes
participaram de uma reunião no auditório do Hospital
Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo para orientação sobre o procedimento
cirúrgico. Os encontros, que
estão respeitando todas as
condições sanitárias para
evitar o contágio do novo
coronavírus, vão ocorrer semanalmente.
"O objetivo é acolher,
orientar, verificar pendências e agendar consulta com
equipe médica e multidisci-

plinar para deixá-los prontos
e habilitados para a cirurgia
bariátrica. O paciente precisa
se preparar para a mudança
que a bariátrica provoca na
vida dessas pessoas. Por isso,
esses encontros serão semanais", afirmou Dr. Hilton Ribeiro, que é vice-diretor do
Hospital Moacyr do Carmo.
Todo o atendimento ambulatorial, como consultas,
exames de sangue, eletrocardiograma,
endoscopia,
tomografia, raio x, e risco
cirúrgico serão feitos no
Hospital Moacyr do Carmo.
Após, os pacientes farão
a cirurgia no Hospital de
Saracuruna (Adão Pereira
Nunes), que está sob administração da Prefeitura de
Duque de Caxias desde o dia
16/07, quando foi assinado
um termo de cooperação
técnica entre o município e
o Governo do Estado sinali-

Todo o atendimento ambulatorial, como consultas, exames de sangue, eletrocardiograma, endoscopia, tomografia, raio x, e risco cirúrgico serão feitos no Hospital Moacyr

zando a transferência de posse da unidade.
De acordo com dados da
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, atualmente, há cerca de 300 pessoas
aguardando na fila para ci-

rurgia, somente entre os moradores de Duque de Caxias.
Quem não está cadastrado
pode procurar o Hospital Moacyr do Carmo para marcar a
primeira consulta.
"Para ser atendido com a

Belford Roxo ganha reforço
para limpeza e desassoreamento
de rios e canais
A Prefeitura de Belford Roxo
recebeu mais um reforço para
a limpeza e desassoreamento
de rios e canais na cidade. Em
uma parceria com o governo
Estadual, a Prefeitura recebeu
um maquinário composto por
duas escavadeiras hidráulicas,
sendo uma long reach e uma
comum e quatro caminhões
basculantes. O pedido foi uma
indicação do deputado estadual Márcio Canella.
Durante a solenidade, realizada no bairro Wona, o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, ressaltou
a importância dessa parceria
para o bem da população.
“Esse é mais um passo para
aqueles que sofreram anos
com os rios, principalmente

em períodos de chuva. Mais
uma vitória para o povo de
Belford Roxo”, resumiu Waguinho.
O deputado estadual Márcio Canella explicou que
quando foi levar a demanda
à Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade estava acompanhado do prefeito
Waguinho. “A cidade é cortada
por rios importantes e no período de chuvas é preocupante”,
disse Canella, ao lado do seu
irmão Marcelo Canella e de vereadores.
Ao lado do diretor de Segurança Hídrica e Qualidade
Ambiental, Hélio Vanderlei
Coelho Filho e do gerente de
Obras da Diretoria de Recuperação Ambiental do Inea,

cirurgia bariátrica, o paciente precisa entrar no Sistema
Estadual de Regulação (SER).
Para isso, será agendada uma
consulta na unidade de saúde
para obter a inserção no SER",
explicou Dr. Hilton Ribeiro.
Foto: Divulgação

Hélio Vanderlei, Flávio Gonçalves, Marcelo Canella, Waguinho, Altineu Côrtes e Marcio Canella na solenidade da entrega de maquinários

Carlos Ramos, o secretário
estadual do Ambiente e Sustentabilidade, Altineu Côrtes, garantiu que vai ajudar
sempre que estiver ao seu alcance Belford Roxo e toda a
Baixada Fluminense. “Esse é

um exemplo de parceria onde
quem ganha é a população. E
isso é apenas o início”, destacou o secretário.
Para o secretário municipal de Meio Ambiente, Flávio
Gonçalves, o momento de es-

tiagem, poucas chuvas, é ideal
para que se comece o trabalho.
“Esse pontapé inicial é fundamental para quem mora na cidade e que sofre com os problemas nos períodos de chuvas”,
garantiu o secretário.
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Foto: Reprodução

Agente penitenciário
é encontrado morto
em Nova Iguaçu

U

m
agente
penitenciário identificado como
Ezequiel
Figueiredo
foi encontrado morto
na manhã
desta quarta-feira no
bairro de Cacuia, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.
Policiais do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para
verificar a ocorrência. A área
foi isolada e a perícia, acionada.
Segundo informações preliminares colhidas no local, o corpo

estava com sinais de agressão.
Após o ocorrido, o policiamento
na região foi reforçado.
De acordo com a PM, ainda
não há informações sobre as causas da morte. A ocorrência segue
em andamento.
A Secretaria de Administração
Penitenciária (Seap) lamentou a
morte do servidor e ofereceu o
apoio necessário aos familiares.
De acordo com informações
da Delegacia de Homicídios da
Baixada Fluminense (DHBF), foi
instaurado inquérito para apurar
as circunstâncias da morte de
Ezequiel. A perícia foi realizada
no local e diligências estão em
andamento.

Ezequiel Figueiredo foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira

Expulso da PM, Gabriel Monteiro nega deserção: Polícia identifica homem que gravou
mulheres na Lagoa fazendo ioga
'Fui dispensado por questão médica'
Expulso na Polícia Militar do Rio
de Janeiro por deserção, o youtuber Gabriel Monteiro considera sua
exoneração ilegal. Em entrevista
ao EXTRA nesta quarta-feira, dia
5, um dia após a decisão ser publicada no Boletim da PM, o policial
disse que foi dispensado por questões médicas todos os dias que
estaria de plantão na corporação,
entre 22 e 31 de julho. O youtuber
era lotado no 34º BPM (Magé). Na
decisão publicada na noite de terça-feira, obtida pelo EXTRA, consta
que Monteiro faltou o serviço para
o qual foi escalado no dia 22 de julho deste ano. Segundo a polícia, o
youtuber teria permanecido até o
dia 31 sem dar qualquer satisfação
sobre seu paradeiro à corporação e
completou mais de oito dias de ausência, o que configura o crime de
deserção previsto no artigo 187 do
Código Penal Militar.
Ainda segundo informações do
processo de deserção de Monteiro,
houve tentativas de encontrá-lo
no endereço fornecido por ele à
corporação, mas o atual morador
do imóvel informou que o PM não
residia naquele local. A decisão de
expulsar Gabriel foi do secretário
da PM, coronel Rogério Figueredo.
Monteiro enviou ao EXTRA
cópias dos documentos das inspeções médicas realizadas nos

Foto: Reprodução / Instagram

O policial Gabriel Monteiro, que é youtuber, foi expulso da PM do Rio por deserção

dias 23, 27 e 29 do mês passado,
assinados por três oficiais da corporação, entre eles o tenente-coronel Luiz André.
— Essa decisão é ilegal. A própria polícia falou que desertei,
mas tenho documentos que
comprovam que oficiais me dispensaram por questão de saúde.
Estou com crises de ansiedade,
dores fortes de cabeça, e a pressão
aumentando. Fui dispensado do
serviço por estresse na polícia.
Isso é perseguição — afirma o PM,
antes de justificar e dar a versão
de que esteve no Batalhão para
informar o motivo das ausências.

— Me ausentei porque tinha
licença, não deixei de ir ao trabalho. Fui três ou quatro vezes
ao meu batalhão para informar. Quero que reconheçam
esse absurdo. Se os documentos que estou apresentando
forem fake ou manipulados
no Photoshop, eles podem
me denunciar no MP. Mas são
oficiais. Até mesmo me orientaram a tirar férias. Estou com
três férias vencidas. Me disseram para tentar trabalhar perto
de casa para tentar aliviar a carga de estresse que estou recebendo. Mas nada foi atendido.

Os homens que participaram
da filmagem e divulgação de um
vídeo em que duas mulheres
praticam ioga na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio
vão responder por ato obsceno,
perturbação da tranquilidade
e injúria pela honra. Os dois foram identificados pela polícia.
O vídeo foi divulgado nas redes
sociais de Ricardo Roriz, dono de
uma loja de artigos militares, que
tem mais de 300 mil seguidores.
O empresário prestou depoimento e se disse arrependido.
Agora, a 12ª DP (Copacabana)
aguarda o depoimento de 'Celsão',
ambulante da região que teria gravado as imagens.
“O divulgador do vídeo já prestou depoimento e se mostrou
arrependido, disse que foi uma infelicidade, mas claro que isso não
tira sua responsabilidade. Estamos aguardando o outro homem,
conhecido como Celsão, dar esclarecimentos. Ele é um ambulante
da região, tem uma barraca de
bebidas no ponto onde elas praticavam ioga”, explicou a delegada
Valéria Aragão.
A advogada Mariana Maduro,
de 33 anos, e a personal trainer
Aline Nunes, 38, compareceram
na terça-feira à 12ª DP (Copacabana) para prestarem novo

depoimento sobre um vídeo,
divulgado nas redes sociais, que
mostra as duas fazendo ioga na
Lagoa Rodrigo de Freitas.
Nas imagens, gravadas no sábado, um homem fala e faz gestos de
cunho sexual enquanto o outro filma as mulheres com o celular.
“Olha lá, o que é um velho tarado. (...) Celsão, você e o maior
‘voyeur’”, diz o empresário Ricardo Roriz, dono de uma loja de artigos militares. “Eu gosto pra ‘blau
blau blau’”, responde o outro homem, fazendo gesto obsceno.
Para Mariana, a situação foi
“cruel e grotesca”. “Eu estou me
sentindo muito mal, com meu
corpo objetificado. Me senti num
filme pornô, não vou voltar a fazer
ioga nunca mais. É muito triste
que a minha prática de ioga tenha
sido sexualizada da forma mais
banal e cruel”, desabafou ela, que
pretende ainda processar os dois
homens pelo vídeo.
Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia

Mariana Maduro e professora de ioga Aline Nunes voltam à 12ª DP
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Xandy de Pilares e Escritora
Isa Colli fazem Live falando o
papel da música na educação

L

GATA DO

ive sobre papel da
música na sociedade conta com a
presença de cantor e compositor
Xande de Pilares*
_Conversa realizada pela editora Colli Books
será nesta quinta-feira (06)._
Conhecido por sua potente

voz e músicas de tirar o fôlego,
Xande de Pilares tem em sua
biografia as participações no
Grupo Revelação e no quarteto
de intérpretes da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro.
Em carreira solo desde 2014,
lançou seu primeiro disco Perseverança no mesmo ano, com
participações de Serginho Meriti e Arlindo Cruz, além de Esse
menino sou eu em 2017. Neste

ano, lançou quatro novas canções em parceria com outros
compositores.
Pensando nesse contexto de
pandemia, a editora Colli Books
convidou o sambista para falar
sobre o poderoso papel da música na sociedade, abordando também sua carreira e os projetos
para depois da quarentena.
A live será realizada pelo Youtube da editora às 14h no horário

de Brasília e será transmitida internacionalmente para a Bélgica,
de onde a jornalista e escritora
Isa Colli irá mediar.
“Xande é um artista que
nasceu com o samba na veia
e faz questão de manter suas
raízes. Quando ainda fazia
parte do Grupo Revelação,
era um dos poucos artistas
que ao final dos shows descia do palco e ficava no meio

da galera. Ele sempre fez
questão de não se afastar do
seu público”, afirma Isa.
*Live:* O poderoso papel da
música na sociedade
*Quando:* Quinta-feira, 06 de
agosto
*Horário:* 14h (Brasil) / 19h
(Bélgica)
*Onde:* Youtube da Colli
Books – link: collibooks.com/lives

@jamilasandoraoficial

O

Meu nome é Jamila Sandora, sou conhecida como Musa do Vasco. Sou
modelo, lutadora de MMA e Ring girl.
Sou natural de Mendes, interior do Rio
de Janeiro. Moro atualmente em Niterói
onde me dedico a luta pela minha equipe
PRVT. Tenho filha de 20 anos que é beauty
model, lindíssima por sinal! Luto no profissionalmente e
estou invicta no esporte com 5 lutas e 5 vitórias. Tenho 13
campeonatos de Jiu Jitsu e todos medalhei. Em dezembro
irei fazer minha sexta luta no grande evento europeu Ares

Championship 2 que será na França e minha adversária
uma russa.Estou muito feliz de ter ido tão longe com pouca
bagagem, mas esperançosa em aprender cada vez mais e
mostrar para o mundo que nunca é tarde quando se deseja
algo de verdade. Conto com todos brasileiros para torcerem
por mim, para que eu possa representar bem o Brasil e retornar com a vitória.Sonho em alcançar o que as pessoas já não
acham que possa ser possível, então tenho certeza que vou
fazer o meu melhor. Dedico todo meu esforço e sucesso a
Deus, minha família e amigos. Eles sempre serão meu combustível de todas as minhas batalhas.

Jamila Sandora
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Foto: André Durão

Fluminense acerta venda
de Gilberto para o Benfica

O

Fluminense acertou
a venda de
Gilberto
para o Benfica. O lateral-direito
de 27 anos
já está com
v iagem
marcada
para Portugal para realizar os
exames médicos e, se aprovado, assinar em definitivo com
o novo clube. Desta forma, ele
não deve enfrentar o Grêmio,
domingo, na estreia do Campeonato Brasileiro.
Após contato da reportagem,
o Fluminense se manifestou
oficialmente: "O Fluminense
recebeu uma proposta do Benfica pelo lateral-direito Gilberto,
fez uma contraproposta e está
aguardando resposta".
Segundo a apuração do ge,
por sua vez, os clubes discutem
apenas detalhes burocráticos
para sacramentar a venda.
Ainda pelo que foi apurado, o valor da venda foi de 3
milhões de euros, o equivalente a cerca de R$ 18,7 milhões na cotação atual. Como
o Fluminense tinha 50% dos
direitos econômicos do atle-

ta, receberá metade: cerca de
R$ 9,35 milhões.
O clube tricolor adquiriu
50% dos direitos de Gilberto
junto à Fiorentina, da Itália, em
dezembro de 2019. Na época, o
Flu desembolsou pouco mais
de 80 mil euros (cerca de R$ 360
mil). O valor a ser recebido, agora, será 18 vezes maior (usando
o comparativo em euros). No
"Portal da Transparência", no
site oficial do Fluminense, o
clube aparecia como dono de
100% dos direitos econômicos
do lateral-direito. Questionado
pela reportagem, o clube enviou a seguinte explicação:
"Em dezembro de 2019,
o Fluminense adquiriu 50%
dos direitos econômicos do
atleta Gilberto, com os outros
50% permanecendo com a
Fiorentina. Porém, na Itália,
os clubes optam por colocar
nos contratos o percentual
que possuem direito como
"Sell on Fee" (livremente traduzido como "taxa de venda"). Ou seja, contratualmente o Fluminense tem 100%
dos direitos econômicos do
jogador, mas o clube italiano
possui 50% de "Sell on Fee", o
que na prática é o mesmo que
ter os 50% desses direitos.

Gilberto em ação pelo Fluminense

Quando o portal da transparência foi alimentado, o sistema
incluiu os 100% dos direitos
econômicos, que é o que consta
no texto do contrato do atleta,
mas deixou de especificar que
existem os 50% de "Sell on Fee".
Diante das divergências de nomenclatura, que podem gerar
divergências de entendimento
e compreensão dos percentuais do Fluminense, o clube já
está remodelando o portal para
incluir uma nova coluna, onde
estará explicado - em todos os
jogadores - outros percentu-

ais que serão descontados em
possíveis negociações futuras
de cada atleta. Portanto, no caso
específico do atleta Gilberto, se
houver uma venda o clube terá
direito aos 50% que adquiriu em
dezembro de 2019, tendo a Fiorentina direito aos outros 50%"
O lateral já havia chamado a
atenção do técnico Jorge Jesus,
com quem está perto de trabalhar
no Benfica, nos Fla-Flus válidos
pela final da Taça Rio e pelas decisões do Campeonato Carioca.
E, inclusive, foi uma indicação do
próprio treinador português, que

também sugeriu a contratação do
atacante Everton, do Grêmio.
Após ter sido revelado pelo
Botafogo e com passagens por
Internacional, Vasco e pelo futebol italiano, Gilberto chegou
ao Fluminense em 2018. De lá
para cá, disputou 104 partidas
e marcou 11 gols com a camisa
tricolor. Agora, para a posição, o
técnico Odair Hellmann terá as
opções de Igor Julião e Calegari, recém-promovido da base.
Além de Hudson, volante de
origem, que pode ser improvisado na lateral-direita.

