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Cada pessoa infectada com
Covid-19 transmitiu doença
para outras 3 nos primeiros
meses da epidemia

U

ma pesquisa
publicada nesta
s ex t a - f e i ra
(31) na revista científica"Nature Human
Behaviour",
do
grupo
" N at u re" ,
um
dos
mais importantes no mundo,
mostra que, entre 25 de fevereiro e 31 de maio, cada pessoa infectada com a Covid-19
no Brasil infectou, em média,
outras três com a doença.
O estudo descreve as características epidemiológicas da
doença no país, onde mais de
90 mil pessoas já morreram
por causa da infecção. A pesquisa foi conduzida por cientistas do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de
Medicina da USP, da Universidade de Oxford e do Imperial
College de Londres.
O Brasil teve uma taxa de
transmissão mais alta se comparado a países como Itália,
França, Reino Unido e Espanha, cujas estimativas ficaram entre 2,5 e 2,6. Isso signi-

fica dizer que, nesses países,
uma pessoa infectada contaminava, em média, entre 2 e
3 outras.
Esse índice é chamado de
R0, e identifica quantas pessoas uma pessoa infectada
é capaz de contaminar com
uma doença. Para que a transmissão de uma infecção seja
contida, esse número precisa
ficar abaixo de 1 (ou seja, é
preciso que uma pessoa infectada não consiga contaminar nenhuma outra).
Os cientistas frisaram, entretanto, que, como os valores são
uma média, os índices do Brasil
podem se aproximar, na prática,
daqueles dos países europeus.
"Os intervalos críveis de nossas estimativas são mais baixos
em comparação com as estimativas publicadas anteriormente
para o Brasil", lembraram.
"Também observamos a
rápida disseminação da Covid-19 pelo país, com municípios mais populosos e com
melhor conexão sendo afetados mais cedo e municípios
menos populosos sendo afetados em um estágio posterior da epidemia", escreveram
os pesquisadores no estudo.

Vista aérea do cemitério Parque Tarumã em meio ao surto de coronavírus em Manaus no dia 15 de junho

Desigualdade
Os pesquisadores também
identificaram uma associação entre maior renda e mais
diagnósticos de Covid-19. Já
entre a população com menor nível socieconômico,
houve mais casos de síndrome respiratória aguda grave
(SRAG) de causa desconhecida. A SRAG é uma das principais consequências da infecção pelo novo coronavírus
(Sars-CoV-2).
"Conforme bases clínicas e
epidemiológicas, é provável
que muitos casos de SRAG com
causa (etiologia) desconhecida sejam causados por Sars-CoV-2", disseram.
Os cientistas creditaram a
falta de acesso igualitário aos
testes como um fator para a

"disseminação rápida e sustentada da epidemia no Brasil".
"Nossos dados descobrem
um viés socioeconômico
nos testes e diagnósticos
nas diretrizes de vigilância
atuais e sugerem que o nú-

mero de casos confirmados
relatados pode subestimar
substancialmente o número
de casos na população em
geral, particularmente em
regiões de menor nível socioeconômico", afirmaram.
Foto: Rajanish Kakade/AP
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Uerj define calendário
acadêmico emergencial
para 2020; confira

A

Uerj anunciou
nesta sexta-feira o calendário durante
a pandemia
de covid-19.
O Conselho
Superior de
Ensino, Pesquisa e Extensão (Csepe) da
universidade aprovou, na quinta-feira, o planejamento e a execução
de Períodos Acadêmicos Emergenciais (PAE). O Calendário Acadêmico 2020 passa a ser composto por
dois PAEs, cada um deles com 13 semanas. Em virtude da pandemia de
Covid-19, durante a vigência destes
períodos serão ofertadas atividades
letivas de forma remota.
De acordo com o calendário
emergencial, haverá novo prazo
para inscrição em disciplinas,
que se inicia em 3 de setembro.

Já para os estudantes aprovados
nas reclassificações do Vestibular
2020, as matrículas serão abertas
em agosto, de forma online, pelo
Portal do Vestibular. As aulas do
período 2020.1 começam em 14
de setembro e se estendem até
12 de dezembro. O encerramento, após as avaliações finais, está
marcado para 19 de dezembro.
Durante os PAEs, as unidades
acadêmicas oferecerão Atividades
Letivas Emergenciais por meios
digitais, com carga horária equivalente às aulas presenciais anteriormente programadas. Excepcionalmente nestes períodos, os alunos
serão dispensados de frequência
presencial. No entanto, haverá
controle de participação de acordo
com a proposta pedagógica.
Com o objetivo de favorecer
a inclusão do maior contingente
possível de estudantes, será reduzido o número mínimo de dis-

Em virtude da pandemia de Covid-19, durante a vigência destes períodos serão ofertadas atividades letivas de forma remota

ciplinas exigido no semestre. Os
graduandos deverão se inscrever
em pelo menos uma disciplina,
obrigatória ou eletiva. O calendário estabelece que a Solicitação de
Alteração de Inscrição em Disciplinas (SAID) ocorrerá de 14 a 28
de setembro mas, mesmo depois
deste prazo, será possível solicitar
o cancelamento de matérias, até
30 dias antes do final do semestre.
Para aqueles que se sentirem
impedidos de realizar as Ativi-

Médico é preso após sacar arma durante discussão por
exame de Covid-19 com paciente na Barra da Tijuca
O Conselho Regional de
Medicina do Estado do Rio de
Janeiro (Cremerj) abriu uma
sindicância para apurar o caso
de um médico pneumologista que foi preso após ameaçar
um paciente com uma arma na
quinta-feira em uma clínica na
Barra da Tijuca, Zona Oeste do
Rios. O procedimento, segundo
o conselho, é sigiloso, e segue
as normas do Código de Processo Ético Profissional.
"O Cremerj reitera que é,
veementemente, contrário a
qualquer tipo de violência e
que a boa prática da Medicina
depende do bom relacionamento entre médico e paciente", diz em nota.
Segundo o paciente, Enio
Pires Studart sacou uma arma
durante uma discussão. De
acordo com a Polícia Civil, a
vítima relatou que marcou
uma consulta com Enio após
ser infectado com coronavírus e continuar passando mal
após dois meses do diagnóstico. Durante a consulta, o médico teria questionado a qualidade do teste realizado para

Foto: Reprodução

dades Letivas Emergenciais será
garantida a possibilidade de trancamento especial. Este prazo não
será contabilizado no limite de
seis períodos a que todos têm direito normalmente. Os calouros
também poderão, em caráter excepcional, solicitar o trancamento,
mesmo estando no primeiro período de seu curso de graduação.
As atividades remotas serão
oferecidas em plataformas tecnológicas públicas e gratuitas de en-

sino e de webconferência, como
o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), que já vem sendo
usado por diversas unidades desde abril e conta com mais de mais
de 20 mil inscritos, entre alunos e
professores. Vale destacar que ao
longo desse período de quarentena a Universidade vem oferecendo diversas atividades temáticas
transversais, todas on-line, o que
contribuiu para consolidar a proposta aprovada pelo Csepe.

Luciana Picorelli dá voz a Comunidade do Dendê
e denuncia clínica que matou sua amiga
A apresentadora Luciana
Picorelli postou um vídeo em
suas redes sociais falando sobre
a morte da funkeira Fernanda
Rodrigues, a Mc Atrevida, que
morreu essa semana durante
um procedimento estético em
Vila Isabel, na Zona Norte do
Rio. A cantora, que era amiga de
Picorelli, morava no Morro do
Dendê, também na Zona Norte.
“Quem mora em comunidade
não é bandido. Eles não estão
só! Eu não poderia deixar ela virar estatística, não poderia deixa
passar de jeito nenhum”, disse.

Ela continua dizendo que
enquanto estiver fazendo seu
trabalho, dará voz às pessoas das
comunidades.
“As pessoas têm que parar
com esse negócio que comunidade não tem voz! Tem voz sim!
Tô viva! Não tô morta!”.
Mc Atrevida fez uma lipoescultura para retirar gordura das costas
e injetar nos glúteos, que aconteceu no dia 16 de julho. Após dez
dias, ela foi internada no Hospital
municipal Evandro Freire, na Ilha
do Governador, mas não resistiu e
morreu na última segunda-feira.
Foto: Reprodução

Enio Studart foi preso em flagrante por posse ilegal de armas

a doença, o que teria gerado
a confusão. Ainda segundo a
vítima, Enio teria pego uma
mochila e sacado uma pistola
para lhe ameaçar.
Posteriormente, ambos foram para a 16ª DP (Barra da Tijuca) e, no local, foi constatado

que o pneumologista possuía
um revólver, uma pistola, um
soco inglês, duas facas, um carregador de pistola e munições
dentro do carro. Ele foi autuado
pela prática dos crimes de ameaça e porte ilegal de arma de
fogo de uso permitido.

Picorelli fala toda a verdade sobre o caso da morte da amiga
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Serasa lança nova campanha
para limpar nome por R$ 100

A

Serasa lançou
uma
nova
campanha
que permite
que endividados até R$
1 mil quitem
suas dívidas
por apenas
R$ 100.
Desde a
última terça-feira (28), quem
tiver débitos entre R$ 200 e R$
1.000 com as empresas Ativos
S.A, Tricard, Santander, Recovery, BMG e Credysystem poderão quitá-los por apenas R$ 100.
Com a extensão da campanha, a Serasa estima que mais
de 25 milhões de dívidas poderão ser quitadas pelo site
da Serasa Limpa Nome. O
valor de R$ 100 é valido para
qualquer um dos seis parceiros envolvidos.

Para ter acesso, o consumidor precisa acessar o site
do Serasa Limpa Nome – que
desde abril tem uma nova
marca e um novo endereço:
www.serasa.com.br. O consumidor também encontra as
mesmas condições no aplicativo do Serasa disponível para
Android e iOS.
O interessado pode verificar sua situação de crédito por
meio do número de CPF.
As agências da Serasa, que
fornecem atendimento presencial, permanecem fechadas. Porém, além do site do Serasa Limpa Nome e do app da
Serasa, o consumidor também
pode regularizar seus débitos
financeiros pelo Whatsapp,
através do número: (11) 988707025. Todos esses canais contam com as mesmas condições
de renegociação.

Feirão limpa nome online da Serasa, na versão de 2019

Carga irregular com cerca de 30 mil comprimidos
de ivermectina é apreendida em 7.320 caixas
Um carga irregular com
cerca de 30 mil comprimidos
de Ivermectina, que transportada por dois homens em
um carro, foi apreendida na
noite de quinta-feira (30), na
BR-242, em trecho de Itaberaba, região da Chapada Diamantina, na Bahia.
De acordo com informações
da Polícia Rodoviária Federal
(PRF), o caso ocorreu na altura
do Km-230.
Inicialmente, foi dada ordem de parada a um carro com
os dois ocupantes. Durante a
entrevista, pos policiais notaram certo nervosismo do motorista e do passageiro, o que
fez com que os policias realizassem uma busca no interior
do veículo. Durante a vistoria,
eles encontraram 7.320 caixas
do medicamento.
Foi solicitada a documentação legal para o transporte,
porém o condutor entregou
uma nota fiscal que continha
dados divergentes do material transportado. No documento apresentado, o local
de destino dos medicamentos seria a cidade de Natal

Foto: Divulgação/PRF

Droga será entregue à Vigilância Sanitária

(RN), contudo o veículo seguia uma rota contrária.
Além disso, o número de lote
e data de fabricação dos produtos apreendidos não eram condizentes com o discriminado
na nota fiscal.
Aos policiais, os homens
relataram que embarcaram a
mercadoria na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia, a pedido de um caminhoneiro, e
durante o percurso da viagem
estavam realizando a venda
fracionada do medicamento
para farmácias da região.
A ivermectina é um medicamento prescrito para com-

bater verminoses, porém vem
sendo muito procurada pela
população, que acredita que
o remédio pode minimizar os
efeitos da Covid-19. A Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) afirma, entretanto, que a ivermectina não tem
comprovação científica de eficiência contra a Covid-19.
Diante dos fatos, os homens
assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e
vão responder por suas condutas perante o Juizado Especial
Criminal (JECRIM). Todo o material apreendido será entregue
a Vigilância Sanitária.

D e t ra n - R J l i b e ra c e r t i f i c a d o d e
l ic e nc i a mento d e veí c u l o s d igit a l
Mais de um milhão de proprietários de veículos do Estado do
Rio poderão baixar o CRLV digital
de 2020 em seus aparelhos celulares ou tablets a partir de segunda-feira. A versão digital do documento, válida em todo o território
nacional, substituiu completamente o documento obtido no
Detran e pode ser acessada em até
5 dispositivos. Além disso, quem
quiser ter o documento em papel,
poderá imprimir a versão digital
em sua própria casa.
"Além da praticidade, esse novo
serviço nos ajudará a evitar aglomerações nas nossas unidades e,
consequentemente, o contágio
do coronavírus entre a população
e nossos funcionários", afirmou o
presidente do Detran.RJ, Marcello
Braga Maia.
Para ter a versão digital do documento é preciso acessar o site

do Departamento Nacional de
Trânsito (DENATRAN) ou baixar
o aplicativo Carteira Digital de
Trânsito, disponível gratuitamente para os sistemas Android e IOS.
Apenas os proprietários que tiverem quitado os boletos de GRT
(Guia de Recolhimento de Taxa,
disponível no site do Bradesco) e
DPVAT (seguro obrigatório devido
à Seguradora Líder) conseguirão
fazer o download do documento.
No aplicativo Carteira Digital,
um tutorial explica como realizar
o procedimento, no link: https://
servicos.serpro.gov.br/carteira-digital/. O primeiro passo é se
registrar, pelo próprio aplicativo, no gov.br, que é o cadastro
do governo federal para documentação em geral. Nele, o
motorista também pode baixar
a CNH Digital, válida em todo o
território nacional.
Foto: Divulgação

Detran.RJ disponibiliza CRLV em formato digital
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Oxímetro chega em unidades de
saúde na próxima segunda-feira
Foto: Rafael Barreto/PMBR

A

partir desta
segunda-feira, 3 de agosto, chegarão
oxímetros
em todas as
Unidades
de Saúde do
município
de Nilópolis. O aparelho está fazendo a diferença

na vida de pessoas infectadas
com Covid-19 na pandemia.
A sua funcionalidade simples e rápida pode detectar até
pequenas mudanças na eficiência com que o oxigênio está
sendo transportado para as
extremidades mais distantes
do coração, incluindo as pernas e os braços.
As pessoas com suspeita
de estarem com Covid-19

serão encaminhadas para
o Centro de Triagem, onde
receberão
direcionamento
para fazer tomografia computadorizada, medicação e
exame de sangue.
O aparelho usa a luz para
medir a quantidade de oxigênio no sangue, ajudando o
profissional de saúde a decidir
se uma pessoa precisa de oxigênio extra.

Belford Roxo realiza 30 mil testes rápidos
da Covid-19 nos bairros em um mês

Em pouco mais de um mês o
projeto “Saúde em Ação” da Secretaria de Saúde de Belford Roxo
realizou 30 mil testes rápidos de
Covid 19 gratuitos. A equipe composta por médicos, enfermeiros e
funcionários do setor, percorreu
mais de 25 bairros com o serviço
contribuindo para a contenção da
pandemia no município.
O prefeito Wagner dos Santos
Carneiro, o Waguinho, destacou o
cuidado com a população. “Sabemos que os testes não são baratos.
Através do projeto, podemos atender aos moradores de forma gratuita para também mapear e continuar com as ações de prevenção e
tratamento pela cidade”, destacou
Waguinho.
Segundo o secretário de Saúde,
Christian Vieira, além dos testes,
os moradores que acusarem positivo já saem com medicação e
orientação dos profissionais que
compõem a equipe. “Ainda contamos com ambulâncias que levam
as pessoas que necessitam fazer
tomografia ou internação. Todo

Foto: Rafael Barreto/PMBR

O teste é rápido e já atendeu cerca de 30 mil pessoas em diversos bairros

o cuidado está sendo tomado e
a população contribuindo também, usando máscara e respeitando o distanciamento social”,
explicou Christian.
Moradora do Roseiral, Denise de Almeida, 45 anos, não
teve nenhum sintoma, mas
resolveu fazer o teste pois seu
marido teve a doença. “Testei
positivo, mas passei pelos médicos e não precisei de medica-

ção. A ação é necessária, pois os
testes não são baratos e as pessoas precisam saber se estão ou
já tiveram a doença até para não
relaxarem nos cuidados”, enfatizou. “Já estava tentando fazer
o teste tem tempo, pois sou do
grupo de risco. Apesar de estar
me prevenindo quis tirar a dúvida. Consegui fazer perto de
casa e bem rápido”, resumiu
Eliane de Souza, 52.
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Chefe de facção cearense suspeito
de mais de 100 assassinatos
é morto em Jacarepaguá

O

criminoso
mais procurado do Ceará foi morto a tiros
em um confronto com
policiais
em
uma
casa na Gardênia Azul,
em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.
Alban Darlan Batista Guerra,
de 25anos, era chefe de uma
facção criminosa daquele
estado e reagiu quando foi
capturado. Policiais civis da
Delegacia de Roubos e Furtos
de Automóveis (DRFA), com
apoio da Core, localizaram
Darlan após receberem informações da área de Inteligência da Polícia Civil cearense.

Segundo a polícia, ao receber voz de prisão, ele reagiu a
tiros, foi baleado pelos policiais e morreu. Uma pistola e
um carro de luxo foram apreendidos. Ele tem um extenso
histórico de homicídios e é
suspeito de mais de 100 assassinatos, entre eles, o de
um policial aposentado e o do
próprio cunhado. Era oferecida
recompensa de R$ 10 mil por
informações que levassem à
captura dele.
Segundo delegado Nelson
Pimentel, diretor do Departamento de Inteligência da Polícia Civil do Ceará, Alban Darlan
cometeu alguns dos assassinatos atribuídos a ele e, em outros casos, era o mandante das
mortes. Ele agia no município
de Caucaia, na Região Metropolitana daquele estado. Lá,

Criminoso mais procurado do Ceará, Alban Darlan foi morto em tiroteio com policiais no Rio

formou um grupo criminoso
que o delegado classifica como
"muito violento".
- Talvez um dos grupos criminosos mais violentos dos
tempos recentes no Estado do
Ceará. Ele tinha por característica o domínio de uma área rural, de um matagal que tem no
município de Caucaia. Ele tinha
alguns acampamentos nesse

matagal. Lá tinha um arsenal
de armas que eles (a quadrilha)
guardam. Eles movimentavam
muito dinheiro, muita droga disse Nelson.
De acordo com ele, durante
oito meses a polícia do Ceará
tentou, por meio de um trabalho de inteligência, localizar Alban Darlan nessa região
de matagal:

- A gente conseguiu saturar
essa região de matagal e isso
acabou forçando ele a se deslocar daqui do Estado do Ceará. No dia 28, a gente identificou que Alban Darlan estava
escondido no Rio de Janeiro.
Conseguimos localizar um endereço e repassamos de pronto para a Polícia Civil daí (do
Rio de Janeiro).

Fogo Cruzado: participação de agentes públicos Morre PM baleado durante tentativa de
roubo em supermercado, em Realengo
em tiroteios no Rio de Janeiro diminui 71%
Quase dois meses após o
ministro Luiz Edson Fachin,
do Supremo Tribunal Federal
(STF), autorizar apenas operações excepcionais no estado
do Rio, em especial nas comunidades fluminenses, durante
a pandemia do SARS-Cov-19, a
plataforma Fogo Cruzado afirma que diminuiu em 71% a participação de agentes públicos
em tiroteios no Grande Rio. Segundo o levantamento, que o
EXTRA teve acesso, no mês de
julho de 2020, também houve
uma queda de 59% no registro
de confrontos no estado em
comparação ao mesmo período do ano passado. Ainda conforme a pesquisa, houve uma
redução de 68% no número de
baleados. Foram 94 frente aos
293, em julho de 2019.
Segundo o Fogo Cruzado, nos
31 dias de julho o estado registrou 323 confrontos com armas
de fogo na Região Metropolitana
do Rio. Para a plataforma, houve
uma queda de 54% nos registros
em comparação ao mesmo mês
de 2019, quando foram computados 697 confrontos. Ainda de
acordo com o levantamento, a
presença de agentes de segurança nesses episódios diminuiu
71% este mês. Ainda segundo a

Foto: Fabiano Rocha / Agência O Globo

Policiais em comunidade da Praça Seca

plataforma, agentes do estado
estiveram presentes em 65 tiroteios em julho de 2020 e em 222
no mesmo mês de 2019.
Para Maria Isabel Couto, gestora de dados e porta-voz da Plataforma Fogo Cruzado, “o estado
já vinha com uma tendência de
queda de confrontos com arma
de fogo. Mas, com a decisão do
ministro Fachin, despencou”.
— A medida do ministro, se
mantida ou não, foi importante
para mostrar que o padrão das
operações do Rio são violentas
e traz consequências graves
para o ponto de vista das pessoas. Mas, quando proíbe ou não
(uma operação policial) polariza o debate. O que foi importante, e ficou claro, é que quando diminui as operações, reduz
também o número de mortes
— destacou a pesquisadora.

Dos 94 baleados neste mês,
segundo o Fogo Cruzado, 52
não resistiram aos ferimentos e
morreram. Já das 293 vítimas de
julho de 2019 – que foram alvejadas por disparos de arma de
fogo – 163 morreram.
Ainda de acordo com o relatório, que será divulgado nesta sexta-feira, no acumulado
do ano de 2020 – de janeiro
até julho –, houve 2.928 tiroteios/disparos de arma de fogo
que deixaram 1.133 pessoas
baleadas (sendo 569 mortas e
564 feridas). Em comparação
com os sete primeiros meses
de 2019, quando houve 4.876
tiroteios/disparos que deixaram 1.804 baleados – 940
mortos e 864 feridos –, este
ano teve queda 40% nos tiroteios e de 37% na quantidade
de baleados.

Morreu o cabo da Polícia
Militar Bruno dos Santos Ferreira, de 30 anos, baleado na
tarde desta quinta-feira durante uma tentativa de roubo num
supermercado na Rua Limite,
em Realengo, na Zona Oeste
do Rio. O agente estava de folga. Bruno chegou a ser levado
para o Hospital municipal Albert Schweitzer, também em

Realengo, e passou por uma
cirurgia, mas não resistiu.
O cabo estava na PM desdde 2013 e era lotado no 5º BPM
(Praça da Harmonia). Ele era casado e deixa um filho de 3 anos.
Em nota, a corporação lamentou a morte de Bruno e afirmou
que o "Comando da Unidade
(5º BPM) está prestando todo o
apoio à família".
Foto: Brenno Carvalho

O Hospital municipal Albert Schweitzer, onde o PM estava internado

Culturando
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Amanda Nascimento, Emily Stevam, Karoline Ferreira, Larissa de Paula, Maria Eduarda, Pietra Calais, Vitória Favre e Wellen Alves

Concurso 2020

Magé tem sua campeã
pelo Miss Baixada

A

conteceu no
último domingo,
dia
26, mais uma
etapa do concurso Miss
Baixada
e
dessa vez as
participantes
foram moradoras do município de Magé,
com direito a uma grande torcida virtual e a eleita da noite foi Wellen Alves. O evento
virtual foi um sucesso de público e contou com a participação de diversos artistas da
Baixada, nos intervalos dos
desfiles com apresentação
de dança, música e poemas.
Os destaques ficaram para os
artistas, Joana Assis, Brenda
Black e Felth MC. As competidoras foram: Amanda Nascimento, Emily Stevam, Karoline Ferreira, Larissa de Paula,
Maria Eduarda, Pietra Calais,
Vitória Favre e Wellen Alves.
As meninas foram avaliadas
em live pelos jurados, Renato laranja, Érica trombetta,
Bruna Alves e Renato Ferreira pelos quesitos, Desenvoltura e Simpatia. A Votação sobre o quesito Orgulho
ficou com a participação do
público, assim como foi na
outra semana da competição
de Nova Iguaçu.

Conheça a campeã:

Wellen Alves tem 17 anos.
Atualmente é professora e
pretende cursar faculdade
de designer.
"Sou uma pessoa que adora
fazer os outros sorrirem, tenho
facilidade para conquistar novos amigos e gosto de passar o
tempo ouvindo vários estilos
de músicas e desenhando.
Tudo que envolva a arte eu
estou dentro para participar! É
algo que vem de mim, desde
quando eu era criança, sempre
amei construir coisas, customizar e criar. Sem contar que
sempre amei me apresentar ao
público, fazia vários teatros, coreografias na escola e na igreja.
Eu venho de um lugar bastante simples, fui criada aqui
em Vila Inca que é um bairro
pequeno e não muito conhecido em Magé, muitos até brin-

cam dizendo que eu moro no
meio do mato". Diz ela
Wellen conta que o desejo de
ser miss não vem de infância,
pelo fato de não se sentir bem
com a própria aparência, pois sofria muito bullying na época do
ensino fundamental, por conta
da aparência.
"Não gostava de usar meu
cabelo natural e não me sentia
bem, então isso nunca passou
pela minha cabeça. Vivia com a
autoestima lá embaixo, até um
dia eu ouvir uma palestra em que
falava sobre aceitação e cuidados
sobre aparência, então decidi tentar mudar um pouco para poder
me sentir melhor. Aceitei o meu
cabelo e comecei a me arrumar
mais e não abaixei a cabeça com
os comentários negativos que
eu recebia pela mudança que eu
tinha feito. Depois desse dia, prometi a mim mesma que não me
importaria mais com tudo isso
que falavam sobre minha aparência e segui em frente, me produzindo da forma que eu gostava e
me sentia confortável", fala.
Como ela conheceu o
concurso:
A campeã diz que se interessou
por concurso de beleza em 2018
quando viu uma publicação onde
estavam selecionando meninas
por meio de uma rede social.
"Li sobre o concurso e me perguntei, por que não? Me inscrevi
só para ver no que daria, e no final
cheguei em 4° lugar. Fiquei feliz
demais por ter estado entre as cinco finalistas mesmo nunca tendo
feito isso na minha vida. E com a

As meninas foram avaliadas em live pelos jurados, Renato laranja, Érica trombetta, Bruna Alves e Renato Ferreira

experiência nesse evento, percebi que me dava bem e que gostava muito de desfilar. Depois desse concurso comecei a subir um
degrau de cada vez nesse ramo.
Alguns fotógrafos da região começaram a me chamar para fazer
ensaios e fui adorando o progresso que eu estava tendo. Em 2019
conheci o Miss Baixada através
do Instagram e resolvi participar
de última hora. Eu amei demais
o concurso pois foi algo diferente
de tudo que eu já tinha participado, por ser um projeto cultural.
Me identifiquei muito e adorei
o objetivo principal. Porém não
passei para as finais.
Esse ano resolvi tentar novamente e cá estou eu. Passei para

as finais e a felicidade que está
dentro do meu peito é indescritível. Hoje posso afirmar que amo o
que eu faço e quero crescer mais
e mais e poder mostrar ao mundo
que vim de Magé"! Conclui.

Joana Assis

Brenda Black e Felth MC
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Flamengo resolve últimas pendências
e acerta a contratação de Domènec
Torrent como novo treinador

D

GATA DO

omènec
Torrent, ex-auxiliar de
Pep Guardiola, assinou
contrato com o
Flamengo
nesta sexta-feira, em
Barcelona,
após ter resolvido as últimas
pendências. Ele chega para
substituir o multicampeão
Jorge Jesus.
O vínculo vai até o fim do
mandato de Rodolfo Landim, em dezembro de 2021.
O catalão e sua comissão vão
receber, ao todo, 2,25 milhões
de euros (cerca de R$ 13,7 milhões na cotação atual).
Este será o segundo trabalho de Torrent como treinador desde que deixou de ser
assistente de Guardiola. Antes, comandou o New York
City FC, da MLS, entre 2018
e 2019. No Flamengo, terá a

P

oportunidade de se livrar de
vez do selo de auxiliar. Em
seu currículo, Dome tem também trabalhos por Palamós,
Palafrugell e Girona, clubes
da Catalunha, antes de conhecer Guardiola.
O acerto entre as partes
aconteceu no início da semana. Desde então, detalhes burocráticos impediram a oficialização de forma mais rápida. Os
últimos dias foram utilizados
para a revisão do contrato e
para solucionar pequenas pendências antes da assinatura.
Negociação em uma
semana
Do flerte ao relacionamento
sério, a última semana foi de
troca de olhares e muita conversa. O primeiro contato direto
aconteceu por telefone, com
Marcos Braz. Após reunião em
Madri no último sábado, já com
a presença do diretor Bruno
Spindel, a negociação teve início de fato na última terça-feira

Domènec Torrent em sua passagem como técnico do New York City FC

A negociação foi conduzida
em parceria com o empresário
Carlos Leite. Dome, como costuma ser chamado pelos jogadores, terá a companhia de três
auxiliares espanhóis na comissão técnica. Jordi Guerrero será
o auxiliar técnico, e Jordi Gris, o
analista de desempenho. Haverá ainda a chegada de um preparador físico.
Além do salário, houve
ainda um pomposo acordo
de premiações por metas, em
processo similar ao que aconteceu com Jorge Jesus.

Diretoria inicia trâmites
burocráticos
Pesou a favor de Domènec
Torrent o desejo do próprio espanhol em abraçar o projeto rubro-negro. Primeiro a ter contato
direto, ele viu a diretoria conversar ainda com Fernando Hierro e
os portugueses Carlos Carvalhal
e José Peseiro.
Nenhum deles, no entanto,
se engajou tanto quanto Dome,
que se mostrou interessado em
manter o legado de Jorge Jesus e
adaptar aos poucos seus conceitos de jogo ao Flamengo. A dire-

toria não abre mão de um estilo
ofensivo e agressivo.
Com o contrato assinado, o
Flamengo começa os trâmites
burocráticos para que Domènec e
seus auxiliares tenham a situação
trabalhista legalizada para entrar
no Brasil. A tendência é que viajem ainda neste fim de semana.
O espanhol terá uma semana
de treinamentos até a estreia no
Campeonato Brasileiro. O Flamengo começa a defender o título domingo, dia 9 de agosto, no
Maracanã, contra o Atlético-MG
de Jorge Sampaoli.

@pietramaya_2

ietra Maya, 35 anos, aterrisa diretamente das terras
paulistanas para o Jornal, da baixada Fluminense.
Ruiva carismática, com olhar marcante detentora de diversos títulos como Musa do Corinthians,
dançarina do Raul Gil, como também a Miss Bumbum, representando o estado do Paraná, mais vota-

da na edição do ano de 2017, para a titularidade nacional.
Quando indagada como uma mulher consegue esses diversos títulos, Pietra responde:“ Amo cuidar do
meu corpo, e manter uma rotina saudável, e vejo esses rótulos como reconhecimento do meu esforço.”
Essa é a Pietra Maya, ariana de personalidade marcante,

Pietra Maya

