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 1.912.319 2.751.665 106.678 168.064
13.604

C a s o s  e  m o r t e s  p o r 
c o r o n av í r u s  n o  B r a s i l 

Brasil tem 
95.078 mor-
tes por coro-
navírus con-
firmadas até 
as 13h desta 
terça-feira (4), 
segundo le-
vantamento 
do consórcio 
de veículos 

de imprensa a partir de dados das 
secretarias estaduais de Saúde.

Desde o balanço das 20h desta 
segunda-feira (3), 8 estados e o DF 
atualizaram seus dados: BA, CE, 
GO, MG, PE, PI, RN e RR.

Veja os números consolidados:

O
95.078 mortes confirmadas
2.759.436 casos confirmados
Às 8h, o consórcio publicou a 

primeira atualização do dia com 
94.781 mortes e 2.755.081 casos.

Na segunda-feira (3), às 20h, 
o balanço indicou: 94.702 mor-
tes, 572 em 24 horas. Com isso, 
a média móvel de novas mortes 
no Brasil nos últimos 7 dias foi 
de 995 óbitos, uma variação de 
-5% em relação aos dados regis-
trados em 14 dias.

Sobre os infectados, eram 
2.751.665 brasileiros com o novo 
coronavírus, 18.043 confirmados 
no último período. A média mó-
vel de casos foi de 43.610 por dia, 

A reitora da Universidade Fe-
deral de São Paulo (Unifesp), So-
raya Smaili, afirmou em entre-
vista à GloboNews, que a vacina 
de Oxford para a Covid-19, que 
está sendo testada na universi-
dade, é uma candidata a imuni-
zação "muito forte" e segura.

"Temos resultados promis-
sores. Temos uma candidata 
a vacina que provavelmente 
terá muita segurança, além de 
ser uma candidata muito forte 
como vacina", afirmou Smaili.

A reitora disse que, desde que 

os primeiros voluntários dos tes-
tes foram vacinados, não houve 
reações adversas severas contra 
a imunização. Alguns relataram 
dor no local da injeção, mas fo-
ram orientados a tomar medica-
ções simples para os sintomas.

"Nós já sabíamos das fases 1 e 
2 quais seriam as reações espe-
radas após a aplicação. Algumas 
pessoas tiveram um pouco de 
dor no local da injeção, um pou-
co de dor de cabeça, de dor no 
corpo, tudo isso mais ou menos 
previsto", afirmou.

Os resultados das primei-
ras fases de testes da vacina 
foram divulgados há cerca de 
duas semanas por pesquisa-
dores de Oxford. No Brasil, os 
testes que estão ocorrendo 
são os de fase 3, a última.

Smaili também falou so-
bre a transferência de tec-
nologia de desenvolvimento 
da vacina para a Fiocruz. De 
acordo com a reitora, a fun-
dação tem capacidade de 
produzir as próprias doses 
após essa transferência.

Vacina de Oxford para a Covid-19 é candidata 
'muito forte' e segura, diz reitora da Unifesp

Vacina contra Covid 

Às 8h, o consórcio publicou a primeira atualização do dia com 94.145 mortes e 2.733.735 casos

Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

uma variação de +30% em relação 
aos casos registrados em 14 dias.

Progressão até 3 de agosto
No total, 6 estados apresen-

taram alta de mortes: PR, RS, 
SC, MS, AC e TO.

Em relação ao domingo (2), RR 

e o DF deixaram de estar com alta 
na média de mortes e agora estão 
em estabilidade.

Estados
Subindo: PR, RS, SC, MS, AC 

e TO.

Em estabilidade, ou seja, o 
número de mortes não caiu 
nem subiu significativamente: 
MG, RJ, SP, DF, GO, MT, RO, RR, 
BA, PI, RN e SE.

Em queda: ES, AM, AP, PA, 
AL, CE, MA, PB e PE.

95.078

"A Fiocruz tem o preparo para 
fazer, tem capacidade para isso, 
profissionais habilitados. E, ao 
fazê-lo, ao receber essa tecno-

logia, ela terá condições de pro-
duzir, nas suas instalações, as 
doses necessárias para os próxi-
mos passos", afirmou.
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m i n i s t r o 
do Supre-
mo Tribu-
nal Federal 
(STF) Luiz 
Fux se de-
clarou im-
pedido de 
julgar a re-
c l a m a ç ã o 
a j u i z a d a 

na Corte pelo governador 
do Rio de Janeiro, Wilson 
Witzel (PSC), que pode sus-
pender o pedido de impea-
chment na Assembleia Le-
gislativa do estado (Alerj).

N o  d e s p a c h o  d e s t a  s e -
g u n d a - f e i r a  ( 3 ) ,  F u x  d e -
c l a r o u  " i n c o m p a t i b i l i d a -
d e  p a r a  j u l g a m e n t o  d o 
p r e s e nt e  f e i t o,  n o s  t e r -

O
m o s  d o  a r t .  2 7 7  d o  Re g i -
m e nt o  I nt e r n o  d o  S T F " .  O 
a r t i g o  a o  q u a l  o  m i n i s t r o 
s e  r e f e r e  é  j u s t a m e nt e  o 
q u e  t r a t a  d e  i m p e d i m e n -
t o  e  s u s p e i ç ã o  d o s  m i n i s -
t r o s  p r e v i s t o s  e m  l e i .

Ao deliberar, Fux tam-
bém determinou que o caso 
fosse encaminhado à secre-
taria judiciária do STF para 
ser redistribuído.

Advogados de Witzel, 
Ana Basílio e Manoel Pei-
xinho afirmaram, em nota, 
que "a defesa aguarda com 
serenidade a redistribui-
ção da reclamação no STF 
e está confiante que o rito 
a ser adotado pela Alerj ob-
servará a Lei 1.079/50 e a 
Constituição Federal".

A Corregedora-Geral do 
Ministério Público Federal e 
subprocuradora-geral da Re-
pública, Elizeta de Paiva Ra-
mos, instaurou duas investi-
gações que podem atingir as 
forças-tarefas da Lava-Jato. A 
primeira é uma sindicância 
aberta sobre a distribuição de 
investigações para a Lava-Jato 
de São Paulo, que visa inves-
tigar se há irregularidades na 
forma como os inquéritos são 
enviados para os procuradores 
da força-tarefa paulista.

Essa sindicância será con-
duzida pela procuradora regio-
nal Raquel Branquinho, que já 
coordenou a área criminal da 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) na gestão anterior, 
de Raquel Dodge, e tem boa 
relação com as forças-tarefas. 
O caso também é objeto de um 
processo no Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP). 
A Lava-Jato de SP apresentou 
esclarecimentos e afirmou que 
a conexão de investigações na 
força-tarefa foi reconhecida em 
uma portaria do próprio procu-
rador-geral, que estabeleceu os 
processos da Lava-Jato de SP e 
a distribuição por conexão.

A segunda é uma "correição 
extraordinária" para apurar a 
existência de supostos pro-

cessos invisíveis no sistema 
eletrônico do MPF, que foi 
citada pelo procurador-geral 
da República, Augusto Aras, 
durante live com advogados 
na semana passada. Essa in-
vestigação foi aberta a pedido 
do vice-procurador-geral da 
República, Humberto Jacques 
de Medeiros, e será conduzida 
pela própria corregedora-ge-
ral, que é aliada de Aras.

Em seu ofício, Humberto 
Jacques apontou que teve di-
ficuldades para acessar pro-
cessos do seu gabinete e que 
constataram a existência de 
uma opção no sistema ele-
trônico de processos do MPF 
que permite ao procurador 
restringir o acesso dos demais 

Maioria do STF confirma suspensão de
 operações policiais no Rio na pandemia

Corregedoria da PGR abre investigação sobre 
processos 'invisíveis' citados por Aras

Seis dos onze ministros do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) votaram para confir-
mar a liminar concedida em 
junho para impedir a reali-
zação de operações policiais 
em comunidades do Rio de 
Janeiro durante a pandemia 
do coronavírus, a não ser 
em hipóteses excepcionais. 
O julgamento está sendo 
realizado no plenário virtu-
al da Corte, um sistema que 
funciona sem a necessidade 
de encontro presencial dos 
ministros. A votação será en-
cerrada na sexta-feira.

A liminar, concedida pelo 
ministro Edson Fachin, per-
mite que operações sejam 
realizadas apenas median-
te justificativa por escrito 
da autoridade competente, 
com comunicação imediata 
ao Ministério Público do Rio, 
que é responsável pelo con-
trole externo da atividade 
policial. Quando forem rea-
lizadas operações, dever ser 
tomados cuidados por parte 
das autoridades, “para não 
colocar em risco ainda maior 
a população, a prestação de 
serviços públicos sanitários 
e o desempenho de ativida-

des de ajuda humanitária”, 
escreveu Fachin.

Até agora, concordaram 
com o relator os ministros 
Marco Aurélio, Ricardo 
Lewandowski, Rosa Weber, 
Gilmar Mendes e Carmen 
Lúcia. Alexandre de Moraes 
votou contra. Outros quatro 
ministros votarão ao longo 
da semana.

O pedido foi feito pelo 
PSB, em parceria com a De-
fensoria Pública do Rio e 
com entidades representati-
vas de grupos minoritários. 
Na ação, as entidades afir-
mam que o quadro já dra-
mático de violação dos di-
reitos humanos no Rio vem 
se agravando, “vitimando 
especialmente a população 
pobre, negra, que mora em 
comunidades”.

O texto afirma que, duran-
te a pandemia, “as operações 
policiais vêm se tornando 
ainda mais letais e violen-
tas”. Entre elas, a ação cita 
a chacina ocorrida no Com-
plexo do Alemão, no dia 
15 de maio, e o assassinato 
de crianças e adolescentes, 
como João Pedro Mattos Pin-
to, de 14 anos.

Sede da PGR

Foto: João Américo / PGR

Toffoli acatou pedido
 da defesa

Na semana passada, o pre-
sidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), ministro Dias Tof-
foli, acatou um pedido feito pela 
defesa de Witzel e determinou 
que a Alerj formasse uma nova 

integrantes do MPF a um pro-
cesso sigiloso — até mesmo o 
procurador-geral e a Correge-
doria ficariam sem conseguir 
acessar o processo. Segundo 
fontes do MPF que acompa-
nham o assunto, os números 
dos processos continuariam 
visíveis, mas o conteúdo não 
apareceria para a cúpula.

Pelo ofício de Humberto 
Jacques, essa prática dos pro-
cessos ocultos funcionaria em 
todo o MPF. Apesar de Aras ter 
usado o tema para fazer críticas 
à Lava-Jato, o ofício do vice-P-
GR não cita a Lava-Jato espe-
cificamente, dando a entender 
que esses 50 mil processos 
ocultos são em todo o Ministé-
rio Público Federal.

comissão especial para analisar o 
processo de impeachment.

Witzel é investigado pela Polí-
cia Federal e pelo Ministério Pú-
blico Federal (MPF) na Operação 
Placebo, por supostas fraudes 
em contratos na saúde para o 
enfrentamento à pandemia de 

Covid-19. O governador nega ter 
cometido irregularidades.

Na decisão, Toffoli determi-
nou que o novo colegiado do 
impeachment deve observar a 
proporcionalidade de represen-
tação dos partidos políticos e 
blocos parlamentares.

Fux declara incompatibilidade 
para julgar pedido de Witzel que 
suspenderia impeachment

Ministro Luiz Fux durante sessão plenária no Supremo Tribunal Federal (STF) em Brasília (DF) (arquivo) da Covid-19
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Polícia Fe-
deral defla-
grou na ma-
nhã desta 
t e r ç a - f e i r a 
a Operação 
Postal Off II, 
para desar-
ticular uma 
organização 
c r i m i n o s a 

que subfaturava valores de-
vidos à Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (EBCT), 
além de desviar para si clien-
tes no seguimento de pos-
tagem de cartas comerciais. 
De um total de 12 mandados 
de busca e apreensão em São 
Paulo, Praia Grande, São Vi-
cente e Rio de Janeiro, em 
residências de investigados 
e sedes da EBCT, seis foram 
cumpridos no Rio. Na resi-
dência de um dos investiga-

A
dos no Rio foi encontrado 
R$3,5 milhões.

Também foram expedi-
dos mandados de afasta-
mento de funcionários dos 
Correios de suas funções e 
deferidas medidas cautela-
res diversas da prisão.

A investigação, iniciada em 
novembro de 2018 em Santa 
Catarina, em razão do primei-
ro indício de crime encon-
trado, mostrou a atuação do 
grupo em São Paulo e Rio de 
Janeiro, o qual contava com a 
participação ativa de funcio-
nários dos Correios, fazendo 
com que grandes cargas de 
seus clientes fossem distribu-
ídas no fluxo postal sem fatu-
ramento ou com faturamento 
muito inferior ao devido.

Na presente fase da opera-
ção, foram identificados in-
dícios de participação de um 

A Agência Reguladora dos 
Transportes Públicos do Estado 
(Agetransp) notificou a conces-
sionária Metrô Rio para que não 
interrompa o serviço. A empresa 
informou o estado sobre dese-
quilíbrio financeiro em razão do 
prejuízo sofrido com a queda no 
número de passageiros durante a 
pandemia. O aviso da notificação 
foi publicado no Diário Oficial de 
segunda-feira.

"A Agetransp vai notificar o Me-
trô Rio para que o serviço não seja 
interrompido. E o estado (poder 
concedente) deve adotar medidas 
para assegurar a continuidade em 
até cinco dias", diz o texto.

Com desequilíbrio nas contas, 
a concessionária informou ao es-
tado sobre a situação eminente 
de colapso no transporte. Diante 
da crise provocada pela pande-
mia, o MetrôRio calcula que pos-
sui caixa para cobrir seus custos 
somente até o mês de agosto. A 
empresa estima que pelo menos 
80 milhões de pessoas deixaram 
de circular no modal desde o dia 
16 de março, quando se iniciaram 
as medidas de restrições na cida-
de do Rio de Janeiro.

Segundo a concessionária, o 
prejuízo mensal é de cerca de R$ 35 
milhões e o déficit acumulado até 
julho chega a R$ 190 milhões. Em 
média, são menos 18,6 milhões de 
embarques por mês nas estações e 
trens da concessionária, uma que-
da diária superior a 80% do seu 
público até o início de junho. Atual-
mente, mesmo após a autorização 
de retorno de algumas atividades 
pela prefeitura do Rio, a queda con-
tinua em 70%.

"O sistema tem uma estrutura 
de custo mensal alta e fixa, o cus-
to é praticamente o mesmo para 
operar o sistema cheio ou vazio. 
Isso configura uma situação insus-
tentável. A empresa já consumiu 
todo o seu caixa. Estamos há me-
ses em diálogo com o Governo de 

Marinha do Brasil diz que militares que 
estão no Líbano estão bem e não há feridos

Agetransp notifica Metrô Rio para que o 
serviço não seja interrompido A Marinha do Brasil informou 

na tarde desta terça-feira (4) que 
uma de suas embarcações, que 
está em missão no Líbano, não 
estava na área do porto onde 
ocorreu uma grande explosão 
em Beirute. Ainda de acordo com 
a Marinha, nenhum militar brasi-
leiro ficou ferido.

"A Marinha do Brasil (MB) 
informa, com relação à explo-
são ocorrida em Beirute, hoje, 
que todos os militares compo-
nentes da Força Tarefa Maríti-
ma (UNIFIL) da MB estão bem 
e não há feridos. A Fragata In-
dependência encontra-se ope-
rando no mar, normalmente. O 
navio estava distante do local 

onde ocorreu a explosão. Ou-
tras informações serão passa-
das tempestivamente." - Cen-
tro de Comunicação Social da 
Marinha

Explosão de grande porte
A explosão aconteceu em uma 

região portuária de Beirute. Ima-
gens postadas em redes sociais 
mostram uma grande coluna de 
fumaça sobre a cidade. Ainda não 
há detalhes sobre a quantidade 
de feridos ou qual seria a causa 
da explosão. Apesar de o país já 
ter sido alvo de terroristas e viver 
período de instabilidade política, 
não há evidência ainda de que se 
trate de um atentado terrorista.

Presidente do Metrô diz que caixa da empresa acaba em agosto

Vídeo de outro ângulo mostra explosão no porto de Beirute

 Foto: Ricardo Cassiano

Foto: Reprodução

empresário titular de agências 
franqueadas dos Correios e de 
sete funcionários da empresa 
pública, que atuavam auxi-
liando nas postagens ilegais 
e subsidiando interesses em-
presariais do grupo criminoso.

Dados obtidos durante a 
investigação indicam que a 

Estado e com o Governo Federal 
para viabilizar um aporte extraor-
dinário de recurso pra permitir a 
continuidade do serviço", disse o 
presidente do MetrôRio, Guilher-
me Ramalho.

O MetrôRio ressalta que não 
recebe subsídio do governo para 
manter sua operação e que sua 
receita vem exclusivamente da ta-
rifa cobrada dos passageiros.

A Agetransp diz que "a deci-
são do Conselho Diretor proíbe 
as concessionárias Metrô Rio e 
Supervia de suspenderam uni-
lateralmente a prestação dos 
serviços aos usuários dos trans-
portes do Rio de Janeiro. Pelo 
contrato em vigor, as empresas 
têm a obrigação de manter a 
continuidade dos serviços".

organização criminosa cau-
sou um prejuízo ao patri-
mônio público estimado em 
94 milhões de reais, sendo 
que a recuperação destes 
valores se encontra parcial-
mente garantida pelas me-
didas cautelares deferidas 
judicialmente na primeira 

fase da operação, que leva-
ram ao bloqueio de bens dos 
investigados em valor apro-
ximado de 55 milhões de 
reais, entre os quais carros 
de luxo, um iate, um avião, 
imóveis de alto padrão e 
contas bancárias com altos 
valores em depósito.

PF encontra R$3,5 milhões na 
casa de investigado em operação 
que apura desvios nos Correios

Dinheiro apreendido na casa de um dos investigados no Rio
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m pouco 
mais de qua-
tro meses 
de funcio-
namento, os 
polos exclu-
sivos para 
pessoas com 
sintomas de 
covid-19 em 
Mesquita re-

gistraram, juntos, 28.248 aten-
dimentos. No total, foram reali-
zados 19.592 testes nos espaços. 
E um dado curioso é que, de 
todas as pessoas que estiveram 
em ambos os polos, 37% eram 
moradores de outras cidades. 
Foram 10.504 atendimentos re-
alizados para pacientes que não 
residiam em Mesquita – uma 
prova de que o atendimento na 
cidade se tornou referência para 
outros municípios.

Para o secretário de Saúde de 
Mesquita, Dr. Emerson Trinda-
de, um dos diferenciais de Mes-

E
quita foi justamente a agilidade. 
Poucos dias depois de declara-
da a pandemia do novo corona-
vírus pela Organização Mundial 
de Saúde, o município deu um 
passo de extrema importância 
para o diagnóstico e tratamen-
to. Já em 23 de março, em Santa 
Terezinha, foi aberto o primeiro 
polo de atendimento exclusi-
vo para covid-19 do estado, em 
parceria com a Fiocruz. A quan-
tidade de pacientes atendidos 
aumentou intensamente no 
mês de maio, demandando a 
abertura de um novo polo, na 
Vila Olímpica Municipal.

“Uma preocupação que ti-
vemos foi direcionar quem 
tinha sintomas para um aten-
dimento exclusivo, com um 
diagnóstico clínico e testes 
disponíveis. Com isso, desa-
fogamos a UPA e monitora-
mos e medicamos os casos 
leves e as famílias desses pa-
cientes”, explica Dr. Emerson.

 Redução na procura
Em junho, a Secretaria de 

Saúde de Mesquita constatou 
uma redução surpreendente 
na procura por atendimento 
nos polos. Depois de chegar 
a receber até 600 pessoas em 
um único dia, esse número 
chegou a cair até 90% em al-
guns dias, desconsiderando 
consultas de retorno.

“Quando essa fase che-
gou, vimos claramente que 

nosso pico aconteceu entre 
abril e maio. E como ganha-
mos muita visibilidade, nos 
últimos dois meses, a pro-
cura por atendimento por 
pessoas que são de fora de 
Mesquita chegou a bater 
50% em alguns dias”, conta 
o consultor em Saúde Thia-
go Wendell.

Com os números se man-
tendo baixos, a Secretaria 
Municipal de Saúde decidiu 

concentrar o atendimento 
exclusivo no polo criado na 
Vila Olímpica de Mesquita, 
que fica na Avenida Barone-
sa de Mesquita s/nº, no Cos-
morama, e funciona diaria-
mente, das 8h às 20h. Assim, 
as atividades no polo locali-
zado em Santa Terezinha, na 
Avenida União, foram encer-
radas em 3 de julho, na data 
em que o espaço celebrou 
100 dias de funcionamento.

Polos exclusivos para 
covid-19 já atenderam 28 
mil pessoas em Mesquita

Com mais de 20 mil testes feitos nesses espaços, município mantém em funcionamento unidade da Vila Olímpica
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Para garantir que idosos 
e pessoas com deficiência 
tenham acesso às condições 
mínimas de uma vida digna, 
a Secretaria Municipal de 
Assistência Social de Quei-
mados está convocando os 
beneficiários do Benefício 
de Prestação Continuada 
para atualização de dados 
pendentes no Cadastro Úni-
co. O prazo termina dia 31 de 
agosto e o atendimento está 
disponível de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 17h, nos 
Cras do município.

O Benefício de Prestação 
Continuada é um benefício 
de renda no valor de um sa-
lário mínimo para pessoas 
com deficiência de qualquer 
idade ou para idosos com 
idade de 65 anos ou mais que 
apresentam impedimentos 
de longo prazo, de natureza 
física, mental, intelectual 
ou sensorial e que, por isso, 

apresentam dificuldades 
para a participação e intera-
ção plena na sociedade. Para 
a concessão deste benefício, 
é exigido que a renda fami-
liar mensal seja de até 1/4  de 
salário mínimo por pessoa.

Os inscritos podem con-
ferir a listagem dos benefi-
ciários com pendências e o 
local para a nova inscrição 
aqui. É necessário apresen-
tar uma relação de docu-
mentos originais de todos 
os integrantes da família que 
residem juntos: Identidade, 
CPF, Título de Eleitor, Cartei-
ra de Trabalho, Certidão de 
nascimento ou casamento e 
comprovante de residência.

Segundo o Secretário res-
pondendo pela pasta, Elton 
Teixeira, nem todos os be-
neficiários precisam realizar 
o cadastro. “Esta fase é para 
aqueles que possuem algum 
tipo de pendência no Cadastro 

Assistência Social de Queimados 
convoca beneficiários do BPC 
para recadastramento

Atualização de dados termina em 31 de agosto e pode ser feita nos Cras do município

Único para Programas Sociais 
do Governo Federal.  Por isso, 
é importante que os benefici-
ários confiram se seus nomes 
constam na lista através do link 
ou entrem em contato com a 
Secretaria de Assistência por 
telefone”, informa o gestor.

A Semas está localizada 
na Rua Eugênio Castanheira, 
176, e atende pelo telefone 
2665-8322.

Foto: Divulgação

 



ssassinada 
na última 
quinta-feira, 
na casa dos 
patrões, na 
Freguesia, 
na Zona Oes-
te do Rio, a 
doméstica e 
cozinheira 
Gilmara dos 

Santos de Almeida da Silva, de 
45 anos, também teria sido ví-
tima de estupro. Familiares da 
vítima contaram que no laudo 
médico do Hospital Federal Car-
doso Fontes, havia a constatação 
de espancamento, asfixia mecâ-
nica e violência sexual.

O suspeito de cometer o cri-
me, o cuidador de idosos Cláu-
dio André Silva António, que 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCovardia 

A
trabalhava junto com Gilmara, 
foi preso por agentes da Dele-
gacia de Homicídios da Capital 
(DHC), na noite de segunda-fei-
ra, enquanto prestava depoi-
mento em sede policial.

A nova informação chocou os 
familiares, que aguardavam no-
vidades do caso, na sede da DH, 
na Barra da Tijuca. As filhas da 
doméstica chegaram na delega-
cia com os documentos do bo-
letim médico. “A gente veio aqui 
cobrar explicações, saber sobre 
a prisão, o porquê dele ter fei-
to isso. E fomos surpreendidos 
com essa notícia. Estamos em 
choque”, falou a irmã da vítima, 
Maria dos Santos de Almeida.

O documento afirma que “pa-
ciente estava sem roupa íntima e 
calça comprida rasgada”, além de 

Laudo aponta que cozinheira 
morta asfixiada na casa dos 
patrões também foi estuprada

Foto: Reprodução

Gilmara de Almeida da Silva, 45 anos, foi morta no local de trabalho na Freguesia, Zona Oeste do Rio

Uma mulher de 25 anos 
incendiou uma casa com a 
filha dela, de 7 anos, dentro 
após descobrir que o marido, 
de 35 anos, a traia com uma 
amiga. A ocorrência foi re-
gistrada na última segunda-
-feira em Campo Grande, no 
Mato Grosso do Sul.

Segundo o Boletim de 

Ocorrência, a mulher des-
cobriu a traição enquanto 
consumia bebida alcoólica 
e drogas na companhia do 
marido e da amante dele, 
que era amiga do casal. Ela 
teria tentado dar uma faca-
da no homem, que revidou 
com socos.

Em seguida, a mulher 

ateou fogo em um colchão. 
As chamas se espalharam 
brevemente em um dos 
cômodos da residência e o 
corpo de bombeiros foi acio-
nado. Ninguém ficou ferido, 
mas o casal foi encaminha-
do à delegacia e a criança de 
7 anos foi levada para o Con-
selho Tutelar da cidade.

Mulher incendeia casa com filha dentro após 
descobrir traição e levar soco do marido

“presença de secreção esbranqui-
çada na região genital”.

Segundo a delegada Bianca Ge-
bara, foram encontrados vestígios 
de sêmen no corpo da vítima e a 
Polícia Civil irá realizar exames de 
confronto genético entre o mate-
rial e o DNA do suspeito.

Suspeito ainda ajudou no 
socorro

Os familiares de Gilmara con-

taram que o cuidador de idosos, 
preso temporariamente suspeito 
de cometer o crime, ajudou no so-
corro. Cláudio André foi junto com 
os filhos do casal de idosos, patrões 
da doméstica, até o Hospital Fede-
ral Cardoso Fontes.  

“Quando chegamos no hospital 
ele estava lá, não falou com a gente, 
mas agia friamente e com naturali-
dade, mexendo no celular”, contou 
um sobrinho da vítima.

Os parentes de Gilmara ainda 
disseram que os filhos dos patrões 
e o cuidador de idosos afirmaram 
ter ligado para os Bombeiros para 
socorrer a mulher, mas que pela 
demora no atendimento resolve-
ram levá-la a uma unidade de saú-
de por conta própria. No entanto, 
ainda segundo os familiares, o 
Corpo de Bombeiros os informou 
que não houve nenhum aciona-
mento para este caso.

Polícia Civil prende suspeito de estuprar 
enteada e tratá-la como namorada

Policiais Civis da Delegacia 
da Criança e Adolescente Vítima 
(DCAV), com o apoio da Polícia 
Civil de Minas Gerais, prenderam, 
nesta terça-feira, um homem de 51 
anos por seduzir e estuprar a ente-
ada desde que ela tinha 8 anos de 
idade, atualmente ela tem 12 anos, 
em uma comunidade do Rio. Ele 
tratava a menina como namorada 
e prometia se casar com ela. O sus-
peito foi encontrado e preso em 
uma casa no bairro União, em Belo 
Horizonte (MG). 

Segundo as investigações, 
além de abusar sexualmente 
da vítima, ele tratava a enteada 
como namorada, demonstrava 
ciúme excessivo, elogiava suas 
características físicas, ele também 
prometia que os dois iriam se ca-
sar. Além disso, ele também pos-
tava vídeos românticos nas redes 
sociais com fotos da criança, com 
legendas jurando amor eterno.

Contra ele tinha uma mandado 
de prisão temporária por estupro 
de vulnerável, expedido pela 32ª 
Vara da Comarca da Capital (RJ), 
com base em investigações desen-
volvidas pela especializada.

Em junho desse ano quando 
surgiu o boato que a vítima estaria 

namorando um menino da mesma 
faixa de idade, o abusador teria fi-
cado transtornado e resolveu tirar 
satisfações com o garoto. A ação 
deixou a família desconfiada. 

A vítima, que por medo nun-
ca havia relatado as investidas do 
padrasto, revelou para uma tia os 
abusos sexuais cometidos por ele 
ao longo dos quatro anos. Após a 
revelação ele fugiu de casa com a 
roupa do corpo e não entrou mais 
em contato com a família.

As investigações apontaram que 
ele também havia abusado sexual-
mente de uma sobrinha no passado, 
atualmente com 36 anos de idade.

Nesta segunda-feira, agentes 
da DCAV foram para o estado de 
Minas Gerais após atividades de in-
teligência, monitoramento e troca 
de informações com a 11ª DP (Ro-
cinha). Os policiais realizaram leva-
mentos e buscas na Zona Rural da 
cidade de Lagoa Santa, com apoio 
da Polícia Civil de Minas. O homem 
foi encontrado em uma casa no 
bairro União, em Belo Horizonte.

Conduzido à delegacia de Lagoa 
Santa para a formalização da prisão, 
ele será encaminhado ao sistema 
penitenciário onde permanecerá 
preso e à disposição da justiça.

Ela teria tentado dar uma facada no homem, que revidou com socos. Em seguida, a mulher ateou fogo em um colchão

Foto: Divulgação Bombeiros
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PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBELEZA

Conheça a musa e modelo fitness 
catarinense, Priscila Soares

riscila Soa-
res  modelo 

Fitnes catari-
nense Natural 

Santa Catarina, 
loira olhos cas-

tanhos claros , 
e com corpo mais definido , 
já foi musa da escola da beija 
flor, Miss Santa Catarina das 
Américas, gravou Tv , atual-
mente trabalha com seu blog 
e vendas de automóveis e 
Imoveis .

GA
TA

GA
TA

  D
O

D
O

Soares

P
Priscila 

@priscilasoaress@priscilasoaress

Quarta-Feira 05 de Julho de 2020

POLÍTICA 7



ESPORTES8
Quarta-Feira 05 de Julho de 2020

8

Agosto é um mês propí-
cio para o mercado, para o 
comércio é um mês favo-
rável para a economia. No 
mês de agosto teremos um 
pouco mais de suavidade e 
apaziguamento em relação 
a questões econômicas.

Áries: 

Tenha muito cuidado com 
perda de energia, roubo mate-
rial e roubo energético.

Banho: Arruda

Touro: 

Grandes mudanças virão 
para os taurinos. Tem uma in-
fluência direta de vênus, traz 
benefícios, que estão alinha-
dos a carta do barco, que traz 
grandes mudanças. Não foi um 
mês de julho muito fácil para 
os taurinos, agosto traz mu-
danças maravilhosas.

Banho: Espada de São Jorge

Gêmeos: 

É um mês para se relacio-
nar com a família, propício a 
interação e a mudanças pro-
fundas em relação a relacio-
namentos.

Banho: Alecrim

Câncer:

 É um mês de cura espiritu-
al, é um mês de reestabeleci-
mento de energia, esteve sen-
do influenciado por Saturno, 
que está em Capricórnio.

Banho: Guiné

Leão:

 Tem a regência do sol, é 
apropriado para quem quer 
comprar ou vender um imóvel, 
é um mês de colocar a casa em 
ordem e colocar em prática os 
projetos que estão guardados.

Banho: Levante

Virgem: 

Mês de crescimento econômi-
co, é um mês super favorável para 
se fazer compras, para se investir 
em negócios e ganhar dinheiro.

Banho: Rosa amarela.

Libra:

 Deve cuidar um pouco mais 
da saúde nesse momento.

Banho: Cravo e canela.

Escorpião: 

Os homens devem receber 
influências diretas nos seus 
negócios, é um mês propício 
para os negócios. Os desem-
pregados de escorpião é o mês 
para procurar um trabalho.

Banho: Malva

Sagitário: 

Sofre diretamente a in-
f luência de saturno com 
júpiter,  que fala em cobran-
ças.  Os sagitarianos devem 
tomar muito cuidado no 
mês de agosto em relação a 
pessoas traiçoeiras,  ou seja, 
cuidado com pessoas sagi-
tarianas,  temos que ter um 
filtro nos relacionamentos 
intrapessoais.

Banho: Rosa Branca.

Capricórnio: 

Mais atenção em relação 
a relacionamentos pessoais, 
tenha cuidado nos seu lado 
pessoal. Não faça investi-
mentos em agosto deixe para 
setembro.

Banho: Manjericão

Aquário: 

Caminhos abertos, é um 
mês de muita sorte.

Banho: Anis Estrelado.

Peixes: 

Buscando independência 
emocional e financeira, estão 
mal resolvidos internamente, 
é uma questão de dificuldades 
em conviver consigo mesmo. 
É um grande desafio o mês de 
agosto para as pessoas do sig-
no de peixes.

Banho: Manjerona.

Previsões do Vidente Cigano Previsões do Vidente Cigano 
Iago para o mês de agostoIago para o mês de agosto

Biografia 

Cigano Iago do Orien-
te é cartomante, nu-
merólogo, mago, espi-
ritualista universalista. 
Atende online via what-
ssap em toda América 
Latina, Europa e Esta-
dos Unidos. A mais de 8 
anos vem desenvolven-
do um trabalho referen-
cial de consulta a distân-
cia e limpeza espiritual.

 O Tarot Cigano Iago 
foi eleito a empresa re-
ferencial no ramo ho-
lístico pelo Instituto 
Pesquizare.

Cigano Iago já par-
ticipou de programas 
de tv no Brasil, Chile e 
México. 

Atualmente trabalha 
no canal 28 da oitv e sky 
tv a nivel nacional.



lançamento

ossa coluna é cul-
tura do popular 
ao pop ou funk  e 
estamos sempre 
procurando pu-
blicar essa gente 

que vem chegando de man-
sinho nas mídias sociais e 
mostrando sua cara e botando 
nosso leitor para dançar e aí es-
tão essas duas caras novas no 
cenário musical. 

O Dj Kim Quaresma, de 23 anos, veio do 
Complexo do Lins. Kim procura

quebrar as barreiras do estigma de ar-
tista de favela só exalta a criminalidade 
local , o jovem Dj procura o lado bom do 
artista de periferia e , irá lançar no dia de 
seu aniversário um novo projeto, intitu-

lado podcast 004 que irá contar com dez 
novas faixasexclusivas.

O DJ,  com viagem marcada europa, mas 
interrompida pela pandemia, 

se dedicou ao projeto “Podcast 004” 2020 ain-
da vem muita novidade incluindo um novo pro-
jeto que em breve será divulgado para o público.

Guto Santinni vem com seu trabalho solo, a 
música intitulada “SHEIK

BRASILEIRO” que leva o mesmo nome de seu 
primeiro CD com mais 06 canções inéditas com 
lançamento previsto para outubro uma música que 
tem a cara do verão, uma música que mistura vários 
ritmos, musical árabe, arrocha, sertanejo, axé music 
e caribenha, que promete

ser um grande hit de sucesso em todo 
Brasil e mais um vídeoClip À primeira mú-
sica a ser lançada é “sofra Sozinho BB” em 
várias emissora de rádios do Brasil para 
que o público venha conhecer este grande 
intérprete. 

Por Anderson Lopes e Mingos Lobo

TEM GENTE NOVA 
FAZENDO SUCESSO!

CCulturando ulturando 

N
DJ KIM QUARESMA DJ DO BEM 

GUTO SANTINNI O SHEIK BRASILEIRO
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epois de 
20 dias de 
t r a t a m e n -
to, Rafinha 
voltou a 
treinar com 
o grupo do 
F l a m e n g o 
na manhã 
desta ter-
ça-feira. O 

lateral está em fase final de 
recuperação de uma entor-
se no tornozelo esquerdo e 
participou da primeira parte 
da atividade comandada por 
Domènec Torrent no Ninho 
do Urubu. Depois, cumpriu 
nova etapa de tratamento.

Rafinha sofreu a entorse 
no primeiro jogo da final do 
Campeonato Carioca, contra 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOtimismo

D
o Fluminense. Na ocasião, fez 
tratamento intensivo e atuou 
ainda longe das melhores 
condições na partida de volta, 
quando o Flamengo conquis-
tou o título. Desde então, es-
tava entregue ao departamen-
to médico para se recuperar 
completamente.

Outro jogador que se recu-
perava de lesão, Filipe Luís já 
havia sido integrado ao elenco 
na segunda-feira, participando 
normalmente da atividade. O la-
teral-esquerdo se recuperou de 
uma lesão na panturrilha direita.

Dome pede professor de 
português

Ao longo da semana, Domè-
nec Torrent irá comandar trei-
nos pela manhã no Ninho do 

Rafinha volta a treinar com 
o grupo do Flamengo após 
entorse no tornozelo

Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Rafinha retornou aos treinos com bola no Flamengo e é só otimismo

Urubu. O técnico solicitou ao 
clube nesta terça-feira um pro-
fessor de português que possa 
dar aulas intensivas do idioma 

para o catalão e sua comissão 
técnica,, como informado pri-
meiro pelo jornal "O Globo". O 
clube está providenciando.

O Flamengo estreia no Cam-
peonato Brasileiro, no próxi-
mo domingo, contra o Atléti-
co-MG, no Maracanã.
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Último centroavante reve-
lado pelo Fluminense, Pedro 
mostrou faro de artilheiro no 
profissional; foi convocado por 
Tite para a seleção brasileira; 
cobiçado pelo Real Madrid, da 
Espanha, antes da grave lesão 
no joelho direito; e vendido por 
R$ 50,2 milhões para a Fiorenti-
na, da Itália, que o emprestou ao 
Flamengo. Deixou saudade em 
muitos torcedores, mas vários 
outros já estão esquecendo dele.

Isso porque o mais novo 
centroavante da fábrica de 
Xerém parece ser ainda mais 
promissor: Evanilson. O suces-
sor de Pedro não tinha tanto 
destaque na base, onde joga-
va de ponta. Só passou a atu-
ar centralizado após voltar do 
Samorin, clube da Eslováquia 
que tinha parceria com o Flu-
minense, e aí virou o artilheiro 
do Campeonato Brasileiro Sub-
20. E não parou de estufar as 
redes no profissional.

Atualmente, Evanilson tem 
21 jogos no time principal. Se 
comparar com as primeiras 21 
partidas de Pedro no clube, o 

atual centroavante tricolor 
perde no quesito assistências, 
mas ganha com sobras no nú-
mero de gols, tendo mais que 
o dobro do seu antecessor. A 
média hoje de Evanilson, de 
0,42 gols por jogo, também é 
maior do que a de Pedro, que 
marcou 31 vezes em 94 parti-
das (média de 0,32).

Uma diferença entre os dois 
é que Pedro, quando surgiu, ti-
nha Henrique Dourado como 
titular absoluto, na maioria das 
vezes saiu do banco em seu 
início no profissional e demo-
rou mais para ganhar a vaga na 
equipe. Por sua vez, Evanilson 
já começou 2020 com status 
de solução após os dois gols 
em sua estreia como titular no 
fim do ano passado, e Fred ain-
da não se firmou após sua vol-
ta. Mesmo comparando só os 
jogos em que começaram em 
campo, o centroavante atual 
ainda leva a melhor.

Evanilson também ganha 
no comparativo em clássicos. 
Enquanto ele marcou logo 
em seu segundo jogo contra 

Gols totais, como titular, média... 
Evanilson supera os números de 
Pedro em início pelo Fluminense

Evanilson possui números melhores do que o início de Pedro no Fluminense 

um rival, diante do Flamengo, 
Pedro só desencantou em seu 
11º confronto, também contra 
o Rubro-Negro. Evanilson pre-
cisou de nove clássicos para 
marcar sobre os três rivais do 
Fluminense, enquanto seu 
antecessor precisou de 15 para 
estufar as redes também de Bo-
tafogo e Vasco.

Com apenas 20 anos, Eva-
nilson já ganhou elogios até 
mesmo do experiente Fred, 
que tem quase o dobro de 
sua idade (36). Em sua pri-
meira entrevista coletiva 

 Foto: Infografia

desde seu retorno às Laranjei-
ras, o ídolo encheu a bola do 
menino, disse que ele "cheira a 
gol" e acredita ter espaço para 
ambos jogarem juntos:

– Deu para ver que ele é 
muito acima da média, vai fa-
zer muitos gols esse ano. Está 
aprendendo muito posiciona-
mento, com 20 e poucos anos 
mostrando que faz diferença. 
(...) É muito rápido e cheira gol, 
estou chamado ele para encos-
tar quando (a bola) estiver do 
lado contrário, acho que tam-
bém podemos jogar juntos – 

disse Fred, que recebeu de Eva-
nilson a camisa 9, em junho.

Diferente de Pedro, Evanilson 
não pertence ao Fluminense. Ape-
sar de ser formado na casa, ele não 
teve o contrato renovado e nos 
últimos meses de vínculo assinou 
com a Tombense-MG. Para con-
tinuar em Laranjeiras, o Tricolor 
conseguiu um empréstimo até o 
fim de 2021 e manteve 10% dos 
direitos econômicos, além de 20% 
de taxa de vitrine. Após os gols e 
boas atuações, o centroavante está 
valorizado no mercado, mas ainda 
não recebeu propostas.


