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Se RJ fosse um país teria a
segunda pior taxa mundial
de morte de Covid-19

m levantamen-
to do grupo Co-
vid-19 Analytics, 
formado por 
professores da 
PUC-Rio e da 
Fundação Getu-
lio Vargas (FGV), 
mostra que se 
o Rio fosse um 

país, ao compará-lo com nações 
que estão o mesmo período de 
enfrentamento da pandemia, o 
estado ficaria em segundo lugar no 
número de mortes por milhão de 
habitantes, ficando atrás apenas de 
San Marino, na Europa. São Paulo é 
outro estado que aparece no triste 
ranking, na sétima posição.

Pelo quarto dia consecutivo o 
estado do Rio voltou a apresentar 
um crescimento da média móvel 

U
de mortes maior que 15% em 
comparação com duas semanas 
atrás, considerado por especia-
listas como uma têndencia de 
aumento nos óbitos. Nesta se-
gunda-feira (24), a média móvel 
é de 118 óbtios diários.

Confira o ranking de cada local 
no 156º dia da pandemia :

San Marino - 1.237 mortes por 
milhão de habitantes

Rio de Janeiro - 884 mortes por 
milhão de habitantes

Belgica - 851 mortes por milhão 
de habitantes

Peru - 808 mortes por milhão 
de habitantes

Espanha - 609 mortes por mi-
lhão de habitantes

Reino Unido - 607 mortes por 
milhão de habitantes

Além da primeira reinfecção 
da covid-19 em homem em Hong 
Kong , instituições brasileiras es-
tão investigando 20 possíveis 
casos de segunda contaminação. 
As investigações são conduzidas 
pela Universidade de São Paulo 
(USP) e pela Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz).

Cerca de 16 dos casos suspei-
tos estão em São Paulo, enquan-
to os outros quatro são do Rio 

de Janeiro. Na última semana, o 
Hospital das Clínicas anunciou 
que reservou uma ala de aten-
dimento apenas para pacientes 
que suspeitam de nova conta-
minação de Covid-19.

O primeiro caso de reinfecção 
do novo coronavírus foi reportado 
pela USP. É o caso da enfermeira 
de Ribeirão Preto , que afirmou 
que tornou a ter sintomas 38 dias 
após supostamente se recuperar.

Cinco dias após sentir mal-es-
tar, febre, dor de garganta, perda 
de paladar e olfato e dores de ca-
beça e muscular, ela voltou a testar 
positivo para Covid-19. Os sinto-
mas ficaram por 12 dias, e ela ainda 
assim testou positivo novamente.

A nova contaminação de pa-
cientes que já haviam contra-
ído a Covid-19 pode impactar 
as pesquisas para uma vacina, 
já que isso pode implicar em 

Cientistas brasileiros investigam 20 casos suspeitos 
de reinfecção por coronavírus no País

A equipe de estudos também publicou um relatório sobre as possíveis causas da recente alta de óbitos no Rio

São Paulo - 585 mortes por mi-
lhão de habitantes

Itália - 580 mortes por milhão de 
habitantes

Suécia - 570 mortes por milhão 
de habitantes

Chile - 549 mortes por milhão de 
habitantes

A equipe de estudos também 
publicou um relatório sobre as 
possíveis causas da recente alta de 
óbitos no Rio. Segundo o relatório, 
uma das principais possibilidades é 
que grande parte deste aumento se 
deve ao atraso no registro de mor-

tes, que estaria refletindo agora.
"Não percebemos uma segunda 

onda no Rio. O que vemos nesse 
aumento recente é que há muitas 
notificações antigas. Tem um atra-
so enorme, principalmente nos 
óbitos. Estamos em um platô alto, 
mas decaindo de forma lenta. Mas 
é importante continuarmos com 
todos os cuidados possíveis", afir-
ma Marcelo Medeiro, professor de 
economia da PUC e coordenador 
do Covid-19 Analytics.

Outro fator que pode estar con-
tribuindo para o recente aumento 

de casos é a flexibilização do iso-
lamento social. Integrante da So-
ciedade Brasileira de Infectologia e 
diretor-médico do Hospital Univer-
sitário Clementino Fraga Filho, da 
UFRJ, Alberto Chebabo diz que to-
dos os 36 leitos exclusivos para pa-
cientes com Covid-19 do Hospital 
do Fundão estão ocupados. Segun-
do ele, o aumento das internações 
na unidade também pode estar 
relacionado ao fechamento recente 
de vagas na capital, mas alerta que é 
preciso atenção com a implantação 
da próxima etapa de flexibilização .

115.309

pouca criação de anticorpos em 
algumas pessoas.

Com isso, é possível que apenas 
uma dose não seja eficaz contra 

a doença em alguns organismos. 
Também existe a possibilidade de 
que, diante de uma mutação, as 
pesquisas sejam comprometidas.
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padre Antô-
nio Firmino 
Lopes Lana, 
da Paróquia 
de São João 
Batista, no 
m u n i c í p i o 
mineiro Vis-
conde do Rio 
Branco, dese-
jou a morte 
de fiéis que 

não estão frequentando a igre-
ja em razão da pandemia do 
novo coronavírus. O religioso 
afirmou que aqueles que não 
integram o grupo de risco e 
mesmo assim optaram por fi-
car em casa não possuem fé.

"Aí a gente vai vendo quem 
realmente ama a eucaristia... 
Porque tem alguns católicos, 
engraçado, que têm saúde, têm 
tudo e dizem: 'Eu só vou na 
Igreja quando tiver a vacina'. 
Tomara que não apareça vacina 
para essas pessoas. Ou que mor-
ram antes de a vacina chegar, 
não é?", disse o padre.

O
A declaração ocorreu duran-

te a celebração de uma missa 
no último domingo (23). A ce-
rimônia foi transmitida ao vivo 
pelo perfil da paróquia no Fa-
cebook. A fala do padre reper-
cutiu nas redes sociais.

Em vídeo que circulou no 
Twitter, o padre ainda afirmou 
que os fiéis que não têm proble-
ma algum e não são do grupo 
de risco usam a pandemia como 
uma desculpa. Mais de 115 mil 
pessoas morreram em decorrên-
cia da Covid-19 no Brasil até o 
momento e mais de 3,6 milhões 
foram infectadas.

"Porque tem pessoas que não 
têm problema nenhum, que não 
estão no grupo de risco. Mas isso 
significa que não têm fé nenhu-
ma, essas pessoas", disse.

Após o episódio, dezenas 
de comentários na página da 
paróquia repudiaram as decla-
rações do padre.

"Não irei sair da minha casa 
pra ir ouvir uma barbaridade des-
sas. Ao invés de prosperar, evan-

Um decreto do governador 
Wilson Witzel publicado nesta 
terça-feira no Diário Oficial do Es-
tado amplia em 10% o limite má-
ximo de passageiros que podem 
ser transportados nos trens, me-
trô e ônibus intermunicipais du-
rante a pandemia. As medidas, 
que alteram o decreto anterior 
de 19 de junho, acompanham 
a flexibilização do isolamento 
social e os indicadores monito-
rados pelas autoridades sanitá-
rias referente a propagação do 
coronavírus, justifica o governo.

Trens e metrô que antes que 

tinham o total de passageiros li-
mitados a 50% da ocupação das 
composições, pelo decreto ante-
rior, agora poderão transportar 
até 60%. Os ônibus das linhas ur-
banas que fazem ligação entre as 
cidades da Região Metropolitana 
do Rio e entre os municípios do 
interior, que só podiam levar 
passageiros sentados, podem 
transportar também usuários 
em pé, desde que o volume não 
ultrapasse 60% da lotação do 
veículo. Também é necessário 
respeitar o limite de duas pesso-
as por metro quadrado.

Flávio Bolsonaro é diagnosticado com covid-19Trens e metrô têm lotação ampliada para 60%; ônibus 
intermunicipais podem levar passageiros em pé O senador Flávio Bolsonaro 

(Republicanos-RJ) testou po-
sitivo para o novo coronavírus 
(covid-19) nesta segunda-feira. 
O filho do presidente Jair Bolso-
naro não apresenta sintomas da 
doença e está isolado em casa, 
em Brasília.

De acordo com a assesso-
ria do parlamentar, ele está 
tomando cloroquina e azitro-
micina. Os medicamentos não 

têm comprovação médica efi-
caz contra a covid-19.

Além de Flávio, outros 
membros do clã Bolsonaro já 
foram infectados pela doen-
ça, como o próprio presidente 
Bolsonaro; a primeira-dama, 
Michelle Bolsonaro; o irmão 
mais novo, Jair Renan; e a 
cunhada Heloísa, casada com 
o irmão e deputado federal 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

Vagões passam a ter capacidade limitada a 60%

 Foto: Domingos Peixoto

gelizar, pregar a palavra fica dese-
jando morte das pessoas que ele 
nem sabe o motivo de não ir [...] 
mas se ele me deseja isso eu de-
sejo o bem pra ele e ele foi infeliz 
nesse comentário espero que ele 
reconheça e estude mais sobre a 
palavra de Deus porque tem mui-
to a aprender. A gente só pode 
ensinar quando sabe", escreveu 
uma usuária.

Confira a fala do padre:
"Dada a celeuma que cau-

sou um comentário infeliz 
que fiz no final da missa desse 

Os coletivos do tipo rodovi-
ário (uma porta) que transpor-
tam passageiros entre os muni-
cípios da Região Metropolitana 
e do interior do Estado também 
devem respeitar a ocupação de 
até 60% dos assentos dispo-
níveis. Nesse caso, é proibido 
levar passageiros em pé. Para 
as barcas nada muda. Ficam 
mantidas as viagens realiza-
das com o quantitativo de 
usuários equivalentes ao nú-
mero de assentos existentes 
na embarcação utilizada, de 
acordo com o novo decreto.

último domingo, venho es-
clarecer. Mais que esclarecer, 
venho pedir desculpas, me 
retratar, porque trouxe al-
guns transtornos, e quem me 
conhece sabe que sou aquela 
pessoa que luta pela vida, a 
vida plena, desde a sua con-
cepção até o seu fim natural, 
como o nosso Senhor pede 
e como é doutrina da nossa 
mãe Igreja. E, neste tempo de 
pandemia, quem me conhece, 
quem está próximo de mim 
sabe o quanto eu tenho me 
empenhado para preservar a 

vida, para cuidar da vida em 
todos os sentidos. Então, eu 
tenho que pedir desculpas 
àquelas pessoas que se sen-
tiram ofendidas, machuca-
das com as minhas palavras. 
Espero que fique claro isto e 
tenho certeza de que vocês 
que têm um coração bom hão 
de reconhecer o meu erro e 
me perdoar por isto. Rezem 
por mim. Eu sou fraco tam-
bém, sou pecador. Tenho as 
minhas misérias e preciso da 
misericórdia de todos vocês. 
Fiquem com Deus", disse.

Padre deseja morte de 
fiéis que não frequentam 
a igreja durante pandemia

O padre Antônio Firmino Lopes Lana, da Paróquia de São João Batista 

O senador Flávio Bolsonaro

Foto:  Ricardo Cassiano
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ex-governa-
dor do Rio 
Sérgio Ca-
bral (MDB) 
foi condena-
do pela 14ª 
vez na Lava 
Jato, agora 
a 11 anos e 
10 meses 
de prisão. 
Desta vez, 

na Operação C'est Fini — que 
significa "É o fim", em francês, 
em alusão à Farra dos Guarda-
napos. A pena de Sérgio Cabral 
ultrapassa 294 anos.

A Farra dos Guardanapos 
foi como ficou conhecido um 
jantar em Paris do qual parti-
ciparam ex-secretários do Rio, 
empresários e o ex-governador 
Sérgio Cabral. Em fotos tiradas 
durante o jantar, eles usavam 
guardanapos na cabeça.

O empresário George Sadala, o 
ex-secretário de Governo Wilson 
Carlos e o operador financeiro 
Luiz Carlos Bezerra também fo-
ram condenados nesse processo.

Sadala é um dos empresá-
rios que aparece na foto da 

O
"Farra dos Guardanapos" e era 
sócio de empresas que admi-
nistrava o serviço Rio Poupa 
Tempo. Ele também era repre-
sentante de um banco que fa-
zia empréstimos consignados 
para servidores públicos.

O que diz a Operação
 C'est Fini

Cabral recebia 5% de propina 
sobre os contratos do governo do 
estado. Sadala, dono do Rio Pou-
pa Tempo, pagou R$ 1,3 milhão 
a Cabral para ganhara a licitação. 
Bezzerra e Wilson Carlos seriam 
os responsáveis por intermediar 
os pagamentos.

Em nota, Cabral disse que vai 
recorrer. "O ex-governador é cola-
borador da Justiça, apesar da re-
dução de pena, sua contribuição 
merecia a concessão do perdão 
judicial", diz o texto.

'Farra celebrou gravidez', 
disse Cabral

Em audiência na qual admitiu 
ter recebido propinas que o Minis-
tério Público Federal (MPF) des-
conhecia, Cabral deu a sua versão 
para a Farra dos Guardanapos.

Cabral admitiu que recebeu 
a propina do empresário Geor-
ges Sadala, um dos presentes na 
"Farra dos Guardanapos", ao di-
recionar a licitação do Rio Poupa 
Tempo. Sadala é um dos sócios 
da empresa, assim como um dos 
principais operadores do ex-go-
vernador no esquema, Luis Car-
los Bezerra.

"Implementei aqui no Rio [o 
Poupa Tempo] com uma licitação 
direcionada para benefício dessa 
sociedade em que a empresa do 
[Georges] Sadala é sócio, o que foi 
dito pelo [operador Luiz Carlos] 
Bezerra é verdade. A ação do MPF 
fala em propina de R$ 1,3 milhão. 

Houve essa propina, mas na ver-
dade foi de R$ 1,5 milhão. [O em-
presário] Arthur Soares [conhe-
cido como Rei Arthur] também 
participou da sociedade", apon-
tou Cabral.

No episódio que ficou conhe-
cido como "Farra dos Guardana-
pos", empresários e autoridades 
do Estado foram fotografados 
com guardanapos na cabeça em 
um jantar em Paris. Os investiga-
dores do MPF acreditam que eles 
celebravam antecipadamente a 
vitória do Rio na briga para sediar 
a Olimpíada de 2016 – mais tarde, 
houve denúncia de que a cidade 
comprou votos com propina.

Entretanto, Cabral desmentiu 
a versão do MPF de que a "Farra 
dos Guardanapos" foi uma come-
moração antecipada da "compra" 
de votos da Rio 2016.

"Foi no mesmo dia em que re-
cebi a legião de honra do governo 
francês no Senado francês. Devo 
ter recebido às 2 da tarde e à noite 
houve o jantar (...) Na verdade, tal-
vez eu credite a euforia que havia 
ali a um fato particular. Na foto 
estava o senhor Fernando Ca-
vendish e a mulher dele, Jordana, 
que morreu num desastre aéreo 
depois. Ela soube naquela sema-
na que estava grávida e a mesa 
estava celebrando a gravidez."

Sérgio Cabral é condenado 
pela 14ª vez na Lava Jato e pena 
ultrapassa 294 anos de prisão

Foto que ficou conhecida como 'Farra dos Guardanapos' em um restaurante em Paris

O Conselho de Ética da As-
sembleia Legislativa do Rio 
(Alerj) adiou mais uma vez a 
decisão sobre o recebimento 
da denúncia contra os cinco 
deputados presos em novem-
bro de 2018 na Operação Furna 
da Onça, um desdobramento 
da Lava-Jato. A reunião foi sus-
pensa após os deputados Rodri-
go Amorim (PSL) e Leo Vieira 
(PSC) pedirem vistas. Com isso, 
a votação sobre a abertura do 
processo que pode resultar na 
cassação dos mandatos dos par-
lamentares só será retomada na 
próxima segunda-feira.

Os deputados Marcus Viní-
cios Neskau (PTB), André Corrêa 
(DEM), Chiquinho da Mangueira 
(PSC), Luiz Martins (PDT) e Mar-
cos Abrahão (Avante) foram pre-
sos sob a acusação de integrar um 
esquema de loteamento de car-
gos no estado, além de dar apoio 
na Alerj ao então governador Sér-
gio Cabral em troca de propina. O 
processo ainda não foi concluído. 
Os cinco foram soltos por decisão 
da Alerj em outubro do ano pas-
sado, depois de a ministra Cár-
men Lúcia, do Supremo Tribunal 

Federal (STF), determinar que a 
Casa decidisse sobre a prisão dos 
políticos. Eles foram soltos, mas 
ficaram afastados por decisão da 
Alerj até maio deste ano, quando 
o presidente do STF, ministro 
Dias Toffoli, autorizou a volta 
deles à Casa.

A decisão sobre a concessão 
de vistas foi feita por votação, 
pedida pelo deputado Chicão 
Bulhões (Novo), suplente do 
conselho, que afirmou não ha-
ver previsão regimental para 
o pedido. Acompanharam Bu-
lhões, a presidente do grupo, 
deputada Martha Rocha (PDT), 

e o deputado Flávio Serafini 
(PSOL), autor da denúncia. Fo-
ram favoráveis à concessão de 
vistas, além de Vieira e Amo-
rim, os deputados Rosenverg 
Reis (MDB) e Zeidan (PT).

— Infelizmente, fomos voto 
vencido, e vamos ter que es-
perar, mas, na segunda-feira 
que vem, vamos decidir sobre 
o recebimento dessa denúncia 
— disse Bulhões.

Em nota, Rodrigo Amorim 
diz que, se o caso não for bem 
analisado, “corre-se o risco 
de decisões que resultem em 
impunidade”.

Comissão da Alerj adia votação sobre cassação de deputados PGR defende que STF rejeite queixa-crime 
de Witzel contra deputado bolsonarista

A Procuradoria-Geral da Repú-
blica defendeu que o Supremo 
Tribunal Federal (STF) rejeite uma 
queixa-crime apresentada pelo 
governador do Rio, Wilson Witzel, 
contra o deputado bolsonarista 
Otoni de Paula (PSC-RJ) por calú-
nia, injúria e difamação.

Na ação, a defesa do governa-
dor questiona quatro publicações 
feitas pelo deputado em redes so-
ciais, entre abril e maio deste ano. 
Os textos apontam superfatura-
mento em equipamentos e mate-
riais destinados ao enfretamento 
da pandemia de coronavírus. O 
governador pede que as publica-
ções sejam retiradas da rede social.

Witzel é investigado no Superior 
Tribunal de Justiça por suposto en-
volvimento em esquema de desvios 
de recursos para o combate da Co-
vid-19, mas nega irregularidades.

Uma das postagens de Otoni afir-
ma que “a roubalheira está geral no 
governo Wilson Witzel. Propostas 
de preço e serviços incluídas no pro-
cesso de construção de sete hospitais 
de campanha têm indícios de fraude, 
o que coloca sob suspeita a lisura da 
principal ação contra a pandemia”.

Em manifestação enviada ao 
STF, o vice-procurador-geral da 
República, Humberto Jacques de 
Medeiros, afirma que as declara-
ções de Otoni estão protegidas 
pela chamada imunidade parla-
mentar, que garante direito de o 
político não ser processado por 
opiniões e votos.

Segundo a Procuradoria, as fa-
las estão vinculadas ao exercício 
do mandato. “As falas do querela-
do [deputado], embora pudessem 
ser melhores, neste caso específi-
co e denotam um debate político 
entre o parlamentar e o governa-
dor em relação às políticas públi-
cas de combate à pandemia do 
coronavírus adotadas no Estado 
do Rio de Janeiro”.

Medeiros cita que os dois são 
adversários políticos. “Ademais, 
restou demonstrado nos autos 
que as partes se mostram em ní-
tida posição de antagonismo po-
lítico. Com efeito, está no campo 
da atividade política o esforço de 
demonstrar incoerência, inconsis-
tência e toda sorte de defeitos de 
seu adversário, buscando, assim, 
disputar eleitores e apoiadores”.

Assembleia: a votação só será retomada na próxima segunda-feira

Foto: Divulgação



Polícia Civil 
faz, desde 
as primei-
ras horas 
da manhã 
desta terça-
-feira, a me-
gaoperação 
Espoliador 
III contra 
d i v e r s o s 

tipos de roubos em todo o 
estado. São mais de 100 de 
mandados de prisão, que 
estão sendo cumpridos por 
agentes de várias delegacias. 
Os alvos são autores de rou-
bo, receptação e latrocínio 
(roubo seguido de morte) fo-
ragidos da Justiça.

Até o momento, 330 pes-
soas foram presas. Um deles 
é o chefe do tráfico de drogas 
da comunidade da Palmeiri-
nha, em Honório Gurgel, na 
Zona Norte da capital. Márcio 
Rafael Moreira, de 45 anos, 
foi encontrado com um Hon-
da HRV clonado.

Outro preso, com manda-
do por roubo, foi capturada 

em uma residência de alto 
padrão com academia, pisci-
na e hidromassagem em um 
condomínio de luxo na Bar-
ra da Tijuca, na Zona Oeste 
da capital. Ele estava com 
três armas, dentre elas um 
fuzil. Drogas e outros mate-
riais foram apreendidos com 
outros criminosos.

Quatro pessoas morreram 
em confronto com os policias, 
três em Resende, no Sul Flu-
minense, e uma em Jardim 
Gramacho, Duque de Caixas, 
na Baixada Fluminense. Todos 
tinham pedidos de prisão por 
roubo de cargas.

"Estamos fazendo um 
combate frontal ao crime 
organizado, principalmente 
a questão dos roubadores, 
e isso vai se refletir na que-
da dos índices que já vêm 
caindo vertiginosamente 
desde 2019 em todo estado", 
destacou o delegado Felipe 
Curi, subsecretário de Plane-
jamento e Integração Opera-
cional da Polícia Civil, que 
está a frente da ação.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSA casa caiu

A
Foto: Reprodução

Operação acontece em todo o estado 

EMPRÉSTIMO DE ARMAS
De acordo com a Polícia Ci-

vil, os mandados são de inqué-
ritos das delegacias de todo o 
estado e de levantamento rea-
lizado pela Polinter. As investi-
gações apontaram que grande 
parte dos roubos praticados no 
estado são feitos pelo tráfico 
de drogas. Para aumentar os 
lucros das ações, os trafican-
tes emprestam armas para cri-
minosos praticarem todos os 
tipos de roubos.

Ainda segundo a polícia, o 
crime organizado é responsá-
vel pela maior parte dos roubos 
nos estado.  As investigações 

constataram que o tráfico de 
drogas e a milícia respondem 
por cerca de 79% dos roubos 
de veículos na capital, 73% na 
Baixada Fluminense e 84% em 
Niterói e São Gonçalo.

Em relação aos roubos de 
cargas, essas quadrilhas têm 
participação em pelo menos 
65% das ocorrências na capital, 
64% na Baixada e 62% em Ni-
terói e São Gonçalo.

A Polícia Civ il  disse que 
em 2019 indiciou 12.587 as-
saltantes,  o que representa 
um aumento de 18,8% em 
relação a 2018. Além disso, 
no mesmo ano foram presos 

2.135 ladrões (mais de 100% 
de aumento comparado 
com 2018).

Índices de roubos de janeiro 
a julho de 2020 em relação ao 
mesmo período de 2019*

. Roubo de rua: - 42%

. Roubo de veículo: -37%

. Roubo de carga: -34%
A ação de hoje tem a a partici-

pação dos departamentos gerais 
de Polícia da Capital (DGPC), da 
Baixada Fluminense (DGPB), do 
Interior (DGPI), Especializada 
(DGPE) e de Homicídios e Prote-
ção à Pessoa (DGHPP).

* De acordo com o Instituto de 
Segurança Pública (ISP)

Polícia prende mais de 300 
pessoas em megaoperação 
contra roubos em todo o estado
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Policiais da Delegacia Es-
pecial de Atendimento à 
Mulher da Zona Oeste (De-
am-Oeste) prenderam em fla-
grante, nesta segunda-feira, 
um motoboy de 22 anos que 
estuprou a amiga de 19 no 
domingo, em Campo Grande. 
A vítima estava embriagada 
quando foi abusada.

De acordo com a delega-
da Mônica Areal, titular da 
Deam-Oeste, na delegacia, a 
jovem contou que tinha ido 
a uma festa com o amigo e 
que lá ingeriu bastante bebi-
da alcoólica, a ponto de ficar 
totalmente embriagada. A 
partir daí, ela só se lembrou 
de ter acordada sem roupa 
na casa do motoboy e com 
ele saindo do banheiro para 

ter relações sexuais com ela 
duas vezes.

A vítima ainda contou que 
ao perceber o que havia acon-
tecido, questionou o amigo, 
que disse: "Fiz besteira".

O motoboy disse que usou 
o celular da amiga para pedir 
um motorista por aplicativo 
da festa com destino à casa 
dele. A corrida ajudou na in-
vestigação policial.

Ao ser preso, o abusador 
confirmou parte da história 
narrada pela vítima, mas en-
trou em contradição em rela-
ção a alguns trechos. Ele foi 
levado à Deam-Oeste, onde foi 
autuado por estupro de vulne-
rável, já que a amiga não teve 
chances de reagir, por estar 
embriagada durante o crime.

Motoboy estupra a amiga após 
ela deixar festa embriagada em 
Campo Grande

Abusador foi preso nesta segunda-feira 

Foto: Divulgação / Polícia Civil



rganizar e 
investir em 
serviços para 
o mesqui-
tense foi um 
compromis-
so que firmei 
durante as 
eleições de 
2016. E, par-
te da oferta, 

é garantir que o cidadão saiba 
onde encontrar o que procura. 
Sendo assim, eu e minha equipe 
de tecnologia investimos em um 
portal de GeoInformação.

O serviço é uma forma de 
mapeamento dos equipamen-
tos públicos. De forma intuiti-
va, o munícipe consegue dados 
sobre 127 locais de exercício 
dos 13 setores municipais lista-
dos pelo governo, como assis-
tência, saúde e transporte, com 

endereços e telefones de todas 
as secretarias operadas durante 
a minha gestão.

Falando em mapeamento, 
garantimos que o cidadão ti-
vesse acesso online outro de 
nossos serviços. Desta vez 
considerando a limpeza urba-
na, instauramos o sistema de 
rastreamento dos caminhões 
de lixo municipal. Pelo site, os 
mesquitenses podem consul-
tar onde estão os 15 compac-
tadores, responsáveis pela co-
leta de mais de 150 toneladas 
de resíduo domiciliar ao dia, 
em tempo real.

A ferramenta funciona atra-
vés do GPS do caminhão, dan-
do a localização exata de onde 
ele está, assim como a lista da 
agenda de coleta, sendo con-
siderado por bairro e horário, 
além de tipo de resíduo.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

O
Foto:  Twitter/Reprodução

Durante a gestão, Jorge Miranda focou na facilidade de processos e contato com 
os moradores para resolver as verdadeiras questões de Mesquita

Cantando, o produtor cultu-
ral da Feira Nordestina de São 
Cristovão e administrador do 
Centro de Tradições Nordesti-
nas Severo – Embaixador Nor-
destino, em São Gonçalo, Jânio 
Pereira, de 65 anos, o Caceteiro 
do Forró, teve alta na tarde des-
ta terça-feira (25) do Hospital de 
Retaguarda Gonçalense (antigo 
Menino Deus) após nove dias 
internado com Covid-19. São 
Gonçalo já passou dos 10 mil 
pacientes curados esta semana.

Há mais de 30 anos no mer-
cado, o cantor e produtor deu 
entrada na UPA de Nova Cida-
de no último dia 16 com forte 
dor de cabeça, febre e falta de 
ar. Após ser estabilizado e me-
dicado foi testado positivo para 
coronavírus. Horas depois foi 
transferido para o Hospital Gon-
çalense de Retaguarda.

“Eu pensei que não voltaria 
mais para casa. Estava me sen-
tindo muito mal. Mas pela Gló-
ria de Deus e pelo bom atendi-
mento que recebi estou curado 
e tendo alta hoje” – garantiu o 
forrozeiro, que deixou a unida-

de sendo aplaudido pela equi-
pe de profissionais.

Esta semana São Gonçalo 
passou dos dez mil pacientes 
curados do coronavírus.

A cidade, segundo bole-
tim da secretaria de Saúde, 
apresenta atualmente baixo 
risco de contaminação. Se-
manalmente, a subsecretaria 
de Vigilância Epidemiológica 
está apresentando um gráfi-
co com a coloração indicativa 
sobre a fase de risco de conta-

minação em que o município 
de encontra. Neste momen-
to, o município está na fase 1 
(amarela), com baixo risco de 
contaminação.

O índice leva em considera-
ção o percentual de ocupação 
de leitos de UTI e enfermarias 
dedicadas ao coronavírus; taxas 
de variação de óbitos por sema-
na e de pacientes internados no 
mesmo período e percentual de 
casos confirmados por Covid-19 
nas duas últimas semanas.

Forrozeiro deixa hospital cantando 
e curado da Covid-19

Em casos de descarte irregular, 
como entulhos deixados em cal-
çadas, contamos com a ajuda do 
mesquitense para a denúncia. O 
COLAB é a garantia de que o cida-
dão seja ouvido pelo poder público, 
sendo um aplicativo para requerer 
serviços. Esta foi uma parceria ins-
taurada em 2018, durante minha 
gestão e, hoje, é uma plataforma 
essencial para que o trabalho seja 
feito na cidade.

Programa distribuirá 1.500 refeições diárias 
em Duque de Caxias durante a pandemia

Começou nesta segunda-
-feira (24), no Restaurante 
Cidadão, no centro de Duque 
de Caxias, a distribuição de 
três refeições diárias gratuitas 
para a população em situação 
de vulnerabilidade na cidade 
durante a pandemia. A ação 
faz parte do projeto ‘RJ Ali-
mentos’, criado pela Secretaria 
Estadual de Desenvolvimento 

Social e Direitos Humanos.
Para que as refeições sejam 

servidas, a pasta utilizará a ins-
talação do Restaurante Popu-
lar, situado na Rua Frei Fidélis, 
nº 501, a fim de implantar o 
projeto no município de Du-
que de Caxias. A distribuição 
acontece em três horários, no 
café da manhã, a partir das 7h, 
almoço, às 12h e jantar, às 17h.

 Jânio Pereira, de 65 anos, o Caceteiro do Forró, teve alta na tarde desta terça-feira (25) 

A ação faz parte do projeto ‘RJ Alimentos’, criado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Foto: Reprodução
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Ferramentas online mantêm 
o poder público dialogando 
com o Mesquitense

Tenho orgulho de dizer que 
ajudei a resolver cerca 42 mil das 
demandas solicitadas pelo mu-
nícipe. Permitindo que Mesquita 

se destacasse entre as 150 cida-
des que participam do aplicativo, 
com taxa de 87,4% de resolução. 
Ultrapassando municípios como 



Efeito Pandemia Foto: Divulgação

esmo com as 
fases de flexibili-
zações aplicadas 
pela Prefeitura 
do Rio de Janei-
ro e pelo Gover-
no do Estado, 
nossos museus 
e centros cultu-
rais ainda não 

estão liberados para a visitação do 
público. Diante de tal cenário, os 
espaços, cheios de história, estão 
se adaptando à nova realidade.

Nos filmes da trilogia “Uma 
Noite no Museu”, dirigidos 
por Shawn Levy e escritos por 
Robert Ben Garant e Thomas 
Lenno, baseados no livro in-
fantil “A Noite no Museu”, de 

Como estão os centros 
culturais fechados em 
tempos de pandemia?

Milan Trenc, o acervo históri-
co de um museu ganha vida 
quando não tem ninguém vi-
sitando o local. Se algo do tipo 
aconteceu por aqui, ninguém 
sabe. Mas para manter tudo 
funcionando bem enquanto 
a sonhada volta às atividades 
normais é aguardada, algumas 
medidas estão sendo tomadas.

“O isolamento decorrente da 
pandemia do Covid-19 trouxe 
muitos desafios para nós do depar-
tamento de Museologia do MAM 
Rio. Nunca havíamos sido obri-
gadas a nos afastarmos do acervo 
do museu e nos deparamos com 
a falta de parâmetros técnicos e re-
comendações de como proceder 
sobre a segurança das coleções, do 

museu e dos funcionários neste 
período. Decidimos, então, procu-
rar colegas de outras instituições 
para uma troca de informações de 
como todos estavam lidando com 
o momento inédito e, assim como 
nós, tentando estabelecer diretri-
zes fundamentais diante da pande-
mia”, disse Camila Pinho, museólo-
ga do MAM Rio.

CCulturando ulturando 

M
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e chamo Ana Priscila Farias Can-
dido, tenho 27 anos, candidata ao 

Miss Pará, Musa Verão e Musa do 
Brasileirão Flamengo.

Faço parcerias com pequenas em-
presas, fomentando a economia em 

meio à pandemia.
Os desafios são grandes mas resolvi ir atrás dos 
meus sonhos e sou muito grata a tudo que está acon-

tecendo na minha vida. Todo dia é uma luta mas com 
objetivos de novas propostas e novidades.
A cada conquista é um choro e uma felicidade ao lado.
Profissão: modelo fotográfica. Amo estar ao lado do 
meu filho de 6 anos e meu hobby é academia e estar 
sempre entre amigos.
Trabalho com parcerias pelo Instagram com permu-
tas, troca de serviços por divulgação com cachê e fo-
tografia de roupas e lojas.
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Diante de tal cenário, os espaços, cheios de história, estão se adaptando à nova realidade

Foto: Rodrigo Soldon

WWW.MUSADOBRASILEIRAO.COM/
CANDIDATA/ANA.PRISCILA.CANDIDO

Para votar em Ana Priscila basta 
acessar o link e clicar em curtir 
abaixo da foto principal do perfil:



ionel Messi 
está de saída 
do Barcelo-
na. Após seis 
dias da apre-
sentação do 
novo técni-
co do clu-
be, Ronald 
Koeman, o 
camisa 10 

enviou um comunicado à dire-
toria no qual deixa claro o seu 
desejo de não seguir na equipe. 
O atual vínculo vai até junho de 
2021, mas o jogador usaria uma 
cláusula de seu contrato que 
permite a rescisão unilateral ao 
fim de cada temporada.

A informação foi divulgada 
pela emissora "TyC Sports" e o 
jornal "Olé", ambos da Argentina, 
e também pelo jornal "Marca", de 
Madri. Segundo as publicações, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

L
Messi teria mandado um "buro-
fax" ao Barcelona, que é um recur-
so na Espanha para envio de docu-
mentos urgentes pelo correio. O 
camisa 10 escolheu tal alternativa 
para tornar o desejo oficial.

De acordo com o "Marca", o 
prazo para exercer a cláusula que 
permite Messi encerrar unilateral-
mente o contrato expirou no últi-
mo dia 10 de junho. No entanto, o 
argentino e sua equipe acreditam 
que as mudanças no calendário 
impostas pela pandemia do novo 
coronavírus e a paralisação no fu-
tebol podem ajudá-lo na tentativa 
de romper o vínculo.

No último dia 20, o camisa 10 
se reuniu com o novo treinador do 
Barça, Ronald Koeman, e segundo 
a rádio catalã "RAC1", o jogador te-
ria deixado claro que se via mais 
fora do clube do que dentro. Messi 
não faz declarações ou aparições 

Messi comunica ao Barcelona 
que deseja sair do clube, dizem 
jornais da Espanha e Argentina

Foto: Manu Fernandez/Reuters

Messi comunicou ao Barcelona que quer deixar o clube

públicas desde a derrota por 8 a 2 
para o Bayern de Munique na Liga 
dos Campeões. O presidente do 
Barcelona, Josep Bartomeu, afir-
mou que conta com o argentino e 
disse que ele só sairia se algum clu-
be pagar a multa rescisória de 700 
milhões de euros (R$ 4,6 bilhões).

Maior jogador da história do Bar-
celona, Messi tem 731 jogos e 634 
gols em 16 temporadas jogadas no 
clube. Conquistou, entre outros, 
quatro Liga dos Campeões da Eu-
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ropa, três Mundiais de Clubes, 10 
Campeonatos Espanhóis e seis 
Copas do Rei e foi eleito o melhor 
jogador do mundo por seis vezes.

Dias antes da goleada por 8 a 2 
sofrida pelo Bayern de Munique, 
algo que ampliou e muito uma 
crise já existente no Barcelona, a 
imprensa italiana noticiou um in-
teresse da Internazionale pelo cra-
que. Segundo o "La Gazzetta dello 
Sport", inclusive, Messi comprou 
uma cobertura em Milão.

O Barcelona passa por um 
processo de reformulação após 
a chegada de Koeman. O ho-
landês já comunicou a Suárez 
e Vidal que não conta com os 
dois para a próxima temporada, 
e Rakitic, Umtiti e Firpo devem 
seguir no mesmo caminho. Pi-
qué, Sergi Roberto e Busquets 
terão seus futuros discutidos 
nos próximos dias. Jordi Alba 
fica, de acordo com informa-
ções da imprensa local.


