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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 
1 0 3 . 4 2 1 
mortes por 
coronavírus 
confirmadas 
até as 13h 
desta quar-
ta-feira (12), 
segundo le-
vantamento 
do consór-

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

Desde o balanço das 20h de 
terça-feira (11), 9 estados e o DF 
atualizaram seus dados: AM, 
CE, GO, MG, MS, PE, PI, RN e RR.

Veja os números consolida-
dos:

O
103.421 mortes confirmadas
3.123.109 casos confirmados
Às 8h, o consórcio publicou 

a primeira atualização do dia 
com 103.118 mortes e 3.114.287 
casos.

Na terça-feira (11), às 20h, o 
balanço indicou: 103.099 mor-
tes, 1.242 em 24 horas. Com 
isso, a média móvel de novas 
mortes no Brasil nos últimos 
7 dias foi de 1.000 óbitos, uma 
variação de -4% em relação aos 
dados registrados em 14 dias.

Sobre os infectados, eram 
3.112.393 brasileiros com o 
novo coronavírus, 56.081 
confirmados no último perí-
odo. A média móvel de casos 
foi de 43.474 por dia, uma va-

A avó materna da primei-
ra-dama Michelle Bolsonaro 
morreu nesta quarta-feira por 
complicações da Covid-19. Ma-
ria Aparecida Firmo, 80 anos, 
estava internada no Hospital 
Regional de Ceilândia (HRC).

A idosa foi levada para a uni-
dade em primeiro de julho, após 
ser encontrada na rua com falta 
de ar. Em seguida, ela foi encami-

nhada para outro hospital públi-
co do Distrito Federal, o Regional 
de Santa Maria (HRS), onde ficou 
durante um mês em uma unida-
de de terapia intensiva.

Na última semana, ela che-
gou a apresentar uma evolução 
no quadro clínico e deixou de 
usar o respirador mecânico. 
Depois disso, a avó da primeira 
dama voltou para o HRC.

Maria Firmo morava no 
Sol Nascente, em Ceilândia, 
região com o maior número 
de casos de coronavírus no 
DF. De acordo com dados da 
Secretaria de Saúde, a cidade 
tem 15.203 pessoas infecta-
das pela doença.

O Palácio do Planalto ainda 
não comentou sobre o faleci-
mento da idosa

Avó de Michelle Bolsonaro morre vítima 
de Covid-19 em Brasília

Com empresas fechadas por conta da pandemia, encontrar um emprego pode ficar ainda mais difícil

riação de -6% em relação aos 
casos registrados em 14 dias.

Progressão até 11 de agosto
No total, 7 estados apresenta-

ram alta de mortes: SC, MG, MS, 
AM, AP, TO e BA.

Em relação a segunda (10), 
SP e RS estavam com a média 
de mortes subindo e, hoje estão 
em estabilidade. AP estava com 

a média em estabilidade e, ago-
ra, está subindo.

Estados
Subindo: SC, MG, MS, AM, AP, 

TO e BA.
Em estabilidade, ou seja, o 

número de mortes não caiu nem 
subiu significativamente: PR, RS, 
ES, SP, DF, GO, MT, PA, PE e PI.

Em queda: RJ, AC, RO, RR, AL, 
CE, MA, PB, RN e SE.

Essa comparação leva em 
conta a média de mortes nos 
últimos 7 dias até a publicação 
deste balanço em relação à mé-
dia registrada duas semanas 
atrás (entenda os critérios usa-
dos pelo G1 para analisar as ten-
dências da pandemia).

103.421

Primeira-Dama, Michele Bolsonaro
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P rocurado -
ria Regio-
nal Eleito-
ral (PRE) 
no Rio de 
J a n e i r o 
apresentou 
a l e g a ç õ e s 
finais em 
dois proces-
sos inicia-

dos em 2018 contra o prefei-
to do Rio, Marcelo Crivella, e 
candidatos a deputado fede-
ral ou estadual nas eleições 
daquele ano, um deles ficou 
conhecido como "Fala com 
a Márcia". As penas reivindi-
cadas para os réus variam da 
inelegibilidade por oito anos 
a multa de até 100 mil UFIR 
(R$ 355 mil) para os políticos.

As ações – uma movida pela 
PRE e outra da coligação Psol/
PCB – referem-se a casos onde 
a PRE viu abusos de poder (po-
lítico e religioso) e condutas 
vedadas em dois eventos: na 
reunião chamada “Café da co-

A
munhão”, em 4 de julho no Pa-
lácio da Cidade, e num encon-
tro com equipes da Comlurb 
na escola de samba Estácio 
de Sá em 13 de setembro. Pela 
legislação eleitoral, os ilícitos 
sujeitam os políticos à inelegi-
bilidade por oito anos e multa, 
além da anulação dos votos.

São réus ainda o suplente 
de deputado federal Rubens 
Teixeira (nos dois processos), 
Marcelo Hodge Crivella, Ra-
phael Leandro e Alessandro 
Costa (na ação da coligação). 
Os processos chegaram à fase 
final de tramitação no Tribu-
nal Regional Eleitoral – aguar-
da-se o julgamento.

Indicadas para você
Nas manifestações ao Tri-

bunal, a PRE conclui que as 
provas demonstram abusos de 
poder político e religioso, além 
de condutas vedadas por terem 
usado bens e recursos munici-
pais com fins eleitorais.

No processo contra Cri-
vella e Teixeira, a PRE frisou 

O sinal de alerta acendeu no 
Palácio do Planalto. Assessores 
do presidente Jair Bolsonaro 
avaliam que o ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, mandou 
sinais claros de que pode seguir 
a "debandada" de secretários 
e deixar o cargo se o governo 
decidir furar o teto de gastos 
públicos e abandonar de vez o 
ajuste fiscal no próximo ano.

Segundo esses assessores 
de Bolsonaro, Paulo Guedes 
demarcou o terreno nesta ter-
ça-feira (11), ao anunciar a saída 
dos secretários Salim Mattar e 
Paulo Uebel. No anúncio, disse 
que há insatisfações pelas mu-
danças nos rumos da política 
econômica do governo.

Para os interlocutores do 
presidente, Paulo Guedes até 
aceita não enviar a reforma ad-
ministrativa agora, motivo da 
saída do secretario de Desburo-
cratização, Paulo Uebel.

Mas, avaliam, Guedes não 
vai tolerar mudanças no teto 
de gastos públicos e foi muito 
claro na crítica aos defenso-
res da medida, alertando que 

eles podem levar o presiden-
te da República para "uma 
zona sombria, uma zona de 
impeachment"

Amigos do ministro da 
Economia dizem que Guedes 
não tem intenção de sair do 
governo. Sente-se responsá-
vel por uma missão conferi-
da pelo presidente Bolsonaro 
para transformar a economia 
brasileira com uma agenda 
liberal, que neste momento 
está sendo questionada.

Esses amigos dizem que o 

Família Bolsonaro movimentou quase R$ 3 milhões 
em espécie, em valores corrigidos, em 24 anos

Para assessores de Bolsonaro, Guedes pode 
sair se governo optar por furar teto de gastos

Membros da família do presi-
dente Jair Bolsonaro movimen-
taram, em 24 anos, R$ 1,5 milhão 
em dinheiro vivo, empregado 
em transações imobiliárias e no 
pagamento de despesas pesso-
ais. O montante corresponde à 
soma de operações em espécie 
que envolveram o senador Flá-
vio Bolsonaro e o vereador Carlos 
Bolsonaro, filhos do presidente, 
ambos filiados ao Republicanos, 
bem como as duas ex-mulheres 
do atual ocupante do Palácio do 
Planalto, Rogéria Bolsonaro e 
Ana Cristina Valle. A conta chega 

a R$ 2,95 milhões em valores cor-
rigidos pela inflação.

Dedicados ao estudo dos me-
canismos usados para o combate 
mundial à prática de lavagem de 
dinheiro, especialistas em direito 
e transparência reprovam a utili-
zação de dinheiro vivo para tran-
sações que poderiam ser feitas 
por meio do sistema bancário co-
mum. A prática, embora não seja 
ilegal, dificulta a rastreabilidade 
da origem do dinheiro e pode ser 
utilizada para ocultar aumentos 
injustificáveis de patrimônios, de-
correntes de recursos ilícitos.

O ministro da Economia, Paulo Guedes 

Foto: Adriano Machado/Reuters

não haver dúvidas de que os 
dois são responsáveis pelos 
ilícitos eleitorais cometi-
dos no “Café da comunhão”, 
usado para lançar o nome 
de Teixeira como pré-can-
didato a deputado federal. 
Os autos citam transcrições 
do discurso do prefeito, que 
prometeu aos religiosos pre-
sentes e seu grupo uma sé-
rie de facilidades de acesso a 
serviços públicos de saúde, 
obras e supostas isenções 
de impostos. Também citou 

ministro entende que, em al-
guns momentos, por questões 
políticas, é preciso recuar. É o 
caso da reforma administrati-
va, que, por motivações eleito-
rais, foi mais uma vez adiada 
para o próximo ano.

Os interlocutores de Paulo 
Guedes ressalvam, porém, que 
tudo tem limites. Neste mo-
mento, já há uma avaliação de 
que o ministro da Economia 
está num processo de enfra-
quecimento. Se aceitar furar o 
teto, perderá sua credibilidade.

a presença de Teixeira, a 
quem muito elogiou.

Contestando condutas no 
“Café da comunhão” e no en-
contro na Estácio de Sá, a ação 
da coligação PSOL/PCB teve 
outros réus além do prefeito 
e de Teixeira: Marcelo Hodge 
Crivella, não eleito deputado 
federal, e Raphael Leandro e 
Alessandro Costa, não eleitos 
à Alerj. No evento, para o qual 
foram convidados e transpor-
tados servidores e terceiriza-
dos da Comlurb em veículos 

da companhia, a PRE conside-
rou haver provas suficientes 
para a condenação por condu-
ta vedada, exceto de Raphael 
Leandro, cuja participação na-
queles eventos políticos não 
pôde ser comprovada.

A Prefeitura do Rio classifi-
ca o pedido de ineligibilidade 
de Crivella como "irrazoável" 
e ressalta que a Câmara de Ve-
readores do Rio de Janeiro e o 
STF decidiram pela inexistên-
cia de qualquer irregularidade 
em ambas as ações.

MP Eleitoral quer Crivella 
inelegível até 2026 por abuso 
de poder e conduta vedada

Uma das ações refere-se ao evento "Café da comunhão", realizado em 4 de julho no Palácio da Cidade

Flávio Bolsonaro: movimentações em dinheiro vivo do parlamentar aconteceram entre 2008 e 2018 

 Foto: Jorge William / Agência O Globo
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Supremo Tri-
bunal Federal 
(STF) apro-
vou nesta 
quarta-feira 
a proposta 
orçamentá-
ria da Corte 
para 2021. A 
estimativa é 
de R$ 712,4 
milhões em 

gastos, um valor com acréscimo 
de R$ 25,7 milhões em relação ao 
orçamento deste ano, de R$ 686,7 
milhões. Apesar da crise financei-
ra e fiscal do país, o tribunal optou 
pelo acréscimo — que, segundo o 
presidente do Supremo, Dias To-
ffoli, corresponde apenas à corre-
ção pela inflação no período.

O ministro Luiz Fux, que 
assumirá a presidência do Su-
premo em setembro, contou 

O
que manteve contato com re-
presentantes do Ministério da 
Economia para, se houver ne-
cessidade, pedir suplementação 
no orçamento no ano que vem 
para custear eventuais novas 
despesas da Corte e do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), órgão 
que também comandará.

Toffoli louvou a iniciativa, mas 
deixou claro que, diante do cená-
rio financeiro atual do país, não 
seria possível aumentar o valor 
do orçamento agora. Segundo ele, 
o valor atual foi acertado direta-
mente com técnicos da equipe 
econômica do governo.

"O que apresentamos agora 
é o possível no atual momen-
to", disse Toffoli.

No ano passado, o STF apresen-
tou uma proposta de orçamento 
R$ 92 milhões menor em relação 
aos gastos no ano anterior. A redu-

Há quatro anos, o então casal 
Cássia dos Santos Plates e Rafa-
el Rodrigues ficaram conheci-
dos nas redes sociais quando 
ele começou a fazer desenhos 
na barriga da ex-mulher, que 
estava grávida. Amanda nas-
ceu em abril de 2016. Fotos 
das criações repercutiram na 
internet e a brincadeira virou 
trabalho. Mas uma tragédia afe-
tou as duas famílias no último 
domingo, dia 9, exatamente 
quando foi comemorado o dia 
dos pais. A menina foi passar o 
dia especial com o pai, mas eles 
sofreram um grave acidente de 
carro em Osório, litoral do Rio 
Grande do Sul.

O veículo que Rafael con-
duzia colidiu contra outro car-
ro. Infelizmente, Amanda não 
resistiu aos ferimentos e mor-
reu em um posto de saúde de 
Xangri-lá, cidade também no 
litoral gaúcho. A triste notí-
cia foi dada por Cássia em seu 
perfil no Facebook nesta ter-
ça-feira, dia 11. Destroçada, ela 
desabafa e disse não entender 
por que a filha foi levada tão 
nova. A própria mãe contou 
sobre como aconteceu o aci-
dente com a menina e o pai.

"Gente, é com a maior dor 
do mundo que comunico a 
perda da minha filha, Amandi-
nha. Perdi a minha vida, perdi 

Partida de futebol em Mesquita, 
tem grande aglomeração

Mulher que viralizou com barriga pintada na gravidez 
perde a filha de 4 anos: 'Perdi minha vida'

Aconteceu nessa terça-feira 
a final do Campeonato de Fute-
bol que estava sendo disputado 
há várias semanas no campo da 
Bica, no bairro BNH, em Mes-
quita, na Baixada Fluminense. 
O destaque foi para a grande 
aglomeração de pessoas na ar-
quibancada. A cena era de as-
sustar quem passava pelo local.

Procurada para dar informa-
ções sobre o evento, adminis-
tração municipal informou que 
não financia eventos particula-
res e que está focada no comba-

te à pandemia de Covid-19. “Os 
números de casos e vítimas na 
cidade provam isso.” Declarou 
um representante da prefeitu-
ra, ligado ao assunto.

Vale lembrar que a pandemia 
do Coronavírus ainda está a ple-
no vapor e os campeonatos que 
estão acontecendo no mundo 
inteiro são com os estádios va-
zios e com inúmeras regras a se-
rem seguidas. Melhor exemplo 
disso é o próprio campeonato 
brasileiro que corre o risco de ser 
suspenso a qualquer momento.

Cassia com a filha Amanda, que tinha 4 anos e morreu em um acidente de carro

Foto: Reprodução/Facebook

 Foto:  Divulgação

ção foi necessária para a Corte se 
adequar à emenda constitucional 
95, conhecida como PEC do teto, 
que estabeleceu limite para o au-
mento dos gastos da União.

A proposta orçamentária foi 

meu mundo, meu chão, minha 
base, perdi a minha alma. Não 
sei como vou conseguir viver 
sem ela. Meu coração está em 
pedaços não existe dor maior 
no mundo! Ela era tudo o que 
eu tinha!! Por que fez isso co-
migo, Deus? Por que levou 
meu bebê? Por que não EU? 
Por que Deus? Por quê? Não 
estou conseguindo responder 
vocês, espero que entendam. 
Gente foi um acidente de car-
ro. Uma tragédia! Ela foi viajar 
com o pai dela no domingo, 
dia dos pais, e um carro bateu 
atrás em alta velocidade. Infe-
lizmente, ela não resistiu", es-
creveu desolada.

apresentada pelo presidente do 
tribunal, ministro Dias Toffoli, aos 
demais ministros na semana pas-
sada. Como todos já conheciam 
os números, a aprovação do orça-
mento durou poucos instantes, 

sem qualquer debate entre os in-
tegrantes do tribunal. Agora, Tof-
foli vai encaminhar a proposta ao 
Poder Executivo, que consolida o 
Orçamento da União e envia para 
votação no Congresso Nacional.

STF quer aumentar em R$ 26 
milhões orçamento para 2021

Prédio do STF, em Brasília

Só quem não estava lá era o tal do isolamento social
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P r e f e i t u r a 
de Belford 
Roxo inau-
gurou mais 
uma área 
de lazer e 
U n i d a d e 
Básica de 
Saúde para 
a cidade. 
Dessa vez, 

os moradores do Barreiri-
nha, bairro Prata, foram os 
beneficiados. A Praça Rober-
to Lages possui academia ao 
ar livre, brinquedos, bancos, 
mesa de jogos e pista de ca-
minhada, além de uma qua-
dra poliesportiva é uma hor-
ta comunitária. Já a UBS José 
Benachio conta com consul-
tórios, sendo um para a es-
pecialidade de ginecologia, 
sala de espera totalmente 
modernizada e climatizada 
para atender os moradores 
da Prata e adjacências.

Para o prefeito Wagner 
dos Santos Carneiro, o Wa-

A
guinho, a cidade está de cara 
nova. “Entregamos mais 
uma área de lazer completa 
para todas as idades e uma 
UBS para quem precisar se 
consultar. Para algumas pes-
soas é até mais próximo de 
suas casas. Para isso, é im-
portante que os deputados 
Daniela do Waguinho e Már-
cio Canella consigam recur-
sos com os governos federal 
e estadual para continuar-
mos construindo e manter 
aberto o que já está funcio-
nando”, destacou Waguinho.

Segundo a deputada fe-
deral Daniela do Waguinho, 
Belford Roxo está sendo 
campeão de realizações no 
Estado do Rio de Janeiro. 
“Contem comigo em Brasí-
lia para trazer os recursos 
para resgatar a cidadania e 
dignidade da população”, 
resumiu Daniela. O deputa-
do estadual Márcio Canella 
lembrou de quando cami-
nhou com o prefeito Wagui-

O plenário da Câmara aprovou 
requerimento de urgência para o 
PL 4749/16, de autoria da deputada 
Rosangela Gomes, porém, o mérito 
do projeto ainda será analisado nos 
próximos dias. O projeto tipifica 
a conduta do parente da vítima, 
consanguíneo ou por afinidade, do 
médico, da autoridade religiosa, do 
professor ou do responsável por es-
tabelecimento de atenção à saúde e 
de ensino que deixa de comunicar 
à autoridade competente os casos 
de que tenha conhecimento, en-
volvendo suspeita ou confirmação 
de maus-tratos ou de abuso sexu-
al contra criança ou adolescente, 
além de aumentar a punição des-
ses delitos caso praticados no âmbi-
to de instituição de saúde, religiosa, 
educacional, de assistência social 
ou recreativa, públicas ou privadas.

De acordo com dados do Mi-
nistério da Saúde, entre 2011 e 
2017, foram notificados 184.524 
casos de violência sexual no Bra-
sil, sendo 58.037 (31,5%) contra 
crianças e 83.068 (45,0%) con-
tra adolescentes.

Drive-Thru diferente para pais de alunos 
do Elite Iguaçuano promete ser sucesso

Projeto em defesa da criança e do adolescente 
tem requerimento de urgência aprovado

Em comemoração ao Dia 
do Estudante, o Elite Iguaçua-
no realizará no próximo sába-
do (15/08), pela manhã, o Dri-
ve-Thru da Saudade. Os pais 
dos alunos da Educação In-
fantil e do Ensino Fundamen-
tal passarão de carro com as 
crianças e com os adolescen-

tes na porta da escola. Eles re-
ceberão dos professores uma 
lembrança por conta do Dia 
do Estudante – que foi na últi-
ma terça (11/08). O propósito 
é acolher e motivar os alunos 
que estão com aulas remotas 
desde abril. Agentes de trânsi-
to irão auxiliar a ação.

 Foto:  Divulgação

 Foto:  Divulgação

nho pelo bairro há alguns 
anos. “Era só barro e agora 
estamos vendo uma cidade 
transformada graças também 
a Daniela que está lutando 
por Belford Roxo em Brasília 
e eu na Alerj”, acrescentou 
Canella. "A Saúde de Belford 
Roxo ganhou outro contor-
no, pois nossa meta é sem-
pre atender bem e oferecer 
um serviço de qualidade", 
completou o secretário mu-
nicipal de Saúde, Christian 

Para Rosangela é fundamental 
que esse projeto seja aprovado 
para que possamos manter se-
guras a vida e a integridade de 
milhares de crianças. “É preciso 
pensar que no Brasil três crianças 
ou adolescentes são abusados 
sexualmente a cada hora e é nos-
sa obrigação proteger quem não 
pode fazê-lo sozinho”, explicou.

Rosangela Gomes ressaltou 
ainda que, conforme dados do 
levantamento do Ministério, 
entre as crianças do sexo femi-

nino, a residência (71,2%) e a 
escola (3,7%) foram os princi-
pais locais de ocorrência, entre-
tanto, em outros lugares onde 
esses jovens deveriam estar 
seguros esses abusos também 
acontecem, como em igrejas, 
clubes e vias públicas.

Em 2018, em 25% dos casos os 
abusadores eram amigos ou conhe-
cidos da vítima, em 23%, o pai ou 
padrasto. Condição que deixa ainda 
mais clara a urgência de aprovação 
para o PL 4749/16.

Vieira, ao lado de Marcelo 
Canella, irmão do deputado 
Márcio Canella.

Os filhos dos homenageados 
que levam seus nomes na praça 
e posto de saúde ficaram emo-
cionados. “Agora nós temos um 
governo que se importa com as 
pessoas”, destacou Igor Feio, fi-
lho de José Benachio. “Quando 
chovia no bairro descia lama 
para as casas. Hoje temos uma 
praça de primeiro mundo. O 
governo homenageia a todos 

os cidadãos de Belford Roxo 
com as melhorias que não pa-
ram de chegar”, acrescentou 
Marquinho Lages.

Enquanto a pequena Ana 
Clara, 7 anos, estava brincan-
do pela praça, sua avó Zenilda 
Ferreira, 62, estava dando uma 
olhada ao redor da praça ma-
ravilhada. “Gostamos e muito. 
Minha neta sempre pede para 
brincar. É a alegria das crianças 
que antes não tinham nenhuma 
opção de lazer”, disse.

Bairro da Prata ganha área 
de lazer e posto de saúde 
em Belford Roxo

O espaço impressionou a todos pela beleza e iluminação

A novidade agradou aos pais dos alunos

Deputada Federal Rosângela Gomes: projeto agora será analisado



secretário de 
Fazenda e 
Planejamen-
to de São 
João de Me-
riti, Oswal-
mir Pacheco 
da Rocha, foi 
preso em fla-
grante, nesta 
quarta-feira, 
em seu ga-

binete, durante uma operação 
do Ministério Público do Estado 
do Rio de Janeiro (MPRJ). Ele 
estava com uma arma — um re-
vólver Taurus calibre 38 — em 
situação irregular. A operação 
teve como objetivo apreender 
documentos relacionados a 
supostas contratações de obras 
superfaturadas ou inexistentes, 
com a utilização de empresa de 
fachada cujos recursos recebi-
dos retornariam para os crimi-
nosos envolvidos no esquema.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMais um para a coleção

O
A 2ª Promotoria de Investiga-

ção Penal Especializada de Nova 
Iguaçu e da Coordenadoria de Se-
gurança e Inteligência (CSI/MPRJ) 
cumpriu mandado de busca e 
apreensão no gabinete do secre-
tário, na sede da Prefeitura de São 
João de Meriti. Também foram 
alvos as secretarias municipais de 
Administração e de Obras.

A Prefeitura de São João de 
Meriti disse que a arma faz par-
te do patrimônio da adminis-
tração municipal há 16 anos. 
Sobre a operação do MP, infor-
mou que o critério adotado em 
todas as licitações é o de menor 
preço, e que todas as obras das 
licitações foram realizadas.

Segundo o Ministério Público, 
a empresa Fernandes e Reno-
vato Engenharia Eirele venceu 
diversas licitações em São João 
de Meriti e recebeu mais de R$ 
19 milhões por obras realizadas 
com o município. Os valores das 

Secretário de Fazenda 
de São João de Meriti é 
preso em operação do 

Oswalmir Pacheco: secretário de Meriti é preso em operação do MP

Uma pessoa morreu, duas 
ficaram feridas e 12 foram pre-
sas numa operação que a Polí-
cia Militar faz, na manhã desta 
quarta-feira, na Vila Kennedy, 
na Zona Oeste do Rio. Hou-
ve apreensão de seis pistolas, 
drogas, 69 munições de cali-
bre .40, uma granada, rádios 
comunicadores, dois cadernos 
com contabilidade do tráfi-
co e cinco veículos roubados, 
entre eles uma motocicleta, 

foram recuperados. Os dois 
feridos foram socorridos para 
o Hospital Municipal Albert 
Schweitzer. O caso é investi-
gado pela 34ªDP (Bangu).

Participam da operação 
equipes do Grupamento de 
Ações Táticas e do Serviço de 
Inteligência do 14º BPM (Ban-
gu), batalhões subordinados 
ao 2º Comando de Policiamen-
to de Área (CPA), o Batalhão 
de Ações com Cães (BAC) e o 

Grupamento Especial de Salva-
mento e Ações de Resgate (Ge-
sar). De acordo com a Polícia 
Militar, o objetivo dos agentes 
é retirar barricadas colocadas 
por bandidos em ruas da Vila 
Kennedy, muitas delas feitas 
com pedaços de trilhos.

Em redes sociais, mora-
dores relatam tiroteios em 
diversos momentos na loca-
lidade das Malvinas, desde o 
início da manhã.

Ação da PM na Vila Kennedy tem um morto, 
feridos, presos e apreensão de armas e drogas

obras contratadas, de acordo com 
o órgão, foram muito superiores 
quando comparados ao valor do 
mercado. O MP apurou também 
que o endereço da empresa, no 
bairro Jardim Meriti, fica em local 
humilde e incompatível com uma 
construtora capaz de vencer licita-
ções deste porte.

Um relatório do Grupo de Apoio 
Técnico Especializado (Gate/
MPRJ) revela que 19 obras públicas 

já foram integralmente pagas à em-
presa pelo município. Muitas delas 
sequer foram iniciadas. A reforma 
da biblioteca da Escola Municipal 
Especial Professora Mariza Catari-
no, no bairro Grande Rio, e a cons-
trução do Centro de Integração 
Esportiva (CIE) são dois exemplos. 
No local da biblioteca, havia apenas 
uma sala de leitura montada pelos 
professores e funcionários da esco-
la, sem qualquer recurso munici-

pal. Já em relação ao CIE, afirmou o 
MP, não foram localizados local da 
obra nem a concorrência pública 
no Portal da Transparência de São 
João de Meriti.

Entre os documentos arrecada-
dos na operação estão planilhas 
com as etapas e pagamentos de 
cada obra, HDs, pen drives e outras 
mídias utilizadas para armazenar 
informações que possam auxiliar 
nas investigações.

Idosos baleados ao entrar em comunidade de São 
Gonçalo por engano permanecem internados

Os três idosos baleados nesta 
terça-feira, em São Gonçalo, na 
Região Metropolitana do Rio, 
permanecem internados no 
Hospital estadual Alberto Tor-
res, naquele município. De acor-
do com a Secretaria estadual de 
Saúde, Tânia Gomes Moeda, de 
70 anos, João Carlos Gomes Mo-
eda, de 67, e Henrique Antônio 
Espíndola Berretta, de 78, estão 
em estado estável.

As vítimas tinham ido visi-
tar parentes em São Gonçalo e 

erraram o caminho. Eles aca-
baram entrando por engano 
numa rua na comunidade do 
Jóquei. Traficantes abriram 
fogo. O carro em que os três 
estavam foi então atingido por 
vários tiros. Tania foi atingida 
no pescoço, Henrique, na coxa 
direita, e João Carlos ficou fe-
rido no peito.

Os três foram socorridos por 
policiais militares do 7º BPM 
(São Gonçalo). O caso foi regis-
trado na 75ª DP (Rio do Ouro).

Parte do material apreendido na Vila Kennedy 

O carro onde estavam os idosos

Foto: Reprodução

Foto: Polícia Militar / Divulgação
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Foto: Reprodução

A arma apreendida estava com o secre-
tário de Fazenda e Planejamento de São 

João de Meriti, Oswalmir Pacheco
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iury Dj que 
é cantora 
do grupo 
Jaula das 
G o s t o s u -
das, lança 
seu segun-
do hit.  Essa 
ela acertou 
na mosca, 

o hit “Trava na Beleza Pose de 
Maloqueira“ em apenas 3 se-
manas já viralizou no Tik Tok 
e está em 50 Milhões de vi-
sualizações e alguns famosos 
como o humorista Tirulipa já 
entraram na dança postando 
seu video.   Já são 190 Mil ví-
deos  de artistas dançando a 
música de Miury.

Parece que não é só Ivete, 
Ludmylla e Anitta que tem o 
poder de fazer hitar suas mú-
sicas na internet.  

Miury Dj a Eterna Vocalis-
ta do Grupo Jaula das Gosto-
sudas  lançou a nova música 
de trabalho e já ganhou as 
plataformas digitais.

”Trava Na Beleza e Pose 
de Maloqueira” é suces-
so no aplicativo TikTok, o 
mais novo termômetro 
de hits orgânicos e pla-
taforma responsável por 
transformar músicas em 
sucessos no Brasil e Esta-
dos Unidos. 

Com apenas  3 semanas 
em que foi lançada, o hit 
acabou  virando febre do 
público teen aos idosos se 
tornando a nova febre do 
público no momento de 
isolamento.

A música de Miury Dj 
vai ganhar um clipe.

Link do vídeo:
https://m.youtube.
com/watch?v=loh
vO-LDrX0

M

fn_renato@hotmail.com          98956-1099

POR RENATO FERREIRA
CCulturando ulturando 

PARA TODOS

Miury Dj lança sua 
nova música que virou nova música que virou 
sucesso no Tiktok
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lançamento hit Funk



S i n d i c a t o 
dos Atle-
tas de 
São Paulo 
ameaça ir 
à Justiça e 
pedir a pa-
r a l i s a ç ã o 
do Campe-
onato Bra-
sileiro se a 

CBF não alterar os protoco-
los previstos para o retorno 
do futebol.

Em ofício enviado à CBF, 
o sindicato paulista defende 
duas opções como solução 
para a realização do torneio, 
que teve um jogo adiado 
logo na primeira rodada, 
Goiás x São Paulo, quando 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

O
dez jogadores do time goiano 
foram diagnosticados com 
Covid-19 em resultados que 
foram conhecidos apenas na 
manhã do dia da partida – as 
contraprovas confirmaram 
nove diagnósticos.

Procurada pela reporta-
gem, a CBF disse que não vai 
comentar.

A entidade de classe cita 
os exemplos da Alemanha, 
que obrigava isolamento das 
delegações por até sete dias 
antes das partidas, tempo 
para que os exames fossem 
feitos e os resultados conhe-
cidos, e o da NBA, que criou 
uma “bolha” em Orlando, nos 
EUA, para que a temporada 
pudesse ser finalizada.

Sindicato dos Atletas de SP ameaça 
ir à Justiça e pedir paralisação do 
Campeonato Brasileiro

 Foto: Reprodução TV Globo

Jogadores do São Paulo conversam com a arbitragem antes do adiamento do jogo contra o Goiás 

Na prática, o sindicato 
pede que os times sejam iso-
lados por toda a disputa do 
Campeonato Brasileiro, já 
que, com o calendário aperta-
do, os clubes estão disputan-
do partidas a cada três dias.

– Assim, ou isola as dele-
gações por uma quantidade 
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de dias antes de cada partida, 
quantidade de dias que seja 
capaz da obtenção dos resul-
tados das testagens de forma 
segura, ou se cria a “bolha” e 
isola de vez delegações du-
rante toda a competição – diz 
o ofício enviado à CBF.

O documento não cita a 

possibilidade de acionar a 
Justiça, o que é feito em nota 
no site do sindicato:

– Em caso de resposta 
negativa, para a entidade 
dos jogadores paulistas não 
restará alternativa a não ser 
o já conhecido caminho do 
judiciário.


