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 2.554.179 3.418.306 106.678 199.480
14.728

Casos e mortes por 
coronavírus no Brasil 
continuam em alta

Brasil tem 
1 1 0 . 1 7 1 
mortes por 
c o r o n a v í -
rus confir-
madas até 
as 13h des-
ta quarta-
-feira (19), 
s e g u n d o 
l e v a n t a -

mento do consórcio de ve-
ículos de imprensa a partir 
de dados das secretarias es-
taduais de Saúde.

Desde o balanço das 20h 
de terça-feira (18), 6 estados e 

O
o DF atualizaram seus dados: 
BA, CE, GO, MS, PE e RR.

Veja os números
 consolidados:

110.171 mortes confirmadas
3.418.306 casos confir-

mados
Às 8h, o consórcio publi-

cou a primeira atualização 
do dia com 110.037 mortes e 
3.413.392 casos.

Na terça-feira (18), às 20h, 
o balanço indicou: 110.019 
mortes, 1.365 em 24 horas. 
Com isso, a média móvel de 
novas mortes no Brasil nos 

110.171 mortes confirmadas 3.418.306 casos confirmados

últimos 7 dias foi de 989 óbi-
tos, uma variação de -4% em 
relação aos dados registrados 
em 14 dias.

Sobre os infectados, eram 
3.411.872 brasileiros com o 
novo coronavírus, 48.637 con-
firmados no último período. A 

média móvel de casos foi de 
42.783 por dia, uma variação 
de -3% em relação aos casos 
registrados em 14 dias.

110.171

Pesquisa Datafolha divulgada 
pelo jornal "Folha de S.Paulo" 
no final da noite desta terça-fei-
ra (18) aponta que o percentual 
de brasileiros que dizem sair de 
casa só quando é inevitável caiu 
em relação a junho. O percentu-
al de quem diz estar totalmente 
isolado também teve queda, 
mas dentro da margem de erro 
da pesquisa.

O levantamento também re-
velou aumento de quem diz sair 
de casa para trabalhar ou fazer 
outras atividades e de quem está 
vivendo normalmente - este úl-

timo também dentro da mar-
gem de erro.

A pesquisa aponta que:
Está totalmente isolado, sem 

sair de casa de jeito nenhum: 8% 
(em 23 e 24/6: 12%)

Saindo de casa só quando ine-
vitável: 43% (em 23 e 24/6: 51%)

Tomando cuidado, mas ainda 
saindo de casa para trabalhar ou 
fazer outra atividade: 44% (em 
23 e 24/6: 34%)

Vivendo normalmente, sem 
mudar nada na sua rotina: 6% 
(em 23 e 24/6: 3%)

Adesão ao isolamento social cai

O percentual de quem diz estar totalmente isolado também teve queda

A pesquisa Datafolha foi re-
alizada em 11 e 12 de agosto, 
com 2.065 brasileiros adultos 
que possuem telefone celular 
em todas as regiões e estados 
do país. A margem de erro é de 
dois pontos percentuais, para 
mais ou para menos.

Isolamento no Brasil em 
meio à pandemia

Veja os percentuais referentes 
à pesquisa de agosto por sexo:

Está totalmente isolado, sem 
sair de casa de jeito nenhum: - 
Homens 6% - Mulheres 9%

Saindo de casa só quan-
do inevitável:  -  Homens: 

Foto: Divulgação

30% - Mulheres:  54%
Tomando cuidado, mas ainda 

saindo de casa para trabalhar ou 
fazer outra atividade: - Homens: 

56% - Mulheres: 32%
Vivendo normalmente, sem 

mudar nada na rotina: - Ho-
mens: 8% - Mulheres: 4%
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Museu Na-
cional e a As-
sembleia Le-
gislativa do 
Rio assinam 
na manhã 
desta quarta-
-feira (19) um 
termo de do-
ação de R$ 
20 milhões 

para obras de restauração do 
Museu Nacional.

Alexandre Kellner, diretor 
do Museu Nacional, afirmou 
que pretende que as obras 
recomecem ainda esse ano. 
A expectativa, segundo ele, é 
que em 2022 parte do museu 
esteja reaberta.

“Temos a meta de em 2022 
devolver parte das instalações 
do museu nacional para a so-
ciedade. Em 2025, pretende-

O
mos devolver o museu como 
todo. E pretendemos começar 
as obras ainda esse ano”, afir-
mou Kellner.

A doação é originária dos 
recursos do Fundo Especial 
do Parlamento Fluminense à 
Universidade Federal do Rio 
(UFRJ). A parceria é formaliza-
da quase dois anos após o in-
cêndio que destruiu o museu, 
em setembro de 2018.

Kellner agradeceu ao pre-
sidente da Alerj, André Ceci-
liano, e ressaltou que a união 
demonstra que estão no ca-
minho certo. "Essa doação de 
R$20 milhões sinaliza essa 
necessidade de mais atores 
da sociedade. A bola está na 
nossa quadra, só depende da 
gente”, afirmou Kelner.

A transferência foi viabi-
lizada pela aprovação da Lei 

Nesta quarta-feira, o presidente 
Jair Bolsonaro vetou a autorização 
para que o dinheiro para compra 
de merenda escolar fosse transferi-
do para familiares dos estudantes 
durante a pandemia de covid-19.

Pela Lei nº 13.987, de abril, as 
famílias de alunos da educação 
básica de escolas públicas têm 
direito a receber a merenda que 
seria servida nas escolas, caso elas 
estivessem abertas. Esse benefício 
continua valendo.

Mas o Congresso tinha pro-
posto um auxílio extra – além da 
distribuição dos produtos, par-
te do dinheiro direcionado aos 
municípios, Estados e escolas 
federais para comprarem refei-
ções aos alunos deveria ser dada 
aos familiares. Bolsonaro vetou 
a mudança, ou seja, o repasse do 
dinheiro não será feito.

O presidente justificou que "a 
operacionalização dos recursos 
repassados é complexa" e de que 
não há como ter certeza de que 
esse dinheiro será usado para a 
compra dos alimentos às crianças 
e adolescentes.

Além disso, Bolsonaro tam-
bém vetou um artigo da lei que 
se referia à assistência para ativi-
dades não presenciais. O artigo se 
referia à prestação de assistência 
técnica e financeira aos Estados 

e municípios, para conseguirem 
promover aulas e atividades 
pedagógicas não presenciais e 
seriam utilizado dinheiro do regi-
me extraordinário fiscal. A justi-
ficativa de Bolsonaro para o veto 
é que as despesas para cumprir a 
determinação "excedem os crédi-
tos orçamentários ou adicionais".

Auxílio merenda
O auxílio merenda está ligado 

ao Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar (Pnae), em que o go-
verno federal direciona recursos 
suplementares a estados, municí-
pios e escolas federais para auxiliar 
na compra da merenda escolar.

Ele consiste em 10 parcelas, de 
fevereiro a novembro,que ajudam 
na alimentação de estudantes du-
rante os 200 dias letivos. A verba é 
do Fundo Nacional de Desenvolvi-

Alerj tem plano para acelerar 
impeachment de Witzel

Bolsonaro veta repasse do dinheiro da merenda 
às famílias de alunos da rede pública

A Assembleia Legislativa do 
Rio (Alerj) já tem um plano tra-
çado para o caso de ser obrigada 
a mudar a composição da comis-
são especial de impeachment do 
governador Wilson Witzel (PSC). 
Após a homologação da delação 
do ex-secretário da Saúde Ed-
mar Santos, na semana passada, 
os deputados querem dar cele-
ridade ao processo, que apura 
suspeita de corrupção na Saúde. 
O delator teria apresentado pro-
vas que poderiam comprometer 
Witzel, segundo a subprocura-
dora-geral Lindôra Araujo, res-
ponsável pelo caso.

O procurador-geral da Repúbli-
ca, Augusto Aras, deve se manifes-
tar até amanhã sobre como deve 
ser a composição da comissão. Os 
trabalhos na Alerj foram paralisa-

dos por liminar do presidente do 
Supremo Tribunal Federal, minis-
tro Dias Toffoli, que acatou pedido 
dos advogados do governador. 
Eles alegaram que a Assembleia 
não obedeceu aos critérios de 
proporcionalidade ao montar a 
comissão, formada por um depu-
tado de cada partido, somando 25 
parlamentares.

Caso a liminar de Toffoli seja 
derrubada - e a comissão original, 
mantida -, a estimativa é de que o 
afastamento de Witzel seja votado 
em, no máximo, duas semanas. 
Se um novo colegiado especial ti-
ver de ser formado, a Assembleia 
já preparou um novo modelo de 
composição, e o processo seria 
agilizado por meio de sessões ex-
traordinárias. A nova comissão 
contaria com 39 deputados.

Crianças seguem recebendo merenda, mas projeto de auxílio em dinheiro às famílias foi negado por Bolsonaro 

Foto:  Marcos Corrêa/PR

8.971/20, de autoria dos deputa-
dos André Ceciliano (PT), presi-
dente da Alerj, Waldeck Carnei-
ro (PT), Flávio Serafini (Psol) e 
Renan Ferreirinha (PSB).

Em julho, a Polícia Federal 
concluiu que o incêndio come-
çou em um aparelho de ar con-
dicionado do museu e descar-
tou conduta criminosa.

mento da Educação (FNDE).
Para cada etapa de ensino do 

estudante,há um valor repassado 
pelo governo federal. Nas creches, 
por exemplo, o auxílio é de R$ 1,07 
para cada aluno, por dia letivo. No 
ensino médio, é de R$ 0,36.

Auxílio a agricultura familiar
O Pnae determina que 30% do 

valor repassado aos municípios e 
Estados deve ser usada para com-
prar alimentos cultivados pela 
agricultura familiar. Pela sugestão 
do Congresso, o índice mínimo 
da participação da agricultura fa-
miliar na merenda deveria ser au-
mentado para 40%.

Em veto, Bolsonaro argumen-
tou que não é possível elevar o 
índice para 40%, porque "haverá 
ônus aos municípios que enfren-
tam dificuldades econômicas".

Incêndio destruiu grande 
parte do acervo

O incêndio de grandes propor-
ções que destruiu o Museu Nacio-
nal começou por volta das 19h30 do 
domingo, 2 de setembro de 2018, 
e só foi controlado no fim da ma-
drugada de segunda-feira (3). Mas 
pequenos focos de fogo seguiam 
queimando partes das instalações 

da instituição que completou 200 
anos em 2018 e foi residência de um 
rei e dois imperadores.

A maior parte do acervo, de cer-
ca de 20 milhões de itens, foi to-
talmente destruída. Fósseis, mú-
mias, registros históricos e obras 
de arte viraram cinzas. Pedaços 
de documentos queimados foram 
parar em vários bairros da cidade.

Museu Nacional recebe doação 
de R$ 20 milhões e diretor diz 
que deve retomar obras esse ano

A parceria é formalizada quase dois anos após o incêndio que destruiu o museu, em setembro de 2018

Wilson Witzel e Edmar Santos, na época em que o oficial da PM ainda integrava o governo 

Vera Araújo / Agência O Globo
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Estado do 
Rio de Ja-
neiro terá 
um 'respiro', 
ainda que 
temporário, 
para suas 
finanças. O 
M i n i s t é r i o 
Público jun-
to ao Tribu-

nal de Contas da União (TCU) 
entrou com uma representa-
ção, com pedido de medida 
cautelar, para que o governo 
federal não exclua o Rio do 
Regime de Recuperação Fis-
cal (RRF) até que seja defi-
nido o rito para a renovação 
desse acordo.

O documento, ao qual a co-
luna teve acesso, é assinado 
pelo subprocurador-geral do 
Ministério Público de Contas, 
Lucas Rocha Furtado. E foi en-
tregue nesta terça-feira (18 de 
agosto) ao ministro do TCU, 
José Múcio Monteiro.

Monteiro ainda vai analisar 
o pedido. Se o ministro acatar, 
o próprio TCU terá que dizer 

O
qual é o procedimento para 
a extensão do regime: se de 
forma automática (com pror-
rogação por mais três anos) ou 
com um novo processo buro-
crático, envolvendo técnicos 
do Ministério da Economia.

Furtado contextualiza o 
ambiente político acirrado 
entre o presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro, e o 
governador Wilson Witzel, 
e alega que o estado e sua 
população não podem ser 
penalizados por isso.

O subprocurador ressalta 
que o governo estadual "tenta 
prorrogar o regime fiscal até 
2023 e projeta extensão por 10 
anos". No entanto, até agora, o 
Rio não teve um retorno.

"Socorre que essa indeci-
são tem provocado tamanha 
insegurança jurídica indo de 
encontro ao principal objeti-
vo do regime, qual seja, o de 
promover o ajuste das contas 
e fortalecer a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal", diz um trecho 
do documento.

Furtado argumenta ainda 

Ainda nesta semana, até sexta-
-feira, o presidente Jair Bolsonaro 
deve definir por qual valor irá 
prorrogar o auxílio emergencial, 
atualmente em R$ 600, e em 
quantas parcelas adicionais. O 
programa é considerado funda-
mental para turbinar a popula-
ridade do presidente, mas custa 
cerca de R$ 50 bilhões por mês 
aos cofres públicos. Diante do alto 
gasto, a equipe econômica insiste 
em um valor menor, enquanto 
líderes dos partidos defendem 
mais uma parcela de R$ 600 e 
duas de R$ 300, até o fim do ano.

A ideia defendida por auxi-
liares do ministro da Economia, 
Paulo Guedes, é prorrogar bene-
fício no valor de R$ 200, R$ 250 
ou R$ 300 até o fim do ano a fim 
de construir uma transição para o 
Renda Brasil, programa social do 
governo Bolsonaro que vai subs-
tituir o Bolsa Família. Parlamenta-
res, porém, insistem em pelo me-
nos mais uma parcela de R$ 600 
e outras duas de R$ 300, manten-

do os pagamentos até dezembro.
Lideranças que defendem 

esse modelo já iniciaram con-
versas com o governo, que ain-
da resiste. O programa foi cria-
do inicialmente para durar três 
meses. Depois, prorrogado para 
mais duas parcelas.

Caso o governo decida fa-
zer a prorrogação por um valor 
menor, vai precisar encaminhar 
essa alteração ao Congresso 
por meio de medida provisória 

Com McDonalds e jatinho, menina de 10 
anos estuprada pelo tio deixa hospital em 
Recife após interromper gravidez

Bolsonaro deve definir próximas parcelas 
do auxílio emergencial até 6ª-feira

A menina capixaba de 10 
anos que foi para Recife para in-
terromper a gravidez teve alta 
médica e deixou o Cisam (Cen-
tro Integrado de Saúde Amaury 
de Medeiros), da Universidade 
de Pernambuco, na madrugada 
desta quarta-feira.

Família assustada: 'Perdi o 
chão' quando soube dos estu-
pros, diz avó de menina abusada 
por tio no ES

O governo do Espírito Santo 
disponibilizou uma aeronave 
para ela e a avó. Não há informa-
ções sobre o destino da criança, 
para evitar que a menina volte a 
ser hostilizada por extremistas 
anti-aborto.

Na noite anteriior, antes da 
partida, a equipe do hospital fez 
mais um "agrado" para a criança 
e realizou seu "sonho" de comer 
um lanche do McDonald's, se-
gundo Paula Viana, enfermei-

ra e coordenadora do Grupo 
Curumim, parceiro do progra-
ma Pró-Marias, de atendimento 
às vítimas de violência desde 
1996, dentro do Cisam (Centro 
Integrado de Saúde Amaury de 
Medeiros), da Universidade de 
Pernambuco.

A crinça acusa o tio de tê-la 
violentado desde os seis anos. 
Na terça-feira, ele foi preso em 
Betim (Minas Gerais) e, segundo 
a polícia do Espírito Santo, con-
firmou "informalmente", os abu-
sos sexuais.

Ainda no hospital, a meni-
na descobriu por um celular 
sobre a prisão e demonstrou 
alívio. Para a avó, disse: "Ainda 
bem, porque o vovô pode sair 
para a rua agora”.

Leia, na reportagem com-
pleta exclusiva para assinantes 
do Globo, a história da criança e 
seus sonhos após o episódio.

FIla em agência da Caixa ontem, em Madureira: trabalhadores em busca do auxílio emergencial

Foto: Antonio Scorza

que uma eventual exclusão 
do Rio do regime fiscal aca-
ba prejudicando as finanças 
da União, já que o estado não 
terá como pagar as dívidas 
que deixou de honrar nes-
se período do acordo (que 
se iniciou em setembro de 
2017). O montante está supe-
ra R$ 50 bilhões.

"Se existe o risco da não re-
novação automática do RRF 
a ensejar possível penalida-
de, incumbe a esse Tribunal 
de Contas da União acompa-
nhar o tema, visto, indireta-

(MP). Caso esta seja a solução 
adotada, as características do 
programa, como o valor do be-
nefício, podem ser alteradas por 
deputados e senadores.

O presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), disse on-
tem achar difícil prorrogar o auxí-
lio no valor atual:

— O parlamento tem res-
ponsabilidade. A gente sabe 
que a manutenção dos R$ 600 
é muito difícil.

mente, existir a possibili-
dade de dano ao erário pelo 
não cumprimento das metas 
do programa e diante do não 
pagamento de bilhões do Rio 
à União", afirmou.

Pedido reforça 
argumento do Rio

Procurado pela coluna, o 
secretário de Fazenda, Gui-
lherme Mercês, confirmou o 
conhecimento dessa represen-
tação. Para ele, as alegações 
feitas no documento corro-
boram todo o discurso que os 

integrantes do governo flumi-
nense têm feito.

"O que motiva essa represen-
tação e a própria função institu-
cional do TCU, que é zelar pelo 
erário da União, tendo em vista 
que com a exclusão arbitrária 
do Estado do Rio do regime o 
dano é para o próprio erário da 
União", declarou Mercês.

"É por isso que digo que é 
o jogo de perde perde, perde 
o estado e perde a União, que 
fica sem instrumento para 
cobrar as dívidas do Rio", 
acrescentou.

Medida cautelar impede a União 
de excluir o Rio do Regime de 
Recuperação Fiscal

Tribunal de Contas da União, junto com o MP, impede União de excluir Rio de RRF



m universo de 
cores que fasci-
nam, educam, 
inspiram e ho-
m e n a g e i a m 
em igual medi-
da. Essa é a re-
alidade pinta-
da pelo artista 
plástico e grafi-
teiro Luís Caio, 

funcionário responsável por 
embelezar a Estação Cidada-
nia Planeta Futuro, localizada 
no bairro São Roque,em Quei-
mados. Entre os enormes mu-
rais grafitados que chamam 
atenção de quem passa 
pelo local, figuram perso-
nalidades famosas como 
o ícone do cinema mudo, 
Charles Chaplin, menções 
a cidadãos queimadenses 
ilustres que já faleceram - 
como o ex-professor de fu-
tebol do espaço, Jonas Eu-
frosino, retratado como um 
índio gigante em razão de 
seu apelido - e jovens des-
colados usando máscaras 
de proteção facial em tem-
pos de pandemia. 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSArte consciente:

U
“Só aqui na Estação Cidadania 

já tive o prazer de pintar cerca de 
20 painéis, que depois de algum 
tempo são repintados para pas-
sar novas mensagens de acordo 
com o que se passa na sociedade. 
No momento de crise mundial 
que temos testemunhado, quis 
conscientizar a população a se 
importar mais com o próximo, 
ter um pouco mais de responsa-
bilidade e utilizar máscaras até 
vencermos o coronavírus”,de-
clarou Caio, que é conhecido na 
cidade por suas criações.

Entre galões de tinta e coran-
tes, novas ideias tomam forma 
e embelezam o equipamento 
municipal, que abriga dezenas 
de cursos livres e profissionali-
zantes. Com muita imaginação 
e criatividade, o artista mistura 
tons e nuances até encontrar o 
que vê em sua imaginação.“Não 
sei que química é essa que faço 
(risos), mas sempre consigo re-
produzir cores que vejo na mi-
nha cabeça com a mistura dos 
corantes. Assim, consigo criar 
cenários que provocam reflexão 
em quem observar as pinturas”, 
afirmou o artista.

Painéis de grafite se 
tornam marca registrada 
da cultura em Queimados

Transformação na ponta 
dos pincéis

Para o Secretário Municipal 
de Cultura e Turismo, Patrick 
Lessa, as obras de arte se torna-
ram marca registrada do órgão 
e mudaram a ‘cara’do bairro. 
“O São Roque já foi conhecido 
como um local perigoso, mas 
graças ao processo de revita-
lização que ocorre no bairro 
- sobretudo com a instalação 
da Estação Cidadania Planeta 
Futuro - essa realidade ficou no 
passado. Destaco as pinturas e 
grafites do nosso artista nessa 
transformação, que já ganharam 

notoriedade nacional, sendo 
exibidas em várias convenções 
com gestores de todo o Brasil. 
As obras caíram no gosto po-
pular e viraram plano de fundo 
para belas fotos, já que quem 
passa por lá, não consegue dei-
xar de fazer pelo menos um ‘cli-
que’”, elogiou o gestor.

Figura querida dos alunos do 
espaço – temporariamente sem 
aulas por conta das medidas 
de isolamento social impostas 
pela pandemia de Covid-19–, 
Luís Caio declara a importância 
da arte em sua vida e a moti-
vação para continuar criando 

novas pinturas. “Através da 
arte, tento passar a mensagem 
de que a cultura deve andar de 
mãos dadas com a educação e 
tem grande papel na constru-
ção de uma sociedade melhor. 
Se você analisar, todas as mi-
nhas pinturas dizem algo que 
considero importante, como 
esta aqui (apontando a sua 
preferida), onde um rapaz está 
sendo resgatado de um mundo 
de fantasia em que só impor-
tam os bens materiais. Gosto 
dela porque faz pensar no que 
deve ser prioridade em nossas 
vidas”, concluiu Caio.

Foto: Eliakin Moura

Criadas pelo artista plástico Luís Caio, obras multicoloridas chamam atenção de quem passa pela Estação Cidadania Planeta Futuro
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A Secretaria de Educação de 
Belford Roxo promoveu em agos-
to a “Semana Literária Virtual”. A 
temática principal foi o Projeto 
Autor Homenageado. Porém, os 
alunos puderam realizar toda e 
qualquer atividade que colocasse 
em prática o incentivo à leitura e 
escrita, tais como: oficinas de pro-
dução textual, contação de histó-
rias, encenações, exposições, etc. 
A Semana Literária acontece sem-
pre no mês de abril, mas devido à 
pandemia, este ano foi em agosto. 
Vinte e nove unidades escolares e 
seus dinamizadores de leitura par-
ticiparam do evento.

A cada ano os alunos e pro-
fessores têm a possibilidade de 
conhecer novos autores e assim 
ampliar o repertório literário. E 
este não foi diferente. Na Semana 

Lietrária Virtual, a autora escolhida 
para ser homenageada foi a italia-
na Eva Furnari.

De acordo com o secretário 
municipal de Educação, Denis 
Macedo, o incentivo à leitura é fun-
damental e importante para o pro-
cesso de desenvolvimento do alu-
no na fase escolar. “É sem sombra 
de dúvida fonte de conhecimento, 
sabedoria e inspiração. Demons-
trando assim, que a leitura se faz 
presente em todo ciclo de alfabe-
tização da vida escolar do aluno”, 
avaliou o secretário.

A semana Literária Virtual 
contou uma série de atividades 
com muitas histórias, desafios, 
biografias, depoimentos e muito 
mais. Os alunos puderam acom-
panhar não só os vídeos publica-
dos de sua unidade escolar como 

Semana Literária Virtual de 
Belford Roxo homenageia 
escritora Eva Furnari

Secretário de Educação Denis Macedo destacou a importância da leitura

também de outras que participa-
ram do projeto através do Face-
book da Divisão de Leitura.

 Quem foi Eva Furnari
Eva Furnari nasceu em Roma, 

capital italiana, em 1948, mas aos 
2 anos desembarcou no Brasil. Em 
1976, formou-se em arquitetura e 
urbanismo pela Universidade de 
São Paulo (USP) e, de 1974 a 1979, 
foi professora de artes no Museu 
Lasar Segall. Estreou na literatura 
em 1980, com a coleção de histó-
rias visuais Peixe Vivo, e na mesma 
época colaborou no suplemento 
infantil da Folha de São Paulo, com 
as tirinhas da Bruxinha. Com mais 
de 60 títulos publicados, prêmios 
vários e mil ideias, a escritora e de-
senhista sente que ainda há mui-
tas linhas por compor.

São mais de 60 títulos, que jun-
tos já venderam mais de 3 milhões 
de exemplares, não só por aqui, 
mas também no México, Equador, 
na Guatemala na Bolívia e na Itália. 

Foto: divulgação/Rafael Barreto

Na Inglaterra, Felpo Filva foi tradu-
zido como Fuzz McFlops recen-
temente pela prestigiada editora 
Pushkin Books.

Ao longo de sua carreira, Eva 
Furnari recebeu diversos prêmios. 
Entre eles, sete prêmios Jabuti da 
Câmara Brasileira do Livro (CBL): 

Melhor Livro Infantil por Felpo Fil-
va e Melhor Ilustração pelos livros 
Truks, A bruxa Zelda e os 80 doci-
nhos, Anjinho, O Circo da lua, Caco-
ete e Felpo Filva. Foi premiada nove 
vezes pela FNLIJ e recebeu o Prê-
mio da Associação Paulista de Crí-
tica (APCA) pelo conjunto da obra.



o momen-
to em que 
um caso de 
estupro de 
uma me-
nina de 10 
anos, ocorri-
do no Espí-
rito Santo, e 
que deixou 
a vítima grá-

vida chocou o Brasil, um caso 
semelhante foi descoberto 
pela Polícia Civil no Rio. Nesta 
terça-feira, um homem de 60 
anos foi preso por policiais da 
Delegacia Especial de Aten-
dimento à Mulher (Deam) da 
Zona Oeste do Rio, em Niló-
polis, na Baixada Fluminense. 
Ele é suspeito de estuprar a 
neta de sua esposa, de 7 anos.

- Apesar de não ser parente de 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAbsurdo

N
sangue da menina, ela o via como 
avô, pois ele está casado com a avó 
dela há 14 anos. Então, a visão dela 
era essa - disse a delegada Mônica 
Areal, titular da Deam-Oeste.

A prisão ocorreu após a mãe 
da vítima ir à delegacia e denun-
ciar o abuso sexual, ocorrido na 
madrugada de terça-feira, na casa 
da família, em Guaratiba, na Zona 
Oeste. O estupro foi testemunha-
do por um tio da menina, de 17 
anos. Por volta das 3h, ele estava 
indo carregar o telefone celular e, 
quando entrou na cozinha, viu o 
suspeito com o órgão sexual na 
boca da menina.

Segundo o relato desse tio à po-
lícia, após ser flagrado, o homem 
disfarçou, fechou a calça e conti-
nuou a fazer o café da manhã.

- Seguiu como se nada estives-
se acontecendo. Ouvimos o de-

Homem é preso em Nilópolis 
suspeito de estuprar menina 
de 7 anos, neta de sua esposa

O homem que espancou a 
transexual Alice Felis, de 25 anos, 
dentro de seu apartamento, em 
Copacabana, na madrugada do 
último domingo, já foi identifica-
do pela Polícia Civil e reconheci-
do pela vítima. Agentes da 13ªDP 
(Ipanema), onde o caso foi regis-
trado, estão fazendo diligências 
nesta quarta-feira para localizá-
-lo. Lucas Brito Marques, de 24 
anos, teve a prisão temporária 
decretada. Ele vai responder por 
tentativa de latrocínio, que é o 
roubo seguido de morte.

Com ajuda de fotografias 
fornecidas pela 13ª Delegacia 
de Polícia, a vítima foi capaz 
de identificar o agressor, que 

já tem passagem pela polí-
cia por furtos e roubos. Alice 
Felis teve mandíbula, nariz e 
cinco dentes quebrados du-
rante o espancamento.

Após ser agredida, a modelo 
e blogueira publicou um vídeo 
na rede social relatando que 
ocorreu e mostrou o rastro de 
sangue dentro do seu aparta-
mento. A intenção de Alice era 
pedir ajuda financeira para o 
tratamento médico e também 
consertar os dano no imóvel, 
que é alugado.

Celebridades se sensibili-

zaram com o caso e formaram 
uma rede de ajuda. Uma va-
quinha virtual foi criada para 
ajudar Alice. Até a manhã desta 
quarta-feira, á tinha arrecado 
quase R$ 150 mil. Artistas como 
a atirz Kéfera, Pabllo Vittar, Pre-
ta Gil e Marília Mendonça são 
alguns que se pronunciaram 
usando as redes sociais.

"Gente, eu fiquei sabendo do 
caso da Alice Felis, uma mulher 
trans que foi agredida ontem à 
noite aqui no Rio, foi espancada 
dentro do apartamento dela", 
disse Preta Gil.

Modelo transexual reconhece homem que a 
agrediu em seu apartamento, em Copacabana

poimento desse tio. Ele confirmou 
e deu detalhes, um relato muito 
consistente. Estava muito abalado. 
Aliás, a família toda está muito aba-
lada - contou a delegada.

O preso negou ter cometido o 
crime e alegou que a menina esta-
va na pia com ele esbarrou nele, se 
ajoelhou colocando a boca na calça 
dele - Mônica Areal descartou essa 
possibilidade. A polícia investiga se 
a vítima já havia sido abusada an-
tes pelo homem.

- Acho que possa, sim, ter ha-
vido abusos anteriores. Nós esta-
mos preparando um depoimento 
especial da vítima, que envolve 
alguns procedimentos, começa 
com uma conversa calma e é fil-
mado - disse a delegada.

O homem foi autuado em fla-
grante por estupro de vulnerável 
e encaminhado para a Secretaria 
estadual de Administração Peni-
tenciária (Seap).

Nesta quarta-feira, presta depoi-

mento na delegacia um rapaz que 
avisou ao suspeito que ele estava 
sendo procurado pela polícia - os 
agentes estiveram em vários en-
dereço até conseguir localizar o 
preso. Uma mensagem mandada 
por ele para o celular do preso foi 
vista pelos policiais. Mônica Areal 
informou que esse rapaz pode res-
ponder por favorecimento pessoal:

- Resolvi chamá-lo (para depor) 
porque, num crime dessa nature-
za, ninguém pode escapar.

Polícia tenta achar corpos em suposto cemitério 
clandestino do tráfico em São Gonçalo

A Polícia Civil do RJ iniciou 
nesta quarta-feira (19) uma ope-
ração para localizar corpos no 
que seria um cemitério clandes-
tino do tráfico em São Gonçalo, 
Região Metropolitana do Rio.

A polícia acredita que a 
quadrilha do Complexo do 
Salgueiro sumiu com corpos 
de vítimas e rivais.

Uma denúncia deu conta 
de que traficantes manda-
ram abrir, há pelo menos dois 
anos, cerca de 40 covas com 
retroescavadeiras em um ter-
reno em Itaoca, próximo ao 
lixão. Cada cova teria capaci-
dade para mais de um corpo.

Policial ferido
Quando a primeira equipe 

chegou, houve confronto, e 
um policial foi atingido. Ele 
foi baleado de raspão na ca-
beça e já teve alta.

Às 7h15, o Globocop mos-
trou movimentação de crimi-
nosos com fuzis, em um ponto 
distante de onde a força-tarefa 
da polícia estava.

Às 8h, o comboio da Polícia 
Civil chegou a uma área de lixão, 
onde se acredita que os corpos 
foram enterrados.

Era possível ver um blindado 

e uma retroescavadeira, além de 
pelo menos 30 viaturas.

Sete mortes desde 2017
O baixo número de homicí-

dios no Complexo do Salguei-
ro nos últimos anos levantou 
suspeitas.

Segundo um levantamento 
da Delegacia de Homicídios de 
Niterói e São Gonçalo, desde 
2017 foram registrados sete ho-
micídios — quatro em 2017 e três 
em 2019 —, desconsiderando as 
mortes em decorrência de inter-
venção policial.

A investigação destacou que o 
Complexo do Salgueiro “é um lo-
cal extremamente violento, com 
a presença de centenas de trafi-
cantes com alto poderio bélico”.

Os traficantes Antônio Ilário 
Ferreira, o Rabicó; Rayane Naza-
reth Cardozo, a Hello Kitty; Ricar-
do Severo, o Faustão; Alessandro 
Luiz Vieira Moura, o Vinte Anos; 
e Rodrigo Teixeira Guimarães 
Peixoto, o Sheik, são apontados 
como responsáveis pelo cemité-
rio clandestino.

A operação mobilizou cerca 
de 250 policiais civis, incluindo 
equipes da Coordenadoria de 
Operações de Recursos Especiais 
(Core), e um helicóptero.

Alice Felis saindo da delegacia onde a agressão foi registrada

Foto: Fábio Rossi/ Agência O Globo
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Foto: Reprodução

O preso chegando à delegacia escoltado por policiais 

Lucas Brito Marques
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Empresária e
Coelhinha da Playboy
tem WhatsApp Clonado 
dá um alerta a fãs e 
seguidores sociais

Viviane Bordin 

a tarde deste 
sábado 15/08, a 
modelo e em-
presária Vivia-
ne Bordin, 39, 
alertou seu fãs 
e seguidores 
ao postar nas 

redes sociais  que seu What-
sApp foi clonado : WhatsApp 

clonado. "Qualquer pedido de 
dinheiro em meu nome ou 
com meu número é GOLPE"  
publicou a beldade que foi por 
três  vezes capa da Playboy e é  
dona do site Diamond Brazil 
um dos  maiores sites de fotos 
sensuais do Brasil e um dos 
mais renomados  no ramo . 
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vanilson, Mar-
cos Paulo, 
Miguel, Luiz 
Henrique... A 
fábrica de ta-
lentos de Xe-
rém segue a 
todo vapor em 
2020. E, nos 
próximos dias, 
a principal joia 

da "fornada" vai se juntar à linha 
de frente da produção: Arthur, 
de apenas 15 anos. Nascido em 
Nova Friburgo (RJ), o meia des-
de que chegou ao Fluminense, 
em 2015, é visto com muito po-
tencial e apontado internamen-
te como a maior promessa atual 
da base do clube.

E os números ajudam a ex-
plicar a alta expectativa em 
cima do jovem, que já soma 128 
jogos e 95 gols pela base tricolor.

E não é de hoje que a direto-
ria trabalha para "blindar" o me-
nino, que é também destaque 
nas seleções de base do Brasil. 
No início do ano passado, o clu-
be assinou um contrato de for-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

E
mação por quatro anos como for-
ma de proteção para não perder o 
jogador – pela legislação brasilei-
ra, este tipo de documento pode 
ser feito após os 14 anos. Nesta 
semana, eles firmaram um pré-
-contrato que garante o primeiro 
vínculo profissional em fevereiro 
de 2021, quando completar 16.

Mais do que a formalidade 
de um documento, a direção 
tricolor criou um projeto para 
Arthur, que sempre frequentou 
uma categoria acima da sua na 
base e nos próximos dias dará 
um salto maior, começando a 
treinar no CT Carlos Castilho 
junto dos profissionais e do 
elenco sub-23. Mas a torcida tri-
color precisa ter calma: diferen-
temente de Miguel, que foi pro-
movido em 2019 e logo iniciou 
sua trajetória no time principal, 
o meia não deve ser aproveita-
do tão cedo na equipe.

Trata-se de um planejamen-
to de carreira de médio a longo 
prazo que foi elaborado pelo 
diretor executivo de futebol do 
Fluminense, Paulo Angioni. A 

Fluminense monta projeto para 
Arthur e "blinda" joia, sensação da 
base e alvo de ofertas aos 15 anos

Foto: Mailson Santana / Fluminense FC

Meia sempre jogou em uma categoria acima de sua idade na base 

ideia é, ao desafiá-lo em uma 
categoria com mais velhos, es-
timular seu desenvolvimento 
pelos próximos meses, com 
o cuidado para não "queimar 
etapas", além da convivência 
no dia a dia. Projeto que agra-
dou o estafe do garoto. Seu 
empresário, Rodrigo Pitta, dis-
se já ter recusado propostas do 
exterior e aposta no processo 
de formação:

– O Arthur sempre chamou 
atenção desde muito novo. O 
mercado é cada vez mais pre-
coce e já tínhamos recebido 
propostas para tirá-lo do Brasil, 
o que não era a nosso desejo 
agora. O clube, ciente de tudo 
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isso, nos apresentou um plane-
jamento de carreira elaborado 
pelo presidente MarioBiten-
court e pelo Paulo Angioni. Fo-
ram muitas conversas, sempre 
buscando o melhor para o atleta 
e também para o clube. Tenho 
certeza que o plano do clube é 
bom para o Arthur também.

Para garotos de 15 anos, a 
diferença física na hora de dis-
putar jogadas contra alguém 
com o dobro de sua idade pode 
assustar, mas Arthur se mostra 
empolgado. O meia, que estava 
no sub-16 do Fluminense, já foi 
avaliado pela equipe de fisiolo-
gia do profissional e aguarda a 
convocação de Odair Hellmann 

para se apresentar ao treinador 
– o time está fora do Rio atual-
mente para enfrentar o Bragan-
tino no interior de São Paulo e 
o Athletico-PR em Curitiba e só 
retorna no final de semana.

– Estou muito feliz com essa 
oportunidade de estar mais 
próximo dos profissionais. Es-
tou acostumado a treinar e jo-
gar com jogadores um ou dois 
anos mais velhos, sei que a di-
ferença será muito maior agora. 
Só tenho a aprender e evoluir 
treinando ao lado de atletas ex-
perientes. Terei que me desen-
volver em muitas coisas para 
acompanhar o ritmo e estou 
muito motivado para isso.


