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Brasil supera EUA em 
mortes de covid por 100 
mil habitantes

esde a metade 
de junho, o Bra-
sil tem ocupado 
o segundo lugar 
em número 
de mortes ab-
solutas pela 
covid-19, atrás 
apenas dos Es-
tados Unidos. 
Nesta quarta-

-feira, o País superou os norte-ameri-
canos em outro recorte estatístico: o 
número de mortes causadas pelo novo 
coronavírus por 100 mil habitantes. De 
acordo com os números da Johns Ho-
pkins University, referência mundial no 
estudo da pandemia, o Brasil apresenta 
55,05 mortes e os Estados Unidos, 54,18. 
O Brasil ocupa o 10º lugar no ranking.

D
No estudo que aponta a rela-

ção dos óbitos e a população de 
cada país, o ranking da univer-
sidade norte-americana aponta 
San Marino na liderança com 
124,32 mortes a cada 100 mil 
habitantes. Em seguida vem 
a Bélgica (87,51), Peru (86,48), 
Andorra (68,83) e Reino Unido 
(62,44). Depois de superar os 
Estados Unidos, o Brasil está 
próximo dos números da Sué-
cia (57,08) e Itália (58,65).

Marcio Bittencourt, médico 
da Clínica de Epidemiologia do 
Hospital Universitário da USP, 
afirma que os números são sig-
nificativos. "Os dados mostram 
que estamos progredindo mais 
rápido que os Estados Unidos 

Uma escola de Brasília de-
clarou luto pela morte de uma 
estudante de 17 anos. Em fun-
ção do falecimento da aluna, 
o colégio suspendeu as aulas 
remotas da última terça-feira.

A informação foi confirma-
da pelo próprio colégio nas 
redes sociais. Na publicação, a 
direção afirma que a estudan-

te Isabele de Souza morreu 
em decorrência de complica-
ções causadas pelo novo coro-
navírus (Sars-coV-2).

Na terça (25), o DF atingiu 
a marca de 153.690 casos con-
firmados e 2.344 mortos pela 
Covid-19. A capital do país 
tem 88% dos pacientes da do-
ença curados.

De acordo com o boletim 
epidemiológico mais recente 
divulgado pela Secretaria de 
Saúde, o DF tem 7.062 ado-
lescentes com idades entre 
11 e 19 anos infectados pelo 
vírus. A faixa etária conta-
biliza apenas um óbito em 
função de complicações cau-
sadas pela doença.

Escola do DF suspende aulas após morte 
de aluna de 17 anos por coronavírus

Aglomeração em Madureira, no Rio de Janeiro 

no momento, mesmo com o 
ajuste populacional", opina.

O especialista destaca, no entan-
to, que a comparação por índice po-
pulacional traz maior assertividade 
quando feita no final da pandemia. 
"É uma comparação limitada quan-
do feita durante a progressão do 
surto. O índice por população so-
mente é útil para a comparação de 
índices estáveis, como mortes por 

doenças crônicas. No caso de do-
enças agudas, ele só permite uma 
comparação adequada após o tér-
mino da pandemia", avalia.

O epidemiologista da USP Paulo 
Lotufo explica que a comparação 
com outros países tem de ser feita 
com cautela por causa dos mo-
mentos diferentes que cada um 
atravessa no enfrentamento da 
pandemia. Enquanto na Europa as 

curvas apontam para uma queda 
significativa do número de casos e 
mortes, o Brasil ainda enfrenta uma 
situação difícil, com média de cerca 
de mil mortes registradas por dia. 
"Bélgica, Itália e Suécia já retorna-
ram à normalidade. Por outro lado, 
Brasil, Índia, EUA e México têm mo-
vimento ascendente de mortes", 
exemplifica. "Por isso, não dá para 
comparar", conclui.

116.580

Isabele de Souza morreu em decorrência de complicações do novo coronavírus (Sars-coV-2)
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Ministério da 
Cidadania di-
vulgou nesta 
quarta-feira 
(26), em pu-
blicação no 
Diário Ofi-
cial, mais um 
c a l e n d á r i o 
de pagamen-
tos do Auxí-

lio Emergencial.
Os valores serão pagos ini-

cialmente por meio de pou-
pança social digital, estando 
disponíveis apenas para pa-
gamento de contas, de bole-
tos e realização de compras 
por meio do cartão de débito 
virtual. Os recursos serão libe-
rados para transferências em 
uma data posterior.

O
O novo calendário

 contempla trabalhadores:
que tenham se cadastrado 

nas agências dos Correios entre 
os dias 8 de junho e 2 de julho;

que tenham feito a contesta-
ção dos pedidos entre os dias 3 
de julho e 16 de agosto, e tenham 
sido considerados elegíveis; e 
que tenham recebido a primei-
ra parcela em meses anteriores, 
mas tenham tido o pagamento 
reavaliado em agosto de 2020.

Calendários de pagamento
Para o público inscrito nas 

agências dos Correios entre 8 de 
junho e 2 de julho, e trabalhado-
res que tenham feito a contesta-
ção entre os dias 3 de julho e 16 
de agosto, os pagamentos serão 
feitos em poupança social digital.

O congresso promulgou 
nesta quarta-feira a Emenda 
Constitucional do Fundeb. A 
proposta, que foi aprovada 
em dois turnos na Câmara 
dos Deputados e no Senado, 
torna permanente o fundo, 
que é a principal fonte de fi-
nanciamento da educação 
básica brasileira.

Com a aprovação da emen-
da, a complementação feita 
pela União no fundo passa 
de 10% para 23% ao longo 
de seis anos, o que represen-
ta um acréscimo de R$ 77 
bilhões na educação no fim 
desse ciclo. Além do presi-
dente do Congresso, senador 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), o 
presidente da Câmara, Rodri-
go Maia (DEM-RJ), também 
parcipou da sessão.

Durante sua fala, Maia 
afirmou que a promulgação 
da PEC é um exemplo de 
que o Congresso valoriza a 
educação.

— Quando decidimos que a 
educação é prioridade e pre-
cisa de mais recursos, é uma 
decisão política de colocar 
mais recurso em um área sa-
bendo que outras terão me-
nos prioridade. É por isso que 
o parlamento precisa conti-
nuar avançando, votando as 

matérias que modernizam o 
estado brasileiro — afirmou.

Maia falou sobre o proces-
so de negociação da PEC para 
se chegar ao percentual de 
23% de complementação por 
parte da União. Inicialmente, 
o relatório previa uma com-
plementação de 40%.

— A grande vitória do Con-
gresso é exatamente a certe-
zal de forma quase unânime 
na Câmara e unânime no 
Senado, de que para o parla-
mento brasileiro a educação 
pública é prioridade. A edu-
cação de crianaças que tan-
to precisam, a qualidade da 
educação que já melhorou 
muito, mas ainda está muito 
distante da educação priva-
da. Precisamos trabalhar não 
apenas com recurso, mas tra-

Após reclamação de Bolsonaro, Maju reafirma 
crítica e diz que médica não é do governo

Congresso promulga Emenda Constitucional do novo Fundeb

 A repercussão do vídeo pos-
tado por Bolsonaro criticando a 
jornalista Maria Júlia Coutinho 
e a Globo foi grande e a hash-
tag “Maju mentirosa” ficou nos 
assuntos mais comentados do 
Twitter na terça-feira. Devido aos 
inúmeros ataques, a apresenta-
dora d'o “Jornal Hoje” resolveu 
fazer um esclarecimento ao vivo.

Maju explicou que disse 
que Bolsonaro e nenhum re-
presentante do Governo pres-
taram solidariedade às víti-
mas do coronavírus durante o 
evento “Brasil vencendo a Co-
vid” e acrescentou: “Uma mé-
dica da Bahia, a doutora Raissa 
Soares, que não faz parte do 
Governo, pediu um minuto de 

silêncio e o pedido foi respei-
tado por todos os presentes, 
inclusive pelo presidente, fica 
aqui o esclarecimento”.

Os ataques a jornalista da 
Globo começaram depois que 
Bolsonaro postou um vídeo 
em que tentava desmentir 
uma fala de Maju no “Jornal 
Hoje”. “A Globo, como sempre, 
mentindo a meu respeito: ‘nem 
Bolsonaro, nem as autoridades 
do Governo presentes presta-
ram solidariedade às vítimas 
e seus familiares’”, escreveu o 
presidente na legenda do post 
em que mostra a homenagem 
feita pela médica. Depois disso, 
ele recebeu apoio dos seus se-
guidores no Twitter.

PEC foi aprovada em dois turnos no Senado 

Maju Coutinho e o presidente Jair Bolsonaro

Foto: Foto: André Coelho

Foto: Reprodução

balhar para que a qualidade 
da educação pública, que 
precisa ser igual para todos 
os brasileiros.

A Emenda Constitucional 
prevê a seguinte evolução 
na complementação de re-
cursos da União: 12% (2021), 
15% (2022), 17% (2023), 19% 
(2024), 21% (2025) e 23% 
(2026). Os 10% que a União 
já complementa atualmen-
te permanecem como estão, 
dos 13% extras, 2,5% serão 
destinados a municípios que 
tenham bons resultados edu-
cacionais. Dos 10,5% desti-
nados para o valor aluno ano 
total, distribuído de acordo 
com a necessidade dos muni-
cípios, cerca de metade (5%) 
deve ser investido na educa-
ção infantil.

Auxílio Emergencial: governo divulga 
novo calendário de pagamentos para 
mais 1,79 milhão de beneficiários

Não é a primeira vez que o presidente Bolsonaro ataca a imprensa
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p r e s i d e nt e 
Jair Bolso-
naro (sem 
p a r t i d o ) , 
disse nesta 
q u a r t a - f e i -
ra (26), em 
evento na 
U s i m i n a s 
em Minas 
Gerais, que 

a atual proposta do Renda 
Brasil está suspensa. O progra-
ma é aposta do governo para 
turbinar a popularidade do 
presidente, mas enfrenta re-
sistência da equipe econômi-
ca. Guedes sugere pagamento 
de até R$ 250, mas Bolsonaro 
quer valor maior.

O
"Ontem discutimos a pos-

sível proposta do Renda 
Brasil ,e falei está suspenso. 
A proposta como apareceu 
para mim não será enviada 
ao parlamento. Não posso ti-
rar de pobre para dar a pau-
pérrimos", disse.

Com essa afirmação, Bol-
sonaro garantiu que não 
pretende tirar os recursos 
de outros programas para 
custear o Renda Brasil - que 
deve surgir como substituto 
do Bolsa Família.

"Não podemos fazer isso aí, 
como por exemplo, a questão 
do abono para quem ganha até 
2 salários mínimos , que seria 
um 14º salário, não podemos 

tirar isso de 12 milhões de pes-
soas para dar ao Bolsa Família, 
ao Renda Brasil ou como for 
chamar esse novo programa", 
concluiu.

As declarações repercutiram 
nos mercados, em meio às in-
certezas sobre a agenda do go-
verno para as contas públicas e 
as preocupações com as diver-

gências entre a equipe de Gue-
des e Bolsonaro. Por volta de 
13h15, o dólar subia 1,18%, nego-
ciado a R$ 5,59 e o Ibovespa caía 
1,54%, aos 100.546 pontos.

Bolsonaro diz que a proposta 
atual do Renda Brasil
está suspensa

Bolsonaro participou de enento de religamento de forno na Usiminas

O deputado Léo Motta (PS-
L-MG) apresentou representa-
ção à Mesa da Câmara para que 
seja encaminhado ao Conselho 
de Ética pedido de perda de 
mandato da deputada Florde-
lis (PSD-RJ) por quebra de de-
coro parlamentar. A deputada 
é apontada pela Polícia Civil e 
pelo Ministério Público do Rio 
de Janeiro como mandante do 
assassinato do marido, o pas-
tor Anderson do Carmo, morto 
com mais de trinta tiros em ju-
lho do ano passado.

"Diante da avalanche de 
provas contra a Deputada Flor-
delis, fica evidente que a par-
lamentar não tem condições 
de permanecer no cargo para o 
qual foi eleita, tampouco exer-
cer os papéis inerentes à vida 
política", justifica Motta.

A denúncia aponta que a de-
putada arquitetou a morte do 
marido, além de ter arregimen-
tado, incentivado e convenci-
do os filhos a participarem do 
crime. Flordelis foi suspensa 
pelo partido, após a prisão dos 
filhos e neta. Ela não pôde ser 
presa por causa da imunidade 
parlamentar.

De acordo com a represen-
tação, a deputada Flordelis " 
sempre procurou passar uma 

imagem de mulher cristã, 
comprometida com a voca-
ção de adotar filhos e preocu-
pada com a família, enquanto 
ao mesmo tempo, tinha uma 
postura que, a serem com-
provadas as denúncias do 
inquérito policial, denota um 
coração perverso e inclinado 
ao crime, o que, por si só, se 
constitui em quebra do deco-
ro parlamentar".

Na segunda-feira, o presi-
dente da Câmara dos Deputa-
dos, Rodrigo Maia (DEM-RJ) 

indicou que os procedimentos 
que serão adotados ainda serão 
estudados.

— Se o Judiciário pedir o 
afastamento, vamos decidir. 
Em relação ao processo, tenho 
que analisar para que a Câmara 
avalie que providências tomar 
— disse Maia.

Caso o pedido seja analisado 
pelo Conselho de Ética, se hou-
ver decisão do colegiado pela 
cassação do mandato da depu-
tada, o plenário ainda precisa 
referendar a decisão.

Deputado entra com representação para perda 
de mandato de Flordelis por quebra de decoro

Ministra do STJ rejeita pedido 
para arquivar investigação de 
Witzel por incitação ao crime

A ministra Nancy Andrighi, 
do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), rejeitou um pedido da de-
fesa do governador do Rio, Wil-
son Witzel, de arquivamento de 
um inquérito que investiga o go-
vernador por incitação ao crime.

O inquérito apura, por exem-
plo, a manifestação de Witzel, 
logo após o desfecho do se-
questro de um ônibus na Ponte 
Rio-Niterói, em agosto de 2019. 
Depois de horas de negociação, 
um atirador da polícia baleou e 
matou o sequestrador. Ao descer 
de um helicóptero, o governador 
fez gestos de comemoração.

Em outro caso, no fim de 2018, 
Witzel comentou sobre a postura 
da polícia no combate ao crime. 

"A polícia vai fazer o correto: vai 
mirar na cabecinha e… fogo! Para 
não ter erro", disse.

A decisão da ministra é do 
último dia 24. Andrighi apon-
tou que o sistema penal segue 
o princípio acusatório, pelo 
qual as funções de julgar e 
acusar são separadas, caben-
do ao Ministério Público atuar 
pela acusação.

"Nesse contexto, é o Ministé-
rio Público o órgão responsável 
pela acusação e pela condução 
das investigações, razão pela 
qual, em regra, não cabe ao Ma-
gistrado tutelar, pela separação 
de funções ínsita ao sistema acu-
satório, a qualidade das apura-
ções", afirmou.

Flordelis na Câmara dos Deputados, em Brasília

Foto: Reprodução

Governador do Rio, Wilson Witzel, desembarca na Ponte Rio-Niterói e comemora



Polícia Ci-
vil baiana 
disse, na 
manhã des-
ta quarta-
-feira, que 
a reconsti-
tuição que 
fez sobre a 
morte do 
m i l i c i a n o 

Adriano Magalhães da Nó-
brega, o Capitão Adriano, 
concluiu que ele não foi exe-
cutado ou torturado. Ou seja, 
ele morreu em confronto 
com o agentes. O miliciano 
levou dois tiros.

A informação, de acordo 
com a TV Globo, foi dada du-
rante coletiva de imprensa 
da Secretaria de Segurança 
Pública (SSP-BA) sobre a re-
produção simulada, que foi 

realizada no último dia 12 de 
julho. O Capitão Adriano, que 
foi do Batalhão de Operações 
Policiais Especiais da PM do 
Rio (Bope), foi morto m 9 de 
fevereiro, em um sítio onde 
se escondia, na zona rural da 
cidade de Esplanada (BA).

Um perito que participou 
da reconstituição disse que o 
miliciano tinha treinamento de 
combate e capacidade para re-
sistir. Ele contou ainda que os 
três policiais que participaram 
da ação pediram que Adriano 
deixasse a residência quando 
chegaram ao local. Eles não ti-
veram resposta e arrombaram 
a porta, quando deram de cara 
com o miliciano armado.

Foi então, ainda segundo o 
perito, que o foragido atirou 
contra os agentes pelo menos 
sete vezes. Os policias rea-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSConfirmado...

A
Foto:  Arquivo Pessoal

O miliciano Adriano Nóbrega estava foragido há mais de um ano e se escondia num sítio no interior da Bahia, onde foi morto 

Marzy Teixeira da Silva, filha 
da deputada federal Flordelis, 
ganhou da mãe uma missão: 
contratar alguém para matar o 
pastor Anderson do Carmo. Se-
gundo os investigadores, a de-
putada entendia que isso seria 
melhor do que se divorciar de 
Anderson do Carmo.

Policiais da Delegacia de Ho-
micídios de Niterói, São Gon-
çalo e Itaboraí, que pertence à 
Polícia Civil do Rio de Janeiro, 
descobriram que Marzy pes-
quisou no Google por termos 
que a levassem a alguém para 
executar o serviço:

"Assassino onde achar"
"Alguém da barra pesada"
"Barra pesada online"
Marzy também fez buscas 

por venenos — o pastor foi hos-
pitalizado ao menos cinco ve-
zes com sintomas de envenena-
mento, segundo a polícia:

"Veneno para matar pessoa 
que seja letal e fácil de comprar"

"Cianeto de cobre"
Em depoimento, a própria 

Marzy confessou que procurou 
Lucas César dos Santos para 
contratá-lo para o assassinato 

do pastor Anderson. Lucas é 
um dos filhos adotivos do ca-
sal e, assim como Marzy, está 
preso pelo crime.

O depoimento de uma tes-
temunha nas investigações 
relata que Lucas deixou a casa 
por não ser bem tratado, indo 
morar sozinho e passando a 
integrar uma facção criminosa.

De acordo com os relatos, 
esse novo perfil do rapaz te-
ria agradado a Flordelis para a 
execução do plano. Para matar 
o pastor foi oferecido a Lucas a 
quantia de R$ 10 mil.

O pagamento estaria na 
mochila do pastor Anderson, 
que, segundo depoimentos, 

sempre carregava ao menos 
R$ 5 mil em dinheiro. Reló-
gios também foram prometi-
dos ao rapaz para a execução 
do crime. Entretanto, Lucas 
divulgou o plano a outras 
pessoas.

Os relatos, em mensagens 
de texto, chegaram ao iPad do 
pastor Anderson, que foi per-
guntar a outros filhos do casal 
o que estava acontecendo.

A investigação aponta que, 
na madrugada de 16 de junho 
de 2019, horas antes do crime, 
Marzy recebeu uma mensa-
gem de texto, sem sentido para 
os policiais, de Flordelis, por 
volta de meia-noite.

'Assassino onde achar', 'barra pesada': filha de Flordelis 
fez buscas por matador na web, aponta investigação

giram, acertando dois tiros em 
Adriano. O miliciano caiu ferido, 
morrendo na entrada da casa.

LIGAÇÃO COM FLÁVIO 
BOLSONARO

Adriano da Nóbrega era acu-
sado de chefiar a milícia Escritó-
rio do Crime, uma das maiores 
do estado e citada em investiga-
ções nos assassinatos da verea-
dora Marielle Franco (Psol) e do 
motorista Anderson Gomes.

O miliciano mantinha rela-
ções próximas com o senador 
Flávio Bolsonaro (Republica-
nos-RJ), que empregou mãe, 
Raimunda Veras Magalhães, 
e a ex-mulher dele, Danielle 
Mendonça da Nóbrega, por 11 
anos quando era deputado es-
tadual no Rio.

Os familiares do miliciano 
também são investigados de 
fazerem parte do esquema de 
"rachadinha" de Flávio Bolso-

naro na Assembleia Legislati-
va do Rio (Alerj). 

O Ministério Público estadu-
al (MPRJ) acredita que Fabrício 
Queiroz, ex-assessor do filho do 
presidente Jair Bolsonaro que 
está em prisão domiciliar, e o Ca-
pitão Adriano, que serviram jun-
tos na PM, agiram, desde o início 
das investigações, para atrapa-
lhar o MPRJ e a Justiça, pedindo, 
por exemplo, para testemunhas 
não prestarem depoimento.

Suspeito de matar policial civil é 
preso na Zona Norte

Agentes da 31ª DP (Ricardo 
de Albuquerque) prenderam 
nesta terça-feira, o suspeito 
de matar um policial civil, 
em Ricardo de Albuquerque, 
Zona Norte do Rio. Vicente 
Ximenes da Silva, lotado da 
mesma unidade, foi encon-
trado morto no último do-
mingo, no Parque Anchieta, 
também na Zona Norte. 

De acordo com a Polícia 
Militar, agentes do 41º BPM 
(Irajá) foram acionados para 
verificar uma ocorrência na 
Rua Cipriano Barata e encon-
traram o policial morto. Se-
gundo testemunhas, ele teria 

tido uma discussão com um 
mototaxista da região, que 
seria seu desafeto.

A especializada descobriu que 
Ruann Marques teria retornado 
ao bairro de Ricardo de Albu-
querque e agentes foram ao local 
e não o encontraram em sua re-
sidência. De acordo com a Polícia 
Civil, um familiar do suspeito 
procurou os policiais e falou que 
Ruann se apresentaria somen-
te após a chegada do advogado. 
Após cerca de uma hora, ele se 
apresentou e foi preso. 

Contra o suspeito foi cumpri-
do um mandado de prisão pelo 
crime de homicídio qualificado.

Filha de Flordelis teria pesquisado por matador na internet

Suspeito de matar policial civil é preso na Zona Norte

Foto: Reprodução

Foto: Divulgação / Polícia Civil

Reconstituição aponta que 
miliciano Adriano da Nóbrega 
morreu em confronto com a polícia
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P r o g r a m a 
de Espor-
te e Lazer 
da Cidade 
(Pelc) de 
B e l f o r d 
Roxo está 
de volta. 
No mês de 
agosto a 
i n i c i a t i v a 

que proporciona diversas ati-
vidades esportivas e de lazer, 
espalhado por 40 núcleos 
em todo o município, reto-
mou suas ações. Atendendo 
todas as medidas sanitárias 
no período de pandemia do 
COVID-19, a Secretaria Muni-
cipal de Esporte e Lazer volta 
com o programa, que é suces-
so nos bairros, com regras de 
distanciamento, limpeza das 
mãos com álcool em gel e o 

uso de máscaras. Tudo acom-
panhado por profissionais de 
educação física habilitados 
para todas as idades.

Entre as atividades es-
portivas disponibilizadas de 
forma gratuitas estão fute-
bol, danças, lutas, ginásticas, 
xadrez, artesanato e música, 
jump, fitdance, funcional, 
futsal e outras. As modali-
dades movimentam os três 
turnos dos núcleos (manhã, 
tarde e noite). Mais de 16 mil 
pessoas já foram beneficia-
das com o programa. 

“O Pelc é um projeto vito-
rioso em nosso município. 
Deixa a vida do cidadão bel-
forroxense muito mais sau-
dável e disposta. A variedade 
de opções permite a escolha 
da melhor atividade para o 
cidadão. Isso se reflete numa 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRecomeço

O
Foto:  Twitter/Reprodução

O Pelc dispõe de diversas modalidades esportivas, como o karatê, por exemplo

A hora do chá vai ganhar um 
sabor diferente. A tradicional Con-
feitaria Colombo passa a integrar 
o movimento "Redescubro o Rio", 
criado para fomentar o turismo no 
Rio, setor fortemente afetado com 
a pandemia de Covid-19. Morado-
res do estado têm direito a 30% de 
desconto, mediante comprovante 
de residência, em dois combos de 
café da manhã e dois de chás espe-
ciais (como detalhado abaixo). na 
loja do Centro do Rio.

O atendimento na loja cente-
nária, que nunca deixou o prédio 

om decoração em art nouveau, 
vai se adaptar ao "novo normal" 
para seguir as Regras de Ouro 
criadas pelo município para a 
reabertura de estabelecimentos 
e volta de serviços. A casa deve 
respeitar o distanciamento entre 
as mesas e nas filas de espera, 
fornecer a aferição da tempera-
tura e a sanitização dos calçados 
para clientes e funcionários.

O movimento Redescubra o 
Rio foi lançado há pouco mais 
de duas semana, com reabertura 
de pontos turísticos da capital no 

dia 15. A ação — que conta com o 
apoio da Secretaria Especial de 
Turismo e Legado Olímpico, da 
Prefeitura do Rio — pode oferecer 
descontos entre 30% e 50%, com 
a campanha em curso até o dia 
15 de setembro. Até o momento, 
aderiram: Trem do Corcovado, 
Centro de Visitantes das Paineiras, 
AquaRio, Jardim Botânico, Bon-
dinho do Pão de Açúcar e roda gi-
gante Rio Star. Mais informações 
sobre os descontos podem ser 
acessadas nos sites de cada uma 
das atrações e da campanha.

Confeitaria Colombo adere à campanha de incentivo 
ao turismo com descontos para moradores do Rio

melhor qualidade vida. Temos 
uma demanda de procura mui-
to grande da população” desta-
cou o secretário municipal de 
Esporte e Lazer Andrew Rena-
to, o Renatinho.

PELC
O Pelc é resultado de um 

convênio firmado entre a Se-
cretaria Nacional de Esportes 

do Ministério da Cidadania e 
a Prefeitura de Belford Roxo e 
tem como objetivo fortalecer 
as ações esportivas e de lazer 
democratizando seu acesso à 
população através da prática 
regular destas atividades em 
diferentes pontos da cidade, 
sob a orientação de profis-
sionais especializados como 
professores de Educação Fí-

sica. Os interessados podem 
se inscrever no núcleo de sua 
escolha munidos de identi-
dade, CPF, comprovante de 
residência e preencher uma 
ficha no local. Para mais in-
formações, basta procurar 
a Vila Olímpica de Belford 
Roxo, na Rua Lecilio, s/n, 
bairro Nova Piam, ou no tele-
fone 2761-7275. 

Problema técnico atrasa em quase uma hora 
viagem no ramal Saracuruna da SuperVia

Passageiros do ramal Saracu-
runa da SuperVia reclamaram de 
problemas nos trens nessa manhã, 
que atrasaram a viagem de quem 
seguia para o trabalho, em quase 
uma hora. Segundo usuários, tudo 
começou quando a composição 
que seguia para a Central do Brasil 
enguiçou, por volta das 9h na es-
tação Parada de Lucas. As portas 
ficaram trancadas e num primeiro 
momento ninguém conseguia sair. 
A situação permaneceu assim por 
alguns minutos, até que todos de-
sembarcaram na plataforma.

—Aqui está parecendo o Triân-
gulo das Bermudas. Passou o trem 
morre — ironizou um passageiro.

De acordo com os relatos dos 
passageiros, os problemas só foram 
solucionados por volta das 10h. A 
SuperVia confirmou que ocorreu 
um problema técnico no pantógra-
fo, equipamento que liga o trem à 
rede elétrica e que os passageiros 
foram orientados a fazer transfe-
rência para outra composição.

Ainda segundo a concessio-
nária, os reparos estavam sendo 
realizados e os trens do ramal 
aguardavam ordem de circula-

ção em alguns pontos do trecho 
Central-Gramacho. Os intervalos 
foram reprogramados. Somente 
por volta do meio-dia a circulação 
de trens do ramal foi normalizada, 
segundo a SuperVia.

Veja o que disse a SuperVia
"Por volta das 9h de hoje (26/08), 

um trem que seguia de Gramacho 
(ramal Saracuruna) para a Central 
do Brasil apresentou ocorrência 
técnica no pantógrafo (equipamen-
to que liga o trem à rede aérea) na 
estação Parada de Lucas. Os clien-
tes que estavam na composição 
foram orientados a fazer transfe-
rência e seguiram para a Central do 
Brasil em outro trem.

Neste momento, os técnicos 
da concessionária realizam re-
paros na rede aérea e os trens do 
ramal aguardam ordem de circu-
lação em alguns pontos do trecho 
Central-Gramacho. Os intervalos 
foram reprogramados e os pas-
sageiros estão sendo informados 
sobre a ocorrência por meio do 
sistema de áudio dos trens e das 
estações. O trecho Gramacho-Sa-
racuruna não foi afetado."

A Confeitaria Colombo passa a oferecer quatro combos com descontos de 30% na campanha Redescobrindo o Rio

 Foto: Divulgação

POLÍTICA

Quinta-Feira 27 de Agosto de 2020

6 POLÍCIA

Programa de Esporte 
e Lazer retoma suas 
atividades em Belford Roxo



Troca Foto: Divulgação

magine a história 
de uma pessoa que 
se encontra perdi-
da, que não se re-
conhece, está em 
conflito interno e 
então, ela inicia sua 
busca pelo autoco-
nhecimento, des-
cobre cada medo 

e como superá-lo, encontra o 
amor próprio e, finalmente, se 
vê pronta para abrir o coração e 
encontrar o amor no outro. Ago-
ra, imagine essa história sendo 

contada capítulo por capítulo 
de forma sensível e verdadeira, 
embalada em melodias tocan-
tes. Este é o resultado do álbum 
“Sinergia” do VENVS que che-
gou a todos os aplicativos.

Com composições autorais e 
produção completa de Jeff Pina, 
“Sinergia” traz as experiências 
individuais de Elektra e Evie 
como a ansiedade, depressão, 
saúde mental e amor. Ao lon-
go das faixas o duo encontra 
uma maneira de conectar suas 
histórias particulares em uma 

VENVS lança álbum 
S I N E R G I A só, somando energias por meio 

do amor e da forte ligação que 
as une. Todo o projeto exalta o 
amor em todas as suas formas, 
fazendo de sua data de lança-
mento ainda mais importante e 
representativa.

Junto ao álbum, o duo tam-
bém divulgou mais quatro mú-
sicas inéditas, incluindo a que 
dá nome ao projeto, “Sinergia”, 
“Sombras”, “Mora em Mim”, 
e a parceria com Georgia Cas-
tro, “Inteira”, além da já lança-
da “Contando os Dias” que se 
unem a “Reflexo”, “Proibido”, 

“Chega Perto Não” e “Metade”, 
que completam o álbum. 

Na parte visual produzida, 
gravada e editada pelo próprio 
duo, o projeto traz três capítu-
los que conversam entre si. 
A primeira parte inicia-se em 
“Reflexo” que explora todas 
essas incertezas e caminhos 
de autodescoberta, como a so-
lidão de uma estrada vazia, a 
visão ao se olhar no espelho, a 
dança que liga o corpo a alma, 
com cada detalhe de imagem, 
desde as cores da paisagem 
até as expressões do duo, li-

gando a uma jornada interna e 
se conectando com a letra. 

O segundo capítulo é apresen-
tado em “Chega Perto Não”, que 
aborda o momento de solitude, 
em meio a uma cachoeira, onde 
é possível se conectar de forma 
mais profunda com seu interior. 
Já o capítulo final foi retratado em 
“Metade”, quando as barreiras in-
ternas se rompem e é finalmente 
o momento de encontrar e viver 
um amor, sendo o único clipe do 
projeto - até o momento - que traz 
as cantoras - e namoradas - juntas, 
contracenando de forma íntima.

CCulturando ulturando 

I
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lá ! Eu me chamo Joyce Zer-
lenga , tenho 37 anos , sou 

natural de São Paulo mas 
atualmente eu moro em São 

Vicente litoral paulista. Atu-
almente eu sou gata do Corin-

thians e candidata a musa do 
Brasileirão representando o Corinthians. 
Eu tenho um filho de 15 anos. Eu tenho mui-
tos sonhos mas um dos meus maiores so-
nhos do momento é poder adquirir o título 

vem ao título de musa do Brasileirão repre-
sentando o Corinthians essa é minha meta 
do momento.   "Eu sou umas das louca do 
bando de loucos e apaixonados pelo Timão". 
Eu acredito que para vencer, é preciso mais 
do que um rostinho bonito e um corpinho 
sarado. "A musa, além de beleza, tem que ter 
carisma humildade e amar verdadeiramente 
seu time e sua torcida. Eu tenho o Timão no 
meu coração e daqui ele não vai sair nunca", 
foi amor à primeira vista.
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ZerlengaO Joyce

WWW.MUSADOBRASILEIRAO.COM/CANDIDATA/
JOYCE.ZERLENGA

Para votar em Joyce basta acessar o link e clicar 
em curtir abaixo da foto principal:
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Busca pelo autoconhecimento é o tema



Já?! Tudo 
isso?! Cara-
ca...".

Foi assim 
que Nenê 
recebeu a 
notícia de 
que, com 
seis gols, já 
é o artilheiro 
da Copa do 

Brasil até aqui (assista no topo 
da matéria). Mas a artilharia do 
meia, de 39 anos, vai além: com 
o hat-trick desta terça-feira, na 
vitória do Fluminense por 3 a 
0 sobre o Figueirense, o camisa 
77 chegou a 15 gols na tempora-
da e se igualou a Tiago Orobó, 
atacante que fez 14 pelo Améri-
ca-RN e um pelo Fortaleza, seu 
atual clube. Ambos são os arti-
lheiros do Brasil em 2020.

Os gols que garantiram a 
classificação tricolor à quarta 
fase da Copa do Brasil entra-
ram também em outra lista: 
esta foi a quinta vez na carreira 
que Nenê fez um hat-trick, e a 
primeira pelo Fluminense. A 
última havia sido em maio de 
2016, quando defendia o Vasco, 
na vitória por 4 a 0 sobre o Sam-
paio Corrêa, na estreia da Série B 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

J
– além dos gols, o meia deu uma 
assistência na ocasião.

Antes disso, Nenê acumulava 
hat-tricks pelo Paris Saint-Ger-
main (França), Alavés (Espanha) 
e Al-Gharafa (Catar). Além de 
muitos "quases"... Em 25 jogos, 
o meia saiu de campo com dois 
gols, a um de repetir o feito. Só 
este ano, inclusive, o camisa 77 
marcou duas vezes em três opor-
tunidades: contra o Botafogo, 
Moto Club e Internacional.

Os hat-tricks da carreira de 
Nenê:

25/08/2020 - Fluminense 3 x 
0 Figueirense

14/05/2016 - Sampaio Corrêa 
0 x 4 Vasco

23/11/2013 - Al-Gharafa 6 x 2 
Umm-Salal

13/05/2012 - PSG 3 x 0 Rennes
18/09/2005 - Alavés 3 x 4 Getafe
Para, enfim, chegar ao quinto 

hat-trick de sua história, Nenê fez 
o seu primeiro gol de falta no Ma-
racanã como jogador do Flumi-
nense. O até então único com a 
camisa tricolor havia sido contra 
o Moto Club, também pela Copa 
do Brasil, mas logo na estreia. Já 
de pênalti, foi o sétimo dos 15 
marcados no ano.

"O vô tá on": Nenê faz 5º hat-trick 
da carreira e alcança a artilharia do 
Brasil em 2020 pelo Fluminense

Foto: André Durão

Nenê, Fluminense x Figueirense, Copa do Brasil

– Não tem nem como ex-
plicar... Foi realmente incrível, 
especial. Não tinha feito gol de 
falta ainda no Maracanã. Uma 
pena não ter a nossa torcida para 
estar presenciando ao vivo. Mas 
fico muito feliz de ter feito esses 
gols... O pênalti eu não esperava, 
né?! Caraca, será que vai rolar 
um hat-trick?! Graças a Deus, 
pude converter o pênalti tam-
bém – disse por intermédio da 
assessoria do Fluminense, após 
a partida.

– Mas a minha maior alegria 
é a gente ter classificado, é uma 
Copa que realmente temos 
muita confiança, que podemos 
chegar até o final. É um sonho 
de todos nós. Até falei isso antes 
do jogo... Para mim, seria um so-
nho conquistar a Copa do Brasil 
com essa grande camisa, esse 
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FO ESPORTES8

Quinta-Feira 27 de Agosto de 2020

8

clube maravilhoso. A gente está 
firme na luta e no caminho certo 
– acrescentou.

A última vez que a torcida do 
Fluminense havia comemorado 
um hat-trick foi em maio do ano 
passado, com João Pedro, hoje 
no Watford, da Inglaterra. O ata-
cante, recém-promovido aos pro-
fissionais na época, comandou a 
vitória tricolor por 4 a 1 sobre o 
Atlético Nacional, da Colômbia, 
em jogo válido pela segunda fase 
da Copa Sul-Americana. A parti-
da também foi realizada no Mara-
canã, e JP, além dos três gols, deu 
uma assistência para Luciano, 
atualmente no São Paulo.

Na noite desta terça-feira, in-
clusive, Nenê, por pouco, tam-
bém não saiu com uma assistên-
cia. Aos 42 do primeiro tempo, 
o veterano deu ótima bola para 

Evanilson, que não dominou 
e desperdiçou chance que não 
costuma perder, de frente para o 
goleiro Sidão

Com o Nenê "on", o Flumi-
nense volta a campo no próxi-
mo sábado, às 19h (de Brasília), 
no Maracanã, pela sexta rodada 
do Campeonato Brasileiro, para 
enfrentar o Vasco, que além de 
ex-clube do meia, é o único rival 
do Rio que ainda não virou presa 
do artilheiro.

– Claro que a gente sempre 
tem coisa para melhorar, mas nos 
dá muita confiança para jogar o 
próximo jogo. O time deles está 
muito bem e clássico é especial 
para gente. A gente tem que fa-
zer de tudo, dar a vida dentro de 
campo para conquistar essa vitó-
ria. E manter a dinâmica dos últi-
mos jogos – finalizou Nenê.

"


