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Brasileiros descobrem que 
anticorpo de cavalos contra a
 Covid é até 50 vezes mais potente

ientistas bra-
sileiros anun-
ciarão nesta 
quinta-feira 
(13) em ses-
são da Acade-
mia Nacional 
de Medicina 
uma nova 
descoberta. 
Cavalos re-

ceberam a proteína Spike do Sars 
CoV-2, responsável por infecção 
das células humanas, e desen-
volveram um anticorpo neutrali-
zante 20 a 50 vezes mais potente 
contra a Covid-19.

Jerson Lima Silva, pesquisador 
da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) e presidente 
da Fundação Carlos Chagas Filho 
de Amparo à Pesquisa do Rio de 
Janeiro (Faperj), e Adilson Stolet, 
médico e presidente do Instituto 
Vital Brazil (IVB), entraram com o 
pedido de patente da tecnologia.

"É importante fazer esta etapa 
de patente. Tudo foi desenvolvi-
do aqui no Brasil e é importante 
fazer essa proteção intelectual", 
disse Silva em entrevista ao G1.

O pesquisador da UFRJ disse 
que o próximo passo será a apro-
vação dos estudos clínicos, os tes-
tes em humanos, para averiguar 

C
a segurança de um tratamento 
sorológico contra a Covid-19. Ele 
disse que está em contato com 
a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) e explicou que 
a potência 50 vezes maior do an-
ticorpo dos cavalos é um número 
conservador.

"Encontramos nos experi-
mentos anticorpos até 100 ve-
zes mais potentes. Nós fomos 
acompanhando cinco cavalos 
semanalmente e quatro deles 
tiveram uma resposta até mais 
alta do que 50".

O estudo:
O coronavírus tem uma prote-

ína em forma de coroa, a Spike. É 
por meio dela que o vírus se liga 
aos receptores das células huma-
nas para se multiplicar;

O Instituto Alberto Luiz 
Coimbra de Pós-Graduação e 
Pesquisa de Engenharia (Co-
ppe/UFRJ) produziu uma pro-
teína igual à do Sars CoV-2 e 
participou da pesquisa;

Os especialistas do IVB ino-
cularam apenas a proteína nos 
cavalos – que gera uma resposta 
imunológica, mas não deixa que 
o vírus infecte os animais;

Foram feitas 6 aplicações nos 
animais e os pesquisadores acom-

Cavalos receberam proteína Spike, do Sars CoV-2, e desenvolveram anticorpos neutralizantes contra a Covid-19 

panharam a produção de anticor-
pos semanalmente;

Foi retirado o sangue dos ca-
valos e foi purificado até isolar 
apenas o anticorpo, em um pro-
duto pronto para fazer sorotera-
pia em humanos;

A pesquisa está em fase de pré-
-impressão, divulgada em uma 
plataforma de estudos científicos, 
mas ainda sem publicação por re-
vistas e revisão dos pares.

Este tipo de terapia com so-
rologia é usado há décadas em 
doenças como a raiva, o tétano e 
picadas de abelhas e cobras. De 
acordo com Silva, ainda é preciso 
responder qual é a melhor fase 
da infecção do coronavírus para a 
aplicação dos anticorpos neutrali-
zantes em humanos, mas ele acre-

dita que será em pacientes mode-
rados e hospitalizados.

"Qual é a vantagem dos cava-
los? Por exemplo, no caso de rai-
va, um só um cavalo produz 600 
ampolas da imunoglobulina para 
tratamento", disse.

O pesquisador também adianta 
que os testes clínicos poderão ser 
feitos em parceria com o Instituto 
D’Or, que hoje lidera as pesquisas 
da vacina contra o coronavírus da 
AstraZeneca e da Universidade de 
Oxford no Rio de Janeiro.

Plasma x anticorpos isolados
Nesta terça-feira (11), a Organi-

zação Pan-Americana da Saúde 
(Opas) alertou que o tratamento 
com plasma sanguíneo com anti-
corpos da Covid-19 não tem bene-
fícios comprovados pela ciência. 

O tipo de tratamento, no entanto, 
é diferente (veja abaixo a explica-
ção) do que está sendo pensado 
pela UFRJ, IVB e Fiocruz.

O diretor da Opas, Sylvain Aldi-
ghieri, explicou que o tratamento 
com plasma sanguíneo com anti-
corpos de um determinado vírus 
é utilizado para algumas doenças, 
como o Ebola, na África. No caso 
do coronavírus, contudo, como 
ainda não há comprovação cientí-
fica, e a Opas não recomenda.

"[Tratamento com plasma] 
Não faz parte do tratamento 
principal para Covid-19 que es-
tamos recomendando na Opas", 
esclareceu Aldighieri, lembran-
do que ainda não há nenhum 
medicamento e tratamento 
comprovado contra o vírus.

104.528
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presidente da 
Câmara dos 
Deputados, 
Rodrigo Maia 
( D E M - R J ) , 
afirmou nes-
ta quinta-fei-
ra (13) que o 
p r e s i d e nt e 
Jair Bolsona-
ro terá de ser 

convencido a enviar ao Congresso 
Nacional a proposta de reforma 
administrativa.

Mais cedo, nesta quinta, o vice-
-presidente da República Hamil-
ton Mourão disse que o texto já 
está pronto, mas o envio depende 
da "decisão política" de Bolsonaro.

No começo do ano, Bolsona-
ro disse que entregaria a pro-
posta em fevereiro, mas o texto 
só deve ser enviado ao Legisla-
tivo em 2021.

"A [reforma] administrativa, o 
governo tem uma proposta pron-
ta. Vamos tentar convencer o pre-
sidente de que ele pode enviar, 
que ele vai enviar e que não va-

O
mos ter desgaste, vamos ter apoio 
da sociedade", afirmou Maia.

Nesta quarta (12), Maia par-
ticipou de uma reunião com 
Bolsonaro, ministros e outros 
parlamentares, na qual o presi-
dente defendeu o teto de gas-
tos e as reformas.

Depois, em pronunciamen-
to ao lado de Bolsonaro, Maia 
disse que a Câmara está "pron-
ta" para discutir a reforma ad-
ministrativa.

Apoio da 'grande maioria'
Durante a entrevista desta 

quinta-feira, Maia também ava-
liou que a proposta pode gerar 
polêmica, mas que a Câmara 
está disposta a defendê-la ao 
lado do governo e dividir um 
eventual ônus político com o 
Palácio do Planalto.

"A proposta da reforma 
administrativa está pronta. 
Ele vai ter apoio de grande 
maioria da Câmara, de forma 
transparente, defendendo, di-
vidindo com ele qualquer tipo 

Cada estudante da rede mu-
nicipal do Rio de Janeiro rece-
berá um cartão recarregável no 
valor de R$ 54,25 por mês para 
aquisição de alimentos durante 
a pandemia do novo coronaví-
rus. É o que prevê acordo que a 
prefeitura assinou com a Defen-
soria Pública do Rio de Janeiro 
(DPRJ) nesta quarta-feira (12).

O acordo visa a garantir a ali-
mentação dos alunos que ficaram 
sem a merenda após a suspensão 
das aulas em razão das medidas de 
isolamento social decorrentes da 
Covid-19. Os cartões serão entre-
gues a partir da próxima segunda-
-feira (17) aos responsáveis legais 
dos estudantes diretamente nas 
escolas, em dias e horários divul-
gados previamente pela direção a 
fim de evitar aglomerações. A pre-
visão é que distribuição seja feita 
até 11 de setembro.

A recarga está prevista para 
o dia 10 de cada mês, pelo perí-
odo que durar a suspensão das 
aulas. O valor de R$ 54,25 foi 
estabelecido com base em um 
estudo do Instituto de Nutrição 
Annes Dias e corresponde ao 

valor necessário para adquirir os 
gêneros alimentícios que os alu-
nos consumiam na escola.

Pelo acordo, o benefício conti-
nuará no caso de retorno parcial 
das aulas – ou seja, em caso de 
rodízio entre alunos da mesma 
turma. Apenas com a retomada 
integral das aulas presenciais, o 
cartão será suspenso.

A defensora Beatriz Cunha, 
subcoordenadora da Infância e 
Juventude da Defensoria Pública, 
destacou que o cumprimento do 
acordo será acompanhado pelo 
Conselho de Alimentação Escolar. 
Segundo explicou, o acordo põe 
um ponto final na briga judicial 

Crivella diz que reavalia ideia de 
cercadinho na praia após 'controvérsias'

Estudantes da rede municipal do Rio receberão 
cartão de R$ 54,25 por mês para alimentação

O prefeito do Rio, Marcelo 
Crivella, informou, na tarde 
desta quinta-feira, que está 
reavaliando a proposta de de-
marcar a areia de praias por 
reserva de espaço em aplicati-
vos após "confusões e contro-
vérsias geradas pela ideia, cujo 
objetivo é evitar as aglomera-
ções de banhistas".

A iniciativa prevê marca-
ções de quadrantes ao lon-
go da praia, que poderão ser 
ocupados por agendamento, 
e corredores entre eles para o 
acessos dos ambulantes. Nes-
ta quarta-feira, Crivella havia 

dito que iria consultar a po-
pulação antes de determinar 
a delimitação dos espaços na 
areia das praias.

Em nota, divulgada hoje, o 
prefeito afirmou que tem ou-
vido observações e críticas, e 
estuda internamente o melhor 
encaminhamento, e confirmou 
que pode realizar uma consul-
ta popular – ainda a decidir. "A 
preocupação do prefeito é bus-
car a melhor forma de evitar 
aglomerações e, por mais que 
a fiscalização entre em campo, 
a Prefeitura não tem condições 
de fiscalizar todas as praias."

Acordo visa a garantir a alimentação dos alunos 

Foto: Arquivo/ Agência Brasil

de preocupação de ônus em 
relação ao envio dessa matéria, 
que gera polêmica", disse.

Rodrigo Maia ressaltou que 
a vantagem da proposta é que 
será relacionada somente a no-
vos servidores, sem alterar a si-
tuação dos atuais. "A vantagem 
dela é que, como não está atin-
gindo o passado, acho que não 
vamos ter esse conflito com os 
atuais servidores", disse.

"O que não podemos é ter uma 
máquina que custa o que ela cus-
ta, onde o salário médio dos servi-

que se transformou a alimentação 
dos estudantes do município do 
Rio de Janeiro.

"A solução consensual do 
conflito tem especial importân-
cia, pois representa um reconhe-
cimento, por parte do municí-
pio, do papel imprescindível que 
possui para assegurar os direitos 
das crianças e adolescentes. 
Diante da profunda crise que 
vivemos e da essencialidade do 
direito à alimentação, é funda-
mental que o poder público faça 
jus à corresponsabilidade que 
a Constituição lhe atribuiu para 
efetivar a prioridade absoluta 
das crianças", afirmou.

dores federais hoje é o dobro dos 
seus equivalentes no setor priva-
do. Há uma distorção, uma con-
centração do orçamento público 
na mão de uma elite do serviço 
público dos três poderes e isso 
precisa modificar", completou.

Desoneração
Maia também foi questionado 

sobre o veto de Bolsonaro à propos-
ta que estendeu até o fim do ano 
que vem a desoneração na folha de 
pagamento de 17 setores da econo-
mia, os que mais empregam no país.

O presidente da Câmara disse 
que a previsão dada pelo presi-
dente do Congresso, Davi Alco-
lumbre (DEM-AP), é que o veto 
seja votado até a primeira sema-
na de setembro.

"A questão é o seguinte: o 
veto da desoneração terá im-
pacto para o próximo ano. Se 
há o compromisso de voltar 
até a primeira semana de se-
tembro, do ponto de vista do 
impacto da manutenção da 
desoneração para esses seto-
res, está garantido", disse.

Maia diz que Bolsonaro 
precisa ser convencido a 
enviar reforma administrativa

Bolsonaro reúne políticos e ministros para dizer que governo respeitará o teto de gastos

Banhistas aglomerados na Praia do Leme 

 Foto: Ricardo Cassiano/Agência O Dia
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Cristo Re-
dentor vai 
reabrir para 
o público 
neste sábado 
(15), depois 
de passar 
cinco me-
ses fechado 
por causa 
da pande-

mia de covid-19. Nesta quin-
ta-feira (13), o local passa por 
uma desinfecção para rece-
ber os visitantes.

O trabalho começou às 
7h, em uma parceria da Ar-
quidiocese do Rio de Janei-
ro, do Parque Nacional da 
Tijuca e do Comando Con-

O
junto Leste. Também serão 
desinfectados o Trem do 
Corcovado e o Centro de Vi-
sitação das Paineiras.

O reitor do Santuário Cris-
to Redentor, Padre Omar, 
destaca que o monumento 
é um dos locais mais procu-
rados e visitados na cidade e 
símbolo do Brasil. “O Cristo 
Redentor, que sempre acolhe 
todos de maneira especial, 
merece o nosso melhor, o 
melhor de nossas institui-
ções para o bem dos nossos 
visitantes”, diz ele.

A ação integra o trabalho 
que os militares da Marinha, 
do Exército e da Força Aérea 
Brasileira vêm fazendo de for-

Mais de 50 animais eram 
mantidos em meio à sujeira 
por uma idosa em uma casa 
na Rua Garibaldi, na Tijuca, 
Zona Norte do Rio. Nesta 
quinta-feira, o presidente 
da Comissão de Defesa dos 
animais da Câmara, o verea-
dor Luiz Carlos Ramos Filho, 
esteve no local para fazer o 
resgate dos bichos.

Indicadas para você
Além do presidente da 

comissão, também estive-
ram no local para realizar a 
operação,funcionários da 
Comlurb, agentes da Polícia 
Civil e da Delegacia de Prote-
ção ao Meio Ambiente, Polí-
cia Militar, Vigilância Sanitá-
ria e Corpo de bombeiros.

A ação aconteceu após vi-
zinhos e a própria filha da 
aposentada de 73 anos faze-
rem denúncias para as auto-
ridades. No local, havia lixo 
para todos os lados. Ela man-
tinha cães, gatos, pássaros 
em gaiolas e cinco tartarugas. 
Segundo as informações, al-
guns animais estavam escon-
didos em caixas.

“Não há água nem comida 
para os animais. Uma situa-
ção triste para os bichos, para 
ela e para os vizinhos. Há 

muitos insetos e ratos. É um 
caso muito grave de saúde 
pública”, lamentou Luiz Car-
los Ramos filho.

Os vizinhos contaram que 
ela jogava na rua os animais 
quando adoeciam.

“Sou acumuladora. Já 
tentei parar. Não consigo. 
Mas eu amo meus animais. 
Agora, tirando o lixo, eles 
vão ficar bem”, disse a idosa 
aos agentes.

Em 2015, quando era se-
cretário de proteção animal, 

Auxílio Emergencial:  dupla é 
presa no após sacar i legalmente 
R$ 28 mil  de clientes da C aixa

Idosa acumuladora mantém mais de 50 
animais em meio à sujeira na Tijuca

A Policia Militar prendeu, 
na noite desta quarta-feira 
(12), dois homens suspeitos 
de aplicar golpes em clien-
tes da Caixa Econômica no 
Distrito Federal. De acordo 
com a investigação, a dupla 
obtinha dados das vítimas na 
internet e sacava ilegalmente 
os valores do Auxílio Emer-
gencial, de R$ 600.

De acordo com a polícia, os 
suspeitos estavam "em atitude 
suspeita" no terminal bancá-
rio, na QI 7 do Guará, quando 
foram abordados. Com eles, 
os militares apreenderam R$ 
28,2 mil em espécie. Cerca de 
R$ 4.000 mil estavam escon-
didos em um carro.

Segundo os militares, a du-
pla contou que a quantia era 
referente ao saque do bene-
fício de terceiros. Para retirar 
o valor não é necessário estar 
com o cartão em mãos. O G1 
aguarda um posionamento da 
Caixa sobre o caso.

A dupla disse ainda que 
os dados eram comprados 
de fraudadores, com moedas 
virtuais, por meio da "deep 
web" – uma espécie de inter-
net oculta que poucas pessoas 
têm acesso.

Os dois homens, que não ti-
veram a identidade divulgada, 
foram presos em flagrante por 
estelionato e encaminhados 
para a Polícia Federal.

Animais eram mantidos em meio à sujeira

Foto: Divulgação

ma conjunta no combate, con-
trole e prevenção à covid-19 
desde o início da pandemia, 

Luiz Carlos Ramos filho já 
havia feito outra operação 
no mesmo local. “Na época 
foram retirados vários cami-
nhões de lixo. Mas ela voltou 
a acumular”, contou.

As cinco tartarugas serão 
levadas para o Ibama. Cães 
e gatos vão para lares tem-
porários. “Por favor é preciso 
que as pessoas adotem. Já 
tiramos um caminhão, mas 
ainda há muito lixo e, pos-
sivelmente, mais animais”, 
completou o parlamentar.

em março. Já foram feitas mais 
de 400 desinfecções em locais 
públicos como: rodoviárias, 

aeroportos, estações de trens, 
metrôs e barcas, hospitais e 
unidades de saúde e asilos.

Cristo Redentor passa 
por desinfecção antes 
da reabertura no sábado

O Cristo está limpo, mas as fotos deitadas  no chão ainda estão proibidas

Quantia apreendida com suspeitos de fraudar Auxílio Emergencial no DF

Foto: PMDF/Divulgação
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oje  será um 
dia de mui-
ta comemo-
ração para 
m o r a d o r e s 
de várias 
regiões de 
Duque de 
Caxias. O 
p r e f e i t o 
W a s h i n g -

ton Reis vai começar o dia 
entregando às famílias do 
bairro Nova Campinas, no 
terceiro distrito, a Creche 
Municipal Dona Leda Granja 
Victer, localizada na Avenida 
Beira Rio. O ato acontece às 
10h.

Ainda pela manhã, ele as-
siste o início da demolição 
do antigo prédio da 59ª DP, 
localizado na Rua Aílton da 
Costa. O local será transfor-
mado em uma área pública 
de lazer. A partir das 17h, 
em companhia do secretário 

H
municipal de Obras, Urba-
nismo e Habitação, Leandro 
Guimarães, o prefeito vai en-
tregar algumas áreas de lazer 
reformadas, a pavimentação 
asfáltica de ruas no Bosque 
do Ipê e um trecho da maior 
obra de macrodrenagem 
já executada em Duque de 
Caxias, a canalização e urba-
nização do Canal Farias, em 
Saracuruna.

No bairro Centenário, a 
partir das 17h, serão entre-
gues a reforma da Praça da 
Igrejinha e do Campo do 
Tricolor. Ainda no primeiro 
distrito, às 18h, a reforma 
da Praça da Prainha. Os es-
paços foram revitalizados, 
ganharam academia de gi-
nástica, playground, ilumi-
nação em led e campos de 
grama sintética.

Às 19h, o prefeito chega 
ao Parque Paulista para en-
tregar a reforma da praça do 

bairro. Em seguida, a pavi-
mentação asfáltica das ruas 
Projetada 1, Projetada 2, Pro-
jetada 3, Projetada 6, Proje-
tada 7, Projetada 8, Proje-
tada 9, Eva Peron e José do 
Patrocínio (trecho). Tam-
bém serão asfaltadas as ruas 
Projetada 3, 4, 5, 10 (trecho), 
11 e Rua José do Patrocínio 
(trecho final).

A partir das 20h, em Sa-
racuruna, Washington Reis 
entrega a primeira fase das 
obras de canalização e ur-
banização do Canal Farias, a 
maior obra de macrodrena-
gem já executada em Duque 
de Caxias. Sobre o trecho 
canalizado a Secretaria de 
Obras, Urbanismo e Habita-
ção construiu uma grande 
área de lazer com ciclovia, 
playgrounds, academia de 
ginástica, jardins, mesas de 
tênis e futmesa para o lazer 
e bem-estar de todos

Prefeitura de Duque de Caxias entrega creche, 
praças, obras de canalização e urbanização 

O espaço impressionou a todos pela beleza e iluminação



ma menina 
de 15 anos 
foi espanca-
da após re-
sistir a uma 
tentativa de 
estupro, na 
noite desta 
terça-feira, 
p r ó x i m o 
a linha do 
trem, em 

Comendador Soares, bairro de 
Nova Iguaçu, na Baixada Flu-
minense, segundo relato de 
amigas. Ela está internada em 
estado grave. O ataque vem à 
tona no dia de uma megaopera-
ção, ocorrida hoje, para comba-
ter a violência contra a mulher, 
e visa cumprir 100 mandados 
de prisão contra agressores. 

Segundo uma amiga da 
vítima, a adolescente estava 
andando com outras amigas 
na região quando um homem 
passou, todas correram e só 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMais violência

U
a vítima permaneceu no local 
por não ter conseguido fugir. O 
agressor teria conseguido pegar 
a menina e a levou para um lo-
cal conhecido como um "bura-
co na linha do trem".

Indicadas para você
No local, houve uma tentativa 

de estupro, que a menina resistiu 
e foi agredida na cabeça diversas 
vezes até ficar desacordada. Ain-
da segundo a amiga, as outras que 
a acompanhavam ficaram com 
medo de voltar ao local. 

A diretora do DGPAM (Depar-
tamento Geral de Polícia de Aten-
dimento à Mulher), delegada San-
dra Ornellas, disse que, embora 
nenhum exame tenha apontado 
as lesões que confirmem a vio-
lência sexual, existe uma suspeita 
pela forma como ela reagiu ao ser 
socorrida, tentando proteger a re-
gião genital.

Segundo a delegada Vanes-
sa Martins, da Delegacia Espe-

Adolescente é espancada 
após resistir a tentativa de 
estupro em Nova Iguaçu

Foi preso, nesta quarta-feira, 
Josuel Gonçalves dos Santos, o 
Da Bahia, suspeito de integrar 
a maior quadrilha de roubo de 
veículos na Grande Tijuca, na 
Zona Norte do Rio. Ele vinha 
sendo monitorado por policiais 
da 20ª DP (Vila Isabel) e foi pre-
so num quiosque na Praia da 
Barra, na Zona Oeste. Contra 
Josuel, havia um mandado de 
prisão em aberto.

De acordo com a Polícia Civil, 
o bando do qual Josuel é apon-
tado como integrante é respon-
sável por dezenas de ocorridos 
nos últimos meses. De acordo 
com a Polícia Civil, o preso con-
fessou a participação nos rou-
bos ao ser ouvido na 20ª DP.

Em foto postada numa rede 
social, Josuel aparece fazendo 
uma foto em frente a um espe-
lho. No pescoço dele há cordões 
dourados. Ele usa, também, um 
grande relógio dourado.

Vídeos obtidos pela polícia 
mostram Josuel e seu bando 
agindo. Num deles, uma mu-
lher é rendida por dois ho-
mens que haviam saltado de 
um carro e é deixada na cal-
çada. Os assaltantes fogem no 

carro dela. Ouro crime acon-
tece num posto de gasolina. 
Um homem com a cabeça 
coberta pela camisa salta do 
bando traseiro de um carro e 
entra no local. Algum tempo 
depois, outro bandido salta 
do veículo. Um carro branco 
que estava perto da bomba 
de abastecimento é levado.

Outra imagem mostra um 
homem que havia acabado de 
estacionar sendo rendido por 
um homem armado. O crimi-

noso assume o volante, mas 
não consegue dirigir o carro. 
Ele vai, então, até outro carro 
que estava parado perto e cha-
ma um cúmplice, que conse-
gue roubar o veículo.

Outra vítima do bando foi 
um motorista que estava pa-
rado em frente a garagem de 
um prédio, esperando o por-
tão abrir para que pudesse 
entrar. Todos os crimes regis-
trados em vídeo ocorreram 
no mês de julho.

Suspeito de integrar maior quadrilha de roubo de 
carro da Grande Tijuca é preso na Praia da Barra

cial de Atendimento à Mulher 
(Deam) de Nova Iguaçu, a ado-
lescente, que é criada pela avó, 
havia saído na noite de terça-fei-
ra para uma festa com amigos.

Ela também foi encontrada com 
as roupas e todos os pertences, in-
clusive o celular, o que pode des-
cartar a ideia de tentativa de assal-
to e reforça a ideia de tentativa de 
estupro. Exames apontam que o 
abuso não teria sido consumado. 
"Não há sinais de conjunção carnal 
ou ato libidinoso", disse a delegada.

A colega ainda informou que 
um conhecido da família saiu 
para trabalhar na quarta-feira de 
manhã e encontrou a menina de-

sacordada e entrou em contato 
com um parente da vítima. A de-
legada Vanessa Martins disse que 
um tio foi quem chamou a PM 
após descobrir o que tinha acon-
tecido com a meninia.

O Corpo de Bombeiros foi 
acionado às 6h58 de quarta-fei-
ra e a vítima foi encontrada na 
Avenida Coronel Bernadino de 
Melo, no número 5400, próxi-
mo a estação da Cedae.

Ela foi encaminhada para o Hos-
pital Geral de Nova Iguaçu, na Pos-
se. Segundo a unidade, a menina 
deu entrada na manhã de quarta-
-feira e passou por exames de raio-
-x e tomografia e, por orientação 

médica, iniciou o protocolo com 
medidas preventivas para casos de 
violência sexual, com medicações. 
Ela está internada em estado grave, 
porém estável, sendo acompanha-
da pela equipe de neurocirurgia, 
ginecologia e clínica médica.

Uma hashtag no Twitter em 
apoio à vítima ficou entre os as-
suntos mais comentados no mi-
croblog nesta quinta-feira. Amigos 
e familiares realizarão um protesto, 
no sábado, às 15h, na Praça dos es-
tudantes, na Via Light.

A Deam realiza todas as diligên-
cias e busca imagens de câmeras 
que possam revelar a identidade 
dos agressões, ou agressor.

Dono de casa de festas é preso suspeito de 
fugir com dinheiro de mais de 40 clientes

Agentes da 33ª DP (Realen-
go) prenderam, nesta terça-
-feira, um homem procura-
do há sete anos pela polícia. 
André Luís Barboza Rodri-
gues era dono de uma casa 
de eventos em Realengo, na 
Zona Oeste do Rio. De acordo 
com as investigações, após 
fechar contrato e receber os 
pagamentos para a promoção 
de festas, fechou a empresa e 

desapareceu com o dinheiro 
recebido antecipadamente de 
pelo menos 40 pessoas. 

André, que estava foragido, 
foi preso em um sítio  em Itai-
pava, Petrópolis, na Região Ser-
rana. O homem é acusado de es-
telionato e contra ele havia dois 
mandados de prisão preventiva 
expedidos pela 1ª e 2ª Vara Cri-
minal de Bangu. O suspeito é 
investigado em oito inquéritos.

Josuel Gonçalves dos Santos, o Da Bahia, foi preso num quiosque na Praia da Barra 

André foi preso nesta terça-feira 

Foto: Reprodução vídeo / TV Globo

Foto: Reprodução
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Foto:Divulgação

Adolescente está em estado grave após ser espancada em Nova Iguaçu
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Terceiro evento virtu-
al do Concurso Miss 
Baixada aconteceu 
no último sábado, dia  
08 de agosto no canal 
do projeto no youtu-
be. Dessa vez as par-
ticipantes eram do 
município de Itaguaí 
e a disputa foi bem 
acirrada, dificultan-

do o trabalho de avaliação dos Jurados, 
Bruna Alves, Érica Tombetta e Renato 
Laranja. 

O evento contou com a participação de 
Gabriela Maciel, Miss Baixada Paracambi 
2018 que recitou um poema sobre em-
poderamento feminino, Yasmim Daiana, 
modelo e atriz que interpretou um breve 
texto sobre pais e Deborah Ferrer, cantora e 
modelo que fez um cover da musica Rise. 

O

POR RENATO FERREIRA
CCulturando ulturando 

PARA TODOS

O Miss Baixada 
Elegeu a candidata Elegeu a candidata 
de Itaguaíde Itaguaí @
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Eleições 2020

A vencedora dessa competição foi Hillary da Silva

As participantes da esquerda para direita: Amanda Souza, Bruna Carolina, Gabriela de Jesus, Hillary da Silva e Mayara Neves

fn_renato@hotmail.com          98956-1099

A eleita foi 
Hillary da Silva 
de 17 anos mo-
radora do bairro 
Mazomba. 

Atriz, Yasmim Daiana

Cantora Deborah Ferrer

A Miss Baixada 
Paracambi 2018, 

Gabriela Maciel

O restante do brilho do evento ficou 
por conta das participantes do concur-
so de outras categorias, Master e Bai-
xadinha que desfilaram com muito 
glamour e elegância para os especta-
dores presentes.

Para entrar em contato com 
o projeto é necessário enviar 
um e-mail, missbaixada@
gmail.com ou através do site 
www.vivabaixada.com.br



istória de 
Rafinha no 
F l a m e n g o 
pode aca-
bar em bre-
ve. O joga-
dor está 
i n c l i n a d o 
a aceitar 
uma pro-
posta que 

recebeu do Olympiacos, 
da Grécia, e se reúne nes-
ta quinta-feira com a di-
retoria rubro-negra, junto 
com Lincoln, empresário 
que intermediou sua vin-
da para o clube brasileiro, 
para debater a possível sa-
ída. O Flamengo ainda ten-
ta reverter a situação.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDe graça

A
No contrato com o Fla-

mengo, há uma cláusula que 
permite que Rafinha seja li-
berado de graça para clubes 
do exterior. Ele tem vínculo 
até junho de 2021. O vice-
-presidente de futebol Mar-
cos Braz concederá entrevis-
ta coletiva na sexta-feira, e a 
expectativa é de que fale so-
bre o assunto.

Rafinha ficou no banco 
na derrota do Flamengo 
para o Atlético-GO, na quar-
ta-feira, em Goiânia. Ele 
ainda não está completa-
mente recuperado de uma 
lesão no tornozelo esquer-
do e ainda sente dores no 
local - junto com a negocia-
ção, isso pesou na decisão 

Rafinha recebe proposta do 
Olympiacos e se reúne com o 
Flamengo para debater saída

Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Rafinha, na chegada do Flamengo a Goiânia 

de não escalá-lo de início. 
Ainda assim, o jogador en-
trou no segundo tempo.

Pendente de uma deci-
são, ainda não se sabe se 
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Rafinha viajará com o elen-
co para Curitiba, onde o Fla-
mengo enfrenta o Coritiba 
no sábado, pelo Campeonato 
Brasileiro. A questão finan-

ceira é um fator importante 
na questão, mas o jogador 
também está incomodado 
com a situação da pandemia 
de coronavírus no Brasil.


