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PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOS111.443 mortes  Foto: Arquivo IVB

 2.615.254 3.460.413 106.678 202.993
14.913

Casos e mortes por 
coronavírus no Brasil 
continua preocupando

Brasil tem 
111.443 mor-
tes por coro-
navírus con-
firmadas até 
as 13h desta 
quinta-feira 
(20), segun-
do levanta-
mento do 
c o n s ó r c i o 

de veículos de imprensa a par-
tir de dados das secretarias es-
taduais de Saúde.

Desde o balanço das 20h 
de quarta-feira (19), 8 esta-
dos e o DF atualizaram seus 

O
dados: BA, CE, GO, MG, MS, 
RN, RO e RR.

Veja os números
 consolidados:

111.443 mortes confirmadas
3.470.517 casos conf ir-

mados
Às 8h, o consórcio publi-

cou a primeira atualização 
do dia com 111.243 mortes e 
3.462.036 casos.

Na quinta-feira (19), às 20h, 
o balanço indicou: 111.189 
mortes, 1.170 em 24 horas. 
Com isso, a média móvel de 
novas mortes no Brasil nos úl-

111.189 mortes confirmadas 3.460.413 casos confirmados

timos 7 dias foi de 989 óbitos, 
uma variação de -5% em rela-
ção aos dados registrados em 
14 dias.

Sobre os infectados, eram 
3.460.413 brasileiros com o 
novo coronavírus, 48.541 con-
firmados no último período. 

A média móvel de casos foi de 
41.420 por dia, uma variação 
de -5% em relação aos casos re-
gistrados em 14 dias.

111.189

Cerca de 13,3 milhões de 
pessoas no Brasil, ou 6,3% da 
população, realizou algum tipo 
de teste para o coronavírus do 
início da pandemia até julho. O 
dado faz parte de uma pesquisa 
do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) divul-
gada nesta quinta-feira (20).

A Região Sul tem o menor 
nível de testagem, com 4,6% da 
população testada até julho. Já 

a Região Centro-Oeste foi a que 
mais realizou testes, com uma 
taxa de 9,1%.

Entre as unidades da fede-
ração, Pernambuco é o que 
menos testou, com 4,1%, en-
quanto que o Distrito Fede-
ral tem a maior testagem do 
país, com 16,7%.

São os estados com os meno-
res níveis de testagem de coro-
navírus:

6,3% da população brasileira realizou 
algum teste de coronavírus desde o 
início da pandemia

O percentual de quem diz estar totalmente isolado também teve queda

Pernambuco (PE): 4,1% tes-
tados

Minas Gerais (MG): 4,5% tes-
tados

Paraná (PR): 4,5% testados
Rio Grande do Sul (RS): 4,5% 

testados
Santa Catarina (SC): 5%
“Os testes foram realizados 

por homens e mulheres na 
mesma proporção (6,2% e 6,4%, 
respectivamente), mas, princi-
palmente, por pessoas de 30 a 
59 anos de idade (9,1%). Quanto 
maior o nível de escolaridade e 
a renda, maior foi o percentual 
de pessoas que fez algum tes-

Foto: Divulgação

te”, informou a coordenadora 
da pesquisa, Maria Lúcia Vieira.

Em abril, um levantamento 
feito pela BBC mostrou que o 
Brasil realizava uma média de 
63 testes a cada 100 mil habi-

tantes, uma taxa de 0,63, uma 
das menores do mundo, fican-
do atrás de países como Cuba 
(2,65), Chile (6,43), Paraguai 
(0,83), Peru (4,44), Argentina 
(0,76) e Equador (1,15).
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PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSExigências Foto: Roberto Jayme/Ascom/TSE

penas 11 dos 
33 partidos 
p o l í t i c o s 
registrados 
no Tribunal 
S u p e r i o r 
E l e i t o r a l 
(TSE) cum-
priram, até 
o momento, 
todas as exi-

gências previstas na legislação 
e foram habilitados a receber 
recursos do Fundo Eleitoral 
para as Eleições de 2020. Dos 
R$ 2,03 bilhões que serão dis-
ponibilizados pelo Tesouro Na-
cional para este fim, R$ 797,6 
milhões terão como destino 
essas legendas, o que corres-
ponde a 39,2% do valor total.

De acordo com o TSE os par-
tidos que já foram autorizados 
a receber os recursos são PSL 

A
(R$ 199,4 milhões); PSD (R$ 
138,8 milhões); PSDB (R$ 130,4 
milhões); PL (R$ 117,6 milhões); 
PTB (R$ 46,6 milhões); Solida-
riedade R$ 46 milhões); Patrio-
ta (R$ 35,1 milhões); PSC (R$ 
33,2 milhões); Rede (R$ 28,4 
milhões); PV (R$ 20,4 milhões); 
e PMB (R$ 1,2 milhão). O partido 
Novo e o PRTB, que teriam di-
reito a receber R$ 36,5 milhões 
e R$ 1,2 milhão, respectivamen-
te, abriram mão das verbas do 
Fundo para as Eleições Munici-
pais de 2020 por decisão inter-
na das legendas.

Segundo o TSE, os recursos 
do fundo são liberados às le-
gendas somente “após a defi-
nição dos critérios para a sua 
distribuição, que devem ser 
aprovados pela maioria absolu-
ta dos membros dos diretórios 
nacionais de cada agremiação 

Como era mais do que espe-
rado, o presidente da Câmara 
do Rio, Jorge Felippe (DEM), 
negou o prosseguimento do 
pedido de impeachment de 
Marcelo Crivella (Republica-
nos) protocolado pelo fiscal 
municipal Fernando Lyra Reis 
(o mesmo autor do requeri-
mento que levouo prefeito a 
responde a um processo idên-
tico no ano passado).

Felippe levou apenas um 
dia para avaliar inadmissível 
a denúncia,"em razão de sua 

patente inépcia e, principal-
mente, por entender que a so-
berania popular não pode ser 
excepcionada por fatos que 
não se revistam de verdadeira 
gravidade, ainda mais quando 
se avizinha o processo eleito-
ral para a eleição de prefeito e 
vereadores desta cidade".

Lyra acusou Crivella de 
infração político-adminis-
trativa e crime de respon-
sabilidade. Ele afirmou que 
a comissão que votou pela 
absolvição do prefeito em 

Governo do Rio estabelece retomada das aulas 
presenciais a partir do dia 14 de setembro

Presidente da Câmara rejeita pedido de 
impechment de Crivella

O governo do Rio estabe-
leceu que as aulas presen-
ciais na rede de ensino priva-
da poderão ser retomadas a 
partir do dia 14 de setembro, 
e na pública, inclusive nas 
unidades de ensino superior, 
no dia 5 de outubro. Decisão 
foi publicada em edição ex-
tra do Diário Oficial desta 
quarta-feira. A medida vale 
apenas para regiões que per-
maneçam em baixo risco de 
contaminação pela covid-19 

por, no mínimo, duas sema-
nas seguidas antes da data 
prevista para a abertura.

Ainda de acordo com o 
decreto, estão autorizados, a 
partir desta quinta-feira (20), 
o funcionamento e a reaber-
tura de estabelecimentos cul-
turais somente para as regiões 
da Baía da Ilha Grande, Baixa-
da Litorânea, Metropolitana 
I, Metropolitana II, Noroes-
te, Norte e Serrana (bandeira 
amarela).

O presidente da Câmara do Rio, Jorge Felippe

Foto: Renan Olaz / Divulgação / CMRJ

e, posteriormente, informados e 
certificados pelo Tribunal”.

Ainda estão em fase de di-
ligência os documentos en-
caminhados por PP (R$ 140,6 
milhões), Republicanos (R$ 
100,6 milhões), DEM (R$ 120,8 
milhões), e DC (R$ 4 milhões). 
Após o envio dos documentos, 
cabe à Presidência da Corte cer-

2019 julgou, no entanto, ile-
gais os contratos de mobili-
ário urbano que foram alvo 
da denúncia. Os contratos 
foram celebrados antes do 
atual mandato, mas aditiva-
dos nesta gestão. O fiscal ar-
gumentou que, passado um 
ano e dois meses da rejeição 
do afastamento pela Câmara, 
Crivella ainda não abriu sin-
dicância e não determinou 
a interrupção dos contratos. 
E que, por isso, deveria ser 
afastado de seu cargo.

tificar que as petições dos parti-
dos contêm todos os requisitos 
exigidos para a liberação do fun-
do, determinar a transferência 
dos recursos às contas bancárias 
informadas pelas legendas e pu-
blicar os critérios fixados pelos 
partidos, informou o TSE.

Entre os critérios de distri-
buição do fundo está a obri-

gação de aplicação mínima de 
30% do total recebido para o 
custeio da campanha eleitoral 
das candidatas do partido ou 
da coligação. Os valores abso-
lutos e os percentuais desse 
custeio devem ser amplamen-
te divulgados pelos partidos, 
de forma a permitir o controle 
da Justiça Eleitoral.

Até o momento, apenas 
11 partidos estão aptos a 
receber Fundo Eleitoral

Fachada do TSE:  Exigências previstas na Legislação têm que ser cumpridas

Wilson Witzel  determinou data em decreto

Foto: Reginaldo Pimenta
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S e c r e t a r i a 
M u n i c i p a l 
de Saúde de-
terminou a 
abertura de 
uma sindi-
cância para 
investigar a 
morte de um 
paciente no 
Hospital Sal-
gado Filho, 

no Méier, na Zona Norte do Rio.
A família diz que só foi infor-

mada da morte 50 dias depois e 
que o corpo já foi enterrado, mas 
eles não sabem quem autorizou o 
sepultamento.

Paulo César dos Santos Oliveira 
morreu no dia 1º de julho e a famí-
lia diz que só ficou sabendo nesta 
quarta-feira (19), mais de um mês 
e meio depois do óbito.

De acordo com a filha do pa-
ciente, Paulo César estava inter-
nado com suspeita de Covid-19 
desde o dia 25 de junho, sem ne-
nhum contato com os familiares, 
pois em casos de pacientes infec-
tados pelo novo coronavírus não 
estão liberadas as visitas.

No entanto, segundo a família, 
durante todo este tempo eles esti-
veram em contato com a unidade 

A
e enviavam mensagens pergun-
tando se o paciente estava bem. 
Eles garantem que recebiam res-
posta do hospital informando que 
Paulo passava bem.

A filha dele, Tainara Oliveira, 
afirmou que muitas vezes ia até 
o Hospital Salgado Filho para 
levar roupa de cama limpa e 
ainda pegavam lençol sujo, le-
vava para casa, lavava e devol-
via para o hospital.

A mulher de Paulo diz que sou-
be da morte do marido quando foi 
levar o filho, que estava passando 
mal, ao hospital. Ao chegar na uni-
dade, Tainara disse que resolveu 
tentar ver o pai.

"Entrei lá, olhei leito por leito e 
ele não estava lá. Aí, a enfermeira 
falou: você vai na recepção e pede 
para puxarem o nome dele para 
saber onde ele está. Quando fui à 
recepção, ele não estava mais no 
sistema. E aí fiquei preocupada", 
disse a filha de Paulo.

Foi então que ela descobriu 
que o pai havia morrido no dia 1° 
de julho. Além disso, a filha desco-
briu que Paulo também só havia 
sido enterrado mais de um mês 
depois de declarado o óbito.

"Eu recebi várias mensagens 
dizendo que ele estava bem, 

A pandemia do coronavírus 
fez o número de desempre-
gados no Brasil aumentar em 
20,9% entre maio e julho. É o 
que apontam os dados divulga-
dos nesta quinta-feira (20) pelo 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

Além do aumento do desem-
prego, a pesquisa mostrou que:

Caiu em 3,5% o número de 
trabalhadores ocupados na 
comparação com maio

O país perdeu 1,9 milhões 
de trabalhadores informais em 
três meses

Houve queda de 42,6% no 
número de trabalhadores afas-
tados devido ao isolamento 
social

3,2 milhões de trabalhadores 
afastados ficaram sem remune-
ração em julho

De acordo com o levanta-
mento, o país encerrou o mês 
de julho com 12,2 milhões de 
desempregados, cerca de 2,1 
milhões a mais que o registra-

do em maio, quando somavam, 
aproximadamente, 10,1 milhões 
de pessoas.

Com isso, a taxa de desem-
prego passou de 12,4% em ju-
nho para 13,1% em julho.

Ainda segundo o levanta-
mento, o número de trabalha-
dores ocupados teve queda de 
3,5% entre maio e julho, pas-
sando de 84,4 milhões para 81,4 
milhões. Ou seja, em três meses 
caiu em 2,9 milhões o número 

Bolsonaro diz que será 'impossível governar o 
Brasil' se Câmara permitir reajuste a servidores

Desemprego diante da pandemia tem alta 
de 20,9% entre maio e julho, aponta IBGE O presidente Jair Bolsonaro 

afirmou nesta quinta-feira que 
será "impossível governar o Bra-
sil" se a Câmara seguir o Senado 
e derrubar o veto que impedia o 
reajuste do salário de servidores 
públicos até 2021. Segundo Bol-
sonaro, a medida teria um custo 
de R$ 120 bilhões.

— Ontem o Senado derrubou 
um veto que vai dar um preju-
ízo de 120 bilhões para o Brasil. 
Então, eu não posso governar o 
país. Se esse veto for mantido na 
Câmara, é impossível governar o 
Brasil. É impossível — disse Bol-
sonaro a apoiadores, na saída do 
Palácio da Alvorada.

Para evitar uma derrota na Câ-
mara, o governo conseguiu adiar 
para a tarde desta quinta-feira a 
votação do veto na Casa, que es-
tava prevista inicialmente para 
esta noite.

Por meio da assessoria de 
imprensa, o Ministério da Eco-
nomia disse que está "muito 
preocupado com a possível der-
rubada do veto e com as pos-
síveis consequências para as 
contas públicas, em especial de 
estados e municípios". A pasta 
disse que estar "junto (à) Câmara 
dos Deputados tentando manter 
ponto tão importante para a saú-
de das contas públicas".

FIla em agência de empregos. Está cada vez mais dificil

Presidente questionou  a viabilização de governar o Brasil

Foto: Antonio Scorza

Foto: AFP

estava estável. Mas aí, não foi 
nada disso. Eu cheguei aqui e 
vi. Lá no caderno tá escrito que 
ele morreu dia 1º do 7 de 2020 e 
foi enterrado dia 5 do 8 de 2020. 
Um mês e quatro dias pra ser 
enterrado. E aí, até agora, eu não 
entendi quem enterrou, como 
que enterrou porque os docu-
mentos dele todinhos estão co-
migo", disse Tainara.

A família não sabe por quem 
Paulo César foi enterrado. Apenas 
descobriram que o homem foi 
sepultado no Cemitério de Inhaú-
ma, na Zona Norte.

Direção do hospital diz não 
ter conseguido contato

A direção do Salgado Filho ale-
ga que não conseguiu contato por 
telefone com a família de Paulo 
César para informar sobre morte 
do homem. Por isso, a administra-
ção afirmou ter enviado um tele-

de pessoas ocupadas no merca-
do de trabalho.

O levantamento foi feito por 
meio da Pnad Covid19, ver-
são da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contí-
nua realizada com apoio do Mi-
nistério da Saúde para identifi-
car os impactos da pandemia 
no mercado de trabalho e para 
quantificar as pessoas com sin-
tomas associados à síndrome 
gripal no Brasil.

grama para os parentes do pacien-
te no mesmo dia do óbito.

"O telegrama é enviado quan-
do a unidade não consegue fa-
zer contato por telefone. A uni-
dade constatou também que o 
nome do paciente não consta 
mais na planilha diária de in-
formação aos familiares desde a 
data do óbito", disse, em nota, a 
unidade de saúde.

O Salgado Filho acrescentou 
que está investigando a infor-
mação de que a família teria re-
cebido boletins diários sobre o 
estado de saúde de Paulo César. 
"A direção garante que tudo será 
investigado, inclusive se houve 
algum reconhecimento do cor-
po", diz no texto.

'Protocolos foram
 seguidos', diz diretora

Sobre o caso, a diretora-geral 
do hospital, Carla Cantisano, dis-

se que todos os protocolos foram 
seguidos. Ela afirmou que a equi-
pe do Salgado Filho tentou entrar 
em contato com o telefone cadas-
trado no momento da internação, 
mas não houve retorno.

"[Então] Foi enviado um te-
legrama no mesmo dia do óbito 
para o endereço cadastrado. Os 
Correios tentou entregar esse tele-
grama quatro vezes, sem sucesso", 
alegou a Cantisano.

Sobre a identificação de Paulo 
César, a diretora afirmou que o 
procedimento foi realizado pelo 
Detran do Rio de Janeiro, que te-
ria ido à unidade de saúde e fez a 
papiloscopia no corpo do homem.

"Nós fizemos o registros, como 
manda a lei, dentro do prazo, e 
quando expirou o prazo do sepul-
tamento, nós realizamos o sepul-
tamento porque a gente precisava 
fazer os procedimentos correta-
mente", afirmou a diretora.

Saúde do Rio abre sindicância sobre 
morte de paciente; família diz ter sido 
comunicada 50 dias após o óbito

Família diz que soube da morte de parente 50 dias depois e não sabe quem autorizou enterro



s dificuldades 
em ter de fre-
quentar escola 
ou universida-
de, de modo 
presencial ou 
remoto, fize-
ram com que 
8,7 milhões 
de estudantes 
não tivessem 

nenhuma atividade esco-
lar em julho. Os dados são 
da Pnad Covid, divulgada 
nesta quinta pelo IBGE. É 
a primeira vez que o IBGE 
pergunta sobre educação 
dentro da pesquisa realiza-
da para medir o impacto na 
pandemia na vida dos bra-
sileiros. A faixa etária con-
siderada contempla alunos 
de 6 até 29 anos.

Ao todo, 19,1% dos estu-
dantes não tiveram aula no 
mês. No sentido contrário, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSPesquisa

A
72% dos alunos, ou 32,6 mi-
lhões, tiveram atividades no 
período. O restante, o equiva-
lente a 8,9%, estava de férias 
no período.

Segundo Maria Lucia Viei-
ra, coordenadora da pesquisa 
do IBGE, os dados mostram 
profundas desigualdades re-
gionais. No Norte, quase 40% 
dos estudantes do ensino fun-
damental e quase metade dos 
do ensino médio ficaram sem 
atividades escolares em julho.

Por outro lado, no Sul, 
91,7% dos que estavam no 
fundamental e quase 90% das 
do ensino médio realizaram 
atividades escolares.

Além disso, os números 
indicam uma desigualdade 
por renda:

— Quanto menor a renda 
da família, maior o percen-
tual de estudantes que não 
tiveram atividades escolares 

8,7 milhões de estudantes 
não tiveram aula em 
julho, aponta IBGE

durante a pandemia — obser-
va Maria Lúcia.

Levantamento feito pelo 
GLOBO mostrou que, depois 
de cinco meses da interrup-
ção das aulas, dos 17 estados 
que responderam aos ques-
tionamentos da reportagem, 
apenas cinco financiam o 
acesso à internet para os 
alunos: Espírito Santo, Ma-

ranhão, Paraíba, Minas Ge-
rais e São Paulo.

Ou seja, embora os outros 
estados disponibilizem mate-
rial on-line, não há o custeio 
do acesso para os estudantes, o 
que faz com que pelo menos 5,7 
milhões de alunos tenham que 
arcar com os custos de internet 
para estudar na escola pública.

Na tentativa de aumentar as 

desigualdades, o Ministério da 
Educação anunciou que dispo-
nibilizará internet para cerca 
de 400 mil estudantes em si-
tuação de vulnerabilidade das 
instituições federais de ensino.

Segundo o MEC, há 900 mil es-
tudantes em situação de vulnerabi-
lidade na rede federal, o que inclui 
das universidades, os institutos fe-
derais e os colégios Pedro II.

Foto: Raphael Alves/Agência O Globo

A pandemia do Coronavírus fez paralisar todas as instituições de ensino
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A V Conferência de Cultu-
ra de Belford Roxo elegeu no 
último sábado (15/08) o novo 
Conselho Municipal de Polí-
ticas Públicas de Cultura para 
o biênio 2020/2021. O evento 
aconteceu na Casa de Cultura, 
no bairro Nova Piam, elegen-
do 15 conselheiros titulares e 
15 suplentes representantes 
da sociedade civil, institui-
ções culturais e poder execu-
tivo. O encontro comandado 
pela secretária municipal de 
Cultura, Taís Nunes, contou 
com a participação de artistas 
de várias áreas, como, artes 
cênicas, danças, literatura, 
artesanato, cultura popular, 
matriz africana, entre outros. 
Todas as medidas sanitárias 
foram tomadas com medição 
de temperatura, aplicação de 
álcool gel e distanciamento 
demarcado para que o evento 
fosse realizado em segurança.

“O novo conselho tem uma 
participação importante no 
desenvolvimento da Cultura 
em nosso município com uma 
diversidade de projetos aten-

dendo todas as áreas da Cul-
tura, trazendo também uma 
maior organização e transpa-
rência nas políticas públicas 
de Cultura” disse a secretária 
Taís Nunes.

O Plano Municipal de Cul-
tura também foi destacado 
pela secretária Taís Nunes 
como um marco do municí-
pio na diversidade de gêneros 
culturais. O Plano representa 
a política de gestão cultural 
de uma cidade. Nesse docu-

Prefeitura de Nilópolis executa 
reforma em rua do shopping

Belford Roxo elege os novos conselheiros da Cultura
A Prefeitura de Nilópolis, 

por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Obras, realizou 
uma reforma na rua Alfredo 
Gonçalves Figueira, entre a 
avenida Mirandela e a Alber-
to Teixeira da Cunha, mais 
conhecida como a rua do Sho-
pping, garantindo segurança e 
acessibilidade aos pedestres.

A reforma teve como ob-
jetivo reestruturar a recu-
peração e troca dos pisos 
intertravados e de concreto, 
removendo os obstáculos 
para assegurar o ideal escoa-

mento das águas pluviais e a 
circulação de pedestre. Além 
disso, foi feita a instalação de 
oito bancos de concreto com 
assento de madeira e plantio 
de 12 palmeiras.

Foram Instalados equipa-
mentos urbanos, delimitan-
do as áreas de passeio, ser-
viço e acesso às edificações, 
assegurando também aces-
sibilidade, especialmente 
para os portadores de neces-
sidades especiais, incluin-
do itens exigidos pela NBR 
9050/2004.O presidente da Câmara do Rio, Jorge Felippe

Foto: Renan Olaz / Divulgação / CMRJ

mento estão as ações que 
se pretende desenvolver. O 
plano promove a igualdade 
de oportunidades e a valo-
rização da diversidade das 
expressões e manifestações 
culturais. “Sem dúvida o Pla-
no Municipal de Cultura é um 
avanço nunca visto anterior-
mente em nosso município”, 
ressaltou Taís Nunes. Nos 
próximos dias será marcada a 
cerimônia de posse dos novos 
conselheiros.

Foto: Reginaldo Pimenta



oliciais da 
D e l e g a c i a 
E s p e c i a l 
de Aten-
dimento à 
Mulher da 
Zona Oeste 
( D e a m - O -
este) pren-
deram em 
f l a g ra nt e , 

na noite desta quarta-feira, 
o eletricista Bruno Silva, de 
35 anos, que agrediu violen-
tamente a ex-mulher, uma 
dona de casa de 45, em Sepe-
tiba. Ele deu vários socos no 
rosto dela, fazendo com que 
ela ficasse com muitos hema-
tomas e levando pontos no 
nariz e na orelha.

De acordo com a delegada 
Mônica Areal, titular da De-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência

P
am-Oeste, o casal viveu junto 
por três anos e terminou a re-
lação no ano passado. O eletri-
cista não aceitava o fim do ca-
samento e desde então vinha 
fazendo várias ameças a ex.

"Ela procurou a delegacia 
ontem, dizendo que estava 
em casa à tarde, quando rece-
beu várias mensagens dele di-
zendo que a amava e que esta-
va indo encontrá-la. Ao chegar 
lá, ele já começou a agredi-la 
violentamente", conta a dele-
gada.

Também no depoimento, a 
dona de casa disse que duran-
te as agressões, o ex foi até o 
quintal e pegou um pedaço de 
madeira. Quando voltou para 
dentro da casa, ele viu que 
ela estava quase desacordada, 
totalmente ensanguentada, 

Dona de casa leva vários 
pontos no rosto após ser 
agredida pelo ex em Sepetiba

A Polícia Civil abriu um in-
quérito para apurar imagens 
divulgadas nesta quarta-feira 
de homem sendo agredido 
por dois seguranças no esta-
cionamento do mercado As-
saí, em Jacarepaguá, na Zona 
Oeste do Rio. O caso aconte-
ceu na tarde desta terça-feira 
e segundo a rede de super-
mercado, o rapaz teria tenta-
do furtar uma pessoa e estava 
armado com duas facas.

No vídeo, gravado por clien-
tes que estavam no supermer-
cado, dois homens aparecem 
chutando o homem, que já es-
tava imobilizado no chão. 

A Polícia Civil abriu um in-
quérito para apurar imagens 
divulgadas nesta quarta-feira 
de homem sendo agredido 
por dois seguranças no esta-
cionamento do mercado As-
saí, em Jacarepaguá, na Zona 
Oeste do Rio. O caso aconte-
ceu na tarde desta terça-feira 
e segundo a rede de super-
mercado, o rapaz teria tenta-
do furtar uma pessoa e estava 
armado com duas facas.

No vídeo, gravado por clien-
tes que estavam no supermer-
cado, dois homens aparecem 
chutando o homem, que já es-
tava imobilizado no chão. 

De acordo com a 32ª DP 
(Taquara) foi instaurado in-
quérito policial para apurar as 
imagens e o gerente e alguns 
funcionários do setor de se-
gurança já foram ouvidos. Os 
agressores já foram identifica-
dos e intimados para prestar 
depoimento.

Segundo a delegada Caroli-
na Salomão, titular da unida-
de, a apuração inicial apontou 
que um dos agressores seria 
prestador de serviço de segu-
rança privada do estabeleci-
mento e o outro funcionário 
do local e teriam detido o jo-
vem em flagrante na posse de 
mercadorias supostamente 
furtadas do mercado.

Ainda segundo Carolina, 
neste caso, eles deveriam ter 

garantido a integridade física 
do jovem detido já que ele se 
encontrava completamente 
imobilizado. A delegada escla-
rece que nesse cenário, a hi-
pótese inicial é de que as ima-
gens retratariam a prática de 
crime de tortura, com pena de 
dois a oito anos de reclusão.  

Em nota, o Assaí informou 
que "a atitude agressiva de-
monstrada nas imagens está 
em total desacordo com os 
procedimentos da rede" e que 
um dos homens que aparece 
na gravação é funcionário de 
uma empresa terceirizada e 
foi imediatamente desligado 
do quadro de vigilantes. O ou-
tro homem é funcionário da 
loja e foi afastado até a finali-
zação da apuração interna.

Polícia investiga caso de homem agredido por 
seguranças em supermercado na Zona Oeste

largou o pedaço de pau e saiu 
correndo. O eletricista ainda 
quebrou o celular dela.

Depois das agressões, a mu-
lher procurou socorro no Hos-
pital Municipal Pedro II, onde 
recebeu os pontos no rosto. Ela 
terá que voltar à unidade para 

uma avaliação com um buco 
maxilo, que vai atestar a gravi-
dade das lesões.

Bruno foi preso no Largo do 
Cristiano, em Santa Cruz. Mo-
mentos antes, ele estava em-
briagado na casa de uma mu-
lher. O agressor foi levado para 

a Deam-Oeste, onde foi atuado 
por lesão corporal pela Lei Ma-
ria da Penha.

"Ela estava bem machucada 
mesmo. Ele é muito violen-
to e ela tem muito medo dele. 
Achava que ele não ia ser preso 
nunca", lamenta Areal.

Suspeito de pedofilia é preso em Santíssimo; polícia 
chegou a ele durante investigação sobre alemão

Um suspeito de pedofilia foi 
preso em flagrante, na noite des-
ta quarta-feira, em Santíssimo, 
na Zona Oeste do Rio, por poli-
ciais da 35ª DP (Campo Grande). 
Os policiais chegaram a ele du-
rante as investigações sobre ou-
tro suspeito de pedofilia que agia 
na região, o alemão Klaus Berno 
Fisher, que está preso.

De acordo com o delegado 
Luis Maurício Armond, o suspei-
to agia de maneira semelhante 
ao estrangeiro, aliciando meni-
nas menores de idade em troca 
de dinheiro e presentes.

Os policiais, primeiro, estive-
ram num bar, na Rua Libra, onde 

buscaram testemunhas e vítimas 
do suspeito. Eles encontraram 
uma menor que informou que 
o preso, à noite, costumava fe-
char o estabelecimento e recebia 
várias meninas, todas também 
menores de idade, para práticas 
sexuais.

Nesta quarta-feira, por volta 
das 21h40, os agentes voltaram 
à Rua Libra. Durante as buscas, 
eles encontratam uma garota de 
13 anos numa quitinete anexa 
anexa à residência do suspeito. 
De acordo com delegado Luis 
Maurício, o preso disse ter es-
condido a menina quando viu os 
policiais se aproximando.

Homem é agredido no estacionamento do supermercado Assaí, na Zona Oeste do Rio 

O suspeito logo após ser preso

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução
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Bruno Silva foi preso em Santa CruzVítima ficou com várias hematomas no rosto



À disposição Foto: Divulgação

Não foi como 
se eu tivesse 
decidido escre-
ver uma mú-
sica chamada 
'Superman'" , 
disse Keith Ur-
ban, quatro ve-
zes vencedor 

do GRAMMY®. Mas ele escre-
veu, e atenção: ouça calçando 
sapatos confortáveis. É a músi-
ca mais contagiante que Urban 
já lançou, repleta de energia e 
vitalidade. "Superman" marca o 
terceiro de uma série de lança-
mentos mensais que preparam 
o público para o seu próximo 
álbum, “THE SPEED OF NOW 
Part 1”, previsto para o dia 18 de 

setembro. Junto  com a faixa, 
ficou disponível o videoclipe 
de “Superman”, que apresenta 
Keith Urban de um jeito dife-
rente, como um personagem 
desenhado à mão e animado 
em um flipbook. 

Sobre a canção, Urban ex-
plica que é uma música escrita 
especificamente com vários lu-
gares em mente, mas pensada 
metaforicamente. 

Urban tem usado constante-
mente sua arte e sua curiosida-
de musical para unir aquilo que 
pode parecer não andar bem 
junto e "Superman" não é exce-
ção. Embora poucos pudessem 
imaginar o trio de dance/eletrô-
nica/pop de produtores Cap-

Lançamento da 
nova música 
“Superman”

tain Cuts, um dos compositores 
mais requisitados da música 
country de Nashville, Craig Wi-
seman, e o fenômeno Andyma-
tion, que ficou conhecido por 

N

DA REDAÇÃO contato@jornalpovo.com.br

suas animações em flipbook, no 
YouTube, se envolveram juntos 
na criação de uma música de Ke-
ith Urban, o projeto funcionou 
perfeitamente. É o ingrediente 

principal que, quando combina-
do com sua curiosidade musical, 
ajuda a entender o motivo pelo 
qual Urban é um dos artistas 
mais respeitados do mundo.
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CCulturando ulturando 

A cantora e compositora Luísa 
Sonza, um dos principais nomes 
da música pop do país, lançou 
mais um single que tem tudo para 
ser um grande sucesso: “TOMA”, 
em parceria com Mc Zaac, um dos 
nomes em forte ascensão do ce-
nário do funk atual. 

O single conta com uma batida 
de pop funk para lá de sensual. 
Envolvente, a letra fala sobre rela-
cionamento amoroso e traz toda 
a graça e ritmo que contagiam a 
cada toque. Ouvir ela e ficar para-
do, é impossível.

Já, o clipe da canção é dirigido 
por João Monteiro, da produtora 
OS PRIMOS, e codirigido por Lu-
ísa. O roteiro conta com diversas 
referências dos anos 80 e do 
universo gym, o que faz do con-
teúdo audiovisual algo único. 
Com pegada contemporânea e 
jovem, o clipe foi gravado num 
cenário de academia. As cores 
que remetem à cultura pop dão 
um ar jovem ao produto. 

Atualmente, Luísa está entre as 
três cantoras pops mais ouvidas 

Luísa Sonza lança “Toma” em feat com Mc Zaac

do Brasil, e vem lançando singles 
que têm feito um grande sucesso 
nacional e internacionalmente.

A última música solo de Lu-
ísa lançada foi “BRABA”, que já 
atingiu só com o clipe mais de 98 
milhões de views no YouTube, 
desde seu lançamento, em março 
deste ano. A música também foi 
a primeira da cantora a atingir o 

topo do Spotify. Além do single, 
Luísa participou recentemente 
do single do cantor Vitão “Flo-
res”, que já conta com mais de 
60 milhões de visualizações só 
no YouTube, e “Não Vai Embo-
ra”, em parceria com o pagodeiro 
Dilsinho, que ficou também entre 
as músicas mais ouvidas do país 
após o lançamento.



elo quarto jogo 
seguido no co-
mando do Fla-
mengo, Domè-
nec Torrent 
não utilizou as 
cinco substi-
tuições permi-
tidas. Questio-
nado sobre o 
assunto após o 

empate em 1 a 1 com o Grêmio, o 
técnico afirmou que não julgou 
necessário efetuar todas as alte-
rações, porque estava feliz com 
os atletas em campo. Foram ape-
nas três mudanças no time, uma 
delas devido a um problema físi-
co de João Lucas.

- Acho que não é obrigatório 
mudar cinco jogadores, especial-
mente quando estou feliz com 
os jogadores que estão jogando. 
Quando mudamos foi porque 
João teve um problema na per-
na. Depois, foi tudo muito rápido 
e eu só queria trocar dois ou três 
jogadores no máximo.

- Eu entendo isso, mas 
quando as pessoas perguntam 
isso, eu posso perguntar: que 
mudanças vai fazer? Porque 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

P
eu estava contente com os za-
gueiros, com os volantes, queria 
jogar com dois pontas abertos, 
e jogamos com Vitinho e Bruno 
abertos. Arrascaeta no meio, ele 
não é tão defensivo quanto o 
Gerson, mas tem o último passe 
muito bom. Queria jogar desta 
maneira. Claro que posso fazer 
cinco mudanças, mas muitas ve-
zes você não precisa - justificou.

Para Dome, o maior problema 
neste início de trabalho tem sido 
a falta de tempo para treinar. Ele 
citou o fato de ter jogado duas 
partidas fora recentemente, o 
que diminuiu ainda mais a agen-
da para atividades.

- Futebol não é acender e apa-
gar luz. Precisamos de tempo e 
de treino. Estivemos voando por 
cinco dias. O treino é recuperação, 
um pouco tático, e jogo. Não é fácil 
compreender tudo isso. Mas pre-
cisamos de tempo.

- Na competição você joga a 
cada dois, três dias. Precisamos 
treinar fisicamente, tecnicamente 
bem. Não sei dizer com exatidão 
quando vamos jogar perfeita-
mente. Quero jogar perfeitamen-
te no próximo jogo, mas estamos 

Dome lamenta falta de treinos 
e explica substituições: "Não é 
obrigatório mudar 5 jogadores"

Foto: André Durão

Domènec Torrent, durante empate entre Flamengo e Grêmio

jogando uma competição que 
não é normal. Não só aqui no Bra-
sil, mas no mundo. Temos uma 
torcida especial, uma das melho-
res do mundo. Com a torcida so-
mos muito mais fortes. A torcida, 
só por ela, ganha sete, oito pontos 
por ano. Esta temporada é muito 
especial para todos. Não posso 
dizer com segurança que vamos 
jogar muito bem em 10 dias, por-
que precisamos de tempo. Não é 
desculpa, mas é uma realidade. 
Não estamos treinando.

Confira outros tópicos da 
coletiva de Dome:

Estratégia contra o Grêmio
- Tivemos muitos problemas. 

Mas nós preparamos um jogo 
distinto. Eles marcam de forma 
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individual, sabíamos disso. Que-
ríamos fazer muitos movimentos 
e não jogar no pé. Preparamos um 
jogo para deixar Gabi e Bruno den-
tro para atacar espaços. Arrascaeta 
e Everton jogando de fora para 
dentro e fazendo movimentos para 
criar espaços. Jogamos muito ao pé.

- Precisamos jogar com mais 
mobilidade. Talvez as pessoas 
confundam o jogo de posição. 
Não gosto de tocar a bola por tocar. 
Quero que em cada área do campo 
haja jogadores, mas que tenham 
mobilidade e ataquem espaços. 
Nós preparamos isso, mas não é 
fácil. Eles se defenderam muito 
bem, mas temos que melhorar. 
Não gosto quando atacamos do 
lado direito e terminamos do lado 
direito. Temos que fazer muito 

mais movimentos e vamos traba-
lhar para isso.

Saída de Everton Ribeiro
- Ele estava bem. Mas eu pre-

cisava abrir o campo. Para abrir 
o campo prefiro jogar com joga-
dores rápidos. Everton joga bem 
entre linhas, mas quando se quer 
jogar com 4-2-4, as qualidades de 
Vitinho e Bruno são outras. Estou 
muito feliz com Everton, mas você 
precisa fazer uma mudança tática 
e mudar rapidamente e decidir ra-
pidamente que jogadores são me-
lhores para nós. Estava feliz com 
Everton e Arrasca, mas quando 
você quer fazer uma variante táti-
ca, estamos buscando jogadores 
desta qualidade. Bruno pode jogar 
aberto, Vitinho também.


