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 2.908.848 3.717.995 106.678 216.675
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Rio volta a registrar alta 
nos números de casos e 
mortes por covid-19

Rio de Janeiro 
tem uma das 
piores estatís-
ticas do mun-
do sobre os 
números de 
casos e mortes 
por covid-19. 
Levantamen-
to do grupo 
C o v i d - 1 9 
Analytics, for-

mado por especialistas da PUC-Rio 
e da Fundação Getulio Vargas (FGV), 
mostra que, se o Estado fosse um 
país, ficaria em segundo lugar no 
número de óbitos por milhão de ha-
bitantes. Estaria atrás apenas de San 
Marino, na Europa.

Para fazer essa comparação, 
os pesquisadores consideraram 
o mesmo dia epidemiológico, 
no caso, o de número 156. Calcu-
lando o número de mortes por 

O
milhão de habitantes, San Mari-
no registra 1 237, seguido do Rio 
de Janeiro, com 884; da Bélgica, 
com 851; do Peru, com 808; e da 
Espanha, com 609.

Com 15.560 óbitos con-
firmados desde o início da 
pandemia, o Estado do Rio se 
equipara às regiões que foram 
mais duramente atingidas pela 
infecção, como a Lombardia, 
na Itália, que registrou 16.857 
mortes. Nova Jersey, nos Esta-
dos Unidos, tem 15 953 mortes 
e, Nova York, 32.891.

Uma tendência de estabili-
zação e até mesmo de queda 
nos números de casos e óbitos 
era sentida logo no começo do 
mês de agosto. Mas a situação 
mudou. A média móvel (soma 
semanal dos pacientes, dividi-
da por sete e atualizada diaria-
mente,) de infectados pelo vírus 

O Brasil tem 117.996 mortes 
por coronavírus confirmadas 
até as 13h desta quinta-feira (27), 
segundo levantamento do con-
sórcio de veículos de imprensa 
a partir de dados das secretarias 
estaduais de Saúde.

Desde o balanço das 20h de quar-
ta-feira (26), atualizaram seus dados: 
BA, CE, DF, GO, MG, PE, RN e RR.

Veja os números 
consolidados:

117.996 mortes confirmadas
3.731.022 casos confirmados
Na quarta-feira, às 20h, o balan-

ço indicou: 117.756 mortes, 1.090 
mortes confirmadas em 24 horas. 
Com isso, a média móvel de no-
vas mortes no Brasil nos últimos 
7 dias foi de 938 óbitos, uma varia-

ção de -5% em relação aos dados 
registrados em 14 dias.

Em casos confirmados, eram 
3.722.004 brasileiros com o novo 
coronavírus desde o começo da 
pandemia, 47.828 desses confir-
mados no último dia. A média mó-
vel de casos foi de 37.370 por dia, 
uma variação de -16% em relação 
aos casos registrados em 14 dias.

Casos e mortes por coronavírus no Brasil 
acompanha o ritmo do Rio de Janeiro

Rio tem uma das piores estatísticas do mundo sobre os números de casos e mortes por covid-19

aumenta há nove dias consecuti-
vos. Na capital, onde a tendência 
de elevação começou um pouco 
antes, a média saltou de 374 para 
808, entre 9 e 23 de agosto,um 
aumento de 116%.

O número de óbitos, que 
também vinha caindo, está re-
gistrando aumento há seis dias 
seguidos. Na última terça-feira, 
a média móvel registrada era de 
119 óbitos por dia, um aumento 
de 89% em relação a duas sema-
nas antes.

Um outro parâmetro impor-
tante veio do Grupo de Trabalho 
Multidisciplinar sobre a Covid-19 
da UFRJ. Segundo um novo le-
vantamento, na última semana 
o índice de transmissão do vírus 
na cidade do Rio aumentou. O 
"R", como é chamado pelo espe-
cialistas, passou de 1,14 para 1,18. 
Ou seja, 100 pessoas infectadas 
podem contaminar outras 118. O 
ideal para a estabilização e queda 
de uma epidemia seria um R me-
nor que 1.

O governo do Estado e a Prefei-
tura dizem, no entanto, que a alta 
nos casos e óbitos seria um reflexo 
da aplicação dos novos parâmetros 
de registro de casos do Ministério da 
Saúde e do atraso nas notificações.

O registro de casos de infecção pelo 
SARS-CoV-2 só era feito mediante do 
teste molecular (PCR) positivo. Desde 
o início deste mês, no entanto, os crité-
rios são mais abrangentes, e incluem 
também exames de imagem e avalia-
ções clínicas, o que teria aumentado o 
número de diagnósticos.

117.665

(Às 8h, o consórcio divulgou a 
primeira atualização do dia, com os 
seguintes números: 117.789 mortos 
e 3.722.421 casos confirmados.)

Brasil, 26 de agosto
No total, 5 estados apresenta-

ram alta de mortes: RJ, GO, AP, TO 
e BA.

Em relação a terça (25), MT 
estava com a média de mortes 
em estabilidade e, hoje, apre-
senta queda. Veja os números 
dos estados:

Subindo: RJ, GO, AP, TO e BA.
Em estabilidade, ou seja, o nú-

mero de mortes não caiu nem su-
biu significativamente: RS, MG, SP, 
DF, MS, PA, RO, PB e RN.

Em queda: PR, SC, ES, MT, AC, 
AM, RR, AL, CE, MA, PE, PI e SE.

Essa comparação leva em conta 
a média de mortes nos últimos 7 
dias até a publicação deste balanço 
em relação à média registrada duas 
semanas atrás (entenda os critérios 
usados pelo G1 para analisar as ten-
dências da pandemia).
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M i n i s t é r i o 
Público do 
Estado de 
Goiás (MP-
-GO) atu-
alizou os 
valores re-
l a c i o n a d o s 
à movimen-
tação na 
Associação 
Filhos do 

Pai Eterno (Afipe) nos últimos 
nove anos. Entre entradas e 
saídas, o montante chega a R$ 
2,2 bilhões. Conforme a pro-
motoria, grande parte é fruto 
de 1,2 mil transações imobili-
árias, como a compra de mais 
de 50 fazendas. Uma delas 
custou R$ 90 milhões.

A entidade é alvo da Opera-
ção Vendilhões, deflagrada pelo 
MP-GO, que apura desvio de R$ 

O
120 milhões de doações feitas 
por fiéis. A Afipe é responsável 
pelo Santuário Basílica de Trin-
dade. Fundador da associação, 
padre Robson também é inves-
tigado e se afastou das funções 
temporariamente. Ele nega 
qualquer irregularidade.

De acordo com o promotor 
de Justiça Sebastião Marcos 
Martins, o material apreendido 
durante o cumprimento dos 16 
mandados de busca ainda não 
foi periciado. Entre os itens es-
tão documentos e equipamen-
tos eletrônicos, inclusive, um 
celular e um computador do 
padre Robson.

O promotor afirma que, por 
isso, ainda não é possível esti-
pular o patrimônio total da Afi-
pe, mas a operação já conseguiu 
descobrir quando a entidade 
movimentou.

Uma funcionária de uma 
loja do Shopping Leblon, na 
Zona Sul do Rio, denuncia 
que a gerente dela a chamou 
de escrava. Ou seja, mais um 
caso de racismo. Janine de 
Oliveira Monteiro, de 27 anos, 
trabalhava como estoquista 
na loja Rosa Chá.

"Ela apontou para mim e 
me chamou de escrava, como 
se fosse algo natural. Resolvi 
denunciar porque não pode-
mos mais aceitar isso. É hora 
de abrir a boca e expor o ra-
cismo", desabafou Janine.

A denúncia foi publicada 
na quarta-feira (26) no Jor-
nal Extra. Janine disse que as 
ofensas da gerente acontece-
ram no dia 14 de julho, duran-
te uma reunião de trabalho, 
na frente de outros colegas.

"Estávamos conversando, 
eu e outro colega de trabalho, 
sobre uma receita de bolo de 
chocolate chamado de 'Nega 
maluca' quando ela começou 
a abordar temas de judeus e 
escravos, algo que nada tinha 
a ver com o assunto. Num de-
terminado momento, ela me 
usou como exemplo e disse 
"assim como você, escrava". 
Foi horrível. Custei a acreditar 
que ela estava me chamando 
dessa forma", disse Janine.

Ela disse que registrou o 
caso na 14ª DP (Leblon), que 
fica em frente ao shopping. A 
polícia disse que as investiga-
ções estão em andamento e os 
envolvidos estão sendo chama-
dos para prestar depoimento.

Segundo o Instituto de 
Segurança Pública, 33.933 
ocorrências por injúria, que 
incluem injúria racial, foram 
registradas no ano passado 
em todo o estado. Já os casos 
de preconceito por cor, raça, 
etnia, religião ou procedência 
nacional foram 114, em 2019. 
Um aumento de quase 60% 
em comparação com 2018.

A Restoque, companhia 
responsável pela loja Rosa 

Imagens mostram assassinos de irmão de 
vereador morto a tiros em Duque de Caxias

Funcionária de loja do Shopping Leblon diz que foi chamada 

A polícia já tem imagens do 
momento em que o irmão do ve-
reador André do Adriano (Patriota), 
Mauro Koppe Nogueira, foi assas-
sinado no último dia 21. Alguns re-
gistros estão circulando nas redes 
sociais e mostram que pelo menos 
dois homens armados abordaram 
o empresário, que estava dentro do 
carro. Mauro reage e é alvejado.

Ele foi morto na Rua Pati do Al-
feres, no bairro do Gramacho, em 
Duque de Caxias.

O Portal dos Procurados divul-
gou um cartaz para ajudar a Dele-
gacia de Homicídios da Baixada 
Fluminense (DHBF) com informa-
ções que possam levar a identifica-
ção e localização dos envolvidos. 
Quem tiver qualquer informação 
a respeito da identificação e locali-
zação dos envolvidos na morte de 
Mauro Koppe, de 45 anos, pode 
denunciar pelos seguintes canais:

- Whatsapp Portal dos Procura-
dos (21) 98849-6099;

- Pelo Facebook/(inbox), Twitter 
ou Instagram

- Pela mesa de atendimento do 
Disque-Denúncia (21) 2253-1177 ou 
0300-253-1177 , ou

- Pelo aplicativo para celular – 
Disque Denúncia

Em todos os casos o anoni-
mato é garantido e as informa-

ções pertinentes sobre o caso 
serão encaminhadas para DHBF 
que está cuidando do caso e do 
inquérito criminal.

Vídeo mostra desespero 
do irmão

Um vídeo mostra o momen-
to em que o vereador André do 
Adriano (Patriota) viu o corpo do 
irmão, Mauro Koppe Nogueira, ca-
ído no chão, após ser morto a tiros 
durante uma tentativa de assalto. 
Nas imagens, André se desespera, 
chora e chega a abraçar o corpo do 
irmão. Segundo informações de 
testemunhas, Mauro saiu do carro, 
na Rua Pati do Alferes, no bairro 
Gramacho, quando foi alvejado. 
Ele morreu no local.

Vendedora de loja diz que gerente a chamou de escrava

Imagens mostram assassinos de 
irmão de vereador morto a tiros 

Foto: Foto: André Coelho

Foto: Reprodução

Chá, disse que repudia qual-
quer tipo de atitude discrimi-
natória e que mantém um có-
digo de ética que proíbe esse 
tipo de conduta. Afirmou 
que até esta quinta-feira (27) 
não houve nenhum registro 
do caso no canal confiden-
cial da empresa. A colabora-
dora denunciada foi afastada 
de suas atividades até que os 
fatos sejam apurados.

O Shopping Leblon disse 
que a abordagem relatada 
não condiz com a postura 
adotada pelo empreendi-
mento e que o shopping vai 
reforçar suas orientações de 
boas práticas e conduta entre 
os lojistas.

Afipe movimentou R$ 2,2 
bilhões e comprou mais de 50 
fazendas em nove anos, diz MP

Padre Robson reassume reitoria do Santuário Basílica de Trindade pelos próximos quatro anos em Goiás

"Até novembro de 2018, era R$ 
1,7 bilhão. Pela repercussão que 
o caso deu, os bancos liberaram 
mais um período de movimenta-
ção. Nós conseguimos fechar até 
agosto de 2019, desde 2010, em 
R$ 2,2 bilhões", explica.

Martins salienta que o mar-
co inicial da análise - 2010 
- foi escolhido por ser encon-

trado, a partir deste ano, um 
grande volume de negocia-
ções feitas pela Afipe.

Em nota, a defesa do padre 
disse que teve acesso ao inqué-
rito próprio nesta semana e que 
"tão logo os advogados acessem 
todas as suposições do Minis-
tério Público do Estado de Goi-
ás, as informações necessárias 

serão prestadas e esclarecidas 
ponto a ponto".

Ainda conforme o comuni-
cado, "o padre Robson é o maior 
interessado na verdade e na 
transparência. A defesa aguarda 
e insiste com o Ministério Públi-
co para que ele seja ouvido, o que 
não aconteceu nem foi agenda-
do" até esta quinta-feira (27).
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Tribunal Su-
perior Elei-
toral (TSE) 
m a r c o u 
para a ma-
nhã desta 
s ex t a - f e i ra 
o julgamen-
to de uma 
c o n s u l t a 
protocolada 

pelo PSOL questionando a le-
galidade de livemícios — apre-
sentações dos candidatos aos 
eleitores junto com artistas 
por meio de shows, lives elei-
torais, não remunerados e rea-
lizados em plataforma digital. 
O partido estuda a possibilida-
de de fazer um evento nesse 
formato em apoio à candida-
tura de Guilherme Boulos e 
Luiza Erundina à prefeitura de 
São Paulo.

No parecer do Ministério 
Público Eleitoral (MPE) sobre 

O
o caso, o vice-procurador-ge-
ral eleitoral, Renato Brill de 
Góes, defendeu que a iniciati-
va se assemelha aos showmí-
cios, prática vedada pela Lei 
das Eleições. "A política, em-
bora intrinsecamente ligada à 
arte, precisa ser propositiva, 
crítica, e não meramente asso-
ciativa (no sentido de associar 
a imagem de um candidato a 
um artista)", escreveu no do-
cumento.

Segundo Brill, embora o 
questionamento do PSOL seja 
referente a apresentações re-
alizadas sem remuneração, 
"a vinculação de candidatos a 
artistas de renome ocorreria 
mais uma vez, sem que se tu-
telasse o efetivo debate políti-
co e a apresentação de propos-
tas ou planos de governo, o 
que o próprio dispositivo legal 
veda e busca evitar".

A produtora Paula Lavigne, 

uma das defensoras do livemí-
cio em apoio a Boulos, afirmou 
em uma rede social que a equi-
paração entre comícios online 
e showmício é confusa.

"Agora, a impressão que 
eu tenho é que vai criar uma 
confusão, porque podia sem-
pre em programa de TV, né? 
Então, assim, como você vai 
saber o que é livemício, o que 
é programa de TV?", afirmou, 
em vídeo com Caetano Velo-
so, seu marido.

Em seguida, o cantor 
questionou se um artista 
que declarar apoio político 
durante uma live será proibi-
do de fazer isso porque seria 
livemício. Ele afirmou que a 
eventual proibição é "confu-
sa" e "desnecessária".

"Se na época era abuso 
econômico, porque tinham 
as empresas todas que fecha-
vam mega-shows, hoje dá 
para limitar. Você pode bo-
tar 10% do seu orçamento de 

campanha para showmício", 
acrescentou Lavigne.

Em 2018 o PSOL, o PSB e 
o PT entraram com uma ação 
no STF propondo a liberação 
de showmícios, se a apresen-
tação dos artistas não fosse 
remunerada. A ação está des-
de 2019 com o relator, o mi-
nistro Luiz Fux. Na publica-
ção de Lavigne, ela pede que 
o magistrado receba artistas 
para esclarecer as regras so-
bre o tema.

Livemícios: TSE vai decidir 
hoje sobre shows online 
de apoio a políticos

Guilherme Boulos é candidato do PSOL à prefeitura de São Paulo

A Procuradoria-Geral da Repú-
blica defendeu que o Supremo 
Tribunal Federal (STF) rejeite o 
recurso do Ministério Público do 
Rio de Janeiro contra o foro pri-
vilegiado para o senador Flávio 
Bolsonaro (Republicanos-RJ) no 
caso das rachadinhas.

A decisão de reconhecer o 
foro, questionada pelo MP, é da 
3ª Câmara do Tribunal de Justiça 
do estado. Com isso, as investi-
gações sobre o caso saíram da 
primeira instância.

O parecer da PGR é assinado 
pelo vice-procurador-geral da Re-
pública, Humberto Jacques de 
Medeiros. Agora, o ministro Gilmar 
Mendes, relator no STF, deve levar 
o tema a julgamento na segunda 
turma da Corte. A última palavra 
no caso caberá ao STF.

De acordo com as novas regras 
do foro privilegiado, os processos 
de parlamentares começam na pri-
meira instância quando o suposto 
crime não foi cometido em razão 
do cargo ou em função dele. Mas 
a Procuradoria afirma que não foi 
definido o que acontece no caso 
de "mandato cruzado", quando o 
fato investigado se relaciona a um 

mandato diferente do atual.
A defesa de Flávio alega que 

ele não deixou de ter foro, uma 
vez que passou de deputado esta-
dual para senador, sem intervalo 
entre os cargos.

Para o vice-procurador-geral, 
não há definição "pacífica" no STF 
sobre esse tipo de situação.

“Da mesma forma que não há 
definição pacífica do Supremo 
Tribunal Federal sobre 'manda-
tos cruzados' no nível federal, 
também não há definição de 
'mandatos cruzados' quando o 
eleito deixa de ser representante 
do povo na casa legislativa esta-
dual e passa a ser representante 
do Estado da Federação no Se-
nado Federal (câmara represen-

tativa dos Estados federados)”, 
escreveu Medeiros.

Segundo o vice-PGR, a recla-
mação, ação usada pelo MP do 
Rio, “não pode ser usada para al-
cançar entendimento inédito” no 
STF. Em seu parecer, o vice-PGR 
afirma que a via processual esco-
lhida pelo MP do Rio para tratar 
do assunto não é adequada.

“A reclamação constitucio-
nal não é instrumento destina-
do a fazer tese do porvir (criar 
fonte do direito) no âmbito da 
jurisdição originária do Supre-
mo Tribunal Federal sob pena 
de desvirtuar tanto a sua natu-
reza quanto a competência de 
direito estrito do próprio Supre-
mo Tribunal Federal”.

PGR defende rejeição de recurso contra foro privilegiado 
de Flávio Bolsonaro no caso da 'rachadinha'

Flavio Bolsonaro teve recurso rejeitado

Foto: Reprodução



la morreu 
para salvar 
a vida do 
filho". As pa-
lavras são da 
e s t u d a nt e 
Vânia Brito, 
de 25 anos, 
cunhada de 
Ana Cristi-
na da Silva, 
morta por 

bala perdida ao ficar no meio da 
troca de tiros entre bandidos de 
facções rivais, na noite de quarta-
-feira, na Rua Azevedo Lima, no 
Rio Comprido.

"O filho era o maior amor da 
vida dela. Ela fazia tudo por ele. 
E agora deu a vida para salvá-lo", 
disse Vânia, na tarde desta quin-
ta-feira, no IML.

Vânia relatou que no momen-
to dos tiros, por volta de 19h, Ana 
Cristina estava com o filho, de 3 
anos, a caminho do trabalho, um 
bar na Rua Azevedo Lima.

"No momento dos tiros, pas-
sou uma mulher de carro e pediu 
para ela entrar para se proteger. 
Ela e o filho entraram, mas os 
bandidos atiraram no carro. Ela 
se curvou sobre o filho para pro-
tege-lo e foi morta. A criança ficou 
toda ensanguentada".

Segundo Vânia, o filho pergun-
ta a todo momento que horas a 
mãe vai voltar para casa. "Ele pre-
senciou tudo. E sabe que a mãe 
foi machucada. Ele quer saber 
que horas ela vai voltar do hospi-
tal. Mas ela não volta mais. E não 
sabemos como contar para ele. 
É muito triste. Ele viu a mãe ser 
morta e será um trauma que ele 
vai carregar para o resto da vida".

Vânia contou que Ana Cristina 
estava preparando a festa de ani-
versário do filho, no próximo dia 
11, e já tinha comprado algumas 
coisas para realizar a celebração.

"Mas agora acabou tudo de 
uma hora para a outra".

A família está em contato com 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAmor de mãe

E
Foto:  Estefan Radovicz / Agência O Dia

Vania Brito, cunhada de Ana Cristina da Silva, vítima fatal do tiroteio no Rio Comprido

Acusada de ser a mandan-
te da morte de seu marido, o 
pastor Anderson do Carmo, a 
deputada federal Flordelis dos 
Santos enviou um áudio para 
frequentadores de sua igreja 
em Piratininga, Niterói, na úl-
tima terça-feira. Na gravação, 
a qual o EXTRA teve acesso, a 
parlamentar convoca os fiéis 
para o culto que aconteceria 
naquele dia e defende seu filho 
afetivo, o pastor Carlos, que foi 
preso na segunda-feira acusado 
de envolvimento no assassina-
to de Anderson.

No áudio, Flordelis pede que 
nenhum fiel “dê respostas nas 
redes sociais” e diz que a “ba-
talha” será vencida na oração. 
Carlos era responsável pela filial 
do Ministério Flordelis em Pira-
tininga. Na gravação, a pastora 
diz ainda que é fora da “igreja 
unir forças e clamar”.

“Nada é permanente. Tudo 
vai passar. Já já tudo vai ser es-
clarecido. VocÊs vão acompa-
nhar aí todos os esclarecimen-
tos. Pastor Carlos não tem nada 
a ver com nada, tá bom? É mais 
uma covardia, é mais um tea-
tro desse povo. Mas nós vamos 
vencer essa batalha na oração. 

Ninguém dê resposta nas redes 
sociais. Não vamos brigar. Essa 
briga não é nossa. Essa briga é 
de Deus”, diz Flordelis no áu-
dio enviado.

A deputada também afir-
ma, na gravação, que o pastor 
Gerson Conceição Oliveira es-
tará presente no culto de Pira-
tininga. O pastor, que também 
é filho afetivo de Flordelis, 
está sendo investigado pela 
Delegacia de Homicídios de 
Niterói, São Gonçalo e Itaboraí 
por suspeitas de envolvimento 
na morte de Anderson. Onze 
pessoas já foram indiciadas 
pela polícia e denunciadas pelo 
MP, mas um novo inquérito foi 

aberto para continuar as inves-
tigações sobre o crime.

No áudio, Flordelis não faz 
qualquer comentário sobre so-
bre as acusações do Ministério 
Público estadual e da Polícia Ci-
vil contra ela. As investigações 
concluíram que a deputada foi 
a mandante do assassinato de 
seu marido, o pastor Anderson 
do Carmo. Ela foi denunciada 
à Justiça por cinco crimes. Na 
segunda-feira, equipes da DH 
e do MPRJ prenderam sete en-
volvidos no assassinato, entre 
eles cinco filhos e uma neta 
de Flordelis. A deputada ainda 
não fez qualquer aparição pú-
blica depois da operação.

‘Vamos vencer essa batalha na oração’, 
diz Flordelis em áudio para fiéis de igreja

parentes na cidades natal de Ana 
Cristina, Serra Redonda, na Paraíba. 
Provavelmente o enterro será na ci-
dade natal dela. "Era o desejo dela. 
Voltar para a terra natal". Ana Cristi-
na morava no Rio há sete anos.

Vânia contou que o marido 
de Ana Cristina chegou a ligar 
para os bombeiros. Mas a vítima 
foi socorrida por populares. "Os 
bombeiros demoraram cerca de 
uma hora para chegar. E ela per-
deu muito sangue. Acho que de-
moraram porque os tiros ainda 
estavam intensos", relatou Vânia

Disputa de facções por
 domínio do São Carlos

Na noite de quarta-feira ini-
ciou-se uma disputa entre as 

facções criminosas Comando 
Vermelho (CV) e Terceiro Co-
mando Puro (TCP) pelo domínio 
do Complexo do São Carlos no 
Estácio, região Central do Rio de 
Janeiro, composto pelas comu-
nidades do São Carlos, Mineira, 
Querosene e Zinco, que estavam 
sob o domínio da facção TCP.

Traficantes do Comando Verme-
lho do Morro do Coroa, com apoio 
de comparsas da Rocinha, iniciaram 
a invasão ao Complexo do São Car-
los. Os bandidos fizeram a incursão 
pelo Morro da Mineira e pelo Morro 
do Querosene. Os traficantes do Co-
mando Vermelho gravaram vídeo 
comemorando a invasão, mas se-
gundo informações, o complexo 
de favelas permanece sob o domí-

nio do TCP, segundo informações.

Sequestro
Um homem, identificado como 

Renan Fortunato, entrou em um 
prédio na Rua Aristídes Lobo e 
manteve uma mulher e uma crian-
ça reféns. Ele entrou no prédio por 
volta das 3h desta madrugada ao se 
deparar com a polícia enquanto fu-
gia para o Morro Pavão-Pavãozinho, 
em Copacabana.

O homem se abrigou no apar-
tamento na Rua Aristídes Lobo. 
Quando o bandido entrou na casa, a 
vítima conseguiu gravar uma men-
sagem informando o crime para a 
patroa, que acionou a polícia.

Por volta das 7h da manhã, o 
Bope negociou a rendição

Ex-segurança de Nem da Rocinha, professor de 
artes marciais é preso acusado por homicídio

Policiais civis da Delegacia de 
Homicídios da Capital prende-
ram o homem acusado de parti-
cipar da morte de Marcelo Olivei-
ra de França, em junho de 2017, 
no Cachambi, na Zona Norte do 
Rio. Ex-segurança de Nem da Ro-
cinha e professor de artes mar-
ciais Jorge Luis de Oliveira, de 36 
anos, foi encontrado na manhã 
desta quinta-feira em Três Rios, 
interior do estado. Ele é indicia-
do por ter disparado três vezes 
na cabeça da vítima, segundo 
apontaram as investigações.

Jorge foi segurança do trafican-
te Nem da Rocinha e chegou a ser 
preso, em setembro de 2010. Na 
época, ele tinha dois mandados de 
prisão expedindo, um por tráfico 
de drogas e outro por roubo. Após 
ser liberado, PQD (apelido herda-

do no Exército, de onde desertou) 
passou a dar aulas de boxe, há pelo 
menos oito anos.

Já haviam sido presos Bruno da 
Rocha Barbosa, apontado por tam-
bém participar da execução do cri-
me, e Mário Luís dos Santos Dallio, 
que seria o mandante. Segundo as 
investigações, Mário Luís pediu 
pela morte de Marcelo para que 
ficasse com a propriedade integral 
do Bar do França, estabelecimento 
o qual eram sócios.

O assassinato ocorreu no bar 
em 15 de junho de 2017, um dia 
após a morte do contraventor 
Haylton Escafura num hotel na 
Barra da Tijuca. Ainda é investiga-
da a ligação das duas vítimas, que 
eram amigas, com a hipótese de 
Marcelo trabalhar na contabilida-
de de Haylton.

O cinismo da deputado ultrapassou todos os limites da hipocrisia

Jorge Luis foi encontrado em Três Rios e preso nesta quinta-feira por morte em 2017

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

'Filho era o maior amor da 
vida dela', relata cunhada
 de mulher morta em tiroteio 
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s primeiros 
profissionais 
de saúde 
voluntários 
começaram, 
nesta quin-
ta-feira, a 
p a r t i c i p a r 
dos testes 
de uma va-
cina contra a 
covid-19, em 

Niterói, Região Metropolitana 
do Rio. Através de uma parceria 
entre a prefeitura, o Instituto 
Butantan e a Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz), que coordena 
o estudo da vacina CoronaVac, 
que passa por ensaio clínico e irá 
avaliar a eficácia e a segurança 
da substância contra a doença.

Cerca de 800 pessoas já se 
cadastraram para participar da 
iniciativa e as inscrições perma-
necem abertas.

"Desde o início da pandemia, 
implantamos as medidas e pro-

jetos com base na ciência e nas 
melhores experiências inter-
nacionais para deter o avanço 
da covid-19 em nossa cidade. 
Essas ações, como sanitização 
de comunidades, programas 
de auxílio à população em vul-
nerabilidade social, apoio às 
empresas, testagem massiva e 
construção do Hospital Oceâ-
nico, em conjunto com a cons-
cientização da população, têm 
nos permitido vencer a batalha 
contra o coronavírus" destaca o 
prefeito Rodrigo Neves.

Niterói é a única cidade do 
estado do Rio a participar do es-
tudo, que tem outros 11 centros 
distribuídos pelo país. A Coro-
naVac será testada em nove mil 
voluntários no Brasil e destes, 
cerca de 850 serão da cidade.

"Participar desse projeto é 
muito gratificante para o mu-
nicípio, que está contribuindo 
para o avanço científico. Desde 
o início da pandemia Niterói 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSPassou da hora

O
Foto: Divulgação / Douglas Macedo

Niterói inicia testes da vacina contra covid-19 em voluntários

Hoje,  sexta-feira, 28 de 
agosto, o Prefeito No Seu 
Bairro estará na Praça do 
Exército, no bairro Manoel 
Reis. As senhas serão distri-
buídas a partir das 8 horas 
para os atendimentos.

O Prefeito No Seu Bairro é 
um projeto que consiste em 
ouvir solicitações dos morado-
res e dar pronto atendimento. 
Organizado pelas secretarias 
municipais, o objetivo do pro-
jeto é facilitar alguns serviços 

oferecidos pela Prefeitura de 
Nilópolis.

Confira abaixo os principais 
serviços:

- Orientação para carteira de 
trabalho digital;

- Balcão de empregos;
- Isenções limitadas para 

certidão de nascimento, iden-
tidade e casamento;

- Aferição de pressão e glicose;
- Aferição de temperatura / 

oxímetro;
- Teste rápido para covid-19;

- Programa Saúde da Mu-
lher - marcação de consulta;

- Castramóvel - com agen-
damento;

- Informações para controle 
de Vetores;

- Confecção de credencial 
de estacionamento para ido-
sos e deficientes;

- Orientação Jurídica;
- Orientação bolsa família;
- Orientação Social - CRAS;
- Matrículas para rede mu-

nicipal de ensino.

Prefeito No Seu Bairro acontece hoje em Nilópolis

tomou medidas importantes de 
combate ao novo coronavírus. 
Acreditamos que em breve tere-
mos bons resultados da pesquisa", 
afirma o secretário municipal de 
Saúde, Rodrigo Oliveira.

Uma das voluntárias em Ni-
terói, a médica geriatra Marcel-
le Bastos trabalha na rede pri-
vada na cidade.

"Fiz o teste rápido da covid-19, 
o PCR e o exame de sangue e rece-
bi a primeira dose da vacina. Vou 
passar por um acompanhamento 
para verificar a eficácia da vacina. 
Espero poder ajudar a população 
que está precisando muito dessa 

vacina. A expectativa é que que 
ela seja segura e eficaz", explica.

O anestesista Raphael Bastos 
também está participando do es-
tudo. Ele recebeu a primeira dose 
da imunização.

"Acho muito importante con-
tribuir para esse avanço da ci-
ência. Agradeço à Prefeitura, à 
Fiocruz e ao Butantan pela ini-
ciativa que pode salvar milhares 
de vidas. É a chance de erradicar 
essa moléstia", disse.

De acordo com o Instituto 
Butantan, a vacina contra o coro-
navírus desenvolvida pela Sino-
vac é uma das mais promissoras 

porque utiliza tecnologia já co-
nhecida e amplamente aplicada 
em outras vacinas. O laboratório 
já realizou testes do produto em 
cerca de mil voluntários nas fa-
ses 1 e 2. Antes, o modelo expe-
rimental aplicado em macacos 
apresentou resultados expressi-
vos em termos de resposta imu-
ne contra as proteínas do vírus.

Caso a vacina seja aprovada, a 
Sinovac e o Butantan vão firmar 
acordo de transferência de tec-
nologia para produção em esca-
la industrial para fornecimento 
gratuito ao Sistema Único de 
Saúde (SUS).

Subsecretaria de Proteção e Bem estar Animal resgata 
cadela que sofria de maus-tratos em Nova Iguaçu

 A cada dia cresce o número 
de pessoas que se interessam em 
proteger os animais. Uma delas é o 
funcionário público Rodolfo Maya, 
morador de Nova Iguaçu. Há al-
guns dias ele recebeu uma denún-
cia de que uma cadela estava sen-
do vítima de maus-tratos, além da 
falta de cuidados e zelo com diver-
sos gatos. A cadela – batizada com 
o nome Esperança - foi resgatada, 
passou por tratamento com técni-
cos da Subsecretaria de Proteção e 
Bem Estar Animal (Supan) e foi re-
conduzida para um lar temporário.

Rodolfo recebeu o vídeo e ve-
rificou que um morador do bairro 
Jardim Pitoresco não cuidava bem 
da cadela e de diversos gatos. A 
cadela estava com lesões no cor-
po. Rodolfo Maya imediatamente 
fez contato com a Subsecretaria 
de Proteção e Bem Estar Animal, 
órgão do governo estadual, para in-
formar o ocorrido. “Fui muito bem 
atendido pela subsecretária Karla 
de Lucas. Ela desencadeou uma 
ação e conseguimos salvar a cade-
la. Agradeço demais a Karla e a toda 
equipe. Precisamos conscientizar 
as pessoas para que não maltratem 
os animais. Não tem como criar, 
doe para alguém. Isso é um ato de 
amor”, justificou Rodolfo.

 Karla de Lucas chegou ao lo-
cal com técnicos da Supan (in-
cluindo uma veterinária) e po-
liciais da Delegacia de Proteção 
ao Meio Ambiente (DPMA) e ve-
rificaram que a cadela e diversos 
gatos viviam em condições ina-
dequadas. O dono dos animais 
recebeu orientações e foi respon-
sabilizado pelo ato de abandono 
dos animais. Esperança foi con-
duzida para um lar temporário, 
onde receberá todos os cuidados 
necessários para que seja curada 
das lesões. “No local ela terá me-
dicamentos, ração e vacinas, até 
que esteja em condições físicas 
para uma posterior adoção. O tra-
balho desenvolvido pela Supan 
é digno de elogios, pois percebe-
mos que é tudo feito com amor 
aos animais”, finalizou Rodolfo.

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

 Foto: Divulgação
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vacina contra o coronavírus 
em voluntários



LUTO Foto: Divulgação

produtor mu-
sical Arnaldo 
Sacomani, de 71 
anos, morreu na 
madrugada de 
quinta-feira (27) 
na sua casa, no 
interior de São 
Paulo, após ter 
c o m p l i c a ç õ e s 

renais. A morte do profissional, 
que ficou conhecido do grande 
público ao ser jurado do reality 

show “Ídolos”, foi lamentada nas 
redes sociais por fãs e famosos.

“Que tristeza meu Deus. 
Arnaldo Saccomani quantos 
presentes você me deu em 
canções, quanto aprendizado. 
Quantos encontros tivemos 
muitas vezes por acaso e nos-
so carinho, respeito admiração 
era mútuo. Obrigada por suas 
obras que vão ficar eternizadas. 
Obrigada por esse último pre-
sente: a música. MEU PORTO 

SEGURO”, escreveu a cantora 
Simony no Instagram.

“É com uma profunda tris-
teza que dedico esse espaço ao 
grande amigo, mestre e pessoa 
que me deu as primeiras opor-
tunidades e incentivos na mi-
nha carreira na música”, postou 
o produtor Rick Bonadio.

“Meu Deus ! Não acredito. 
Perdemos um grande mestre”, 
comentou o cantor Latino. “Que 
triste, descanse em paz”, pos-
tou o cantor Flavio Venturini. O 

apresentador do “Esquadrão da 
Moda” também se manifestou 
com um emoji de oração.

“Inacreditável!!! Falei muito de 
você essa semana, indo pra minha 
live, te imitei, ri das coisas que você 
falava. Bateu a maior saudade des-
sa distancia que a gente nem sei 
porque deixou acontecer! Sempre 
te respeitei muito, tive a honra 
de trabalhar com você em tantos 
shows, tantos palcos por aí, tantos 
lanches em micro onibus, e ainda 
tive a honra de ser produzido por 

você e cantar suas composições! 
Cara, você fez a diferença e foi FO-
DASTICO! Sem frescura e meias 
palavras!”, postou Junno Andrade 
no Instagram.

Os fãs do produtor musical, 
que trabalhou com os Mutantes, 
Tim Maia, Fabio Jr, Mamonas As-
sassinas, Rita Lee, Larissa Mano-
ela e muitos outros artistas, tam-
bém se manifestaram nas redes 
sociais e Arnaldo Sacomani está 
entre os assuntos mais comenta-
dos desta quinta. 

O
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e chamo Tamiris Lucio, 32 
anos, candidata à Musa do 

Brasileirão que é o primeiro 
concurso que participo. Nun-

ca me imaginei em algo assim, 
até que meu treinador me su-

geriu que eu participasse. sem-
pre pensei que com essa idade 

eu estaria casada, com filhinhos e nunca pude 
imaginar que estaria participando de um con-
curso de beleza e desfrutando ainda da minha 
melhor forma física.

Eu a princípio achei que jamais eu serviria 
pra uma competição assim, com garotas lin-
díssimas, mas resolvi tentar, e como sou uma 
mulher muito determinada, se eu me candi-
datei é para ganhar. Sou bastante competitiva.

Da inscrição pra frente as coisas foram 
acontecendo naturalmente. Fui fechando 
parcerias, comecei fazer ensaios de fotos 
e me descobri um mulherão, que eu não 
sabia que era.

Hoje estou trabalhando como modelo, 
digital influencer e corretora de seguros.

LucioM Tamiris

WWW.MUSADOBRASILEIRAO.COM/CANDIDATA/
TAMIRIS.PRISCILA.LUCIO

Para votar em Tamiris, basta acessar o link e 
clicar em curtir abaixo da foto principal:

tamyy.pritamyy.pri

Marques

Arnaldo Sacomani também foi jurado no programa do Ratinho

Morte de Arnaldo
Sacomani é lamentada 

CCulturando ulturando 
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técnico Ra-
mon Mene-
zes gostou 
da atuação 
e da postura 
do Vasco na 
c l a s s i f i c a -
ção para a 
quarta fase 
da Copa do 
Brasil. Na 
madrugada 

desta quinta-feira, o treinador 
destacou a humildade do elen-
co para reverter a desvantagem 
da derrota no Rio, no jogo de 
ida, e o que chamou de jogo ex-
cepcional para construir o resul-
tado favorável contra o Goiás.

Na noite de quarta, em Goi-
ânia, o Vasco avançou na com-
petição ao ganhar nos pênaltis 
por 3 a 2 - havia vencido a par-
tida por 2 a 1 a favor no tempo 
normal. Em São Januário, em 
março, antes da pandemia, o 
Esmeraldino havia superado o 
time da casa por 1 a 0.

- Primeiro: todo mun-
do está muito feliz e muito 
satisfeito, acho que toda a 
torcida vascaína está muito 
contente. Jogadores estão 
de parabéns por tudo. Te-
nho que falar muito desses 
atletas por conta da entrega 
e dedicação. Não posso dei-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

O
xar de falar de Vasco da Gama, 
que eles estão representando 
muito bem. O adversário en-
trou ganhando de 1 a 0 e, com 
a troca de treinador, houve 
uma nova motivação pelos 
jogadores deles. Viemos com 
muita humildade e fizemos 
grande partida. Gostei muito 
do que vi não só pela vitória, 
mas pela entrega e dedicação 
desses atletas. Todos eles te-
riam que vir aqui para falar al-
guma coisa - disse o técnico, 
para completar:

- Atuação excepcional, o 
campo muito bom para se jo-
gar. Entramos para fazer tudo o 
que a gente vem trabalhando, 
que é ter o controle das ações, 
dificultar as ações do adver-
sário e ter o prazer de jogar 
futebol. O prazer de encurtar, 
marcar, pressionar e induzir o 
adversário fazer que o adversá-
rio faça o que a gente quer.

Mais respostas de Ramon:
Treino de pênaltis: si-

mulação como se fosse um 
jogo, com jogadores no cen-
tro do gramado

- A gente trabalhou muito 
as cobranças de pênaltis. Fize-
mos até a simulação de jogo, 
botando os jogadores lá no 
meio de campo e fazendo com 

Ramon destaca humildade do 
grupo e exalta classificação do 
Vasco: "Atuação excepcional"

 Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Ramon observa jogo entre Goiás e Vasco

que o atleta percorresse um 
caminho até chegar na bola. 
Temos batedores, como Cano, 
Yago, Bastos, e agora o Castan 
tem batido muito. Benítez não 
vinha treinando muito e vol-
tou a treinar. Bruno César bate 
muito bem. O próprio Andrey 
era outro que poderia bater.

No final do jogo, teve 
o desenho e optamos por 
deixar alguns atletas sa-
bendo dessa possibilidade. 
Claro que a gente quer ven-
cer no tempo normal

Análise do jogo: "do jeito 
que o torcedor do Vasco gosta"

- Se tratando de um jogo de 
tamanha importância, sabía-
mos que era um jogo muito 
importante na parte financei-
ra e projeção dos atletas. Essa 
busca de chegar numa compe-
tição e estamos trabalhando 
para isso em todas. Foi um jogo 
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sem dúvida nenhuma muito 
bom, mas em todos os jogos te-
mos passado para esses atletas 
que todos os jogos se tornaram 
finais. A entrega foi como a 
gente gosta de ver, tenho cer-
teza que é como o torcedor do 
Vasco gosta de ver. Esses atle-
tas estão de parabéns.

Participação de Andrey 
no gol de Benítez, quem 

elogiou também
O Andrey tem muito talen-

to, fez uma grande jogada e 
tocou para o Talles. Benítez já 
merecia um gol há tempo, joga-
dor importantíssimo pra gente. 
A entrega dele é excepcional. É 
muito inteligente, faz o com-
panheiro crescer. Jogador que 
tem uma garra e um espírito de 
luta enorme. Com a bola, é um 
talento absurdo. E sem a bola 
com muita disposição.

Henrique mais solto e 
variações táticas

- Tudo passa por estratégia. 
Cada jogo você tem uma estra-
tégia. Nós estamos ganhando 
mais opções, tivemos as voltas 
do Yago e do Vinícius, que até 
então não tinha participado 
desde o começo de uma parti-
da. Yago voltou agora depois de 
jogar contra o Sport.

- Hoje optamos por fazer a for-
mação que começamos lá atrás 
(no Carioca). Em determinados 
momentos, em cima da plata-
forma do Goiás deixando só um 
atacante, poderíamos deixar os 
dois zagueiros e aí vem a proje-
ção do Henrique. Fico muito feliz 
por tudo que está acontecendo 
com Henrique, merece muito. É 
um menino de ouro. Entendeu 
muito bem a função. Ele poderia 
chegar para mim e falar que não 
estava entendendo.


