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dia dos pais 
não precisa 
passar em 
branco por 
causa da 
pandemia. 
As medi-
das de iso-
l a m e n t o 
social e a 
q u a r e n t e -

na podem modificar a forma 
de comemoração, mas não 
precisam extingui-las por 
completo.

Uma coisa é certa: a pan-
demia tirou todo mundo da 
zona de conforto, portanto, 
aproveite esta característica 
para explorar formas dife-
rentes de expressar carinho 
por seu pai.

1.      Prepare um café da ma-
nhã delicioso para começar o 
dia dos pais

Uma ideia um tanto clichê, 
mas que sempre funciona. 
Quem não gosta de acordar já 
sendo mimado? 

2.      Jogue um jogo que o 
seu pai gostava na infância

Não tem nada mais gostoso 
do que relembrar os bons mo-
mentos da infância. 

3.      Organize uma experi-
ência gastronômica

Esta é uma ideia voltada 
especialmente para os pais 
fãs de gastronomia. Cozinhe 
os pratos favoritos de seu pai 

4.      Faça uma sessão de ci-
nema fantástica

Para proporcionar uma ex-
periência única de cinema em 
casa ao seu pai, decore a sala 
de estar ou o cômodo esco-
lhido para assistir aos filmes, 
faça pipoca e disponibilize os 
docinhos favoritos dele.

5.      Prepare uma expedi-
ção de bicicleta ou a pé

Se o seu pai é entusiasta 
das atividades ao ar livre e 
esportes, prepare um trajeto 
de locais a serem visitados 
em sua cidade a pé ou de 
bicicleta. Se quiser limitar o 
número de destinações para 
reduzir o risco de contami-
nação, escolha um parque ou 
área verde da cidade.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSComemoração

O
6.      Envie um presente para 

a casa dele
Quem mora longe pode 

fazer uma surpresa ao en-
viar um presente para o pai, 
mesmo que chegue após o 
dia dos pais. Você também 
pode pedir para amigos que 
moram na mesma cidade 
comprarem o presente e dei-
xarem na casa do seu pai.

7.      Recrie algo que seu pai 
gostava/gosta de fazer

Se o seu pai tem uma ativi-
dade de lazer ou hobby o qual 
não pode fazer em virtude da 
pandemia, como acampar ou 
pescar, procure recriar a expe-
riência dentro de casa. Ativida-
des que ele gostava na juven-
tude também contam.

8.      Organize uma noite de 
contação de histórias para en-
cerrar o dia dos pais

O seu pai é do tipo que ado-
ra relembrar o passado? Então, 
peça a ele para contar histórias 
engraçadas e significativas 
para toda a família. Você pode 
incluir a participação de avós, 
tios e amigos via videoconfe-
rência. Assim, todos poderão 
mergulhar na nostalgia juntos. 
Caso seja algo que a sua família 
goste, inclua álbuns de fotogra-
fias antigas.

9.      Programe uma refeição 
ou atividade via videoconfe-
rência

Muitas famílias têm apro-
veitado a tecnologia para se 
reunir virtualmente. Neste dia 
dos pais, organize um almoço, 
jantar ou café da tarde à dis-
tância com parentes ou ami-
gos. Cada um cozinha os seus 
pratos favoritos para comerem 
juntos e afastar a solidão da 
quarentena.

10.  Faça uma cápsula do 
tempo neste dia dos pais

Cada pessoa escolhe um 
objeto de valor sentimental 
e deposita em um recipiente 
a ser enterrado ou guarda-
do. Fotografias, cartas e pe-
daços de jornal (ou notícias 
impressas do computador) 
são ótimas para registrar o 
momento da criação da cáp-
sula do tempo.

10 dicas criativas para celebrar 
o dia dos pais na pandemia



m antigo 
sonho da 
comunida-
de LGBT da 
Baixada Flu-
minense se 
tornou rea-
lidade nesta 
quarta-feira 
(6/8). Em 
p a r c e r i a 

com o Governo do Estado, a 
Prefeitura, por meio da Secre-
taria Municipal de Assistência 
Social (SEMAS), inaugurou o III 
Centro de Cidadania LGBT da 
Baixada Fluminense. O espaço 
é uma unidade de atendimento 
do Programa Rio sem Homo-
fobia e oferece atendimentos 
jurídicos, psicológicos e sociais 
para a comunidade LGBTI. 

Elaine Medeiros, secretária 
de assistência social de Nova 
Iguaçu, e Cristiane Lamarão, 
secretária de estado de desen-
volvimento social e direitos 
humanos, assinaram o termo 
de cooperação e o Centro de 
Cidadania LGBT já está ofi-
cialmente em funcionamento 
em Nova Iguaçu. 

O centro vai funcionar no 
mesmo prédio que o Núcleo 
de Atendimento às Vítimas de 
Intolerância Religiosa (NAVIR), 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViva a igualdade

U
uma unidade do Centro de Re-
ferência de Assistência Social 
(CRAS), o serviço de Família 
Acolhedora e a Coordenadoria de 
Políticas Públicas para Mulheres. 
Todos serviços oferecidos pela 
SEMAS com foco na assistência 
e desenvolvimento social da ci-
dade.  “Esse centro é uma reivin-
dicação do movimento LGBT já 
há bastante tempo, por isso, nós 
conversamos com o prefeito Ro-
gério Lisboa que foi sensível a 
causa, entendeu a importância e 
nos deu a oportunidade de trazer 
essa política pública para nossa 
cidade”, explicou Elaine. 

Cristiane conta que Nova Igua-
çu foi escolhido devido à grande 
demanda existente por esse ser-
viço na cidade. “Identificamos 
através de um levantamento 
que 10% dos atendimentos nas 
outras unidades da Baixada são 
de moradores de Nova Iguaçu. 
Além disso, os índices de violên-
cia contra a comunidade LGBT 
na Baixada são alarmantes”.

Na coordenação do Centro 
está Cátia Cilene, que comemo-
rou a conquista deste espaço 
justamente no mês da visibi-
lidade lésbica.  “É uma grande 
emoção estar à frente deste 
espaço, principalmente neste 
mês tão significativo. Hoje é um 

Nova Iguaçu inaugura 
Centro de Cidadania LGBT

Foto: Divulgação

Elaine Medeiros com a secretária Cristiane Lamarão

marco na história da militância 
LGBT de Nova Iguaçu. Pedíamos 
por esse espaço há muitos anos. 
Eu trabalho no programa Rio 
sem Homofobia há 10 anos na ci-
dade do Rio de Janeiro e, desde 
então, junto com outros colegas 
do movimento, lutamos para 
trazer o Centro de Cidadania 
LGBT para nossa cidade. Hoje 
o sonho se torna realidade e va-
mos trazer um serviço de exce-
lência para Nova Iguaçu”.

Os interessados podem procu-
rar o Centro de Cidadania LGBT 
Baixada III na Rua Terezinha Pin-
to 297, no Centro. O local funciona 
de segunda à sexta, de 9h às 17h, 
com o atendimento sendo agen-
dado para evitar aglomeração.

Sábado 08 a Segunda 10 de Agosto de 2020
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A equipe  de trabalho entre Lamarão, Cátia e Elaine

O Ministério da Saúde di-
vulgou dados similares: 98.493 
mortes, sendo 1.237 nas 24 horas 
antes do boletim, e 2.912.212 ca-
sos confirmados.

Como o ritmo tem se mostra-
do relativamente constante, a 
previsão é de que o Brasil chegue 
à marca de 100 mil óbitos entre 
sexta (7) e sábado (8).

O Brasil é o segundo país com 
o maior número de mortos pela 
Covid-19 – atrás apenas dos Esta-
dos Unidos, que já contabilizam 
mais de 160 mil casos fatais. A 
Índia, terceiro país da lista, tem 
pouco mais de 40 mil óbitos.

Além de Estados Unidos e 
Brasil, Índia e México lideram 
a alta dos óbitos nas últimas 
semanas. Ainda de acordo com 
os dados da agência, há quase 
5,9 mil novas mortes no mun-
do a cada dia. Isso significa 247 
óbitos pela doença por hora, 
ou uma pessoa morrendo a 
cada 15 segundos.

Outras declarações
Desde o início da pande-

mia, em março, Bolsonaro 
deu diversas declarações so-
bre a necessidade de "seguir 
em frente", mesmo com o 

'Vamos tocar a vida', 
diz Bolsonaro sobre país 
atingir a marca de 100 mil 
mortos por coronavírus

A praça José Borges de Araújo tem academia ao ar livre

número de contágios e óbitos 
crescendo a cada dia.

Em 28 de abril, durante entre-
vista na porta do Palácio da Al-
vorada, o presidente perguntou 
a uma repórter o que ela queria 
que ele fizesse em relação às mor-
tes por Covid-19. Naquele mo-
mento, o Brasil tinha acabado de 
ultrapassar em mortes a China, 
primeiro epicentro da pandemia.

Foto: Divulgação

"E daí? Lamento. Quer que eu 
faça o quê? Eu sou Messias, mas 
não faço milagre", disse, em refe-
rência ao próprio sobrenome. Em 
seguida, disse se solidarizar com 
as famílias das vítimas.

Em 20 de abril, quando o país 
registrava mais de 2,5 mil mortes, 
Bolsonaro foi questionado a respei-
to e respondeu: "Ô, cara, quem fala 
de... Eu não sou coveiro, tá certo?".

No início de junho, Bolsonaro 
disse que a morte "é o destino de 
todo mundo".

"Eu lamento todos os mortos, 
mas é o destino de todo mundo. 
Ninguém faleceu, pelo que eu te-
nho conhecimento, pode ser que 
eu esteja equivocado, por falta de 
UTI ou respirador. Então o vírus é 
uma coisa que vai pegar em todo 
mundo", afirmou.
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oi lançado 
nesta quin-
ta-feira, dia 6 
de agosto, o 
PROEIS em 
M e s q u i t a . 
Com o Pro-
grama Esta-
dual de In-
tegração na 
Segurança, 

o patrulhamento na cidade fica 
reforçado graças à atuação de 24 
policiais. Os profissionais traba-
lharão em seus dias de folga, uma 
iniciativa custeada integralmente 
pela prefeitura e com o dinheiro 
revertido exclusivamente para 
o pagamento desses policiais. O 
lançamento no município acon-
teceu no auditório Zelito Viana, 
na sede da Prefeitura de Mesqui-
ta. E contou com a participação 
do senador Flávio Bolsonaro.

“Desejo que esses policiais 
deem o melhor pela cidade. 
Sei da competência de quem 
está tocando a segurança por 
aqui, Mesquita está muito bem 
assessorada nesta área. No que 
depender de mim, Mesquita 
vai continuar tendo todo o ca-
rinho, atenção e o que estiver 
ao meu alcance para ajudar a 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMesquita

F
cidade”, avisou Flávio Bolsonaro, 
ao lado do prefeito Jorge Miranda; 
do vice-prefeito Waltinho Paixão, 
do secretário municipal de Se-
gurança de Mesquita, Cel. Sergio 
Mendes; do tenente-coronel João 
Jacques Soares Busnello, coman-
dante do 20º BPM (Mesquita); 
e do delegado titular da 53ª DP 
(Mesquita), Dr. Claudio Vieira.

O termo de cooperação para a 
adoção do PROEIS em Mesquita 
tem validade de um ano, mas sua 
prorrogação é automática, caso 
não seja encerrado. Hoje, a Guarda 
Municipal de Mesquita conta com 
88 agentes em atividade. Com o 
PROES, 24 policiais reforçarão a 
segurança nos dias úteis e 12 atu-
arão pela cidade aos sábados, do-
mingos e feriados.

“A sociedade sempre cobra uma 
atenção especial com a segurança e 
o PROES chega para trazer isso. Es-
sas equipes trabalharão em conjun-
to com o 20º BPM, o que fará com 
que mais áreas estejam sendo co-
bertas pelo patrulhamento da PM”, 
explica Jorge Miranda.

Oito viaturas
Os policiais trabalharão sem-

pre em duplas e uma viatura para 
cada dois profissionais. Para isso, 

oito veículos foram plotados pela 
Prefeitura de Mesquita especifi-
camente para o serviço. Eles se-
guem o padrão de identificação 
das viaturas da Guarda Munici-
pal, mas trazem na carroceria a 
inscrição “Polícia” e “PROEIS”, 
por exemplo, para diferenciá-los 
dos automóveis utilizados pelos 
guardas municipais.

“Esse é um projeto que 
vem sendo estudado há muito 
tempo, mas tratava-se de um 
investimento alto e precisá-
vamos garantir recursos para 
esse custo. A vida do cidadão é 
o principal patrimônio que ele 
tem, então precisamos preser-
vá-la”, diz o secretário munici-
pal de Segurança, Ordem Pú-
blica e Cidadania de Mesquita, 
Cel. Sergio Mendes. Ele adianta 
também como está sendo feito 
o planejamento das rotas de 
policiamento dos policiais do 
PROEIS em Mesquita. “Desde 
2017, temos um termo de co-
operação com o ISP (Instituto 
de Segurança Pública). Realiza-
mos, mensalmente, um estudo 
da mancha criminal da cidade. 
E será especialmente nessas 
regiões o foco de atuação do 
PROEIS”, adianta Mendes.

Mais segurança para população
Foto: Rogério Santana/Divulgação Governo 

Waltinho Paixão, Senador Flávio Bolsonaro, Comandante Busnello, Dr. Claudio e  o prefeito da cidade, Jorge Miranda
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xtratos ban-
cários do 
ex-assessor 
parlamen-
tar Fabrício 
Q u e i r o z 
anexados à 
i nv e s t i g a -
ção sobre 
s u p o s t o 
e s q u e m a 

de rachadinha no gabinete de 
Flávio Boslonaro enquanto 
deputado estadual no Rio reve-
lam que o ex-PM depositou 21 
cheques em nome da primei-
ra-dama Michelle Bolsonaro. 
As movimentações datam de 
outubro de 2011 a dezembro de 
2016, em valores de R$ 3 mil e 
R$ 4 mil que somados chegam 
a R$ 72 mil.

O detalhamento dos depósi-
tos de Queiroz em nome de Mi-
chelle foi revelado pela Revista 
Crusoé nesta sexta, 7, e confir-
mado pelo Estadão.

Em 2018, quando o caso 
Queiroz veio à tona, relatório do 
Conselho de Controle de Ativi-
dades Financeiras (Coaf) anexa-
do aos autos da Operação Furna 
da Onça já havia citado um che-
que de R$ 24 mil depositado 
pelo PM em favor da mulher do 
presidente Jair Bolsonaro.

Logo em seguida, o presiden-
te apresentou sua versão dizen-
do que o valor seria referente a 
parcela do pagamento de um 
débito antigo de Queiroz com 
ele. Além disso, apontou que o 
montante depositado em favor 
de Michelle seria ainda maior: 
R$ 40 mil.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSConfirmado

E
Os extratos bancários de Quei-

roz são um novo capítulo da histó-
ria e apontam que os depósitos do 
ex-assessor para Michelle chegam 
a R$ 72 mil e foram realizados da 
seguinte maneira:

- 2011 - três cheques de R$ 3 mil 
compensados em outubro, no-
vembro e dezembro

- 2012 - três cheques de R$ 3 mil 
compensados em janeiro, feverei-
ro e julho

- 2013 - dois cheques de R$ 3 mil 
compensados em fevereiro e abril

- 2016 - sete cheques de R$ 4 
mil compensados em abril, maio 
(2), junho, julho, novembro e de-
zembro

Segundo a reportagem da Cru-
soé, nos extratos bancários de 
Queiroz não há depósitos feitos 
por Bolsonaro na conta do ex-PM. 
A publicação diz ainda que entre 
2007 e 2018 foram registrados cré-
ditos de R$ 6,2 milhões na conta do 
ex-assessor - R$ 1,6 milhão identifi-
cado como salários, R$ 2 milhões 
atrelados a depósitos do gabinete 
de Flávio na Alerj e R$ 900 mil em 
espécie sem identificação.

Queiroz é apontado como su-
posto operador financeiro de es-
quema de 'rachadinha' instalado 
no gabinete do senador Flávio Bol-
sonaro à época em que era deputa-
do estadual no Rio.

Ele foi preso preventivamente 
em junho, mas hoje está em domi-
ciliar por ordem do ministro João 
Otávio de Noronha, presidente 
do Superior Tribunal de Justiça. A 
Procuradoria-Geral da República 
tenta restabelecer a prisão do ex-
-PM e de sua mulher, Márcia Oli-
veira de Aguiar.

Queiroz depositou R$ 72 mil
 na conta de Michelle Bolsonaro 
enquanto era assessor de Flávio

Jair Bolsonaro e a esposa, Michelle, durante a posse - Foto: Jorge William
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prefeitura de Nova Iguaçu 
retomou as obras de refor-
ma do Hospital Iguassú, 
unidade histórica e que 
por muito tempo serviu 
de referência na saúde da 
Baixada Fluminense. E 

nos bastidores dessa reforma há a falta de 
compromisso dos antigos e  da atual ges-
tão cidade,  além luta de movimentos so-
ciais que pedem a reabertura da unidade 
de saúde o quanto antes.  

O Hospital Iguassú fechou as portas 
em 2009, por falhas da administração 
pública da época. A unidade funciona-
va através de um convênio entre a ini-
ciativa privada e o SUS. 

O JORNAL POVO apurou que, desde 
que fechou as portas, havia um processo 
na justiça que deu a posse completa da 
estrutura do Hospital Iguassú ao poder 
público do município. Esse processo, que 
naquela época  já tinha sido transitado 
e julgado, deu essa posse a prefeitura de 
Nova Iguaçu em 2014. Na época, o então 
secretário de saúde da cidade, Doutor Lui-
zinho, hoje deputado federal, foi quem 
esteve à frente e assinou os documentos 
de posse da estrutura. Quando isso acon-
teceu, houve uma esperança de que o 
hospital voltaria a funcionar naquela épo-
ca, mas a realidade foi outra e permaneceu 
fechado até hoje.

A atual gestão de Nova Iguaçu 
anunciou as obras de reforma do hos-
pital em junho deste ano. Entretanto, 
informações apuradas pelo JORNAL 
POVO mostram que a FABMIX, em-
presa que está à frente das obras do 
hospital, já tinha ganhado o processo 
de licitação feito pela prefeitura que 
definiu a  empresa que ficaria na res-
ponsabilidade dessas obras desde o 
ano passado, e que só esse ano a deci-
são foi publicada em Diário Oficial. 

E com todo esse descaso por parte 
dos gestores que já passaram por Nova 
Iguaçu, alguns movimentos sociais sur-
giram pedindo a reabertura da unidade 

de saúde. Um deles é o Movimento Pela 
Reabertura do Hospital Iguassú. O grupo 
de militantes possui mais de 15 mil mem-
bros nas redes sociais e fazem atos para 
acompanhar as obras, processos e atuali-
zar a população sobre o que está aconte-
cendo com a unidade.

“Esse hospital faz parte do patrimônio 
histórico da cidade. Ele veio para fazer um 
divisor de águas em Nova Iguaçu. Deveria 
haver por parte dos gestores públicos mais 
seriedade no que diz respeito ao Hospital 
Iguaçu. Vimos por muito tudo isso sendo 
jogado fora, servindo de abrigo para mo-
radores de rua e depósito de lixo e outras 
pragas”, disse a Dra. Janici Almeida, ad-
vogada e uma das líderes do Movimento 
Pela Reabertura do Hospital Iguassú.

Combate a pandemia na cidade 
Os integrantes do movimento social 

acreditam que a reabertura do Hospital 
Iguassú ajudaria no combate ao coronaví-
rus no município, uma vez que o Hospital 
de Campanha do Governo do Estado até 
hoje não foi inaugurado e o Hospital da 
Posse, além de atender pacientes com co-
vid, também tem que atender pacientes 
com outras doenças e vítimas de acidente.

“O Hospital Iguassú poderia ajudar no 
combate a pandemia do coronavírus em 
Nova Iguaçu. Tem leito suficiente para 
isso. Iria tirar o volume do Hospital da Pos-
se. Mas ao invés disso, temos um Hospital 
de Campanha que não está funcionando”, 
disse a Dra. Janici. 

O Movimento afirma que continu-
ará cobrando a reabertura do hospital, 
independente de quem assumir a ges-
tão municipal nas próximas eleições, 
já que a iniciativa não tem cunho polí-
tico, e sim social. 

“Não importa quem seja prefeito de 
Nova Iguaçu. Vamos continuar cobran-
do a reabertura desse hospital. E se as 
obras paralisarem e não forem entre-
gues até o prazo definido, continuare-
mos cobrando. O povo tem que cobrar”, 
finalizou a Dra. Janici.

A
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  Valeu a pena lutar. Hospital Iguassú 
finalmente poderá ser reaberto

Dra. Janici, líder do movimento, Dr. Orides  e Dr. Sérgio



996266164

Sábado 08 a Segunda 10 de Agosto de 2020

POLÍTICAECONOMIA 8

ndreia, que 
vende fran-
gos por conta 
própria, con-
ta como tem 
levado o seu 
e m p r e e n d i -
mento mesmo 

com as adversidades causadas 
pela covid-19.

Com a pandemia do novo 
coronavírus, quem trabalha 
por conta própria teve que se 
adaptar ao momento.  Peque-
nos e médios empreendedo-
res, que antes do período de 
isolamento tinham um lu-
cro regular, hoje precisam se 
adaptar com a retomada gra-
dativa para manterem seus 
negócios de pé.

A Andreia Barbosa, de 53 
anos, mora no bairro Vila 
Norma, em São João de Me-
riti, na Baixada Fluminense. 
Ela vende frangos em frente 
à sua casa, tinha uma quanti-
dade de 200 vendas aos finais 

de semana, que é quando ela 
abre seu empreendimento. 
Com o avanço da pandemia, 
as vendas foram caindo e a 
preocupação só aumentou, 
uma vez que ela usa a renda 
para ajudar nas despesas de 
casa, pagar as pessoas que 
trabalham com ela e ajudar a 
filha a pagar a faculdade.

“Entre sábado e domingo 
eu vendo 200 frangos. Mas, 
com a pandemia, o meu fran-
go caiu muito. Eu fiquei de-
sesperada porque tenho uma 
filha que está se formando 
na faculdade. Também tem 
um rapaz que me ajuda a lim-
par os frangos. Tem uma ou-
tra menina que me ajuda no 
apoio. Eu não sabia como ia 
fazer para pagar todo mundo. 
Eu achei que teria que fechar 
as portas do meu empreendi-
mento”, conta.

Andreia chegou até mesmo 
a colocar serviços de delivery, 
mas quase não saiam pedi-

dos. Mas, mesmo com todos 
os obstáculos, ela conseguiu 
seguir em frente e não preci-
sou parar com seu trabalho. O 
medo de ter que fechar já não 
existe mais e ela agradece aos 
clientes que não a abandona-
ram e continuaram compran-
do seus frangos, ajudando-a 
nesse momento tão difícil.

“Mantenho minha cabeça 
erguida, pensando positivo 
e acreditando que tudo isso 
vai passar rápido. Graças a 
Deus eu continuo vendendo 
os meus frangos. Melhorou 
bastante. Todos que traba-
lham comigo usam máscara, 
os clientes têm álcool em 
gel para se higienizar. Meu 
movimento não está 100% 
como antes, mas posso dizer 
que voltou 80%. Consegui 
manter. E é isso, sigo ven-
dendo meus frangos”, diz 
ela. “Amo os meus fregueses. 
Sou muito respeitada na Vila 
Norma. Eu agradeço a eles 

Sucesso

A
por não terem deixado de 
comprar comigo em momen-
to nenhum” completou.

O melhor frango de Meriti
Andreia vende frangos em 

frente à sua casa há 8 anos. 
Na Vila Norma, os moradores 
dizem que são os melhores da 
região, todos que compram 
gostam e indicam. Vendidos 
por R$ 20 reais, os frangos vêm 

acompanhados com batata e 
farofa. Além disso, quem qui-
ser também  pode levar as por-
ções adicionais de  feijão tro-
peiro ou salpicão, que custam 
R$ 10 reais cada um.  

Quem quiser comprar com 
ela é só ir na Rua Santinoni, 
número 18 – Bairro Vila Nor-
ma – São João de Meriti. Próxi-
mo ao mercado Supermarket.

Vencendo os
 obstáculos 
da pandemiada pandemia



este sá-
bado (dia 
8), a Caixa 
Econômica 
Federal vai 
abrir 770 
agências no 
país, das 8h 
ao meio-dia, 
para paga-
mentos de 

auxílio emergencial e saques 
de até R$ 1.045 do Fundo de 
Garantia (FGTS). Confira aqui a 
lista de unidades abertas.

Cerca de 3,8 milhões de pes-
soas nascidas em abril poderão 
sacar o auxílio emergencial em 
dinheiro a partir de agora. Neste 
caso, o dinheiro está depositado 
nas contas poupanças sociais 
digitais desde 31 de julho. Este 
pagamento em espécie vai in-
cluir diferentes parcelas do be-
nefício. Neste grupo, há pessoas 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMuito bom...

O
esperando a primeira, a segunda, 
a terceira ou a quarta cota.

O saque neste sábado ainda 
será permitido que os nascidos 
de janeiro a abril que tiveram o 
primeiro pedido negado e apre-
sentaram contestação entre os 
dias 24 de abril e 19 de julho, 
tendo, enfim, o direito reco-
nhecido. Eles ainda vão retirar 
a primeira parcela. Além disso, 
há pessoas que receberam a pri-
meira parcela em abril, mas ti-
veram o pagamento reavaliado 
em julho, por conta da atualiza-
ções de dados governamentais. 
Esses cidadãos, portanto, vol-
tam a receber agora. No total, 
serão 300 mil contemplados.

Também a partir deste sába-
do, os trabalhadores nascidos 
em fevereiro que tiveram o cré-
dito do saque emergencial do 
FGTS feitos em suas contas em 
6 de julho — e que ainda não usa-

Caixa abre 770 agências neste 
sábado para saques de auxílio 
emergencial e de R$ 1.045 do FGTS

Foto: Gabriel de Paiva

Fila da Caixa Econômica Federal: agências voltam a abrir neste sábado para o pagamento de benefícios

O projeto de lei 2.315/20, do 
deputado Anderson Moraes 
(PSL), que a Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj) aprovou nesta quarta-fei-
ra (05/08), em discussão única 
determina que os processos 
administrativos do Governo do 
Estado relativos às contratações 
de bens e serviços para enfren-
tamento da pandemia de coro-
navírus deverão ser submetidos 
a parecer jurídico prévio da Pro-
curadoria Geral do Estado (PGE).

“As contratações emergen-
ciais para enfrentamento da 
Covid-19 passaram de R$ 2 bi-
lhões, e temos ciência de uma 
série de irregularidades. Diante 
de um volume de despesas com 
dispensa de licitação, devido a 
necessidade de rapidez, é funda-
mental que os órgãos jurídicos se 
manifestem nos processos para 
evitar irregularidades e o TCE 
seja acionado“, afirmou Moraes.

A proposta permite que che-
fe do jurídico da Secretaria de 
Estado de Saúde (SES) emita o 
parecer prévio. Após a análise 

da PGE, os processos deverão 
ser encaminhados ao Tribunal 
de Contas do Estado (TCE), que 
irá formar um corpo de auditores 
para acompanhar o pleno cum-
primento das contratações.

De acordo com a proposta, 
a PGE poderá emitir parece-
res referenciais para agilizar 
contratações semelhantes, 
bem como formalizar minuta 
de edital para padronização 
e adequação dos órgão con-
tratantes. Nos casos de não 
cumprimento da medida, o 
contrato celebrado pelo Exe-
cutivo será considerado nulo 
e o titular da pasta responsá-
vel pelo processo responderá 

pelos prejuízos a ser apurado 
pelo TCE. As contratações es-
taduais durante a calamida-
de pública na saúde deverão 
ser, preferencialmente, por 
adesão a registro de preços. 
A norma valerá até o fim da 
pandemia de coronavírus.

“Grande parte da corrupção 
que vimos na Saúde poderia 
ter sido evitada se esta lei, que 
demos entrada em abril, já es-
tivesse em vigor“, completou 
o autor da proposta, que ga-
nhou coautoria de deputados 
de diferentes partidos, como 
Capitão Paulo Teixeira (Rep), 
Rosane Félix (PSD) e Dani 
Monteiro (PSOL).

No dia em que se comple-
tam 14 anos da sanção da Lei 
Maria da Penha, a Caixa de 
Assistência da Advocacia do 
Rio de Janeiro (Caarj) criou o 
Auxílio Proteção à Mulher Ad-
vogada, um benefício de R$ 
300 mensais pelo período de 
três meses que tem por objeti-
vo atender as beneficiárias de 
medidas previstas na lei (ou 
cujo agressor tenha sido con-
denado em última instância).

“A criação deste auxílio, 
num dia tão importante como 
o de hoje (07 de agosto), visa 
assistir aquelas advogadas 

que estão no que nós chama-
mos de ciclo de violência do-
méstica, e que muitas vezes 
cria uma situação de vulnera-
bilidade econômica e social. 
Infelizmente, o número de 
casos de violência contra a 
mulher continua crescendo, 
e é papel da Caarj assistir as 
advogadas”, explica a Dire-
tora de Mulheres da OABRJ, 
Marisa Gaudio.

O presidente da Caarj, Ri-
cardo Menezes, lembrou que 
a valorização da mulher advo-
gada é uma das prioridades da 
atual gestão da OABRJ.

PGE deverá dar parecer prévio a contratações do 
governo referentes à pandemia do Covid-19

Foto: Reprodução

ram todo o dinheiro — poderão 
sacar a quantia disponível.

Até então havia restrição
Até então, para todos esses 

trabalhadores, era permitida 
apenas a movimentação dos 
recursos via aplicativo para o 
pagamento de boletos (como 
os de água, luz, gás e telefo-
ne) ou de compras feitas com 
cartão virtual ou QR Code 
(aproximando o celular da ma-

quininha de pagamento do es-
tabelecimento comercial).

Agora, ainda será possível 
transferir os valores via app, para 
outra conta da própria Caixa ou 
de outras instituições financeiras.

Como fazer o saque
Antes de retirar o dinheiro, 

é preciso fazer o login no Caixa 
Tem, selecionar a opção “Saque 
sem cartão” e clicar em “Gerar có-
digo de saque”. Depois, é preciso 
inserir a senha para visualizar o 

código de retirada na tela do ce-
lular. Este terá validade de apenas 
uma hora. O código poderá ser 
usado nos caixas eletrônicos da 
Caixa, nas casas lotéricas ou nos 
correspondentes Caixa Aqui.

Vale destacar que, nas datas in-
dicadas no calendário de saque em 
dinheiro, o eventual saldo existen-
te na poupança social digital será 
transferido automaticamente para 
a conta que o beneficiário tiver indi-
cado por meio da plataforma digital.

Advogadas vítimas de violência doméstica 
terão auxílio financeiro no Rio de Janeiro

Existem muitos processos na Procuradoria Geral do Estado - RJ
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CONVOCAÇÃO

O GUADALUPE COUNTRY CLUB inscrito no CNPJ sob o nº 
42.241.943/0001-56 vem convocar os Diretores e associados que 
estão em dia com as mensalidades para Assembleia Geral que 
será realizada no 17/08/2020 as 10h00min na sede do clube si-
tuado na AV. Brasil nº 23304 Guadalupe, Rio de Janeiro/RJ, para 
seguinte assuntos a) Substituição e eleição do novo Presidente 
Executivo, b)  Adequação do Estatuto ao Novo Código Civil, c) For-
mação de comissão para apoio a Diretoria d) Assuntos Gerais 

WAGNER DE SOUZA MENEZES

VICE-PRSIDENTE EXECUTIVO
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Reinfectada, jovem relata falsa 
sensação de segurança antes de 
2º diagnóstico da Covid-19

nfectada duas 
vezes com a Co-
vid-19, a técnica 
de enfermagem 
Gabriela Carla da 
Silva, de 24 anos, 
relata ter vivido 
uma falsa sensa-
ção de segurança 
quando voltou a 
apresentar sinto-

mas da doença.
Com o segundo diagnóstico 

em 50 dias, entre maio e julho, 
a jovem que atua na rede públi-
ca de saúde de Ribeirão Preto 
(SP) conta que não acreditava 
na possibilidade de voltar a ter 
o novo coronavírus até fazer o 
teste por recomendação de co-
legas de trabalho.

"Eu estava com bastante dor 
de garganta, o nariz bem conges-
tionado, bastante coriza, muita 
dor de cabeça, até mais do que a 
primeira vez e aí falei: 'mas não 
pode ser Covid, porque eu já tive 
Covid'. Continuei trabalhando 

I
porque eu já tinha tido, não pen-
sava que poderia ser", diz.

A reincidência do vírus na 
jovem, considerada rara pelos 
médicos, será investigada pela 
USP de Ribeirão Preto (SP) e 
será levada à comunidade cien-
tífica internacional. Segundo os 
pesquisadores, há registro de 
apenas outro caso semelhante 
ao de Gabriela, em Boston, nos 
Estados Unidos.

O médico infectologista Mar-
cos Boulos, chefe da Superinten-
dência de Controle de Endemias 
de São Paulo e ex-diretor da 
Faculdade de Medicina da USP, 
acredita ser "difícil" uma reinfec-
ção pelo novo coronavírus em 
tão pouco tempo.

Primeira infecção
Em 4 de maio, Gabriela entrou 

em contato com um colega de 
trabalho infectado. Dois dias de-
pois, começou a sentir mal-estar, 
febre, congestão nasal, dores de 
cabeça e de garganta.

"Eu trabalho em uma unidade 
de saúde, então já estava tendo 
contato, mas tive contato confir-
mado com esse colega de traba-
lho em uma segunda-feira. Na 
quarta-feira eu comecei com os 
sintomas", afirma.

No quarto dia após o surgi-
mento dos sintomas, a técnica 
de enfermagem passou pelo 
exame RT-PCR, que identifica 
o Sars-Cov-2 no organismo por 
meio de materiais coletados no 
nariz e na garganta. O resulta-
do do primeiro teste, em 8 de 
maio, foi negativo, mas, como 
os sintomas persistiram, a pa-
ciente repetiu o exame cinco 
dias depois, em 13 de maio, 

quando testou positivo e foi 
afastada por duas semanas.

"O que mais me marcou nesse 
primeiro quadro foi a dor de ca-
beça e um pouco da dor de gar-
ganta, mas principalmente a dor 
de cabeça que se manteve por 
uns dez dias", lembra.

Segunda infecção
Gabriela afirma que se recupe-

rou completamente e voltou ao 
trabalho, na Unidade Básica de 
Saúde (UBS) Ribeirão Verde, na 
zona Leste de Ribeirão Preto, se-
gura de que estaria imune.

Ela voltou a apresentar os mes-
mos sintomas 38 dias depois e, 
em um primeiro momento, os 

associou a um quadro gripal, mas 
foi orientada por colegas a fazer 
um novo teste para a Covid-19, 
que deu positivo em 2 de julho.

"Conversei com a equipe 
do trabalho e falaram que, 
mesmo assim, era importante 
coletar o teste. Foi quando co-
letei novamente e fui afastada 
até sair o resultado e veio po-
sitivo novamente."

De acordo com ela, o novo 
período de afastamento foi mais 
difícil que o primeiro, com perda 
do olfato, do paladar, sensação de 
febre, e uma dor de cabeça mais 
forte, embora não tenha ficado 
acamada. "Eu me senti mal nos 14 
dias de afastamento."

98.844

O governo da Rússia anun-
ciou nesta sexta-feira (7) que sua 
primeira vacina para o novo co-
ronavírus (Covid-19) será regis-
trada até a próxima quarta-feira 
(12), o que fará o país o pioneiro 
no combate ao patógeno. 

“No momento, o terceiro e 
último estágio está em proces-
so. Os testes são extremamente 
importantes. Temos de entender 
que a vacina precisa ser segura. 
Profissionais médicos e cidadãos 
idosos serão os primeiros vacina-

dos”, disse o ministro da Saúde 
russo, Oleg Gridnev.

A Rússia já havia anunciado 
que espera que a vacina esteja 
pronta para começar a ser distri-
buída e aplicada em outubro. De 
acordo com o ministro, a efetivi-
dade da imunização será, de fato, 
comprovada com a sua aplicação 
na população.

A vacina é desenvolvida pelo 
Ministério da Defesa russo em 
parceria com o Gamaleya Resear-
ch Institute. Ela está na fase 3 de 

Vacina contra o coronavírus da Rússia 
será registrada na semana que vem

Pesquisador trabalha na replicação de vírus para desenvolver uma vacina contra a Covid-19

testes clínicos em duas institui-
ções: o Burdenko Main Military 
Clinical Hospital e o Sechenov 
First Moscow State Medical Uni-
versity.

Vacina com dois
 componentes

A vacina russa é aplicada em 
dois componentes injetáveis 
que, juntos, espera-se serem efi-
cientes contra o coronavírus.

Os testes clínicos em humanos 
começaram no dia 18 de junho, 
com 38 voluntários. O primeiro 
grupo foi liberado em 15 de julho, 
e o segundo, em 20 de julho.

Foto: Divulgação

Gabriela Carla da Silva, de 24 anos, testou positivo para Covid-19 duas vezes em 50 dias em Ribeirão Preto



ivi Bertozzi 
é uma em-
presária do 
ramo Plus 
Size que 
venceu a 
obesidade.

P a r e c e 
c o n t r a d i -
tório, mas 
ela decidiu 

mesmo não sendo mais obesa, 
se dedicar a um público que é 
tão carente quando se trata de 
roupas da moda.

Vivi pesava 110 quilos e tra-
balha com tamanhos grandes 
há 5 anos.

"Conheço um corpo gordo e 
suas dificuldades, sofri precon-
ceito, tive problemas em me 
aceitar, mas quando descobri 
que podia me sentir bonita com 
uma roupa bacana independen-
te do meu peso, tudo mudou e, 
comecei a atrair clientes com as 
roupas que eu usava. Foi assim 
que comecei a trabalhar com 
moda Plus Size", diz ela.

A decisão de fazer a bariátrica 
foi pela saúde, o sobrepeso trou-
xe a Vivi, várias comorbidades e 
a solução seria a cirurgia.

"Após a bariátrica, todas as 
doenças que eu havia adquirido 
foram curadas. Não me arrepen-
do de ter operado porque voltei 
a ter saúde. A estética foi con-
sequência, mas não era o mais 
importante", fala.

"Hoje tento passar para 
minhas clientes e seguidoras 
que o mais importante é estar 
feliz no seu corpo e a saúde 
deve ser preservada. Faço um 
trabalho de inclusão dessas 
mulheres na sociedade que 
muitas vezes é cruel impondo 
padrões que as massacram. 
Tento fazê-las se sentirem lin-
das e seguras." completa

Empreender na Pandemia
Mais um desafio que Vivi 

teve que enfrentar junto a sua 
irmã e sócia Vanessa! Foi ter 
que ficar três meses com sua 
loja fechada.

PARA TODOSPARA TODOS

V
"Foi desesperador, achei que 

meu negócio acabaria. Mas fica-
mos pensando em várias formas 
de nos reinventar, e foi então que 
iniciamos o delivery, e o novo 
modelo de negócio foi tomando 
forma e as vendas só cresceram. 
Hoje já com autorização para 
reabertura nos mudamos para 
uma loja maior, com uma equipe 
compatível, para atender na loja 
física e delivery, completa.

Papel Social na Baixada 
Fluminense

Vivi é uma das apoiadoras do 
Miss Baixada Fluminense. Um 
concurso de cunho social para 
nossa Baixada, e hoje também 
recebe o apoio do Miss baixada 
para o seu consurso Diva Plus 
by Vivi Bertozzi que é voltado 
às mulheres plus size que tem o 
papel de trazer empoderamento 
e auto estima às mulheres.

Lição
"Eu tirei a lição de que toda 

crise traz uma oportunidade com 
ela. E nós não devemos desistir 
nem nos deixar abater".

Contatos:
98031-4191/99318-9475

Antes e depois de  Vivi Bertozzi

vivibertozzipessoalvivibertozzipessoal
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fn_renato@hotmail.com          98956-1099

POR RENATO FERREIRA
CCulturando ulturando 11

PARA TODOSSuperação que se diz?
VIVIANE BERTOZZI 
venceu a doença da obesidade, o 
preconceito e deu a volta por cima

"Após a bariátrica, todas as doenças que eu havia adquirido foram curadas"

Final do miss Baixada Fluminense na Record com os maiôs confeccionados pela MarcaFinalistas do concurso Diva Plus by Vivi Bertozzi
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ai rolar a 
bola para o 
B r a s i l e i r ã o 
2020. An-
tes do início 
da disputa, 
os torcedo-
res pude-
ram matar a 
curiosidade 
e conhecer a 

tabela com os 380 jogos que 
movimentam a liga mais dis-
putada do mundo. Os confron-
tos foram divulgados durante 
o conselho técnico da Série 
A do Campeonato Brasileiro, 
que foi realizado nesta quinta-
-feira, na sede da CBF, no Rio 
de Janeiro.

A primeira rodada do 
Campeonato Brasileiro 
deve acontecer entre os 
dias 2, 3 e 4 de maio, que 

V
formam a data-base dos jo-
gos de estreia dos 20 times. 
Atual campeão, o Flamengo 
receberá o Atlético-MG, no 
jogo que marca a abertura 
do Brasileirão. A partida é 
ainda uma reedição da fi-
nal do Brasileiro de 1980, 
assim como o duelo entre 
Palmeiras e Vasco da Gama, 
em São Paulo, que repetem 
o confronto que decidiu o 
título de 1997.

Confira todos os jogos da 
primeira rodada do Brasileirão 
Série A 2020:

Flamengo x Atlético-MG
Botafogo x Bahia
Palmeiras x Vasco da Gama
Santos x Red Bull Braganti-

no
Corinthians x Atlético-GO
Grêmio x Fluminense
Sport x Ceará

Coritiba x Internacional
Fortaleza x Athletico
Goiás x São Paulo
Após 38 rodadas de dispu-

ta, os torcedores conhecerão o 
campeão brasileiro de 2020. A 
rodada final do Brasileirão está 

marcada para o dia 6 de de-
zembro. Quer saber exatamen-
te qual será o caminho do seu 
time na luta pelo título mais 
disputado do mundo? Clique 
abaixo e veja!

Athletico, Atlético-MG, 

Atlético-GO, Bahia, Botafogo,
Ceará, Corinthians, Coritiba, 

Flamengo, Fluminense,For-
taleza, Goiás, Grêmio, Inter-
nacional, Palmeiras, Red Bull 
Bragantino, Santos, São Paulo, 
Sport, Vasco da Gama.

CBF divulga tabela de 
jogos do Brasileirão 
Série A 2020

Flamengo e Santos travaram duelo pela liderança do Brasileirão no Maracanã

ESPORTES


