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Ministério da Saúde mostra que 
a Covid-19 ‘rejuvenesceu’ após a 
flexibilização do isolamento

r e a b e r t u r a 
de parte das 
a t i v i d a d e s 
econômicas 
em vários 
estados bra-
sileiros, no 
começo de 
junho, coin-
cide com 
uma explo-

são de casos de Covid-19 entre 
pessoas de 20 a 39 anos. 
Dados do Ministério da Saúde, 
mostra um pico de infecções 
nessa faixa etária 15 dias após 
o início da flexibilização do iso-
lamento — este é justamente o 
tempo médio de incubação do 
novo coronavírus até que sur-
jam os sintomas da doença.

Os jovens já representam a 

A
maioria dos casos em estados 
como São Paulo e Rio de Janei-
ro. O infectologista Jamal Sulei-
man, do Hospital Emílio Ribas 
(SP), confirma a relação entre o 
“rejuvenescimento” da doença 
e a flexibilização:

— Os casos entre jovens já 
eram expressivos nas peri-
ferias, onde isso de ficar em 
casa nunca funcionou na prá-
tica. Com a flexibilização, um 
fenômeno que era periférico 
se estendeu a toda a cidade. 
Todo mundo começou a sair. E 
os mais vulneráveis para a do-
ença grave são os idosos, mas 
quem leva a infecção para den-
tro de casa são os mais jovens, 
que saem para trabalhar.

Os números nacionais per-
mitem entender como se deu a 

Passageiros se aglomeram à espera do metrô, em São Paulo

disseminação do novo corona-
vírus de acordo com a idade dos 
infectados e indicam que, entre 
o início e o fim de junho, houve 
crescimento no contágio na po-
pulação mais jovem. O aumento 
ocorreu inclusive em semanas 
em que houve uma queda no 
número de casos de Covid-19 no 
restante da população. O pico 
ocorreu entre os dias 14 e 20 de 

junho, com 1.107 pacientes des-
ta faixa etária hospitalizados.

Na cidade do Rio, em julho, a 
Covid-19 atingiu, principalmen-
te, adultos na faixa de 30 a 39 
anos. Eles foram 23,9% das pes-
soas que adoeceram pela doen-
ça no mês passado.

Segundo dados do Minis-
tério da Saúde, 1.037 jovens 
entre 20 e 29 anos relataram 

ter começado a sentir os sin-
tomas da Covid-19 na semana 
do dia 7 de junho deste ano. O 
número é 28% maior do que, 
por exemplo, o que foi regis-
trado na semana que teve 
início em 10 de maio. E o au-
mento ocorreu mesmo com 
uma queda de 12% no total de 
casos quando comparados os 
dois períodos.

112.304

O Brasil fez mais de 11 milhões 
de testes de Covid-19 desde o 
início da pandemia, mas quase 
40% deles são do tipo RT-PCR 
– capaz de identificar o material 
genético do vírus ativo no corpo 
humano –, segundo um levanta-
mento exclusivo do G1 junto às 

secretarias estaduais de saúde.
Especialistas ouvidos pelo 

Jornal Hoje alertam que a tes-
tagem no país não é eficaz uma 
vez que no Brasil se faz mais 
testes sorológicos – que revelam 
quem já teve o vírus – do que 
exames RT-PCR. É só a partir 

Menos da metade dos testes de 
Covid-19 do Brasil permite saber
 se vírus está ativo no organismo

desse segundo tipo que é pos-
sível identificar as infecções e 
rastrear contatos.

O Ministério da Saúde se-
para os testes para o novo co-
ronavírus em duas categorias: 
RT-PCR e sorológicos.

O RT-PCR é o que analisa 
uma amostra do material ge-
nético coletado na narina e 
garganta do paciente para de-
tectar a presença ou não do 
vírus ativo no organismo dela. 
Para isso é necessária uma 

máquina específica de labora-
tório, e por isso ele leva mais 
tempo para ser processado.

Já na categoria de testes 
sorológicos existem vários 
tipos de testes, com meto-
dologias distintas e que po-
dem ou não ser feitos fora 
dos laboratórios.

A pesquisadora da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), Tatia-
ne Moraes, explicou que ao se 
fazer testes sorológicos, "esta-
mos olhando para o passado". 

Ela explica que ele não é indi-
cado para controlar a pandemia 
e serve como um registro de 
quem já se infectou.

"Pode ser há um mês atrás, 
há duas semanas atrás, a gen-
te não sabe", disse Moraes. "A 
gente não vê, a gente não iden-
tifica uma política de testagem. 
Quando a gente fala de política 
de testagem – é qual é a priori-
dade de teste. O tipo de teste e 
qual a prioridade por grupo que 
deve ser testado."
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ma pesqui-
sa eleitoral 
d i v u l g a -
da nesta 
s ex t a - f e i ra 
mostra que 
E d u a r d o 
Paes (DEM) 
lidera as in-
tenções de 
voto para as 

eleições deste ano. O ex-pre-
feito tem 29,5% da preferên-
cia dos eleitores e está a mais 
de 10 pontos percentuais a 
frente do atual, prefeito Mar-
celo Crivella (Republicanos), 
que tem 16,7%. A delegada 
Martha Rocha (PDT) está em 
terceiro com 10,1%. 

Em relação à avaliação 
do atual prefeito, 65,5% dos 
entrevistados desaprovam 
a gestão de Crivella; 29,9% 

U
aprovam e 4,6% não sabem 
ou não opinaram.   

O levantamento foi fei-
to pelo Instituto Paraná 
Pesquisas,  tem um grau 
de confiança de 95% e a 
margem de erro é de 3,5%. 
A pesquisa ouviu 910 elei-
tores,  entre os dias 15 a 19 
de agosto, e foi registra-
da no Tribunal Superior 
Eleitoral ( TSE) sob n.º RJ- 
02794/2020.
* Intenções de voto
1. Eduardo Paes (DEM): 29,5%
2.Marcelo Crivella (Republi-
canos): 15,7%
3. Martha Rocha (PDT): 10,1%
4. Benedita da Silva (PT): 
7,4%
5. Cabo Daciolo (Avante): 
5,2%
6. Clarissa Garotinho (Pros): 
3,4%

 Aliada do presidente Jair Bol-
sonaro, a deputada Caroline de 
Toni (PSL-SC) apresentou no dia 
14 um projeto de lei para acabar 
com a cota de 30% de mulheres 
que os partidos precisam cum-
prir na hora de lançar candida-
turas para deputado ou verea-
dor. Seu principal argumento 
é de que a legislação não pode 
dar tratamento diferente a um 
cidadão por seu gênero. "Se a 
maioria das mulheres não se in-
teressa pela política, obrigá-las 
a concorrer não vai mudar essa 
realidade", afirmou a deputada 
ao Estadão/Broadcast.

O partido da parlamentar, o 
PSL, é investigado por tentar 
burlar essa regra em ao menos 
dois Estados - Minas Gerais e 
Pernambuco - nas eleições de 
2018, quando Bolsonaro foi elei-
to presidente pela sigla. Caroline 
é identificada com as bandeiras 
do bolsonarismo, como a defesa 
da chamada Escola sem Partido.

Em seu site, ela se diz "mili-
tante de direita há mais de dez 
anos e aluna do (guru bolsona-
rista) Olavo de Carvalho desde 
2006". A deputada é também ex-
-integrante do Movimento Brasil 

Livre (MBL). Em seu primeiro 
ano na Câmara, foi relatora da 
Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) que autoriza a execu-
ção de prisão após condenação 
em segunda instância.

No projeto, a parlamentar 
quer deixar partidos livres para 
definir o porcentual de can-
didaturas para cada sexo. Ela 
afirma ser "inegável que, infe-
lizmente, apenas uma parcela 
muito pequena das mulheres 
se interesse por desenvolver 
atividade político-partidária".

Caroline teve a maior votação 
entre as mulheres em Santa Ca-

Crivella e Prefeitura são condenados por censo 
religioso com usuários de academia ao ar livre

Deputada bolsonarista apresenta projeto 
de lei para acabar com a cota feminina

A 16ª Vara de Fazenda Pú-
blica do Rio declarou nulo 
o censo religioso feito pela 
Prefeitura do Rio com os 
usuários do Projeto Rio ao 
Ar Livre, conhecido como 
Academia Carioca.

Os formulários continham 
perguntas de cunho religioso 
e racial. Na sentença, o juiz 
Andre Pinto condenou o mu-
nicípio e o prefeito Marcelo 

Crivella a retirar definitiva-
mente os questionamentos, 
no prazo de 10 dias, sob pena 
de multa diária de R$ 5 mil.

A Prefeitura e o prefeito tam-
bém terão de se abster de reite-
rar o ato em outros formulários 
análogos, sob pena de multa de 
R$ 20 mil. Crivella foi condena-
do ainda a ressarcir as despesas 
com a elaboração, impressão e 
distribuição dos formulários.

Deputada federal Caroline de Toni (PSL-SC)

Foto:Michael Jesus

7. Rodrigo Amorim (PSL): 
1,3%
8. Renata Souza (Psol): 1,2%
9. Fred Luz (Novo): 1,1%

tarina nas eleições de 2018. Fo-
ram 109.363 votos. O Estado ele-
geu outras três candidatas para a 
atual legislatura. A Câmara tem 
proporcionalmente a bancada 
mais feminina da história, com 
77 deputadas, representando 
um aumento de 50% em relação 
ao mandato anterior (51). Assim, 
elas passaram a representar 15% 
do total de parlamentares. Entre 
as eleitas, 43 ocupam o cargo 
pela primeira vez. Um avanço 
creditado por analistas à política 
de cotas. Mesmo com a mudan-
ça, Caroline não acredita na efe-
tividade da medida.

10. Paulo Messina (MDB): 
0,7%
Não sabe: 4,8%
Nenhum dos citados: 19,7%

* Avaliação de Crivella
Desaprovam: 65,7%
Aprovam: 29,9%
Não sabe/não opinou: 4,6%.

Paes lidera pesquisa para 
Prefeitura do Rio e Crivella tem 
65,7% de rejeição dos cariocas

Eduardo Paes tem a preferência do eleitorado carioca 

Prefeito do Rio Marcelo Crivella

Foto: Ricardo Cassiano / Agência O Dia
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CornélioCornélio Ribeiro 

Pré candidato do PRTB à Prefeitura 
de Nova Iguaçu, Cornélio Ribeiro é o 
nome que mais cresce na preferência 
da população Iguaçuana e o único 
que demostra fôlego para enfrentar 
o atual prefeito Rogério Lisboa no 
eventual confronto direto, em um 
possível segundo turno das eleições 

municipais naquela cidade, de acordo com diversas 
sondagens de opinião feitas nas redes sociais.

Cornélio Ribeiro que teve sua pré candidatura 
oficializada há apenas três meses e que se encon-
trava por decisão própria afastado da política há 
14 anos , vem superando na preferência popular 
outros pré candidatos que já anunciaram suas 
pretensões há mais de um ano e que ocupam car-
gos públicos (deputados estaduais e federais) que 
lhes  dão visibilidade e acesso constante à mídia.

Em diversas enquetes e sondagens feitas atra-
vés do facebbok , instagran e outras mídias sociais 
o nome de Cornélio Ribeiro aparece sempre entre  
segundo e o quarto lugar, quando solicitam que 
a pessoa fala de forma espontânea  quem deveria 
ou qual o melhor nome para ser prefeito de Nova 
Iguaçu. Ele geralmente aparece com o mesmo nú-
mero de citações dos deputados Estaduais Max 
Lemos e  Delegado Carlos Augusto e da deputada 
federal Rosangela Gomes

Quando enquetes apresentam os nomes dos 
pré-candidatos postulantes na cidade, Cornélio 
Ribeiro se consolida entre a terceira e segunda 
posição. Em outra sondagem feita pela página 
BAIXADA VIVA, foi feito um confronto entre 
cada pré-candidato com o atual prefeito Rogério 
Lisboa. Nesta sondagem o empresário Cornélio 
foi o que conseguiu superar o atual prefeito, evi-
denciando ser ele nesse momento o único pos-
tulante capaz de vencer Rogério Lisboa em um 
provável segundo turno.

O crescimento de Cornélio Ribeiro pode ser atribuído ao fato 
de que ele representa a única novidade entre os personagens 
desta eleição e ao seu passado político limpo, sem escândalos 
ou máculas, mesmo tendo sido vereador, deputado estadual, 
federal, secretário de estado e presidente de empresa pública 
e por suas realizações e obras em diversos bairros da cidade, 
quando exerceu cargos públicos.

Outro fator positivo e agregador para Cornélio Ribeiro é o 
apoio que vem recebendo da direção nacional do PRTB que 
aposta na eleição de Nova Iguaçu e do vice-presidente da Re-
pública Hamiltom Mourão que já anunciou que pretende tra-
zer pessoalmente seu apoio e visitar a cidade de Nova Iguaçu.

Conheça os outros postulantes
A sucessão do prefeito Rogério Lisboa na prefeitura de Nova Iguaçu 

tem até o momento oito pré-candidatos e uma eleição que promete 
ser bastante disputada. A corrida está apenas no início, mas já tem pré 
candidato pensando em sair do páreo por não ter decolado ou por es-
tarem enfrentando problemas judiciais que podem impedir o registro 
da candidatura. A maioria deles são velhos conhecidos e  não há entre 
eles estreantes.  Saiba quem são eles:

Cornelio Ribeiro (PRTB) – EX vereador, Deputado Estadual e 
Federal. Secretário de Estado e Presidente de Empresa Pública. 

Rosângela Gomes (Republicanos) - Ex-vereadora, deputada 
estadual exerce atualmente seu segundo mandato na Câmara Federal.

Delegado Carlos Augusto  (PSD)- Deputado Estadual no pri-
meiro mandato, 

Rogério Lisboa (Progressista) - Atual prefeito da cidade, já foi ve-
reador, Deputado Federal e Estadual. Inelegível por ter sido condenação 
em processo judicial por praticar nas eleições de 2016, captação e gastos 
ilícitos de recursos e abuso do poder econômico. Ele busca um recurso 
na justiça para tentar a reeleição

Raquel Stasiak (PSL)- Suplente de deputada federal e postulan-
te pela primeira vez à cadeira de Prefeita.

uiz Novaes (PSB) 
- Foi vice- prefeito de 
Nova Iguaçu e deputa-
do Estadual. Já dispu-
tou o cargo de prefeito 
em 1996.

Ernani Boldrim (REDE) - Empresário, politico tradicional já foi 
Presidente e Diretor de Empresa Pública e Deputado Estadual . Já 
tentou ser prefeito em outras ocasiões.

Letinho (PSC) - Empresário e tenta 
a eleição de prefeito pela primeira vez.

Max Lemos 
(PSDB) – Vereador e 
prefeito da cidade de 
Queimados por duas 
vezes. Deputado 
Estadual eleito em 
2018. Recentemen-
te teve seu mandato 
cassado pelo TRE a 
pedido de seu antigo 
partido o MDB por 
infidelidade partidária, pelo fato de ter ingressado no PSBD fora do 
prazo para disputar a prefeitura 

Profª Leci (PSOL) - Militante politica desde a sua juventude quan-
do foi dirigente da União Iguaçuana de Estudantes Secundarista.

cresce nacresce na
disputa disputa e já preocupa e já preocupa 
adversários  adversários  
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Na sua jornada política, Cornélio Ribeiro encontrou  
no vereador Marcelo Lajes seu vice-perfeito



padre Ra-
miro José 
Perotto, de 
C a r l i n d a , 
a 774 km 
de Cuiabá, 
comentou 
numa rede 
social que 
a menina 
capixaba de 

10 anos que ficou grávida após 
ter sido estuprada pelo tio teria 
"compactuado com o estupro". 
Ela teve a gravidez interrompi-
da nesta segunda-feira (17), em 
Pernambuco, após autorização 
judicial. O post do religioso foi pu-
blicado no dia seguinte.

Depois da repercussão do co-
mentário, o padre divulgou nesta 
quinta-feira (20) em seu perfil no 
Facebook uma nota na qual es-
creveu: "Àqueles que se sentiram 

O
ofendidos, só resta meu pedido de 
perdão" (leia mais abaixo). Ele tam-
bém excluiu a conta na rede social.

O padre havia compartilhado 
uma mensagem do presidente 
da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), Dom 
Walmor Oliveira de Azevedo, 
lamentou a interrupção da gra-
videz da menina.

Diversas pessoas comentaram 
o post de Perotto, algumas critican-
do. Uma delas disse que "obrigar 
uma criança vítima de estupro a 
seguir com a gravidez era repug-
nante" e falou em hipocrisia.

Em resposta ao comentário, 
o padre disse que duvidava que 
uma criança abusada por vários 
anos deixaria de comentar o caso. 
"Aposto, minha cara. Ela compac-
tuou com tudo e agora é menina 
inocente. Gosta de dar então assu-
ma as consequências", escreveu.

O assassinato de duas pes-
soas decapitadas, crimes que 
chocaram a cidade neste mês, 
foi esclarecido nesta sexta. Uma 
grande operação coordenada 
entre a 146ªDP de Guarus e o 
8ºBPM de Campos, deflagrada 
pela manhã, levou a prisão de 
cinco suspeitos por homícidio 
e vilipêndio a cadáver na região. 
Dentre eles estão os responsá-
veis pela morte de uma mulher 
e um adolescente, ambos tive-
ram suas cabeças decepadas.

A ação, batizada Isis II, mobi-
lizou 40 policiais militares e 30 
civis, e dezenas de viaturas. De 
acordo com Pedro Emílio Braga, 
delegado da DP de Guarus, os as-
sassinatos foram cometidos por 
traficantes da fação Amigo dos 
Amigos (ADA), mas as vítimas 
não tinham relação entre si e fo-
ram mortas por engano.

No dia 7, o corpo de uma mu-
lher não identificada foi encon-
trado na mata, às margens da BR-
101, no distrito de Travessão. Ela 
estava de camisola, e sua cabeça 
estava ao lado, enrolada em fita 
adesiva. Dois dias depois, a ca-
beça do adolescente Guilherme 
Gomes Bravo foi achada no meio 
de uma rua do Parque Presidente 
Vargas. Seu corpo foi encontrado 
apenas na semana passada.

“A mulher teria sido morta 
por ser entendida como uma 
possível informante da polícia. 
O que, durante a investigação, 
se revelou fruto da paranoia 
dos traficantes”, comentou 
Braga. “Já o adolescente teria 
sido morto simplesmente por 
se tratar de um morador de 
um bairro onde estaria estabe-
lecida uma facção rival”, disse 
Braga, que havia confirmado 
que o rapaz não tinha antece-
dentes criminais.

A ADA controla o tráfico de 
drogas nas favelas da Chatuba, 
Sapo 1 e Sapo 3, no subdistrito 
de Guarus.

A operação busca cumprir 
ainda outros três mandados 
de prisão. Um homem foi 
preso em flagrante durante a 

incursão das polícias por di-
versos bairros e comunidades 
da região. Em alguns deles, 
os agentes foram recebidos 
com tiros. Foram aprendidas 
uma pistola calibre 380 e uma 
moto Honda Fan vermelha, 
que teria sido o veículo usado 
pelo homem que jogou a ca-
beça de Guilherme na rua.

“Vamos continuar o policia-
mento ostensivo e a produzir 
dados para a Polícia Civil para 
que ela possa fazer as investi-
gações e cumprir os mandados, 
especialmente nos casos de 
homicídios e tráfico de drogas”, 
disse o comandante do 8ºBPM, 
Luiz Henrique Monteiro Barbo-
sa, reforçando a parceria entre as 
polícias para coibir o crime orga-
nizado na região de Guarus.

Em ação conjunta, policiais civis e militares prendem 
traficantes que decapitaram mulher e adolescente

Mais tarde, ele postou uma men-
sagem dizendo que iria sair do Face-
book. "Você acredita que a menina 
é inocente? Acredita em Papai Noel 
também. Seis anos, por quatro anos, 
e não disse nada. Claro que estava 
gostando", afirmou no post antes de 
excluir a conta da rede social.

Na nota divulgada nesta quin-
ta, o padre disse que assume a 
responsabilidade pelas posta-

Talíria Petrone recebe ameaças e tem escolta 
policial durante licença maternidade

A deputada federal pelo Rio 
de Janeiro Talíria Petrone (Psol) 
recebeu escolta da Polícia Legis-
lativa, desde o último sábado (15) 
após receber ameaças. A parla-
mentar está de licença materni-
dade e em isolamento social.

“É um ataque frontal à de-
mocracia. Eu, como parlamen-
tar eleita, ser ameaçada com o 
intuito de limitar minha atua-
ção política. Ainda mais eu es-
tando afastada exercendo meu 
direito à licença maternidade. É 
lamentável. Preservar a demo-
cracia, não é um problema meu, 
mas de todas as instituições”. 

“O nível de violência política 
que o Brasil se encontra é ina-
ceitável. De imediato, a gente 
está tomando, junto aos órgãos 
responsáveis, todas as medidas 
para a garantia da nossa segu-
rança. Sem dúvida, esse ciclo 
só é interrompido derrotando a 
política do ódio e nós faremos 
isso”, completou Talíria.

É a segunda vez que a depu-
tada precisa receber esse tipo 
de segurança. A primeira vez 
foi em abril de 2019 e a escolta 
foi suspensa por causa da pan-
demia do novo coronavírus 
(Sars-Cov-2).

Policiais militares do 8ºBPM de Campos realizaram operação contra o crime organizado em Guarus

O suspeito logo após ser preso
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Padre Ramiro José Perotto  disse que a menina teria compactuado com o estupro

gens e que não quer condenar e 
nem julgar ninguém.

"Assumo a responsabilidade 
de ter proferido palavras desagra-
dáveis, e justifico que comparti-
lho da defesa da vida, nunca con-
denar e tirar julgamentos. Não foi 
minha intenção proferir palavras 
de baixo calão, as quais não co-
mungam com minha fé e minha 
crença na pessoa humana. Àque-

les que se sentiram ofendidos, 
só resta meu pedido de perdão", 
escreveu no comunicado.

No trecho seguinte, ele justifi-
cou a exclusão da conta na rede so-
cial: "Excluí meu Facebook por não 
querer mais ofender e ser ofendido. 
Precisamos ser fraterno. Sempre 
preguei isso. As vezes que não fui, 
que Deus me perdoe. Lutemos pela 
vida, ela é dom de Deus".

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAbsurdo
Padre causa indignação ao 
dizer que criança de 10 anos 
'gostava de abusos'



PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSEstendendo a farsa Foto:  Estefan Radovicz

p r e s i d e nt e 
do Tribunal 
de Justiça 
do Estado 
do Rio de 
Janeiro, de-
sembargador 
Claudio de 
Mello Tava-
res, negou, 
nesta quin-

ta-feira, pedido do governo do 
Estado para desativar a unida-
de hospitalar montada no Ma-
racanã para atender pacientes 
com Covid-19.

Tavares observou, na deci-
são, que não se pode alegar a 
imprevisibilidade das conse-
quências da pandemia para 
respaldar eventual falta de 
compromisso dos gestores 
públicos com o número de 
leitos. O desembardador res-

O
salta que chegou a ser alcan-
çado o número de mil mortes 
por dia em todo o país e des-
tacou que há um constante 
acréscimo de número de in-
fectados e óbitos, "o que re-
vela uma triste realidade em 
face da qual devem ser em-
preendidos todos os esforços 
para amenizar ou controlar 
tal aceleração, sem olvidar da 
possibilidade de recrudesci-
mento da pandemia”, anotou 
o magistrado.

O presidente do Tribunal de 
Justiça também pontuou que 
ainda não há no estado do Rio 
de Janeiro nenhuma região 
com risco muito baixo de trans-
missão (bandeira verde).

O Estado do Rio pretendia 
ter desmobilizado todos os 
hospitais de campanha até o 
dia 12 de agosto.

O presidente Jair Bolso-
naro deverá anunciar, em 
breve, a prorrogação do 
novo auxílio emergencial 
no valor de R$ 300 por mês, 
que será pago em mais qua-
tro parcelas: setembro, ou-
tubro, novembro e dezem-
bro. Os detalhes constam 
de uma medida provisória 
(MP), segundo fontes do 
Palácio do Planalto, a ser 
enviada ao Congresso Na-
cional nos próximos dias.

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, sempre de-
fendeu R$ 200, mas o pre-
sidente considerou o valor 
insuficiente e optou por 
um meio-termo.

Criado em abril  por lei 
de iniciativa do Congres-
so,  o  auxíl io no valor  de 
R$ 600 seria  pago inicial-
mente por três meses a 
informais,  microempreen-
dedores indiv iduais,  au-
tônomos desempregados, 
além dos benef iciários do 
B olsa Família.

O objetivo é ajudar essas 
pessoas a atravessar a cri-
se na economia provocada 

pela pandemia do corona-
vírus.  Mas, diante de incer-
tezas e demora da retoma-
da da atividade econômica, 
o governo ampliou o paga-
mento por mais dois meses 
no valor de R$ 600, no f im 
de junho.

A equipe econômica 
avalia que as pessoas ain-
da precisam de apoio, mas 
devido ao custo elevado do 
programa, de cerca de R$ 
50 bilhões por mês, passou 
a defender um valor menor. 
Isso vai exigir esforço da 

Polícia Federal libera compra de até 
4 armas de fogo para cada cidadão

Bolsonaro anunciará que auxílio emergencial 
deve ter mais quatro parcelas de R$ 300 A Polícia Federal publicou, 

nesta quinta-feira, a Instrução 
Normativa que confere menos 
burocracia no porte e posse de 
armas de fogo no Brasil. 

As mudanças já estavam pre-
vistas em decreto assinado pelo 
presidente Jair Bolsonaro em 
2019, mas foram formalizadas 
com esta nova Instrução da Po-
lícia Federal.

A IN-174 revoga a IN-131 e 
permite, agora, a aquisição de 
até quatro armas de fogo para 
cada cidadão. A nova Instrução 
também deixa de exigir docu-

mentos já existentes em siste-
mas da PF e elimina os prazos 
para novos pedidos, além de 
ampliar o prazo de validade do 
registro para 10 anos.

Além disso, todo o processo 
de aquisição, registro e porte de 
armas passa a ser essencialmente 
eletrônico, possibilitando a aber-
tura e o acompanhamento pelo 
requerente por meio da internet.

A IN-174 também libera o 
treino de tiro todo mês para os 
cidadãos que possuem arma de 
foto, com a possibilidade de uti-
lização do armamento pessoal.

O auxílio emergencial deverá ter mais quatro parcelas de R$ 300 

As mudanças já estavam previstas em decreto

 Foto: Divulgação

Foto: Reprodução/TV Globo

base de apoio no Congres-
so para aprovar a MP.

A expectativa é que a par-
tir de janeiro, a população 
mais vulnerável seja cober-
ta pelo Renda Brasil, que vai 
substituir o Bolsa Família.

Segundo dados do Mi-
nistério da Econômica, o 
custo do auxílio está esti-
mado em R$ 254,4 bilhões 
e até agora já foram desem-
bolsados R$ 182,87 bilhões. 
A Caixa Econômica Federal 
paga neste mês a quinta 
parcela do auxílio.

Justiça determina que 
hospital de campanha do 
Maracanã deve ficar aberto

Hospital de campanha do Maracanã
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alejado com 
as últimas 
campanhas e 
seguidas cri-
ses de ordem 
financeira e 
política, o mais 
fanático dos 
vascaínos ja-
mais arriscaria 
que em 2020 o 
clube chegaria 

à quarta rodada do Campeona-
to Brasileiro com as seguintes 
credenciais: líder da compe-
tição com um jogo a menos, 
dono do ataque mais positivo 
e da defesa menos vazada. Para 
completar, dois dos artilheiros 
da competição, Germán Cano e 
Fellipe Bastos, carregam a Cruz 
de Malta no peito.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

C
Vasco goleador

Acostumado às glórias do 
passado, o torcedor do Vasco co-
meça a sonhar com marcas que 
não ostenta há muito tempo. O 
último brasileiro, por exemplo, foi 
conquistado há 20 anos e com di-
reito a show de Romário em final 
contra o São Caetano. Aliás, o Bai-
xinho também é quem garantiu a 
última artilharia do clube na com-
petição, em 2005, quando fez 22 
gols. Isso aos 39 anos!

+À Vasco TV, Cano cita Ro-
mário e revela: "Por qual moti-
vo não posso sonhar com uma 
estátua aqui?"

Fã do eterno 11 da Colina, Cano 
tem média de gols (0,75 por jogo 
- 12 marcados em 16 partidas) e 
ambição que Romário assinaria 
embaixo. Em entrevista à Vasco 

Artilharia, defesa menos vazada 
e série de vitórias: o que o Vasco, 
líder após oito anos, pode mirar

Foto: André Durão

Melhores momentos de Ceará 0 x 3 Vasco pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro

TV concedida dois meses atrás, 
disse que sonha ter uma estátua 
em São Januário.

- Para mim é um orgulho 
muito grande poder pertencer 
à instituição que viu Romário 
crescer. Ele fez muitos gols aqui 
pelo Vasco, deu muita alegrias 
para as pessoas. Da minha par-
te vou sempre buscar fazer um 
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pouquinho do que ele fez, sem-
pre buscando dar alegrias para 
as pessoas, o que é o principal.

- Quero poder me superar, fazer 
história com o Vasco. Por qual mo-
tivo não sonhar com uma estátua 
aqui amanhã? A verdade é que os 
sonhos são feitos para serem reali-
zados. Espero fazer muito história 
aqui no Vasco.

O excelente início ofensivo 
do Vasco no Brasileiro, com mé-
dia superior a dois gols por jogo 
(sete anotados em três parti-
das) contrasta com os péssimos 
números que apresentou antes 
de Ramon Menezes assumir. 
Com Abel Braga, foram oito gols 
em 14 confrontos. Com Ramon, 
são 11 em cinco.

ou Jaqueline Marques tenho 26 anos 
sou Paulista mas moro em vila velha 

tem 1 ano Estou no segundo semestre 
da faculdade de biomedicina .Sou mo-

delo fotográfica digital influencer com 
quase um milhão de seguidores no Ins-

tagram e Empresária tenho uma clínica 
de bronzeamento artificial o Bronze De ouro JJ no es-
tado do Espírito Santo fica na av central de Laranjeiras, 
sempre estou com a marquinha em dia e trouxe essa 
novidade de SP para o estado sou a única do estado no 

ramo de bronzeamento na máquina.  Também estou 
lançando uma linha minha de moda feminina.E uma 
novidade que vou contar de primeira mão. Sou apre-
sentadora do programa ta pocando na rede TV do es-
tado do Espírito Santo estou muito feliz pelo convite 
do diretor da rede tv o carone. E venho trazer muito 
humor e dicas fitness para vocês. Minha comida pre-
ferida é frutos do mar.Meu perfume predileto é Good 
girl da Carolina Herrera .Já fui capa da revista sexy mas 
não pretendo mais posar nua .Bom meus fãs agora vão 
poder me acompanhar nas telinhas da TV.
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