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Casos e mortes por 
coronavírus no Brasil 
assustam cada vez mais

Brasil tem 
118.988 mor-
tes por coro-
navírus con-
firmadas até 
as 13h desta 
s e x t a - f e i r a 
(28), segundo 
levantamento 
do consórcio 
de veículos de 

imprensa a partir de dados das secre-
tarias estaduais de Saúde.

Desde o balanço das 20h de quinta-
-feira (27), oito estados atualizaram seus 
dados: BA, CE, GO, MG, MS, PE, RN e RR.

Veja os números consolidados:
118.988 mortes confirmadas
3.772.945 casos confirmados

O
Às 8h, o consórcio publicou a pri-

meira atualização do dia com 118.743 
mortes e 3.765.011 casos.

Na quinta-feira, às 20h, o balanço 
indicou: 118.726 mortes confirma-
das, 970 em 24 horas. Com isso, a 
média móvel de novas mortes no 
Brasil nos últimos 7 dias foi de 900 
óbitos, uma variação de -8% em rela-
ção aos dados registrados em 14 dias.

É a média mais baixa registrada 
desde o dia 22 de maio, quando a 
média móvel registrada foi de 883 
mortes por dia. Desde então, essa 
média nunca baixou de 900, che-
gando a passar de 1 mil.

Em casos confirmados, eram 
3.764.493 brasileiros com o novo co-
ronavírus desde o começo da pande-
mia, 42.489 desses confirmados no 

O número de adoções de 
crianças e adolescentes no 
Brasil no 1º semestre des-
te ano caiu pela metade em 
meio à pandemia do novo co-
ronavírus. É o que mostram 
dados do Sistema Nacional 
de Adoção e Acolhimento. 
Foram realizadas 731 adoções 
de janeiro a junho, contra 
1.423 no mesmo período do 

ano passado – uma queda de 
49%. O número de processos 
concretizados até cresceu em 
janeiro, antes de o novo coro-
navírus chegar ao país, mas a 
queda nos meses seguintes 
foi substancial.

A presidente da Associa-
ção Nacional dos Grupos de 
Apoio à Adoção (Angaad), 
Sara Vargas, diz que no co-

meço da pandemia houve 
um esforço para que ado-
ções possíveis fossem feitas 
de forma mais célere.

“Mas logo depois o Judiciário 
parou. E continuou só para ques-
tões emergenciais. Na maior 
parte do país, os processos de 
infância e juventude não são ele-
trônicos ainda, o que dificultou 
muito a situação”, afirma.

Com pandemia, cai pela metade número de 
adoções de crianças no Brasil no 1º semestre

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

último dia. A média móvel de casos 
foi de 37.057 por dia, uma variação de 
-17% em relação aos casos registrados 
em 14 dias.

Brasil, 27 de agosto
No total, 4 estados apre-

sentaram alta de mortes: RJ, 
GO, AP, e TO.

Em relação a quarta (26), BA 
estava há 8 dias em alta e entrou 

em estabilidade. SP estava em 
estabilidade e entrou em que-
da. MA e PI estavam em queda 
e, agora, estão em estabilidade. 
Veja os dados dos estados:

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

número de mortes não caiu 
nem subiu significativamente: 
RS, MG, DF, MS, PA, RO, BA, MA, 
PB, PI e RN.

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

Essa comparação leva em 
conta a média de mortes nos 
últimos 7 dias até a publica-
ção deste balanço em rela-
ção à média registrada duas 
semanas atrás (entenda os 
critérios usados pelo G1 para 
analisar as tendências da 
pandemia).

117.665

Ela ressalta ainda que a 
falta de varas exclusivas de 
Infância e Juventude no ter-
ritório nacional também foi 
determinante para uma que-
da nas adoções. “As varas que 
não são únicas colocaram os 
casos criminais na frente, 
com seus prazos mais rígidos, 
infelizmente.”

“A própria rede de prote-
ção não conseguiu continuar 
trabalhando da forma ideal. A 
maioria das denúncias de maus-

-tratos e abusos contra crianças 
parte da escola ou dos hospitais. 
E as crianças deixaram de ir para 
a escola. Então houve menos ca-
sos de acolhimento. É todo um 
ciclo. Menos crianças, um pro-
cesso mais lento... E as famílias 
querendo se habilitar passaram 
a ter mais dificuldade. A maioria 
dos lugares não conseguiu fa-
zer as entrevistas psicossociais. 
Muitos não conseguiram fazer o 
curso preparatório de postulan-
tes à adoção”, diz.
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ria como um 
bloco de gelo 
e quente 
como o sol”. 
É assim que 
o produtor 
e editor de 
moda Mar-
co Antônio 
Ferraz defi-
ne Flordelis, 
de quem foi 

amigo por mais de uma década. 
Ele conta que ainda não conse-
gue digerir os desdobramentos 
que levaram a polícia a concluir 
que a pastora foi a mandante do 
assassinato do marido, o pastor 
Anderson Do Carmo, em 16 de 
junho de 2019.

“Nunca vi nada que me 
provasse que eles não se ama-
vam. Convivi com a família. 
Sei o nome de cada um dos 55 

F
filhos. Tudo isso é muito cho-
cante. Mas acredito nas inves-
tigações”, analisa.

Três dias antes da morte de 
Anderson, Marco encontrou o 
casal pela última vez. Ele pro-
duziu uma sessão de fotos para 
as redes sociais de ambos. O 
Extra teve acesso a um vídeo 
feito durante o ensaio românti-
co, no qual Flordelis e o marido 
posaram juntos e abraçados em 
frente a Alerj, no Centro do Rio. 
Segundo testemunhas, os dois 
estavam felizes e não tinha cli-
ma de desavença entre eles.

Meses antes das fotos, 
Marco havia se afastado de 
Flordelis para fazer um tra-
tamento de saúde e iniciar 
um projeto no teatro. “Esta-
va focado em outra direção e 
tinha me distanciado da Flor 
porque não nos entendemos 

Um dia após as cenas de 
guerra no Complexo do São 
Carlos, no Rio Comprido, na 
Zona Norte dp Rio, durante 
tentativa de invasão por cri-
minosos de uma facção rival 
de traficantes, a manhã desta 
sexta-feira é de aparente tran-
quilidade na região. A Polícia 
Militar reforça o policiamento e 
faz blitzes em vários pontos da 
cidade. Durante a disputa pelo 
comando do tráfico, Ana Cristi-
na da Silva, de 25 anos, foi mor-
ta com dois tiros com dois tiros 
de fuzil, ao proteger o filho de 
apenas 3, na noite de terça-fei-
ra. Quatro suspeitos morreram 
durante os confrontos

O reforço do policamento 
em várias regiões da cidade 
causou congestionameto. Se-
gundo o Centro de Operações 
Rio (COR), as ações da PM es-
tão provocando lentidão, por 
exemplo, em trechos de acesso 
à Lagoa Rodrigo de Freitas, ao 
Jardim Botânico, à Laranjeiras, 
em Bonsucesso e na Via Ex-
pressa do Porto. O COR ressal-
tou que não divulga blitz, "ape-
nas a situação do trânsito".

O comandante do 19º BPM 
(Copacabana), Marcos Balbi-
no, informou que a unidade 

está fazendo cercos na região 
desde o início do mês desde as 
primeiras informações sobre a 
movimentação de traficantes 
de facções rivais. Nesta quin-
ta-feira, o cerco foi intensifi-
cado por causa da invasão ao 
Complexo de São Carlos por 
criminosos de pelo menos dez 
comunidades do Rio.

— Hoje (ontem), especifica-
mente na parte da manhã, o cer-
co foi por conta dessa situação 
no São Carlos. Só que durante 
todo o mês de agosto o 19 BOM 
tem feito este cerco na parte da 
noite porque nós já estávamos 
trabalhando com a informa-
ção de deslocamento de delin-
quentes de facções rivais. E nós 
achamos por bem fazer esse 
cerco em Copacabana porque 
nós temos uma única comuni-

Suspeitos de vender imóveis do Minha Casa 
Minha Vida são presos em Nova Iguaçu

Após terror no São Carlos, PM faz blitzes em várias regiões da 
cidade; clima é de aparente tranquilidade no morro

Dois homens foram presos 
suspeitos de integrarem uma 
milícia que comercializa de for-
ma ilegal apartamentos do Pro-
grama Minha Casa Minha Vida, 
em Nova Iguaçu, na Baixada Flu-
minense. Segundo a polícia, eles 
vendiam imóveis nos bairros 
Jardim Guandu, Campo Grande, 
Palhada e Fazendinha. Ambos 
foram presos em flagrante, na 
noite desta quinta-feira.

As investigações começaram 
quando uma das vítimas com-
pareceu à 58ª DP (Posse) para 
registrar um caso de esteliona-
to, após supostamente adquirir 

pelo valor de R$ 2 mil um apar-
tamento no condomínio Cam-
po Grande e por R$ 800 um 
apartamento no bairro Palhada. 
Segundo a vítima, os imóveis 
não chegaram a ser entregues 
pelos golpistas.

Os agentes se dirigiam para a 
Avenida Abílio Augusto Távora, 
no bairro Km 32, onde encontra-
ram os suspeitos com diversos 
envelopes contendo documen-
tações pessoais e valores entre 
R$ 500 e R$ 800, referentes às 
vendas dos apartamentos do 
Minha Casa Minha Vida comer-
cializados de forma ilegal.

Policial militar monitorando a ação de bandidos durante a invasão ao São Carlos 

Homens foram presos em flagrante com dinheiro e documentações

Foto: Gabriel de Paiva / Agência O Globo

Foto: Divulgação / Polícia Civil

dade de Terceiro Comando, o 
Morro da Babilônia, e as outras 
são do Comando Vermelho. É 
uma atitude preventiva que a 
unidade vem fazendo ao longo 
do mês - disse o militar.

O coronel Mauro Fliess, 
porta-voz da Polícia Militar, co-
mentou que a operação da PM 
no Morro de São Carlos cum-
priu o regime de excepciona-
lidade exigido pela decisão do 
Supremo Tribunal de Justiça 
(STF) para ações da polícia du-
rante a pandemia. Ele acredita 
que a decisão da mais alta corte 
do país pode estar dando uma 
falsa sensação de fortalecimen-
to dos criminosos. Perguntado 
a decisão do ministro Edson 
Fachin atrapalhou de alguma 
forma a ação da PM no São Car-
los, Fliess negou.

Flordelis fez ensaio romântico 
com pastor Anderson do Carmo 
três dias antes do assassinato

Flordelis fez ensaio romântico com pastor Anderson do Carmo três dias antes do assassinato

numa questão e decidi dar um 
tempo. Nos encontramos nes-
se trabalho e três dias depois 
acordo com a notícia do assas-
sinato. Nem fui ao enterro”, 
recorda ele, que dirigiu o filme 
sobre a vida de Flordelis.

Marco conviveu de perto 
com a deputada e frequenta-
va sua casa em Niterói. “Me 

lembro que o pastor Anderson 
era louco por ela. Nunca o vi 
olhando para o lado ou ouvi 
qualquer fofoca sobre amante, 
nada disso. Ele era um homem 
assustadoramente inteligente 
e dava o mundo para a Flor se 
ela quisesse”, relata.

Marco diz que ele e Flordelis 
nunca falaram sobre a morte de 

Anderson. “Apenas uma vez, na 
casa dela, para um outro trabalho, 
a Flor me viu parado na porta e 
disse: ‘ele morreu bem aí onde 
você está’. E foi muito fria. Não es-
tranhei. Era difícil saber o que ela 
sentia ou pensava. Era assim tam-
bém nas ações para salvar gente 
das mãos de bandidos. Sempre 
muito racional”, descreve.

"
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Ministério Pú-
blico Federal 
informou que 
as contratações 
"foram um ar-
tifício para per-
mitir a transfe-
rência indireta 

de valores" e apontou que a acu-
sação foi apresentada uma vez 
que os "fatos já suficientemente 
comprovados".

A denúncia atinge, além do 
governador e sua esposa, o ex-
-secretário de Desenvolvimento 
Econômico do Rio Lucas Tristão, 
o empresário Mário Peixoto, os 
supostos operadores de Alessan-
dro Duarte e Cassiano Luiz, o só-
cio de Peixoto Juan Elias Neves 
de Paula, o ex-subsecretário João 
Marcos Borges Mattos e o ex-pre-
feito de Volta Redonda Gothardo 
Lopes Netto.

Ao pedir o afastamento de 
Witzel e a deflagração da ope-
ração "Tris in Idem" na manhã 
desta sexta-feira, 28, o Minis-
tério Público Federal argu-
mentou que o escritório da 
primeira-dama "foi utilizado 
para escamotear o pagamento 
de vantagens indevidas ao go-
vernador, por meio de contra-
tos firmados com pelo menos 
quatro entidades da saúde liga-
das a membros da organização 
criminosa (Gothardo Lopes 
Netto, Mário Peixoto e Pedro 
Fernandes) e recebimento de 
R$ 554.236,50, entre agosto de 
2019 e maio de 2020".

Lucas Tristão, um dos alvos 
da Operação Tris in Idem, nesta 
sexta-feira (28), se apresentou 
à Polícia Federal no fim da ma-
nhã e foi preso.

Ex-secretário de Wilson 
Witzel, governador afastado 
após decisão do Superior Tri-
bunal de Justiça, Tristão não 
foi encontrado nas buscas da 
polícia no início da manhã. 
Segundo vizinhos, ele havia 
se mudado do endereço três 
meses atrás.

Tristão foi aluno do gover-
nador afastado Wilson Witzel 
e assumiu, na gestão dele, 
uma secretaria estratégica — a 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Energia e Relações In-
ternacionais.

Tristão acabou exonerado 
após desgaste com a Alerj e 
pela ligação com Mário Pei-
xoto, de quem foi advogado 
— e foi denunciado por cor-
rupção pela PGR.

De aluno a secretário
O advogado capixaba, de 

O presidente do PSC , Pastor 
Everaldo, foi preso pela Polícia 
Federal na manhã desta sexta-
-feira no Recreio dos Bandeiran-
tes, Zona Oeste do Rio, em uma 
operação que mira um esquema 
de desvio na saúde. O governa-
dor Wilson Witzel foi denuncia-
do pelo Ministério Público como 
líder do grupo e afastado do go-
verno nesta sexta-feira.

Pastor Everaldo, que já foi 
candidato à presidência da Re-

pública, em 2014, apoiou a can-
didatura de Witzel e dispunha 
de espaço no governo, tendo 
realizado diversas nomeações. 
Ele também foi responsável por 
batizar Bolsonaro, no rio Jor-
dão, em Israel, no dia 12 de maio 
de 2016. O ex-secretário de Saú-
de de Witzel Edmar Santos dis-
se em sua delação que o pastor 
controlava e pressionava por 
contratações na pasta da Saúde.

O PSC informa que o ex-sena-

dor e ex-deputado Marcondes 
Gadelha, vice-presidente nacio-
nal do PSC, assume provisoria-
mente a presidência da legenda. 
O calendário eleitoral do partido 
nos municípios segue sem alte-
ração. O PSC reitera que confia 
na Justiça e no amplo direito de 
defesa de todos os cidadãos. "O 
Pastor Everaldo sempre esteve à 
disposição de todas as autorida-
des, assim como o governador 
Wilson Witzel", diz em nota.

O ministro Benedito Gonçal-
ves, do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ), afirmou que o afasta-
mento do governador do Rio de 
Janeiro, Wilson Witzel, tem o ob-
jetivo de frear a suposta liderança 
dele sobre a organização crimi-
nosa que promoveu desvios de 
recursos da saúde no estado e 
também os impactos da "enge-
nharia criminosa" nos cofres pú-
blicos do Rio de Janeiro.

Na decisão, obtida pela TV 
Globo, o ministro negou um pe-

dido de prisão do governador, fei-
to pela Procuradoria-Geral da Re-
pública. Gonçalves afasta Witzel 
do governo por 180 dias, impede 
que ele frequente as dependên-
cias do governo do Estado e man-
tenha contato com funcionários. 
Para o ministro, o afastamento 
é suficiente para tentar parar as 
ações criminosas.

A PGR diz que durante a in-
vestigação foram encontrados 
e-mails de Witzel para a primei-
ra-dama, Helena, com minuta do 

contrato entre o escritório dela e 
o Hospital Jardim Amália

"Na forma exposta pelo 
MPF, ainda, a medida de afas-
tamento serve para obstar que 
continue liderando a referida 
organização criminosa e a di-
lapidar o Erário do Estado do 
Rio de Janeiro, extremamen-
te combalido em razão do 
grande histórico de casos de 
desvio de recursos públicos e 
corrupção envolvendo os go-
vernadores anteriores", escre-
veu o ministro.

CAOS NA POLÍTICA DO RIO 

O
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Escritório de Helena Witzel recebeu R$ 554 
mil de empresas investigadas, aponta o MPF

Alvo de operação, Lucas Tristão se apresenta à PF

Presidente da Assembleia 
Legislativa do Rio é alvo de
 busca de apreensão e se defende:
 "Não tenho nada a esconder"

Cláudio Castro chega ao 
Palácio Guanabara e convoca 
reunião com a cúpula de 
segurança do RJ

Pastor Everaldo é preso em operação da Lava Jato contra cúpula do governo Pastor "batizou" Bolsonaro e Wilson Witzel

Para ministro do STJ, afastamento vai frear comando de Witzel sobre organização 

Witzel e a esposa, Helena 

Ex-secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e Renda, Lucas Tristão

Segundo os procuradores, o 
escritório de Helena Witzel, foi 
"contratado para operacionalizar 
a prática de corrupção e posterior 
lavagem de capitais, mediante a 
perene atuação de Lucas Tristão e 
Gothardo Lopes".

O Ministério Público Federal 
já havia apontado "vínculo bas-
tante estreito e suspeito" entre 
Helena e a empresa DPAD Ser-
viços Diagnósticos Limitada, de 
Alessandro de Araújo Duarte, 
suposto operador de Mário Pei-
xoto, nos autos da primeira fase 
da investigação sobre irregula-
ridades na Saúde fluminense, a 
Placebo.

Na ocasião, a Procuradoria re-
velou contrato de prestação de 
serviços e honorários advocatí-
cios firmados entre o escritório 
de Helena Witzel e a empresa 
de Alessandro Duarte, incluindo 
comprovante de transferência 
de recursos. Documentos que 

apontariam pagamentos à espo-
sa do governador do Rio foram 
encontrados pela Polícia Federal 
em mensagens datadas de 14 de 
abril no e-mail do empresário.

"Como relatado acima, no caso 
dos autos, o escritório de advoca-
cia da Primeira-Dama do Estado 
do Rio de Janeiro H.A.B.W. (Hele-
na Alves Brandão Witzel) supos-
tamente realizou contratos com 
empresas investigadas, sem que 
a investigação, até o momento, 
encontra-se provas da prestação 
do respectivo serviço, o que ex-
plicita possível exercício profis-
sional de atividade delitiva", es-
creveu o ministro Gonçalves, ao 
autorizar buscas da primeira fase 
da operação.

A primeira-dama voltou a ser 
alvo de buscas da operação "Tris 
in Idem", deflagrada nesta ma-
nhã para investigar corrupção 
em contratos públicos do Exe-
cutivo fluminense.

33 anos, foi aluno do curso 
de direito na Universidade 
de Vila Velha, no Espírito 
Santo — Witzel atuou como 
magistrado no estado.

Tristão, que gozava da total 
confiança do governador, foi 
um de seus coordenadores e 
advogados de campanha, na 
eleição de 2018.

Assim que o ex-juiz federal 
assumiu o governo do RJ, Tris-
tão foi convidado para ser o se-
cretário de Desenvolvimento 
Econômico.

O fato de ser advogado do 
empresário Mário Peixoto — 
denunciado por chefiar um es-
quema de corrupção na saúde 
do Rio — numa ação contra o 
governo do estado não foi con-
siderado conflito de interesse 
por Witzel.

Tristão dizia que não 
tinha qualquer interesse 
político e chegou a se de-
clarar como um soldado 
de Wilson Witzel, pronto 
a cumprir as ordens do go-
vernador.

Além do afastamento do 
governador do Rio de Janeiro, 
Wilson Witzel (PSC) , o minis-
tro Benedito Gonçalves, do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), determinou busca e 
apreensão contra o deputado 
André Ceciliano, presidente 
da Assembleia Legislativa do 
Rio. Os agentes da PF cum-
prem mandados de busca e 
apreensão no prédio novo da 
Alerj, na rua da Alfândega, no 
centro do Rio. A reportagem 
apurou que os agentes arreca-
daram provas no gabinete da 
presidência que agora fica lá. 
Além disso, há agentes da PF 
no prédio anexo da Alerj, que 
fica junto ao Palácio Tiraden-
tes, sede antiga.

A medida ocorre a partir de 
investigações da Procuradoria 
Geral da República (PGR), em 
parceria com a Polícia Federal 

(PF), e cumpre outros man-
dados de prisão e de busca e 
apreensão contra agentes pú-
blicos, políticos e empresários 
envolvidos, segundo a acusa-
ção, em crimes de corrupção e 
lavagem de dinheiro do grupo 
liderado pelo governador.

Entre os alvos de prisão da 
operação está o  ex-secretário 
de Desenvolvimento Econô-
mico de Witzel, e o médico e 
ex-prefeito de Volta Redonda 
Gothardo Lopes Netto.

O Presidente da Assembleia 
Legislativa do Rio de Janeiro, 
André Ceciliano se colocou à 
disposição da Justiça para co-
laborar com as investigações, 
deixando totalmente às claras 
com a consulta até de sua con-
ta bamcária, se assim a Justiça 
achar necessário. "Não tenho 
nada a esconde." Fizalizou An-
dré Ceciliano.

O vice-governador Cláudio 
Castro chegou ao Palácio Guana-
bara, em Laranjeiras, sede do go-
verno do Rio de Janeiro na Zona 
Sul da capital, no começo da 
tarde desta sexta-feira (28) para 
assumir o posto de governador.

A primeira agenda do gover-
nador em exercício é uma reu-
nião com a cúpula da segurança 
do RJ, convocada por ele para 
esta tarde.

A expectativa é que partici-
pem do encontro representantes 
das polícias Militar, Civil, do Cor-
po de Bombeiros, da Secretaria 
Estadual de Administração Peni-
tenciária e da Procuradoria Geral 
do Estado.

Wilson Witzel foi afastado do 
cargo por determinação do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ) 
por suspeitas de corrupção.

Castro também foi alvo de in-
vestigação na Operação Tris in 

Idem, que culminou no afasta-
mento de Witzel. No entanto, ele 
foi alvo apenas de mandados de 
busca e apreensão - não houve 
determinação de prisão nem de 
afastamento dele do cargo.

Castro estava em Brasília 
quando recebeu a notícia de 
afastamento de Witzel. Ele em-
barcou em um avião rumo ao 
Rio pela manhã, após se tornar 
pública a operação deflagrada 
com base na decisão do STJ. Ele 
chegou ao palácio por volta das 
14h, não conversou com a im-
prensa e, segundo seus assesso-
res, está reunido com parte da 
equipe de governo.

O advogado de Cláudio Castro 
esteve no imóvel dele, onde foi 
cumprida a busca e apreensão, e 
afirmou que foi pego de surpresa 
e que vai tomar as medidas ne-
cessárias assim que tiver acesso 
ao processo.

Pastor Everaldo chegou à Superintendência da PF por volta das 8h20 

Agora o governador viu o mundo desabar

Pastor Everaldo chegou à Superintendência da PF por volta das 8h20 

Presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Ciciliano

Foto de arquivo (sem data definida) do vice-governador Cláudio Castro

Pastor Everaldo, presidente 
nacional do PSC, foi preso, na ma-
nhã desta sexta (28), em meio a 
uma investigação sobre o desvio 
de recursos públicos da saúde no 
Estado do Rio de Janeiro, acusado 
de corrupção e lavagem de di-
nheiro. Apontado como chefe do 
esquema, o governador Wilson 
Witzel (PSC) foi afastado do cargo 
pelo Superior Tribunal de Justiça.

Entre os fatos marcantes da 
carreira política de três décadas 
de Everaldo - quinto colocado 

na eleição presidencial de 2014 
e acusado pela operação Lava 
Jato de receber R$ 6 milhões 
da Odebrecht para ajudar uma 
mão a Aécio Neves (PSDB) em 
um debate presidencial na TV 
- estão o "batismo" religioso e 
político de duas figuras que já 
foram aliados e hoje se odeiam 
publicamente: Jair Bolsonaro 
(sem partido) e o próprio Witzel.

O primeiro batismo é metafó-
rico. Foi Everaldo quem acabou 
trazendo Witzel à política, "in-

ventando" a candidatura de um 
desconhecido juiz federal que, 
colado à imagem de Jair Bolsona-
ro e empunhando o discurso do 
"a polícia vai mirar na cabecinha 
e... fogo!", acabou por desbancar 
o favorito Eduardo Paes (DEM) e 
levar o Palácio Guanabara. O se-
gundo é literal e metafórico. Eve-
raldo foi quem batizou o então 
deputado federal Jair Bolsonaro, 
em uma cerimônia nas águas do 
rio Jordão, em Israel, no dia 12 de 
maio de 2016.



ex-vereador 
André Taffa-
rel, do Parti-
do dos Tra-
balhadores, 
o PT, susten-
tou o apoio 
da legenda a 
reeleição do 
prefeito de 
M e s q u i t a , 

Jorge Miranda. A declaração foi 
dada durante uma live com o 
jornalista Rogério Santana, na 
noite desta quinta-feira (27), 
onde os dois debateram sobre 
o cenário político das eleições 

para esse ano no município.  
Na ocasião, Taffarel também 
disse que aqueles que não res-
peitarem essa decisão coletiva 
do partido poderão ser puni-
dos, sejam eles pequenos ou 
grandes nomes.

Alguns nomes do PT criti-
caram o fato do partido apoiar 
Jorge Miranda nessa campa-
nha de reeleição. Esse nomes  
já até se uniram para lançarem 
candidaturas de oposição na 
cidade com outras lideranças, 
na tentativa de enfraquecer 
Miranda. Taffarel, que faz 
parte do diretório do PT no 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSLive da verdade

O Ex-vereador Taffarel e Rogério Santana abordaram os temas do momento da política em Mesquita 

Rogério classificou a base de 
oposição ao governo de Mes-
quita como confusa, e que não 
apresentou nesses quatro anos 
de gestão propostas concretas 
de divergências ao prefeito Jor-
ge Miranda. 

“Nós temos uma oposição 
confusa. Durante esses qua-
tro anos de administração não 
conseguiu apresentar projetos 
claros e definidos para à po-
pulação de divergências con-
cretas. Ficou parecendo uma 
oposição feita por interesses 
de grupos da Câmara de Mes-
quita e não se revelou progra-
mática”, disse Rogério.

Ao tocar nesse assunto, Ro-
gério falou sobre a união de dois 
vereadores que já protagoniza-
ram acaloradas discussões du-
rante sessões ordinárias na casa 
legislativa: Cris Gêmeas, ex-líder 
do governo que já confirmou 
sua pré-candidatura a prefeita 
da cidade; e Leonardo Andrade, 
(foto) que até tentou ser pré-
-candidato a prefeito pelo Parti-
do Social Liberal (PSL), mas que 
teve sua candidatura retirada da 
legenda pelo diretório regional, 
sendo obrigado  a ocupar a vaga 
de vice-prefeito na chapa de 
Cris Gêmeas. Era isso ou voltar 

‘Oposição confusa’, diz Rogério Santana Construindo o caminho 
para a reeleição

estado do Rio, disse que a priori 
desse apoio a Miranda é a reper-
cussão positiva do trabalho que 
ele tem realizado enquanto ges-
tor municipal.

“Nós entendemos que po-
lítica interna tem que ser res-

peitada. Hoje temos, ainda 
que minoritária, pessoas que 
querem dialogar com candi-
daturas de oposição e que fre-
tam diretamente com aquilo 
que nós dizemos que somos 
contra [...] O recado que eu 

posso dar como dirigente do 
PT é: Aqueles que não cami-
nharem com a lógica da polí-
tica interna determinada pelo 
partido, a única coisa que vai 
restar é a expulsão do nosso 
partido”, disse Taffarel”.

Taffarel e Rogério desta-
caram pontos positivos im-
portantes na gestão de Jorge 
Miranda como prefeito de 
Mesquita, principalmente na 
área da saúde. Miranda inves-
tiu em atendimento básico 
para à população e entregou 
recentemente, e até mesmo 
no meio de seu governo, Clíni-
cas da Família, como a unida-
de Jorge Campos, na Coreia; e 
Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPA), como a do bairro 
Edson Passos. Além das obras 

de revitalização e infraestrutu-
ra realizadas no município e os 
programas de segurança e pre-
venção ao novo Coronavírus. 

“O governo Jorge Miranda 
hoje tem um percentual da 
população que hoje passa dos 
45% que dá a ele como ótimo 
e bom. E no momento que nós 
estamos vivendo, um político 
trabalhando dessa forma chega 
a ser até um fenômeno. Pensan-
do nisso, tomamos a decisão 
como partido de reconduzir o 
Jorge”, disse Taffarel”. 

POLÍTICA

Sábado 29 a Segunda 31 de Agosto de 2020 

6 CIDADES

Taffarel reafirma apoio do PT à reeleição de Jorge 
Miranda e diz que rebeldes podem ser expulsos
EX-VEREADOR DE MESQUITA REFORÇOU ESSE 
APOIO DURANTE LIVE COM O JORNALISTA 
ROGÉRIO SANTANA, ONDE TAMBÉM FALARAM 
SOBRE OS BASTIDORES DA POLÍTICA NO MUNICÍPIO

para casa sem entrar na disputa 
de alguma forma. Rogério e Ta-
ffarel ainda classificaram essa 
pré-candidatura à prefeita da ve-
readora Cris Gêmeas como sem 
programa, sem projetos para a 
cidade e formatada a partir de 
interesses empresariais e eco-
nômicos aliados a direita mais 
radical responsável por esse 
abatimento da candidatura de 
Leonardo Andrade.

“O principal candidato da 
oposição, que até se posicio-
nou bem contra algumas pau-
tas da atual gestão da cidade, 
que é o Leonardo Andrade, se 

filia ao PSL para tentar ser pre-
feito e mostrar suas perspec-
tivas posicionistas, teve a sua 
candidatura retirada. Isso tudo 
para apoiar a candidatura da-
quela que se diz candidata de 
oposição e que nunca divergiu 
da administração municipal, 
a líder do governo até abril, a 
vereadora Cris Gêmeas. Nes-
ses três anos de governo Jorge 
Miranda, ela não apresentou 
nenhuma divergência. Todos 
esses vereadores de oposição 
de Mesquita não apresentaram 
propostas muito claros para a 
cidade”, disse.



Show Foto: Divulgação

Carregando na 
veia o sertanejo 
de raiz e a moda 
de viola, Lucas 
Reis e Thacio são 
fãs assumidos de 
Tião Carreiro e 
Pardinho e trou-
xeram para o pro-
jeto #SemFiltro 

uma canção que ficou marcada 
nas vozes dos ídolos. “Ditado 
Sertanejo” chegou  a todos os 
aplicativos de música, com o 
toque da moda de viola inques-
tionável da dupla junto ao vídeo 
gravado no Porto Maravilha, no 
Rio de Janeiro. 

De frente para o mar, Lucas 
Reis e Thacio soltaram a voz e 

Lucas Reis e Thacio 
lançam versão de 
“Ditado Sertanejo”

colocaram seu jeito único de fa-
zer música em mais uma versão 
que promete surpreender e cau-
sar saudosismo nos apaixonados 
pela música sertaneja. 

“A gente se identifica de-
mais com essa música porque 
a gente gosta do cururu que 
tem um ritmo bem campo, 

caipira, bem batido. E a gente 
colocou no repertório justa-
mente por lembrar passagens 
de pessoas mais sistemáticas, 
que tem o gênero bem caipira, 
do campo. É do repertório do 
Tião e faz parte das músicas 
que tocamos quando estamos 
sentados somente cantando 

por gostar”, conta Lucas Reis.
A faixa faz parte do projeto 

#SemFiltro que traz toda se-
mana releituras de sucessos da 
música brasileira - sertaneja e de 
outros ritmos -, além de músicas 
inéditas, cantadas em pontos tu-
rísticos das maiores cidades do 
país: São Paulo e Rio de Janeiro. 

CCulturando ulturando 

C
DA REDAÇÃO contato@jornalpovo.com.br

Busca pelo autoconhecimento é o tema

Sábado 29 a Segunda 31 de Agosto de 2020 

POLÍTICA 7

gata gaúcha Aline Souza nos 
revelou sua paixão pelo Rio de 

Janeiro!! Bailarina e professora 
de dança do ventre, graduanda 

em Artes, ela se destaca nos pal-
cos com sua dança e trilha seu ca-

minho nas passarelas dos maiores 
projetos de beleza do país. 

Em suas redes socias provoca suspiros de  nor-
te a sul com cliques muito charmosos e sensuais!

Aline é canditada a Musa do Brasileirão 
2020 e contou estar inteiramente focada na 
conquista do título mais desejado: "Atual-

mente o concurso encontra-se em sua melhor 
fase e eu quero ter a honra fazer parte desta 
história e ser uma das musas do time do brasi-
leirão 2020, esta edição tão especial."

Carismática e cativante ela diz já  ter tido opor-
tunidade de conhecer  o Rio de Janeiro e enfatiza 
sua  admiração pelos cariocas e seu desejo de vol-
tar mais vezes à cidade maravilhosa!

Suas principais publicações estão em seu ins-
tagram: aline_souza_musa 

Você também pode acompanhar seu perfil na 
página do concurso: https://www.musadobrasi-
leirao.com/candidata/aline.souza/

SouzaA Aline

WWW.MUSADOBRASILEIRAO.COM/CANDIDATA/
ALINE.SOUZA

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

Marques

GATAGATA  DODO
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Fluminen-
se infor-
mou na ma-
nhã desta 
sexta-feira 
que Muriel 
não será re-
l a c i o n a d o 
para a par-
tida contra 
o Vasco, 

neste sábado, às 19h (de Bra-
sília), no Maracanã, pela sexta 
rodada do Campeonato Bra-
sileiro. Com um desconforto 
muscular na perna esquerda, 
o goleiro está fora do clássico. 
Marcos Felipe, portanto, deve 
ser a opção.

Do mais, a tendência é que 
o técnico Odair Hellmann 
mande a campo o mesmo 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

O
time da última terça-feira, que 
iniciou diante do Figueirense, 
na vitória por 3 a 0 e classifica-
ção na Copa do Brasil.

Desta forma, a provável es-
calação do Fluminense é: Mar-
cos Felipe; Calegari, Nino, Luc-
cas Claro e Egídio; Yuri, Dodi e 
Michel Araújo; Nenê, Marcos 
Paulo e Evanilson.

Poupado do confronto da 
última terça, o atacante Luiz 
Henrique treinou normalmen-
te com o restante do grupo 
desde quarta e não deve ser 
problema para o clássico.

Com sete pontos, o Flumi-
nense está em sétimo na tabela 
de classificação do Campeona-
to Brasileiro. O Vasco, por sua 
vez, é o segundo, com 10 pon-
tos e um jogo a menos.

Escalação do Fluminense: com 
desconforto muscular, Muriel 
desfalca time contra o Vasco

 Foto: Lucas Merçon / FFC

Muriel, goleiro do Fluminense, em treino 
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