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 1.884.051 2.733.677 106.678 167.225
13.572

Casos e mortes por coronavírus 
no Brasil em 3 de agosto

Brasil tem 
9 4 . 2 2 6 
mortes por 
coronavírus 
c o n f i r m a -
das até as 
13h desta 
s e g u n d a -
-feira (3), 
segundo le-
vantamento 

do consórcio de veículos de 
imprensa a partir de dados 
das secretarias estaduais de 
Saúde.

Desde o balanço das 20h 
deste domingo (2), 7 estados e 
o DF atualizaram seus dados: 

O
CE, GO, MG, MS, PE, RN e RR.

Veja os números consoli-
dados:

94.226 mortes confirma-
das

2.736.298 casos confirma-
dos

Às 8h, o consórcio publi-
cou a primeira atualização 
do dia com 94.145 mortes e 
2.733.735 casos.

No domingo (2), às 20h, 
o balanço indicou: 94.130 
mortes, 514 em 24 horas. 
Com isso, a média móvel de 
novas mortes no Brasil nos 
últimos 7 dias foi de 1.011 
óbitos, uma variação de -3% 

O diretor de emergências 
da Organização Mundial 
de Saúde (OMS), Michael 
Ryan, declarou nesta se-
gunda-feira (3) que a situ-
ação do Brasil na pandemia 
de Covid-19 continua a ser 
"muito preocupante".

"A  s i t u a ç ã o  n o  B r a s i l 
c o nt i n u a  a  s e r  m u i t o  p r e -
o c u p a nt e ,  c o m  m u i t o s 
e s t a d o s  r e l a t a n d o  a l t o 
n ú m e r o  d e  c a s o s .  A  c o n -
t a g e m  m é d i a  d i á r i a  é  d e 
6 0  m i l  [ n o v o s ]  c a s o s  e 

m a i s  d e  m i l  m o r t e s  p o r 
d i a" ,  a f i r m o u  Ry a n .

O diretor de emergências 
declarou que a única forma 
de resolver o problema, no 
Brasil e em outros países que 
estão em condições seme-
lhantes, é suprimir a trans-
missão comunitária, com 
união das esferas de governo 
e das comunidades locais.

"Em todos os países, o go-
verno precisa fazer sua parte, 
para detectar e isolar casos, 
rastrear contatos, quando 

possível, e criar condições 
nas quais a doença não pode 
se espalhar facilmente", afir-
mou. "Isso é muito fácil de 
dizer, mas muito difícil de 
alcançar", admitiu Ryan.

"Não há bala mágica aqui, 
como eu já disse antes. Isto vai 
requerer uma reprogramação, 
em muitos países, sobre como 
eles abordam a supressão des-
te vírus, como eles abordam 
a comunicação, o empodera-
mento e o engajamento com 
as comunidades", disse.

Pandemia de Covid-19 no Brasil continua 
preocupante, alerta OMS

Pandemia de Covid-19 no Brasil continua preocupante, alerta OMS

Às 8h, o consórcio publicou a primeira atualização do dia com 94.145 mortes e 2.733.735 casos

Foto: Divulgação

em relação aos dados regis-
trados em 14 dias.

Sobre os infectados, eram 

2.733.622 brasileiros com o novo 
coronavírus, 24.746 confirmados 
no último período. A média mó-

vel de casos foi de 44.817 por dia, 
uma variação de +34% em relação 
aos casos registrados em 14 dias.

94.130
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ministro Gil-
mar Mendes, 
do Supremo 
Tribunal Fe-
deral (STF), 
voltou a cri-
ticar neste 
sábado (1º) 
a atuação do 
M i n i s t é r i o 
da Saúde e o 

combate à pandemia do novo 
coronavírus no Brasil.

Segundo Gilmar, há uma 
crise de gestão "na cabeça do 
SUS" e o país precisará redis-
cutir a sustentação do sistema 
após a pandemia da Covid-19. 
O ministro do STF afirmou 
que a situação é "constrange-
dora" e só não foi pior pela atu-
ação do sistema público e dos 
governadores dos estados.

"É um campeonato cons-
trangedor que nunca gosta-

O
ríamos de vencer. Ainda não 
chegamos a resultados piores 
graças ao SUS, o que é sempre 
falado pelo ex-ministro Luiz 
Henrique Mandetta, e tam-
bém graças às ações dos go-
vernadores que foram muito 
proativos", disse.

Gilmar Mendes foi pro-
tagonista de uma crise re-
cente entre os poderes Exe-
cutivo e Judiciário quando 
afirmou que a atuação do 
Ministério da Saúde se asse-
melhava a um "genocídio", 
morte em massa de grupos 
éticos e sociais, ao qual o 
Exército estava associado. A 
citação aos militares deriva 
do fato de o ministro interi-
no da Saúde ser um general, 
Eduardo Pazuello.

Após alguns dias de trocas 
de farpas e conversas de rea-
proximação, chegou a ganhar 

A Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro (Alerj) apresentou 
um pedido ao Supremo Tribunal 
Federal na noite deste sábado 
(1º) para que a corte reconsidere 
decisão do ministro Dias Toffoli 
que decidiu no dia 27 de julho 
dissolver a comissão especial 
que analisa o processo de impe-
achment contra o governador do 
Estado, Wilson Witzel (PSC).

“A composição da Comis-
são Especial do Impeachment 
transcorreu em total harmonia, 
cabendo a cada Líder indicar 
o representante do respetivo 
Partido Político. Não ocorre-
ram conflitos partidários, não 

houve registros de chapas nem 
candidatos avulsos”, disse a 
Alerj em trecho da ação. 

A Casa estuda, em paralelo ao 
recurso, um modelo para a for-
mação de uma nova comissão 
que contemple a participação de 
todos os 25 partidos com repre-
sentação na Alerj, como deter-
mina a lei do impeachment, e a 
proporcionalidade das bancadas. 

Na decisão, Toffoli aceitou o 
argumento da defesa de Witzel 
de que a comissão formada não 
obedeceu à proporcionalidade 
dos partidos e das bancadas e 
determinou a formação de uma 
nova comissão. A decisão do 

Ciro Gomes critica Bolsonaro e fala sobre eleição: 
'O que Moro tem a oferecer?'

Alerj pede que STF reconsidere dissolução 
de comissão de impeachment de Witzel

Em entrevista à CNN nesta 
sexta-feira (31), o ex-ministro 
e ex-governador do Ceará Ciro 
Gomes (PDT) cobrou a respon-
sabilização do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) por sua 
gestão na crise causada pela pan-
demia do novo coronavírus.

“Ele [Bolsonaro] não acredita 
na ciência e imita a estupidez 
irresponsável de Donald Trump, 
ídolo dele. Lá [nos Estados Uni-
dos], ele está pagando um preço 
muito caro porque o país é o epi-
centro [da pandemia], e o Brasil 
vem logo em seguida”.

Ciro ainda disse que as duas 
trocas no comando do Ministé-
rio da Saúde se deram por ra-
zões "anticientíficas".

“Ele [Bolsonaro] está cometen-
do crimes. Hoje, quem administra 
a saúde brasileira é um general da 
ativa [Eduardo Pazuello] que nos 
aproxima de uma República de ba-
nanas, de quinta categoria”, disse.

Popularidade
Terceiro colocado na eleição 

presidencial de 2018, Ciro falou 
sobre a popularidade que Bolsona-
ro vem ganhando no Nordeste do 

país, região onde o presidente saiu 
derrotado na última eleição. 

Na visão do pedetista, o motivo 
é um só: o auxílio emergencial de 
R$ 600, criado para socorrer traba-
lhadores informais e desemprega-
dos durante a pandemia.  

Segundo ele, Bolsonaro é “pes-
simamente avaliado” quando o 
assusto é condução da crise. No en-
tanto, disse ele, a população é grata 
pelos R$ 600 que estão chegando. 

“O Brasil, depois de 14 anos de 
conversa fiada de esquerdismo de 
goela, que não mudou em nada a 
estrutura de distribuição de renda 
real do país, chegou no começo da 
pandemia com 110 milhões de pes-
soas tendo uma renda por cabeça 
por ano de R$ 413”, disse. “Se pas-
sa de R$ 413 para R$ 600, o nosso 
povo é grato”, completou.

'Quarentena eleitoral'
O presidente do Supremo 

Tribunal Federal (STF), minis-
tro Dias Toffoli, defendeu nesta 
semana a adoção de um período 
de "quarentena" que juízes e pro-
curadores precisariam cumprir 
caso queiram deixar os cargos e 
disputar cargos eletivos. 

Governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel (PSC)

Foto: CNN

força a possibilidade de que o 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) escolhesse um novo 
ministro efetivo para a Saúde. 
Essa tendência não só não se 
confirmou, como Pazuello foi 
elogiado publicamente pelo 
presidente.

"Tivemos um médico, olha 
a desgraça lá que foi o pri-
meiro", disse, em referência 

ministro apónta ainda que o pre-
sidente da Alerj contrariou lei 
federal ao não obedecer à pro-
porcionalidade partidária nem 
submeter a comissão à votação 
os nomes dos deputados que 
compõem o grupo. 

O governador é investigado 
pela Polícia Federal e pelo Mi-
nistério Público Federal (MPF) 
na Operação Placebo, em razão 
de supostas fraudes em contra-
tos na saúde, firmados para o 
enfrentamento à pandemia do 
coronavírus, mesma razão que 
motivou o processo de impea-
chment. Witzel nega ter cometi-
do irregularidades.

ao ex-ministro Luiz Henri-
que Mandetta (DEM). Bol-
sonaro disse que Pazuello é 
"gestor", e enfatizou a atu-
ação do militar nos Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro 
em 2016 e na situação dos 
venezuelanos em Roraima.

A crítica de Gilmar Men-
des sobre falta de coordena-
ção foi reforçada pelo gover-

nador do Maranhão, Flávio 
Dino (PCdoB), que também 
participou da live.

“Estamos neste momento 
com realidades epidêmicas 
diferentes no brasil porque é 
uma condução atabalhoada, 
uma espécie de ‘salve-se quem 
puder’ pela ausência da coor-
denação nacional. É preciso 
fortalecê-lo”, argumentou.

Há problemas no comando do 
SUS e combate à pandemia é 
constrangedor, diz Gilmar

Segundo Gilmar, há uma crise de gestão "na cabeça do SUS" e o país precisará rediscutir a sustentação do sistema após a pandemia 

da Covid-19
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s cortes de 
energia de 
clientes com 
p a g a m e n -
to atrasado 
voltaram a 
ser permiti-
dos no país 
após mais 
de 4 meses 
de proi-

bição, segundo medida da 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel).

A resolução que proibia a sus-
pensão do serviço começou a va-
ler em março por causa da pande-
mia de coronavírus, chegou a ser 
prorrogada pelo governo, e teve 
validade até 31 de julho.

Os cortes estão autorizados 
a acontecer desde 1º de agos-
to, mas a Aneel explica que lei 
federal proíbe "efetuar cortes 
por falta de pagamento às 

O
sextas, aos sábados, domin-
gos, feriados e dias que ante-
cedem feriados".

Segundo a agência, os cortes 
de energia voltam a ser permiti-
dos a partir dessa semana, mas 
a distribuidora deve enviar ao 
consumidor nova notificação 
sobre existência de pagamen-
tos pendentes, ainda que já te-
nha encaminhado em período 
anterior para o mesmo débito.

Quais consumidores não po-
derão ter a energia cortada?

Importante destacar que 
para as famílias de baixa ren-
da, o corte de energia elétrica 
por falta de pagamento segue 
proibido até o fim do ano, 
conforme decisão anunciada 
no dia 21 de julho pela Aneel. 
Essa prorrogação vale apenas 
para os consumidores enqua-
drados como "baixa renda", 

Cerca de 5 milhões de 
trabalhadores nascidos em 
junho começam a receber 
hoje (3) o crédito do saque 
emergencial do Fundo de 
Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS) de até R$ 1.045. 
Serão liberados R$ 3,2 bi-
lhões nas contas poupança 
digitais abertas pela Cai-
xa Econômica Federal em 
nome dos beneficiários.

Instituído pela Medi-
da Provisória 946, o saque 
emergencial do FGTS preten-
de ajudar os trabalhadores 
afetados pela pandemia do 
novo coronavírus. Ao todo, 
o governo pretende injetar 
R$ 37,8 bilhões na economia, 
beneficiando cerca de 60 mi-
lhões de trabalhadores.

O valor do saque é de até 
R$ 1.045, considerando a 
soma dos valores de todas 
contas ativas ou inativas 
com saldo no FGTS. Cada 
trabalhador tem direito a 
receber até um salário mí-
nimo (R$ 1.045) de todas 
as contas ativas e inativas 
do fundo.

Nesta fase, o dinheiro po-
derá ser movimentado ape-
nas por meio do aplicativo 
Caixa Tem. A ferramenta 
permite o pagamento de bo-
letos (água, luz, telefone), 
compras com cartão de dé-
bito virtual em sites e com-
pras com código QR (versão 
avançada de código de bar-
ras) em maquininhas de car-
tão de lojas parceiras com 
débito instantâneo do saldo 
da poupança digital.

MEC diz a deputados que não sabe quantos alunos 
da rede pública estão assistindo a aulas virtuais

Caixa credita hoje saque emergencial do 
FGTS para nascidos em junho O Ministério da Educação in-

formou, em resposta a deputados 
federais divulgada nesta segunda-
-feira (3), que não sabe dizer quan-
tos estudantes da rede pública 
estão assistindo a aulas pela TV ou 
pela internet durante a pandemia 
do novo coronavírus.

No fim de junho, um grupo de 
sete parlamentares enviou ofício 
ao MEC solicitando dados sobre 
o ensino a distância e a reorgani-
zação do calendário escolar após a 
interrupção das aulas presenciais. 
O grupo integra uma comissão da 
Câmara que acompanha os traba-
lhos do ministério.

Um mês depois, o MEC respon-
deu a parte das perguntas do pedi-
do, mas disse que "não dispõe de 
informações acerca do número de 
alunos da rede pública de ensino do 

país que estão tendo teleaulas e aulas 
online até o momento”.

O ofício foi assinado no últi-
mo dia 27 pelo ministro da Edu-
cação, Milton Ribeiro, e encami-
nhado à Câmara.

O documento se baseia em uma 
nota técnica da Secretaria de Educa-
ção Básica do MEC, onde consta que 
todas as redes estaduais de educa-
ção estão com atividades remotas. A 
nota usa como base o site do Conse-
lho Nacional de Secretários de Edu-
cação (Consed).

Para os dados de alunos, o MEC 
recorreu a uma pesquisa sobre en-
sino feita pelo Consed e pela União 
Nacional dos Dirigentes Municipais 
de Educação (Undime), respondida 
por apenas 71% das redes munici-
pais. Por isso, o ministério diz não ter 
dados suficientes para essa medição.

O valor do saque é de até R$ 1.045

Pandemia expõe dificuldades do ensino a distância

 Foto: Reprodução

Foto: Reprodução/Internet

beneficiados pela Tarifa Social 
de Energia Elétrica.

Além das famílias mais po-
bres do país, a regra vale para:

consumidores que não 
estejam recebendo a fatura 
impressa;

consumidores em locais 
onde não há posto de arrecada-

Liberação para saque
O dinheiro só será liberado 

para saque ou transferência para 
outra conta bancária a partir 
de 3 de outubro, para os traba-
lhadores nascidos em junho. O 
calendário de crédito na conta 
poupança digital e de saques foi 
estabelecido com base no mês 
de nascimento do trabalhador.

Até agora, a Caixa credi-
tou o saque emergencial do 
FGTS para os trabalhadores 
nascidos de janeiro a maio.

ção, como lotéricas e institui-
ções financeiras;

consumidores que dependem 
de equipamentos elétricos essen-
ciais à preservação da vida.

A Aneel também aprovou 
um calendário de retomada de a 
partir de 1º de agosto, desde que 
haja aval das autoridades locais 

de saúde. A lista inclui o atendi-
mento presencial e a entrega da 
fatura impressa.

Até o dia 31 de agosto, as 
empresas também devem re-
tomar os serviços solicitados 
pelos consumidores, como 
ressarcimento por danos em 
equipamentos.

Corte de energia por falta 
de pagamento da conta 
volta a ser permitido

Segundo a agência, os cortes de energia voltam a ser permitidos a partir dessa semana
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d e p u t a d a 
federal Ro-
sangela Go-
mes (Repu-
blicanos-RJ) 
anunciou por 
meio de suas 
redes sociais 
esta semana 
que é pré-
-candidata à 

Prefeitura de Nova Iguaçu. Essa 
será a segunda vez que a par-
lamentar disputará as eleições 
municipais para esse cargo. Em 
2016 ela obteve 38.690 votos. 
Rosangela está em seu segundo 
mandato como deputada federal 
e atualmente se destaca por ter 
sido a parlamentar que mais tem 
ajudado o Hospital da Posse com 
emendas, recursos e indicações.

A
Em seu comunicado pelas 

redes sociais, Rosangela afir-
mou que tem sido questiona-
da por amigos, conhecidos e 
seguidores se realmente será 
candidata às eleições mu-
nicipais novamente. “Mui-
tos sabem do meu sonho de 
construir uma Nova Iguaçu 
melhor. Estou há 20 anos 
na vida pública trabalhando 
com seriedade pelo povo que 
me elegeu, seja lutando pela 
Educação, Saúde e Assistên-
cia Social, seja lutando pelas 
famílias, pelos direitos das 
mulheres, crianças e idosos. 
Sigo trabalhando em Brasília 
na certeza de estar fazendo a 
coisa certa para a população 
do meu estado querido, o Rio 
de Janeiro”, disse.

Rosangela Gomes foi de-
putada estadual na Assem-
bleia Legislativa do Rio de 
Janeiro do ano 2011 a 2014, 
e por três legislaturas con-
secutivas foi vereadora no 
município de Nova Iguaçu, 
dos anos de 2001 a 2010. 

Rosangela marcou as elei-
ções municipais de 2004 
tendo sido reeleita como a 
vereadora mais votada da 
Baixada Fluminense com 
6.262 votos e em 2000 
como a única mulher a ele-
ger-se em Nova Iguaçu, ob-

tendo assim 5.108 votos. 
Rosangela Gomes atendeu 
a convocação do seu par-
tido para concorrer ao Se-
nado da República Federal 
em 2006, surpreendendo o 
cenário político atingindo a 
marca de 262.132 votos.

Deputada Rosangela Gomes 
anuncia sua pré-candidatura 
à prefeitura de Nova Iguaçu

Rosangela Gomes foi deputada estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro do ano 2011 a 2014, e por três legislaturas consecutivas
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As obras não param em Du-
que de Caxias. A Prefeitura en-
tregou na noite de sábado (1/8) 
a nova Praça do Braguinha, no 
Parque Esperança, segundo 
distrito, que foi reformada pela 
Secretaria Municipal de Obras, 
Urbanismo e Habitação por ad-
ministração direta. No domingo 
(2) pela manhã, o prefeito Wa-
shington Reis esteve no Parque 
das Missões para anunciar a re-
forma geral do complexo espor-
tivo e de lazer da comunidade, 
construído no seu primeiro go-
verno e que chegou a ficar sem 
atenção do poder público há 
muitos anos. Através do progra-
ma de reforma e construção de 
equipamentos públicos de la-
zer será anunciada ainda, nesta 
segunda-feira (3), a reforma do 
Campo do Tricolor e da Praça da 
Igrejinha, no bairro Centenário.

No Parque Esperança, o pre-
feito Washington Reis entregou 
também um conjunto de obras 
nas ruas do Jardim Glória. Rece-
beram drenagem, pavimenta-
ção asfáltica e recapeamento as 
ruas Assis Chateaubriand, Alice 
Viterbo, Engenheiro Bernardo 

Saião, Manoel Jorge da Costa, 
Alexandrino Pinto, José Viterbo 
e Sete de Janeiro (Beira Linha). 
A Praça do Braguinha ganhou 
novo campo de grama sintética, 
iluminação em led, academia de 
ginástica, reforma do quiosque 
e do playground.

O prefeito afirmou que, nos 
próximos dias, vai entregar à po-
pulação o novo Viaduto do Gra-
macho que vai facilitar o acesso 
de veículos à Avenida Governa-
dor Leonel de Moura Brizola e 
ao bairro Sarapuí acabando tam-
bém com os acidentes na tra-
vessia de veículos sobre a linha 
férrea no Gramacho.

Funbel terá intérprete de libras para
comunidade surda e aplicará cursos

Prefeitura de Duque de Caxias entrega nova praça do 
braguinha e anuncia reforma no parque das missões Visando democratizar o acesso 

de todas as pessoas aos serviços 
públicos, a Fundação de Desen-
volvimento Social de Belford 
Roxo (Funbel) inicia na segunda-
-feira (03-08) o atendimento com 
um intérprete de Língua Brasileira 
de Sinais (Libras) para a comuni-
dade surda. Além disso, a institui-
ção inicia, no dia 10, um curso de 
libras para funcionários da Prefei-
tura de Belford Roxo, que no seu 
dia a dia encontram dificuldade 
no atendimento aos surdos.

A presidente da Funbel, Clarice 
Santos destacou que o atendimen-
to à comunidade surda com intér-
prete será todas as segundas e quar-
tas-feiras, de 8h ao 12h: “Buscamos 
sempre humanizar o atendimen-
to para que as pessoas sintam-se 

bem. Creio que o intérprete é fun-
damental”, destacou a presidente, 
enfatizando que o atendimento à 
comunidade surda terá pedagogo, 
psicólogo e assistente social. “Nesse 
primeiro momento os cursos irão 
preparar os funcionários e em bre-
ve abriremos vagas para a popula-
ção também”, argumentou Clarice 
Santos, destacando que o prefeito 
Wagner dos Santos Carneiro, o 
Waguinho, solicitou a implanta-
ção do curso para facilitar o atendi-
mento dos surdos nas repartições 
públicas municipais.

A Funbel oferece os seguintes 
serviços: psicólogo, orientação ju-
rídica, pedagogo, assistente social, 
isenções cartoriais, emissão de do-
cumentos como carteira de identi-
dade e CPF, entre outros.

A Prefeitura entregou na noite de sábado (1/8) a nova Praça do Braguinha

O intérprete Carlos Fidalgo e a presidente da Funbel, Clarice Santos

 Foto: Reprodução

Foto: Divulgação:

Durante a entrega de obras 
de sábado, a família do mora-
dor Carlos Eduardo Oliveira, 
o Braguinha, que faleceu aos 
24 anos, agradeceu a refor-
ma da Praça. Estiveram pre-
sentes os pais do Braguinha, 
Sandra e João Eduardo, a 
irmã, Suzane Eduardo e a tia, 
Cristiana da Costa.

Moradora do Novo São Ben-
to, Vera Lúcia Batista e as filhas 
Jaqueline, de 18 anos, e Renata, 
de cinco, gostaram da reforma 
da praça. “Vamos passar a fre-
quentar o local a partir de agora 
e usar a academia de ginástica”, 
disse a dona de casa.



ânia Tavares, 
que se au-
tointitula a 
"Rainha das 
plásticas", 
publicou um 
vídeo nas re-
des sociais, 
após prestar 
depoimento 
sobre a mor-

te de Fernanda Rodrigues, a MC 
Atrevida. A empresária é dona 
da clínica onde a funkeira fez no 
último dia 16, uma lipoescultura, 
também chamada de hidrolipo, 
para retirar gordura das costas e 
injetar nos glúteos.

"Estou colaborando com 
a 20ª DP (Vila Isabel). Prestei 
depoimento ontem (31/8), le-
vei a documentação da clíni-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDepoimento

W
ca, abri as portas para a perícia 
e, agora, tenho que aguardar os 
laudos e a conclusão do inqué-
rito. Obrigada a todos que estão 
se comunicando comigo, me 
apoiando, não posso respon-
der a todas as mensagens. Mas, 
assim que eu puder apresentar 
tudo, eu marco (com toda a im-
prensa) e tudo será esclareci-
do", disse, em vídeo.

O delegado André Neves, da 
20ª DP, investiga as causas da 
morte da MC. O laudo da funke-
ira aponta que ela teve septice-
mia subcutânea, que culminou 
em uma infecção generalizada 
causada por inflamação na pele.

Wânia já tinha se defendido nas 
redes sociais, por meio de uma live 
pelo Instagram. Ela afirmou estar 
com a consciência tranquila.

'Rainha das plásticas' diz
colaborar com investigações 
sobre morte de MC Atrevida: 

Foto: Brenno Carvalho / Agência O Globo

Wânia Tavares, dona da clínica "Rainha das Plásticas", prestou depoimento nesta sexta-feira

Centenas de policiais mili-
tares do Rio estão sob suspeita 
de terem dado entrada indevi-
damente em pedidos para re-
ceberem o auxílio emergencial 
do governo federal em razão da 
pandemia do novo coronaví-
rus. Um cruzamento de dados 
feito pela Corregedoria-Geral da 
União e o Tribunal de Contas do 
estado do Rio constatou que fo-
ram pagos benefícios de R$ 600 
e R$ 1,2 mil para 401 PMs. A par-
tir do levantamento, a secretaria 
de Polícia Militar iniciou uma 
apuração interna que revela que 
o número de solicitações indevi-
das feitas pelos agentes pode ser 
ainda maior.

A apuração já confirmou que 
pelo menos 29 policiais recebe-
ram o auxílio e outros 291 tive-
ram a solicitação negada. Os re-
latórios estão sendo elaborados 
por comissões criadas em cada 
unidade da Polícia Militar, seja 
ela operacional ou administra-
tiva. Há documentos que ainda 
estão em fase de preparo.

Os dados sobre os recebi-
mentos indevidos dos auxílios 
foram enviados no dia 23 de 
junho pela presidente do Tribu-

nal de Contas do Rio, Marianna 
Montebello Willeman, para o 
coronel Figueredo. No docu-
mento, Marianna solicita que os 
servidores sejam alertados in-
dividualmente sobre as regras 
para recebimento do benefício 
e ressalta que “as condutas de 
solicitação e de recebimento do 
auxílio emergencial, mediante 
inserção ou declaração de infor-
mações falsas em sistemas de 
solicitação do benefício, podem 
caracterizar os crimes de falsi-
dade ideológica e estelionato”.

Pela regra, aqueles que 
possuem emprego formal ati-
vo não têm direito ao auxílio. 
Também há restrições para 
quem recebe benefícios pre-
videnciários e para determina-
das faixas de renda familiar.

As comissões ouviram al-
guns policiais que receberam 
ou solicitaram o benefício. 

Há casos como os do soldado 
Vinícius Cerqueira Louvera e Re-
nan Leite Santos, lotados no 2º 
BPM (Botafogo), que alegaram 
ter solicitado o auxílio por acha-
rem que estavam enquadrado 
nas hipóteses de recebimento. 
Na época em que entraram com 
o pedido, ambos ainda eram alu-
nos do Curso de Formação da 
PM. Os dois receberam R$ 600 
cada e se colocaram à disposição 
para devolver os valores.

A comissão do 2º BPM en-
tendeu que há indícios de que 
os dois cometeram crime de 
improbidade administrativa 
e sugeriu a remessa dos casos 
para a Polícia Federal.

PMs do Rio são suspeitos de pedir auxílio 
emergencial de R$ 600 indevidamente

“Eu não gostaria de falar ago-
ra, eu gostaria de esperar os lau-
dos. Porém, como vai sair na TV, 
eu já vou explanando porque 
vocês têm o direito de já saber. 
Uma MC fez um procedimento 
de hidrolipo, que é um enxerto 
de bumbum, na minha — não 
sou médica, sou empresária, 
dona da clínica — vinha relatan-

do que estava doendo, se sen-
tindo mal, fomos acompanhan-
do o processo. No dia 26, ela 
veio a falecer num hospital na 
Ilha do Governador, que ela é de 
lá. Estou sem advogado ainda. 
Eu estou com a minha consci-
ência supertranquila quanto ao 
procedimento, que foi feito cor-
retamente”, afirmou na ocasião.

A clínica de Wânia está 
fechada deste a última quin-
ta-feira, dia 30. A Prefeitura 
do Rio, por meio da Subse-
cretaria de Vigilância Sani-
tária, disse que a clínica de 
Vila Isabel, onde a MC fez o 
procedimento estético, foi 
interditada por falta de li-
cença sanitária.

Ministério Público do Acre pede que goleiro 
Bruno use tornozeleira eletrônica

Público do Estado do Acre 
(MP-AC), por meio da 4ª Pro-
motoria Criminal, pediu à Vara 
de Execuções Penais (VEP) da 
Comarca de Rio Branco que 
o goleiro Bruno Fernandes 
passe a usar tornozeleira ele-
trônica. Ele foi apresentado 
neste sábado pelo Rio Branco 
Futebol Clube e já treina com 
o elenco desde quinta-feira. 
O contrato é de seis meses e 
prevê a disputa da série D do 
Brasileirão, da Copa Verde e 
do Campeonato Acreano.

Condenado pelo homicídio 
triplamente qualificado de 
Eliza Samudio, além do se-
questro e cárcere privado do 
filho que teve com a modelo, 
Bruno obteve a progressão de 
pena e está em regime semia-
berto desde julho de 2019. O 
promotor Tales Fonseca Tra-
nin solicitou que, além de ser 
monitorado eletronicamente, 
o goleiro apresente a carta de 
emprego ao Instituto de Ad-
ministração Penintenciária 
(Iapen), exigência imposta a 
todos que cumprem pena nes-
te regime.

O promotor ressaltou que 

Bruno deverá seguir outras 
regras, como se recolher após 
às 18 horas durante a sema-
na e não sair aos domingos 
e feriados nacionais. Se os 
jogos acontecerem domingo 
ou à noite, ele precisa pedir 
autorização para ir. Pelo Ins-
tagram, o goleiro agradeceu 
e comemorou o retorno aos 
gramados.

"A todos os meus amigos, 
meus fãs que acreditam em 
mim e sempre me defende-
ram diante de todos os dedos 
apontados, é́ com muito or-
gulho que digo: ESTOU DE 
VOLTA!", escreveu.

Os dados sobre os recebimentos indevidos dos auxílios foram enviados no dia 23 de junho pela presidente do Tribunal de Contas do Rio

Bruno em apresentação ao Rio Branco no último sábado

Foto: Divulgação

Foto: Gabriel de Paiva

POLÍTICA

Terça-Feira 04 de Julho de 2020

6 POLÍCIA



lançamento Foto: Divulgação

elembrar é vi-
ver. E a música 
tem o poder de 
elevar o valor 
das lembran-
ças. Assim é o 
lançamento do 
álbum “Nossa 
História (Ao 
Vivo)”, parte do 
ciclo intenso e 

vitorioso de comemorações dos 

30 anos da dupla Sandy & Junior. 
Em parceria com a Universal Mu-
sic Brasil, o álbum traz todas as 
músicas do repertório dos shows 
ao vivo e já está disponível nas 
plataformas de streaming (Spo-
tify, Deezer, Apple Music, entre 
outras). Também estreou no Glo-
boplay “Sandy e Junior - Nossa 
História - Ao Vivo em São Paulo”. 
Com a direção de Raoni Carneiro, 
o conteúdo exclusivo foi produ-

Sandy & Junior divulgam 
álbum ao vivo da turnê 
“Nossa História”

zido durante a apresentação apo-
teótica no Allianz Parque, em São 
Paulo, além de trazer imagens de 
outros shows da turnê. 

Desde o primeiro reencontro 
nos palcos, em julho de 2019, os 
irmãos têm presenteado os fãs 
com projetos inéditos, que os le-
vam a viajar no tempo, recordar 
momentos especiais da carreira 

e criarem, juntos, mais um capí-
tulo inesquecível. Agora, um ano 
depois da estreia, o público pode 
matar a saudade ou assistir, pela 
primeira vez, esta mega produ-
ção, além de poder ouvir e cantar 
junto todos os maiores sucessos 
da dupla, onde e quando quiser.

Por falar em lembranças, 
dos primeiros passos logo na 

infância, ao encerramento da 
carreira como dupla, em 2007, 
entre outros grandes feitos e 
histórias da trajetória brilhan-
te de um dos maiores ícones 
pop do país podem ser con-
feridos na série documental 
“Sandy e Junior: A História”, 
também já disponível no catá-
logo Globoplay.

CCulturando ulturando 

R
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lá, eu me chamo 
Francielli Fonta-

na , tenho 25 anos,  
nasci na cidade de 

Botucatu interior 
de São Paulo, mas 

no momento estou 
morando na capital paulista. 
Atualmente tenho namorado e 
tenho uma paixão louca por per-
fumes. Amo macarrão e adoro 

champanhe!!! Desde os 16 anos 
vinha tentando algo na área de 
modelo, comecei na loja de uma 
amiga e depois fiz um book foto-
gráfico com um fotógrafo muito 
bom na cidade. Em seguida co-
mecei me apresentando nos lu-
gares e daí nunca mais parei, um 
trabalho foi puxando o outro e 
graças a Deus sempre vão apare-
cendo novos... 
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o r t u n h o l 
afiado, mui-
ta simpatia 
e otimismo 
para o maior 
desafio da 
c a r r e i r a . 
D o m è n e c 
Torrent deu 
a largada 
para sua tra-

jetória no Flamengo. Em pou-
cas horas no Brasil, o treinador 
já sentiu o calor humano do 
torcedor no aeroporto, deu en-
trevista e comandará na tarde 
desta segunda-feira o elenco 
pela primeira vez.

Simpático, Dome se des-
culpou por não ser fluente no 
português e agradeceu a Pep 
Guardiola pela parceria ao lon-
go dos anos:

- Não falo português. Agora 
falo portunhol e vou tentar falar 
com vocês. Estou muito agra-
decido ao Carlos Leite, Marcos 
Braz, Bruno Spindel... Pessoas 
que foram muito importante 
para que eu estivesse aqui. E 
quero agradecer a Pep Guardiola. 
Para mim, foi muito importante 
passar esses dez anos de traba-
lho com amizade e conhecimen-
to. Quando você está com o me-
lhor do mundo, aprende muito.

O espanhol revelou até um 
conselho de Guardiola no início 
das negociações:

- Quando ele soube do inte-
resse do Flamengo, só me disse: 
"Não deixe passar". Se tiver con-
fiança, é um dos maiores clubes 
do mundo. Foi algo que me in-
centivou muito.

- Estou muito feliz por fazer 
parte desta grande nação. Quan-
do se fala de Flamengo na Euro-
pa, todo mundo sabe que é um 
dos grandes clubes do mundo. 
É muito importante seguir ga-
nhando. É assim no Flamengo, 
no Barcelona, em clubes top.

Domènec foi apresenta-
do ao lado do presidente 
Rodolfo Landim, do vice de 
futebol, Marcos Braz e do di-
retor executivo Bruno Spin-
del. Landim foi o primeiro a 
pedir a palavra e disse:

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOtimismo

P
- Estamos todos muito 

felizes e estamos satisfeitos 
com esse processo. Foi um 
trabalho que teve início com 
o nosso grupo de scout na 
busca pela manutenção do 
futebol ofensivo e agressivo. 
O nome do Dome sempre 
esteve presente. Queríamos 
alguém com uma história 
vencedora. Estamos muito 
feliz por contar com ele pe-
los próximos 18 meses.

Ao chegar ao CT, todos 
que viajaram da Espanha 
para o Brasil realizaram exa-
mes de Covid-19, que fazem 
parte do protocolo para iní-
cio de trabalho no Brasil. La-
dim agradeceu ao consulado 
da Espanha no Brasil por fa-
cilitar os trâmites tanto para 
que Spindel e Braz negocias-
sem na Europa, quanto para 
a vinda do quarteto espa-
nhol para o Brasil.

Responsável pela condu-
ção da negociação, Marcos 
Braz ressaltou o histórico de 
uma década de Dome como 
auxiliar de Guardiola. O diri-
gente ainda falou do hábito 
de comemorar títulos.

- Não posso deixar de 
falar da história do nosso 
atual técnico nos últimos 
dez anos. Ele figurou nos 
grandes trabalhos do fute-
bol mundial, no Bayern de 
Munique, no Barcelona... 
Sempre com grande atua-
ção dentro de um processo. 
Quando entendeu que de-
veria tomar outro rumo em 
sua carreira, entendemos 
que está mais do que super 
qualificado para estar aqui. 
Está acostumado a estourar 
champanhe, fumar charuto 
no vestiário.

Dome, como já disse que 
prefere ser chamado, chega 
ao Flamengo acompanhado 
de três auxiliares: o assisten-
te de campo Jordi Guerrón, o 
analista de desempenho Jor-
di Gris e o preparador físico 
Julián Jimenez. Será uma se-
mana de treinos até a estreia 

Na base do portunhol, Domènec 
chega ao Flamengo e revela dica 
de Guardiola: "Não deixe passar"

Foto: Alexandre Vidal / CRF

Domènec Torrent em entrevista coletiva no Flamengo

contra o Atlético-MG, do-
mingo, às 16h (de Brasília), 
no Maracanã, pela primeira 
rodada do Brasileirão.

Confira trechos da 
coletiva

Acompanhou a final da 
Libertadores?

- Vi a final da Libertadores, 
vi o jogo com o Liverpool, vi 
alguns jogos do Brasileiro...
Acompanho os melhores 
clubes do mundo. Nos últi-
mos meses, vi uns nove, dez 
jogos do Flamengo. Vi o jogo 
contra o Fluminense ainda 
com Jorge Jesus. Não só eu, 
mas muita gente na Espa-
nha viu os jogos contra River 
Plate e Liverpool.

Entusiasmo
- Tenho uma filosofia 

muito parecida ao treina-
dor que trabalhei junto nos 
últimos dez anos. Gosto do 
jogo ofensivo. Prefiro ga-
nhar por 4 a 3 e não por 1 
a 0. É importante também 
para o torcedor. O Flamen-
go é ganhar, ganhar, ganhar, 
mas é importante como ga-
nhar, não somente ganhar. 
Tenho em mente como é 
importante que o torcedor 
seja feliz no estádio. Quero 
criar um estilo para que o 
Flamengo jogue igual, de 
maneira bonita e ganhado-
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ra, no Maracanã ou em outro 
estádio. Gosto de ter a bola, 
de ser protagonista.

Respeito muito Jorge Je-
sus, que ganhou tudo com 
o Flamengo. Temos nosso 
próprio estilo e vamos imple-
mentar neste grande clube 
pouco a pouco. Preciso res-
peitar o trabalho do Jesus e 
dos jogadores em um projeto 
ganhador. Aos poucos, va-
mos implantar o estilo que é 
similar no ponto de ser ofen-
sivo. Conheço Jorge Jesus 
desde o Benfica, Sporting... É 
um grande técnico. Estamos 
aqui para continuar ganhan-
do títulos com nosso próprio 
estilo.

Contato com comissão 
de Jesus

Não tive contato com o 
técnico anterior, mas tive 
contato com todos que ain-
da estão trabalhando no Fla-

mengo. Vi muitos jogos, te-
nho muito claro como jogava 
Jorge Jesus e como vou jogar. 
O mais difícil no futebol não 
é ganhar, é voltar a ganhar. 
Vencer e vencer novamente. 
Queremos fazer do Flamen-
go vencedor por muitos anos. 
Ter um projeto ganhador que 
dure muito tempo é o mais 
importante.

Por que o Flamengo?
Quando o Flamengo te 

chama, você não pode dizer 
não. Não sei se o Brasil sabe 
o quanto que o Flamengo 
é respeitado fora da Améri-
ca. Na Europa e na Espanha, 
quando se pergunta de um 
clube brasileiro, o primeiro 
nome é o Flamengo. Quando 
me falaram do Flamengo, eu 
disse: "Para tudo. Essa é mi-
nha primeira opção 100%". 
Só há dez equipes no mundo 
que podemos comparar.

Marcos Braz, Domènec Torrent e Bruno Spindel, Flamengo 

Foto: Alexandre Vidal / Flamengo


