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 2.118.460 3.039.349 106.678 178.850
14.080

Casos e mortes por 
coronavírus no Brasil 
atualizados

Brasil tem 
1 0 1 . 2 6 9 
mortes por 
c o r o n a v í -
rus confir-
madas até 
as 13h des-
ta segun-
d a - f e i r a 
(10) segun-
do levan-

tamento do consórcio de 
veículos de imprensa a par-
tir de dados das secretarias 
estaduais de Saúde.

Desde o balanço das 20h 
de domingo (9),  7 estados e 
o DF atualizaram seus da-
dos: AC, GO, MG, MS, PE, 
RN e RR.

O
Veja os números

 consolidados:
101.269 mortes confirmadas
3.039.349 casos confirmados
Às 8h, o consórcio publicou a 

primeira atualização do dia com 
101.142 mortes e 3.035.649 casos.

No domingo (9), às 20h, o 
balanço indicou: 101.136 mor-
tes, 593 em 24 horas. Com isso, 
a média móvel de novas mortes 
no Brasil nos últimos 7 dias foi 
de 1.001 óbitos, uma variação de 
-6% em relação aos dados regis-
trados em 14 dias.

Sobre os infectados, eram 
3.035.582 brasileiros com o novo 
coronavírus, 22.213 confirmados 
no último período. A média mó-
vel de casos foi de 43.137 por dia, 

A noite deste domingo (9) 
voltou a ter aglomeração em 
eventos e em bares da cidade. 
No Itanhangá, na Zona Oeste 
da cidade, moradores flagra-
ram uma grande festa.

Neste domingo, o estado 
registrou 14.080 mortes por 
coronavírus e mais de 178 mil 
casos confirmados da doença.

Na Rua Dias Ferreira, uma 

das ruas mais famosas do Le-
blon, na Zona Sul, dezenas de 
pessoas ocupavam as calça-
das em frente a um bar. Mui-
tas não usavam máscaras.

A esquina estava lotada. A 
movimentação era tanta que 
os carros que circulavam pela 
região precisavam reduzir a 
velocidade. As imagens foram 
feitas por volta das 22h.

Durante a madrugada, a 
equipe do Bom Dia Rio vol-
tou ao bairro e registrou mais 
aglomeração, desta vez na 
Rua Ataulfo de Paiva.

Os f lagrantes contrariam 
a norma para o funciona-
mento de bares e restau-
rantes. Nesta quinta fase 
do decreto da Prefeitura do 
Rio, os estabelecimentos 

Bares voltam a ter aglomeração e desrespeito a 
medidas de prevenção contra a Covid-19 no Rio

Com empresas fechadas por conta da pandemia, encontrar um emprego pode ficar ainda mais difícil

uma variação de -7% em relação 
aos casos registrados em 14 dias.

Progressão até 9 de agosto
No total, 3 estados apresenta-

ram alta de mortes: RS, SC e MG.
Em relação a sábado (8), ES, CE 

e PI estavam com casos em queda 
e passaram passaram a ficar está-
veis. RN mudou de estabilidade 

para queda. MS passou de alta de 
casos para estabilidade.

Estados
Subindo: RS, SC e MG.
Em estabilidade, ou seja, o 

número de mortes não caiu nem 
subiu significativamente: PR, ES, 
SP, DF, GO, MS, MT, AC, AM, TO, 
BA, CE, PE e PI.

Em queda: RJ, AP, PA, RO, RR, 
AL, MA, PB, RN e SE

Essa comparação leva em 
conta a média de mortes nos 
últimos 7 dias até a publicação 
deste balanço em relação à mé-
dia registrada duas semanas 
atrás (entenda os critérios usa-
dos pelo G1 para analisar as ten-
dências da pandemia).

101.269

podem abrir com metade da 
capacidade das mesas e até 
1h da madrugada. O uso de 
máscaras continua obriga-
tório, mas muitos frequen-
tadores também desobede-
ciam essa regra.

No Jardim Oceânico, na 
Barra da Tijuca, os bares esta-
vam fechados durante a ma-
drugada, mas muitos jovens 
ainda ocupavam, sem qual-
quer distanciamento, a calça-
da de uma rua do bairro.

Imagens feitas por um mo-
rador do Itanhangá no início da 
noite mostram um evento acon-
tecendo em um bar e, mais uma 
vez, sem qualquer respeito às 
regras de distanciamento.

Por volta das 2h da madru-
gada, a situação era a mesma 
no local, com muita gente 
dentro e fora do estabeleci-
mento e som tocando alto.

A Prefeitura do Rio e a Polícia 
Militar disseram que vão apurar 
as denúncias de aglomeração.
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três meses 
das eleições 
municipais, 
pré-candida-
tos à Prefei-
tura do Rio 
já se atacam 
nas redes 
sociais e in-
dicam que, 
assim como 
na corrida ao 

governo estadual em 2018, mais 
uma vez o tom das campanhas 
será pautado na desconstrução 
da imagem de adversários. O 
tom crítico já tem sido adotado 
por ao menos cinco nomes que 
se apresentaram para disputar o 
pleito: prefeito Marcelo Crivella 
(Republicanos), o ex-prefeito 
Eduardo Paes (DEM), o verea-
dor Paulo Messina (MDB), os 
deputados federais Otoni de 
Paula (PSC) e Clarissa Garotinho 
(PROS), e a ex-deputada Cristia-
ne Brasil (PTB).

Para o sociólogo e cientista 
político Paulo Baía, da Univer-
sidade Federal do Rio (UFRJ), o 
uso das redes sociais, nas quais 

A
conteúdos polêmicos ganham 
destaque, favorece o comporta-
mento bélico e reduz as chances 
de um debate propositivo que 
busque soluções para a cidade.

- A eleição deste ano está sob 
o signo da eleição de 2018, que, 
seja para o Palácio Guanabara ou 
para a Presidência, estabeleceu 
um padrão de comportamento 
bem violento. A cartilha que os 
publicitários estão trabalhando 
para as eleições deste ano tam-
bém explora muito essa ver-
tente. Não há apresentação de 
propostas para a cidade do Rio. 
Todos falam em "recuperar" o 
Rio, mas pouco se aprofunda so-
bre isso. Todos falam da má ges-
tão do Rio, até mesmo o prefeito 
Crivella, que culpa o antecessor 
Paes - avalia Baía.

Crivella e Paes têm voltado 
suas artilharias um para o outro, 
uma vez que ambos se veem 
como principais adversários na 
eleição deste ano. O prefeito tem 
investido em compartilhar na 
internet conteúdos que apon-
tam ligação de Paes com o ex-go-
vernador Sérgio Cabral, além de 

O Diário Oficial do Estado 
traz nesta segunda-feira a exo-
neração do agora ex-presidente 
do Instituto de Pesos e Medidas 
(Ipem), o engenheiro Luís Ma-
chado dos Santos. A queda de 
Santos acontece pouco menos 
de dois meses após ele assumir 
o cargo. A prisão de oito fiscais 
da autarquia foi a gota d’água 
para a sua demissão. De acordo 
com a Polícia Civil, os servidores 
— dois de carreira e seis comis-
sionados — eram investigados 
por se passarem por policiais 
civis para extorquir dinheiro 
de empresários e comerciantes 
na Baixada Fluminense. Entre 
os presos, está Fábio Mathias 
Bullos, então chefe de gabinete 
de Santos no Ipem, que tam-
bém foi exonerado nesta segun-
da-feira do instituto. Apos a exo-
neração, no momento o o órgão 
está sem presidente.

Luís Machado havia assu-
mido o instituto no lugar do 
ex-deputado federal Alexandre 

Valle, que estava no comando 
da autarquia desde agosto de 
2019 e pediu exoneração para se 
dedicar às eleições municipais. 
Valle é pré-candidato a prefeito 
de Itaguaí. No entanto, segundo 
fontes da Assembleia Legisla-
tiva do Rio (Alerj) e do Palácio 
Guanabara, a saída de Valle foi 
estratégia usada pelo governa-
dor Wilson Witzel (PSC).

Na iminência de ser afasta-
do do cargo, Witzel teria ofere-
cido o comando do Ipem para 

Justiça determina que Bolsonaro pague 
multa milionária a Jean Wyllys

Ipem tem presidente exonerado do 
cargo após prisão de funcionários 

O presidente Jair Bolsonaro 
terá que pagar uma multa de 
R$ 2,6 mil ao ex-deputado Jean 
Wyllys e ao advogado Lucas Mou-
rão. A decisão é do juiz Leonardo 
de Castro Gomes, da 47ª Cível do 
Tribunal de Justiça do Rio. Assim 
que for notificado, o presidente 
terá 15 dias de prazo para o paga-
mento. A informação é do colu-
nista Ancelmo Gois, de "O Globo". 

A determinação é referen-
te a um processo de 2017, em 
que Bolsonaro processou Jean 

Wyllys e pediu indenização de 
R$ 22 mil por danos morais. A 
alegação de Bolsonaro foi que 
Jean o chamou de "boquirroto", 
"fascista" e "nepotista". 

Na ocasião, a Justiça negou 
o pedido do presidente. Com 
isso, ele acabou condenado a 
pagar multa pelos embargos 
apresentados e terá que repas-
sar 10% da causa, a título de ho-
norários, ao advogado de Jean 
Wyllys. Bolsonaro não pode 
mais recorrer da ação.

O ex-presidente do Ipem, Luís Machado

Foto: Reprodução

dar ênfase a supostas irregulari-
dades que teriam sido cometidas 
na gestão do ex-prefeito. Paes, 
por sua vez, tem usado o Twitter 
para chamar Crivella de "incom-
petente" e afirmar que ele repre-
senta um "atraso" para a cidade, 
por uma suposta incapacidade 
de gestão. E critica a administra-
ção Crivella, principalmente nas 
áreas da Saúde, da conservação e 
da mobilidade urbana.

Como estratégia eleitoral, 
Paes também tem atacado um 
político que não disputará o 
pleito em novembro: o gover-

o deputado estadual bolso-
narista Renato Zaca (Solida-
riedade), para que ele votasse 
contra sua cassação. Zaca tem 
um bom trânsito entre cole-
gas parlamentares ligados ao 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro (sem partido), que 
romperam com o governa-
dor do Rio. Com a entrega da 
autarquia ao político, Wilson 
Witzel espera que ele conven-
ça os políticos do PSL a fica-
rem contra seu afastamento.

nador Wilson Witzel (PSC), com 
quem disputou o segundo tur-
no na eleição ao Palácio Guana-
bara em 2018. "É nisso que dá 
improvisar", postou o ex-pre-
feito no Twitter, nesta sexta, ao 
compartilhar reportagem que 
mostrou que o estado deve dei-
xar de cumprir R$ 9,3 bilhões de 
metas impostas pelo Regime de 
Recuperação Fiscal. Na eleição 
passada, Paes foi duramente 
criticado por Witzel, que hoje 
responde a um processo de im-
peachment, por ter pertencido 
ao grupo político de Cabral.

Clarissa Garotinho, Cristiane 
Brasil e Paulo Messina têm vol-
tado suas artilharias tanto para 
Paes quanto para Crivella, que 
segundo a última pesquisa Da-
tafolha, de novembro do ano 
passado, aparecem à frente na 
intenção de voto. Em uma live 
na semana passada, Clarissa 
afirmou que Paes "fez obras a 
crediário que deixaram a cidade 
endividada e sem capacidade de 
investimento", ao passo que Cri-
vella "demorou a renegociar a dí-
vida e, com isso, não conseguiu 
taxas menores".

A três meses da eleição, 
pré-candidatos a prefeito do 
Rio já se atacam nas redes sociais

O prefeito Marcelo Crivella e o ex-prefeito Eduardo Paes

Bolsonaro terá que pagar indenização de R$ 2,6 ao ex-deputado Jean Wyllys e seu advogado, Lucas Mourão

Foto: Divulgação
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erca de dez 
dias após li-
berar o ba-
nho de mar 
no Rio, mas 
m a n t e n d o 
vetada a 
o c u p a ç ã o 
das areias, 
o prefeito 
M a r c e l o 

Crivella promete novidades 
para os banhistas nos pró-
ximos dias. A liberação de 
permanência nas praia, ain-
da sem data, deve acontecer 
por meio de demarcação da 
areia e reserva via aplicativo 
de celular. Crivella afirmou 
ainda que os detalhes sobre 

C
como funcionará o escalo-
namento serão divulgados 
ainda esta semana.

A nova ação foi anunciada 
nesta segunda-feira, dia 10, du-
rante a cerimônia de apresen-
tação da equipe médica que 
será enviada a Beirute, capital 
do Líbano, onde pelo menos 
158 pessoas morreram e 300 
mil ficaram desabrigadas de-
pois de uma explosão no porto.

— As pessoas vão poder 
ocupar essas demarcações 
pelo horário que chegarem e 
também reservando no apli-
cativo. A ideia é que assim a 
gente consiga organizar me-
lhor o que hoje não está bom 
— explicou o prefeito.

O Ministério Público do Rio 
de Janeiro investiga transações 
imobiliárias feitas pelo sena-
dor Flávio Bolsonaro (Republi-
canos-RJ) que lhe garantiram 
lucro de pelo menos R$ 5 mi-
lhões em uma década. São pelo 
menos 20 imóveis comprados 
por R$ 11,9 milhões entre 2007 
e 2017, quando ele era deputa-
do estadual.

Em depoimento aos pro-
motores, o político admitiu 
ter usado dinheiro vivo em 
pelo menos duas transações. 
O fato, segundo os investiga-
dores, é indício de crime de 
lavagem de dinheiro. 

O lucro milionário investi-
gado pelo MP foi somado pela 
CNN em documentos da inves-
tigação sobre a prática das “ra-
chadinhas” no gabinete do filho 
do presidente Jair Bolsonaro na 
Assembleia Legislativa do Rio. 
Sempre que questionado sobre 
o assunto, o parlamentar nega 
irregularidades e afirma que 
seu patrimônio é declarado e 
compatível com sua renda.

CNN teve acesso ao áudio 
de um trecho do depoimento 
prestado por Flávio Bolsona-
ro ao MP no dia 7 de julho. O 
senador admitiu ter usado, em 
2014, R$ 30 mil em espécie 

para o pagamento de móveis, 
comprados de um empresário 
que lhe vendera um aparta-
mento na Barra da Tijuca, por 
R$ 2,5 milhões. Perguntado 
o porquê de ter pago a quan-
tia em dinheiro vivo, Flávio 
Bolsonaro afirmou que “tinha 
uma coisinha guardada em 
casa”, em referência aos R$ 30 
mil, mas não explicou a ori-
gem do dinheiro. 

Ainda de acordo com o 
senador, a verba serviu para 
pagar “coisas banais”, como 
“cortinas e lustres” deixados 
pelo dono anterior do imóvel. 
O senador afirmou que paga 
o apartamento “até hoje”, por 
ter parcelado R$ 300 mil por 

Prefeitura do Rio libera eventos
corporativos, cursos e aulas de idiomas

MP investiga transações imobiliárias que
podem ter rendido R$ 5 milhões a Flávio A Prefeitura do Rio liberou o 

retorno facultativo para cursos 
e atividades curriculares, como 
aulas de idiomas, atividades 
profissionalizantes e ensino de 
artes. O município também au-
torizou em decreto publicado 
nesta segunda-feira no Diário 
Oficial a volta de eventos cor-
porativos, como assembleias, 
workshops, seminários, con-
gressos e palestras. A autoriza-
ção para as atividades corporati-
vas estava prevista para a fase 6 
de retomada das atividades eco-
nômicas, mas foi antecipada. 

O espaço dos eventos 
deve funcionar com metade 
da capacidade.

Segundo a Prefeitura, even-

tos de Negócios possuem perfil 
de risco e relevância econômi-
ca comparável às demais ativi-
dades econômicas autorizadas 
a funcionar na Fase 5 do Plano 
de Retomada, tais como hotéis, 
hostels, albergues e similares.

Por isso, diz a publicação no 
Diário Oficial, a proibição de 
realização de eventos em es-
paços abertos ou fechados não 
deve vigorar para atividades de 
negócios. A Prefeitura destaca 
a natureza organizacional, de 
objetivos e público diferencia-
dos para autorizar os eventos. 
"Adultos, em sua maioria com 
formação superior, no desem-
penho de suas atividades pro-
fissionais", diz parte do texto.

Diretores de escolas privadas fizeram ato a favor do retorno

 Foto:  Divulgação

 Foto:  Divulgação

Em relação aos flagrantes de 
aglomeração nas praias da cidade, 
Crivella pediu para que as pessoas 
evitem ficar próximas quando fo-
rem tomar banho de mar.

meio de um financiamento 
e que, atualmente, o imóvel 
está alugado. A maior parte, 
R$ 2,2 milhões, foi paga com 
recursos próprios por meio de 
transferências bancárias. 

Para Roberto Bigler, advoga-
do e diretor jurídico da Asso-
ciação Brasileira das Adminis-
tradoras de Imóveis, o uso de 
dinheiro vivo para pagar des-
pesas imobiliárias “não é práti-
ca comum no mercado”. “São 
transações com altos valores, e 
a preocupação, nesses casos, é 
com a segurança. Quase todas 
as transferências são bancárias, 
e não há problema, pois isso 
fica registrado em cartório”, ex-
plicou o especialista.

— Essa semana nós vamos 
fazer a organização das praias 
para que as pessoas mante-
nham o afastamento na areia, 
e o que a gente pode fazer é o 

apelo que sempre fazemos. 
Não podemos aglomerar. Peço 
que quem está indo a praia para 
tomar banho que não aglome-
rem nas areias — afirmou.

Crivella vai demarcar faixa 
de areia das praias do Rio, e 
reserva será por aplicativo

Em Ipanema e no Leblon, muitos banhistas na areia mesmo sem a autorização da prefeitura no fim de semana

Agentes de saúde realizam palestra para líderes religiosos
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esquita co-
meçou, no 
mês pas-
sado, uma 
nova forma 
de realizar 
testes de 
covid-19. A 
ideia é fa-
zer o exame 
em cerca de 

200 pessoas por bairro, mas 
nas casas desses mesquiten-
ses. Para entrar na lista, o ci-
dadão acessa o link consultas.
colab.re/cadastrotestecovid-
19mesquita ou baixa o apli-
cativo COLAB e realizar um 
cadastro, pessoal e intransfe-
rível. Só as pessoas que reali-
zaram previamente a inscri-
ção poderão ser testadas, caso 
sejam selecionadas.

“Essa é uma estratégia para 
criarmos dados epidemioló-
gicos no município. Com os 
resultados dessa experiên-
cia, poderemos avaliar, por 
exemplo, quais regiões estão 
com mais contágio”, expli-
ca o secretário municipal de 
Saúde de Mesquita, Dr. Emer-
son Trindade.

Os testes de covid-19 detec-
tam se o paciente está ou não 
com a doença e são realizados 
por uma equipe de Saúde da 
Família. O porteiro Gutem-
berg de Oliveira, de 31 anos, 

M
morador do alto Uruguai, por 
exemplo, recebeu o enfermei-
ro Vitor Moreira, que faz parte 
do quadro de funcionários da 
Clínica da Família Dr. Jorge 
Campos.

“Eu me inscrevi porque 
senti uma falta de ar constan-
te, cheguei até a ir à UPA, mas 
diagnosticaram como crise 
ansiedade. E eu acredito que 
era mesmo, pois tinha a sen-
sação de que estava tendo um 
infarto”, relatou Gutemberg, 
que foi testado e cujo resulta-
do para covid-19 foi negativo.

Testes nas clínicas da 
família

Para garantir maior segu-
rança nas medidas adotadas 
pelo governo para conter o 
avanço do novo coronavírus 
na cidade e proteger a popu-
lação, a prefeitura também 
está fazendo testes de co-
vid-19 em pacientes nas cin-
co clínicas da família abertas. 
São elas as unidades Jacutin-
ga, Dr. Jorge Campos (Coreia), 
Walter Borges (Chatuba), São 
José (Santa Terezinha) e Ed-
son Passos.

Nesses locais, os testes de 
covid-19 estão sendo aplica-
dos em pessoas com quadro 
respiratório agudo, caracte-
rizado por sensação febril 
ou febre, acompanhada de 

tosse, dor de garganta ou co-
riza. Pacientes com pressão 
persistente no tórax ou satu-
ração de oxigênio menor do 
que 95% em ar ambiente ou 
coloração azulada dos lábios 
ou rosto, também estão no 
grupo de usuários que devem 
ser testados.

“Há ainda a indicação de 
exames para pessoas com sin-
tomas respiratórios há mais 
de oito dias, profissionais de 
saúde e de segurança pública 
em atividade, contactante do-
miciliar que resida com pro-
fissionais de saúde ou de se-
gurança pública sintomáticos, 
pacientes acamados ou restri-
tos ao lar e pessoas com idade 
igual ou superior a 60 anos 
sintomáticos”, avisa o secre-

tário municipal de Saúde, Dr. 
Emerson Trindade.

O teste de covid-19 realiza-
do nas clínicas da família é do 
tipo rápido, em que o resulta-
do sai em apenas 15 minutos. 
O mecanismo é parecido com 
os testes rápidos para HIV e 
Sífilis, por exemplo, em que 
é realizado um furo no dedo 
do paciente. A análise é feita a 
partir de uma gota de sangue.

Polo exclusivo na 
Vila Olímpica

Desde 23 de março, Mes-
quita se tornou referência no 
estado do Rio com a abertu-
ra de polos exclusivos para 
pacientes com suspeita de 
covid-19. Mesmo com a redu-
ção na procura, a Secretaria 

Municipal de Saúde mantém 
aberta a unidade montada na 
Vila Olímpica, no Cosmora-
ma. Um dado curioso é que, 
até o fim de julho, entre to-
das as pessoas que estiveram 
nos polos exclusivos para 
covid-19 em Mesquita – du-
rante 100 dias, um deles fun-
cionou em Santa Terezinha 
–, 37% eram moradores de 
outras cidades. Ou seja, fo-
ram 10.504 atendimentos re-
alizados para pacientes que 
não residiam em Mesquita. 
A criação de ambos os polos 
teve parceria com a Fiocruz. 
O endereço do polo da Vila 
Olímpica é Avenida Barone-
sa de Mesquita s/nº, no Cos-
morama. O espaço funciona 
diariamente, das 8h às 20h.

Prefeitura está testando 200 
moradores de cada bairro para avaliar 
índice de contágio nas localidades

Nesses locais, os testes de covid-19 estão sendo aplicados em pessoas com quadro respiratório agudo
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A Secretaria da Mulher de Bel-
ford Roxo montou um stand na 
Praça Eliaquim Batista, Centro,  
para dar início as atividades do 
Agosto Lilás. A ação também está 
comemorando os 13 anos da Lei 
Maria da Penha (comemorado no 
dia 7 de agosto) com inscrições de 
cursos para a Microlins, trabalho 
informal para a Mary Kay e tam-
bém para o curso de cuidador de 
idosos da própria Secretaria.  

A coordenadora da Ceam-
bel (Centro Especializado à 
Mulher), Ana Cristina de Sou-
za, explicou que as vítimas de 

violência chegam até o equi-
pamento de quatro maneiras: 
encaminhadas pela saúde, 
Deam (Delegacia Especializada 
a Mulher), Conselho Tutelar e 
demanda espontânea. “Desde 
2006, o equipamento já aten-
deu mais de três mil mulheres. 
Prestamos amparo jurídico, 
psicológico, social e psicopeda-
gogo para os filhos das vítimas. 
Queremos deixar claro para as 
mulheres que elas não estão 
sozinhas”, destacou.  

Com a quarentena neste 
período de pandemia, o nú-

Moradores do Lote XV ganham praça com 
academia e pista de caminhada

Equipe do Ceambel na praça orientou as mulheres sobre o combate à violência doméstica

mero de casos de violência 
aumentou, mas o de registros 
não. De acordo com a delega-
da titular da Deam, Cristiane 
Almeida, a intenção é mostrar 
às vítimas que os equipamen-
tos especializados estão fun-
cionando. “Essa parceria com 
a Ceambel é importante, pois 
muitas mulheres que fazem 
o registro conosco desistem 
de buscar o atendimento nos 
equipamentos. Lá, elas fazem 
esse trabalho de busca”, ex-
plicou a delegada ao lado da 
policial Dejane Alves.  

Foto: Divulgação

De passagem pela praça, a 
dona de casa Sandra Regina, 49 
anos,  ficou muito feliz com a 
ação. “É sempre bom saber que 

existem pessoas para nos aju-
dar, pois quando denunciei meu 
companheiro e decidi me sepa-
rar, não foi fácil”, disse.  



p o l i c i a i s 
m i l i t a r e s 
G a b r i e l 
Guimarães 
Sá Izaú e 
Diego Al-
ves da Sil-
va prestam 
depoimen-
to na 37° 
DP (Ilha do 

Governador), na tarde des-
ta segunda-feira. A dupla 
agrediu o jovem Matheus 
Fernandes, de 18 anos, no 
shopping Ilha Plaza, na úl-
tima quinta-feira. Matheus 
esteve na loja Renner para 
trocar um relógio que daria 
de presente de Dia dos Pais, 
mas foi acusado de roubo 
e chegou a ter uma arma 
apontada na cabeça. Os PMs 
vão responder por racismo.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCovardia

O
Na chegada, nem Gabriel, 

nem Diego falaram com a im-
prensa. Gabriel, que na ação 
chegou apontar uma arma na 
cabeça de Matheus, foi afas-
tado do programa Segurança 
Presente. Em nota, a Polícia 
Militar afirmou que "foi aber-
to uma apuração sumária para 
verificar a conduta dos dois 
policiais militares sob a égi-
de do regimento interno da 
Corporação, garantindo aos 
envolvidos amplo direito de 
defesa". A corporação afirmou 
ainda que "não compactua e 
pune com o máximo rigor des-
vios de conduta cometidos 
por seus membros".

'Não quero que passem o 
mesmo que fizeram comigo'

Em conversa com a reporta-
gem, Matheus contou que teve 
um domingo "até tranquilo" e 

PMs que agrediram 
jovem em shopping da 
Ilha prestam depoimento

Foto:  Twitter/Reprodução

Momento em que jovem é agredido por policiais no Shopping Ilha Plaza 

Policiais da Coordenado-
ria de Recursos Especiais 
(Core) prenderam nesta se-
gunda-feira um homem fo-
ragido da Justiça que seria 
integrante da organização 
criminosa 'Liga da Justiça', 
milícia liderada por Wellig-
nton da Silva Braga, o Ecko.

Ruan Carlos de Lima Ca-
millo, o ‘Magneto’, é acusado 

de exercer a cobrança de ex-
torsões no bairro de Guaratiba 
e também é responsável pela 
atuação da organização crimi-
nosa no Conjunto Gouveia, em 
Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. 
O homem foi preso em casa, 
em Guaratiba.

Ao ser abordado, 'Magneto' 
tentou fugir pelos fundos do 
imóvel pulando muros mas foi 

capturado por agentes da Core. 
Com o acusado foi apreendido 
um veículo VW Amarok per-
tencente ao miliciano.

A ação que culminou na 
prisão do miliciano foi de-
sencadeada após trabalho de 
inteligência realizado pelo 
Departamento Geral de Polí-
cia da Capital que acionou a 
Core em apoio.

Polícia prende integrante da Liga da Justiça 
em casa no bairro de Guaratiba

que, enfim, pôde entregar o pre-
sente para o pai. "Meu Dia dos 
Pais foi até tranquilo, sabe? Pre-
senteei ele pela manhã, mesmo. 
Almoçamos juntos, vimos sé-
ries, mas todos aqui estávamos 
muito cansados. Não sei meus 
pais e meus irmãos, mas eu dor-
mi até a noite", brincou o jovem, 
feliz pelo apoio que tem recebi-
do nas redes sociais.

"Estou recebendo apoio de 
muita gente que nem imagina-
va. Agradeço a todos que estão 
do meu lado, fico bastante fe-
liz por saber que estou sendo 
apoiado e ajudado. Nem quero 
que eles passem pela mesma 
coisa que fizeram comigo. É 
bastante desagradável".

Em nota, o Ilha Plaza Sho-
pping reafirmou no último 

domingo, em novo posiciona-
mento divulgado à imprensa, 
seu compromisso no combate à 
atitudes discriminatórias, sejam 
elas racistas ou relacionadas à 
qualquer outro tema que carre-
gue o preconceito em sua essên-
cia. "Manifestamos o nosso re-
púdio quanto ao caso ocorrido". 
A empresa de consultoria de se-
gurança contratada foi afastada.

Polícia prende homem condenado por 
homicídio em Duque de Caxias

Policiais da 60ª DP (Cam-
pos Elíseos) prenderam um 
homem acusado pelo crime 
de homicídio. Ele foi captu-
rado na Rua Doutor Sabino 
Arias, no bairro da Mantiqui-
ra, na última sexta-feira, 7. De 
acordo com o delegado José 
Mario Omena, o autor não 

ofereceu resistência durante 
a captura.

Contra ele, que não teve a 
identidade revelada, havia um 
mandado de prisão expedido 
pela 4ª vara criminal de Duque 
de Caxias. O preso foi encami-
nhado ao sistema prisional onde 
ficará à disposição da Justiça.

Acusado de integrar milícia do Ecko, Magneto é preso nesta segunda-feira 

Policiais da 60 (Campos Elíseos) realizaram prisão em Duque de Caxias

Foto:  Divulgação

Foto: Reprodução
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Boa idéia Foto: Divulgação

nquanto as ruas 
se esvaziam, ela 
aparece em va-
randas de edifí-
cios, em concer-
tos solitários ou 
em streamings 
que congestio-
nam platafor-
mas virtuais.

E não é que a cultura, esse tão 

mal tratado capítulo da história 
recente do Brasil, agora (re)nasce 
como a melhor opção para quem 
anda isolado em casa, em tempos 
de pandemia?

Nunca na história desse país, 
a cultura foi um bem tão requisi-
tado por essa gente gripada que 
arde em febre no sofá de casa, ne-
cessitando de soro reanimador e 
ventilador para as ideias.

Shows, espetáculos e eventos 
culturais online (e gratuitos): 
artistas dão dicas Temporariamente, deixam-se 

os palcos, apagam-se as telas gi-
gantes dos cinemas e guardam-se 
os quadros da exposição. A arte 
agora é entregue em forma de stre-
aming, arquivo compactado ou 
texto em formato PDF.

E como o viajar é resultado de 
tudo aquilo que você acumula ao 
longo da vida, o Viagem em Pau-
ta conversou com atores, atrizes, 
músicos e cineastas que deram di-

cas de espetáculos, eventos e ser-
viços virtuais para você ir acom-
panhando até que o seu próximo 
pouso não esteja autorizado.

Afinal de contas, mais do que 
papel higiênico, você vai precisar 
de alta dose de arte.

Essa gente insistente que não 
desiste de levar arte para todos os 
cantos (e, agora, plataformas di-
gitais) dá dicas que vão de produ-
ções caseiras no banheiro de casa 

até peças de teatro em vídeo. A se-
leção tem também apresentações 
de dança, concertos de música 
clássica, acervo liberado com fil-
mes recém saídos do cinema e até 
aulas de Lian Gong.

No final do texto, no box Pas-
sando o chapéu, você encontra 
também os links para colaborar 
para que a arte continue aglome-
rando gente (mas, por enquanto, 
em outros ambientais).

CCulturando ulturando 

E
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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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Marques

S

DA REDAÇÃO

@jaqueline_marquess@jaqueline_marquess

Jaqueline 

contato@jornalpovo.com.br



estreia do 
t r e i n a d o r 
do Fla-
m e n g o , 
D o m è n e c 
T o r r e n t 
não foi do 
jeito que a 
torcida es-
perava. No 
M a ra c a n ã , 

o Rubro-negro começou o 
Brasileiro perdendo por 1 
a 0 para o Atlético-MG. Na 
opinião do comentarista da 
ESPN Brasil, Mauro Cezar 
Pereira, o espanhol não co-
meçou bem.

"Na parte final do jogo, 
a falsa sensação de do-
mínio rubro-negro com a 
pressão desordenada, sem 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

A
criar chances claras, com 
Domènec confuso nas subs-
tituições e empilhando ata-
cantes como quem não sabe 
bem quais são as caracterís-
ticas dos seus atletas. Uma 
estreia ruim do espanhol, 
que bagunçou seu time na 
reta final.

A partida encerrou uma 
série de 18 jogos sem der-
rota do Flamengo O último 
e único resultado ruim em 
2020, até então, havia sido 
no dia 29 de janeiro, quando 
acabou superado pelo Flu-
minense por 1 a 0 no Campe-
onato Carioca - na ocasião, 
jogava com a equipe sub-23. 
Desde então, faturou os tí-
tulos da Taça Guanabara, do 
Campeonato Carioca, da Su-

Torrent confuso em estreia: 
'Bagunçou o Flamengo na 
reta final do jogo'

 Foto: Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Domènec Torrent ao lado de Jorge Sampaoli

percopa do Brasil e da Reco-
pa Sul-Americana.

Na quarta-feira os dois ti-
mes voltam a campo para a 
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segunda rodada do Campe-
onato Brasileiro. O Atlético-
-MG recebe o Corinthians, às 
19h15, no Mineirão, em Belo 

Horizonte (MG). O Flamen-
go visita o Atlético-GO, às 
20h30, no Estádio Olímpico, 
em Goiânia (GO).


