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Reforço norueguês 
contra o vírus

ma corrente 
solidária na 
luta contra 
a pandemia 
da covid-19: 
e m p r e s a s 
n o r u e g u e -
sas que atu-
am no Brasil 
já doaram 
cerca de 

R$ 24 milhões para apoiar o 
combate ao novo coronavírus 
no segundo país com o maior 
número de mortes por conta 
da doença. As ações vão des-
de cestas básicas até a criação 
e manutenção de hospitais de 
campanha. Além disso, as do-
ações servem como incentivo 
aos pequenos empreendedo-
res e mostra também a preo-
cupação em contribuir com a 
economia local.

De acordo com o embai-
xador da Noruega no Brasil, 
Nils Gunneng, o governo 
norueguês apoia as doações 
feitas pelas empresas que 
atuam no Brasil.

"O governo espera que to-
das as empresas norueguesas 
exerçam responsabilidade 
social corporativa, sejam de 
propriedade estatal ou priva-
da, e independentemente das 
atividades serem exercidas 
na Noruega ou no exterior. 

U
Apoiamos e apreciamos que 
as empresas que operam no 
Brasil estejam se esforçan-
do para mitigar os impactos 
causados pelo novo coronaví-
rus", afirma Gunneng.

Várias frentes
No Rio de Janeiro, a ajuda 

chega para incrementar a tes-
tagem da população, equipar 
hospitais, apoiar pesquisas 
e se estende até a ações so-
ciais. A Statkraft - a maior ge-
radora de energia renovável 
da Europa - doou ao Sistema 
Único de Saúde (SUS) o valor 
necessário para a produção 
de 4 mil testes moleculares 
e rápidos para a detecção do 
coronavírus, que serão fabri-
cados pela Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz).

E para a Universidade Fe-
deral Fluminense (UFF), 
serão doados três nobreaks 
(espécie de estabilizador de 
eletrônicos), quatro impres-
soras 3D e um molde de inje-
ção para a produção de escu-
dos de proteção facial.

Aker Solutions, empre-
sa de soluções de energia, 
tem apoiado com a sua tec-
nologia, disponibilizando 
suas impressoras 3D, além 
de doar matéria-prima para 
a confecção de milhares de 

Reforço norueguês contra o vírus. Produção de 4 mil testes  moleculares

máscaras de proteção facial 
que estão sendo entregues 
a hospitais fluminenses. O 
Instituto D'Or contou com 
uma doação da Equinor para 
a realização de pesquisa clí-
nica e monitoramento epi-
demiológico.

Área social
Já a Jotun Brasil, fabricante 

de tintas, apoia o projeto so-
cial Karanba. Foram doadas 
pela companhia 150 cestas 
básicas para o projeto, que usa 
o futebol como instrumento 
de apoio a crianças e jovens 
de comunidades carentes do 

Rio. A Aker Solutions tam-
bém doou cerca de 600 kits 
de alimentação para projetos 
sociais de Rio das Ostras.

A ONG Karanba foi funda-
do no Rio de Janeiro em 2006 
pelo ex- jogador de futebol 
norueguês Tommy Nilsen, 
com o objetivo de mudar vi-
das de crianças e jovens caren-
tes através do esporte. 

Tommy recebeu inúmeros 
prêmios por seu trabalho com 
o Karanba, incluindo a meda-
lha 'Orgulho do Rio', do jornal 
O Dia, em 2011. Para Tommy, 
o nome da instituição é uma 
brincadeira com a palavra 'Ca-

ramba', palavra que melhor 
descreve como ele se sentiu 
quando viu pela primeira vez 
a enorme desigualdade social 
e econômica no Brasil.

Usando o futebol como 
instrumento, o Karanba aju-
da a garotada a atingir o de-
senvolvimento pessoal e a 
educação, dando-lhes recur-
sos para que se expressem. 
Assim eles poderão entrar na 
vida adulta com mais opor-
tunidades e tornarem-se ci-
dadãos íntegros. 

A sede fica no bairro de Vis-
ta Alegre, Região Metropolita-
na do Rio.

104.528
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escadaria da 
Assembleia 
L egislativa 
do Rio (Alerj) 
foi palco de 
um protesto 
pela reaber-
tura das es-
colas nesta 
manhã. Com 
m á s c a r a s 
cobrindo as 

bocas, os cerca de 300 manifes-
tantes expressaram o objetivo 
do ato por meio de cartazes com 
mensagens como: "Somos essen-
ciais" e "Educação no CTI". A ma-
nifestação foi organizada por do-
nos de escolas particulares, mas 
contou também com a participa-
ção de representantes do setor de 
transporte escolar, além de pais e 
alunos da rede privada de ensino. 
É o terceiro protesto em menos 
de uma semana: o primeiro ato 
aconteceu na terça-feira passada 
e o segundo, na quinta-feira, am-
bos na escadaria da Alerj.

Enquanto a manifestação 
ocorria do lado de fora, deputa-
dos e autoridades do município e 

A
do governo do estado se reuniam 
no interior do Palácio Tiradentes, 
para debater como e quando se 
dará a volta às aulas presenciais 
no Rio. Convocado pelo presi-
dente da Alerj, André Ceciliano, 
o encontro teve a presença do 
superintendente de Educação 
e Projetos da Vigilância Sanitá-
ria do município, Flavio Graça, 
e dos secretários estaduais de 
Educação, Pedro Fernandes, e da 
Saúde, Alex Bousquet, além de 
parlamentares e representantes 
das escolas.

De acordo com uma das orga-
nizadoras da manifestação, Clau-
dia Jordão, que representa 500 
pequenas e médias escolas parti-
culares, o objetivo é chamar aten-
ção para o impacto que o fecha-
mento prolongado dos colégios 
pode provocar na saúde mental 
das crianças e na condição finan-
ceira dos estabelecimentos.

— Fomos os primeiros a fechar 
e seremos os últimos a abrir. Es-
tamos entrando num colapso 
educacional e financeiro — afir-
mou ela, que também participou 
do debate no interior da Alerj.

A defesa do governador 
Wilson Witzel entrou com um 
pedido no Supremo Tribunal 
Federal (STF) sobre o processo 
de impeachment do governa-
dor. Manoel Peixinho, um dos 
advogados de Witzel, contesta 
a escolha da subprocuradora 
da República Lindôra Araújo, 
responsável pela investigação 
sobre os desvios na Saúde, para 
relatar o parecer do MPF na re-
clamação apresentada por Wit-
zel à Corte. Ele alega que "houve 
violação do princípio do promo-
tor natural" no caso.

A reclamação é relatada pelo 
ministro Alexandre de Moraes 
que tenta suspender o processo 
de impeachment na Assembleia 
Legislativa do Rio de Janeiro 
(Alerj). Peixinho diz que Lindô-
ra "não poderia ser direciona-
da ao caso porque ela não está 
vinculada à reclamação". "Teria 
que haver um sorteio entre os 
subprocuradores e não ter sido 
encaminhada a reclamação dire-

tamente a ela", defende. O advo-
gado diz que o sorteio respeitaria 
o princípio do promotor natural.

"Ela está vinculada à inves-
tigação criminal e o processo 
de impeachment é de natureza 
jurídica diversa. Não há relação 
entre os dois processos", con-
cluiu Peixinho.

Lindôra está no comando da 
investigação sobre irregularida-
des na compra de respiradores e 
outros itens para combate à co-
vid-19. O governador é suspeito 
de fraudes e superfaturadas de 
equipamentos e insumos.

Maia volta a cobrar reforma administrativa 
e diz não querer provocar desgaste

Defesa de Witzel pede ao STF a troca de procuradora 
em processo de impeachment do governador

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), vol-
tou a cobrar do presidente Jair 
Bolsonaro o envio da reforma 
administrativa ao Congresso e 
disse esperar convencer o go-
verno de que a intenção para 
se aprovar essa medida não é 
provocar desgaste.

"Vamos continuar torcendo e 
trabalhando para que o governo 
entenda que não estamos que-
rendo a reforma para desgastar 
o governo, prejudicar o governo, 
muito pelo contrário. Nós en-
tendemos que essas reformas 
fortalecem o governo, indepen-

dentemente de quem estiver 
presidindo", disse Maia nesta se-
gunda-feira, em entrevista à TV 
Tropical RN.

Maia disse que a reforma ad-
ministrativa pode melhorar a 
qualidade do ensino público. 
"Precisamos acabar com a dis-
tância entre a educação pública 
e a privada".

O deputado disse ainda que 
espera que as eleições munici-
pais deste ano não atrapalhe o 
andamento do parlamento. "Ide-
al é que a gente não deixe que a 
pauta do congresso fique mistu-
rado com eleições", disse.

Para as categorias, governador demonstra preocupação somente com investigações e impeachment 

Foto: Daniel Castelo Branco

Durante a reunião, o depu-
tado Márcio Gualberto (PSL) 
alertou para os riscos de um 
falimento em massa das es-
colas particulares. Na cidade 
do Rio, existem 2.031 estabe-
lecimentos de educação bási-
ca privados, que contam com 
27.820 professores e atendem 
a 481.369 crianças, segundo da-
dos do censo escolar de 2019.

— A rede pública municipal 
de ensino não teria condições 
de absorver, de uma hora para 
outra, todas as crianças que 
hoje são atendidas por essas 

Procurado para comentar 
sobre o pedido da defesa de 
Witzel, o STF ainda não se 
pronunciou.

Processo de impeachment
O início do processo de im-

peachment de Wilson Witzel, 
por crime de responsabilida-
de, foi aprovado pela Alerj no 
dia 10 de junho. A votação 
aconteceu de forma remota. 
Foram 69 votos pela abertura 
do processo e nenhum contra. 
Só um deputado, do total de 
70 parlamentares, não compa-
receu à sessão virtual.

escolas que estão em risco de 
fechar. Além disso, o índice de 
desemprego aumentaria bas-
tante, considerando que além 
dos professores há outros fun-
cionários dentro das escolas e, 
ainda, os empregos envolvidos 
no setor de transporte escolar 
— alertou o deputado.

Para evitar o colapso, o estado 
pode socorrer as escolas particu-
lares. A proposta, que será levada 
à Agência estadual de Fomento 
(AgeRio), é a criação de linhas de 
crédito para escolas de pequeno e 
médio porte.

De acordo com a Associação 
Brasileira de Educação Infantil, as 
creches são o segmento que mais 
sofrem porque a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação (LDB) não 
obriga que crianças estejam ma-
triculadas em escolas antes dos 
6 anos. Cerca de 95% das creches 
são escolas de bairro e de peque-
no porte, segundo a associação. 
Destas, 70% perderam pelo me-
nos metade dos alunos e podem 
não reabrir após a pandemia.

Uma nova reunião na Alerj so-
bre a reabertura das escolas ficou 
marcada para o próximo dia 31.

Alerj faz reunião sobre volta 
às aulas e escadaria tem ato 
pela reabertura das escolas

Com cartazes, manifestantes pediram reabertura de escolas

Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro e Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dão as mãos em Brasília

 Foto: Estadão Conteúdo
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Justiça de-
t e r m i n o u 
que o Goo-
gle, o Fa-
cebook e 
o Twitter 
retirem do 
ar em até 
24 horas 
as infor-

mações pessoais de uma 
criança de 10 anos, vítima 
de abuso sexual,  div ulga-
das pela extremista Sara 
Fernanda Giromini,  conhe-
cida como Sara Winter.

A decisão liminar foi 
produzida pela Defensoria 
Pública do Espírito Santo 

A
(DPES) na noite deste do-
mingo. O órgão alegou que 
os dados divulgados gera-
ram mais constrangimento à 
menina e aos familiares.

Uma multa diária de R$ 
50 mil será aplicada às em-
presas, caso a medida seja 
descumprida.

Autodenominada ativista 
"pró-vida", Sara Winter tem 
se mostrado contra o aborto 
e acusa o médico que reali-
zou o procedimento de ser o 
"maior abortista" do país.

Abuso sexual desde
 os 6 anos

A menina engravidou 

O Detran-RJ reabriu mais 38 
postos de Identificação Civil 
no estado, onde será possível 
solicitar a primeira e a segunda 
via da identidade. Nos locais 
também estarão disponíveis 
os RGs emitidos antes da pan-
demia. Com a reabertura, o de-
partamento totaliza 99 postos 
para serviços de identificação 
reabertos desde a retomada do 
atendimento. 

"O Detran vem ampliando 
gradualmente a oferta no esta-
do para manter a segurança dos 
usuários e funcionários. Com 
estes novos postos para emis-
são da identidade, chegamos a 
mais de 150 unidades já reaber-
tas em 66 municípios", frisou o 
presidente do Detran-RJ, Mar-
cello Braga Maia.

Confira as unidades que 
voltam a realizar atendimen-
to para identificação: Arraial 
do Cabo, Belford Roxo, Bom 
Jesus de Itabapoana, Cambu-
ci, Cantagalo, Cardoso Morei-
ra, Carmo, Comendador Levy 
Gasparian, Conceição de Ma-
cabu, Cordeiro, Duas Barras, 
Engenheiro Paulo de Frontin, 
Guapimirim, Italva, Itaipava 
(Petrópolis), Itaocara, Japeri, 
Macuco, Magé, Mangaratiba, 
Miguel Pereira, Natividade, Pa-

racambi, Paraíba do Sul, Paty 
do Alferes, Queimados, Santa 
Maria Madalena, São Fidélis, 
São José de Ubá, São José do 
Vale do Rio Preto, São Pedro 
da Aldeia, São Sebastião do 
Alto, Sapucaia, Saquarema, 
Seropédica, Shopping Aero-
town (capital), Tanguá e Tra-
jano de Morais.

A busca dos documentos 
já emitidos não necessita de 
agendamento e está disponível 
em todos os 99 postos de Iden-
tificação Civil reabertos no esta-
do. Para os serviços de primeira 
e segunda via da identidade é 
necessário agendamento pré-
vio pelo site ou pelo teleatendi-
mento (21 3460-4040 / 3460-
4041 / 3460-4042).

Deputado faz projeto de lei que permite
 professores e médicos usarem armas em 
escolas e hospitais da rede estadual do Rio

Ampliação: Detran-RJ reabre 38 postos de 
identificação civil no Estado do Rio

O deputado Alexandre Kno-
ploch (PSL) protocolou nesta 
quinta-feira um projeto de lei 
que, se aprovado, concede di-
reito a porte de arma funcio-
nal a professores e médicos 
concursados da rede pública 
estadual. Segundo a proposta, 
o profissional teria que decla-
rar a necessidade do uso da 
arma e caberia as secretarias 
de Saúde e Educação realizar 
convênios com as autoridades 
policiais para o treinamento 
dos médicos e professores. A 
informação foi antecipada pelo 
colunista Ancelmo Gois.

Na justificativa do projeto, 
Knoploch cita dois artigos do 
Código penal que legislam so-
bre a legítima defesa e o Exclu-
dente de ilicitude. Ao longo do 
texto o deputado ainda cita o 
depoimento de dois professo-

res da rede pública. Um do Rio 
e outro da cidade de Lins, inte-
rior de São Paulo, que sofreram 
agressões de alunos.

"Diante de evidências das 
agressões que acometem es-
sas duas classes profissionais 
tão relevantes é que esse Pro-
jeto autoriza que esses bravos 
profissionais possam ter porte 
de arma em seus locais de tra-
balho, com o único intuito de 
legítima defesa, jamais de ata-
que.", diz Knoploch no projeto, 
pedindo em seguida a prova-
ção desta "imortante matéria" 
para o Rio.

Para ter acesso ao arma-
mento, o médico ou profes-
sor ainda teria que passar por 
etapas de comprovação de 
capacidade técnica e de apti-
dão psicológica para o manu-
seio de arma de fogo

Detran-RJ realiza mutirão de RG em cinco cidades do Rio no final de semana

Foto: Divulgação

após ser estuprada pelo 
próprio tio desde os 6 anos 
de idade. A criança ganhou 

Os horários de funciona-
mento são diferentes de acor-
do com a unidade escolhida, 
por isso será informado no ato 
do agendamento. O Detran 
ainda ressaltou que o uso de 
máscara é obrigatório e orien-
ta os solicitantes para que não 
compareçam às unidades com 
acompanhantes para evitar 
aglomeração.

As solicitações de carteiras 
de visitação da Seap (Secreta-
ria de Estado de Administra-
ção Penitenciária), documento 
destinado ao cidadão que de-
seja visitar um custodiado em 
uma das unidades prisionais 
ou hospitalares, seguem sendo 
disponibilizadas em 33 postos 
espalhados pelo estado.

autorização da Justiça para 
interromper a gestação. O 
procedimento foi iniciado 

na tarde do domingo em um 
hospital localizado em Reci-
fe, Pernambuco.

Justiça dá 24 horas para exclusão 
de dados de menina estuprada 
divulgados por Sara Winter

Sara: pose e prisão -

Alexandre Knoploch (PSL): deputado diz que foi confundido quando saía de compromisso político em Brasília 

Foto: Divulgação / Alerj



oi uma noite de 
festa. Centenas 
de moradores 
de Duque de 
Caxias, atletas, 
praticantes de 
exercícios, es-
portistas e par-
ticipantes dos 
programas de 
iniciação des-
portiva e dos 

polos de atividades do progra-
ma Aqui tem Esporte partici-
param da entrega da nova Vila 
Olímpica, no bairro Jardim 25 de 
Agosto. O espaço foi totalmente 
revitalizado pela Prefeitura de 
Duque de Caxias, ganhando no-
vas quadras externas de vôlei, 
basquete e tênis, ginásio polies-
portivo, arquibancadas, vestiá-
rios e academia de ginástica. A 
área passa a contar também com 
o maior campo de futebol de gra-
ma sintética do Brasil.

A Vila Olímpica ganhou ainda 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSShow de bola

F
nova iluminação em led e nova 
pista de atletismo com padrão 
para competições internacionais. 
Durante a entrega, o público pode 
assistir à partida amistosa entre o 
Duque de Caxias Futebol Clube e 
a equipe sub 20 do Macaé Esporte 
Clube. Também foram realizadas 
partidas de handebol, vôlei, bas-
quete e demonstrações de atletis-
mo e karatê.

Entregue pelo prefeito Wa-
shington Reis, o maior complexo 
esportivo da Baixada Fluminense 
volta a contribuir para melhoria da 
qualidade de vida dos moradores e 
na formação de futuros atletas. As 
melhorias vão contribuir para os 
jovens que participam dos progra-
mas e projetos de iniciação despor-
tiva nas modalidades de futebol, 
futsal, basquete, vôlei, atletismo, 
handebol, ginástica e tênis. No 
complexo, funciona um polo do 
programa Aqui tem Esporte que 
atende crianças, jovens, adultos e 
idosos nos quatro distritos.

Prefeitura entrega novo 
complexo esportivo da Vila 
Olímpica de Duque de Caxias

Mesquita recebeu um espaço 
que considero importante para 
o setor de saúde. Inauguramos 
o novo Centro de Assistência Psi-
cossocial de tipo III (CAPS III), uma 
unidade 24 horas, capaz de atender 
pacientes com transtornos mentais 
graves, severos e persistentes. Afi-
nal, quando falo de saúde, falo de 
unidades que possam efetivamen-
te ajudar o mesquitense com as pro-
blemáticas que ele julga necessário.

Ao todo, Mesquita é compos-
ta por três unidades deste tipo: 
o Caps i, direcionado ao público 
infantil; o Caps ad, voltado para 
população que enfrenta proble-
mas com álcool e outras drogas. E, 
hoje, o mesquitense pode contar  
também com o CAPS III, encon-
trando auxílio para questões psico-
lógicas mais aprofundadas, como 
Esquizofrenia, ansiedade grave, 
ideação e tentativa de suicídio.

O objetivo é substituir os mo-
delos antigos de internação, que 
traziam condições desumanas 
de atendimento. Os pacientes da 
unidade recebem acolhimento 
multiprofissional e interdiscipli-
nar, realizado por profissionais 

especializados no assunto. A 
equipe é formada por 57 pesso-
as, entre psicólogas, psiquiatras, 
enfermeiros e técnicos, tera-
peutas ocupacionais e demais 
áreas abordadas. Trabalhando, 
ainda, articulados com os seto-
res de assistência, educação e 
justiça municipais.

Lá, eles são iniciados no pro-
jeto terapêutico singular, parti-
cipando de oficinas de artesa-
nato, música e desenho, além 
de atividade física, que ajudam 
na socialização destas pessoas. 
Caso necessário, a unidade dis-
ponibiliza também de 9 leitos 
de internação, para acolher os 
moradores que já são acom-

panhados pelo setor público e 
apresentam estado de crise.

Ligado a este Caps, o setor de 
saúde mental municipal conta, 
também, com duas residências te-
rapêuticas. Estas são responsáveis 
pela a ressocialização de pacientes 
que perderam vinculo familiares, 
devido ao tempo de internação 
em outros hospitais psiquiátricos.

Esta é uma iniciativa que reforça 
o trabalho já feito nas unidades de 
atenção básica, feito pelas clínicas 
da família. A unidade recebe todos 
os que quiserem visitar o local, um 
ponto de entrada aberta e sem ne-
cessidade de encaminhamento, fa-
zendo distinção para atendimento 
apenas após a avaliação. 

Inaugurado Novo Centro de Atenção 
Psicossocial em Mesquita: Casa Azul

O prefeito Washington Reis 
agradeceu ao governo federal, 
senadores e deputados que es-
tão ajudando Duque de Caxias 
com a liberação de recursos 
através de ministérios e emen-
das parlamentares.

“Estamos conseguindo trans-
formar Duque de Caxias com 
obras e melhorias em todas 
as áreas. Tem sido importante 
também a ajuda do governo es-
tadual”, disse o prefeito.

Frequentadores da Vila Olímpi-
ca para caminhadas à noite, Júlio 
César e a esposa Márcia Simoni elo-
giaram a reforma do local.

“A prefeitura está de para-

béns. Era necessária essa refor-
ma porque estava tudo largado, 
abandonado. A pista de atletis-
mo ficou ótima e a iluminação 
também. Conheço o prefeito 
Washington Reis e sei que ele 
está fazendo o melhor pela cida-
de”, disse o morador.

A reforma da Vila Olímpica faz 
parte do programa de melhorias 
dos espaços públicos de lazer e es-
portes, iniciado em 2017, atenden-
do aos anseios dos moradores. Os 
recursos para as obras foram con-
seguidos pelo prefeito Washington 
Reis junto ao governo federal.

A entrega do centro esportivo 
contou com a presença de várias 

autoridades, entre elas o secretário 
estadual de Saúde Alex Bousquet, 
dos deputados federal Gutemberg 
Reis, estadual Rosenverg Reis e 
professores de educação física par-
ticipantes dos projetos da SMEL, 
entre outras autoridades.

Funcionamento
A Vila Olímpica de Duque de 

Caxias funciona todos os dias. Das 
6h até às 9h para comunidade, das 
9h às 18h para inscritos nos proje-
tos esportivos da SMEL (de segun-
da a sexta-feira), e das 19h às 22h 
para praticantes dos esportes e ati-
vidades oferecidas gratuitamente 
aos moradores da cidade.

Belford Roxo é a primeira cidade a receber
aparelhos de UTI do governo estadual

A Saúde de Belford Roxo ga-
nhou mais um reforço do Gover-
no do Estado. Através de uma 
parceria, o Hospital Municipal 
recebeu na sexta-feira (14-08), 20 
ventiladores, 20 monitores, 20 
camas hospitalares e 20 bombas 
infusoras, que possibilitarão o 
funcionamento de mais 20 leitos. 
A indicação foi do deputado esta-
dual Márcio Canella. A entrega foi 
realizada pelo secretário estadual 
de Saúde, Alex Bousquet.

O secretário estadual de Saú-
de, Alex Bousquet, destacou que 
Belford Roxo saiu na frente, lutou 
e está vencendo o coronavírus e 
que é a primeira cidade a receber 
os aparelhos no Estado. “Escolhe-
mos Belford Roxo para receber 
a doação desses 20 novos leitos 
de UTI totalmente equipados em 
decorrência  dos investimentos 

que o Estado está fazendo que vão 
ficar de legado para a cidade”, afir-
mou o secretário ao lado do verea-
dor do Rio de Janeiro,  Alexandre 
Isquierdo. 

Com mais de 600 mil habitan-
tes na cidade, o deputado estadual 
Márcio Canella destacou a impor-
tância de mais 20 leitos. “Esses 
equipamentos vão salvar muitas 
vidas em Belford Roxo. Juntamen-
te com a deputada federal Daniela 
do Waguinho estaremos trazendo 
mais recursos para a cidade”, re-
sumiu Canella ao lado do irmão 
Marcelo Canella. “A Secretaria Es-
tadual de Saúde tem nos ajudado 
bastante no combate a Covid  19 
que já teve uma queda enorme 
nos casos. Esses novos leitos são 
mais um reforço”, acrescentou o 
secretário municipal de Saúde, 
Christian Vieira.

Também conhecido como CAPS Casa Azul, a unidade foi inaugurada durante a gestão Jorge Miranda 

O Hospital Municipal recebeu 20 camas, além de outros equipamentos

Foto: Reprodução

Foto: Eliakin Moura

Maior complexo esportivo da Baixada Fluminense

Foto: Rafael Barreto/PMBR
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m homem, 
m o r a d o r 
de Campo 
G r a n d e , 
na Zona 
Oeste do 
Rio, passa-
va-se por 
milionário 
para apli-
car golpes 

em mulheres. Segundo a 
reportagem do “Fantásti-
co”, Eliezer de Queiroz Mo-
reira, de 33 aos, foi preso 
em casa, na semana passa-
da, após uma denúncia fei-
ta pela própria irmã.

Ele se apresentava como 
Fred Ginotti num site de 
relacionamentos chama-
do Meu Patrocínio, voltado 
para sugar babies (mulheres 
jovens que querem uma re-
lação vantajosa) e sugar da-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSLouco sonhador

U
ddies (homens mais velhos 
e bem-sucedidos). Eliezer 
usava imagens de viagens, 
carrões, jatinhos, bebidas e 
comidas caras, dizia ser rico, 
dono de um negócio em Mia-
mi. Mas tudo era mentira.

Uma das vítimas contou 
que “Fred” pediu que ela sa-
ísse com um sobrinho dele, 
que tinha depressão, e que 
a ofereceu mil dólares por 
semana: “Eu teria que en-
contrar o sobrinho dele toda 
semana para poder fingir ter 
um relacionamento com ele”.

Pouco antes dos encon-
tros, às sextas-feiras, as mu-
lheres recebiam comprovan-
tes de depósitos com valores 
altos e a promessa de que 
na segunda-feira o dinheiro 
já estaria na conta. Mas isso 
não acontecia.

Segundo a investigação, 

Carioca fingia ser milionário 
em site de sugar daddies e 
aplicava golpes em mulheres

A menina de 10 anos que en-
gravidou após ser estuprada em 
São Mateus, no Espírito Santo, 
passou por um procedimento e 
interrompeu nesta segunda-feira 
(17) a gravidez em um hospital de 
referência em Pernambuco. Ela 
estava na unidade desde domingo 
(16), quando iniciou o processo. 
De acordo com a direção do hospi-
tal, a menina passa bem.

Em nota, a Secretaria de Saú-
de de Pernambuco afirmou que 
o procedimento foi feito com 
autorização judicial do Espírito 
Santo. A unidade que atendeu 
a menina é referência estadual 
nesse tipo de procedimento e 
de acolhimento às vítimas. O 
texto aponta ainda que "todos 
os parâmetros legais estão sen-
do rigidamente seguidos".

O procedimento feito na me-
nina de 10 anos foi concluído por 
volta das 11h.

A gravidez foi revelada no dia 7 
de agosto, quando a menina foi ao 
hospital, na cidade de São Mateus, 
se queixando de dores abominais. 
A menina relatou que começou a 
ser estuprada pelo próprio tio des-

de que tinha 6 anos e que não o 
denunciou porque era ameaça-
da. Ele tem 33 anos e foi indicia-
do por estupro de vulnerável e 
ameaça, mas está foragido.

A Promotoria da Infância e 
da Juventude de São Mateus 
decidiu investigar se grupos ten-
taram pressionar a avó da meni-
na para que o aborto não fosse 
autorizado. O MP também vai 
analisar áudios de conversas de 
pessoas que estariam pressio-
nando a família da criança a não 
interromper a gravidez.

Protesto em frente ao hospital
Manifestantes ligados a 

religiões protestaram no do-
mingo (16), do lado de fora da 

unidade de saúde. O ato, orga-
nizado por um grupo contrá-
rio ao aborto, teve início após 
uma publicação da extremista 
de direita Sara Giromini nas 
redes sociais, divulgando o 
nome da criança e o hospital 
em que ela estava internada. 
A divulgação dessas informa-
ções contraria o Estatuto da 
Criança e do Adolescente.

Os integrantes do protesto 
tentaram impedir que o diretor 
do hospital entrasse na unida-
de de saúde. Houve tumulto, 
com um grupo tentando inva-
dir o local. A Polícia Militar foi 
acionada e fez isolamento da 
unidade de saúde.

Menina de 10 anos estuprada pelo tio no 
Espírito Santo tem gravidez interrompida

os encontros eram filmados 
e depois as mulheres eram 
chantageadas. Uma das víti-
mas contou que chegou a so-

frer uma ameaça de morte na 
piscina de um motel.

Em nota, o site Meu Patro-
cínio disse que “está recolhen-

do todos os dados possíveis 
relacionados ao investigado 
para colaborar integralmente 
com o inquérito policial”.

Homem morre após confronto com a PM 
Neste fim de semana, Policiais 

Militares do 21° BPM estavam em 
ação para retirada de barricadas 
na comunidade da Linha, conhe-
cida como peixaria, em São João 
de Meriti, quando avistaram 03 
indivíduos portando armas de 
fogo. Houve confronto. Os ho-
mens efetuaram disparos contra 
os policiais, que de imediato re-
vidaram a agressão.

Segundo a equipe, após ope-
ração foi encontrado um ho-
mem, que não teve a identidade 
revelada, ferido e caído ao solo. 
Ele veio a óbito. Com o acusado 
foi encontrado um revólver cal. 
38, com quatro estojos deflagra-
dos e dois intactos, dois rádios 

comunicadores, duas bases de 
rádios, 347 pinos de cocaína, 26 
trouxinhas de maconha e duas 
pedras de crack.

O 21º Batalhão de Polícia 
Militar solicita a colaboração 
dos moradores com a seguran-
ça do município ligando pro 
Disque Denúncia: (21) 2253- 
1177 ou pro 190.

Duas vítimas do ataque a tiros 
em São João de Meriti morreram 
nos hospitais para onde foram le-
vadas, entre a noite desta segun-
da-feira e a madrugada de hoje. 
O ataque aconteceu por volta das 
19h30 de ontem próximo a uma 
residência da Rua Carlos Sodré, 
no bairro Agostinho Porto.

A unidade é referência 

Com o acusado foi encontrado farto material entorpecente

Foto: Reprodução
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Foto: Reprodução / TV Globo

Eliezer foi preso em casa

Foto: Divulgação
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A coach esportiva 
inaugura novo projeto 
no Catarse da Revista 
Sexy e recebe elogios 
nas redes sociais

Thalita VP

halita VP, a coach 
esportiva ,inau-
gura um lindo 
projeto da Revis-
ta Sexy denomi-
nado de Catarse 
e foi só postar 
nas redes so-

ciais uma prévia do seu ensaio 
para Revista Sexy  sob as lentes 
do renomado fotógrafo  Davi 
Borges que a beldade  recebeu 

inúmeros elogios por parte de 
seus 115 mil seguidores . Em 
menos de 10 minutos foram 
2368 curtidas no post onde a 
modelo mostra a  possível capa 
da renomada revista. " Estou 
amando tudo isso e espero 
que todos  gostem " revelou a 
modelo que ´re mãe  de Ma-
teus que hoje tem 13 anos e é 
jogador de futebol da base do 
Internacional.
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Fluminense 
conquistou 
sua primei-
ra vitória no 
Campeona-
to Brasileiro 
com a virada 
de 2 a 1 sobre 
o Interna-
cional, pela 
3ª rodada, 

no Maracanã. A primeira em jo-
gos oficiais deste o retorno das 
competições, já que a única no 
período havia sido no amisto-
so contra o Botafogo. Além dos 
três pontos, a partida mostrou 
uma evolução do time em rela-
ção aos jogos anteriores.

Uma evolução gradual, que 
passa por peças, que têm entra-
do e correspondido, como Dodi, 
Luccas Claro e Michel Araújo. 
Jogadores vem sendo titula-
res no time treinado por Odair 
Hellmann nos últimos jogos e 
comandado pelo auxiliar Mau-
rício Dulac especialmente neste 
domingo, em razão da suspeita 
de Covid-19 do técnico.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDe graça

O
Começando por Dodi. O vo-

lante não chegou a ter uma gran-
de atuação neste domingo, mas 
sua entrada no time desde as fi-
nais contra o Flamengo deu mais 
consistência ao meio de campo. 
Aliando poder de marcação com 
chegada ao ataque, o jogador de 
24 anos melhora as transições 
defensivas e ofensivas. Devido às 
suas características, pode atuar 
tanto na segunda linha de meio 
campo, como de primeiro volan-
te, dando alternativas de varia-
ção tática dentro do jogo.

O zagueiro Luccas Claro, por 
sua vez, obteve novas oportuni-
dades de começar jogando no co-
meço do Brasileirão, em decorrên-
cias das lesões de Matheus Ferraz 
e Digão. E aproveitou muito bem. 
Sem querer inventar, tem mostra-
do eficiência e ajudado a dar segu-
rança à defesa tricolor. Tem mos-
trado bom aproveitamento nos 
duelos aéreos e no chão e cometi-
do poucos erros. Antes último da 
fila, a tendência é que mantenha a 
vaga, mesmo com os retornos dos 
dois jogadores.

Novas peças correspondem e 
Fluminense vai encontrando 
evolução gradual

 Foto: Agência Estado

Dodi em Fluminense 2 x 1 Inter pelo Campeonato Brasileiro 2020

Já Michel Araújo mostrou-
-se uma grata surpresa. O jo-
vem uruguaio chegou como 
um meia-atacante que estava 
acostumado a jogar centrali-
zado, como um 10, ou aberto 
pelos lados. No entanto, está 
sendo utilizado na trinca de 
volantes do meio tricolor, e 
vem se adaptando e mostran-
do crescimento.

Sua primeira chance foi no 
amistoso contra o Botafogo, 
quando Yago ficou fora por 
desgaste muscular. A segun-
da, contra o Palmeiras, pela 
ausência de Yuri, com lom-
balgia. E neste domingo, Mi-
chel ganhou a vaga de Yago. 
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Sua presença tem aumentado 
o poder ofensivo do time. Ele 
chegou, inclusive, a balançar as 
redes contra o Inter, mas teve o 
gol anulado por um toque no 
braço. Ao mesmo tempo, Mi-
chel se esforça para dar conta 
da parte defensiva, mesmo sem 
ser sua especialidade. Além dis-
so, pode ser deslocado para o 
lado do campo permitindo uma 
variação tática da equipe, com 
Nenê passando a jogar centrali-
zado, como aconteceu em parte 
do jogo deste domingo.

Diante do Inter, mais um 
adversário forte, o Fluminen-
se conseguiu ter uma atuação 
melhor que da última quarta-

-feira. Se contra o Palmeiras o 
Tricolor teve dificuldades de 
infiltrar para concluir as joga-
das e pouco produziu, desta 
vez conseguiu entrar na área 
adversária com mais frequ-
ência. Por outro lado, viu o 
Colorado ter mais posse. De-
fensivamente, o Flu segue de-
monstrando equilíbrio na par-
te tática, mas levando gols em 
razão de vacilos.

O Fluminense volta a cam-
po nesta quarta-feira, contra o 
Bragantino, em Bragança Pau-
lista, pela 4ª rodada do Brasi-
leirão. Com 4 pontos, o Trico-
lor ocupa a quarta colocação 
na competição.


