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Covid-19 dispara na 
Região Metropolitana

as ruas, a cada 
dia aumenta 
o desprezo 
às medidas 
de proteção 
contra a co-
vid-19. A falsa 
sensação de 
s e g u r a n ç a 
é reforçada 
pelo discurso 
de controle 

da pandemia. Levantamento feito 
pelo DIA com base nos boletins da 
Secretaria Estadual de Saúde (SES) 
até o último dia 22 revela que dez 
dos 22 municípios da Região Me-
tropolitana do Rio — quase metade 
— registraram aumento de casos 
em agosto, em comparação com 
o mesmo período de julho. Oito ci-
dades apresentaram crescimento 
nas notificações de óbitos.

Entre as cidades que tiveram 

N
maior aumento de casos, Belford 
Roxo, na Baixada Fluminense, sai 
em disparada, com alta de 936,8%. 
Foram confirmados 445 diagnós-
ticos da doença nos primeiros 22 
dias de julho e 4.614 em igual pe-
ríodo de agosto. Em seguida, estão 
no topo do ranking alarmante da 
escalada de novos casos os municí-
pios de Rio Bonito (392,3%), Petró-
polis (100%), Nova Iguaçu (67,4%) 
e Rio de Janeiro (39,9%), seguidos 
de Japeri (38,8%), Maricá (36,9%), 
São João de Meriti (35,9%), Nilópo-
lis (19,8%) e Mesquita (5,6%). Seis 
dos dez ficam na Baixada.

Japeri, também na Baixada Flu-
minense, é o município do Grande 
Rio que apresentou o salto mais 
expressivo em mortes contabiliza-
das em agosto. Entre os dias 1º e 22 
de julho a cidade registrou um óbi-
to por covid-19. Nos 22 primeiros 
dias de agosto, foram notificados 

Cientistas em Hong Kong 
anunciaram, nesta segunda-fei-
ra (24), a confirmação do pri-
meiro caso no mundo de rein-
fecção pelo novo coronavírus 
(Sars-CoV-2). A pesquisa com 
o resultado foi aceita para pu-
blicação no "Clinical Infectious 
Diseases", da editora da Uni-
versidade de Oxford, no Reino 
Unido.

"Um paciente aparentemen-
te saudável e jovem teve um 
segundo caso de infecção pela 
Covid-19 diagnosticado 4 meses 
e meio depois do primeiro epi-
sódio", declararam os cientistas, 
da Universidade de Hong Kong, 
em um comunicado.

Os pesquisadores testaram 
o código genético do vírus e 
descobriram que o vírus da se-

gunda infecção pertencia a uma 
linhagem diferente da primeira. 
Ao ser contaminado pela pri-
meira vez, o paciente, um ho-
mem de 33 anos, teve apenas 
sintomas leves; na segunda, ne-
nhum sintoma.

"Nossos resultados provam 
que a segunda infecção é cau-
sada por um novo vírus, que 
ele adquiriu recentemente, 

Primeiro caso de reinfecção pelo coronavírus é confirmado, 
anunciam cientistas em Hong Kong; OMS diz que 'é possível'

Nova Iguaçu: dificuldade em reduzir a circulação

cinco óbitos, o que fez o número de 
novas mortes crescer 400%, consi-
derando o mesmo período do mês 
anterior. A cidade possui o pior IDH 
da Região Metropolitana e não tem 
hospital próprio. Também viram 
a quantidade de novos óbitos au-
mentar: Itaguaí (150%), Rio Bonito 
(100%), Paracambi (100%), Belford 
Roxo (54,1%), Mesquita (33,3%), 
Magé (9,5%) e Nova Iguaçu (4,9%). 
Todos na Baixada, exceto Rio Boni-
to, no Leste Fluminense.

Presidente da Sociedade de 
Infectologia no Rio de Janeiro, 

Tânia Vergara destaca que a 
alta era prevista. "Já era espe-
rado um aumento do número 
de casos com as medidas de 
flexibilização, mas não estamos 
esperando um aumento do nú-
mero de casos como na primei-
ra onda", pondera a especialis-
ta, que acredita que as medidas 
de prevenção ainda não podem 
ser afrouxadas.

Entre as cidades que tiveram 
maior aumento de casos, Bel-
ford Roxo, na Baixada Flumi-
nense, sai em disparada, com 

alta de 936,8%. Foram confir-
mados 445 diagnósticos da do-
ença nos primeiros 22 dias de 
julho e 4.614 em igual período 
de agosto. Em seguida, estão no 
topo do ranking alarmante da 
escalada de novos casos os mu-
nicípios de Rio Bonito (392,3%), 
Petrópolis (100%), Nova Iguaçu 
(67,4%) e Rio de Janeiro (39,9%), 
seguidos de Japeri (38,8%), Ma-
ricá (36,9%), São João de Meri-
ti (35,9%), Nilópolis (19,8%) e 
Mesquita (5,6%). Seis dos dez 
ficam na Baixada.

114.772

em vez de uma disseminação 
viral prolongada", afirmou 
Kelvin Kai-Wang To, micro-
biologista clínico da Universi-
dade de Hong Kong.

Segundo os cientistas de 
Hong Kong, a segunda "ver-
são" do vírus é mais próxima à 
que circulou na Europa entre 
julho e agosto (o paciente ha-
via voltado de uma viagem à 
Espanha). Já o primeiro vírus 
era semelhante aos que circu-
laram em março e abril.

Circulação permanente do ví-
rus é 'provável', dizem cientistas

Para Sabino, a principal con-
sequência da descoberta é que, 
com a reinfecção possível, a 
transmissão da doença se man-
tém, porque mesmo pessoas 
que já tiveram a doença podem 
se infectar de novo.

"Isso tem consequência, por-
que você mantém o vírus cir-
culando por muito tempo. En-
demia é isso. É um problema", 
avalia Sabino.
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m um evento 
marcado para 
fazer apolo-
gia do uso da 
hidroxiclo -
roquina no 
tratamento 
da Covid-19, 
o presidente 
Jair Bolsona-
ro voltou a 

criticar os jornalistas, a quem cha-
mou de "bundões", e afirmou que 
teriam mais chance de morrer se 
contaminados pela doença.

Ao discursar no evento, batiza-
do de "Vencendo a Covid-19", Bol-
sonaro falou dos sintomas leves 
que sentiu quando teve a doença, 
apontando o fato de ter tomado 
hidroxicloroquina e seu "histórico 
de atleta" como responsáveis pelo 

E
quadro leve que teve. Em segui-
da, criticou a imprensa por, segun-
do ele, ter "debochado" de sua fala 
quando afirmou ter sido atleta.

"Aquela história de atleta 
né, que o pessoal da imprensa 
vai para o deboche, mas quan-
do pega num bundão de vocês 
a chance de sobreviver é bem 
menor. Só sabe fazer maldade, 
usar a caneta com maldade em 
grande parte", disse. "A chance 
de sobreviver é bem menor do 
que a minha", disse.

Em março, ao fazer um pro-
nunciamento em rede nacional 
de rádio e TV em que minimizou 
a epidemia, Bolsonaro afirmou 
que se pegasse a doença não teria 
problemas por seu "histórico de 
atleta". O presidente foi contami-
nado em julho, ficou três sema-

A professora Camila Graciano, 
31 anos, que estava grávida de oito 
meses e morreu com coronavírus 
em Anápolis, a 55 km de Goiânia, 
teve contato com uma pessoa in-
fectada dias antes de ser internada, 
segundo o irmão.

A gravidez dela era de risco e, 
por isso, Camila tomou todos os 
cuidados e não saiu de casa du-
rante a pandemia. No entanto, 
de acordo com o irmão Daniel 
Hélio Ambrósio, colegas de tra-
balho da professora fizeram um 
chá de fraldas surpresa na reta 
final da gravidez. Uma das par-
ticipantes estava com Covid-19, 
mas ainda não sabia, pois não 
apresentava sintomas.

“Algumas conhecidas dela, 
amigas do serviço, fizeram um chá 
de fraldas surpresa, e uma delas 
estava contaminada e não sabia. 
Logo depois, ela ficou muito ruim 
e os familiares avisaram às meni-
nas que participaram do chá. Infe-
lizmente, minha irmã foi uma das 
infectadas”, contou o irmão.

Camila foi internada às pressas, 
três dias depois de ter tido contato 
com a colega infectada. A família da 
professora ainda teve dificuldades 
para encontrar um leito para ela, 
pois não havia, na data, nenhuma 
vaga disponível em Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) de Anápolis.

“Eles estavam cogitando levá-la 
para Goiânia ou Brasília. Graças a 

Deus, temos muitos amigos, todos 
se mobilizando em prol de conse-
guir uma vaga de UTI para a Cami-
la, até que conseguiram um leito 
na Santa Casa”, relatou o irmão.

Parto induzido
O parto precisou ser induzido 

para salvar a vida do bebê, que 
nasceu prematuro, aos oito meses, 
mas passa bem.

“Graças a Deus minha sobri-
nha apresenta bons sinais, está 
respirando sozinha na incuba-
dora, não precisa de balão de 
oxigênio”, contou Daniel.

Helena, primeira filha do casal, 
foi muito desejada pelos pais, que 
estavam juntos há sete anos.

Evolução do quadro
Apesar do quadro grave de 

Camila, a família ainda tinha 

Chega a 34 as estações do BRT fechadas 
por furtos e vandalismo no Rio

Professora grávida que morreu com Covid-19 teve contato 
com colega infectada em chá de fraldas surpresa

Chega a 34 o número de es-
tações do BRT fechadas nesta 
segunda-feira (24) por causa de 
furtos e vandalismo. E muitas 
continuam funcionando de for-
ma precária pelo mesmo motivo.

A estação Aeroporto Jacarepa-
guá foi o alvo mais recente dos 
criminosos, que levaram equipa-
mentos das portas automáticas. 
A porta estilhaçada foi jogada ao 
chão e os painéis para orientação 
dos passageiros estão apagados.

A técnica de enfermagem 
Michelle Menezes lamenta a 
falta de segurança e de fiscali-
zação nas estações.

"Não vejo fiscalização por 
aqui. Deveria ter mais, né? E 
quem paga somos nós passa-
geiros. Sempre a porta está 
quebrada. Sempre vejo porta 
de vidro quebrada por aqui 
também. Mas por falta de fis-
calização. De vez em quando, 
depois que acontecem coisas 
aqui é que fica policiamento. 
Mas tem que acontecer pri-
meiro para depois ter policia-
mento", reclama a passageira.

O furto foi menos de 24 
horas depois de outro crime, 
quando 200 metros de cabos 
de energia desapareceram da 
estação Morro do Outeiro, no 
corredor Transolímpica. Os 
passageiros ficaram às escuras 
no fim de semana.

O auxiliar de serviços gerais 
Leonardo Faria disse que os 
passageiros ficaram mais vul-
neráveis dentro de uma esta-
ção sem luz.

A turista Michelle Oliveira, 
disse que ficou com medo, 
principalmente porque não 
conhecia o local.

Mas há quem se aproveite 
da situação. No domingo, pe-
los menos duas pessoas foram 
flagradas entrando sem pagar 
passagem nos ônibus.

Calotes
Na estação Taquara, nes-

ta segunda-feira (24), foram 
pelo menos quatro flagran-
tes de calote em cinco minu-
tos. Sem vigilância, os passa-
geiros andam pelo corredor 
exclusivo de ônibus e inva-
dem as estações sem serem 
incomodados.

Os ataques às estações são 
frequentes e causam prejuízo e 
atrapalham a vida do passageiro, 
que é quem paga a conta, como 
reclama a auxiliar administrativa 
Evelin Damasceno.

"Geralmente os televisores 
das estações estão quebrados, 
as portas estão quebradas, os 
ônibus também estão depre-
dados. É geral, não é só nas es-
tações, é no ônibus também", 
disse a passageira.

Camila Graciano e marido, em Anápolis, Goiás

Foto: Reprodução/TV Anhanguera

nas afastado com sintomas leves 
mas, ao final do período, teve um 
infecção no pulmão, tratada com 
antibióticos.

Depois de um período de silên-
cio, o presidente voltou a atacar 
jornalistas no domingo. Ao ser ques-
tionado por um repórter do jornal 

esperanças de que a professora 
iria se recuperar, especialmente 
depois que ela apresentou uma 
melhora significativa.

“Logo após o parto, minha irmã 
teve uma melhora significativa. 
Até os médicos nos enviaram uma 
mensagem dizendo: ‘Olha gente, 
tenham fé, porque os pulmões dela 
estão melhorando, os batimentos 
estão melhorando, a pressão arte-
rial está melhorando”, disse.

No entanto, na sexta-feira (21), 
Camila piorou e não resistiu. A 
morte foi confirmada pela Santa 
Casa de Misericórdia de Anápolis 
no sábado (22)

“Logo na sexta-feira ela co-
meçou a ter uma leve piora, 
como se o vírus tivesse so-
frido uma mutação no corpo 
dela muito forte, e ela não teve 
chance”, lamentou Daniel.

O Globo sobre o depósito de 89 mil 
reais na conta bancária de sua mu-
lher, Michelle, feitos pelo ex-policial 
militar e ex-assessor parlamentar 
Fabrício Queiroz, respondeu: "Es-
tou com vontade de encher a tua 
boca na porrada, tá?", em seguida 
chamando o jornalista de "safado".

O ataque do presidente le-
vou a uma reação das redes 
sociais. Desde o domingo, 
mais de 1 milhão de tuítes 
foram publicados questio-
nando Bolsonaro sobre o 
depósito de 89 mil reais na 
conta de sua mulher.

Bolsonaro ataca imprensa e diz 
que jornalista 'bundão' tem mais 
chance de morrer de Covid-19

Não é a primeira vez que o presidente Bolsonaro ataca a imprensa
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PSD infor-
mou, na 
manhã des-
ta segunda-
-feira, que 
vai abrir 
um proces-
so para ex-
pulsão da 
d e p u t a d a 
federal Flor-

delis (RJ) do partido. A infor-
mação foi divulgada pelo pre-
sidente nacional da legenda, o 
secretário estadual da Casa Ci-
vil de São Paulo, Gilberto Kas-
sab, após o indiciamento da 
parlamentar como mandante 
da morte do marido, o pastor 
Anderson do Carmo.

O
Na nota divulgada, Kassab 

informa que "diante do indi-
ciamento da parlamentar, 
o corpo jurídico do partido 
adotará as medidas para a 
suspensão imediata de sua 
filiação" (veja íntegra mais 
abaixo). A evangélica está 
em seu primeiro mandato 
como deputada federal.

Além de ser indiciada, nes-
ta segunda, Flordelis e nove 
pessoas envolvidas com o cri-
me, praticado na madrugada 
de 16 de junho do ano passa-
do, foram alvos de mandados 
de busca e apreensão. Sete 
delas, dentre elas cinco filhos 
e uma neta da parlamentar, 
foram presos.

Nota do PSD sobre indicia-
mento da deputada

O PSD esclarece que desde o 
início acompanhou o caso cita-
do e defendeu o andamento e 

aprofundamentos das investi-
gações. Diante do indiciamento 
da parlamentar, o corpo jurídico 
do partido adotará as medidas 
para a suspensão imediata de 

sua filiação e, a partir dos des-
dobramentos perante a Justiça, 
serão adotadas as medidas esta-
tutárias para a expulsão da par-
lamentar dos seus quadros.

PSD vai abrir processo para  expulsão 
de Flodelis após indiciamento 
dela pela morte do marido

Flordelis foi eleita deputada federal em 2018 

A intenção de ala do PSL de 
apoiar a reeleição do prefeito 
Marcelo Crivella (Republica-
nos), que envolve até mesmo 
a indicação do vice na chapa, 
esbarra frontalmente com os 
planos do presidente do PSL 
carioca, o deputado estadual 
Alexandre Knoploch. Apesar 
de a aproximação estar sendo 
costurada pelas executivas na-
cionais do partido, Knoploch 
descarta qualquer apoio pessoal 
a Crivella no pleito municipal e 
afirma que, se a aliança for con-
solidada, pedirá para ser libera-
do para apoiar outro candidato.

— Não faço campanha para o 
Crivella de jeito nenhum. Apoio 
o Cabo Daciolo, mas não apoio 
o Crivella — disse, referindo-se 
ao caricato político do PL que 
disputou a eleição presidencial 
em 2018 e que tenta disputar 
o pleito deste ano. — Acredito 
que o Crivella é o pior prefeito 
da história do Rio. Portanto, não 
tem como eu fazer campanha 
para ele — afirmou o presidente 
do PSL carioca

No PSL, todas as alianças 
em capitais serão definidas 
pela executiva nacional do 
partido, presidido por Lucia-
no Bivar. Knoploch afirma 
que, caso o apoio do partido 

a Crivella seja confirmado, 
pedirá ao diretório nacional 
para ser liberado e fazer cam-
panha para outro candidato.

— O meu líder é o (vice-
-presidente do PSL nacional) 
Antônio Rueda e respeitarei 
qualquer decisão que ele ve-
nha a tomar. Mas, em caso de 
aliança com o Crivella, pedirei 
para ser liberado e fazer cam-
panha para outro candida-
to no qual verdadeiramente 
acredite que possa fazer uma 
boa gestão — disse Knoploch. 
O presidente do PSL carioca é 
entusiasta do nome de Rodri-
go Amorim, também filiado ao 
partido, para a prefeitura, mas 
fontes afirmam que é cada vez 
menos provável que a legenda 
lance candidatura própria.

Crivella tem buscado um 
vice do PSL para se vincular ao 
presidente Jair Bolsonaro, que, 

após romper com o partido em 
2019, tem se reaproximado da 
legenda. A boa relação com o 
presidente é o principal trunfo 
de Crivella no pleito eleitoral. 
Nas conversas entre dirigen-
tes nacionais do Republicanos 
e do PSL, fala-se no nome da 
deputada federal bolsonarista 
Major Fabiana (PSL-RJ) para 
o posto de vice na chapa, mas 
uma moção de repúdio feita 
no ano passado por Fabiana a 
Crivella, chamando-o de "apá-
tico" e "incompetente", é um 
empecilho. O episódio foi lem-
brado, quarta-feira, pela colu-
nista Berenice Seara, do Extra, 
e esfriou o namoro entre a ma-
jor e o prefeito.

Antes disso, Major Fabiana 
afirmara ao GLOBO que iria 
fazer o que o senador Flávio 
Bolsonaro (Republicanos) de-
terminasse.

Presidente do PSL carioca diz que não fará 
campanha para Crivella 'de jeito nenhum'

Donald Trump, já nomeado, começa 
convenção de seu partido com ataque 
aos rivais e à votação por correio

Os delegados do Partido 
Republicano nomearam for-
malmente o presidente Do-
nald Trump como candidato 
para um segundo mandato de 
quatro anos durante os pro-
cedimentos da convenção na 
manhã de segunda-feira (24) 
em Charlotte, nos Estados 
Unidos.

Trump, que não era espe-
rado em Charlotte, apareceu 
de surpresa e fez um discurso 
com críticas aos seus rivais do 
Partido Democrata.

Pouso em Marte
Ele começou o ataque aos 

democratas por não terem ci-
tado Deus durante a conven-
ção deles, na semana passada.

Por causa da Covid-19 e o 
risco de contaminação nos 
locais de votação, os demo-
cratas têm insistido na vota-
ção remota, por correio, à qual 
Trump se opõe.

Tr ump af irma que os de-
mocratas "estão usando 
a Cov id-19 para roubar as 
eleições".

Alguns estados vão enviar 
cédulas às casas das pessoas. 
Ele chamou isso de “colheita 
eleitoral”. "Essa é a maior tra-

paça na história da política, 
não falo só do nosso país."

Ele também afirmou que o é 
preciso prestar atenção às no-
meações para a Suprema Cor-
te. "Eu nomeei dois ministros, 
mas o próximo pode ter até 
cinco, isso é muito importante 
quando se fala de vida, segun-
da emenda, militares. Precisa-
mos vencer essa eleição."

Trump também criticou 
os democratas pelo seu pla-
no de energia, que acabaria 
com o "fracking", uma forma 
de extrair óleo da terra. Os 
seus rivais não vão ganhar 
em estados como o Texas, 
disse ele, sem planos para o 
petróleo, para armas e sem 
falar sobre Deus.

Ele disse ter defendido a 
segunda emenda da Consti-
tuição, que garante aos ameri-
canos acesso a armas. Trump 
afirmou que os democratas 
"querem retirar as suas armas".

"Em um segundo manda-
to, vamos continuar a refor-
çar o exército, que havia sido 
sucateado, vamos criar 10 
milhões de empregos, eles 
querem aumentar os impos-
tos, eles vão quadruplicar os 
impostos", continuou.

O deputado estadual Alexandre Knoploch, que preside o diretório do PSL no município do Rio

Foto: Reprodução
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 polícia não 
tem dúvidas 
de que a de-
putada fede-
ral Flordelis 
(PSD-RJ) pla-
nejou toda 
a execução 
do marido, o 
pastor Ander-
son do Car-

mo, morto na madrugada de 16 de 
junho do ano passado. Antes mes-
mo de Flávio dos Santos Rodri-
gues, um dos filhos biológicos da 
evangélica, atirar contra o líder re-
ligioso, ela chegou a procurar um 
pistoleiro para praticar o crime.

"Não nos restam dúvidas 
de que ela foi a cabeça desse 
crime. Ela chegou a contratar 
pistoleiro em outras ocasiões, 
mas o crime não foi execu-
tado. Por fim, a família con-
seguiu convencer o Flávio", 
revelou o delegado Allan Du-
arte, titular da Delegacia de 
Homicídios de Niterói, São 
Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), 
responsável pelo caso.

As investigações aponta-
ram que a ideia de matar o 
pastor Anderson surgiu em 
2018, antes de Flordelis ser 
eleita deputada federal. De lá 
pra cá, a família tentou enve-
nená-lo diversas vezes.

A
"Identificamos que não se 

tratava de uma família normal. 
Concluímos que se tratava de 
uma quadrilha criminosa que 
tinha um único objetivo: eli-
minar o pastor Anderson do 
Carmo. O objetivo da deputa-
da era chegar à Câmara e logo 
depois descartar o marido 
como um objeto qualquer", 
destacou o delegado.

A motivação do crime foi o 
controle exercido pelo líder re-
ligioso sobre a vida e as finan-
ças da família de 55 pessoas. 
A separação nunca esteve nos 
planos de deputada. Antes do 
crime, inclusive, foi Flordelis 
que avisou Flávio sobre a che-
gada do casa na residência de-
les, onde o pastor foi morto. 

'O CASO É MATAR'
No celular do filho adotivo 

André Luiz de Oliveira, conhe-
cido como Bigode, a polícia en-
controu a seguinte mensagem 
enviada por Flordelis: "Fazer o 
quê? Separar dele eu não posso 
porque poderia escandalizar o 
nome de Deus. Como a separa-
ção não pode, o caso é matar". 
André foi preso nesta segunda.

Para o Ministério Público 
estadual (MPRJ), a deputada 
usava seu poder religioso para 
conseguir projeção.

"Ela se valia da imagem de 
uma família unida para enganar 
as pessoas", disse o promotor 
Sérgio Luis Lopes Pereira.

O MPRJ ainda apontou que Flor-
delis acreditava que a execução do 
pastor reforçaria a imagem de uma 
mulher vítima que perdeu o mari-
do em um assassinato e que mes-
mo assim cuida dos filhos sozinha.

RÉUS NA JUSTIÇA
Flordelis e outras 10 pessoas, 

dentre elas sete filhos e uma neta, 
vão responder na Justiça pela mor-
te do pastor. Flávio dos Santos Ro-
drigues, 38, filho biológico da depu-
tada, e Lucas Cézar dos Santos de 
Souza, 18, adotado por ambos, já 
estavam presos e são apontados 
como os executores do crime.

A polícia apontou pelo menos 
cinco crimes na trama envolvendo 
a família:

. homicídio triplamente 
qualificado

. tentativa de homicídio

. falsidade ideológica

. uso de documento falso

. organização criminosa majora-
da (uso da violência)

Na operação realizada nesta se-
gunda, que pôs fim à investigação 
de um ano e dois meses, sete pes-
soas foram presas:

1. Adriano dos Santos Rodri-
gues (filho biológico)

2. Simone dos Santos Rodrigues 
(filha biológica)

3. André Luiz de Oliveira, o Bi-
gode (filho adotivo e ex-marido de 
Simone)

4. Carlos Ubiraci Francisco da 
Silva (filho adotivo)

5. Marzy Teixeira da Silva (filha 
adotivo)

6. Rayane dos Santos Oliveira 
(neta, presa em Brasília)

7. Andrea Santos Maia (mulher 
de Marcos, ex-PM que esteve preso 
com Flávio e Lucas).

A Polícia Civil e o Ministério 
Público estadual do Rio de Janei-
ro (MP-RJ) descobriram mensa-
gens de texto em telefones celu-
lares que reforçam a suspeita de 
que a deputada Flordelis (PSD-
-RJ) planejou matar o pastor An-
derson do Carmo.

"André, pelo amor de Deus, 
vamos por um fim nisso. Me 
ajuda. Cara, to te pedindo, te im-
plorando. Até quando vamos ter 
que suportar esse traste no nos-
so meio? Falta pouco. Me ajuda 
cara. Por amor a mim"

Nesta segunda-feira (24), oito 
pessoas foram presas pelo envolvi-
mento com o crime. Destes, cinco 
são filhos e uma neta de Flordelis.

Segundo a polícia, foram diver-
sas tentativas de matar o pastor 
Anderson, uma delas está compro-
vada em uma mensagem de feve-
reiro de 2019, quatro meses antes 
de sua morte. O aparelho nunca foi 
encontrado. Em uma das mensa-
gens, a deputada escreveu:

"Dez mil depois do serviço 
feito, mas as outras pessoas 
do carro não podem ser atin-
gidas. Simula um assalto, ele 
foi para o Rio hoje e aprovei-
ta e já espera ele na volta. Se 
voltar no dele, melhor ainda. 
Vou mandar ele enviar a foto, 
nós vamos saber qual o carro 
e qual a placa"

Em outra troca de mensa-
gem, de outubro de 2018, Flor-
delis conversa com o filho An-
dré Luiz de Oliveira:

De acordo com as investiga-
ções, a deputada prestou auxí-
lio material e moral no crime. 
Ela teria dado dinheiro para a 
compra da arma, já que um dos 
filhos, Flávio dos Santos Rodri-
gues recebia menos de R$ 2 mil 
como motorista de aplicativo.

A pistola e a munição custaram 
cerca de R$ 10 mil e ele sempre 
tentou sustentar que dividiu essa 
quantia com outro filho Lucas Ce-
zar dos Santos.

Flordelis botou veneno na comida do marido e 
comprou a arma do crime, dizem polícia e MP

Filhos de Flordelis são presos por suspeita no envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo Filhos de Flor-
delis são presos por suspeita no envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo
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Flordelis combinou morte do 
marido em troca de mensagens:
'Simula um assalto'



em mes-
mo uma 
p a n d e m i a 
é capaz de 
parar o ci-
clo natural 
da vida. 
E n q u a n t o 
o plane-
ta inteiro 
luta contra 

a Covid-19 e suas consequ-
ências, muitas novas vidas 
chegam ao mundo trazendo 
esperança de dias melhores. 
Em Queimados, na Baixa-
da Fluminense, 500 bebês 
já vieram ao mundo graças 
à Maternidade Municipal, 
inaugurada há pouco mais 
de dois meses. Gerida pela 
Prefeitura, a unidade presta 
assistência gratuita em pro-
cedimentos pré-parto, parto 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCiclo da vida

N
e pós-parto, 24h por 

dia. O quinquagésimo quei-
madense a nascer no local foi 
a pequena Heloísa de Assis 
Machado. Por meio de par-
to cesárea, nasceu pesando 
3.280 kg e medindo 52 cm.

Totalmente gratuita e 
com realização de partos 
normal, cesárea e humani-
zado, a maternidade conta 
com 42 leitos de internação, 
dois centros cirúrgicos com 
berço aquecido, berçário 
pós-parto, salas de medica-
ção e de exames de ultrasso-
nografia e cardiotocografia; 
consultórios ginecológico, 
pediátrico e de classifica-
ção de risco; laboratório de 
análises clínicas, farmácia, 
atendimento psicológico e 
acolhimento humanizado. O 
equipamento também ofe-

Foto:  Twitter/Reprodução

Funcionando há pouco mais de dois meses, unidade presta assistência gratuita às novas mamães e funciona 24h por dia

A Usina de Cultura Jornalista 
Tim Lopes é entregue à popula-
ção nesta sexta-feira (21), mar-
cando o dia em que o município 
de Nilópolis completa 73 anos de 
emancipação político-adminis-
trativa. Sede administrativa da 
Secretaria Municipal de Cultura 
foi instalada no local.

Na Usina de Cultura funciona-
rão, além da sede administrativa 
da Secretaria, as Escolas Munici-
pais de Teatro, de Artes Plásticas 
e o espaço para exposições e ofici-
nas. Os retornos das aulas presen-
ciais vão acontecer conforme as 
medidas de relaxamento deter-
minas pelo Ministério da Saúde.

Existe uma Caixa Preta, 
nome dado ao espaço que 
servirá tanto como sala de 
aula para os alunos, quanto 
para apresentações de espe-
táculos teatrais para toda a ci-
dade. Durante a inauguração, 
a professora de teatro, Thaís 
Aquino, apresentou o “brin-
cando com o tempo”.

“O monólogo relata a experi-
ência e questionamentos sobre 
o tempo e o que venho vivendo 

na quarentena. Também fala 
um pouco das frustrações, ex-
pectativas, o que estou viven-
do e estou transformando em 
arte”, disse Thaís Aquino.

A criação da Usina, locali-
zada na Rua Eliseu de Alva-
renga, nº. 384, tem relevante 
importância para a cidade, 
considerando que as ativida-
des exercidas pelas escolas são 
de caráter profissionalizante. 
Após a emissão do certificado 
de conclusão profissionalizan-

te, os alunos podem ir aos res-
pectivos sindicatos para se ca-
dastrarem e atuarem nas suas 
áreas respectivas de registro 
profissional.

A Prefeitura de Nilópolis 
não mediu esforços, seja jun-
to ao Governo do Estado, seja 
junto ao Governo Federal des-
de 2017, para a reconstrução 
do espaço, mas por questões 
burocráticas deixadas pela ges-
tão anterior não houve como 
retornar para o mesmo local.

Usina de Cultura é inaugurada no dia do 
aniversário da cidade de Nilópolis

rece todos os componentes 
da Rede Cegonha.

Para o Secretário Munici-
pal de Saúde, Elton Teixeira, 
a maternidade é um local de 
acolhimento que beneficia 
não só as mamães queima-
denses, como também as de 
municípios vizinhos (Austin, 
Cabuçu, Engenheiro Pedreira 
e Japeri). “É gratificante ver 

como a população foi bene-
ficiada com o equipamento 
que tanto lutamos para ter 
aqui. Em pouco tempo de 
funcionamento, a materni-
dade já atendeu centenas de 
mães de Queimados e ou-
tras cidades, prezando sem-
pre pela excelência em cada 
atendimento prestado”, des-
tacou o gestor.

Para receber atendimento 
médico na maternidade, é ne-
cessário comparecer ao local 
(Rua Deusinho Freitas, 13 - 
Centro) portando Identidade, 
CPF, comprovante de residên-
cia e cartão do SUS. Para mais 
informações, a população 
pode entrar em contato com 
a unidade através do telefone: 
(21) 2663-0797.

Agosto Lilás é marcado pelo mês de 
conscientização ao combate da 
violência contra a mulher

Durante todo o mês de 
agosto acontece a campanha 
“Agosto Lilás”, que aborda so-
bre a conscientização na luta 
do combate à violência con-
tra a mulher. Em referência 
à data de sanção da Lei Maria 
da Penha, promulgada em 7 de 
agosto de 2006, a Prefeitura de 
Duque de Caxias vem intensi-
ficando informações com o ob-
jetivo de diminuir e prevenir a 
violência doméstica e familiar 
contra a mulher.

A Patrulha Maria da Penha, 
subordinada à Secretaria Muni-
cipal de Políticas de Segurança, 
Infraestrutura Urbana e Gestões 
Tecnológicas, criada em 08 de 
março de 2016, desenvolve um 
serviço pioneiro no combate e 
prevenção a violência contra a 
mulher, através da Guarda Mu-
nicipal, no município de Duque 
de Caxias. O trabalho realizado 
consiste em fazer a verificação 
do cumprimento das medidas 
protetivas, garantindo efetivi-
dade a lei Maria da Penha. Com 
a medida, é possível exigir que 

o agressor mantenha uma dis-
tância mínima da mulher, além 
de outros meios de proteção.

Nesses quase quatro anos de 
atuação, a Patrulha tem índi-
ce zero de ocorrência de perca 
(morte de mulheres) nos casos 
envolvidos. Isso reforça que 
a prevenção e verificação das 
medidas protetivas impede o 
feminicídio.

Em caso de descumprimento 
da medida protetiva de urgên-
cia e para mais informações, 
entre em contato com a Patru-
lha Maria da Penha pelo telefo-
ne 08000 26 3434, da Guarda 
Municipal de Duque de Caxias.

A criação da Usina, localizada na Rua Eliseu de Alvarenga, nº. 384

Foto: Reprodução
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Maternidade Municipal 
de Queimados comemora 
a marca de 500 partos



Obra cultural Foto: Divulgação

Universidade 
Federal de Vi-
çosa (UFV) lan-
çou, por meio 
da Editora UFV, 
o livro “Café 
Arábica do plan-
tio à colheita”, 
com informa-
ções sobre os 

aspectos mais importantes da 
cultura do café.

A UFV é integrante do Con-
sórcio Pesquisa Café, coorde-
nado pela Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) Café, e publica o 
livro com os créditos autorais 
de Ney Sakiyama, Hermínia 
Martinez, Marcelo Tomaz e 
Aluízio Borém.

Ao longo dos 13 capítulos, 
a obra trata de assuntos como 
descrição botânica, produção 
de mudas e plantio, nutrição e 
adubação, identificação, entre 
outros tópicos.

Segundo a UFV, a escrita do 
livro é clara e objetiva e visa 
orientar e transferir o conheci-

UFV lança livro sobre 
cultura do Café Arábica

mento para estudantes, técni-
cos e cafeicultores.

O livro "Café Arábica do plantio 
à colheita” está disponível para 
compra no site da Livraria UFV.

No entanto, dois capítulos da 
obra estão disponíveis gratuita-
mente pelo site da Editora.

O primeiro capítulo, "O Café 
Arábica", foi escrito por Ney Sus-
sumu Sakiyama e pode ser adqui-
rido pelo link, assim como o capí-
tulo seis, "Manejo de doenças", de 
Laércio Zambolim.

O café
Segundo a UFV, o Brasil se des-

taca, há várias décadas, como o 
maior produtor, exportador e se-
gundo maior consumidor de café, 
em nível mundial.

Estima-se que o consumo glo-
bal do produto gira em torno de 
168 milhões de sacas. Em 2020, 
a safra brasileira deverá ser de 
aproximadamente 60 milhões de 
sacas de 60kg, volume físico que 
corresponde a 35% do consumo 
mundial do produto.

De acordo com a Universi-
dade, a produção dos Cafés do 
Brasil se desponta como uma 
das atividades agrícolas mais 
importantes para o país, geran-
do mais de US$ 5 bilhões de re-
ceita cambial com exportações 
e aproximadamente R$ 29 bi-
lhões de faturamento bruto das 
lavouras cafeeiras.

O Café Arábica, tratado pela 
obra da UFV, produz cerca de 70% 
da safra brasileira, enquanto o Café 
Robusta produz os outros 30%.

CCulturando ulturando 
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Meu nome é Thais Ferrare, tenho 
29 anos , sou moradora de Niló-

pois na Baixada Fluminense, sou 
torcedora do Flamendo , meu time 

de coração. como  amante dos ani-
mais que sou, tenho uma pequena 

empresa de banho e tosa, atualmen-

te estou cursando Fisioterapia na faculdade Estácio 
de Sá,  Tenho como hobby ler livros românticos e 
dançar curtindo  a noite maravilhosa do Rio de Janei-
ro. Ir a academia e praticar futevôlei são meus espor-
tes preferidos. Como boa carioca que sou adoro ir a 
praia, center para relaxar e ver o sol maravilhoso ba-
tendo em meu rosto.
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@thaissilvaferrare@thaissilvaferrare

Thais Silva

O café ganha o reconhecimento merecido na cultura do País



hegou, foi ao 
M a ra c a n ã , 
vestiu a ca-
misa, treinou 
e já quer jo-
gar. Maurício 
Isla tem vi-
vido dias in-
tensos como 
jogador do 
Flamengo. 

Nesta segunda-feira, o chileno 
deu sua primeira entrevista 
coletiva, revelou os motivos 
que o levaram a aceitar o clube 
carioca e já se colocou à dis-
posição de Domènec Torrent 
para encarar o Santos.

Sem entrar em campo março, 
quando se desligou do Fener-
bahçe, Isla chamou a atenção da 
comissão técnica pela boa forma 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

C
física. Após série de avaliações, vê 
com otimismo a chance de estreia 
na Vila Belmiro, domingo.

- Estou há quase quatro meses 
treinando sozinho na Espanha. Es-
tou aqui para treinar essa semana e 
me colocar à disposição do treina-
dor para domingo. Cada país tem 
um estilo de jogo, na América do 
Sul se joga diferente, mas aqui no 
Brasil há jogadores fortes e jovens 
que fazem a diferença.

Ao deixar o clube, Rafinha re-
velou ter conversado com Arturo 
Vidal, do Barcelona, sobre o chi-
leno. Isla falou sobre o teor dessa 
conversa e revelou ter recebido 
somente elogios:

- Não conversei com Rafinha, 
conversei com Vidal. Não tive 
que checar o que era Flamengo. A 
única coisa que falei com Vidal foi 

Isla revela conversa com Vidal sobre 
o Flamengo e se coloca à disposição 
de Dome para estrear contra o Santos

Foto: Alexandre Vidal / CRF

Maurício Isla em apresentação no Flamengo

sobre o grupo, e a resposta de Ra-
finha foi a que eu esperava, de que 
é um grupo muito unido. Por isso, 
venceu tudo que venceu.

IN
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Maurício Isla tem 32 anos e 
uma carreira inteira desenvolvida 
na Europa. Após se destacar na 
base do Universidad Católica, foi 

contratado pela Udinese e passou 
por Juventus, Cagliari, Olympique, 
QPR e Fenerbahçe antes de voltar à 
América do Sul.


