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'Nossa ideia é que fique melhor do que está', 
diz Crivella sobre proposta de demarcar praias

O
prefeito Mar-
celo Crivella 
(Republica-
nos) disse 
nesta terça-
-feira (11) que 
a proposta 
de delimitar 
espaço nas 
praias em 

quadrantes tem o objetivo de 
evitar a aglomeração de pessoas 

na faixa de areia. Segundo ele, 
as regras da medida devem ser 
publicadas nos próximos dias.

"A nossa ideia é que fique 
melhor do que está hoje. Hoje, 
é aglomeração, sem máscara, e 
isso não é bom", disse o prefeito.

Crivella destacou que a 
ocupação dos espaços será 
feita por ordem de chegada. 
O aplicativo deverá ser usa-
do por idosos e pessoas com 

deficiência, "porque elas não 
podem ficar na fila". Os qua-
drantes, explicou, serão de-
marcados com faixas que se-
rão entregues aos banhistas.

"Cada um vai ter o seu qua-
drado. Chegou na praia no local 
demarcado, pega o quadrado, 
leva para areia e fica ali só ele e 
a família dele. O outro quadrado 
vai ter que estar em uma distân-
cia de dois, três passos daquele 

ali. As regras todas vão ser publi-
cadas", explicou.

Crivella disse que as regras 
estão sendo definidas pelo Co-
mitê Científico e deverão ser 
publicadas "nos próximos dias".

"Ainda que não seja ideal 
[liberar a recreação nas praias 
agora], hoje é o pior dos mun-
dos, porque as pessoas estão 
se aglomerando sem uso de 
máscara", enfatizou.

Questionado sobre como 
a prefeitura pretende impe-
dir a superlotação das praias, 
Crivella disse "contar com a 
imprensa e com o nível de 
educação do nosso povo". Ele 
admitiu que o poder público 
não consegue fiscalizar de 
forma efetiva o cumprimento 
das regras. "Nós estamos ten-
tando fiscalizar, mas é muita 
gente", disse.

Prefeitura pretende impedir aglomeração nas praias, como o registrado nos últimos fins de semana

Casos e mortes por coronavírus no 
Brasil em 11 de agosto

O Brasil tem 102.034 mortes 
por coronavírus confirmadas 
até as 13h desta segunda-feira 
(11), segundo levantamento do 
consórcio de veículos de im-
prensa a partir de dados das se-
cretarias estaduais de Saúde.

Desde o balanço das 20h de se-
gunda-feira (10), 8 estados e o DF 
atualizaram seus dados: CE, GO, MG, 
MS, PI, PR, RN e RR.

Veja os números 
consolidados:

102.034 mortes confirmadas
3.068.138 casos confirmadas
Às 8h, o consórcio publicou a 

primeira atualização do dia com 
101.936 mortes e 3.062.374 casos.

Na segunda-feira (10), às 20h, o 
balanço indicou: 101.857 mortes, 721 
em 24 horas. Com isso, a média mó-
vel de novas mortes no Brasil nos úl-

timos 7 dias foi de 1.022 óbitos, uma 
variação de +2% em relação aos da-
dos registrados em 14 dias.

Em casos confirmados, eram 
3.056.312 brasileiros com o novo 
coronavírus desde o começo da 
pandemia, 20.730 desses confir-
mados no último dia. A média mó-
vel de casos foi de 43.521 por dia, 
uma variação de -4% em relação 
aos casos registrados em 14 dias.
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Moradores das Regiões 
Metropolitana e dos Lagos 
correm o risco de ter a frota 
dos ônibus reduzida, caso 13 
mil rodoviários e empresas 
empregadoras não cheguem 
a um acordo.

Até o dia 19, o Sintronac, 
Sindicato dos Trabalhado-
res dos Trasportes Rodo-
viários de Passageiros de 
Niterói a Arraial do Cabo, 
participa de reuniões para 
que a categoria não tenha 
os salários reduzidos.

A sugestão de diminuição 
dos valores é para que não 
ocorram mais demissões. 
Apesar disso, funcionários 
são contrários à proposta.

O motorista de uma das 
empresas que atua em São 
Gonçalo afirma que a cate-
goria vai cruzar os braços 
caso tenha o salário corta-

do. Ele preferiu manter o 
anonimato.

Ao todo, a negociação do 
Sintronac acontecerá com 
30 empresas de transportes 
de passageiros de 13 cidades.

Mesmo sem a conclusão 
da votação, moradores de 
Niterói, São Gonçalo, Mari-
cá, Itaboraí, Arraial do Cabo 
e outros municípios do en-
torno reclamam da diminui-
ção da frota.

Graziela de Oliveira mora 
em Ramos, na Zona Norte 
do Rio, e trabalha no Barre-
to, em Niterói. A vendedora 
percebeu intervalos maiores 
entre os coletivos.

Na capital f luminense, 
no mês passado, mais de 
20 linhas de ônibus para-
ram de circular,  mas o nú-
mero pode ser ainda seis 
vezes maior.

Rodoviários do Rio podem 
entrar em greve nos 
próximos dias

Na capital fluminense, mais de 20 linhas de ônibus pararam de circular 

A Secretaria Municipal de 
Transporte diz que mais de 
120 linhas convencionais 
pararam a circulação ou tive-
ram a frota reduzida, sendo 
que muitas deixaram de cir-

Foto: Divulgação

cular à revelia da Prefeitura. 
Somente durante a pandemia, 
mais de 4.150 multas foram 
aplicadas aos consórcios por 
diferentes irregularidades.

Procurado, o Rio ônibus, 

sindicato das empresas da 
capital, afirmou que o que se 
chama de "sumiço de linhas" é 
reflexo direto da falta de meios 
e recursos que permitam a re-
gularidade da operação.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDinheiro Foto: Divulgação

s trabalhado-
res com con-
ta no FGTS 
vão receber 
no próximo 
dia 31 de 
agosto uma 
parcela do 
lucro obtido 
pelo fundo 
em 2019. O 

pagamento foi autorizado nes-
ta terça-feira (11) pelo Conselho 
Curador do FGTS.

Quanto será distribuído
Ao todo, serão distribuídos R$ 

7,5 bilhões aos trabalhadores, va-
lor equivalente a 66,2% do lucro 
do FGTS no ano passado. Esse 
dinheiro será distribuído de for-
ma proporcional ao saldo das 
contas vinculadas.

Como fica o rendimento
Por lei, o FGTS tem rendimen-

to de 3% ao ano. Com a distribui-
ção dos lucros, o rendimento re-
ferente a 2019 passa para 4,9%.

O
Assim, sem essa remunera-

ção, para cada R$ 100,00 que o 
trabalhador tinha na conta no 
início de 2019, teria R$ 103 ao 
final do período. Com a distri-
buição dos lucros, o saldo passa 
a R$ 104,90.

Na prática, o trabalhador vai 
ter depositado em sua conta 
do FGTS, no dia 31 de agosto, 
R$ 1,90 para cada R$ 100 que 
ele tinha no fundo no dia 31 de 
dezembro.

Como fica para quem
 sacou o FGTS?

Embora seja pago em agosto 
de 2020, o rendimento é refe-
rente a 2019. Assim, os depósi-
tos serão feitos considerando 
o valor nas contas em 31 de de-
zembro de 2019. Quem sacou 
depois disso (por ter sido demi-
tido ou para compra da casa pró-
pria, por exemplo), não perde o 
rendimento.

Já quem fez saque antes da 
virada do ano vai receber só 
proporcionalmente ao dinhei-

ro que tinha na conta no último 
dia do ano passado.

Como sacar
O rendimento extra será de-

positado nas próprias contas 
do FGTS dos trabalhadores. A 
forma de saque e os pré-requi-
sitos para retirar o dinheiro não 
se alteram com o novo depósito 
por parte do fundo.

As regras continuam as 
mesmas: em que apenas tra-
balhadores demitidos sem 
justa causa, que terminaram 

contrato por prazo determina-
do, deem entrada em moradia 
própria ou na aposentadoria 
têm acesso ao saldo total.

Em 2020, por conta da pan-
demia do novo coronavírus, 
o governo também autori-
zou o saque extraordinário 
do FGTS, no valor de até R$ 
1.045. Começou a valer tam-
bém uma nova modalidade: 
o saque-aniversário, que per-
mite saques anuais – e tira a 
possibilidade de saque total 
em caso de rescisão.

Rendimento acima 
da poupança

Com a distribuição de parte 
do lucro do FGTS aos trabalha-
dores, o rendimento dos recursos 
nas contas dos trabalhadores no 
FGTS ficará superior à caderneta 
de poupança, que rendeu 4,26%, 
e também à inflação - que teve 
alta de 4,31% em 2019.

No ano passado, a bolsa bra-
sileira foi a aplicação financeira 
que apresentou o maior retor-
no, superando até mesmo o in-
vestimento em ouro.

Lucro do FGTS será 
depositado nas contas 
em 31 de agosto; entenda

Benefício será pago no final do mês de agosto
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gestão do prefeito 
Jorge Miranda, da 
cidade de Mesqui-
ta , na baixada Flu-
minense, tem se 
tornado referência 
na área de saú-

de no Estado do Rio de janeiro. 
Aplicando o que orienta o Minis-
tério da Saúde e a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), o mu-
nicípio tem investido em saúde 
preventiva com a implantação 
de uma rede de Clínicas da Fa-
mília, reformulação de unidades 
básicas, atenção à saúde nas re-
sidências, realização de exames , 
inclusive com a criação de Labo-
ratório Municipal, realização de 
exames de imagens através de 
rede conveniada e distribuição 
de medicamentos nas farmácias 
da rede e através do programa re-
médio em casa.

As Clínicas da Família repre-
sentam uma a grande revolução 
no atendimento. Até o momento 
já foram entregues 5 unidades: 
Jacutinga, Jorge Campos na Co-
reia, São Jose e no antigo Hospital 
Walter Borges, na Chatuba, e Ed-
son Passos. Estão previstas para 
os próximos dias as unidades 
França Leite na Chatuba e a de 
Juscelino. A previsão é que ao fim 
da implantação desta rede, que 
revê ainda  a construção de uma 
unidade no Banco de Areia  e ou-
tra em Rocha Sobrinho, a cidade 
tenha uma cobertura de atendi-
mento para 80%  da população .

Nos tempos de pandemia a 
cidade teve a iniciativa pioneira 
a criação de polos de atendimen-
to de suspeitos de Coronavirus 
que pode de forma preventiva 
detectar pessoas infectadas e 
realizar o tratamento em sua 
fase inicial salvando vidas.  

Os polos de atendimento 
Mesquita registraram mais de 
28 mil atendimentos em pou-
co mais de quatro meses. Entre 
todos os que estiveram nos nes-
ses dois polos de atendimento, 
37% são moradores da cidade. 
Já para os pacientes que não re-
sidem na cidade, foram mais de 
10 mil atendimentos nesse pe-
ríodo da pandemia. Além disso, 
a prefeitura também facilitou o 
diagnóstico da covid-19 implan-
tando os testes em casa. São 
mais de 200 moradores de cada 
bairro que passam pelas avalia-
ções de contágio nas localida-
des. O mesquitense precisa ape-
nas acessar o consultas.colab.re/
cadastrotestecovid19mesquita 
ou baixar o aplicativo COLAB 
para realizar o cadastro pessoal 
e intransferível.

Testes nas clínicas da família
A prefeitura também realiza 

testes de covid-19 em pacien-
tes nas cinco clínicas da família 
abertas: Unidades Jacutinga, Dr. 
Jorge Campos (Coreia), Walter 
Borges (Chatuba), São José (San-
ta Terezinha) e Edson Passos. 
Nesses locais, os testes de co-
vid-19 estão sendo aplicados em 
pessoas com quadro respiratório 
agudo, caracterizado por sensa-
ção febril ou febre, acompanha-
da de tosse, dor de garganta ou 
coriza. Pacientes com pressão 
persistente no tórax ou satura-
ção de oxigênio menor do que 
95% em ar ambiente ou colora-
ção azulada dos lábios ou rosto, 
também estão no grupo de usu-
ários que devem ser testados. O 
teste de covid-19 realizado nas 
clínicas da família é do tipo rá-
pido, em que o resultado sai em 
apenas 15 minutos.

Mais de 150 exames 
laboratoriais

A prefeitura de Mesquita trou-
xe para a região soluções que au-
xiliam os profissionais de saúde.  
Atualmente são realizados mais 
de 150 exames laboratoriais gra-
tuitos em Mesquita. A iniciativa 
gerou um grande impacto posi-
tivo na cidade, pois apresentam 
resultados rápidos e acaba com 
as filas de espera.

10 mil atendimentos
 mensais na Policlínica

Outros atendimentos tam-
bém são motivos de orgulho 
para quem mora em Mesquita. 
A Policlínica Municipal Celes-
tina José Ricardo Rosa, que fica 
no bairro Santa Terezinha, tem 
se destacado pelo importante 
papel na saúde mesquitense. A 
unidade de nível intermediá-
rio no SUS está entre a atenção 
básica e a atenção hospitalar. 
Lá, são realizadas consultas 
em mais de 20 especialidades, 
entre as quais cirúrgica, aler-
gista, angiologista, cardiolo-
gista pediátrico e adulto, der-
matologista, endocrinologista, 
fonoaudiólogo, gastroentero-
logista, hematologista, home-
opata, neurologista adulto e 
pediátrico, neurocirurgião, nu-
tricionista, ortopedista, oftal-
mologista, otorrinolaringolo-
gista, proctologista, psiquiatra, 
psicólogo pediátrico e adulto, 
pneumologista, reumatolo-
gista e urologista. Além disso, 
exames como eletrocardiogra-
ma, audiometria, endoscopia 
nasal, videolaringoscopia, en-
doscopia digestiva, esclerote-
rapia (tratamento de espuma 
para varizes) e ultrassonogra-
fias são realizados.

A

Sábado 08 a Segunda 10 de Agosto de 2020
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  Saúde é o que interessa: Mesquita 
é referência em tratamento preventivo

7

Dra. Janici, líder do movimento, Dr. Orides  e Dr. Sérgio



m homem 
foi preso 
nesta ter-
ça-feira (11) 
suspeito de 
abusar sexu-
almente de 
duas filhas 
em Cabo 
Frio, na Re-
gião dos 

Lagos do Rio. Uma das vítimas 
tem atualmente 12 anos e sofria 
os abusos desde os 9 anos.

De acordo com a Polícia Ci-
vil, a outra filha, que também 
sofria dos abusos, tem 18 anos 
e denunciou o crime em março 
deste ano. Ela contou à polícia 
que era agredida verbalmente 
e sexualmente desde 2008, 
quando tinha seis anos.

Após a denúncia, o homem 
agrediu a vítima fisicamente.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSNojeira
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A vítima de 12 anos morava 

com o pai, que se dizia pastor, a 
madrasta e duas irmãs mais ve-
lhas no conjunto habitacional 
"Minha Casa, Minha Vida", no 
bairro Jardim Esperança.

O homem foi encontrado no 
bairro Jardim Caiçara. A prisão foi 
em cumprimento a um manda-
do de prisão preventiva.

De acordo com a Polícia Ci-
vil, o suspeito ameaçou a pri-
meira esposa dele de morte 
caso ela o denunciasse. A mu-
lher se separou do suspeito e 
ele se casou com a atual espo-
sa, madrasta das vítimas.

Quando a filha de 18 anos de-
cidiu denunciar, a ex-mulher to-
mou conhecimento e também 
denunciou.

O suspeito vai responder pelo 
crime de estupro de vulnerável e 
também pela Lei Maria da Penha.

Homem é preso suspeito 
de abusar sexualmente das 
próprias filhas em Cabo Frio

Foto: Divulgação

Homem é preso suspeito de estuprar as filhas em Cabo Frio, no RJ

O advogado Jaime Fernan-
des, que defende o jovem Ma-
theus Fernandes no caso da 
agressão em um shopping da 
Ilha do Governador rebateu a 
versão dos policiais militares 
sobre a causa da abordagem ter 
sido o boné. O delegado Mar-
cus Henrique Alves, titular da 
37° DP (Ilha do Governador), 
afirmou na segunda-feira que 
os PMs que agrediram Matheus 
disseram, em depoimento, ter 
desconfiado de um boné do 
personagem Hulk, que seria 
também o apelido de Gil, tra-
ficante da Ilha do Governador 
morto no ano passado.

Fernandes, que defende 
Matheus, lembrou o caso do 
jovem Thiago Silva. Na segun-
da-feira, em entrevista ao 'RJ2', 
Thiago, que também é negro, 
afirmou que meses antes foi se-
guido no mesmo shopping por 
Gabriel Guimarães Sá Izaú. Na 
abordagem a Matheus, Gabriel 
age com truculência. "Houve 
ontem uma denúncia relativa 
ao segurança de camisa ver-
melha (o PM Izaú). E esse rapaz 
não usava boné nenhum. Foi 
levado também, exatamente a 

mesma abordagem", disse ao 
O DIA o advogado.

Indicadas para você
"Ele achou esse boné, não 

sabia da história. Não faz sen-
tido até porque na abordagem 
ninguém pergunta sobre o 
boné. Ninguém pede o boné 
do Matheus".

Boné causou 
'desconfiança'

O delegado da 37ª DP, Mar-
cus Henrique Alves, disse que 
uma das explicações dos poli-
ciais para a abordagem foi de 

que Matheus usava um boné 
do personagem Hulk, que tam-
bém era o apelido do trafican-
te Gilberto Coelho de Oliveira, 
braço-direito de Fernandinho 
Guarabu no controle das fave-
las da Ilha do Governador. Se-
gundo o delegado, isso causou 
"desconfiança" no PMs.

"Disseram que descon-
fiaram do Matheus não pelo 
fato de ele ser negro, mas 
porque usava um boné que 
fazia referência ao Hulk, ape-
lido de um traficante tam-
bém conhecido como Gil".

Advogado de jovem agredido em shopping 
rebate versão de boné do Hulk

Político de Caxias suspeito de ser chefe de grupo 
de extermínio é alvo de operação na Baixada

A Polícia Civil faz, na manhã des-
ta terça-feira, uma operação contra 
o político de Duque de Caxias, mu-
nicípio da Baixada Fluminense, 
Danilo Francisco da Silva, o Danilo 
do Mercado (PR), suspeito de ser 
chefe de um grupo de extermínio 
e de mandar matar dois homens 
em junho deste ano. Os agentes da 
Delegacia de Homicídios da Baixa-
da Fluminense (DHBF) cumprem 
oito mandados de busca e apreen-
são. Os investigadores estão na casa 
de Danilo Mercado, que chegou a 
ocupar o cargo de vereador na Câ-
mara Municipal de Caxias até abril 
de 2020, mas voltou a ser suplente 
quando Serginho Corrêa (MDB) re-
assumiu o mandato.

Segundo as investigações, a 
ação desta terça-feira é resultado 
de uma investigação que apura 
as mortes de Isaaque Almeida de 

Lima e Alex Silva de Bem e a ten-
tativa de assassinato de Fernando 
Leandro da Silva, no dia 6 de junho 
deste ano, na Rua João Pinheiro, no 
bairro Parque Santa Lúcia.

De acordo com o delegado 
Moysés Santana, o político Danilo 
do Mercado teria mandado matar 
o trio após o grupo criminoso ao 
qual ele é ligado tentar comprar um 
terreno de uma das vítimas. O ho-
mem teria se recusado a fazer ne-
gócio com o parlamentar e passou 
a ser ameaçado de morte. No dia do 
crime, homens armados passaram 
na rua e executaram a vítima, que 
estava com amigos.

Nas investigações, a DHBF des-
cobriu que os assassinos fazem par-
te de um grupo de extermínio que 
age em toda a Baixada Fluminense. 
Ainda de acordo com os investiga-
dores, Danilo é o chefe do grupo.

O soldado da PM Diego Alves da Silva escondeu o rosto na saída 37ª DP 

Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão

Foto: Reprodução

Foto:  Luciano Belford/Agência O Dia
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Conheça Carol candelaria
candidata a Musa do 
Brasileirão 2020

Beleza com superação

ascida em Outubro 
de 1997,com 70Kg 
e 1,70 metros de 
altura, Carolina 
Candelaria é uma 
linda Modelo 
Fotográfica com 
uma bela histó-

ria de superação.
 Obesa na infância e pré ado-

lescência, ela sofreu muito com 
o preconceito de um mundo 
onde a aparência física na maio-
ria das vezes se torna mais im-
portante que o caráter de cada 
um. Cansada de sofrer com isso 
e inspirada pela mensagem de  
uma música dos Racionais, Ca-
rol decidiu mudar de vida e in-
vestir todos os esforços em seu 
corpo, buscando mais saúde e 
uma melhor forma física...

 Com muita força de vonta-
de e dedicação, ela conseguiu 
vencer todos os obstáculos e 
alcançar seus objetivos pesso-
ais. Com seu corpo escultural 
e um charme natural e envol-

vente, Carol recebeu um con-
vite para fazer uma campanha 
em um evento de noivas no 
ano de 2015, evento esse que 
seria o divisor de águas em sua 
vida profissional.

 Carolina agora já fez várias 
campanhas publicitárias e tra-
balha como modelo profissio-
nal, uma marca inesquecível 
em sua carreira que está apenas 
iniciando, foi as participações 
que ela fez como assistente de 
palco no Programa do GuGu na 
rede Record de televisão, Rede 
globo, SBT entre outras mídias 
de comunicações. 

 Nas horas vagas, Carol adora 
curtir os momentos com as pes-
soas que ama e com suas cinco 
cachorrinhas de estimação, 
além de ser muito generosa e 
gostar de ajudar ao próximo. Ela 
se sente muito feliz e realizada 
com suas conquistas profissio-
nais mas sabe que ainda tem 
muito para crescer e conquistar 
com seu esforço e dedicação."

WWW.MUSADOBRASILEIRAO.COM/CANDIDATA/
CAROLINA.CANDELARIA

Para votar em Carol basta acessar o link e clicar 
em curtir abaixo da foto principal:@
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o m è n e c 
Torrent ga-
nhou mais 
uma opção 
para o jogo 
contra o 
A t l é t i c o -
-GO, nesta 
quarta-fei-
ra, pela 
s e g u n d a 

rodada do Campeonato 
Brasileiro.  Recuperado 
de um quadro de virose 
e gastroenterite,  o meia 
Diego Ribas foi relaciona-
do para a partida e estará 
à disposição do treinador 
para o duelo.

Diego treinou com os 
companheiros na manhã 
desta terça, a última an-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

D
tes de o elenco viajar para 
Goiânia. Devido ao proble-
ma apresentado na última 
semana, ele ficou fora da 
partida contra o Atlético-
-MG, pela primeira rodada 
do Brasileirão.

Outra nov idade na l ista 
é  o jovem lateral- esquer-
do Ramon,  de 19 anos. 
Ele vem treinando com o 
elenco prof issional  desde 
o início do ano,  com Jor-
ge Jesus.  O s outros dois 
jogadores da posição,  Fi-
l ipe Luís  e  Renê,  também 
foram relacionados.

Confira os relacionados 
do Flamengo:

Goleiros: Diego Alves, Cé-
sar e Gabriel Batista

Diego Ribas é relacionado pelo 
Flamengo e fica à disposição 
contra o Atlético-GO

Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Diego Ribas Flamengo

Laterais: Rafinha, Filipe 
Luís, João Lucas, Renê e 
Ramon;

Zagueiros: Rodrigo Caio, 
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Léo Pereira, Gustavo Henri-
que e Matheus Thuler;

Meio-campistas: Willian 
Arão, Gerson, Everton Ribeiro, 

Arrascaeta, Diego e Thiago Maia
Atacantes: Gabigol, Bruno 

Henrique, Pedro, Michael, Pe-
dro Rocha e Vitinho.


