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PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCovid-19 Foto:  Divulgação

novo co-
r o n a v í r u s , 
responsável 
pela pan-
demia de 
c o v i d - 1 9 , 
é capaz de 
invadir o 
cérebro, po-
dendo pro-
vocar uma 

infecção potencialmente mais 
grave e letal do que a registrada 
nos pulmões. A conclusão está 
em dois trabalhos científicos 
brasileiros assinados por es-
pecialistas da UFRJ, Fiocruz e 
Instituto D’or, publicados nesta 
segunda-feira, em plataformas 
de pré-publicação.

Um terceiro trabalho, da 
Universidade de Yale, publi-
cado na quarta-feira passada, 
chega a conclusões semelhan-
tes de forma complementar 
aos estudos brasileiros.

O principal alvo do coronaví-
rus é o pulmão. Já ficou bem cla-
ro, no entanto, que ele também 
ataca os rins, o fígado, os vasos 
sanguíneos e o coração, entre 
outros. Metade dos pacientes 
apresenta sintomas neuroló-
gicos, como confusão mental, 
anosmia (ausência de olfato), 
delírio e risco aumentado de 
AVC, sugerindo que o vírus ata-
ca também o cérebro.

O
"Nosso laboratório traba-

lha com o cérebro e o sistema 
nervoso central. Essa era a per-
gunta natural de se fazer diante 
dos relatos médicos", afirmou o 
neurocientista Stevens Rehen, 
da UFRJ e do Instituto D’or, 
principal autor dos estudos bra-
sileiros, explicando por que re-
solveu investigar a questão.

O grupo teve acesso aos re-
sultados de uma necropsia fei-
ta em uma criança de 1 ano e 2 
meses morta por covid. "Essa é 
a primeira evidência que temos 
da presença do vírus dentro do 
cérebro", constatou Rehen. "Os 
estragos são óbvios, há uma 
clara destruição dos tecidos." O 
segundo estudo, feito a partir 
das observações in vitro, não foi 
capaz de identificar a replicação 
do vírus Sars-Cov2 dentro das 
células cerebrais, como o grupo 
já havia demonstrado com o ví-
rus da zika no passado.

Entretanto, ficou constata-
da uma ligação do vírus com 
as células da barreira hema-
toencefálica - que protege o 
cérebro contra agentes infec-
ciosos. A forte reação inflama-
tória causada para a defesa do 
organismo seria responsável 
pelas alterações neurológicas 
encontradas. O estudo da Uni-
versidade de Yale, que tam-
bém foi divulgado em uma 

Estudo da UFRJ, Fiocruz e Instituto 
D’or comprova que coronavírus é 
capaz de invadir cérebro

Estudo da UFRJ, Fiocruz e Instituto D’or comprova que coronavírus é capaz de invadir cérebro 

plataforma de pré-print, e ain-
da sem revisão dos pares, che-
ga a uma conclusão um pouco 
diferente. O grupo de Yale, li-
derado pela imunologista Aki-
ko Iwasaki, conseguiu flagrar a 
replicação do vírus nas células.

O grupo americano estudou 
o tecido cerebral de um adulto 
morto por covid, um camun-
dongo infectado e também 
organoides (células cerebrais 
cultivadas em laboratório). As 
descobertas são consistentes 
com observações feitas por 
outros especialistas, como o 
brasileiro Alysson Muotri, neu-
rocientista da Universidade da 
Califórnia, em San Diego, que 

também trabalha com organoi-
des in vitro. "Poucos dias depois 
da infecção constatamos uma 
redução drástica no número de 
sinapses", afirmou Muotri, em 
entrevista ao New York Times. 
"Não sabemos ainda se isso é re-
versível ou não."

As descobertas são também 
compatíveis com as observa-
ções feitas pelos clínicos na li-
nha de frente do tratamento de 
pacientes com covid-19. "Cons-
tatamos que a doença apresen-
ta manifestações neurológicas 
diferentes do que estávamos 
acostumados a ver", afirmou o 
infectologista Victor Cravo, co-
ordenador das UTIs do grupo 

Américas Serviços Médicos. 
"Há, inclusive, uma necessida-
de diferente de sedação, não 
só na quantidade, mas no tipo 
de sedativos usados. Voltamos 
a usar drogas que já conside-
rávamos ultrapassadas na UTI 
porque são pacientes muito di-
fíceis de sedar."

Sistema de infecção
O vírus infecta as células por 

meio de uma proteína chama-
da ACE2 Essa proteína aparece 
em diversas partes do corpo, 
especialmente nos pulmões. O 
Sars-Cov2 chega ao cérebro pelo 
bulbo olfatório, pelos olhos, e 
pela corrente sanguínea.
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a segunda 
d e n ú n c i a 
contra o go-
v e r n a d o r 
afastado do 
Rio de Janei-
ro, Wilson 
Witzel (PSC), 
a Procura-
doria-Geral 
da Repúbli-

ca (PGR) cita o depoimento de 
Edson Torres, um dos presos na 
Operação Tris in Idem.

Torres afirmou ao Ministério 
Público Federal (MPF) que fez 
pagamentos a Witzel em 2018, 
quando o governador afastado 
ainda era juiz federal.

No depoimento, Torres disse 
que, em troca, assim que Witzel 
se elegeu, cada grupo que ha-
via ajudado procurou espaços 
no governo para ter retorno do 
dinheiro investido — e o desvio, 
segundo o depoente, chegou a 
R$ 50 milhões só na Saúde.

Depoimento após prisão
Após deixar a cadeia, Torres, 

apontado como sócio do presi-
dente nacional do PSC, Pastor 
Everaldo, decidiu prestar um de-
poimento ao MPF — segundo os 
procuradores, para confessar os 
crimes que cometeu.

O empresário narrou ao MPF 
que conversou com Everaldo 
sobre a necessidade de dar um 
“conforto e uma segurança fi-
nanceira para o então juiz fede-
ral”. “Caso ele pedisse demissão 
e se perdesse a eleição, não teria 
a garantia dos vencimentos que 
recebia enquanto juiz”, depôs.

Torres disse que marcou reu-
niões com alguns empresários. 
“Mas, diante da perspectiva mí-
nima de chance da eleição, hou-
ve poucos interessados”, disse.

Em setembro de 2018, por 
exemplo, Witzel tinha 2% das 
intenções de voto, segundo pes-
quisa Ibope.

Segundo Torres, o doleiro 
Victor Hugo Cavalcante se inte-
ressou, e o grupo acertou uma 
arrecadação de R$ 980 mil.

O empresário afirmou ao MPF 
que esse dinheiro foi pago em 
espécie a Witzel durante qua-

N
tro meses em cinco parcelas de 
aproximadamente R$ 150 mil.

Edson Torres confessou aos 
procuradores que entregou 
a primeira parcela ao Pastor 
Everaldo; outra a Lucas Tris-
tão; e a terceira e a quarta te-
riam, segundo Torres, sido pa-
gas por Victor Hugo.

O empresário afirmou que 
entregou pessoalmente a última 
parcela em uma sala onde esta-
vam Witzel e Everaldo. Torres 
disse que abriu uma pasta, reti-
rou maços de dinheiro de R$ 50 
mil, cada, e entregou ao Pastor 
Everaldo, “que repassou a Wit-
zel, que colocou em uma bolsa 
que estava levando”.

'Caixinha da propina' em troca
Edson Torres explicou em 

depoimento que os grupos 
que ajudaram Witzel ainda na 
campanha escolheram espa-
ços no governo para reaver os 
investimentos.

“Segundo confessado por 
Edson Torres, do início do go-
verno (em janeiro de 2019) até 
junho deste ano, essa ‘caixi-
nha da propina’ na Secretaria 
Estadual de Saúde arrecadou 
vantagens indevidas no valor 
de aproximadamente R$ 50 
milhões”, diz o MPF.

Ainda, segundo Edson Tor-
res, a propina era sempre exigi-
da em espécie. Em regra, o per-
centual variava de 3% a 7%.

E ficou combinada a seguinte 
divisão:

15% para o próprio Torres;
15% para Victor Hugo Caval-

cante;
30% para Edmar Santos, ex-

-secretário de Saúde;
40% para a estrutura do go-

verno — que englobaria Everal-
do e o governador.

O rateio é o mesmo que havia 
sido informado por Edmar em 
delação premiada.

Transferências de escritório
Os investigadores desco-

briram que a empresa Atrio-
-Rio, ligada ao empresário 
Mário Peixoto, repassou R$ 
225 mil entre julho e outu-
bro de 2018 para o escritório 

Empresário preso na Tris in Idem afirma 
ter feito pagamentos a Witzel quando 
governador afastado ainda era juiz federal

Após deixar a cadeira, o empresário Edson Torres prestou depoimento ao MPF 

Tristão do Carmo e Jenier ad-
vogados associados, do qual 
o ex-secretário estadual de 
Desenvolvimento Econômi-
co, Lucas Tristão, era sócio 
majoritário.

Pela quebra de sigilo fiscal de 
Witzel, foi possível identificar 
que o então candidato recebeu 
do escritório de Tristão R$ 412 
mil ao longo de 2018.

Para os investigadores, era 
uma forma de viabilizar a trans-
ferência indireta de valores de 
Mario Peixoto para Witzel.

Caderno com anotações
Helena Witzel foi denunciada 

por ter recebido pagamentos de 
empresas suspostamente liga-
das a Mario Peixoto por serviços 
nunca prestados.

Na Operação Tris in Idem, os 
investigadores encontraram um 
caderno dentro da bolsa dela.

Nele, em uma página, ano-
tações de empresas, meses e 
valores.

Em outra página, datas, va-
lores e os nomes das empresas, 
como Dpad, Coop e Quali —sus-
peitas de ter pagado por serviços 
nunca prestados, pra esconder o 
repasse de propina.

A Polícia Federal comparou as 
letras com outros documentos 
e concluiu que a primeira tabela 
foi escrita por Wilson Witzel. A 
segunda, por Helena.

Os investigadores acreditam 
que, pelo caderno, o governador 
afastado tinha conhecimento 
dos pagamentos suspeitos.

'Nesta segunda-feira (14), 
a PGR denunciou Witzel ao 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) pela segunda vez. Ago-
ra, Witzel é apontado como 
líder de uma organização 
criminosa que teria montado 
um esquema para o desvio de 
recursos públicos.

Além de Witzel, foram denun-
ciados:

Helena Witzel, primeira-da-
ma;

pastor Everaldo Pereira, presi-
dente nacional do PSC;

Edmar Santos, ex-secretário 
de Saúde;

Lucas Tristão, ex-secretário de 
Desenvolvimento Econômico;

Gothardo Netto, ex-prefeito 
de Volta Redonda;

Edson Torres, empresário;
Victor Hugo Barroso, doleiro;
Nilo Francisco da Silva Filho;
Cláudio Marcelo Santos Silva;
José Carlos de Melo;
e Carlos Frederico Loretti da 

Silveira.
A denúncia aponta o governa-

dor Witzel como chefe de uma 
organização criminosa lastreada 
em três pilares:

o primeiro grupo seria enca-
beçado pelo empresário Mario 
Peixoto;

o segundo, por Pastor Everal-
do, Edson Torres e Victor Hugo 
Barroso;

e, por fim, o terceiro grupo se-
ria comandado pelo empresário 
José Carlos de Melo.

Wilson Witzel, afastado do governo do RJ após denúncia de corrupção e lavagem de dinheiro 

Foto: Wilton Junior/Estadão Conteúdo
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uando os 
agentes da 
Polícia Fe-
deral (PF) 
chegaram ao 
endereço do 
empresário 
José Car-
los de Melo 
para cumprir 
m a n d a d o s 

de prisão e busca e apreensão na 
Operação Tris In Idem, no final 
do mês passado, encontraram a 
casa vazia. Nenhum funcionário 
ou carro na garagem. Até mesmo 
as lixeiras foram esvaziadas, se-
gundo os agentes.

Ao vasculharem o local, os 
policiais encontraram câmeras 
de segurança e computador sem 
HDs ou com registros apagados. 
No escritório, haviam cópias das 
cinco últimas declarações de im-
posto de renda do empresário, 
"com aspecto de que haviam sido 
impressas há pouco tempo".

Registros do condomínio 
localizado na Barra da Tijuca, 
Zona Oeste do Rio, indicaram 
que o empresário esteve no 
imóvel todos os dias da sema-
na de 24 a 28 de agosto, mas 
não pernoitou em nenhum de-
les, permanecendo na casa por 
poucas horas, durante o dia.

Q
As informações constam na 

nova denúncia, desta vez por 
organização criminosa, apre-
sentada pela Procuradoria-Ge-
ral da República (PGR) contra 
o governador afastado do Rio, 
Wilson Witzel (PSC), e outras 
11 pessoas investigadas por 
desvios em compras e contrata-
ções pelo estado.

"De fato, considerado o con-
texto das investigações, o com-
portamento de José Carlos de 
Melo ao evitar dormir em casa na 
última semana indica que bus-
cou se furtar do cumprimento 
de medidas cautelares contra si, 
as quais normalmente são exe-
cutadas nas primeiras horas da 
manhã", afirma a PGR.

José Carlos Melo, que está 
entre os denunciados, é apon-
tado como chefe de um dos três 
núcleos ocultos instalados na 
máquina pública fluminense. 
Menos famoso entre políticos 
de carreira, secretários e empre-
sários já conhecidos no noticiá-
rio, Melo atuaria nos bastidores, 
agenciando organizações so-
ciais e empresas interessas em 
integrar o esquema em troca de 
uma 'comissão'.

Descrito na denúncia como 
"pessoa de expressivo poder eco-
nômico", capaz de movimentar 

Empresário denunciado 
em desvios na gestão Witzel 
esvaziou casa antes de fugir

Policia Federal faz operaçao, batizada de Tris in Idem, um desdobramento da Operação Favorito e da Operação Placebo 

quantias vultosas, que chegam a 
casa de R$ 1 bilhão, o empresário 
também teria acesso a policiais 
federais. Os contatos na PF teriam 
vazado informações sobre a Ope-
ração Favorito, que investigou sus-
peitas de irregularidades em con-
tratos da Saúde do Rio, e também 
sobre a Operação Tris In Idem.

As informações sobre a atua-
ção do empresário foram obtidas 
pelos investigadores a partir da 
delação premiada firmada com 
o ex-secretário de Saúde, Edmar 
Santos, que sintetizou ainda a 
"carreira" de Melo nos esquemas. 
Ele teria começado como parcei-
ro de Mário Peixoto, outro denun-
ciado, e ganhado autonomia com 
a ascensão de Witzel.

A influência de José Carlos 
Melo no governo foi confirmada 
pelo depoimento do também 

empresário Edson Torres que, 
após a operação que afastou Wit-
zel e prendeu 17 pessoas, procu-
rou o Ministério Público Federal 
para confessar sua participação 
no grupo criminoso.

Segundo os relatos, somados a 
indícios reunidos pelos investiga-
dores a partir dos materiais apre-
endidos, Melo teria contato dire-
to com o Secretário de Ciência e 
Tecnologia Leonardo Rodrigues, 
a quem pagaria mesada de R$ 150 
mil para garantir contratos. Entre 
eles, negócios milionários firma-
dos na Companhia Estadual de 
Águas e Esgotos do Rio de Janeiro 
(Cedae) e no Instituto Estadual do 
Ambiente (Inea).

Defesas
Os advogados Eric Trotte e 

Bruno Alvernaz, que represen-

tam o secretário Leonardo Rodri-
gues, se manifestaram. "Acerca 
dos fatos relacionados à Opera-
ção 'Tris in Idem' noticiados pela 
imprensa, o Secretário de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação, Le-
onardo Rodrigues, vem através 
dos seus advogados, informar 
que ainda não teve acesso aos 
autos do inquérito. Ressalta, no 
entanto, que não praticou qual-
quer crime e que as afirmações 
do delator Edmar Santos não 
passam de meras ilações despro-
vidas de relação com a realidade 
fática. Ademais, em que pese a 
empresa da qual o secretário é 
sócio tenha sido alvo de busca e 
apreensão, nada foi apreendido 
na sua sede, o que demonstra a 
inexistência de qualquer ato ilí-
cito relacionado à empresa e ao 
Secretário", disseram.

Integrantes do Palácio 
do Planalto e do próprio 
Ministério da Economia 
reconhecem que o "cartão 
vermelho" do presidente 
Jair Bolsonaro tem ende-
reço certo:  o secretário 
Especial de Fazenda, Wal-
der y Rodrigues.

Auxiliares do governo 
consideram a permanên-
cia do secretário insusten-
tável. A percepção é que 
faltou habilidade ao secre-
tário ao divulgar estudos 
internos que ainda não ti-
nham aval político.

Waldery Rodrigues dis-
se que a área econômica 

apoiava congelar os valo-
res de aposentadorias e 
pensões para economizar 
dinheiro público e, com 
isso, viabilizar o programa 
Renda Brasil.

Nas palavras de um in-
f luente auxiliar, "fazia 
tempo" que situação de 
Waldery “já não estava 
boa”. O episódio, portanto, 
teria apenas explicitado 
essa situação. No Planalto, 
a avaliação é que a saída 
do secretário do governo 
é a melhor forma de blin-
dar o próprio o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, 
do desgaste.

Para Planalto e Economia, 'cartão 
vermelho' tem endereço certo: 
Waldery Rodrigues

Presidente da República, Jair Bolsonaro

Pe l a  m a n h ã ,  G u e d e s 
f o i  a o  e n c o nt r o  d o  p r e -
s i d e nt e  Ja i r  B o l s o n a r o. 
D e p o i s ,  c h a m o u  d e  " b a -

 Foto: Divulgação

r u l h e i r a"  a s  d i v e r g ê n c i a s 
n o  g o v e r n o  s o b r e  m e i o s  d e 
f i n a n c i a r  o  p r o g r a m a  s o -
c i a l  Re n d a  B r a s i l .  O  m i n i s -

t r o  t a m b é m  a f i r m o u  q u e 
n ã o  f o i  e n d e r e ç a d o  a  e l e  o 
"c a r t ã o  v e r m e l h o"  c i t a d o 
p e l o  p r e s i d e nt e .
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ma jovem 
de 23 anos 
m o r r e u 
após ser 
a t i n g i d a 
por sete 
tiros na se-
gunda-fei-
ra, dia 14, 
em Padre 
Miguel, na 

Zona Oeste do Rio de Janeiro. 
Tuane Oliveira foi encontrada 
já morta por policiais milita-
res do 14ºBPM (Bangu), que 
realizavam patrulhamento, 
na Rua Marechal Marciano. 
A área foi isolada e a perícia 
acionada. A jovem será enter-
rada na tarde desta terça-feira, 

às 15h, no Cemitério de Irajá, 
na Zona Norte.

Tuane morava na comu-
nidade do Fumacê e era co-
nhecida na região por vender 
empadas feitas pela mãe, uma 
missionária da igreja Assem-
bleia de Deus da Barão. Ela 
era casada com Devid Neres, 
que tinha envolvimento com 
o tráfico de drogas.

Segundo familiares, o ra-
paz estava colocando uma 
boca de fumo clandestina no 
Fumacê, que foi descoberta 
pela facção que controla a 
localidade. Na madrugada 
de segunda-feira, os bandi-
dos da favela entraram na 
residência do casal e os co-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência

U
Foto: Reprodução / Instagramlocaram dentro de um veículo 

para serem levados para Vila 
Aliança, que é da mesma orga-
nização criminosa.

Após uma reunião, por vol-
ta das 3h45, os traficantes 
deixaram Tuane e o marido 
na Rua Marechal Marciano. O 
marido da jovem conseguiu 
correr e fugir. Foi então que 
a vendedora de empada foi 
morta, com a intenção de ver 
se Devid voltaria. Foram cin-
co tiros e, mesmo já em óbi-
to, a mulher foi atingida por 
mais dois disparos.

— Foi muita covardia. Ela sem-
pre trabalhou ajudando a mãe a 
vender empadinhas e doces. Ela 
nunca se envolveu com nada — 
diz um familiar.

Ainda conforme parentes, o 
mandante do crime foi o chefe 
do Fumacê, Toinho, conhecido 
como 50, que saiu recentemente 
da prisão. O caso é investigado 
pela Delegacia de Homicídios da 
Capital (DHC).

Jovem de 23 anos é morta com 
sete tiros em Padre Miguel, 
na Zona Oeste do Rio

Tuane vendia empadas feitas pela mãe, uma missionária da igreja Assembleia de Deus 

A menina de três anos que 
foi baleada na porta de casa em 
Santa Cruz da Serra, em Duque 
de Caxias, na noite de segunda-
-feira foi atingida por uma bala 
perdida, depois que um veículo 
não atendeu a ordem do tráfico 
local em uma barricada. O bair-
ro tem barricadas e sofre com o 
domínio da facção Terceiro Co-
mando Puro (TCP).

Segundo o delegado da 62ª 
DP (Imbariê), Marcos Santana Go-
mes, um veículo não atendeu a 
ordem de baixar os vidros na bar-
ricada. "Os criminosos efetuaram 
disparos e acertaram a menina 
que estava na porta de casa. Ela 
foi atingida por um tiro", explica.

A vítima foi levada por 
vizinhos ao posto médico e 
transferida ao Hospital Es-
tadual Adão Pereira Nunes, 
onde está internada com es-
tado de saúde estável.

A Polícia Civil esteve no hos-
pital para ouvir testemunhas e 
faz buscas na região do crime 
para recolher imagens de câme-
ra de segurança para identificar 
os criminosos. Os investigado-
res também verificarão se o veí-
culo que desrespeitou a barrica-
da dos criminosos pertenciam 
a uma facção rival, ou, simples-
mente, não entendeu ordem de 
parada dos traficantes.

A Secretaria Estadual de Saú-

Homem mata ex-mulher a facadas na 
frente da filha de quatro anos do casal

Menina de três anos foi vítima de bala perdida 
após veículo desrespeitar barricada do tráfico

Uma mulher de 39 anos iden-
tificada como Shirley Rúbia Ger-
tudes foi morta pelo ex-marido 
na frente da própria filha, de qua-
tro anos de idade, na Ceilândia, 
no Distrito Federal, na tarde da 
segunda-feira.

O crime foi cometido dentro 
de um hospital particular da 
Ceilândia na frente da filha do 
casal e do médico que a aten-
dia. Shirley, que trabalhava 
como vigilante, chegou a ser so-
corrida e levada para um centro 
de cirurgia, mas não resistiu aos 
ferimentos e morreu.

Ela e o suspeito do crime, 
identificado como Rafael Ro-

drigues Manoel, de 35 anos, 
teriam discutido antes da 
consulta. O homem teria saí-
do do local, voltado com uma 
faca e desferido diversos gol-
pes contra a mulher.

Segundo a polícia, Rafael 
fugiu do local e cometeu suicí-
dio na residência na qual vivia 
com os pais. Ele teria cometido 
o feminicídio por não aceitar o 
término do relacionamento há 
cerca de quatro meses. Os dois 
estavam juntos há seis anos e, 
segundo familiares, as ameaças 
seriam constantes.

Além da filha de quatro anos, 
Shirley deixa um filho de 17.

Menina de três anos está internada com quadro de saúde estável no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes

Shirley foi assassinada por Rafael 

Foto: Reginaldo Pimenta

Foto: Redes sociais
de informa que a paciente deu 
entrada às 19h25 no Hospital 
Adão Pereira Nunes, em Caxias, 
trazida pelo Samu, com perfura-
ção por arma de fogo no lado es-
querdo do tórax. Ela está interna-
da com estado estável de saúde.

Briga entre facções rivais 
provocou tiroteio em estúdio

Uma disputa entre facções 
rivais no bairro Santa Cruz da 
Serra, em Caxias deixou três 
pessoas baleadas no dia 20 
de agosto, quando houve um 
ataque a tiros em um estúdio 
de tatuagem na Rua da Praça 
Matriz, em Santa Cruz da Serra. 
Uma adolescente baleada so-
freu morte encefálica.
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cidade de 
Belford Roxo 
atingiu na úl-
tima semana 
a expressiva 
marca de 50 
mil testes 
rápidos para 
Covid-19. A 
S e c r e t a r i a 
M u n i c i p a l 

de Saúde, através do projeto 
“Saúde em Ação”, iniciado no 
final do mês de junho, atua em 
mais de 25 bairros com equipes 
formadas por médicos, enfer-
meiros, técnicos e funcionários. 
As testagens rápidas gratuitas 
integram as ações de proteção 
à vida que a Secretaria realiza 
nos bairros. Além dos exames, 
os moradores que testam po-
sitivo já saem com medicação 
e orientação dos profissionais 
que compõem as equipes. Am-
bulâncias também ficam à dis-
posição dos pacientes havendo 

A
necessidade de realização de 
tomografia computadorizada e 
internação

“Atingimos uma marca his-
tórica. Porque nenhum outro 
município tem realizado uma 
campanha tão abrangente para 
a população de testes rápidos 
gratuitos contra a Covid-19. Isso 
nos dá um respaldo muito gran-
de para continuarmos com o 
tratamento, para ter uma noção 
de porcentagem da população, 
em termos de contaminação, e 
também de avanço e de regres-
são da doença. Isso é uma coisa 
que deveria ser feito por todos 
os outros municípios, uma tes-
tagem em massa. Dá um pa-
râmetro muito preciso do que 
precisa ser feito em cada área 
com uma abrangência maior de 
testes. O teste tem que ser rea-
lizado enquanto houver pande-
mia, enquanto não tiver a vaci-
na. O teste rápido é essencial”, 
destacou o secretário munici-

Belford Roxo atinge a 
marca de 50 mil testes 
rápidos para Covid-19

Os testes rápidos estão sendo realizados em diversos bairros. Já são 50 mil testes realizados

pal de Saúde, Christian Vieira.
Além dos testes rápidos, fo-

ram distribuídas ainda nesse 
período mais de 400 mil más-
caras, feitas 14 mil tomografias 
computadorizadas e entregue 
mais mil kits de remédios. “A 
Secretaria de Saúde tem tra-
balhado para melhor atender 
a população numa pandemia 
tão séria. Colocando todo o seu 
equipamento, mão de obra qua-
lificada de profissionais da saú-
de, tudo a disposição da popula-

ção. As unidades de urgências e 
emergências também estão de 
portas abertas. Temos os leitos 
no CAT (Centro Avançado de 
Tratamento contra o Covid-19), 
no Xavantes, o Hospital Flumi-
nense, numa parceria público-
-privada, e o Hospital Municipal. 
Belford Roxo tem bastante leito, 
não falta remédio. E temos a to-
mografia que é bem importante, 
que mostra o grau de compro-
metimento dos pulmões. Nossa 
cidade tem conseguido atender 

bem a população nessa pande-
mia, controlando assim a doen-
ça”, ressalta o secretário.

Christian Vieira ainda lem-
brou a importância da manu-
tenção das regras sanitárias que 
evitam a proliferação e o conta-
gio do vírus. “Muito importante 
e fundamental ainda as medi-
das sanitárias. Continuar com o 
distanciamento social, uso das 
máscaras, álcool em gel, higie-
ne das mãos periódicas. Isso faz 
toda a diferença”, finalizou.    

A Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão (Se-
plag) fechou uma parceria 
com a Secretaria de Ciência 
e Tecnologia (Secti) e a Uni-
versidade do Estado do Rio 
de Janeiro (Uerj) para ofe-
recer bolsas aos alunos do 
mestrado profissional em 
Controladoria e Gestão Pú-
blica, da Faculdade de Ad-
ministração e Finanças. O 
estágio é remunerado e os 
mestrandos receberão bol-
sas de R$ 4 mil mensais. Se-
rão oferecidas 10 vagas e as 
inscrições terminam nesta 
quinta-feira (17/9).

– A parceria é uma for-
ma de integrar o que há de 
melhor nas universidades 
e transformar a gestão go-
vernamental por meio de 
uma capacitação intensa. 
Ao trazermos os alunos 
para dentro da máquina 
pública, pretendemos fa-

zer com que eles entendam 
os processos governamen-
tais, colaborando para uma 
gestão mais eficaz, efetiva 
e transparente – explicou o 
secretário de Planejamen-
to, Bruno Schettini.

Durante o estágio, os alu-
nos vão desenvolver a etapa 
de campo de suas disserta-
ções, identificando as de-
mandas e os problemas e 
também propondo soluções 
para o Governo do Estado. O 
programa de bolsas vai per-
mitir que os estudantes pos-
sam colaborar diretamente 
nas ações políticas públicas 
junto aos órgãos do gover-
no e atuar de acordo com o 
tema de pesquisa escolhido.

– Esse intercâmbio entre 
universidade e governo é 
de suma importância para 
o aprimoramento contínuo 
do serviço público. É uma 
oportunidade para que os 

Parceria Entre Secretarias De 
Planejamento E Gestão E Ciência 
E Tecnologia Oferece Bolsas

Durante o estágio, os alunos vão desenvolver a etapa de campo de suas dissertações

alunos vivenciem, na práti-
ca, novos processos e apren-
dizados. É, sem dúvidas, 
uma troca de conhecimen-
to que vai resultar em bons 
frutos para ambas as partes 
– afirmou o secretário de Ci-
ência, Tecnologia e Inova-
ção, Leonardo Rodrigues.

Segundo a coordenadora 
do mestrado profissional do 
Programa de Pós-Graduação 
em Controladoria e Gestão 
Pública da Uerj, Branca Re-
gina Cantisano dos Santos 
e Silva, a iniciativa permite 
que os mestrandos possam 
ter uma formação que vai 
além do aspecto acadêmico.

– Estamos oferecendo ex-
periências que permitirão 
que os estudantes façam par-
te do mercado de trabalho e 
da máquina pública, influen-
ciando diretamente no dire-
cionamento da gestão gover-
namental – comentou.

Os futuros mestrandos se-
rão selecionados após análi-
se do Currículo Lattes e apre-
sentação de um pré-projeto 
de pesquisa, com temas indi-

 Foto: Divulgação

cados pela Seplag e alinhados 
às linhas de pesquisa dos do-
centes da instituição.

Os temas são:- Indicadores 
de políticas públicas aplicados 
ao monitoramento e à atuali-
zação do Plano Plurianual;

–  Execução orçamentária 
al icerçada em projetos prio -
ritários da Administração 
P ública;

– O Plano Plurianual (PPA) 
como instrumento de indução 
e aprimoramento de políticas 
públicas;

– Qualidade da despesa pú-
blica baseada em dados, com o 

objetivo de otimizar recursos 
e priorizar projetos;

– Uso de dados na busca de 
uma gestão mais eficaz e efe-
tiva;

– A inovação como desafio 
necessário à administração 
pública;

– Análise ex-ante de uma 
iniciativa do Plano Plurianual;

– Desdobramento de uma 
política pública – da identifica-
ção do problema à programa-
ção no Plano Plurianual;

– Planejamento Governa-
mental e Desenvolvimento 
Sustentável.



Comemoração

a última se-
gunda- feira, 
14/09, Arlindo 
Cruz comple-
tou 62 anos de 
idade e, para 
comemorar a 
data, o “Bar 
do Zeca Pago-

dinho – Em casa!” fez uma 
merecida homenagem ao 
grande compositor e intér-
prete da nossa música.

A programação virtual, 
apresenta durante o mês de 
setembro, vídeos exclusi-
vos de artistas renomados 
que subiram no palco da 

“Bar do zeca pagodinho 
– em casa! parabenizou
 arlindo cruz”

casa, cantando os grandes 
sucessos de autoria do com-
positor e nesta semana, o 
projeto preparou uma pro-
gramação muito especial.

Dia 13,  Moacyr Luz can-
tou “Além da Razão”.  No 
dia 14,  o projeto relembrou 
o momento em que Arlindo 
Cruz dividiu o palco com 
seu compadre Zeca Pago-
dinho, cantando o samba 
“Meu Poeta”,  vídeo extra-
ído do DVD “Batuques do 
Meu Lugar – ao vivo”,  grava-
do no Terreirão do Samba, 
em 2012. As comemorações 
continuaram com Arlindi-
nho, dedicando o samba 
“Coração do Deserto”.  Já 
no dia 16,  é a vez do cantor 
e compositor Marquinhos 
P QD apresentar “Fogo de 
Ocasião” e pra fechar a se-N
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França é nome de destaque nas artes cênicas do Rio e vencedor do Prêmio Shell de Teatro

Foto: Divulgação

Quarta-Feira 16 de Setembro de 2020 

POLÍTICA 7

CCulturando ulturando Foto: Thiago Lima/ge

ou Pamela Reis, 24 anos, 
moro na cidade de Esme-

raldas em Minas Gerais e te-
nho o sonho de ser modelo e 

me inscrevi para o Musa do 
Brasileirão, como candidata 

do atletico mineiro.

Pretendo tentar na carreira como modelo, 
após o Musa 2020.

Curto passeios de moto, sair com ami-
gos, pratico exercícios físicos e trabalho 
atualmente no supermercado Sales como 
operadora de caixa.

S Reis Pamela 
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mana de homenagens, dia 
17/09, o grupo Sambastião 
canta “Falange do Erê”.

Os conteúdos musicais 

são publicados, diariamen-
te, na página no Instagram 
do Bar do Zeca Pagodinho, 
sempre a partir das 10h.
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eliminação 
do Benfica 
de Jorge Je-
sus na Liga 
dos Cam-
peões após 
derrota por 
2 a 1 para 
o PAOK 
gerou um 
desabafo e 

uma provocação de um dos 
candidatos da oposição à 
presidência do clube. O em-
presário Bruno Costa Car-
valho usou o Facebook para 
publicar uma mensagem de 
revolta contra a atual gestão 
e aproveitou para fazer uma 
pequena ironia.

– Fazer do Benfica um 
Super Clube Europeu. É o 
que me proponho fazer. É o 
que o projeto do movimen-
to TODOS PELO BENFICA 
se propõe fazer. Já nos en-
viaram para a competição 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

A
dos clubes da segunda Liga 
da Europa. Esse será o des-
tino do Benfica se não acor-
darmos a tempo. Já chega 
de brincadeiras. Já chega de 
comissões. Já chega de nego-
ciatas – escreveu Carvalho.

A menção ao atacante uru-
guaio tem um motivo especial. 
Ele seria a grande contratação 
da temporada, prometida pelo 
atual presidente Luís Felipe 
Vieira. A chegada do ex-joga-
dor do PSG na equipe de Jorge 
Jesus foi dada como certa. No 
entanto, o Benfica desistiu do 
negócio após Cavani pedir um 
alto valor de salário.

As eleições no Benfica se-
rão em outubro deste ano. 
Bruno Costa Carvalho enviou 
o seu pedido de candidatura 
à Assembleia Geral do clube, 
mas ainda não obteve respos-
ta. Ele criticou a chegada de 
Jorge Jesus no clube e os altos 
valores investidos pela Águia 

Candidato da oposição no Benfica de JorgeCandidato da oposição no Benfica de Jorge
 Jesus ironiza após eliminação na Liga dos  Jesus ironiza após eliminação na Liga dos 
Campeões: "Grande exibição do Cavani"Campeões: "Grande exibição do Cavani"

 Foto: Ivan Storti/Santos FC

Everton Ribeiro teve gol anulado por impedimento. Já Gabigol e Willian Arão obrigaram Muriel a fazer belas defesas
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com a comissão técnica.
Com a queda na Liga dos 

Campeões, os Encarnados 

vão para a fase de grupos na 
Liga Europa. O Benfica es-
treia na próxima temporada 

do Campeonato Português 
nesta sexta-feira, contra o Fa-
malicão, às 15h.
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