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STJ ATINGE QUÓRUM PARA MANTER WITZEL AFASTADO DO CARGO DE GOVERNADOR

Mulher arranca pênis de ex-marido 
à dentadas durante discussão
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a c i e n t e s 
adultos in-
t e r n a d o s 
com quadro 
grave de co-
r o n a v í r u s 
que recebe-
ram corticoi-
de ficaram 
2,6 dias a 
menos no 
r e s p i r a d o r 

mecânico que os pacientes que 
não receberam a droga. A con-
clusão é de um estudo brasileiro 
publicado nesta quarta-feira (2) 
na revista científica Journal of 
the American Medical Associa-
tion (JAMA).

P
Os cientistas acompanharam 

299 pacientes submetidos ao 
respirador mecânico por causa 
da Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG), internados em 41 
UTIs do país. A idade média do 
grupo era de 60 anos.

Segundo os pesquisadores, o 
corticoide foi capaz de recuperar 
mais rapidamente o pulmão dos 
pacientes, diminuindo a perma-
nência deles na ventilação me-
cânica e, consequentemente, 
diminuindo as chances de com-
plicações da doença.

O remédio usado nos estudos 
age como um anti-inflamatório 
e imunossupressor (ele inibe a 
ação do sistema imunológico). 

Corticoide acelera recuperação 
de pacientes com casos graves 
de Covid, aponta estudo

Um farmacêutico exibe uma ampola do corticóide dexametasona em hospital de Bruxelas, na Bélgica, em 16 de junho de 2020

Durou um dia a inclusão da 
Covid-19 dentro da Lista de Do-
enças Relacionadas ao Trabalho 
(LDRT), pelo Ministério da Saú-
de. A medida estava em uma 
portaria publicada na terça-fei-
ra (1º) — que foi invalidada por 
outra portaria, publicada nesta 
quarta (2).

Na portaria de terça-feira, a 
Covid-19, doença causada pelo 
coronavírus SARS-CoV-2, apare-
cia classificada como pertencen-
te ao grupo "Doenças Relaciona-
das ao Trabalho com respectivos 
Agentes e/ou Fatores de Risco", 

devido à possível exposição ao 
vírus em atividades de trabalho.

Sem essa classificação, volta a 
valer o entendimento do Supre-
mo Tribunal Federal (STF). Em 
abril, a Corte já havia definido 
que os casos de contaminação 
de trabalhadores pelo novo coro-
navírus poderiam ser enquadra-
dos como doença ocupacional. 
No entanto, esse reconhecimen-
to não é automático. O funcioná-
rio precisa passar por perícia no 
INSS e comprovar que adquiriu 
a doença no trabalho.

Se a portaria estivesse em 

Após incluir Covid-19 em lista de doenças do 
trabalho, Ministério da Saúde volta atrás

vigor, ao pedir afastamento ao 
INSS, o médico poderia conside-
rar que se tratava de doença do 
trabalho, sem necessidade de 
prova. E caberia, então, à empre-
sa, provar o contrário.

Doença ocupacional é aquela 
adquirida ou desencadeada em 
função da realização de ativida-
des cotidianas no trabalho. En-
tre as mais comuns, por exem-
plo, estão a Lesão Por Esforço 
Repetitivo (LER), lombalgias, 
hérnias, doenças de audição e 
visão e até psicológicas, como a 
depressão e a ansiedade.

Insegurança
Para Ricardo Calcini, professor 

de direito do trabalho da pós-gra-

duação da FMU e especialista nas 
relações trabalhistas e sindicais, a 
revogação da portaria demonstra 
que o assunto ainda não está de-
finido e, portanto, acaba trazendo 
maior insegurança para trabalha-
dores e empresários.

“Na prática, ao não incluir a 
Covid-19 na Lista de Doenças Re-
lacionadas ao Trabalho (LDRT), 
isso dificultará que o INSS, volun-
tariamente, conceda o benefício 
previdenciário por auxílio-doença 
acidentário, salvo se houver deci-
são administrativa ou judicial em 
sentido contrário”, opina.

“Portanto, no atual cenário, a 
Covid-19 não deve ser entendida, 
em regra geral, como doença do 
trabalho, salvo se houver a prova 

de que o coronavírus foi contraído 
por força do exercício da atividade 
laborativa”, resume.

O advogado alerta que a revo-
gação da portaria ministerial não 
deve ser entendida como sinôni-
mo de ausência de responsabili-
dade empresarial, em especial nos 
casos em que, efetivamente, ficar 
comprovado o nexo de causalida-
de pela contaminação do funcio-
nário em seu ambiente de trabalho 
por culpa empresarial.

“Esse nexo continua sendo 
presumido em atividades envol-
vendo, por exemplo, os profissio-
nais da área de saúde, em razão da 
exposição direta e de forma mais 
acentuada ao vírus se comparada 
às demais profissões”, observa.

Por causa de suas características, 
ele jamais deve ser usado nesses 
casos leves ou como prevenção.

Coalizão de pesquisadores
Chamado de Coalizão III, o es-

tudo foi conduzido por um gru-
po de hospitais, rede e instituto 
de pesquisas nacionais intitula-
do Coalizão Covid-19 Brasil, que 
avalia a eficácia e a segurança de 

potenciais terapias para pacien-
tes com coronavírus. A iniciativa 
conduz nove estudos ao todo.

Um dos primeiros estudos a 
relacionar o corticoide com uma 
melhora nos casos graves de co-
ronavírus foi realizado pela Uni-
versidade de Oxford. Publicado 
em 16 de junho, a pesquisa britâ-
nica mostrou que diminuiu em 

um terço a taxa de mortalidade 
de pacientes entubados.

Da classe dos corticosteroides, 
a droga que age como um anti-
-inflamatório e imunossupressor 
(inibe a ação do sistema imuno-
lógico). Sua forma de ação, seja 
como anti-inflamatório como 
imunossupressor é diferente de 
acordo com a dose aplicada.
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ara assegurar 
novas vitórias 
ao governo 
no Congres-
so, ministros 
e a nova base 
aliada no 
L egislativo 
aguardam a 
liberação nos 
p r ó x i m o s 

dias de R$ 6,5 bilhões para investi-
mentos ainda neste ano. Cerca de 
metade será destinada a projetos 
que serão bancados por verbas de 
emendas parlamentares.

Inicialmente, em acerto entre o 
presidente Jair Bolsonaro e o mi-
nistro da Economia, Paulo Gue-
des, a equipe econômica remane-
jou R$ 5 bilhões do Orçamento da 
União deste ano para destinar a in-
vestimentos, principalmente dos 

P
ministérios do Desenvolvimento 
Regional e da Infraestrutura.

Foi a contrapartida para man-
ter o teto de gastos públicos no 
próximo ano. Havia uma pressão 
para furar o teto e aumentar inves-
timentos em 2021, mas o ministro 
Paulo Guedes era contra. Na reu-
nião em que o presidente unifi-
cou o discurso pela manutenção 
do teto foi acertada a liberação da 
verba extra para investimentos.

Aliados do governo no 
Congresso, porém, fizeram 
chegar ao Palácio do Planalto 
que o ideal é que essa verba 
subisse para R$ 6,5 bilhões, 
para que um pouco mais de 
R$ 3 bilhões fossem aplicados 
para atender o pagamento de 
emendas parlamentares ainda 
em 2020. A partir desse pedi-
do, o governo elevou o valor 

A busca pela nova cédula 
de R$ 200 fez com que cole-
cionadores formassem filas 
nesta quarta-feira (2), na sede 
do Banco Central, em Brasília. 
A nota, com a imagem do lobo-
-guará, foi lançada no iníco da 
tarde e um grupo de mais de 
20 pessoas aguardava para pe-
gar as primeiras unidades.

Segundo o Banco Central, 
esta é a sétima cédula da fa-
mília de notas do Real. A pre-
visão é que, neste ano, sejam 
produzidas 450 milhões de 
unidades da nota.

A fila tinha distanciamento 
e os participantes usavam más-
caras faciais, por conta da pan-
demia do novo coronavírus. 
O bombeiro militar da reserva 
Athos Camargo é colecionador 
de cédulas desde os 15 anos 
de idade e conta que já possuí 
uma coleção com mais de 300 
unidades. Ele afirma que che-
gou cedo para garantir uma 
nota sem qualquer marca.

"Esta é a primeira vez que 
venho em um lançamento 
como este. O colecionador 
quer pegar uma cédula que a 
gente chama de flor de estam-
pa. Uma nota que não foi uti-
lizada, que não tem nenhuma 
marca, nenhum sujo, nenhum 

amassado, que está absoluta-
mente perfeita", afirma.

A nova cédula é cinza e 
o lobo-guará foi escolhido 
em uma pesquisa realizada 
pelo BC em 2001, para eleger 
quais espécies da fauna bra-
sileira deveriam ser estampa-
das nas cédulas do país. De 
acordo com o Banco Central, 
o lançamento da nova nota 
é uma forma da instituição 
agir preventivamente para a 
possibilidade de aumento da 
demanda da população por 
papel moeda.

No entanto, o colecionador 
José Martins Ferreira, que tam-
bém estava aguardando para 
poder pegar a nova cédula, afir-
ma que não vai gastar a nota. 
"Estou na expectativa. Fizeram 
tanto segredo. A gente quer 
ver, saber como é. Eu vim pegar 

PF pede prorrogação de inquérito sobre suposta 
interferência de Bolsonaro no órgão

Colecionadores formam fila para garantir nova 
cédula de R$ 200 no Banco Central, em Brasília

A Polícia Federal pediu ao Su-
premo Tribunal Federal (STF) uma 
nova prorrogação, por 30 dias, das 
investigações que estão sendo fei-
tas dentro do inquérito que apura a 
suposta interferência do presiden-
te Jair Bolsonaro na PF.

A abertura do inquérito foi auto-
rizada no final de abril pelo minis-
tro Celso de Mello, do STF, e tem 
como base a denúncia feita pelo 
ex-ministro da Justiça Sergio Moro, 
que pediu demissão alegando su-
posta tentativa do de Bolsonaro 
de interferir na Polícia Federal para 
proteger familiares e aliados.

O pedido para abertura do in-
quérito partiu da Procuradoria Ge-
ral da República (PGR). Bolsonaro 
nega ter interferido na Polícia Fe-
deral.

A prorrogação deve ser decidida 
pelo ministro Celso de Mello, mas 
ele continua de licença da Corte 
por motivos de saúde.

Uma das medidas pendentes é 
o depoimento do presidente.

Em junho, o procurador-geral 
da República, Augusto Aras, defen-
deu Bolsonaro seja questionado 
sobre como prefere prestar depoi-
mento.

Nota de R$ 200 é divulgada pelo Banco Central 

Foto: Reprodução/Youtube

umas duas notas ou mais. Mas 
essa eu vou guardar", afirma.

Itens de segurança
Na cédula de R$ 200, segun-

do o BC, optou-se pela manu-
tenção de elementos de segu-
rança já existentes nas cédulas 
da segunda família do real:

O número que muda de cor, 
do azul para o verde, com uma 
faixa brilhante parecendo rolar 
para cima e para baixo, ao se 
movimentar a nota;

A marca-d’água, que apre-
senta o valor da nota e a ima-
gem do animal;

O número escondido, que 
aparece quando a nota é colo-
cada na posição horizontal, na 
altura dos olhos;

O alto-relevo, em diver-
sas áreas na frente e no ver-
so da nota.

Aliados aguardam liberação
de R$ 6,5 bi para garantir novas 
vitórias do governo no Congresso

Inicialmente em acerto entre o presidente Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, a equipe econômica remanejou R$ 5 bilhões do Orçamento da União deste ano

para esse novo montante.
Segundo assessores presiden-

ciais, o projeto de lei do Congresso 
Nacional com o novo valor está 
sendo finalizado no Ministério da 
Economia. Aliados do presiden-
te no Congresso reclamam que a 
equipe de Paulo Guedes está de-
morando a fazer os últimos ajustes 
para remanejar a verba extra.

A nova base aliada quer agilizar 
a aprovação do projeto, que tem 
de ocorrer em sessão do Congres-

so Nacional, para que a liberação 
das verbas por meio de emendas 
parlamentares aconteça antes das 
eleições municipais. O anúncio 
dos recursos pode ajudar candida-
tos de deputados e senadores na 
eleição municipal deste ano.

Além disso, o Palácio do Pla-
nalto acredita que a liberação 
dos recursos vai reforçar ainda 
mais a fidelidade da nova base 
aliada ao presidente Bolsonaro. 
Nas últimas semanas, a articula-

ção política do governo, coman-
dada pelo ministro da Secretaria 
de Governo, Luiz Eduardo Ra-
mos, teve duas vitórias impor-
tantes no Legislativo.

O Congresso manteve o veto 
presidencial a reajustes de servi-
dores até o final do ano que vem 
e, ontem, a Câmara dos Deputa-
dos aprovou a nova Lei do Gás. 
As duas votações registraram 
um placar favorável ao governo 
acima de 310 votos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Diretório Municipaldo Partido 
Socialista Brasileiro-PSB no município de Belford Roxo, nos 
termos do art. 28, b, do Estatuto Partidário c/c art. 10 do 
Regimento Interno do PSB, CONVOCA a todos os filiados do PSB 
nesta circunscriçãoa se reunirem a partir das 14 horas do dia 
13 de setembro, no endereço Rua Londres, 345 – Heliópolis, 
Belford Roxo - RJ, 26120-210, para discutir e deliberar sobre 
os seguintes temas: 1) escolha doscandidatospara as eleições 
municipais de 2020; 2) aprovação de eventual coligação para 
a candidatura majoritária nas eleições municipais de 2020.

Obedecendo as regras sanitária contra o coro-
navirus, o uso de mascara será obrigatório. 

Belford Roxo, 03 de setembro de 2020.

_______________________ 

Fernando Athaide da Silva

Presidente do Partido Socialista Brasileiro no Município 
de Belford Roxo.
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S u p e r i o r 
T r i b u n a l 
de Justiça 
(STJ) atingiu 
nesta quar-
ta-feira (2) 
o quórum 
qualificado 
(dois terços 
de 15 votos) 
para manter 

Wilson Witzel (PSC-RJ) afas-
tado por 180 dias do cargo de 
governador do Rio de Janeiro 
em razão de suspeitas de des-
vios na saúde no estado. Witzel 
nega as acusações.

Até a publicação desta repor-
tagem, 10 dos 15 ministros da 
Corte Especial já tinham votado 
a favor da manutenção do afas-

O
tamento de Witzel, determi-
nado na última sexta-feira (28) 
pelo relator do caso, ministro 
Benedito Gonçalves — um mi-
nistro se manifestou contra, e o 
julgamento prosseguia.

A Corte Especial do STJ é for-
mada pelos 15 ministros mais 
antigos do STJ, e, segundo téc-
nicos do tribunal, são necessá-
rios 10 dos 15 votos (quórum 
qualificado de dois terços) para 
que Witzel seja mantido afasta-
do. O presidente do STJ só vota 
em caso de empate.

Logo depois de o quórum ter 
sido atingido, Witzel afirmou 
em uma rede social que respei-
ta a decisão do STJ.

“Compreendo a conduta dos 
magistrados diante da gravida-

O prefeito Marcelo Crivella 
(Republicanos) se manifestou 
pela primeira vez, no fim da 
noite desta terça-feira, sobre o 
grupo de funcionários da pre-
feitura autointitulado Guardi-
ões do Crivella, que fica nas 
portas dos hospitais munici-
pais intimidando o trabalho 
da imprensa. A ação dos pro-
fissionais contratados pelo 
município foi revelada pela 
TV Globo, na segunda-feira.

Apenas ontem, mais de 24 
horas depois da reportagem ser 
exibida, Crivella comentou o 
caso, em um vídeo divulgado 
em seu perfil no Facebook.

O prefeito ataca a emissora, 
dizendo que ela age como um 
"verdadeiro partido político 
de oposição" e que divulga 
notícias falsas.

"Cidadãos comparecem às 
portas de unidades de saúde 
para esclarecer e orientar os 
usuários, evitando assim que 
alguém manipulado pelas fal-
sas informações da Globo corra 
algum risco de morte", Crivella 
disse, sobre os servidores filma-
dos nos hospitais.

Por causa da reportagem da 
emissora, que repercutiu bastan-
te, o Ministério Público estadual 

(MPRJ) abriu um inquérito para 
apurar os crimes de associação 
criminosa, constrangimento 
ilegal e responsabilidade por 
parte de Crivella. A Delegacia de 
Repressão as Ações Criminosas 
Organizadas (Draco) também 
iniciou uma investigação, apre-
endendo ontem materiais do en-
volvidos e os intimado a prestar 
depoimento na especializada.

"Não cabe a mim a acusação 
de que seria responsável por esse 
constrangimento que as Orga-
nizações Globo sofrem durante 
as suas reportagens", Crivella se 
defendeu. "Vou governar até o 
último dia, pautado pelo sagrado 
interesse do povo, sem recuar, 
sem me agachar e sem temer".

PGR defende no STF que Queiroz 
volte para a prisão

'Guardiões do Crivella': Prefeito se manifesta 
pela primeira vez e ataca Globo

A Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) defendeu, em parecer 
enviado ao Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), que Fabrício Queiroz e 
sua mulher, Márcia Aguiar, voltem 
para a prisão.

Os dois estão em prisão domi-
ciliar por uma decisão do minis-
tro Gilmar Mendes, do STF, que 
concedeu no dia 14 de agosto um 
habeas corpus ao casal. Mendes 
derrubou a ordem do ministro Fe-
lix Fischer, do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), para que Queiroz 
e Márcia voltassem para a prisão.

Queiroz e Márcia são investi-
gados pelo Ministério Público do 
Rio por suposta participação no 
esquema de rachadinha no gabi-
nete do então deputado estadual 
e atual senador Flávio Bolsonaro 
(Republicanos-RJ) na Assembleia 
Legislativa do Rio de Janeiro. 
Queiroz é ex-assessor de Flávio.

O documento da PGR ao STF 
foi assinado pelo subprocura-
dor-geral da República Alcides 
Martins. Como o caso tramita 
sob sigilo, não há detalhes dos 
argumentos da Procuradoria 
para sustentar a necessidade de 
prisão do casal.

Com a manifestação da PGR, 
Mendes pode levar o caso para jul-
gamento na Segunda Turma do 
Supremo, mas ainda não há data 
para isso acontecer.

A defesa de Queiroz afirmou 

que vai esperar ser notificada pelo 
Supremo para oferecer resposta 
ao parecer.

Na decisão de agosto, Mendes 
cita que, diante de um quadro de 
pandemia e do frágil estado de 
saúde de Queiroz, a prisão domici-
liar "se impõe".

“No caso em análise, conside-
rando a fragilidade da saúde do 
paciente, que foi submetido, re-
centemente, a duas cirurgias em 
decorrência de neoplasia maligna 
e de obstrução de colo vesical, en-
tendo que a substituição da prisão 
preventiva pela prisão domiciliar 
é medida que se impõe”.

O ministro manteve a determi-
nação para o uso de tornozeleira 
eletrônica e outras medidas cau-
telares, como proibição de contato 
com outros investigados e de sair 
do país sem prévia autorização ju-
dicial. Segundo Gilmar Mendes, as 
medidas são suficientes para frear 
eventual prática de delitos.

“Em relação aos riscos de reite-
ração delitiva e para a garantia de 
aplicação da lei penal, as medidas 
de inserção em regime de prisão 
domiciliar, de monitoramento 
eletrônico e a proibição de saída 
do território nacional (arts. 318, 
II, 319, IX e 320) demonstram-se 
adequadas e suficientes, já que 
cumprem tais finalidades com a 
menor restrição possível à liberda-
de dos pacientes”.

Prefeito fez um vídeo para falar dos 'Guardiões do Crivella' 

 Foto:  Reprodução / Facebook

A Globo disse que "tem o 
respeito do público exatamen-
te por fazer um jornalismo res-
ponsável, ético e baseado em 
rigorosa apuração".

"E assim pode agir, justa-
mente porque não depende de 
verbas de governos, embora a 
propaganda oficial seja legíti-
ma e legal. Na matéria citada, 
a emissora mais uma vez cum-
priu sua missão de informar e 
denunciar o abuso de autori-
dades com o dinheiro público. 
A Globo é independente para 
noticiar com serenidade todos 
os fatos, mesmo os que possam 
desagradar autoridades", a as-
sessoria da emissora acrescen-
tou, em nota.

STJ atinge quórum para  
manter Witzel afastado 
do cargo de governador

A decisão que levou ao afastamento do governador faz parte da Operação Tris In Idem, que investiga irregularidades e desvios em recursos da saúde do Rio de Janeiro

de dos fatos apresentados. Mas, 
reafirmo que jamais cometi atos 
ilícitos. Não recebi qualquer va-
lor desviado dos cofres públicos, 
o que foi comprovado na busca 
e apreensão. Continuarei traba-
lhando na minha defesa para de-
monstrar a verdade e tenho plena 
confiança em um julgamento 
justo. Desejo ao governador em 

exercício, Cláudio Castro, sereni-
dade para conduzir os trabalhos 
que iniciamos juntos e que possi-
bilitaram devolver ao povo flumi-
nense a segurança nas ruas e, com 
isso, a esperança em um futuro 
melhor”, escreveu.

A decisão que levou ao afas-
tamento do governador faz 
parte da Operação Tris In Idem, 

que investiga irregularidades e 
desvios em recursos da saúde 
do Rio de Janeiro.

A Procuradoria-Geral da Re-
pública chegou a pedir a prisão 
do governador, mas o pedido foi 
negado pelo STJ. O tribunal en-
tendeu que o afastamento é su-
ficiente para evitar as supostas 
ações criminosas.



ntre a última 
sexta-feira 
e o último 
s á b a d o , 
uma adoles-
cente de 16 
anos sofreu 
uma série 
de abusos e 
agressões no 
município 

da Serra, no Espírito Santo. As in-
formações são do jornal A Gazeta.

A menina, que está grávida de 
15 semanas, foi espancada, estu-
prada e mantida em cárcere pri-
vado pelo namorado, de 26 anos. 
A mãe da garota foi ameaçada e 
obrigada a gravar o abuso sexual.

Familiares da vítima con-
seguiram resgatar a mãe e a 
adolescente após arrombar a 
residência onde elas estavam. 

Segundo a família da me-
nina, a relação da garota com 
o namorado era marcada por 
brigas e violência. A mãe, de 
40 anos, conta que o namora-
do da filha chegou bêbado na 
casa onde vive com a namora-
da e com a sogra.

“Ele entrou no quarto e 
começou a discutir com a mi-
nha filha. Depois, foi na sala e 
disse: ‘vem aqui pra você ver 
o que eu vou fazer com a sua 
filha’. Ele chamou ela e falou 
que ia esfaquear ela todinha”, 
relata a mulher, que também 
foi assediada pelo agressor.

A mãe da menina viu a filha 
levar socos e chutes. A mais 
velha tentou interferir, mas 
foi ameaçada e xingada pelo 
criminoso. “Ele disse que nin-
guém ia sair, que eu ia morrer 
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Uma violenta discussão en-
tre um casal divorciado que 
morava na mesma casa ter-
minou de maneira trágica no 
último sábado, com o pênis 
do homem sendo arrancado à 
dentadas. O caso aconteceu na 
cidade de Kitwe, na Zâmbia. 

As informações são do jornal 
Correio da Manhã. 

Segundo um porta-voz 
da polícia local, Mukupa 
Musonda encontrou um 
rato em seu quarto após re-
tornar bêbada de uma festa, 
e chamou seu ex-marido, 

que dormia no quarto ao 
lado, para ajudá-la a expul-
sá-lo. O homem, no entan-
to, se recusou a ajudá-la, o 
que desencadeou uma vio-
lenta discussão que termi-
nou com seu pênis sendo 
arrancado à dentadas. 

Mulher arranca pênis de ex-marido à dentadas 
durante discussão

junto com ela. Foi horrível. Eu, 
como mãe, não ia deixar ela so-
zinha ali. Achei que eu ia perder 
minha filha”, conta.

A garota de 16 anos foi levada 
para a maternidade de Carapina 
e, depois de receber alta, prestou 
depoimento no Plantão Especia-

lizado Da Mulher, em Vitória. O 
criminoso é suspeito de outros 
crimes e ainda não foi localizado 
pela Polícia Militar.

Homem é assassinado a pauladas 
dentro de casa

 Na tarde de ontem, um ho-
mem foi encontrado dentro de 
casa morto à pauladas. O caso 
aconteceu no bairro do Boquei-
rão, na Rua Bem Te Vi. 

Policiais estiveram no lo-
cal e acionaram a perícia da 

Policia Civil. Após os procedi-
mentos legais, o corpo foi en-
caminhado ao IML de Niterói. 
A identidade da vítima ainda 
não foi divulgada e o crime 
será investigado pela Delega-
cia Especializada.

Homem está internado com graves hemorragias 

Foto: Reprodução Facebook

Mãe é forçada a filmar filha grávida 
de 16 anos sendo espancada e 
estuprada pelo namorado
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Mãe foi forçada a gravar estupro da própria filha

Foto: Reprodução

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA – PMB DO MUNICIPIO DE BELFORD ROXO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO:

O Presidente Municipal do PMB do Município de Belford Roxo, 
no uso das atribuições previstas no artigo 32 do Estatuto, 
convoca os integrantes indicados no artigo 27 do mesmo Es-
tatuto, para se reunirem em convenção Municipal, no próximo 
dia 13 do mês de setembro do ano de 2020, no horário de 14h, 
endereço Rua Londres, 345– Heliópolis, Belford Roxo - RJ, 
26120-210, obedecendo às regras sanitária contra o corona-
virus, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
(I) Escolha dos candidatos do PMB do Município de Belford 
Roxo aos cargos de Prefeito e Vice Prefeito, nas eleições 
majoritárias do próximo dia 15 de novembro, (II) Escolha dos 
candidatos do PMB de Belford Roxo ao cargo de Vereador nas 
eleições proporcionais do próximo dia 15 de novembro, (III) 
Sorteio dos Respectivos números para candidatos a Vereador 
do PMB do Município de Belford Roxo para deliberar sobre 
propostas de coligações com outras agremiações partidárias 
para eleição majoritária; (V) Outros assuntos de interesse 
partidário e eleitoral. 

Belford Roxo, 03 de setembro de 2020.

_______________________ 

Antônio Augusto Cardoso Silva

Presidente do Partido da Mulher Brasileira no Município 
de Belford Roxo.



i d a d a n i a 
em dose tri-
pla: em par-
ceria com 
o Governo 
do Estado, 
a Prefeitura 
de Quei-
mados, por 
meio da 
S e c r e t a r i a 

Municipal de Direitos Huma-
nos e Promoção da Cidadania 
(SEMDHEPROC), inaugurou 
na manhã desta terça-feira (1), 
três equipamentos que garan-
tirão atendimento assistencial 
à população queimadense. 
São eles: um Núcleo de Aten-
dimento às Vítimas de Into-
lerância Religiosa (Navir), o 
Centro Comunitário de Defesa 
à Cidadania (CCDC) e o Centro 
de Erradicação e Prevenção ao 
Desaparecimento (CEPD).

Os novos equipamentos, 
que já estão à disposição da 
população, ficam localizados 

na sede da SEMDHEPROC e 
oferecem atendimento gratui-
to aos queimadenses, ofertan-
do serviços como acolhimen-
to às vítimas de intolerância 
religiosa com atendimento 
psicológico, assistencial e 
orientações jurídicas através 
do Navir; isenções para a reti-
rada de primeira e segunda via 
de documentos como carteira 
de identidade, certidão de ca-
samento e certidão de óbito, 
através do CCDC e acolhimen-
to à família de pessoas desapa-
recidas com atendimento jurí-
dico, psicológico e assistente 
social, através do CEPD.

Durante a cerimônia de 
inauguração, estiveram pre-
sentes a secretária de Estado 
de Desenvolvimento Social e 
Direitos Humanos, Cristiane 
Lamarão, o subsecretário de 
Promoção, Garantia e Defesa 
dos Direitos Humanos, Thia-
go Miranda, a coordenadora 
do Núcleo de Desaparecidos, 
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C
Foto: reprodução/ instagram

Jovita Belfort, a secretária mu-
nicipal de Direitos Humanos e 
Promoção da Cidadania, Fabiana 
Portes e o secretário de Conser-
vação e Serviços Públicos, Rogé-
rio Brandi.

Para Cláudia Melo, de 47 
anos, mãe do Rodrigo de Melo 
e Silva, desaparecido há 13 
anos, o Centro de Erradicação 
e Prevenção ao Desapareci-
mento é uma grande conquis-
ta. "O espaço vai facilitar muito 
a nossa vida, antes tínhamos 

que ir para o centro do Rio para 
receber atendimento e apoio, 
agora temos a oportunidade 
de receber esse suporte mais 
perto de casa. Não é fácil pas-
sar por essa situação, o apoio 
psicológico é muito importan-
te e é gratificante encontrar 
assistência dentro do municí-
pio”, afirmou Cláudia.

Para a secretária municipal 
de Direitos Humanos e Pro-
moção da Cidadania, Fabiana  
Portes, os equipamentos inau-

gurados trarão muitos benefí-
cios à população. “Essa inau-
guração é fruto de um trabalho 
árduo de todos os funcionários 
da Secretaria, que lutaram para 
oferecer um atendimento de 
qualidade à população. Ofer-
tar apoio jurídico e psicológico 
pra quem sofre não só com a 
intolerância religiosa, como 
também aos familiares de pes-
soas desaparecidas é ofertar 
cidadania para essas pessoas”, 
comemorou a gestora.

Queimados inaugura Centro 
de Defesa à Cidadania e núcleo 
para vítimas de intolerância 

Entre os serviços ofertados estão apoio jurídico, social e psicológico, além de emissão de documentos como certidão de nascimento, RG e carteira de trabalho
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O Ministério Público do Rio 
de Janeiro (MPRJ) está investi-
gando a eleição para a Comissão 
de Ética dos Conselhos Tutela-
res do Município do Rio.

Segundo denúncias apresen-
tadas aos promotores, a votação 
foi fraudada com o objetivo de 
ampliar o domínio da Igreja Uni-
versal no órgão -- responsável 
por garantir os direitos de crian-
ças e adolescentes na cidade.

A Prefeitura do Rio afirma que 
o Conselho Tutelar é um órgão 
independente e autônomo, mas 
em fevereiro deste ano criou na 
estrutura do Poder Executivo 
Municipal a Coordenadoria de 
Apoio aos Conselhos Tutelares e 
nomeou para o cargo um mem-
bro da Universal, igreja da qual o 
prefeito Marcelo Crivella (Repu-
blicanos) é bispo licenciado.

O escolhido foi Ahlefeld 
Marynoni Fernandes, um ex-
-conselheiro afastado do cargo 
por suspeita de corrupção. Ele 
foi impedido de participar das 

últimas eleições, por recomen-
dação do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA), órgão 
responsável por formular e deli-
berar políticas públicas relativas 
a crianças e adolescentes.

Conhecido como Rolifid, ele 
é integrante do grupo de What-
sapp ‘Guardiões do Crivella’, que 
monitora o esquema montado 
com funcionários da prefeitura 
para fazer plantão na porta dos 
hospitais municipais do Rio, 
com o objetivo de atrapalhar re-
portagens e impedir que a popu-
lação fale e denuncie problemas 
na área da Saúde.

Comissão de Ética
A eleição para a Comissão de 

Ética dos Conselhos Tutelares 
foi realizada em janeiro de 2020 
e elegeu cinco membros, todos 
evangélicos.

Segundo outros conse-
lheiros, o grupo passou a 
perseguir trabalhadores que 

MPRJ investiga eleição da Comissão de Ética 
dos Conselhos Tutelares do Rio; denúncias 
apontam interferência da Igreja Universal

A profissão foi homenageada a partir das 18h desta terça (1) por meio da parceria entre Prefeitura e Conselho Regional de Educação Física

seguem outras religiões, além 
de desvirtuar a função dos 
conselhos tutelares.

"O projeto de poder deles 
é ideológico, mas também é 
eleitoreiro. E a tomada da Co-
missão de Ética é o mecanis-
mo que eles têm para poder 
eliminar e afastar os adversá-
rios, ou quem pensa diferen-
te", comentou um conselheiro.

Ainda no fim de 2019, antes 

mesmo da eleição que escolheu 
os membros de cada um dos con-
selhos, a Igreja Universal publicou 
em seu portal o artigo "Conselho 
Tutelar: é nosso dever participar".

Mudança nas regras da eleição
O decreto que regulamenta a 

Comissão de Ética dos CTs diz que 
os membros "serão escolhidos por 
maioria simples, em assembleia 
dos conselheiros tutelares reunida 
com, no mínimo, metade do nú-

mero de membros, tendo manda-
to de três anos".

Segundo as denúncias apura-
das pelo G1, os conselheiros liga-
dos à Igreja Universal se uniram e 
escolheram quais seriam os elei-
tos. O objetivo seria formar um 
grupo com a mesma orientação 
política e religiosa, com foco na 
manutenção do eleitorado do pre-
feito Marcelo Crivella e dos verea-
dores da base do governo.



Lançamento Foto: Divulgação

uando olhamos 
para todas as 
mulheres, per-
cebemos como 
são diferentes, 
mas ao mes-
mo tempo tão 
iguais: guerrei-
ras, empode-

radas, suaves e gentis. Para 
falar e homenagear todas es-

sas mulheres,  Dani Coimbra 
e Preto Jóia lançam, no pró-
ximo dia 08/09, terça-feira, 
pelo YouTube, a música "MA-
RIA" (autores Preto Jóia e Ba-
dico de Paula).

Tendo como fundo musical 
a Urca e recantos da cidade ma-
ravilhosa, a música chega como 
um hino em um  momento em 
que tantas mulheres têm sofri-

Maria - uma homenagem 
às mulheres

do com a pandemia, mas tam-
bém como uma chamada para o 
próximo Carnaval.

Dani Coimbra é vocalista do 
Bloco Empolga às 9 e canta há 20 

anos, emprestando sua voz visce-
ral à  MPB e  ao samba. Atualmen-
te, em carreira solo, tem um single 
inédito já pronto e se prepara para 
gravar um novo EP. Preto Jóia, um 

dos símbolos do Carnaval carioca, 
é compositor e intérprete da Im-
peratriz Leopoldinense.

Pelo YouTube: youtube.
com/LyDannie ou YouTube.

CCulturando ulturando 

Q
DA REDAÇÃO contato@jornalpovo.com.br

 Para falar e homenagear todas essas mulheres,  Dani Coimbra e Preto Jóia lançam, no próximo dia 08/09, terça-feira, pelo YouTube
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ou contar um pouquinho sobre mim, sou 
Juliana De Lima Ribeiro, tenho 33 anos, de 

São Paulo, Capital,  solteira, sem filhos ain-
da. Sou filha única, adoro dançar e assim que 

acabar a Pandemia, quero curtir uma balada. 
Adoro ir a praia, o mar me acalma, o som das 

ondas me traz muita paz.
 Sou santista desde pequena, tudo começou 

quando eu ganhei uma camiseta com a mascote do time 🐳  
Pra mim será uma honra representar o meu time de cora-

ção no concurso Musa do Brasileirão, sou apaixonada pelo 
Peixe. Eu já estou muito feliz por ser a Gata Oficial do San-
tos, e ser Musa do Santos será a realização de um grande 
sonho. Amo o meu time

TavaresV
Marques
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RibeiroJuliana

HTTPS://WWW.MUSADOBRASILEIRAO.COM/
CANDIDATA/JULIANA.DE.LIMA.RIBEIRO

Para votar em Juliana, basta acessar o link e 
clicar em curtir abaixo da foto principal:
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a t a c a n t e 
Neymar é 
um dos três 
j o g a d o r e s 
do Paris 
S aint-G er-
main que 
testou posi-
tivo para o 
coronavírus. 

O brasi-
leiro chegou a Ibiza na quin-
ta-feira da semana passada, 
começou a se sentir mal no 
sábado e retornou a Paris no 
domingo. O jogador se encon-
tra bem no momento.

O pai de Neymar e o filho do 
atacante, Davi Lucca, também 
foram infectados. O único assinto-
mático foi o menino de nove anos.
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O
Mais cedo nesta quarta, o 

PSG tinha revelado que três 
jogadores do elenco foram in-
fectados, um dia antes da rea-
presentação para a temporada 
2020/21. Antes da confirmação 
do ge, o jornal "L´Equipe" no-
ticiou que seriam Neymar, Di 
María e Paredes.

“Três jogadores do PSG de-
ram positivo no teste Sars CoV2 
e estão sujeitos ao protocolo 
de saúde apropriado. Todos os 
jogadores e funcionários conti-
nuarão a realizar testes nos pró-
ximos dias”, diz o comunicado 
do clube de Paris.

De acordo com o protoco-
lo sanitário da Liga de Fute-
bol Profissional da França 
(LFP) em vigor, os jogadores 

Neymar é um dos três 
casos de coronavírus 
confirmados no PSG

Foto: Alain Jocard/AFP

O pai de Neymar e o filho do atacante, Davi Lucca, também foram infectados

com resultado positivo de-
vem permanecer em quaren-
tena por 14 dias.

Por conta disso, esses joga-
dores ficarão fora da partida de 
estreia do PSG no Campeonato 
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Francês , contra o Lens, no dia 
10 de setembro.

O protocolo em vigor estabe-
lece ainda que a partir de quatro 
casos detectados em oito dias con-
secutivos (entre jogadores e comis-

são técnica), não são mais permiti-
dos treinos coletivos, o que pode 
levar ao adiamento de partidas.

Após o duelo com o Lens, o PSG 
recebe em casa o Olympique de 
Marselha, no dia 13 de setembro.


