
VICE PRESIDENTE: Luiz Guedes                                                                      

Polícia

Violência

Cuidador suspeito de estuprar e asfixiar Cuidador suspeito de estuprar e asfixiar 
cozinheira na Freguesia é indiciado por cozinheira na Freguesia é indiciado por 
homicídio qualificado com motivo torpehomicídio qualificado com motivo torpe

ESPORTES

Pág 8

GATAGATA  DODO

Pág 7

R$1

jornalpovo.com.br

SEXTA-FEIRA 04 DE 
SETEMBRO DE 2020 
ANO V -Nº2551

O POVOO POVO
É NOSSO!É NOSSO!

NataliaNatalia Nascimento

Flamengo se encontra 
em nova formação e 
tem melhor atuação sob 
o comando de Dome

Câmara do Rio Câmara do Rio 
rejeita abertura rejeita abertura 
de processo de de processo de 
impeachment impeachment 
contra contra CrivellaCrivella

Pág 5

PEDIDO BARRADO

BELEZA DO RIOBELEZA DO RIO

O PEDIDO DE ABERTURA DO PROCESSO DE IMPEACHMENT FOI PROTOCOLADO  PELA DEPUTADA RENATA SOUZA (PSOL)PELA DEPUTADA RENATA SOUZA (PSOL)  COMO REPOSTA À DENÚNCIA VEICULADA PELA TV GLOBOPELA TV GLOBO

Conheça a musa e flamenguista

POLÍCIA

SAÚDE

Pág 5

Pág 2

Flordelis atraía 
frequentadores de 
igreja para fazer sexo, 
revela testemunha

Coronavírus leva em 
média 30 dias para 
desaparecer do corpo, 
mostra estudo italiano

Pág 7

Pág 4



POLÍTICA2

INFORMAÇÕES DE NOTÍCIAS DO POVO
TEL: 3589- 5684             96445-2041TEL: 3589- 5684             96445-2041

Expediente

CNPJ: 18.504.042/0001-25
Av. Graça Aranha, nº 206, sala 301

Email: contato@jornalpovo.com.br

PROJETO GRÁFICO/DIAGRAMAÇÃO: Renato Ferreira 
COSELHO EDITORIAL: Rogério Sant'Ana/Antônio Elias Filho/Ernesto da Sialva
DIRETOR DE MÍDIAS: Danilo Santos
DIRETOR DE MARKETING: Antônio Elias Filho

PRESIDENTE: ROGÉRIO SANT'ANA

WWW.JORNALPOVO.ONLINE

VICE PRESIDENTE: LUIZ GUEDES

Sexta-Feira 04 de Setembro de 2020 

3.159.096 3.961.502 106.678 226.800
16.217122.941

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCovid-19 Foto: Vincenzo Pinto/AFP

m estudo 
i t a l i a n o 
p u b l i c a d o 
no "British 
M e d i c a l 
J o u r n a l " 
nesta quin-
ta-feira (3) 
sugere que 
p a c i e n t e s 
da Covid-19 

realizem novos testes do tipo 
RT-PCR quatro semanas ou 
mais após o primeiro resultado 
positivo, ou 36 dias após os pri-
meiros sintomas, já que o vírus 
pode levar em média 30 dias 
para desaparecer do corpo.

U
O objetivo dos testes sema-

nas após o primeiro resultado 
positivo é minimizar o risco de 
que pacientes que ainda tenham 
vírus no corpo, mas que sejam 
considerados recuperados ou 
que não tenham sintomas, in-
fectem outras pessoas.

Os cientistas acompanha-
ram o progresso de 4.538 pa-
cientes da Covid-19 na região 
de Emilia-Romagna, na Itália, 
todos com teste positivo entre 
26 de fevereiro e 22 de abril, 
período de pico da pandemia 
no país europeu.

Cada paciente sobrevivente - 
428 pessoas do grupo morreram 

Coronavírus leva em média 
30 dias para desaparecer do 
corpo, mostra estudo italiano

Freira é submetida a um exame de temperatura corporal no Vaticano

Seis meses e uma sema-
na foi o tempo que o Brasil 
levou para somar 4 milhões 
de pessoas infectadas pelo 
novo coronavírus. A marca 
foi registrada nesta quarta-
-feira, 2, com a contabiliza-
ção de 48.632 novos casos 
nas últimas 24 horas, segun-
do levantamento feito por 
Estadão, G1, O Globo, Extra, 
Folha e UOL junto às secreta-
rias estaduais de Saúde. Em 
relação às mortes, a média 

diária vinha caindo, mas re-
gistrou pequeno aumento e 
ficou em 878, referente aos 
sete dias anteriores. Ao todo, 
123.899 brasileiros morreram 
em decorrência da covid-19 e 
4.001.422 se contaminaram.

Nas últimas 24 horas, 1.218 
novos óbitos foram acresci-
dos ao número total, e o País 
segue como o segundo mais 
afetado do mundo em termos 
de casos e mortes, atrás dos 
Estados Unidos. O balanço 

Brasil soma 4 milhões de infectados 
pelo novo coronavírus

mais recente do Ministério da 
Saúde, divulgado no fim da 
tarde desta quarta-feira, mos-
tra que 3.210.405 pessoas se 
recuperaram da covid-19 e ou-
tras 663.680 ainda estão em 
acompanhamento.

Um cenário de queda em 
relação a casos e mortes tem 
sido visto no Brasil como um 
todo, e até mesmo a taxa de 
contágio diminuiu pela se-
gunda vez desde abril. Porém, 
esses indícios promissores 
ocorrem só agora, depois de 
mais de um semestre de pan-
demia no País, ao custo de 4 
milhões de casos e mais de 

120 mil mortes. Isso é reflexo da 
ação descoordenada de respos-
ta à covid-19, avalia o infectolo-
gista Evaldo Stanislau de Araú-
jo, do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da USP.

"Enquanto outros países le-
varam mais a sério e consegui-
ram diminuir número de casos 
e circulação do vírus com lo-
ckdown, por exemplo, a gente 
teve sucessivos exemplos de 
uma sabotagem das recomen-
dações de medidas de conten-
ção não farmacológicas, até de 
quem está no poder", diz o mé-
dico, que é membro da diretoria 
da Sociedade Paulista de Infec-

tologia (SPI). Ele observa que o 
fato de o Brasil ter adotado uma 
política muito heterogênea de 
enfrentamento, "quem ganhou 
corpo foi o vírus" e o resultado 
foi a pandemia crescendo.

O que também permite en-
tender o crescente aumento de 
casos no País é a forma como o 
vírus se espalhou, começando 
pelos grandes centros urbanos 
e depois se dirigindo ao interior 
dos Estados. "Causou um des-
compasso. Enquanto tem re-
giões metropolitanas caindo e 
regiões do interior crescendo, o 
total ainda é de crescimento de 
casos", afirma Araújo.

- foi retestado três vezes durante 
o estudo: 15 dias após o primeiro 
teste RT-PCR positivo; 14 dias após 
o segundo resultado positivo; e 9 
dias após o terceiro positivo.

Diante dos resultados, a pes-
quisa alerta que a ciência ainda 

não sabe o quão infeccioso o pa-
ciente de coronavírus pode ser 
durante a fase de recuperação.

Falso negativo
Ao testar os pacientes di-

versas vezes durante a fase de 

recuperação, os cientistas ob-
servaram que a taxa de testes 
com resultados falsos nega-
tivos é relativamente alta no 
início infecção da Covid-19, 
ocorrendo em um falso nega-
tivo a cada cinco testes.
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governo apre-
sentou nesta 
quinta-feira 
(3) a proposta 
de reforma 
administra-
tiva, com o 
objetivo de 
alterar as re-
gras para os 
futuros ser-

vidores dos poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário da União, 
estados e municípios.

A reforma administrativa 
ainda precisa ser analisada e 
aprovada pela Câmara e pelo Se-
nado para virar lei. Por se tratar 
de uma proposta de emenda à 
Constituição (PEC), precisa ser 
aprovada por três quintos dos 
parlamentares de cada Casa.

Veja os principais pontos 
da reforma:

Para quem vale a reforma

O
A proposta do governo vale 

para futuros servidores dos 
poderes Executivo, Legislati-
vo e Judiciário da União, esta-
dos e municípios.

Ou seja, as mudanças propostas 
pelo governo não atingem os atuais 
servidores e mesmo aqueles que 
entrarem no serviço público antes 
da aprovação da reforma. Também 
não altera a estabilidade nem os 
vencimentos desses servidores.

Além disso, a proposta do 
governo prevê que a reforma 
não vai atingir:

parlamentares
magistrados (juízes, desem-

bargadores, ministros dos tribu-
nais superiores)

promotores e procuradores
militares
De acordo com o governo, es-

ses são membros de poderes e 
têm regras diferentes dos servido-
res comuns.

A proposta de reforma ad-
ministrativa, enviada pelo 
governo ao Congresso nesta 
quinta-feira (3), abrange futu-
ros servidores públicos dos 
poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário da União, estados 
e municípios. Não afetará os 
atuais servidores.

O texto não vale para par-
lamentares, magistrados e 
promotores. De acordo com o 
governo, esses são membros 
de poderes e têm regras dife-
rentes dos demais servidores. 
A reforma também não valerá 
para militares, que estão sujei-
tos a normas distintas.

Os detalhes da reforma fo-
ram apresentados em entre-
vista coletiva no Ministério 
da Economia.

"No Judiciário, os membros 
do poder são os que integram 
a magistratura — juízes, de-
sembargadores, ministros dos 
tribunais superiores. No Mi-
nistério Público, são os promo-
tores, procuradores. No Legis-
lativo, são os parlamentares. 
Esses são membros do poder 
que são regidos por estatuto 
próprio. O que estamos apre-
sentado na PEC é o que é apli-

cado a servidores dos poderes 
executivos, legislativos, Judi-
ciário da União, estados e mu-
nicípios", afirmou o secretário-
-adjunto de Desburocratização 
do Ministério da Economia, 
Gleisson Rubin.

Ele afirmou que o texto não 
se aplicará a membros de ou-
tros poderes porque as regras, 
nesses casos, não podem ser 
definidas pelo governo federal.

"Não se estende aos mem-
bros de outros poderes, pois 
chefe do Poder Executivo 
não pode propor normas de 
organizações de outros po-
deres. Magistrados, parla-
mentares, não estão no esco-
po da proposta que estamos 

Auxílio Emergencial: governo define regras e restringe 
quem pode receber as novas parcelas de R$ 300

Reforma administrativa abrange Executivo, Legislativo 
e Judiciário de estados, União e municípios

A Medida Provisória com as 
regras do pagamento da pror-
rogação Auxílio Emergencial 
foi publicada no "Diário Oficial 
da União" desta quinta-feira 
(3). O texto proíbe que alguns 
dependentes recebam o be-
nefício. Detentos em regime 
fechado e residentes no exte-
rior - que chegaram a receber 
parcelas de R$ 600 antes de 
serem excluídos do programa 
- também não terão direito.

A prorrogação por mais 4 
meses no valor de R$ 300 foi 
anunciada na terça-feira (1) pelo 
presidente Jair Bolsonaro. A MP 
provisória desta quinta define 
as quatro parcelas extras como 
auxílio emergencial residual.

Não irão receber novas 
parcelas

A MP estabelece que não irá 
receber as novas parcelas quem:

Conseguiu emprego formal 
após o recebimento do Auxílio 
Emergencial

Recebeu benefício previ-
denciário, seguro-desemprego 
ou programa de transferência 
de renda federal após o recebi-
mento de Auxílio Emergencial 
(exceto Bolsa Família)

Tem renda mensal acima de 
meio salário mínimo por pessoa 
e renda familiar mensal total 

acima de três salários mínimos
Mora no exterior
Recebeu em 2019 rendimen-

tos tributáveis acima de R$ 
28.559,70

Tinha em 31 de dezembro de 
2019 a posse ou a propriedades 
de bens ou direitos no valor to-
tal superior a R$ 300 mil reais

No ano de 2019 recebeu 
rendimentos isentos não tribu-
táveis ou tributados exclusiva-
mente na fonte cuja soma seja 
superior a R$ 40 mil

Tenha sido declarado como 
dependente no Imposto de 
Renda de alguém que se enqua-
dre nas hipóteses dos itens 5, 6 
ou 7 acima

Esteja preso em regime fe-
chado

Tenha menos de 18 anos, 
exceto em caso de mães adoles-
centes

Possua indicativo de óbito 
nas bases de dados do governo 
federal

Como receber?
O texto estabelece também 

que quem já é beneficiário do 
Auxílio Emergencial não vai 
precisar requerer o pagamento 
das novas parcelas – elas serão 
pagas independentemente do 
requerimento, desde que o be-
neficiário atenda aos critérios.

Reforma administrativa:

Foto: Reprodução/Youtube

trazendo aqui. Eventual in-
clusão deles depende de que 
cada poder faça uma propos-
ta, ou que a nossa proposta 
seja ampliada. Essa é uma 
decisão do Congresso Nacio-
nal", disse Rubin.

A reforma administrativa foi 
enviada ao Congresso em for-
ma da proposta de emenda à 
Constituição (PEC). Para virar 
lei, de fato, precisará ser apro-
vada em dois turnos de votação 
por três quintos dos parlamen-
tares de Câmara e Senado.

Dentro do governo, em espe-
cial na equipe econômica, a re-
forma é vista como uma medi-
da essencial para modernizar a 
máquina pública e cortar gastos.

Entenda a reforma administrativa 
enviada pelo governo

Reforma administrativa: governo propõe fim da estabilidade para parte de novos servidores

Estabilidade
A proposta enviada pelo go-

verno acaba com a estabilidade 
de parte dos futuros servidores .

Hoje, a regra geral é que 
todo servidor público é está-
vel no cargo. Só pode ser de-
mitido se for condenado sem 
mais possibilidade de recur-
so na Justiça ou se cometer 
infração disciplinar. Para os 
atuais servidores, essa regra 
continuará valendo.

Pela proposta do governo, a 
estabilidade passa a ser garan-
tida apenas para servidores das 
chamadas carreiras típicas de 
Estado, que só existem na ad-
ministração pública, e que hoje 
incluem carreiras como as de 
auditor da Receita, diplomata e 
técnico do Banco Central;

Uma lei a ser enviada pos-
teriormente listará quais serão 
essas carreiras que vão manter a 
estabilidade.

Fim do Regime Único
A proposta prevê o fim do 

chamado "Regime Jurídico Úni-
co", que regula a relação entre os 
servidores e o poder público.

Isso significa que, ao invés 
de uma, passarão a coexistir 
diferentes regras para tipos 
diferentes de servidores pú-
blicos, a depender da ativi-
dade exercida. A proposta 
cria cinco grupos distintos 
de servidores.
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Câmara de 
Vereadores 
rejeitou a 
abertura do 
processo de 
i m p e a c h -
ment contra 
o prefeito 
do Rio, Mar-
celo Crivella 
(Republica-
nos) , nesta 

quinta-feira. A sessão começou 
às 15h e, por volta das 19h, hou-
ve a votação. Ao todo, foram 
25 votos contra e 23 a favor da 
abertura do rito. 

A sessão durou quase 4 
horas, com parte da Casa 
presencialmente, e a maioria 
dos parlamentares remota-
mente por conta da pande-
mia de covid-19.

O pedido de abertura do 
processo de impeachment foi 
protocolado pela deputada 
estadual Renata Souza (PSOL) 
como reposta à denúncia vei-
culada pela TV Globo, de que 
grupos organizados de servi-
dores municipais são pagos 
pela prefeitura para constran-
ger o trabalho da imprensa na 
porta das unidades de saúde 
do município e impedir que 
a população dê entrevistas. O 

A
grupo ficou conhecido como 
'Guardiões do Crivella'.

A votação foi por maioria 
simples de votos. No total, 50 
vereadores estavam aptos a 
votar. A exceção ficou por con-
ta do presidente da Casa, Jorge 
Felippe (DEM), que estaria na 
linha sucessória para assumir a 
prefeitura, caso Crivella tivesse 
o mandato cassado.

Votaram contra a abertura 
do processo de impeachment: 

Alexandre Isquierdo (DEM)
Carlos Bolsonaro (Republi-

canos)
Dr. Carlos Eduardo (PODE)
Dr. Gilberto (PTC)
Dr. Jairinho (SD)
Dr. João Ricardo (PSC)
Dr. Jorge Manaia (PP)
Eliseu Kessler (PSD)
Fátima da Solidariedade 

(SD)
Felipe Michel (PP)
Inaldo Silva (Republicanos)
Jair da Mendes Gomes 

(PROS)
João Mendes de Jesus (Re-

publicanos)
Leandro Lyra (Republica-

nos)
Major Elitusalem (PSC)
Marcelino D'Almeida (PP)
Marcelo Sicilliano (PP)
Marcelo Arar (PTB)

O afastamento por enquanto 
temporário de Wilson Witzel (PSC) 
do cargo de governador do Rio de 
Janeiro — o sexto a ser investigado 
por corrupção nos últimos anos — 
repercutiu em grandes veículos de 
imprensa ao redor do mundo.

“Governador do Rio suspenso 
em meio a uma investigação cada 
vez maior de corrupção envolven-
do a resposta do Brasil à pande-
mia”, publicou o jornal americano 
The Washington Post nesta sexta-
-feira, 28. O periódico descreveu a 
política sanitária do estado do Rio 
de Janeiro frente à Covid-19, moti-
vo pelo qual Witzel é investigado, 
como “desastrosamente caótica”: 
o estado tem, ao todo, uma con-
taminação a cada 80 habitantes e 
uma morte a cada 1.080.

A pandemia, acrescentou o 
jornal americano, se tornou uma 
“mina de ouro para vigaristas e 
fraudadores” no Brasil, referen-

ciando alguns casos sob inves-
tigação — dentre eles a compra 
de respiradores pelo governo do 
Amazonas em uma loja de vinhos 
— e ressaltando a “longa e notória 
história de corrupção” do país.

“Originalmente alinhado com 
Bolsonaro, Witzel tornou-se um 
crítico cada vez mais vocal do pre-
sidente de direita e era amplamen-
te visto como um possível rival 

Maia diz que Rio de Janeiro escolheu
 governadores de forma 'errada' desde 1998

Imprensa internacional repercute afastamento 
de Witzel do governo do Rio 
  O presidente da Câmara 

dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), afirmou que o Rio 
de Janeiro escolheu governa-
dores de forma "errada" desde 
1998. Nesta quarta-feira, o Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ) 
decidiu manter o governador 
Wilson Witzel (PSC) afastado do 
cargo. Como ele, todos os gover-
nadores eleitos no Estado desde 
a reta final da ditadura ainda vi-
vos enfrentam ou enfrentaram 
processos na Justiça.

"Esperar que a gente possa 
escolher bem no Rio de Janeiro. 
O Rio escolheu mal, escolheu 
de forma errada, do meu pon-
to de vista. Todo o ciclo de 98 
para frente gerou o resultado de 
hoje, infelizmente. Não que os 
governadores não tenham ten-
tado melhorar, mas decisões er-
radas geram impactos 20 anos 
depois, 22 anos depois no nosso 

Estado. Vamos torcer para co-
locar um gestor que tenha con-
dições de governar bem o Rio", 
disse durante live promovida 
pela Apex Partners.

Questionado sobre a refor-
ma tributária, Maia voltou a 
criticar a criação de um impos-
to sobre transações digitais 
nos moldes da Contribuição 
Provisória sobre Movimen-
tação Financeira (CPMF). Se-
gundo ele, a discussão sobre o 
tema vai na contramão do que 
outros países analisam.

"Essa questão do imposto 
digital nada mais é do que uma 
CPMF", disse. "O que a gente 
quer fazer é botar um nome 
bonito para botar um bicho feio 
por trás. Quando o governo en-
caminhar a proposta você vai 
ler e falar 'poxa vida, meu im-
posto digital nada mais é do que 
uma CPMF. Fui enganado'."

Publicação do  jornal argentino La Nación

para a eleição de 2022”, lembrou o 
veículo britânico.

“O governador classificou sua 
remoção como um ‘circo’ de mo-
tivação política, liderado por um 
promotor público [procurador-
-geral da República, Augusto Aras] 
com ligações com a família Bolso-
naro e baseado em falso testemu-
nho de seu ex-secretário de saúde 
[Edmar Santos]”, concluiu.

Câmara do Rio rejeita 
abertura de processo de 
impeachment contra Crivella

A maioria dos vereadores votou remotamente, em videoconferência

Professor Adalmir (PP)
Renato Moura (Patriota)
Rocal (PSD)
Tania Bastos (Republicanos)
Vera Lins (PP)
Zico (Republicanos)
Zico Bacana (PODE)
Votaram a favor:
Atila A. Nunes (DEM)
Babá (PSOL)
Carlo Caiado (DEM)
Cesar Maia (DEM)
Dr. Marcos Paulo (PSOL)
Fernando William (PDT)
Italo Ciba (Avante)
Jones Moura (PSD)
Leonel Brizola (PSOL)
Luciana Novaes (PT)
Luiz Carlos Ramos Filho 

(PMN)
Paulo Messina (MDB)
Paulo Pinheiro (PSOL)
Prof Celio Luparelli (DEM)
Rafael Aloisio Freitas (Cidadania)

Reimont (PT)
Renato Cinco (PSOL)
Rosa Fernandes (PSC)
Tarcísio Motta (PSOL)
Teresa Bergher (Cidadania)
Veronica Costa (DEM)
Wellington Dias (PDT)
Willian Coelho (DC)
Os vereadores Junior da Lu-

cinha (PL) e Thiago K Ribeiro 
(DEM) não estavam presentes 
na plenária e não votaram,. O 
presidente Casa, Jorge Felippe 
(DEM), não votou porque esta-
va impedido para votação. 

Após a sessão, parlamenta-
res se manifestaram sobre o re-
sultado da votação.

"Por 25 a 23, a Câmara de 
Vereadores escreveu mais um 
triste capítulo na história do 
Rio e abafou o impeachment 
do Crivella, apresentado pela 
deputada Renata Souza. A cida-

de tá ruindo, o carioca tá enver-
gonhado e desesperado com a 
milícia de crachá do prefeito. E 
25 vereadores não tão nem aí", 
escreveu o vereador Tarcísio 
Motta (PSOL). 

Crivella diz que segue deba-
tendo iniciativas com transpa-
rência junto à Câmara

Após a votação, o prefeito 
Marcelo Crivella comentou o 
resultado por meio de nota. 

"A Prefeitura do Rio segue 
trabalhando, tendo o inte-
resse público como foco — e, 
por isso mesmo, debatendo 
as iniciativas com transpa-
rência junto à Câmara Mu-
nicipal e seus vereadores, 
representantes diretos da 
população", disse. 

Em outro trecho o prefeito 
diz que é  "necessário levar ao 
público a informação correta". 
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Delegacia de 
Homicídios 
da Capital 
(DHC) indi-
ciou o cuida-
dor Cláudio 
André Silva 
A n t ô n i o , 
suspeito de 
matar por 
asfixia a co-
zinheira Gil-

mara de Almeida da Silva, de 45 
anos, por homicídio qualificado 
por motivo torpe. Ela foi espan-
cada, estuprada e estrangulada 
no último dia 30 de julho na re-
sidência onde os dois trabalha-
vam, na Freguesia, na Zona Oes-
te do Rio. Cláudio André, de 40 
anos, foi preso temporariamente 
no dia 4 de agosto.

Os investigadores apuraram 
que o motivo do crime foram 
desavenças entre os dois no 
trabalho, e descobriram contra-

dições nos depoimentos pres-
tados por Cláudio. Também 
confirmaram, com imagens de 
segurança, que não houve en-
trada de pessoas estranhas na 
residência nos momentos que 
antecederam o crime.

A perícia encontrou vestígios 
de sêmen no lençol do quarto 
de Gilmara, e uma máscara de 
rosto semelhante a que Cláudio 
usava, reconhecida pela mulher. 
O laudo do Instituto Médico-Le-
gal (IML) constatou que a vítima 
sofreu abuso sexual antes de ser 
morta. Além disso, seu corpo 
estava repleto de hematomas. A 
polícia confirmou que a cozinhei-
ra foi agredida.

Relembre o caso
Gilmara deu entrada no Hos-

pital Federal Cardoso Fontes, 
após ser levada pelos dois filhos 
e pelo cuidador de seus patrões, 
um casal de idosos. No entanto, 
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ela não resistiu aos ferimentos. O 
atestado de óbito revelou que a mu-
lher foi morta por asfixia mecânica. 
Os filhos dos patrões só disseram 
aos parentes de Gilmara que a mu-
lher havia sido encontrada caída na 
lavanderia da casa.

— Antes do crime, ela me ligou 
para combinar que o meu ma-
rido iria colocar a televisão dela 
no sábado. Ela estava muito fe-
lIz pelos armários, por ser avó. O 
meu irmão iria pintar o quarto e, 
no dia, ainda perguntei sobre os 
patrões — recordou-se Maria San-
tos de Almeida Silva, de 53 anos, 
irmã mais velha da vítima. — Nós 

nos falamos por 30 minutos. Na-
quele dia, ela ainda me falou que 
havia tirado fotos da perna da pa-
troa dela porque esse cuidador a 
estava maltratando. Uma vez, du-
rante um curativo, ele chegou a 
tirar sangue da perna dela. Como 
minha irmã a amava muito, bri-
gou com ele pela situação. Ela se 
sentia incomodada.

Segundo ela, minutos após a 
ligação recebeu um telefonema 
de filhos do patrões avisando 
que Gilmara havia caído e batido 
a cabeça no chão.

Gilmara começou a trabalhar na 
casa no fim do ano passado, após 

ser indicada por um parente, que 
fazia serviços de motorista para a a 
família dos patrões. Ela cozinhava e 
fazia a limpeza do imóvel.

Há dois meses, um cuidador, 
contratado pelos filhos do casal de 
idosos, começou a trabalhar na casa. 
A universitária Michelle de Almei-
da, de 24 anos, conta que ele e sua 
mãe tiveram desentendimentos.

— Ela contava que ele era uma 
pessoa difícil, mexia nas coisas dos 
patrões, reclamava dela para os 
filhos do casal. Nem os idosos gos-
tavam dele. Minha mãe dizia que 
parecia que ele tentava prejudicá-la 
para que ela fosse demitida.

Cuidador suspeito de estuprar e asfixiar 
cozinheira na Freguesia é indiciado por 
homicídio qualificado com motivo torpe

Cozinheira foi encontrada morta no trabalho

Rayssa Christine Machado 
de Carvalho Sarpi, a jovem de 18 
anos filmada enquanto era tortu-
rada por traficantes da favela Faz 
Quem Quer, em Rocha Miranda, 
na Zona Norte do Rio, na madru-
gada do dia 20, morreu na última 
sexta-feira. Segundo o delegado 
Marcus Antônio Neves, titular da 
40ª DP (Honório Gurgel), uma 
das hipóteses é a de que ela tenha 
sido agredida por ter se envolvido 
amorosamente com um PM.

A polícia identificou quatro cri-
minosos envolvidos na tortura, 
um deles apontado como gerente 
do tráfico na comunidade. Ainda 
esta semana, eles devem ter man-
dados de prisão expedidos pelos 
crimes de tortura seguida de mor-
te e de associação para o tráfico.

Rayssa foi encontrada muito 
ferida por um tio, às 8h do dia 20, 
na Rua Paula Viana, onde fica um 
dos acessos à Faz Quem Quer. Na 
noite anterior, uma sexta-feira, 
ela havia saído da casa onde mo-
rava com a mãe, o padrasto e os 
irmãos rumo a um baile funk na 
favela. Lá, acabaria brutalmente 
agredida. A filmagem que mos-
tra a sessão de espancamento foi 
compartilhada inúmeras vezes 
em redes sociais.

— Achei a Rayssa com os olhos 
inchados, cheia de hematomas 
na cabeça e pelo corpo todo. Ela 
parecia desnorteada. Chegaram a 
cortar o couro cabeludo dela para 
escrever a sigla de uma facção — 
contou o tio, emocionado: — Ago-
ra a gente só quer justiça.

De imediato, com a ajuda de 
bombeiros, o parente condu-
ziu Rayssa ao Hospital Carlos 
Chagas, em Marechal Hermes. 
A assessoria da Secretaria esta-
dual de Saúde informou que a 
jovem passou por tomografia 
computadorizada e radiogra-
fia na mão esquerda. Como os 
exames não apresentaram al-
teração ou fratura, ela recebeu 
suturas e curativos. Após ficar 
em observação por algumas 
horas, teve alta.

Ao longo da semana, Rayssa 
seguiu sentindo muitas dores, 
inclusive na cabeça. Na manhã 
de sexta, seis dias após as agres-
sões, os sintomas pioraram. À 
noite, ela foi levada novamente 
ao Carlos Chagas, onde — ainda 
de acordo com a Secretaria de 
Saúde — já chegou em parada 
cardiorrespiratória. Ela foi enter-
rada na tarde do último domin-
go, no Cemitério do Caju.

Flordelis atraía frequentadores de igreja 
para fazer sexo, revela testemunha

Morre jovem filmada por traficantes durante 
sessão de tortura em favela da Zona Norte do Rio

A pastora Flordelis dos San-
tos de Souza foi acusada por 
um antigo frequentador de sua 
igreja de atrair fiéis para man-
ter relações sexuais com eles. 
O homem de 48 anos, mora-
dor da favela do Jacarezinho, 
na Zona Norte do Rio, prestou 
depoimento na Delegacia de 
Homicídios de Niterói e São 
Gonçalo (DHNSG) durante as 
investigações da morte do pas-
tor Anderson do Carmo e fez 
novas revelações à polícia so-
bre a vida da parlamentar.

O homem contou aos investi-
gadores que era “obreiro” da igre-
ja na época em que ela funciona-
va no bairro do Rocha, na Zona 
Norte, e também frequentava a 
casa de Flordelis. Segundo o de-
poimento, depois de um tempo 
convivendo com a família, ele 
passou a perceber o que chamou 
de atividade incomum, “na qual 
pessoas que frequentavam os 
cultos eram atraídas para a casa” 
para se relacionar sexualmente 
com a pastora e deputada. Na 
época, Flordelis e o pastor Ander-
son já eram casados.

A testemunha cita um casal 
como exemplo e diz que o ho-
mem fez sexo com a deputada. 

“O próprio declarante acredita 
ter sido atraído inicialmente com 
esse propósito” , diz o depoimen-
to do homem

Ele relata ter sido seduzido por 
Flordelis em duas ocasiões, mas 
nega que tenha mantido relações 
sexuais com ela.

Insinuação sutil
O homem descreveu que 

numa ocasião, durante uma 
viagem para uma reunião de 
pastores, foi convencido por 
Anderson a ficar no mesmo 
quarto do que Flordelis. Se-
gundo a testemunha, a pas-
tora se “insinuou sutilmente 
para ele”. O homem relembra 
ainda outra situação, ocorrida 
durante um retiro espiritual, 
na qual Flordelis afirmou que 
teve uma visão de que ele ama-
va mais sua própria mulher do 
que ela o amava. A partir de en-
tão, ele afirma ter começado a 
se afastar da família.

Flordelis negou as acusações 
feitas pela testemunha de que 
atrairia fieis para ter relações se-
xuais com ela.

— Que ele (testemunha) 
prove isso. É mentira. Isso 
nunca existiu — alega.

Rayssa Christine estava com 18 anos

Foto: Reprodução

Três minutos de terror
O vídeo de cerca de três minu-

tos mostra a jovem sentada num 
chão de grama e terra batida, com 
o corpo todo ensanguentado, en-
quanto um homem raspa sua ca-
beça. Ao fundo, é possível ouvir 
um funk tocando.

Momentos de súplica
Em frente à vítima, outro 

homem a ameaça com um fa-
cão, enquanto Rayssa chora. 
“Não tô aguentando mais. Cal-
ma, para”, implora.

Possível negligência
Além da investigação sobre a tor-

tura, o delegado Marcus Neves tam-
bém vai apurar uma eventual falha 
do hospital. “Estamos só aguardan-
do o resultado do laudo”, disse.



m época de 
pandemia, 
muitas pes-
soas per-
deram sua 
capacidade 
de gerar 
renda. Com 
o intuito de 
ajudar aos 
a r t e s ã o s 

e empreendimentos de eco-
nomia solidária, a Secretaria 
de Trabalho de Belford Roxo 
criou a Vitrine do Empreende-
dor Solidário, que ficará em ex-
posição para o público na sede 
do órgão. Em cada produto 
que estiver na vitrine haverá 
o contato de quem o fabricou. 
Os interessados podem ligar e 
negociar direto a compra com 
o artesão e empreendedor.

Na vitrine ficarão expostos 

os produtos feitos pelos arte-
sãos e empreendedores de 
economia solidária do muni-
cípio. “Nosso objetivo é ofe-
recer mais um apoio para os 
pequenos comerciantes de 
Belford Roxo, pois a maioria 
sofreu com a queda das ven-
das na pandemia. A vitrine é 
mais um canal para que eles 
consigam vender seus pro-
dutos”, argumentou o secre-
tário Municipal de Trabalho, 
Adriano Nascimento, desta-
cando que na vitrine estão 
expostos diversos produtos 
como quadros, garrafas de 
mel e boneco feito de lã.

 O apicultor Juventino Bar-
ros, 67 anos, destacou que a 
vitrine irá dar mais visibilidade 
aos pequenos produtores, que 
precisam vender os produtos. 
“A pandemia afetou muito o 
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nossos trabalho, mas acredito que 
a vitrine é mais um local para dar-
mos visibilidade aos produtos”, 
disse Barros, que também é pre-
sidente da Associação de Desen-
volvimento dos Apicultores da 
Baixada (Adab). Ele fabrica mel, 
hidromel (espécie de vinho de 
mel), própolis, geleia real e bala de 
gengibre, entre outros produtos.

A artesã Arlete Ribeiro, 56, 
frisou que a vitrine será mais 
um espaço para que os traba-
lhadores da economia soli-
dária exponha os produtos. 
“O espaço é ótimo e provi-
denciarei peças para expor”, 
resumiu Arlete.

Para expor o produto na vi-
trine, a pessoa deve compare-

cer à Secretaria Municipal de 
Trabalho (Avenida Benjamin 
Pinto Dias, 1.305, Centro), pre-
encher uma ficha e deixar o 
produto com a identificação, 
valor e material produzido. A 
pessoa que se interessar em 
adquirir a peça exposta fará 
contato direto por email ou te-
lefone para efetuar a compra.

Secretaria de Trabalho monta 
vitrine para que empreendedores 
exponham e vendam produtos

 Secretário de Trabalho Adriano Nascimento explicou à artesã Arlete Ribeiro o funcionamento da vitrine
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A concessionária Super-
via foi multada no valor de 
R$ 973 mil por dois aciden-
tes que causaram a morte 
de passageiros em 2016 e 
por uma falha que mante-
ve o ramal de Guapimirim 
inoperante por mais de 12 
horas em agosto do mesmo 
ano. A sanção foi imposta 
pelo Conselho Diretor da 
Agência Reguladora de Ser-
viços Públicos Concedidos 
de Transportes do Rio (Age-
transp), durante uma sessão 
regulatória virtual realizada 
em 25 de agosto.

A primeira penalidade, no 
valor de R$ 457.976,71, foi 
aplicada por conta da morte 
de um passageiro após cair 
no vão entre o trem e a pla-
taforma na estação Mare-
chal Hermes, em 25 de de-
zembro de 2016. Técnicos 
da Agetransp constataram 
durante perícia que o mo-
nitoramento por câmeras 
do trem não estava e fun-
cionando, o que poderia ter 
evitado o acidente.

A segunda multa aplica-

da, também no valor de R$ 
457.976,71, é resultado de 
processo que investigou a 
queda de um passageiro na 
via férrea durante embarque 
na estação Honório Gurgel, 
no dia 9 de setembro de 2016. 
O passageiro também mor-
reu e, segundo a Agetransp, 
o espaço tinha distância aci-
ma do estabelecido. Para o 
corpo técnico, porém, o fato 
de o trem circular sem as por-
tas totalmente fechadas foi o 
ponto crucial para caracte-
rizou a infração contratual e 
gerou a multa.

Empresa na Baixada demite 300 funcionários e 
manda procurarem Justiça para receber rescisão

Supervia é multada em quase R$ 1 milhão por 
acidentes que causaram mortes de passageiros

A Transportes Flores, empresa 
com sede em São João de Meriti, 
na Baixada Fluminense, demitiu 
300 funcionários, entre cobrado-
res, motoristas e profissionais de 
manutenção e operação. As de-
missões ocorreram nestas quarta 
e quinta-feira. Apesar de terem 
sido desligados, os profissionais 
terão que recorrer à Justiça para 
receber a rescisão.

O comunicado aconteceu em 
reunião com os funcionários. Lu-
cas Silva, de 25 anos, que trabalha-
va na manutenção e estava há qua-
se três anos na empresa, disse que 
já esperava a demissão:

— A empresa sempre teve esse 
problema de demitir sem direito a 
nada e mandar a gente recorrer na 
Justiça. Graças a Deus, eu já estava 
trabalhando como entregador e 
como motorista de aplicativo.

Profissionais que foram de-
mitidos contaram que, desde o 
início da pandemia, em março, 
já estavam sendo colocados de li-
cença. O cobrador Diego Roger da 
Silva, de 31 anos, estava na Flores 
há nove anos. Ele disse que ficou 
o mês de agosto de licença. Dia 31, 
soube da demissão e já começou 
a procurar emprego:

— Disseram que vão manter 

o vale-alimentação, mas que a 
multa rescisória só na Justiça. 
Eu não tenho outra renda. Desde 
segunda-feira, estou procurando 
emprego, mas outras empresas 
também estão demitindo. Acaba 
se tornando mais difícil.

Segundo o Sindicato dos Tra-
balhadores em Transportes Rodo-
viários de Nova Iguaçu (STTRNI), 
o número de demitidos pode ser 
maior, chegando a 600, o que é ne-
gado pela empresa.

No dia 19 de maio, a desembar-
gadora Glaucia Zuccari, do Tribunal 
Regional do Trabalho da 1ª Região, 
após reconhecer o estado de cala-
midade pública em decorrência da 
pandemia da Covid-19, concedeu 
o pedido do STTRNI e deferiu a 
liminar autorizando o saque do 
montante depositado na conta do 
FGTS dos empregados que se en-
contram com o contrato suspenso. 
Além disso, foi determinado que 
a instituição bancária depositária 
libere o FGTS aos trabalhadores 
beneficiados pela decisão direta-
mente mediante apresentação de 
guia individual fornecida pelo em-
pregador e cópia da liminar.

A empresa recorreu da deci-
são, mas não conseguiu rever-
ter a liminar.

Trem em manutenção na estação Maracanã, na Zona Norte

Foto: Gabriel de Paiva 

Nesse caso a Agência 
aponta ainda que a Super-
via deixou de apresentar 
informações solicitadas 
como dados referentes a 
testes de pressão nas folhas 
das portas do trem envol-
vido no acidente. Também 
não foram recolhidas infor-
mações sobre o funciona-
mento de equipamentos e 
a forma que a composição 
era conduzida. Esses dados 
são disponibilizados no re-
gistros de eventos do trem, 
o equivalente a caixa-preta 
do transporte ferroviário.



Convidada Especial Foto: Divulgação

esta sexta feira, dia 
04 de setembro, 
a atriz e cantora 
Izabella Bicalho, 
que comemora 40 
anos de carreira ar-
tística, será a Con-
vidada Especial 
do Programão do 

João, pela Rádio Pop Rio FM 98,7, 
a partir das 15h.

Já, na segunda feira, feriado 
de 07 de setembro, 19h, IZA-
BELLA BICALHO reunirá as 
músicas de Chico Buarque e os 
poemas de Eliza Lucinda em 
um show inédito que promete 
emocionar e será transmitido 

Atriz e Cantora IZABELLA BICALHO 
será homenageada pelos seus 40 
anos de carreira artística

gratuitamente através de seu ca-
nal no YouTube - www.youtube.
com/izabellabicalhooficial .

Com direção de Sueli Guer-
ra, o novo show Izabella Bica-
lho canta Chico Buarque ainda 
contará com uma homenagem 
a Bibi Ferreira e ao musical 

“Gota D’Água”. O público pode-
rá matar a saudade do espetá-
culo com fragmentos e músicas 
como: "Bem Querer", "Basta 
um Dia" e "Gota D’Água".

Nesse BATE PAPO, a atriz can-
tora IZABELLA BICALHO conta 
um pouco sobre seus 40 anos de 

carreira artística, passando pela 
TV, desde tão nova, pelos palcos, 
em comédias, musicais e infantis, 
os prêmios que ganhou, a escolha 
do repertório desse show/live em 
torno da obra do Chico Buarque 
de Hollanda, da próxima 2af, dia 
07/09 e muito mais.

CCulturando ulturando 

N
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Com direção de Sueli Guerra, o novo show Izabella Bicalho canta Chico Buarque ainda contará com uma homenagem a Bibi Ferreira e ao 
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ou Natalia Nascimento, natural de 
Niterói, mas moro na Barra da Tijuca, 

Zona Oeste do Rio de Janeiro, tenho 30 
anos, geminiana e católica. Meu time do 

coração é o Flamengo. 
E meu ídolo no futebol  é o Romário, que 

é meu grande amigo. Sou musa da Escola de 
Samba, Imperatriz Leopoldinense, a qual eu 

amo de pai- xão. Tenho cabelos pretos, olhos castanhos, 
1,65m de altura e 58 kg. Minha personalidade é muito forte e 
sou bem objetiva. Atualmente estou solteira, meu perfume 
predileto é segredo, e minha comida favorita é frutos do mar. 

Tavares

S
Marques

BELEZA  GAÚCHA

Foto: Divulgação
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ada como 
uma vitória 
após a outra. 
O Flamengo 
que foi reati-
vo diante do 
Santos mos-
trou outra 
cara contra 
o Bahia, três 
dias depois. 

No triunfo por 5 a 3 em Salva-
dor, o que se viu foram mui-
tos dos aspectos que viraram 
quase inegociáveis para a tor-
cida após a temporada de so-
nhos em 2019: marcação por 
pressão, aproximação entre 
os jogadores de ataque e belas 
trocas de passe.

Mas o que mudou em 
três dias?

Assim como não era possí-
vel cravar que o Flamengo de 
Dome seria reativo somente 
devido à forma como venceu 
o Santos, também é bom não 
se empolgar com a goleada 
sobre o Bahia. Mas é inegável 
que o desempenho mostrado 
em Salvador é aquele que to-
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dos esperavam com a chegada 
do novo técnico.

Prazer, 4-2-3-1
Um fator que contribuiu bas-

tante foi a mudança na forma-
ção tática. Dome abriu mão do 
4-3-3 que tentou implantar nas 
últimas partidas e levou a campo 
uma equipe no 4-2-3-1.

A mudança rearrumou as 
principais peças ofensivas: Ever-
ton Ribeiro voltou para a ponta 
direita - com auxílio luxuoso de 
Isla - e ficou próximo de Arras-
caeta, completamente à vontade 
como meia centralizado, no que 
foi, talvez, a principal sacada de 
Dome. Pedro Rocha, na esquer-
da, deu a amplitude necessária 
para abrir a defesa do Bahia.

- Acho que Arrascaeta joga 
melhor por trás do atacante do 
que no lado, Everton não perde 
bolas e pode jogar de extremo 
aberto para dentro, principal-
mente quando joga Isla, que é 
muito ofensivo - disse Dome em 
entrevista coletiva após o jogo.

Aproximar Everton e Arrasca 
era algo cobrado nos últimos jo-
gos. Os dois são os jogadores com 

Flamengo se encontra em nova 
formação e tem melhor atuação 
sob o comando de Dome

Foto: Alain Jocard/AFP

Melhores momentos: Bahia 3 x 5 Flamengo, pela 7ª rodada do Brasileirão

maior repertório técnico no elen-
co e, quando se encontram, tor-
nam o Flamengo melhor. Dentro 
do processo para acertar o time, 
Dome conseguiu, pela primeira 
vez, permitir que eles dialogas-
sem em campo, e o resultado foi 
um ataque com muito mais flui-
dez em relação às outras partidas.

Com o ataque bem coordena-
do, os gols saíram com facilidade. 
Os dois de Arrascaeta foram re-
sultado de belíssimas trocas de 
passes. Everton fez mágica num 
lindíssimo chute. E Pedro com-
pletou o placar com uma finaliza-
ção clínica e um lance de oportu-
nismo na saída de bola do Bahia.

Marcação pressão reaparece, 
mas defesa precisa de ajustes
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Falar do primeiro gol de Pedro 
é importante para citar outro as-
pecto que a torcida voltou a ver: 
a marcação por pressão na saída 
de bola do adversário. O lance de 
Pedro foi emblemático, mas o 
posicionamento do Flamengo foi 
perceptível em outros momentos 
da partida e provou ser algo cru-
cial para a exibição rubro-negra.

Por outro lado, a partida mos-
trou que a fase defensiva ainda 
precisa de ajustes. Os três gols 
do Bahia saíram de lances evi-
táveis: no primeiro e no tercei-
ro, há principalmente falta de 
cobertura dos volantes na área. 
O segundo foi uma falha mais 
individual de Gabriel Batista do 
que propriamente por sistema.

A expectativa é de que o time 
possa coordenar melhor essa mar-
cação pressão para que a defesa 
sofra menos quando o adversário 
conseguir superar a primeira linha. 
Para que se jogue desta maneira, é 
preciso que o ataque seja eficiente 
na caça aos adversários, evitando 
que os zagueiros fiquem expostos.

Neste processo de ajuste entre 
Dome e o elenco, o jogo teve saldo 
positivo. O mais importante foi poder 
detectar evolução na forma de atuar.

Resta ver o que o técnico vai le-
var desta vitória para as próximas 
partidas: acertos como a nova for-
mação tática, o novo posiciona-
mento de Arrascaeta e o retorno 
de Everton Ribeiro à ponta devem 
ser levados em consideração.


