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Brasil regis-
trou na quar-
ta-feira (9) o 
terceiro dia 
de queda con-
secutiva na 
média móvel 
de mortes por 
Covid-19. To-
das as datas 
com queda 

no índice foram registradas no mês 
de setembro. Antes disso, não hou-
ve outros períodos de queda na 
média móvel.

Semana até 5 de setembro: 
média de 819 mortes por dia, 
redução de 17%

Semana até 7 de setembro: 
média de 784 mortes por dia, re-
dução de 17%

O
Semana até 8 de setembro: 

média de 691 mortes por dia, 
redução de 26%

Semana até 9 de setembro: 
média de 679 mortes por dia, 
redução de 25%

A notícia é boa, mas, segun-
do especialistas ouvidos pelo 
G1, o dado deve ser interpreta-
do com cautela, uma vez que 
os registros são recentes para já 
afirmar que esta é a tendência 
da pandemia no Brasil.

Para explicar os principais 
pontos do tema, os especialistas 
respondem, abaixo, às seguintes 
perguntas:

A queda na média móvel repre-
senta a realidade de todo o país?

O que explica a queda na média 
móvel das mortes?

Q u e d a  n a  m é d i a  m ó v e l  d e 
m o r t e s  p o r  C o v i d - 1 9  n o  B r a s i l 
d e v e  s e r  v i s t a  c o m  c a u t e l a

Membro das Forças Armadas desinfecta local onde fica o Cristo Redentor, no Corcovado, no Rio de Janeiro, contra a Covid-19

Uma nova evidência sempre 
pode mudar o nosso entendi-
mento sobre uma doença e, 
consequentemente, os nossos 
comportamentos durante uma 
pandemia. Até o momento, a 
conclusão dos cientistas é que 
o Sars-CoV-2 não pode ser trans-
mitido sexualmente. Os estudos 
realizados também não cons-

tataram a transmissão do novo 
coronavírus pelo suor.

“A Covid não é considerada 
uma doença de transmissão se-
xual. Não existe evidência sobre 
a transmissão do vírus pela rela-
ção sexual", afirma a infectolo-
gista Raquel Stucchi, da Socie-
dade Brasileira de Infectologia.

Em alguns casos raros, um 

Sexo na pandemia: a máscara protege 
da Covid, mas beijar aumenta os 
riscos com novos parceiros

pedaço do Sars-Cov-2, segun-
do Stucchi, pode ser encontra-
do no sêmen ou em secreções 
vaginais. Mas até o momento 
não foi comprovado que esse 
fragmento possa provocar 
uma infecção.

Os maiores cuidados devem 
ser tomados por quem não tem 
parceiro sexual fixo. Recente-
mente, a chefe do Departamen-
to de Saúde Pública do Canadá 
alertou que beijos e rostos co-
lados com quem não mora no 

mesmo ambiente ou não vê 
com frequência aumentam o 
risco de contrair o vírus.

"Como outras atividades du-
rante a Covid-19 que envolvem 
proximidade física, existem 
algumas coisas que você pode 
fazer para minimizar o risco de 
se infectar e espalhar o vírus", 
afirmou Theresa Tam.

Nos tempos da pandemia, os 
cuidados de quem tem novos 
parceiros - além do uso da cami-
sinha para evitar DSTs (doenças 

sexualmente transmissíveis) - 
envolvem:

evitar os beijos
evitar a proximidade cara a 

cara
usar uma máscara que cubra 

a boca e o nariz
monitorar você e seu parcei-

ro quanto aos sintomas
considerar a masturbação e 

os brinquedos eróticos explo-
rados solitariamente. É a forma 
mais segura.

A queda significa que o Brasil 
atingiu o pico da pandemia?

A queda significa que o Brasil 
atingiu a imunidade de rebanho?

A queda na média móvel das 
mortes será constante daqui em 
diante?

Poderemos ter um segundo au-
mento de mortes tão alto quanto 
registrado no pico?

Já é possível relaxar medidas de 
isolamento?

Veja abaixo as respostas:
1. A queda na média móvel re-

presenta a realidade de todo o país?
O epidemiologista Paulo Lotu-

fo afirma que é preciso olhar com 
ponderação para a média móvel 
nacional, uma vez que o Brasil tem 

diferentes epidemias acontecendo 
ao mesmo tempo.

"O coronavírus não atingiu todo 
o Brasil ao mesmo tempo, chegou 
primeiro em São Paulo capital e foi 
se espalhando. É complicado falar 
da pandemia no Brasil como um 
todo, pois ela tem uma realidade 
própria em cada lugar, tem dinâmi-
cas muito distintas", afirma Lotufo.

Alerta
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v i c e - p r e -
sidente da 
Re p ú b l i c a , 
H a m i l t o n 
Mourão, e o 
ministro do 
Meio Am-
biente, Ri-
cardo Salles, 
publicaram 
em rede so-

cial um vídeo que nega que a 
Amazônia esteja queimando e 
que traz imagens de um mico-
-leão-dourado, animal só en-
contrado na Mata Atlântica.

O vídeo, de 1 minuto e 38 
segundos e que conta com nar-
ração em inglês e legendas em 
português, foi produzido pela 
Associação de Criadores do 
Pará (AcriPará), que reúne pe-
cuaristas do estado.

Nesta quinta-feira (10), questio-
nado por jornalistas sobre o vídeo, 

O
Mourão respondeu que "aquilo é 
uma integração Amazônia-Mata 
Atlântica". Mas o presidente da 
AcriPará admitiu que o uso do mi-
co-leão-dourado no vídeo foi uma 
"gafe" (leia mais abaixo).

Dados divulgados pelo Insti-
tuto Nacional de Pesquisas Es-
paciais (Inpe) indicam que, em 
agosto, a Amazônia teve 29.307 
registros de queimadas.

Houve uma uma queda de 
cerca de 5,2% em relação a 
agosto de 2019, quando foram 
registrados 30,9 mil focos de 
calor. O número, entretanto, é 
12,4% maior que a média histó-
rica registrada para o mês, que 
é de 26.082 focos, e o segundo 
maior registrado desde 2010.

Peça nega queimadas
O vídeo diz que a Amazônia 

não queima novamente e que 
5% dos agricultores da região 

A derrocada da deputada 
federal e pastora Flordelis dos 
Santos após a morte de seu 
marido, o pastor Anderson do 
Carmo, tem como um de seus 
principais componentes a cri-
se que suas igrejas também 
passaram a enfrentar. Antes do 
assassinato, o Ministério Flor-
delis tinha, além de sua sede, 
no Mutondo, em São Gonçalo, 
outras cinco filiais. Também 
era construída uma nova ma-
triz, um ousado projeto de An-
derson. Atualmente, continu-
am em funcionamento apenas 
a igreja do Mutondo e uma das 
filiais, em Piratininga. As res-
tantes fecharam as portas e a 
obra foi paralisada.

No meio evangélico, os co-
mentários são de que o fim das 
igrejas de Flordelis é uma ques-
tão de tempo, principalmente 
com a iminência de sua prisão, 
que só não ocorreu em razão da 
imunidade parlamentar.

Anderson do Carmo era o 
presidente do Ministério Flor-
delis e atraía fiéis pelas suas pre-
gações, conhecidas por serem 
extrovertidas e cativantes. Flor-

delis, por outro lado, chamava o 
público principalmente por sua 
performance como cantora nos 
cultos, além de atuar como con-
selheira dos frequentadores.

Com a morte de Anderson, 
em junho do ano passado, e as 
revelações da existência de um 
plano dentro da família para as-
sassiná-lo, a deputada começou 
a ver a debandada de frequenta-
dores e integrantes da igreja, al-
guns da própria família. Misael 
e Luan, dois filhos afetivos que 
são pastores, foram alguns dos 
que deixaram o Ministério.

Na tentativa de reduzir a per-
da de fieis, o nome de Flordelis 

Marco Aurélio diz a Bolsonaro que ele é 'presidente 
de todos' e deve buscar corrigir desigualdade social

Crise nas igrejas de Flordelis: Após morte de pastor 
Anderson, quatro filiais fecham as portas

O ministro Marco Aurélio Mello, 
do Supremo Tribunal Federal (STF), 
se dirigiu nesta quinta-feira (10) ao 
presidente Jair Bolsonaro e disse 
que o presidente da República go-
verna para todos e deve corrigir as 
desigualdades "que tanto nos en-
vergonham".

Marco Aurélio deu a decla-
ração no plenário do STF, ao 
fazer um discurso em nome do 
Supremo na cerimônia de pos-
se do ministro Luiz Fux como 
novo presidente do tribunal. 

Bolsonaro acompanhou o ato 
no plenário do Supremo.

Ao se dirigir a Bolsonaro, 
Marco Aurélio disse:

"Vossa excelência foi eleito com 
57 milhões de votos. Mas é presi-
dente de todos os brasileiros. Con-
tinue na trajetória vivida, busque 
corrigir as desigualdades sociais que 
tanto nos envergonham, cuide es-
pecialmente dos menos afortuna-
dos, seja sempre feliz na cadeira de 
mandatário maior do país."

Igreja de Flordelis na última quinta-feira: cerca de 30 fieis participavam do culto 

Foto: Carolina Heringer

foi gradualmente retirado do 
nome da igreja, que passou a se 
chamar Comunidade Evangéli-
ca Cidade do Fogo. A manobra, 
no entanto, foi em vão. Recente-
mente, a crise se acentuou ain-
da mais. A deputada é respon-
sável por comandar os cultos de 
quinta-feira e domingo na sede 
do Mutondo. No entanto, há 
pelo menos duas semanas, des-
de que virou ré pela morte de 
Anderson, ela não aparece no 
local. O EXTRA esteve na igreja 
na última quinta-feira, quando 
cerca de 30 pessoas acompa-
nhavam o culto, que já chegou 
a reunir até mil.

Mourão e Salles contestam críticas a 
queimadas na Amazônia com vídeo 
de animal da Mata Atlântica

Na falácia, o vice-presidente da República e  o Ministro do Meio Ambiente erraram no habitat natural do animal

utilizam queimadas para lim-
par o terreno usado na produ-
ção de alimentos.

A peça diz que o fogo é usado, 
em sua maioria, por comunida-
des indígenas e por pequenos 
produtores. Portanto, as quei-
madas seriam “culturais” de “pe-
quena proporção”.

O vídeo foi publicado na 
quarta-feira (9) por Salles e 
Mourão. O ministro escreveu no 
post: “Recebi este vídeo, 'Ama-
zônia não está queimando'”.

Mourão, que comanda o 
Conselho Nacional da Ama-
zônia Legal,  publicou, jun-
to com o v ídeo, que o Brasil 

é o país que mais preser va 
suas f lorestas.

“De que lado você está? De 
quem preserva de verdade ou de 
quem manipula seus sentimen-
tos? O Brasil é o país que mais 
preserva suas florestas nativas no 
mundo. Essa é a verdade. Nós cui-
damos!”, escreveu Mourão.
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ministro Ri-
cardo Lewa-
ndowski, do 
Supremo Tri-
bunal Federal 
(STF), deter-
minou que 
a reserva de 
recursos para 
candidatos 
negros já seja 

válida para as eleições de 2020.
Lewandowski submeteu a 

liminar para referendo do ple-
nário. Ainda não há previsão de 
quando o tema vai ser discutido 
pelos 11 ministros do STF, mas 
a determinação do ministro vai 
obrigar as legendas a já fazerem 
ajustes na definição dos recur-
sos públicos destinados para o 
financiamento das campanhas 
de vereadores e prefeitos neste 
ano - o valor do Fundo Eleitoral 
é de R$ 2 bilhões para este ano.

"Para mim, não há nenhuma 

O
dúvida de que políticas públicas 
tendentes a incentivar a apresen-
tação de candidaturas de pessoas 
negras aos cargos eletivos, nas dis-
putas eleitorais que se travam em 
nosso País, prestam homenagem 
aos valores constitucionais da ci-
dadania e da dignidade humana, 
bem como à exortação, abrigada 
no preâmbulo do texto magno, de 
construirmos, todos, uma socieda-
de fraterna, pluralista e sem pre-
conceitos, fundada na harmonia 
social, livre de quaisquer formas de 
discriminação", observou Lewan-
dowski em sua decisão.

"O incentivo proposto pelo 
TSE, ademais, não implica qual-
quer alteração das 'regras do jogo' 
em vigor. Na verdade, a Corte Elei-
toral somente determinou que 
os partidos políticos procedam a 
uma distribuição mais igualitária 
e equitativa dos recursos públicos 
que lhe são endereçados, quer 
dizer, das verbas resultantes do 

Reserva de recursos para 
negros vai valer para eleições 
2020, determina Lewandowski

Ministro Ricardo Lewandowski

pagamento de tributos por todos 
os brasileiros indistintamente. E, é 
escusado dizer, que, em se tratan-
do de verbas públicas, cumpre às 
agremiações partidárias alocá-las 
rigorosamente em conformidade 
com os ditames constitucionais, 
legais e regulamentares pertinen-
tes", concluiu Lewandowski.

A decisão de Lewandowski 
atende a um pedido do PSOL, 
que acionou o Supremo após a 
decisão do plenário do TSE. Para 

o partido, diante de uma situa-
ção em que se verifica manifesta 
"violação a princípios e direitos 
constitucionalmente previstos, 
é plenamente possível admitir 
que os incentivos às candida-
turas de pessoas negras, nos 
termos delimitados pelo TSE, 
sejam aplicados desde já".

Na época do julgamento do 
TSE, cerca de 1/3 dos partidos já 
havia informado ao tribunal os 
critérios de divisão do fundo elei-

toral - esse foi um dos motivos 
para que o novo entendimento 
fosse aplicado apenas a partir de 
2022. Um integrante do TSE ou-
vido reservadamente pela repor-
tagem considerou a decisão de 
Lewandowski "um golpe".

No mês passado, o TSE decidiu 
que o dinheiro do fundo eleitoral 
e o tempo de propaganda no rádio 
e TV sejam divididos na mesma 
proporção de candidatos negros e 
brancos de cada partido.

A operação do Ministério Pú-
blico do RJ e da Polícia Civil que 
apura esquema de corrupção na 
Prefeitura do Rio, expediu nesta 
quinta-feira (10) 22 mandados 
de apreensão – um deles contra 
o prefeito Marcelo Crivella, que 
teve o celular apreendido.

A ação é um desdobramento 
da Operação Hades, deflagrada 
em março deste ano, na qual 
Marcelo Alves, ex-presidente 
da Riotur, o irmão dele, Rafael 
Alves, apontado como um dos 
homens de confiança do pre-
feito; e Lemuel Gonçalves, ex-
-assessor de Crivella, foram os 
principais alvos.

As investigações, iniciadas 
no ano passado, partiram da co-
laboração premiada do doleiro 
Sérgio Mizrahy, preso pela Ope-
ração Câmbio, Desligo.

Alguns alvos na ação:
Marcelo Crivella, prefeito 

do Rio -- que teve o celular 
apreendido

Mauro Macedo, ex-tesourei-
ro de Crivella

Rafael Alves, empresário e ir-

mão do ex-presidente da Riotur 
Marcelo Alves, ele é apontado 
como operador do esquema de 
pagamento de propina

Eduardo Benedito Lopes, 
que foi secretário estadual de 
Agricultura e suplente de Cri-
vella no Senado Federal

Por motivo de sigilo, ainda 

Polícia Civil apreende celular e pendrive 
de Crivella em operação que apura suposto 
esquema de corrupção na Prefeitura

Saiba mais sobre a investigação do
suposto ‘QG da Propina’ na Prefeitura do Rio

A Polícia Civil apreendeu 
um dos celulares do Prefeito 
Marcelo Crivella (Republica-
nos), além de um pendrive 
que estava no gabinete do Pa-
lácio da Cidade, em Botafogo. 
Na cada de um empresário 
do ramo de planos de saúde 
e um dos alvos da operação 
foram apreendidos R$ 25 mil 
em espécie. A operação apura 
um suposto esquema de cor-
rupção na Prefeitura. 

No total, foram cumpridos 22 
mandados de busca e apreen-
são expedidos pelo 1º Grupo de 
Câmaras Criminais do Tribunal 
de Justiça do Rio. Entre os al-
vos estão da busca e apreensão 
estão empresários, pessoas que 
participaram da campanha do 
prefeito, além de políticos. 

A operação teve início em 
dezembro pelo Ministério 
Público, com base na delação 
do doleiro Sérgio Mizrahy. Ele 
foi preso na operação Câmbio 
Desligo, um desdobramento 
da Lava Jato no Rio.  

A ação é um desdobramento 
das investigações que apuram um 
suposto pagamento de propina 
através da Riotur. Em 25 de mar-
ço deste ano, o prefeito Crivella 
exonerou Marcelo Alves do cargo 
de diretor-presidente da Riotur, a 
empresa de turismo do municí-
pio. Marcelo e o irmão, Rafael Al-
ves, são investigados por suposta 
corrupção. Segundo o doleiro, 
empresas que tinham interesse 
em fechar contratos com o mu-
nicípio procuravam Rafael, com 
quem deixavam cheques. 

Um delegado confirmou ao 
DIA que entre os alvos da opera-
ção estão os nomes da lista abai-
xo. Alguns foram alvo de busca 
e apreensão, outros estão sendo 
investigados.

Agentes cumprem mandado de busca no Palácio da Cidade, em Botafogo

Prefeito Marcelo Crivella

 Foto: Reprodução/TV Globo

Foto: Cleber Mendesnão há informações sobre os 
valores desviados.

Diligências foram cumpri-
das em endereços residenciais 
e funcionais, entre eles, a Pre-
feitura do Rio, a casa do prefei-
to, Marcelo Crivella (Republi-
canos), e o Palácio da Cidade, 
onde o prefeito despacha.
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oi encon-
trado, nesta 
quinta-feira, 
numa co-
m u n i d a d e 
conhecida 
como Tri-
ângulo, em 
Deodoro, na 
Zona Norte 
do Rio, às 
margens da 

linha férrea, o corpo da manicure 
Thaysa Campos dos Santos, de 23 
anos. Ela estava desaparecida des-
de a noite da última quinta-feira. 
Thaysa estava grávida de oito me-
ses. De acordo com informações 
da polícia, o cadáver da manicure 
estava amarrado e em avançado 
estado de decomposição. Um 
parente da jovem fez o reconheci-
mento do corpo.

O desaparecimento da Thaysa 
era investigado pela Delegacia de 
Descoberta de Paradeiros (DDPA).

- Sabíamos que ela estava 
morta desde o dia do desapa-
recimento. Morta na Favela do 
Triângulo. E a investigação con-
tinua para apurar autoria. Mas 

já temos linha de investigação 
definida - disse a delegada Ellen 
Souto, titular da DDPA.

Mãe de Thayse, a psicopeda-
goga Jaqueline Tavares Campos, 
tomou um calmante antes de 
receber a notícia sobre a morte 
da filha. O medicamento foi dado 
por uma tia da manicure. As duas 
haviam ido à DDPA, na Cidade da 
Polícia, no Jacarezinho, Zona Nor-
te, pois Jaqueline havia sido cha-
mada para prestar depoimento. 
Ela mora em Brasília.

Agentes da DDPA receberam 
duas informações que podem 
estar ou não ligadas ao desapare-
cimento e morte de Thaysa. Uma 
delas dá conta que a gestante teria 
sido vítima de uma agressão há 
15 dias. A outra é a de que o pai do 
filho que ela espera seria um ho-
mem casado. Os possíveis agres-
sores de Thaysa já não estariam 
mais morando no Rio.

De acordo com a Polícia Militar, 
agentes do 14º BPM (Bangu) en-
contraram o corpo num córrego e 
acionaram a Delegacia de Homi-
cídios da Capital (DHC) para fazer 
uma perícia. Já a SuperVia desta-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCrueldade

F
Foto: Divulgaçãocou que acionou o Grupamento de 

Policiamento Ferroviário (GPFer) para 
as providências necessárias tão logo 
soube da existência do corpo

A Secretaria estadual de Viti-
mados informou em nota que ofe-
receu atendimento psicológico e 
social para a família de Thaysa. "A 
equipe psicossocial conversou com 
a família da jovem grávida, que 
estava desaparecida há dias, e vai 
acompanhar o caso", diz a pasta.

Vítima saiu de casa por volta 
da meia-noite

Moradora de Deodoro, Thaysa 
saiu de casa por volta da meia-noi-
te, na última quinta-feira, e não vol-
tou mais. Como só havia uma cha-
ve da residência, a amiga que mora 
com ela ficou trancada e precisou 
arrancar a fechadura na manhã de 
sexta-feira para trabalhar.

A manicure foi criada num conjunto, 
junto da irmã mais velha, Raíza, de 26 
anos. Na semana passada, a mãe, que 
vive em Brasília com o marido há três 
meses, esteve no Rio para visitar a famí-
lia e disse a Thaysa que voltaria a morar 
com as duas filhas aqui. A manicure teria 
ficado feliz como anúncio, pois estava 
desempregada. Segundo o que a jovem 
contou para a família, o pai de seu bebê 
era um rapaz que morava perto dela.

Chá de bebê seria no domingo
O chá de bebê de Thayse seria no 

domingo. O nome da futura filha já ha-
via sido escolhido pela mãe. A menina 

Manicure grávida que estava 
desaparecida é encontrada 
morta em Deodoro

Polícia reconstitui últimos passos de Thaysa

Policiais da 24ª DP (Piedade) 
prenderam, nesta quarta-feira, um 
homem  de 42 anos que estuprou 
a própria sobrinha de 11 anos no 
bairro da Zona Norte do Rio. O abu-
sador foi capturado no município 
de Paço do Lumiar, no Maranhão, 
no Nordeste, para onde tinha fugi-
do depois do início das investiga-
ções, no dia 20 de agosto.

De acordo com o delegado 
Alessandro Petralanda, titular 
da 24ª DP, a jovem contou que 
estava sendo abusada pelo tio 
há pelo menos dois anos. Ele a 
ameaçava de morte caso con-
tasse o crime para alguém. O es-
tupros foram comprovados por 
exame de corpo de delito. 

"Ele ficou sabendo por pa-
rentes que seus estupros foram 
descobertos, que a vítima esta-
va na delegacia e decidiu fugir", 
conta Petralanda.

O delegado pediu a prisão 
preventiva do abusador, que foi 
concedida pela Justiça. Após a 

descoberta do paradeiro dele, 
no município vizinho à capital 
maranhense de São Luís, o se-
tor de busca eletrônica da 24ª 
DP entrou em contato com a Po-
lícia Civil do Maranhão para que 

Em dia de retorno de visitas no Rio, presos da maior 
facção do estado se recusam a receber parentes

Homem estupra a sobrinha de 11 anos em 
Piedade e foge para o Maranhão No dia de retorno da visitação nos 

presídios do Rio, nesta quinta-feira, 
detentos da maior facção criminosa 
do estado se recusaram a receber 
seus parentes sob alegação de ainda 
terem receio de contaminação pelo 
novo coronavírus. As visitas esta-
vam suspensas desde março deste 
ano em razão da pandemia.

Segundo fontes da Secretaria 
de Administração Penitenciária 
(Seap) do Rio, presos de todas 
as unidades prisionais do esta-
do e que fazem parte da facção 
não quiseram receber visitas. A 
orientação de não receber os fa-
miliares foi da cúpula da facção.

A visitação está ocorrendo em 
dois turnos, das 9h às 12h e 13h às 
16h. A Seap estabeleceu um pro-
tocolo de segurança a ser seguido. 

Cada preso só, por exemplo, receber 
um visitante.

Além disso, a secretaria dis-
tribuiu para cada um dos cerca 
de 48 mil presos três máscaras 
reutilizáveis. Eles deverão usar a 
proteção durante os encontros. 
No novo protocolo, o contato en-
tre os detentos e os familiares será 
proibido, precisando ter uma dis-
tância de 1,5 metro entre eles.

iAs visitas íntimas seguem sus-
pensas assim como a entrada de 
pessoas com mais de 60 anos e ges-
tantes. O visitante também precisa 
levar máscaras e não será permitido, 
nesse primeiro momento, a entra-
da das chamadas pessoas amigas. 
Detalhes sobre os dias e horários de 
visitas podem ser obtidos no site de 
Seap (http://ww.rj.gov.br/secretaria/).

Abusador será transferido para o Rio, onde vai responder por estupro de vulnerável e ameaçado Rio

Entrada do Complexo de Gericinó

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

os policiais de lá ajudassem em 
sua captura.

O homem será transferido 
par o Rio, onde vai responder 
pelos crimes de estupro de vul-
nerável e ameaça.

iria ser chamada de Isabel. A mani-
cure tinha ainda outros dois filhos: 
Luma Clara, de 7 anos, e Antônio 
Benício, de 5. As crianças moram 
com a ex-sogra dela.

Segundo a psicopedagoga Ja-
queline Tavares Campos, mãe de 
Thayse, a jovem estava bem e feliz 

com a chegada do terceiro filho.
- Ela parecia feliz pelo chá de 

bebê, estava comprando tudo. Eu 
dei uma cômoda para ela no dia 
em que ela desapareceu (na última 
quinta-feira), e ela arrumou todas as 
roupinhas do neném - contou ela 
no início da semana.
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Projeto dá destino ao dinheiro 
da corrupção na pandemia

Aprovada a criação de programa
de estágio na Saúde 

CCJ da Alerj aprova projeto que obriga placas em 
braile para identificação de escadas e esteiras rolantes

Com a inclusão de emendas do de-
putado Marcus Vinícius (PTB), que apri-
moraram a proposta original, a Assem-
bleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou 
nesta quarta-feira (09/09), em discus-
são única, o projeto de lei 2425/2020, 
apresentado pela deputada Enfermeira 
Rejane (PCdoB), que estabelece um pro-
grama de contratação de estagiários na 
rede pública de saúde no período em 
que durar o estado de calamidade em 
decorrência da pandemia Covid-19.

O projeto original previa ao Poder 
Executivo estadual a contratação de 
estudantes do último ano de enferma-
gem e medicina. No entanto, com a in-
clusão de emendas apresentadas pelo 
deputado Marcus Vinícius (PTB), o PL 
estabelece que poderão ser contrata-
dos estagiários dos dois últimos anos 
de enfermagem, medicina, odontolo-
gia e técnico de enfermagem.

Os estudantes deverão realizar ati-
vidades complementares no sistema 
público de saúde estadual, não relacio-
nadas ao enfrentamento do novo coro-
navírus, podendo atuar nas campanhas 
de vacinação; no programa de saúde da 
família; em hospitais não referência para 
covid-19; nos serviços remotos de orien-
tação ao público sobre a covid-19, e ou-
tras atividades em sua área de formação, 
sem contato com pacientes com suspeita 
ou confirmação de Covid-19.

Deficientes visuais estão 
mais perto de poder contar com 
placas em braile que indiquem 
o sentido de funcionamento 
de escadas e esteiras rolantes 
em todo o estado. A Comissão 
de Constituição e Justiça da 
Assembleia Legislativa do Rio 
(Alerj) aprovou, nesta quarta-
-feira (09/09), o projeto de lei 
902/2019, que torna obrigatória 
a sinalização com a escrita em 
relevo.  Com o sinal verde da 
CCJ, a proposta será votada pe-
los deputados no plenário.

Segundo o último censo do 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), realiza-
do em 2010, existem no Brasil 
mais de 6,5 milhões de pessoas 
com deficiência visual, sendo 
528.624 pessoas cegas e 6 mi-
lhões com baixa visão. Autor 
da proposta, o deputado Rosen-
verg Reis (MDB) defende que a 
medida é fundamental para ga-
rantir acessibilidade e seguran-
ça a essas pessoas.

"A falta de acessibilidade ain-
da é um grande problema que 

pessoas com deficiência visual 
enfrentam no momento de sua 
locomoção. A medida pretende 
facilitar o deslocamento dessas 
pessoas nas escadas e esteiras 
rolantes em estabelecimentos 
comerciais e nas estações de 
todos os modais de transporte", 
explicou Rosenverg.

De acordo com o projeto, a 
placa com a escrita em braile 
deverá ser colocada do lado di-
reito das escadas ou esteiras ro-
lantes. Os estabelecimentos que 
descumprirem a regra estarão 

s valores re-
ferentes aos 
produtos e 
proveitos de 
crimes pratica-
dos por agen-
tes públicos 
nas ações de 
enfrentamen-
to à pandemia 
de coronavírus 

serão destinados ao Fundo Estadual de Saú-
de (FES). É o que define o projeto 2.874/20, 
do deputado Anderson Moraes (PSL), apro-
vado em discussão única pela Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj), nesta quarta-feira (09/09). O texto 
seguirá para o governador em exercício, 
Cláudio Castro, que terá até 15 dias úteis para 
sancioná-lo ou vetá-lo.

Pela proposta, 20% do valor deve ser 
repassado à Agência Estadual de Fomen-
to (AgeRio) para ser revertido em crédito 
para bares e restaurantes. Isso já incluiria 
os R$ 8,5 milhões apreendidos em ação 
contra o ex-secretário de Saúde Edmar 
Santos, suspeito de envolvimento com 
o esquema que teria fraudado contratos 
para a compra dos respiradores

"Nada mais justo que esse dinheiro volte 
à população através de investimentos e re-
cuperação de um setor que foi muito afeta-
do, e é um forte aliado na geração de empre-

O O objetivo do projeto de lei é contri-
buir para a manutenção dos serviços de 
saúde essenciais que não possuem liga-
ção direta com a pandemia e possibilitar 
o remanejamento de profissionais expe-
rientes para os hospitais de referência no 
tratamento da Covid-19.

“Ao ampliarmos a oportunidade 
de estágio para estudantes dos dois 
últimos anos, contribuímos também 
para dar mais vivência na prática do 
estágio. É um projeto de lei que valo-
riza a importância do profissional da 
saúde ainda em formação, além de 
contribuir efetivamente para aumen-
tar o número de agentes de saúde nas 
unidades, beneficiando toda a socie-
dade”, afirma Marcus Vinícius.

A proposta estabelece pagamento 
de bolsa no valor de um salário mí-
nimo, e estágio de seis horas diárias 
e 30 horas semanais. Agora, o gover-
nador Cláudio Castro tem até 15 dias 
para sancionar ou vetar.

gos do estado", defendeu Anderson Moraes.
Como justificativa para apoiar a desti-

nação à linha de crédito ao setor de bares e 
restaurantes, o parlamentar cita pesquisa 
realizada pelo Sindicato dos Bares e Res-
taurantes do Rio de Janeiro (SindRio) na 
1ª quinzena de junho. No período, 76% 
das empresas tiveram pedidos de novas 
linhas de crédito recusados, e cerca de 
72% tiveram que demitir funcionários. 
A estimativa é que mais de 1,2 milhão de 
pessoas tenham sido dispensadas.

Todo valor recuperado e o destino dele 
deverá ser publicado nos sites oficiais dos 
respectivos destinatários e no Diário Oficial 
do Estado do Rio.

sujeitos a sanções previstas no 
Código de Defesa do Consumi-
dor, e a multa pode ser dobrada 
em caso de reincidência.

Os recursos provenientes das 
infrações deverão ser revertidos 

ao Fundo Especial de Apoio a 
Programas de Proteção e Defe-
sa do Consumidor (Feprocon), 
com o intuito de formular po-
líticas públicas em defesa dos 
direitos do consumidor.



Verdedeira arte

Wallace Costa, 
30 anos, profissio-
nalmente conhe-
cido como “Rei das 
Unhas”, vem cha-
mando a atenção de 
milhares de pessoas 
nas mídias sociais. 
Nascido e criado na 
favela da Kelson’s, 
no Complexo da 

Maré, subúrbio do Rio , o ex-agente 
comunitário de saúde está em outro 
patamar como manicuro. Segundo 
Wallace, o reconhecimento o motiva: 
“Isso me fortalece a não ouvir críticas 

construtivas de quem nunca cons-
truiu nada, e não conhece a minha 
caminhada. Através da unha, com-
prei carro, casa, salão, entre outras 
coisas. Tenho minha família estrutu-
rada, através do ramo da unha”.

A história de Wallace como mani-
curo começou aos 14 anos de idade, 
incentivado por sua amiga Priscila 
para entrar no ramo, e desde então 
nunca parou. O “Rei das Unhas” fala, 
porém, que desde cedo teve que dri-
blar o preconceito para manter seu 
sonho. Casado com Dalila Rubim e 
pai do pequeno Lorenzo, ele conta 
que chegaram a duvidar de sua mas-

Jovem manicuro da 
Kelson’s faz sucesso 
nas redes sociais

culinidade, por conta da profissão: “Já 
enfrentei muito preconceito, hoje em 
dia nem tanto, tem uns e outros com 
mentes pequenas, mas não ligo. Faço 
o que gosto, aprendi a driblar esses 
tipos de coisas fazendo o meu corre e 
mostrando no dia a dia o meu traba-
lho. O preconceito ficou lá atrás”, diz.

O manicuro da Kelson’s tem seu 
próprio curso profissionalizante, é ins-
trutor autorizado Più Bella, empresa 
referência no universo das unhas, e já 
formou mais de 4 mil alunos e alunas. 
Neste mês o “Rei das Unhas” vai inau-
gurar um centro técnico no Mercado 
São Sebastião, na Penha, zona norte 
carioca. “Em breve vou lançar um cur-
so online na plataforma Hotmart para 
que todas as regiões do país possam 
ter acesso a ele”, completa.D

DA REDAÇÃO contato@jornalpovo.com.br

Foto: Divulgação
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Me chamo Jessica Naiara tenho 22 anos, 
mais conhecida como Jessicakinha  sou 

Mineira e moro em Belo Horizonte , Minas 
Gerais .Trabalho como modelo fotográfica. 

E meu objetivo é ser reconhecida,e crescer 
nessa carreira que eu amo..Sou uma mulher,-

menina,nova cheio de talentos. E objetivos,de 

crescer na vida. Desde nova muito independente 
correndo atrás do meu progresso..
 Sigo sempre em frente,de cabeça erguida. Cor-
rendo atrás todos os dias dos meus objetivos. Sou 
uma menina muito sonhadora,cheio de desejos 
de crescer na vida. Quando pensar em desistir, 
lembre-se porque começou .

M NaiaraJessica
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Wallace trabalha como manicuro há 16 anos_



omènec Tor-
rent já con-
f i d e n c i o u 
a amigos: 
não poupa-
rá esforços 
para que o 
F l a m e n g o 
tenha a sua 
cara. Nem 
que para 

isso tenha que se mudar para o 
Ninho do Urubu. Literalmente. 
Há pouco mais de um mês no 
Brasil, o espanhol já decidiu: vai 
morar no centro de treinamen-
to. A mudança definitiva acon-
teceu na última segunda-feira. 
Já são três noites no novo lar.

Dome desembarcou no 
Rio de Janeiro no dia 3 de 
agosto, e desde então es-
tava em um hotel na Bar-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

D
ra da Tijuca. Sem encontrar 
uma casa que o agradasse 
e com todas as horas do dia 
voltadas para o trabalho no 
Flamengo, o técnico achou 
melhor simplificar e fixar re-
sidência no CT.

No Ninho, o espanhol tem 
rotina de exercícios logo pela 
manhã e depois mergulha 
no trabalho. Saídas somen-
te para jantar vez ou outra. 
O repórter Renan Moura, da 
Rádio Globo, trouxe a infor-
mação de que Dome dormiu 
no CT após o Fla-Flu. A mu-
dança de mala e cuia, por sua 
vez, aconteceu durante a fol-
ga de segunda-feira.

Na realidade, o dia a dia 
do espanhol na Cidade Ma-
ravilhosa já é praticamente 
todo no Ninho do Urubu, 

Sem tempo a perder na busca pelo 
Flamengo ideal, Dome abre mão 
de hotel e decide morar no Ninho

Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Domènec Torrent é apresentado ao Ninho do Urubu por Landim e Braz. Agora, é sua casa 
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de onde só sai praticamente 
para descansar no hotel. Ao 
se instalar no local, ganha 
tempo evitando desloca-
mento e para debruçar ainda 
mais na implementação de 
suas convicções.

O Ninho do Urubu conta com 
toda estrutura de hotelaria, cozi-
nha e serviços necessários para 
que o comandante rubro-negro 
tenha o conforto necessário de 
uma casa. Dome não terá a com-
panhia dos três auxiliares.

Adaptado ao Brasil, ao Fla-
mengo e cada vez mais ciente da 
pressão de conduzir o atual cam-
peão do Brasileirão e da Liberta-
dores, Dome não é mais garoto, 
mas pode ser chamado agora de 
"senhor do Ninho".

O SBT vai transmitir as par-
tidas da Copa Libertadores da 
América 2020 com exclusivida-
de na TV Aberta. O contrato entre 
a emissora e a Confederação Sul-
-Americana de Futebol (Conme-
bol) foi assinado na madrugada 
dessa quinta-feira (10).

O SBT substituirá a Rede Glo-
bo, que rompeu contrato no co-
meço de agosto, e transmitirá a 
competição até 2022. A emissora 
terá direito de transmitir dois jo-
gos por rodada, nas quartas-fei-
ras, às 21h30.

Estão sendo tomadas as medi-
das para que as transmissões co-

mecem já na próxima semana, no 
dia 16 de setembro, com Grêmio e 
Palmeiras. Uma equipe de espor-
tes está sendo montada.

O torneio será retomado na 
próxima terça-feira (15), após pa-
ralisação por conta da pandemia 
do coronavírus (covid-19). Os úl-
timos jogos ocorreram no dia 12 
de março.

Neste ano, o SBT já reali-
zou a transmissão da final do 
Campeonato Carioca, entre 
Flamengo e Fluminense, teve 
a narração de Téo José e os 
comentários foram feitos por 
Carlos Alberto e Athirson.

SBT vai transmitir a Copa
 Libertadores da América 2020

Cerca de 100 funcionários trabalham na reconstrução da praça do pedágio

Foto: Divulgação
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