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PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCovid-19: Foto: Arquivo Pessoal

ois irmãos 
m o r r e r a m 
i n f e c t a d o s 
pelo novo 
c o r o n a -
vírus em 
Tanabi, no 
interior de 
São Paulo, 
em menos 
de um mês.

De acordo com a família, 
Isac Reis, de 20 anos, e Re-
beca Reis, de 15 anos, não 
resistiram às complicações 
causadas pela Covid-19. O 
rapaz morreu nesta quarta-
-feira (23), e a irmã, no dia 
27 de agosto.

Isac e Rebeca colheram 
material genético e testaram 
positivo para o novo coro-
navírus. O corpo dos dois ir-
mãos já foi enterrado.

"Foi  muito complicado 

A vacinação contra o co-
ronavírus no estado de São 
Paulo vai começar na segun-
da quinzena de dezembro. A 
projeção foi feita pelo gover-
nador paulista, João Doria 
(PSDB), em coletiva de im-
prensa nesta quarta-feira (23).

O tucano ainda confirmou 
que o primeiro lote da imu-
nização chinesa CoronaVac 
chega no dia 5 de outubro 
ao Instituto Butantan. Até 
dezembro, serão 46 milhões 
de doses, chegando a 60 mi-
lhões em 28 de fevereiro.

D
receber a  notícia  das mor-
tes.  S of remos uma verda-
deira tragédia",  af irma o 
pai  Roberto Reis  da Silva, 
de 60 anos.

Roberto e a esposa tam-
bém contraíram a doença, 
mas se já recuperaram.

Ainda conforme a famí-
lia, Isac ficou 21 dias inter-
nado no Hospital de Base 
de São José do Rio Preto 
(SP). Ele não possuía co-
morbidades e não resistiu 
às complicações da doença.

A irmã dele era portadora 
de Síndrome de Down e ti-
nha dificuldades para se co-
municar. Rebeca foi levada 
para a Santa Casa de Tanabi 
e morreu no mesmo dia em 
que foi internada.

Até esta quarta-feira, a prefei-
tura contabilizava 1.234 casos 
confirmados, com 25 mortes.

Irmãos de 15 e 20 anos morrem 
com coronavírus no interior de 
SP: 'Verdadeira tragédia', diz pai

Vacinação contra coronavírus 
começa em dezembro

Irmãos morreram com coronavírus em Tanabi 

"Já em dezembro, na se-
gunda quinzena, podere-
mos iniciar a imunização, 
de acordo com critérios de 
vacinação adotados pela Se-
cretária de Saúde do Estado 
de São Paulo. Os primeiros, 
obviamente, serão médicos e 
paramédicos", explicou.

N o  e n t a n t o ,  a i n d a  é 
p r e c i s o  a g u a r d a r  a  f i n a -

l i z a ç ã o  d a  ú l t i m a  f a s e  d e 
t e s t e s  c l í n i c o s  e  a  l i b e r a -
ç ã o  d a  A g ê n c i a  N a c i o n a l 
d e  V i g i l â n c i a  S a n i t á r i a 
( A n v i s a ) .  

Vacina obrigatória
Nesta semana, Doria de-

fendeu a obrigatoriedade da 
imunização para todos os 
brasileiros.

"Ela só não deverá ser 
obrigatória  àqueles que 
por um laudo médico,  por 
um atestado médico,  in-
dique que ele não deva 
tomar a  vacina.  C aso con-
trário,  deve ser  obrigatória 
a  vacina sim. Imunizando 
todos os brasileiros,  nós 
f icaremos l ivres da Co -
v id-19",  af irmou.



Sexta-Feira 25 de Setembro de 2020 

POLÍTICAGERAL 3

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAcusação Foto: Cléber Mendes

M i n i s t é -
rio Público 
(MP) esta-
dual de São 
Paulo ofere-
ceu denún-
cia contra 
o deputado 
A l e x a n d r e 
Frota (PS-
DB-SP) por 

falsidade ideológica.
Para o promotor Marcelo 

Mendroni, Frota usou um 
motorista e ex-assessor par-
lamentar como laranja em 
duas empresas: a DP Publici-
dade Propaganda e Eventos 
Ltda. e a F.R. Publicidade e 
Atividades Artísticas e de 
Espetáculos Ltda.

O MP relata que as empre-
sas nunca funcionaram em 
seus endereços e que desde 
2017 o deputado se retirou do 

O
contratos social delas e colo-
cou Marcelo Ricardo Silva. O 
motorista então teria recebido 
valores fracionados na conta 
entre julho de 2017 e janeiro 
de 2018. Os depósitos soma-
riam R$ 126 mil. Mas sempre 
no dia seguintes após receber 
o dinheiro, o ex-assessor reti-
rava as quantias quase idênti-
cas. Ao todo, foram retirados 
da conta R$ 118 mil.

"Significa que o ora denun-
ciado Alexandre Frota Andra-
de se valeu de seu então asses-
sor parlamentar para repassar 
suas empresas para nome dele 
para, em troca, utilizar a con-
ta corrente dele (de Marcelo 
Ricardo Silva) para receber 
valores cujas origens desejava 
ocultar", escreveu o promotor 
na denúncia feita no último 
dia 19, mas que foi divulgada 
apenas nesta quinta-feira.

MP denuncia Frota por 
falsidade ideológica

Alexandre Frota Andrade 

Para Mendroni, a contuda 
de Frota indica suspeita de 
lavagem de dinheiro:

"Foram realizados depósitos 
e subsequentes saques, de for-
ma sistematizada, por períodos 
em datas muito próximas, con-
figurando, a princípio, a prática 
de conta corrente de passagem 
em dissimulação de atividade 
infracional, que pode (poderia) 

configurar crime de lavagem de 
dinheiro", conclui o promotor.

OUTRO LADO
Frota negou as acusações 

e se disse vítima de "armação 
covarde". Frota diz que nun-
ca teve empresas de fachada 
e afirma que é possível com-
provar por meio de contratos 
e notas fiscais.

"Não encontraram lava-
gem de dinheiro que é o que 
queriam armar. Não conse-
guiram simplesmente por 
não existir. Para não sair em 
branco veio a falsidade ide-
ológica. Tudo da empresa 
está legalmente feito dentro 
da lei.Estou muito seguro da 
verdade e vou mostrar isso", 
afirmou o deputado.

O comerciante Lucas Duarte 
teve uma surpresa nesta terça-
-feira (22) ao receber a embala-
gem com a comida que havia 
encomendado para o almoço.

A solicitação feita ao atenden-
te foi um "frango à parmegiana 
só com arroz". E o restaurante 
enviou uma quentinha "só com 
arroz" — sem o frango.

Ele fez o pedido em um restauran-
te na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

“Eu não queria comer batata-
-frita. Só o frango à parmegiana e 
o arroz. Aí falei para ele: 'Pede só 
arroz'. Pois aí vem o frango a par-
megiana e o arroz. Mas só veio 
o arroz mesmo. Esqueceram do 
frango”, disse Lucas ao G1.

A postagem com as imagens 
da decepção de Lucas ao receber 
a comida viralizaram nas redes 
sociais. Até a publicação desta 
reportagem, 52,3 mil pessoas ti-
nham curtido o post no Twitter.

Procurou, mas não achou
O comerciante chegou a 

mexer com o garfo no fundo 
da quentinha para ter certe-
za de que o bife, que costu-
ma ficar sobre a comida, não 

teria trocado de lugar. Mas 
não, ele não estava lá.

Ainda assim, Lucas faz 
questão de dizer que a culpa 
não é do rapaz que o atende 
todos os dias, já que o funcio-
nário pode ter se complicado 
pelo fluxo de serviço. O clien-
te também ressalta que nunca 
teve problemas no local.

“Ele vende comida para todo 
mundo aqui na área, na verda-
de ele deve ter se enrolado. Na 
correria ele deve ter colocado só 
o arroz e esqueceu de colocar o 
frango e embalou”, disse Lucas.

MP cumpre mandado de busca e apreensão 
na Cedae por crise da geosmina

Homem pede frango à parmegiana, recebe quentinha 
só 'com arroz', e imagens viralizam nas redes sociais

O Ministério Público do Es-
tado do Rio de Janeiro (MPRJ), 
por meio do Grupo de Atuação 
Especializada em Meio Ambien-
te (GAEMA/MPRJ), deflagrou, na 
manhã desta quinta-feira, uma 
operação para cumprir man-
dados de busca e apreensão na 
sede da Companhia Estadual de 
Águas e Esgotos (Cedae), no Cen-
tro do Rio, e na Estação de Trata-
mento do Guandu (ETA-Guan-
du), em Nova Iguaçu.

De acordo com o MPRJ, o ob-
jetivo era à obtenção de docu-
mentos que já tinham sido pe-
didos a companhia outras duas 
vezes sobre a crise da geosmina 
na água. Ainda segundo o Minis-
tério Público, diligências estão 
sendo cumpridas para apurar a 
prática do crime contra as rela-
ções de consumo, no contexto 
da crise na distribuição da água 
potável produzida pela Cedae, 
ocorrida no início deste ano.

Lucas pediu um frango à parmegiana, mas só recebeu o acompanhamento

 Foto: Lucas Duarte

Segundo ele, logo que o pro-
blema foi exposto ao restaurante, 
o bife foi mandado na sequência.

Outros problemas
Lucas conta que problemas as-

sim não são incomuns na vida dele. 
Ao G1, ele relembrou a vez fez um 
pedido de macarrão por um apli-
cativo. Pela imagem, ele acreditava 
que receberia uma boa quantidade, 
mas não foi bem o que encontrou 
ao receber a encomenda.

Depois de chegar ainda atra-
sado, o prato era um pouco 
maior que a palma da sua mão. Água suja nas residências dos moradores da Paciência 

Foto: Gilvan de Souza
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Tribunal Re-
gional Elei-
toral do Rio 
(TRE) confir-
mou, nesta 
quinta-feira, 
por unanimi-
dade, a deci-
são de tornar 
o prefeito 
do Rio de Ja-

neiro, Marcelo Crivella (Repu-
blicanos), candidato à reeleição, 
inelegível até o ano de 2026. O 
prefeito só sai da corrida eleito-
ral caso esgotem todos os re-
cursos. Ele ainda pode recorrer 
ao Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) contra a decisão e ao Su-
premo Tribunal Federal (STF). 
Na segunda-feira (21), Crivella 
já tinha sido julgado inelegível, 
porém, o desembargador Vitor 
Marcelo Rodrigues pediu vistas 
do processo. Neste mesmo dia, 
o prefeito alegou que iria entrar 
com recurso. "Após concluído 
e publicada a decisão, no prazo 
legal, a defesa do prefeito Mar-
celo Crivella entrará com recur-
so", disse a prefeitura em nota.

O
No dia 10 de setembro, a 

Polícia Civil e o Ministério Pú-
blico do Rio de Janeiro (MPRJ) 
fizeram uma operação contra 
irregularidades em contratos fir-
mados com a Prefeitura do Rio. 
Foram 22 mandados de busca 
e apreensão, cumpridos em 
endereços ligados ao prefeito 
Marcelo Crivella (Republicanos), 
servidores, empresários e à ad-
ministração municipal. Um dos 
celulares e um pendrive de Cri-
vella foram apreendidos.

Dentre os endereços alvos, es-
tavam a residência de Crivella, na 
Península, na Barra da Tijuca, na 
Zona Oeste, o Palácio da Cidade, 
residencial oficial da prefeitura, 
em Botafogo, na Zona Sul, e o 
Centro Administrativo São Se-
bastião, sede do Executivo Muni-
cipal, na Cidade Nova.

OPERAÇÃO HADES
A ação é um desdobramento 

da Operação Hades, deflagrada 
no dia 10 de março deste ano, 
que investiga a existência de 
uma possível organização cri-
minosa e esquema de corrup-

TRE vota por unanimidade 
e decide tornar Crivella 
inelegível

Prefeito Marcelo Crivella 

ção na prefeitura. Na ocasião, 
foram cumpridos 17 mandados 
de busca e apreensão na sede da 
Riotur, na Cidade da Música, na 
Barra; Jacarepaguá; Copacaba-
na; e em Angra dos Reis, na Re-
gião da Costa Verde.

Dentre outros locais, os agen-
tes estiveram em endereços liga-
dos ao então presidente da Riotur, 
Marcelo Alves, na Barra, e Rafael 
Alves. Marcelo foi exonerado do 
cargo logo depois da ação.

A investigação teve como 
ponto de partida a delação pre-
miada do doleiro Sérgio Mizrahy, 
preso na Operação Câmbio Des-

ligo, um dos desdobramentos 
da Lava Jato fluminense, reali-
zada em maio de 2018. Veio dele 
a expressão QG da Propina para 
se referir ao esquema, que teria 
como operador Rafael Alves, ho-
mem forte da prefeitura apesar 
de não ter cargo oficial.

Procurada pela reportagem, a 
prefeitura informou que Marce-
lo Crivella vai recorrer da deci-
são, e estuda um pedido de anu-
lação da votação no Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE), "visto 
que um dos desembargadores, 
Gustavo Alves Pinto Teixeira, 
votou, mas é, ao mesmo tempo, 

advogado da Lamsa, concessio-
nária contra a qual o prefeito en-
trou na Justiça para pôr fim ao 
pedágio da Linha Amarela."

"O advogado Gustavo Teixeira 
havia se declarado impedido de 
votar, mas mudou de posição, 
apesar do conflito de interesses 
entre a sua cliente, Lamsa, e o 
prefeito. Note-se ainda que, após 
decisão judicial, Crivella abriu 
as cancelas do pedágio na Linha 
Amarela, tornando-o gratuito du-
rante a pandemia. Isso, enquan-
to, por dia, a Lamsa faturava R$ 1 
milhão com a cobrança abusiva", 
dizia parte da nota.

O governador em exercício 
do Estado do Rio de Janeiro, 
Cláudio Castro, publicou, na úl-
tima quarta-feira (23) no Diário 
Oficial, um decreto que autoriza 
a presença de torcida em está-
dios de futebol. De acordo com 
o texto, somente municípios das 
regiões de saúde que estejam na 
bandeira amarela ou verde po-
derão receber torcedores.

O decreto 47.290 exige a apre-
sentação de um protocolo para 
cada estádio de futebol, valida-
do pelas entidades desportivas e 
sanitárias locais. O protocolo de-
verá ser apresentado em até 72 
horas antes da data da realização 
da partida, e precisa seguir as di-
retrizes do Plano de Retorno dos 
Torcedores aos Estádios de Fu-
tebol da Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF).

Os protocolos apresentados 
deverão respeitar a lotação má-
xima de 30% da capacidade total 
dos estádios, com distanciamento 
de, no mínimo, dois metros entre 
as pessoas, exceto grupos familia-
res. Além disso, será obrigatório o 

uso de máscara facial, a realização 
de aferição de temperatura e tria-
gem de sintomáticos respiratórios 
no momento do acesso ao está-
dio, o fornecimento de álcool em 
gel 70% (ou preparações antissép-
ticas ou sanitizantes de efeito si-
milar) a toda a torcida presente, e a 
contratação de equipe para higie-
nização dos corrimãos, assentos e 
locais de circulação do estádio.

Em relação ao comércio, lojas, 
restaurantes, lanchonetes e bares 
serão abertos com o restrito cum-
primento das orientações sanitárias 

Witzel diz que seu impeachment 'mata a 
democracia': 'Quem serão os próximos?'

Governo do Estado do Rio autoriza retorno 
do público em jogos de futebol

O governador afastado do 
Rio de Janeiro, Wilson Witzel 
(PSC), usou a sua conta oficial no 
Twitter nesta quinta-feira para 
comentar a aprovação do seu 
processo de impeachment por 
unanimidade pelos deputados 
estaduais da Assembleia Legis-
lativa do Rio de Janeiro (Alerj) na 
noite de quarta. Witzel escreveu 
que sofre "um linchamento mo-
ral e político a partir da palavra, 
sem provas, de delatores, ou seja, 
de bandidos confessos".

"Afastar um governador 
do mandato da forma como 
fazem comigo hoje é matar a 
democracia. Quem serão os 
próximos? A escolha será do 
Ministério Público, com suas 
teorias especulativas que ven-
dem jornais", disparou o go-
vernador afastado no Twitter.

Witzel disse enfrentar o pro-
cesso de impeachment de cabeça 
erguida por nunca ter compactu-
ado com a corrupção durante a 
sua vida e garantiu que irá provar 

a sua inocência. Nesse sentido, 
o governador afastado ainda fez 
críticas ao poder Judiciário.

"MP e Judiciário devem estar 
distantes do debate político. O 
MP não pode ditar políticas pú-
blicas nem decidir quem deve ou 
não exercer a função outorgada 
pelo voto popular. Se as casas 
políticas não reagirem, seremos 
todos governados por liminares e 
por especulações", disse.

"O estrago na minha imagem 
política foi feito. E, infelizmente, a 
Alerj, pressionada pelas redes so-
ciais, está cometendo um grande 
erro, cuja História há de demons-
trar", finalizou.

Estádio do Maracanã

Foto: Divulgação

locais. O protocolo também exige a 
realização de Campanha de Cons-
cientização sobre a prevenção, 
diagnóstico e tratamento precoce 
da Covid-19, com divulgação de in-
formativos do Ministério da Saúde, 
Secretaria Estadual e Municipais de 
Saúde junto à torcida.

Quem descumprir o decreto 
poderá sofrer advertência, multa 
de 5 mil UFIR-JR na primeira rein-
cidência, e a proibição de realiza-
ção de novas partidas de futebol 
no local por 15 dias corridos, em 
caso de segunda reincidência.
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investigação 
da Polícia Ci-
vil apontou 
que Valéria 
Muniz de 
C a r v a l h o , 
de 52 anos, 
que fugiu 
do Hospital 
M u n i c i p a l 
Salgado Fi-

lho, no Méier, no último sábado, 
foi morta em decorrência de uma 
ação violenta. Titular da 23ª DP 
(Méier), encarregada do caso, 
o delegado Deoclecio de Assis 
disse ao G1 que a polícia está no 
caminho de desvendar o que de 
fato aconteceu. Ele reconheceu 
que a situação é complicada e 
afirmou que já foi possível de-
tectar que a morte ocorreu por 
ação violenta, sem detalhar o que 
sinalizou isso aos policiais no in-
quérito.

o namorado de Valéria, Mil-
ton de Souza, disse que o corpo 
foi encontrado por um moto-
rista de caminhão da Cet-Rio, 
que avisou à polícia. Ele tam-
bém afirmou que não percebeu 

A
nenhum sinal de que ela tenha 
sido assassinada.

"Não consegui ver o laudo, 
mas não teve realmente marca 
de tiro nem nada. O que eles me 
falaram no IML é que ela estava 
com o queixo inchado, mas eu 
vi o rosto dela no enterro e esta-
va normal. Tomei coragem pra 
olhar pra ela e vi que estava nor-
mal. O IML também só informou 
da fratura no pé. Aparentemente, 
marca de tiro ou de violência, 
não, realmente não tinha", disse.

Relembre o caso
Valéria deu entrada no hos-

pital com uma fratura no calca-
nhar e disse que tinha sofrido 
uma queda. Ela foi internada e 
se preparava para uma cirurgia; 
porém, câmeras de segurança 
da unidade mostram que ela 
deixou o local sozinha por vol-
ta das 5h de sábado, dia 19, pelo 
setor de emergência. Segundo a 
Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS), a paciente não recebeu 
alta e não tinha autorização 
para sair do hospital.

Sua família só descobriu que ela 

Investigação indica que paciente 
que saiu escondida de hospital teve 
"morte violenta", diz delegado

Valéria Muniz, de 52 anos, tinha uma cirurgia marcada, mas saiu do hospital e apareceu morta 

tinha ido embora quando foi visitá-
-la. No Instituto Médico-Legal, os 
parentes foram informados que o 
corpo de Valéria tinha sido encon-
trado na rua Miguel Ângelo, no Ca-
chambi, bairro vizinho ao hospital. 
O enterro ocorreu na tarde desta 
quarta, no cemitério do Pechincha.

O que diz o hospital
Em nota, o Hospital Municipal 

Salgado Filho ressaltou que Valé-
ria tomou por si própria a decisão 
de deixar a unidade sem autori-
zação ou assinatura do termo de 
responsabilidade, acrescentando 
que a paciente estava "lúcida, 
orientada e com controle de sua 
consciência". Veja o posiciona-
mento na íntegra:

"A paciente não sumiu, deixa-
mos isso claro. Destacamos ainda 
que a Sra. Valéria era uma pacien-
te adulta, lúcida, orientada e dei-

xou a unidade sem autorização 
ou alta hospitalar, não havendo, 
portanto, nenhum documento 
assinado. O termo de responsa-
bilidade por deixar o hospital du-
rante o tratamento só é assinado 
quando há um acordo, chamado 
de "alta a pedido", entre paciente 
e equipe médica.

A decisão da Sra. Valéria deixar 
a unidade por evasão foi tomada 
com ela lúcida, orientada e com 
controle de sua consciência, sem 
que tivesse qualquer indicação 
de acompanhamento psiquiátri-
co ou que estivesse usando me-
dicação que pudesse alterar sua 
condição de mulher adulta capaz 
de tomar decisões.

Por estes motivos, além do 
direito à privacidade de todo 
paciente, não há obrigatorieda-
de em comunicar este fato aos 
familiares, que foram, sim, in-

formados na segunda-feira (21), 
quando atendidos pelo Núcleo 
Estratégico de Apoio às Famílias 
(NEAF), que deu todas as infor-
mações sobre o tratamento e sa-
ída da paciente.

Após sair do hospital às 5h de 
sábado, a Sra. Valéria deixou de 
ser uma paciente ativa e por isso 
seu contato foi retirado da lista de 
envio de boletins médicos diários.

A direção do Hospital Munici-
pal Salgado Filho mais uma vez 
lamenta a morte da Sra. Valéria 
Muniz e reitera que está colabo-
rando com a investigação policial.

Valéria deu entrada na quin-
ta-feira com uma fratura no 
calcanhar, foi examinada e me-
dicada para ser preparada para 
cirurgia. No início da manhã de 
sábado, por volta das 5h, saiu 
da unidade caminhando pelo 
setor de emergência.

Apontado pela Polícia Civil 
como sendo o encarregado de ex-
pandir os negócios da maior milí-
cia do Rio para Seropédica e Nova 
Iguaçu, na Baixada Fluminense, 
Danilo Dias Lima, o Danilo Tande-
ra, de 35 anos, conseguiu fugir de 
um cerco policial , nesta quinta-
-feira. Suspeito de ser o real dono 
de duas mansões e braço direito de 
Wellington da Silva Braga, o Ecko, 
chefe do grupo paramilitar da Zona 
Oeste, Tandera era um dos alvos 
de uma operação deflagrada pela 
Delegacia de Repressão às Ações 
Criminosas Organizadas (Draco). 
A ação contou com apoio do Mi-
nistério Público do Rio de Janeiro 
para tentar cumprir seis mandados 
de prisão e sete de busca e apreen-
são, todos expedidos pela 2ª Vara 
Criminal de Nova Iguaçu.

Durante a ação, quatro pessoas 
foram presas. Duas prisões aconte-
ceram em Nova Iguaçu e Mesqui-
ta, na Baixada, e uma em Campo 
Grande , na Zona Oeste. Um quarto 
mandado de prisão preventiva foi 
cumprido no Complexo de Geri-
cinó, onde um dos alvos já estava 

cumprindo pena. Durante a ope-
ração foram apreendidos duas ar-
mas, documentos e telefones.

Na última sexta-feira, quando 
os agentes da Draco faziam uma 
diligência para preparar a operação 
desta quinta-feira, outras três pes-
soas foram presas ao interceptar 
um carro com policiais da espe-
cializada. Os detidos estavam ar-
mados e acabaram recebendo voz 
de prisão em flagrante. De acordo 
com as investigações, Danilo Tan-
dera já expandiu os negócios da 
milícia como extorsões, cobrança 

Modelo morre durante a gravação 
de clipe de funk em São Paulo

Suspeito de integrar milícia e de ser dono de mansões 
avaliadas em R$ 1 milhão escapa de cerco

A modelo e dançarina Júlia 
Melo Carlota, de 21 anos, morreu 
durante a gravação de um clipe 
de funk em Poá, cidade da Região 
Metropolitana de São Paulo, na 
tarde de domingo, dia 20. A jovem 
passou mal e caiu entre as demais 
dançarinas que participaram do 
vídeo dos MC´s Tiger e 2B da ZL. 
Ela foi socorrida, mas chegou sem 
vida ao hospital. A Polícia Civil 
de São Paulo investiga a causa da 
morte, que ainda é um mistério.

Segundo as investigações, ela 
morreu por volta das 17h de do-
mingo. De acordo com familiares 
da vítima, a jovem saiu de casa e 
disse que iria para uma festa reali-
zar a gravação de um clipe musical. 
Horas após a modelo ter passado 
mal, os parentes foram informa-
dos que a menina teve um mal 
súbito no palco em que realizava 
uma apresentação de dança.

A jovem foi socorrida ao Hospi-
tal Santa Maria, em Suzano, onde a 
morte foi atestada. Ainda segundo 
a Polícia Civil, a perícia foi solicita-
da ao Instituto Médico Legal (IML) 
e o caso, registrado como morte 

suspeita (morte súbita) pela Dele-
gacia de Suzano. Ainda segundo a 
polícia, as diligências prosseguem 
para esclarecer os fatos.

MC 2b da ZL não quis conceder 
entrevista neste momento. Por 
mensagem, afirmou que já entrou 
em contato com os familiares da 
vítima, que tinha filhos gêmeos, 
de 2 anos. Júlia já havia feito outros 
clipes do músico, que a convidou 
para participar da última gravação.

— Estou aguardando o laudo da 
certidão de óbito para me expres-
sar. Estou de luto, não quero falar 
sobre o assunto. Já estou conver-
sando com os familiares — diz.

Animal encontrado em um sítio que seria usado pela milícia, em 2019

Foto: Reprodução

de taxa de segurança, e venda de 
sinal clandestino de TV, para os 
bairros do Km-32 Grão Pará e Ca-
buçu , em Nova Iguaçu, e ainda 
para o município de Seropédica.

Em 2019, atendendo pedido 
feito em um inquérito instaurado 
pelo Departamento Geral de Com-
bate à Corrupção, ao Crime Orga-
nizado e à Lavagem de Dinheiro, 
a 1ª vara Criminal de Santa Cruz 
determinou o sequestro de cinco 
imóveis da milícia, incluindo duas 
mansões em nome de pessoas li-
gadas a Danilo Tandera. Modelo e dançarina Júlia Melo Carlota
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niciativa do 
Parlamento 
Federal pre-
vê auxílio 
de R$600 
a r t i s t a s , 
t é c n i c o s , 
produtores 
e trabalha-
dores que 
atuam na 

produção do meio durante a 
pandemia de Covid-19 e re-
passes locais para artistas e 
instituições culturais. Inte-
ressados devem preencher 
formulário virtual

Os artistas queimadenses 
que desejam se candidatar 
aos benefícios concedidos 
pela recém-aprovada Lei Al-
dir Blanc (PL 1075/2020) de-
vem ficar atentos: o prazo 
para o cadastro municipal 
termina nesta sexta-feira (25). 
O projeto, intermediado pela 
Secretaria Municipal de Cul-
tura e Turismo, consiste em 
assistir financeiramente ar-
tistas, técnicos, produtores e 
trabalhadores que atuam na 
produção do meio cultural 
por meio de três formas: au-
xílio emergencial no valor de 
R$ 600,00 mensais, por três 

A
meses; chamadas públicas 
para artistas que criem conte-
údos artísticos para as redes 
sociais e concessão de subsí-
dio a instituições culturais.

Os interessados devem pre-
encher o formulário disponi-
bilizado nas páginas do Face-
book do Conselho Municipal 
de Cultura e da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura e Turismo. 
Os dados serão utilizados pela 
Semuctur para futuras ações 
de fomento. Posteriormente, 
um novo processo será aberto 
e ficará disponível no site da 
prefeitura junto a informações 
da lei, na ‘aba de Transparên-
cia Lei Aldir Blanc’.

Após ser liberado pelo Go-
verno Federal, a valor desti-
nado a Queimados será usado 
em chamadas públicas junto 
ao setor cultural com o objeti-
vo de produzir vídeos de arte 
e cultura. Os recursos também 
serão concedidos a espaços ar-
tísticos, micro e pequenas em-
presas culturais que tiveram 
as suas atividades interrompi-
das por conta das medidas de 
isolamento social. Para parti-
cipar do processo, as empresas 
precisam comprovar cadastro 
municipal, estadual, distrital 

300 profissionais já se 
cadastraram em Queimados. 
Prazo se encerra nesta sexta (25)

Após ser liberado pelo Governo Federal, a valor destinado a Queimados será usado em chamadas públicas junto ao setor cultural

ou de pontos de cultura.
De acordo com o Presidente 

do Conselho Municipal de Cul-
tura de Queimados, Leandro 
Santanna, a cidade teve seu 
Plano de Ação aprovado pelo 
Ministério do Turismo e, por 
isso, o cadastro dos artistas lo-
cais é importante não só para 
receber o auxílio, mas para fu-
turos benefícios.

"Queimados saiu na frente 
para fazer o cadastro de ar-
tistas. Esses dados serão im-
portantes para, independen-
temente da adesão à esta lei 
específica, criarmos uma ferra-
menta de contato para empre-
sas que queiram conhecer os 
artistas locais e disponibilizar 
um extrato do cadastro no site 
oficial do município. Estamos 
aguardando a transferência do 

valor que ainda não foi depo-
sitado enquanto a Procurado-
ria finaliza o modelo de edital 
que distribuirá os recursos da 
Lei Aldir Blanc para os artistas 
queimadenses”, declarou.

Quem poderá receber o 
auxílio?

> Trabalhadores do setor 
cultural que comprovem atu-
ação nos últimos dois anos e 
que tiveram rendimentos de 
até R$ 28.559,70 em 2018.

 Quem não pode receber 
o auxílio?

> Trabalhadores que pos-
suem emprego formal ativo, 
que recebam benefícios previ-
denciários, que sejam benefi-
ciários do seguro-desemprego 
e aqueles que já recebem o 

auxílio emergencial pago pelo 
Governo Federal.

Valores
> A ajuda prevista pela Lei Al-

dir Blanc varia de R$ 3 mil a R$ 
10 mil para espaços culturais.

Contrapartida
 > Após o fim do isolamento 

social e a volta das atividades, os 
espaços culturais que receberem 
o auxílio deverão realizar ativida-
des para alunos de escolas públi-
cas gratuitamente, ou promover 
atividades em espaços públicos, 
também de forma gratuita.

Para mais informações, os in-
teressados devem comparecer à 
Semuctur (Rua Macaé, 430, bair-
ro São Roque, Queimados) ou li-
gar para 2665-1541 de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h.

Melhorar o condicionamen-
to físico ou praticar um dos es-
portes mais populares do país. 
O treinamento funcional e o vô-
lei são as principais atrações do 
Complexo Esportivo de Areia, 
da Secretaria de Esporte e La-
zer de Belford Roxo (SEMEL), 
no bairro Nova Piam. Inaugu-
rado recentemente, a unidade 
conta com diversas quadras 
de areia, em um grande espaço 
com vestiários, arquibancadas 
e quiosques. As duas práticas 
esportivas gratuitas contam 
com acompanhamento e trei-
namentos ministrados por pro-
fissionais de educação física da 
SEMEL. No local, ainda podem 

ser praticados em ambientes 
fechados badminton e a luta 
muay thai.

“O treinamento funcional 
é uma ótima opção pra quem 
quer entrar em forma, sem pre-
cisar das academias. Os treinos 
são ao ar livre. Assim conse-
guimos combinar a exigência 
do esforço físico, evitando 
problemas musculares. A areia 
já apresenta uma dificuldade 
natural pelo piso, mas é muito 
recomendável na manutenção 
de um condicionamento físico 
impecável”, destaca o profes-
sor de Educação Física do com-
plexo, Roberto José do Valle. 
O espaço ainda disponibiliza 

Treinamento funcional e vôlei 
são atrações do Complexo 
Esportivo de Areia

O Complexo Esportivo de Areia oferece diversas atividades, incluindo vôlei

quadras de areias para futevô-
lei, porém sem acompanha-
mento de professores.

Complexo Esportivo de 
Areia

Funcional
3ª e 5ª feira – 18h30 às 19h30 

/ 19h30 às 20h (Adulto)

Foto: Divulgação

Funcional
2ª e 4ª Feira – 19h às 20h 

(Adulto)
Funcional
2ª, 4ª e 6ª Feira – 6h às 9h 

(Adulto)
Voleibol
3ª e 5ª Feira – 16h às 17h30 (Li-

vre)

Muay Thai
2ª, 4ª e 6ª feira – 18h às 21h 

(Livre)
Badminton
3ª e 5ª feira – 8h às 9h (Livre)
O Complexo Esportivo de 

Areia fica na Avenida Bob Ken-
nedy, s/n, Nova Piam, ao lado da 
Casa de Cultura de Belford Roxo.
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Rayane Souza

ayane Souza, nome 
artístico que a mes-
ma escolheu, pelo 
significado e pela 
nova etapa que 
decidiu viver.

"Significado de 
Rayane: nascida 
novamente, renas-

cida, aquela que veio para brilhar, 
raio de Sol ou raio de luar", diz ela.

Rayane tem 24 anos, nascida 
em 20/05/1996 em Goiânia, Goi-
ás, foi Miss Bumbum Pará 2018, 
candidata à musa do Corinthians 
2019, pelo Musa do Brasileirão.

A Miss está representado 
seu estado “Goiás” no mais 
belo Bumbum do Brasil 2020, 
onde acontecerá em Novem-
bro no Rio de Janeiro.

"Adoro praticar exercícios, para 
me manter em forma e estar bem 
com meu corpo, mente e alma. 

Meus hobbies são, viajar, dan-
çar, treinar, dormir, ler, estar com a 
família e também sexo, conta.

A competidora já chegou a 
estudar Fisioterapia, porém 
não chegou a concluir, ela nos 
revelou que seu grande sonho 
é ser médica.

Rayane está confiante com o 
concurso, falou que vai com tudo 
e que quer ficar entre o top 3.

Conheça a bela 
Miss Bumbum Miss Bumbum 
ParáPará 2018 2018
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          Significado de Rayane: 
Nascida novamente, renascida, 
aquela que veio para brilhar, 
raio de Sol ou raio de luar.

Rayane SouzaG
A
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G

A
TA

  D
O

D
O
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F l a m e n g o 
teve seu 
elenco varri-
do pelo Co-
vid-19 após 
a viagem ao 
E q u a d o r . 
Após 16 joga-
dores testa-
rem positivo 

para o novo coronavírus, o plantel 
rubro-negro se viu reduzido a 10 
atletas de seu grupo profissional 
em condições de jogo para a parti-
da contra o Palmeiras, no próximo 
domingo - a diretoria tenta adiar o 
compromisso.

Destes 10 atletas, sete deles 
já foram infectados pelo coro-
navírus anteriormente e estão 
imunes: os goleiros César e Hugo 
Souza, o lateral-direito João Lucas, 
o lateral-esquerdo Ramon, o vo-
lante Gerson, o meia Arrascaeta e 
o atacante Lincoln.

Além deles, há aqueles que não 
foram infectados: o volante Thia-
go Maia, o meia Pepê e o atacan-
te Pedro. Maia e Pedro, inclusive, 
estiveram no Equador e foram os 
únicos que testaram negativo nos 
exames de quarta-feira.

Outros três jogadores são dú-
vida devido a problemas físicos: o 
goleiro Diego Alves se recupera de 
uma lesão no ombro; os atacantes 

o Gabigol e Pedro Rocha têm lesão 
na coxa e estão em tratamento. 
Destes, Diego Alves e Gabigol 
também já tiveram Covid-19.

O regulamento do Campeona-
to Brasileiro indica que cada clube 
pode inscrever até 40 jogadores 
na competição. Todo o elenco 
profissional do Flamengo está 
inscrito, naturalmente, além de 
jovens da base. Mas também há 
a possibilidade de usar qualquer 
jogador das categorias de base 
que tenha pelo menos dois anos 
de contrato.

Três jogadores do sub-20 que 
chegaram a viajar para o Equador 
seguirão com o elenco profissio-
nal neste momento: o zagueiro 
Natan e os atacantes Guilherme 
Bala e Rodrigo Muniz.

Além deles, a diretoria convo-
cou sete jogadores que estavam 
com a equipe sub-20 para reforçar 
o profissional: o goleiro João Fer-
nando, o lateral-esquerdo Ítalo, os 
zagueiros Noga, Otávio e Milani, o 
volante Richard Rios e o meia Yuri 
de Oliveira.

O elenco do Flamengo no mo-
mento (com reforços da base):

Goleiros: Diego Alves (lesio-
nado), César, Hugo Souza e João 
Fernando;

Laterais: João Lucas, Ramon e 
Ítalo;

Após surto de Covid-19, Flamengo tem 10 
jogadores do elenco profissional disponíveis

Treino do Flamengo em Guayaquil

Zagueiros: Noga, Natan, Otávio e 
Milani;

Volantes: Thiago Maia, Gerson e 
Richard Rios;

Meias: Arrascaeta, Pepê e Yuri de 
Oliveira;

Atacantes: Gabigol e Pedro Rocha 
(lesionados), Lincoln, Pedro, Gui-
lherme Bala e Rodrigo Muniz.

A cronologia dos casos 
de Covid-19

Os casos foram espaçados. A pri-
meira leva de positivos foi divulga-
da anonimamente pelo Flamengo 
em 6 de maio. Como a maioria era 
assintomática e já tinha se recupera-
do, não houve interferência na roti-
na de treinos. Apenas dois jogadores 
tiveram que cumprir quarentena.

Dois meses depois, no início de 
julho, foi a vez de João Lucas testar 
positivo e ficar fora das finais do Ca-
rioca. Praticamente mais dois meses 
se passaram até que Diego Alves e 
César fossem diagnosticados e, por 
fim, o surto no Equador.

Ao todo, 27 jogadores já foram 
contaminados pelo coronavírus, 
em um universo de 31 atletas, con-
tando o volante Gomes, que não 
está listado no elenco profissional, 
mas viajou para o Equador e testou 
positivo: uma porcentagem de 87% 
do grupo. Dois atletas já saíram do 

clube: os volantes Vinicius Souza 
e Piris da Motta.

Na comissão técnica e no es-
tafe ainda há outros casos, como 
o técnico Domènec Torrent, o 
chefe do departamento médico, 
Márcio Tannure, e o ex-zagueiro 
Juan.

A lista dos jogadores do 
Flamengo que pegaram Covid-19:

Diego Alves
César
Gabriel Batista
Hugo Souza
Isla
João Lucas
Matheuzinho
Rodrigo Caio
Léo Pereira
Gustavo Henrique

Thuler
Filipe Luís
Renê
Ramon
Willian Arão
Gerson
Gomes
Vinicius Souza (já deixou o 

clube)
Piris da Motta (já deixou o clu-

be)
Diego
Arrascaeta
Everton Ribeiro
Gabigol
Bruno Henrique
Michael
Vitinho
Lincoln
Quem não foi infectado:
Pedro

Pedro comemora gol pelo Flamengo: atacante é um dos poucos que ainda não tiveram Covid-19 no elenco

Foto: Staff Images


