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PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBCG Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

inda sem 
uma vacina 
contra o novo 
coronavírus 
aprovada, a 
corrida mun-
dial pelo imu-
nizante da 
covid-19 con-
tinua a todo 
vapor. Mês 
que vem o 

Brasil começa a testar uma nova 
candidata. Dessa vez, a protagonis-
ta do teste é uma velha conhecida: 
a vacina BCG. Usada para prevenir 
a tuberculose, a prevenção é obri-
gatória no Brasil para recém-nas-
cidos desde 1976 e está disponível 
no Sistema Único de Saúde (SUS). 
Em entrevista ao Correio, o infec-
tologista e ex-diretor do Departa-
mento de Imunizações e Doenças 
Transmissíveis (DEIDT) do Minis-

Mais de 850 mil moradores de 
Madri, na Espanha, e de sua região 
metropolitana não poderão deixar 
seus bairros a partir desta segunda-
-feira (21) a não ser por motivos es-
senciais como trabalhar, ir ao médi-
co ou levar filhos à escola por causa 
da pandemia de Covid-19.

As restrições de circulação, pre-
vistas para durar duas semanas, 
atingem oito bairros, principal-
mente os mais pobres e que con-

centram boa parte de imigrantes. 
O descumprimento das regras 
será punido com multas de pelo 
menos € 600 (cerca de R$ 3.800).

A medida tenta conter uma 
nova onda do coronavírus, que 
matou mais de 30 mil pessoas no 
país, de acordo com levantamen-
to da universidade americana 
Johns Hopkins.

Madri se tornou o epicentro dos 
contágios, com uma taxa de infec-

A
tério da Saúde, Julio Croda, explica 
que, por ser um imunizante mais 
antigo, a questão da segurança é 
secundária: “todos já conhecem 
os efeitos adversos”. Em parceria 
com o Instituto de Pesquisa Infan-
til Murdoch da Austrália, Croda é o 
responsável pelo estudo no Brasil, 
por meio da Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz), com frente no 
Mato Grosso do Sul, ao lado da 
pneumologista Margareth Dalcol-
mo, que comandará as equipes 
no Rio de Janeiro. Estudos pree-
xistentes mostram que a BCG é 
eficiente contra outras infecções 
respiratórias virais, o que influen-
ciou os pesquisadores a testarem a 
eficácia da vacina, também, contra 
o vírus Sars-CoV-2. Além do Brasil, 
Austrália, Espanha, Holanda e Rei-
no Unido fazem parte da pesquisa, 
com o apoio da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS).

Fiocruz testará eficácia da 
vacina contra tuberculose 
para a covid-19

Espanha impõe restrições a mais de 
850 mil para conter casos de Covid-19

Como o Brasil passou a integrar a 
iniciativa e quem poderá participar?

Foi estabelecido um contato co-
migo por meio da Fundação Gates e 
do próprio pesquisador australiano, 
coordenador do projeto geral, para 

discutir o interesse do Brasil em par-
ticipar. O estudo compreende, no 
mundo todo, o recrutamento de 10 
mil trabalhadores de saúde acima 
de 18 anos — então, não tem limite 
máximo de idade, como em muitas 

vacinas testadas hoje, em fase três. 
Serão recrutados voluntários na 
Austrália, Reino Unido, Espanha e 
Holanda. Aqui, no Brasil, serão 3 mil 
pessoas: 2 mil, no Mato Grosso do 
Sul; e mil, no Rio de Janeiro.

Julio Croda, explica que, por ser um imunizante mais antigo, a questão da segurança é secundária: “todos já conhecem os efeitos adversos”

ção de cerca de 682 casos por 100 
mil habitantes em duas semanas. 
Isso equivale a quase três vezes a 
média nacional, que é de 267,8.

O jornal “El País” conta que o 
mês de junho foi “tranquilo” em 
Madri em relação à pandemia. 
Em julho, os casos começaram a 
reaparecer enquanto as cidades 
ficavam mais vazias por causa das 
férias de verão (no hemisfério nor-
te). “Em agosto, o vírus reapareceu 
e multiplicou a sua incidência por 
15. Nas primeiras semanas de se-
tembro, o ritmo se manteve e em 
toda a área metropolitana supera 

os 530 casos por 100 mil habitan-
tes”, descreve o jornal.

As áreas afetadas pelas no-
vas medidas sanitárias locali-
zam-se principalmente no sul 
da capital espanhola e na região 
da Grande Madri, onde a preca-
riedade é maior do que em ou-
tras localidades.

A falta de recursos econômi-
cos faz com que muitas famílias, 
compostas principalmente por 
migrantes, sejam obrigadas a 
compartilhar pequenos espaços 
nesses bairros populares, o que 
favorece a propagação do vírus. 

Esses grupos também costumam 
utilizar transportes público, o que 
aumenta o risco de contaminação.

A prefeita de Madri, Isabel 
Díaz Ayuso, explicou que “é per-
mitida a circulação dentro destes 
perímetros, mas as reuniões pri-
vadas terão de ser reduzidas a 
seis pessoas e a atividade em par-
ques e jardins está suspensa até 
novo aviso”.Na semana passada, 
Ayuso foi criticada por dizer que 
"o estilo de vida do imigrante" foi 
parcialmente responsável pelo 
forte aumento nos casos de con-
taminação nessas regiões.
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m dois anos, 
pelo menos 
dez templos 
r e l i g i o s o s 
no Estado 
do Rio fo-
ram inva-
didos por 
ladrões que 
p rat i c a ra m 

furtos de objetos e dinheiro. 
Somente em 2019, a Diocese 
de Campos, que cobre as re-
giões Norte e Noroeste, regis-
trou oito invasões de igrejas. 
Na madrugada de domingo, 
foi a vez de a Basílica Nossa 
Senhora de Lourdes, no Bou-
levard 28 de Setembro, em 
Vila Isabel, na Zona Norte da 
capital, ser invadida por la-
drões, que quebraram o vitral 
de Santa Terezinha e entra-
ram na igreja. Eles arromba-
ram os cofres com donativos 
e levaram o dinheiro encon-

E
trado. Ainda não se sabe a 
quantia furtada.

Em seu perfil no Face-
book, o pároco Walter Mário 
postou a notícia da invasão 
neste domingo:

"Bom dia! Hoje acordamos 
com uma triste notícia: nossa 
querida basílica foi invadida. 
O bandido quebrou o vitral do 
altar de Santa Terezinha, por 
onde entrou. Depois arrom-
bou os cofres de donativos 
para realização de missas pe-
las almas, roubando as ofertas 
que aí estavam. Rezemos pela 
conversão do bandido e para 
quê Vila Isabel um dia seja um 
bairro mais seguro", escreveu 
o religioso.

Por meio de nota, a Polícia 
Militar informou que foi acio-
nada, confirmou o furto e dis-
se não saber se o crime foi re-
gistrado em alguma delegacia.

"A Assessoria de Imprensa da 

Ladrões furtam dinheiro em 
cofre da Basílica Nossa Senhora 
de Lourdes, em Vila Isabel

O cofre onde estava o dinheiro

Secretaria de Estado de Polícia 
Militar informa que, no domin-
go (20/09), policiais militares do 
6ºBPM (Tijuca) foram acionados 
para uma ocorrência envolven-
do a Basílica Nossa Senhora de 
Lourdes, localizada no Boule-
vard 28 de Setembro, em Vila 
Isabel, onde um cofre e quantia 

em espécie teriam sido furtados. 
Foi feito contato com o seguran-
ça da igreja e o fato foi confirma-
do, sendo informado ainda que a 
ação deve ter ocorrido na madru-
gada de sábado para domingo e 
que, até aquele momento, não 
havia sido realizado registro na 
delegacia", diz a nota.

A basílica foi inaugura-
da em 1949 e tombada pelo 
Instituto Estadual do Patri-
mônio Cultural (Inepac) em 
1990. Ela chama a atenção 
por sua beleza arquitetôni-
ca e estimula projetos so-
ciais de assistência aos mais 
necessitados.

A crise também chegou ao 
mercado de seguradoras de 
veículos, que estão oferecen-
do condições especiais para 
a renovação dos seguros em 
meio à pandemia. Segundo 
dados da Superintendência 
de Seguros Privados (Susep), 
de janeiro a julho, o segu-
ro de automóveis registrou 
uma arrecadação 5,3% me-
nor do que a do ano ante-
rior, resultado de descontos 
oferecidos e menos apólices 
vendidas. Além disso, estão 
sendo criadas coberturas 
personalizadas para atender 
à nova demanda. O momento 
é de pesquisar e negociar o 
melhor custo-benefício.

As seguradoras estão sofren-
do com a queda nas vendas de 
veículos novos, que represen-
tam ainda a maior parcela de 
contratações de seguros. A es-
tratégia passou a ser a renova-
ção dos contratos.

Quem não oferece uma boa 
proposta perde o cliente. Os 
corretores de seguros orientam 
que é preciso comparar as op-

ções de mercado que melhor 
se adequam ao momento.

— A melhor forma de avaliar 
se a proposta é mesmo vantajo-
sa é fazer uma comparação de 
mercado. E é bom ter ajuda de 
um especialista, um corretor, 
para avaliar — diz Fabio Izoton, 
presidente do Clube dos Corre-
tores de Seguros do Estado do 
Rio de Janeiro.

Escolhendo o seguro
Mesmo com a percepção 

de que o risco esteja menor, o 

Peritos do INSS que voltaram ao trabalho nesta 
segunda são 122, diz Secretaria de Previdência

Com crise, seguradoras dão descontos e facilitam 
pagamento para renovação de seguro do veículo

A Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho in-
formou que, até o início da 
tarde desta segunda-feira 
(20), 122 peritos haviam 
retornado ao trabalho pre-
sencial em agências do 
INSS em todo o país. Eram 
esperados 378 peritos. Na 
sexta-feira (17), apenas 34 
haviam voltado a atender 
presencialmente.

A expectativa é que na 
terça (22), o número seja de 
476 peritos. A inclusão de 
novos peritos tem sido gra-
dual, informou a secretaria. 
Ao todo, também segundo 
a secretaria, 3500 peritos 
atuam no INSS. Nem todos 
voltarão ao trabalho. Aque-
les que tenham risco para 
a Covid-19 continuarão no 
trabalho remoto.

Na segunda-feira (14) da 
semana passada, o INSS 
retomou atendimentos 
presenciais em parte das 
agências do país para pres-
tar ser viços que não po-
dem ser feitos remotamen-

te.  Todos os atendimentos 
são agendados.

Os peritos representa-
dos pela Associação Na-
cional dos Médicos Peritos 
(ANMP), entretanto, deci-
diram não voltar ao traba-
lho presencial na semana 
passada por considerar 
que as agências não cum-
priam requisitos de segu-
rança sanitária.

O governo realizou ins-
peções em agências e fil-
mou aquelas previstas para 
reabrir. Na sexta, comuni-
cou via "Diário Oficial da 
União" que os médicos que 
não retornassem nesta se-
gunda ao trabalho teriam 
as horas descontadas. Dis-
se ainda que acionaria o 
Ministério Público Federal 
e o do Trabalho para visto-
riarem as agências.

A ANMP anunciou que fa-
ria novas vistorias antes de 
retomar atendimentos. Há 
cerca de 1,5 milhão de bene-
ficiários aguardando perícia 
médica.

As seguradoras estão sofrendo com a queda nas vendas de veículos novos

Foto: Imagem de Tumisu por Pixabay

recomendado é não deixar de 
fazer o seguro.

— Mesmo para quem não 
está saindo de casa, há alguns 
danos e eventos que indepen-
dem disso. E sempre há o risco 
de o dia em que sair ocorrer o 
sinistro. O importante é ver o 
que realmente precisa. Às ve-
zes, não é exatamente o pacote 
padrão. Pode-se optar por uma 
cobertura de valor mínimo, 
retirando algo que não seja 
tão necessário — afirma Paula 
Sauer, planejadora financeira.
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T r i b u n a l 
R e g i o n a l 
E l e i t o r a l 
(TRE-RJ) for-
mou maioria 
nesta segun-
da-feira para 
condenar o 
prefeito do 
Rio, Marce-

lo Crivella, a ficar inelegível até 
2026, mas o julgamento foi inter-
rompido por um pedido de vista 
do desembargador Vitor Marcelo 
Aranha Afonso Rodrigues. O de-
sembargador, que tomou posse 
semana passada, argumentou 
que precisava ter mais tempo 
para se inteirar do processo. Se-
gundo o presidente do TRE-RJ, 
Cláudio Brandão de Oliveira, o 
julgamento será retomado na 
sessão de quinta-feira.

O
O relator Cláudio Luís Braga 

Dell'Orto votou pela condenação 
de Crivella por abuso de poder 
político em um evento com fun-
cionários da Comlurb destinado 
a pedir apoio eleitoral ao próprio 
filho nas eleições de 2018. Além 
da inelegebilidade do prefeito, de 
seu filho Marcelo Hodge Crivella 
e do então candidato a deputado 
estadual Alessandro Costa por 
oito anos contados a partir de 
2018, o relator votou pela aplica-
ção de multa de R$ 106 mil.

Cinco dos sete desembarga-
dores da Corte haviam acompa-
nhado integralmente o relator 
quando Vitor Marcelo Aranha 
pediu vista. Após o pedido de 
vista, o presidente do TRE-RJ 
Cláudio Brandão afirmou que 
também votará pela inelegibili-
dade do prefeito.

TRE-RJ forma maioria para tornar Crivella 
inelegível até 2026, mas desembargador 
pede vista e suspende julgamento

O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, compareceu a uma formatura militar 

Vitor Marcelo Aranha, que 
figurava na lista tríplice para 
membro titular do TRE-RJ, foi 
escolhido para o cargo pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro, que tem a 
prerrogativa constitucional, após 
a lista ser avalizada pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). Segundo 
reportagem da revista "Crusoé", 
Vitor foi professor do senador Flá-
vio Bolsonaro (Republicanos-RJ) 

em um curso preparatório de Di-
reito. Flávio se filiou neste ano ao 
partido de Crivella e apoia a can-
didatura do prefeito à reeleição. 
Mesmo que seja condenado 
e torne-se inelegível, Crivella 
pode manter sua candidatura 
através de recursos ao TSE.

À revista "Crusoé", Vitor Mar-
celo Aranha afirmou que o "pro-
cesso de escolha (para o TRE-RJ) 

é político", e disse também que a 
proximidade à família Bolsonaro 
e "o fato de ter sido professor do 
Flávio e conhecer pesou, sim" 
para assumir a vaga na Corte. Ain-
da segundo a publicação, Vitor 
Marcelo já havia sido apoiado por 
Flávio quando concorreu à pre-
sidência da seção fluminense da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), em 2018.

A investigação contra o 
possível esquema de corrup-
ção do governador afastado 
Wilson Witzel (PSC), denun-
ciado pelo Ministério Público 
Federal, encontrou indícios 
de que o governo do RJ co-
brava um percentual de 10% 
para repassar verbas do Fun-
do Estadual de Saúde a sete 
municípios do estado.

O esquema, segundo a de-
núncia do MPF, foi revelado 
pelo empresário Edson Torres, 
em depoimento.

Segundo o MPF, 10% do 
valor repassado pelo Fundo 
teria que ser devolvido à orga-
nização criminosa, na qual o 
próprio Edson Torres era inte-
grante do núcleo econômico.

De acordo com a delação, 
em setembro do ano passado o 
então secretário de Saúde, Ed-
mar Santos, foi alertado sobre a 
dificuldade de cumprir o coefi-
ciente mínimo de aplicação de 
recursos da Saúde.

A partir disso, o ex-secretá-
rio teria criado o esquema para 
distribuir R$ 600 milhões aos 
municípios através do Fundo 
Estadual de Saúde. O objetivo 
era conseguir que os recursos 
entrassem no cálculo dos valo-
res a serem aplicados na área, 

como determina a Constituição.
Edson Torres admitiu parti-

cipação nas negociações para 
divisão das verbas. E foi duran-
te essa negociação que foi de-
terminado que sete municípios 
repassassem 10% do valor rece-
bido do Fundo.

O cálculo do repasse de valo-
res, de acordo com Torres, não 
foi feito de acordo com a pro-
porcionalidade de cada um dos 
municípios:

Petrópolis
São João de Meriti
Paracambi
Itaboraí
Magé
Saquarema
São Gonçalo
Torres afirmou ainda que o 

Rafael Alves irá depor no Ministério 
Público do Rio

Witzel cobrava 10% de valores repassados do Fundo 
Estadual de Saúde para sete municípios, diz MPF

 O empresário Rafael Alves, 
apontado pelo Ministério Públi-
co do Rio como o operador do 
'QG da Propina' da Prefeitura do 
Rio, em um suposto esquema 
de corrupção, já tem depoimen-
to marcado. A informação é do 
seu advogado, João Francisco 
Neto. "O depoimento foi marca-
do para o próximo mês", disse, 
sem revelar a data. 

Indagado pela reportagem 
se Alves pretende realizar uma 
delação premiada, o defensor 
disse que "trabalha com advo-
cacia tradicional", descartan-
do, em princípio, essa possi-
bilidade. Este será o primeiro 
depoimento do empresário 

que foi alvo de uma medida 
cautelar de busca e apreensão 
no âmbito da operação Hades, 
no dia 10 de setembro. 

Investigação de promo-
tores do Gaocrim (Grupo de 
Atribuição Originária Crimi-
nal da Procuradoria-Geral de 
Justiça), apontam que Alves, 
que não possui cargo na ad-
ministração municipal, exigia 
que fosse consultado antes 
de mudanças de cargos. A in-
fluência dele também pode-
ria ser vista em licitações e 
pagamentos a fornecedores. 
Em nota, no dia da operação, 
o empresário negou as acusa-
ções, assim como o prefeito. 

Governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel

Rafael Alves é alvo de investigação junto com o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos)

 Foto: Gabriela Fittipaldi 

 Foto:  Estefan Radovicz 

dinheiro também ia para o Pas-
tor Everaldo, figura importante 
no governo de Wilson Witzel.

Everaldo foi preso no dia 
28 de agosto, na Operação 
Tris In Idem, da Polícia Fede-
ral e da Procuradoria-Geral 
da República.

Witzel, desde então, está 
afastado do cargo por decisão 
do Superior Tribunal de Jus-
tiça. Após votação, o órgão 
manteve o afastamento do 
governador.

Em sua rede social, o governa-
dor negou que estivesse envolvi-
do no esquema de corrupção, e 
que tomou a decisão de repassar 
a verba porque, sem isso, a pan-
demia do coronavírus no Rio te-
ria sido "muito pior":
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chefe do 
tráfico do 
Morro Azul, 
no Flamen-
go, Zona Sul 
do Rio, foi 
s e q u e s t r a -
do e morto 
pela milícia 
que atua em 

Queimados, na Baixada Flumi-
nense. Márcio de Oliveira Caro-
ba da Silva, o Larraia, de 42 anos, 
foi capturado pelos paramili-
tares quando esteve na cidade 
para fazer uma visita a parentes, 
em junho. A investigação da 
Delegacia Antissequestro (DAS) 
revela que, antes de Larraia ser 
executado, os milicianos chega-
ram a negociar o pagamento de 
resgate com uma irmã dele que 
mora na Suíça.

Segundo o inquérito, Larraia 

O
foi rendido pelos paramilitares 
quando trafegava pela Estra-
da dos Caramujos, no bairro 
Belmonte, às 11h do dia 30 de 
junho. Ele ia com frequência 
a Queimados, onde tinha um 
sítio. Testemunhas revelaram 
que o traficante passou por três 
cativeiros — em sítios em Quei-
mados, Nova Iguaçu e Japeri — 
antes de ser morto, na madru-
gada de 4 de julho.

Três suspeitos de integrar 
a milícia identificados por 
testemunhas já foram pre-
sos pela DAS: Marcos Toledo, 
Robson Rodogério Mathias, 
o Magu, e Sandro do Amaral 
Pinto. O corpo de Larraia não 
foi encontrado até hoje.

Parentes da vítima denuncia-
ram o sequestro na DAS no dia 2 
de julho. No entanto, os agentes 
que investigavam o crime só 

Milícia sequestrou 
e executou chefe do 
tráfico do Morro Azul

Foto de Larraia foi enviada à família pelos sequestradores

descobriram o vínculo de Larraia 
com o tráfico graças ao depoi-
mento de um ex-comparsa dele: 
Marcílio Cherú de Oliveira, o Me-
nor Cherú, integrante da quadri-
lha que domina o Morro de São 
Carlos, no Estácio.

Na época, como não havia 
mandado de prisão contra ele, 
Cherú compareceu à DAS e re-
velou que Larraia, até 2017, era 
um dos chefes do tráfico do São 

Carlos, mas mudou de facção e 
assumiu o controle da venda de 
drogas no Morro Azul. Ele negou 
ligação com o crime e afirmou ter 
ouvido que Larraia havia sido se-
questrado por milicianos. Hoje, 
Cherú está foragido: ele é suspei-
to de ter participado do tiroteio 
que causou a morte de Ana Cris-
tina da Silva, de 25 anos, durante 
uma tentativa de invasão do São 
Carlos, em 26 de agosto.

Investigação continua
Segundo a investigação, 

os dois suspeitos de serem 
chefes da milícia de Quei-
mados — Jorgimar Bonifácio 
Machado, o Duim, e Victor 
Valladares Silva — também 
participaram do sequestro e 
estão foragidos. As prisões 
foram decretadas pelo juiz 
Luis Gustavo Vasques, da 
Vara Criminal de Queimados.

Um ano depois da morte da 
menina Ágatha Vitória Sales Fe-
lix, de 8 anos, no Complexo do 
Alemão, Zona Norte do Rio, o po-
licial militar acusado do crime foi 
transferido da UPP Fazendinha e 
só faz trabalhos burocráticos na 
Diretoria de Veteranos e Pensio-
nistas (DVP) da PM. O cabo Ro-
drigo José de Matos Soares é réu 
pelo homicídio desde dezembro 
do ano passado. O processo, no 
entanto, ainda está na estaca zero: 
por conta da pandemia do novo 
coronavírus, a primeira audiência 
do caso está marcada para 26 de 
novembro. Ágatha foi morta em 
20 de setembro de 2019.

Após virar réu pelo crime, o 
cabo passou três meses afastado 
da corporação, de licença para 
tratamento psiquiátrico. No fim 
de março deste ano, ele voltou a 
trabalhar e foi transferido da UPP 
pela PM, em cumprimento à de-
cisão da juíza Viviane Ramos de 
Faria, da 1ª Vara Criminal. Em de-
zembro, ela havia determinado a 
suspensão parcial da função de 
policial militar — ele só é autoriza-
do a executar trabalhos internos 
—, a perda do porte de arma e a 
proibição de entrar em contato 
com qualquer testemunha do 
caso. Na DVP, Soares trabalha no 

atendimento a PMs da reserva.
Segundo a investigação da 

Delegacia de Homicídios (DH) 
da Capital, a versão apresenta-
da pelo agente após o crime foi 
contestada pela perícia feita no 
local. Soares e um colega de ser-
viço alegaram que foram ataca-
dos por uma dupla que passou 
numa motocicleta atirando. 
Para a Polícia Civil, entretanto, 
não ocorreu confronto nem ha-
via outras pessoas armadas no 
local: homens que passavam 
com uma esquadria de alumínio 
foram confundidos com bandi-
dos e alvo de tiros dos PMs.

No mesmo momento, Ágatha 
e sua mãe passavam pelo local 
no banco traseiro de uma Kom-

Falso advogado acusado de aplicar golpe da 
aposentadoria em idosos é preso no Recreio

Um ano após morte de Ágatha, cabo acusado 
do crime faz trabalhos burocráticos na PM

Um falso advogado foi preso 
por policiais da 21ª DP (Bonsu-
cesso) acusado de dar golpes 
em idosos para conseguir a apo-
sentadoria para eles. Gabriel 
Brum, de 39 anos, foi encon-
trado na casa de sua mulher, na 
Avenida Tim Maia, no Recreio 
dos Bandeirantes, Zona Oeste 
do Rio. Contra ele, havia um 
mandado de prisão em aberto 
por estelionato, decorrente de 
uma condenação a uma pena 
de um ano - a sentença foi dada 
em janeiro de 2020.

Na 21ª DP, Gabriel foi indicia-
do em três inquéritos por crimes 
de estelionato cometidos entre 
2014 e 2015. As vítimas pagaram 
entre R$ 8 mil e R$ 15 mil.

- Finalizamos os inquéritos. 
Eu os relatei e indiciei ele e 
encaminhei para a Justiça. Ele 
pega períodos e trabalha numa 
área. Nesse período ele traba-
lhou, entre aspas, em Bonsu-
cesso. Fingiu que tinha um 
escritório no bairro e atuou por 
ali. Três vítimas apareceram. 
Eu tenho certeza que, depois 
da divulgação, devem aparecer 
outras vítimas. E outros casos 
são em outras áreas. Tem área 

na Penha (Zona Norte), Campo 
Grande (Zona Oeste)... Tem 
diversas áreas que ele vinha 
atuando dependendo do pe-
ríodo que se olhe na ficha cri-
minal dele - disse o delegado 
Hilton Alonso.

Em depoimento na 21ª DP, 
as vítimas alegam que conhe-
ceram Gabriel por intermédio 
de outras pessoas - ele era 
apresentado como um advo-
gado que atuava no ramo pre-
videnciário. O acusado tinha 
cartões no qual anunciava a 
falsa profissão e fazia contra-
tos de honorários e recibos dos 
pagamentos por meio empre-
sa MG Assessoria Jurídica.

MPF quer Polícia Civil fora do caso Ágatha

Gabriel Brum, preso acusado de ser um falso advogado 

 Foto: Reprodução
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bi. Segundo a investigação, um 
dos tiros disparados pelo cabo 
Soares ricocheteou num poste, 
entrou pela traseira do veículo, 
rasgou o forro do assento e atin-
giu a menina. Segundo a perícia 
feita no projétil, foi um estilha-
ço que causou a morte da me-
nina, perfurando suas costas e 
saindo pelo tórax.

O policial militar chegou a par-
ticipar da reconstituição da mor-
te de Ágatha, dez dias depois do 
crime. Colegas de Soares ouvidos 
pela DH-Capital à época afirma-
ram que o cabo estava “sob forte 
tensão” no momento em que 
atirou devido à morte de um PM 
três dias antes, também no Ale-
mão, e, por isso, fez os disparos.
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eparadas há 
quatro anos 
pela adoção, 
as irmãs Mar-
cela e Marceli 
Scharra de 
Souza, de 
20 e 18 anos, 
se reencon-
traram no 

Aeroporto Internacional Tom 
Jobim, na Ilha do Governador. O 
encontro foi intermediado pela 
Secretaria de Assistência Social 
e Cidadania de Belford Roxo que 
acompanhou todo o processo.

Tudo começou em 2016 
quando Marceli, na época com 
14 anos, se mudou para o Paraná 
após ser adotada por uma profes-
sora e Marcela, com 16, por uma 
família em Duque de Caxias, no 
Rio de Janeiro. Após sofrer maus-

S
-tratos por sua adotante, Marceli 
voltou para situação de abri-
go e assim ficou até completar 
maior idade. Sem ter onde ficar, 
a menina encontrou nas ruas sua 
moradia. A Assistência Social do 
município de Colombo (que fica 
na Grande Curitiba, Paraná) foi à 
responsável por institucionalizá-
-la no Centro POP (Centro Espe-
cializado em Situação de Rua).

No mês de julho, Danie-
le Motta, assistente social do 
Centro POP de Colombo, en-
trou em contato com a Secreta-
ria de Assistência Social e Cida-
dania de Belford Roxo, através 
do Centro de Referência da As-
sistência Social (Cras) do Par-
que Suécia.  A coordenadora 
do equipamento Giseli Batista 
e sua equipe conseguiram lo-
calizar Marcela e, assim, fazer 

Prefeitura de Belford Roxo 
promove reencontro de irmãs 
separadas há quatro anos 

Marceli, a assistente social Giseli Batista e Marcela celebraram o reencontro

possível com que o sonho des-
sa família se tornasse realidade.

“Nunca imaginei que um 
dia isso seria possível”, disse 
Marcela, que não conteve a 
emoção ao ver sua irmã. “Mal 
dormi de tanta ansiedade em 
rever minha irmã. Não vejo a 
hora de tirar as coisas da mi-

nha mala e colocar em um 
armário só meu”, acrescentou 
Marceli. As irmãs estão mo-
rando no bairro Parque Sué-
cia, em Belford Roxo

De acordo com a secretária de 
Assistência Social e Cidadania, 
Brenda Carneiro, o setor acom-
panha diversas famílias no mu-

nicípio e sempre busca contribuir 
para que cada objetivo seja alcan-
çado. “Poder viabilizar o reencon-
tro dessas irmãs através do traba-
lho técnico da equipe nos motiva 
a estarmos sempre atuante em 
busca de garantia de direitos já 
adquiridos por toda a população”, 
garantiu Brenda.

Rio de Janeiro - setembro 2020 
- Na próxima terça-feira, 22 de se-
tembro, será comemorado o Dia 
Nacional do Atleta Paralímpico 
e, para celebrar a data, o Comitê 
Paraolímpico Brasileiro (CPB) e a 
Estácio vão promover um grande 
encontro virtual com Izabela Silva 
Campos, paratleta de Atletismo. 
Ela, que também é aluna do curso 
de Serviço Social da Instituição de 
Ensino Superior, falará sobre sua 
carreira, de seus principais desa-
fios e de suas vitórias. O evento faz 
parte do Programa "Atleta Cida-
dão", que tem como objetivo esti-
mular o desenvolvimento pleno 
da cidadania dos atletas em todas 
as fases da carreira (iniciação, alto 
rendimento e pós-carreira) por 
meio da capacitação e orienta-
ção profissional. Os amantes do 
esporte - público externo em 
geral - poderão participar gratui-
tamente da iniciativa, acessando 
o Instagram do Curso de Educa-
ção Física da Estácio de Nova de 
Iguaçu link: educacaofisicaesta-
cioni . Não será necessário fazer 
inscrição prévia, bastará entrar 
na rede social a partir das 19h. 

A proposta do Programa "Atle-
ta Cidadão" - criado pelo Comitê 
Paraolímpico Brasileiro (CPB), 
existe há 4 anos, e conta com a 
parceria da Estácio - é capacitar 

e desenvolver profissionalmente 
os esportistas, quando ainda es-
tão na ativa. Os atletas recebem 
suporte por meio de cursos de 
graduação presencial e Digital e, 
atualmente, mais de 150 atletas 
em todo o país se beneficiam das 
bolsas disponibilizadas. 

Aos 6 anos de idade, Izabela 
Silva Campos foi vítima do sa-
rampo e perdeu a visão, progres-
sivamente, até não enxergar mais 
aos 15 anos. Aos 21, começou sua 
história de sucesso no Atletismo 
mesmo com o intuito de perder 
peso. Chegou a correr 5 mil me-
tros, 1.500 m, 800 m, 400 m, mas 
foi com as provas de campo que 
mais se identificou. Sua 1ª con-
vocação para seleção brasileira foi 
em 2012, quando participou dos 

O futuro nasce aqui: Maternidade Municipal 
Queimados comemora marca de 700 partos

Izabela Silva Campos, medalhista de ouro nos Jogos Parapan-Americano, 
em 2019, falará de sua grande trajetória no esporte  

Às 07h02 desta sexta-feira (18), 
mais um milagre da vida nasceu na 
Maternidade Municipal Queima-
dos, na Baixada Fluminense. Além 
de ser um motivo de alegria e feli-
cidade aos pais, o pequeno Kauan 
Laia Macedo representa um marco 
na história da unidade: é o 700º 
bebê a vir ao mundo no local. Inau-
gurada pela Prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de Saúde, há 
pouco mais de três meses, a uni-
dade presta assistência gratuita em 
procedimentos pré-parto, parto e 
pós-parto, 24h por dia.

Pesando 3.535 kg e medindo 
53 centímetros, Kauan nasceu de 
parto normal e trouxe ainda mais 
esperança de dias melhores para 
a mamãe Angélica de Laia (36). “É 
uma alegria inexplicável ter o meu 
pequeno em meus braços. Graças 
a Deus ocorreu tudo bem duran-
te a gestação e o parto. Algumas 
amigas me indicaram essa mater-
nidade e foi a melhor escolha que 
eu fiz, pois toda equipe de profis-
sionais me atenderam super bem 
e foram bastantes atenciosos co-
nosco. Estou muito feliz”, contou a 
moradora de Nova Iguaçu.

A maternidade é totalmente 
gratuita e realiza partos normais, ce-
sáreas e humanizados. Além disso, 
a unidade conta com 42 leitos de 
internação, dois centros cirúrgicos 
com berço aquecido, berçário pós-

-parto, salas de medicação e de exa-
mes de ultrassonografia e cardioto-
cografia, consultórios ginecológico, 
pediátrico e de classificação de ris-
co, laboratório de análises clínicas, 
farmácia, atendimento psicológico 
e acolhimento humanizado.

De acordo com o secretário da 
Pasta, Elton Teixeira, a maternidade 
tem beneficiado não só as mamães 
queimadenses, como também as 
das regiões vizinhas (Austin, Ca-
buçu, Nova Iguaçu, Engenheiro 
Pedreira e Japeri). “Cada parto reali-
zado no local nos enche de alegria. 
É gratificante ver como a população 
foi beneficiada com o equipamen-
to que tanto lutamos pra ter aqui 
e que hoje traz ao mundo diversas 
vidas cheias de novas história e es-
peranças”, destacou o gestor.

Para receber o atendimento mé-
dico na maternidade, é necessário 
comparecer ao local (Rua Deusinho 
Freitas, 13, Centro) portando iden-
tidade, CPF, comprovante de resi-
dência e cartão do SUS.

Izabela Silva Campos, paratleta de Atletismo
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Jogos Paralímpicos de Londres. 
Suas principais conquistas foram: 
Bronze no lançamento de disco, 
no Rio de Janeiro, em 2016, nos 
Jogos Paralímpicos. Mundialmen-
te ela também brilhou: Bronze no 
lançamento de disco, em Dubai, 
em 2019; prata no lançamento 
de dardo e bronze no lançamen-
to de de disco em Londres, em 
2017; bronze no lançamento de 
disco em Doha, 2015; bronze no 
arremesso de peso em Lyon, na 
França, em 2013. Nos Jogos Para-
pan-Americano, ganhou ouro no 
lançamento de disco, bronze no 
arremesso de peso e lançamento 
de dardo, em Lima, em 2019. Ouro 
no lançamento de disco e prata no 
arremesso de peso, em Toronto, 
no Canadá, em 2015.      



ALTERNATIVA DE PRODUÇÃO

palmito pupunha, 
além de ganhar 
espaço nas cozi-
nhas, também 
vem mudando a 
vida de produto-
res rurais do mu-
nicípio de Magé, 
no Rio de Janeiro. 
Com apoio técni-

co da Secretaria da Agricultura 
do estado, através da Emater, a 
cultura se tornou uma alterna-
tiva rentável para os produtores 
da região, aumentando o fatu-
ramento em mais de 150% nos 
últimos 15 anos.

O Brasil é um dos líderes de 
produção e consumo de palmi-
to no mundo, segundo a Empre-

Palmito pupunha aumenta 
renda e muda vida de
produtores do Rio de Janeiro

sa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária (Embrapa). O avanço da 
produção da pupunha, em Magé, 
deve-se ao bom clima, solo e 
água para o plantio, além de um 
planejamento a longo prazo, ela-
borado pela secretaria, oferecen-
do acesso à financiamentos, ser-
viço de extensão rural, pesquisas 
e assistência técnica.

“Os agricultores acreditaram na 
implantação da cultura do palmito 
no município e hoje está sendo 
mais uma opção para eles, suas 
famílias e o meio ambiente. Além 

O
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CCulturando ulturando 

lá meu nome é Bruna 
Marques, sou natu-

ral da cidade de  São 
Paulo tenho 25 anos, 

sou modelo e minhas 
medidas são :  Altura: 

1,70m |  Peso: 68kg |  Pé: 
37 |  Cintura: 87/88 cm 

|  Quadril: 102 cm |  Busto: 95 / 97cm. 
Este meu ensaio pro site  Diamond Bra-

sil foi meu primeiro ensaio sensual  sob 
as lentes do Davi Borges. Sou fã de uma 
boa taça de vinhos. Gosto muito de pas-
sar o tempo com minhas amigas e com 
minha família, mas meu hobby favorito 
é viajar. Me considero uma pessoa  que 
tem a paixão por tudo que é proibido. 
Me sinto  atraída por pessoas de caráter, 
generosas e,é claro, cheirosas. Adoro 
lingeries vermelhas . 
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de promover melhor distribuição 
de renda e ter essa cultura em uma 
área como a região metropolitana 
do Rio de Janeiro, que é considera-
da o segundo maior mercado con-
sumidor do país. Isso gerou uma 
grande mudança, trouxe mais ren-
tabilidade e injetou mais recursos 
na economia do lugar. O apoio da 
Emater está sendo fundamental” 
disse o secretário de Agricultura, 
Marcelo Queiroz.

O palmito é colhido em mé-
dia duas vezes por ano, mas 
pode render de quatro a cinco 

cortes por ano quando a cultura 
tem oferta de água e bons tratos 
culturais. O custo de produção 
do palmito na implantação fica 
em cerca de R$ 21 mil e de R$ 
7.600 a manutenção (segundo 
ano em diante). Normalmente 
o palmito paga o investimento 
até o quarto ano, mas em Magé, 
há casos como do agricultor 
Oscar Gangorra, que pagou seu 
financiamento no primeiro ano 
só com a renda do aipim, usado 
como planta companheira para 
sombrear o palmito.
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e Goiânia, 
embarcaram 
na manhã 
desta se-
gunda-feira, 
em voo fre-
tado, quatro 
jovens que 
vão reforçar 
o Flamengo 

na Libertadores no Equador, 
depois de o clube confirmar 
seis casos de Covid-19 entre 
seus jogadores.

O zagueiro Natan, o lateral-
-direito João Lucas e os atacan-
tes Guilherme Bala e Rodrigo 
Muniz foram chamados às 
pressas para a partida contra o 
Barcelona em Guayaquiil, nes-
ta terça-feira.

Eles vieram do Rio, fizeram 
escala em Brasília, e aguardam 
a aeronave sair de Goiás, em 
um hotel.

No mesmo avião, o Flamen-
go trará de volta ao Brasil os 

D
atletas infectados - Filipe Luis, 
Bruno Henrique, Diego, Ma-
theuzinho, Isla e Michael.

Os jovens que reforçam o 
elenco no Equador já reali-
zaram os testes de Covid-19, 
que foram enviados para 
a Conmebol, e estão aptos 
para a partida.

A operação feita pelo Fla-
mengo começou neste do-
mingo e virou a madrugada, a 
cargo dos profissionais Gabrie 
Skinner, Marcio Santos, super-
visores de futebol, e da empre-
sa Offside, que cuida da logísti-
ca do clube.

Dos 25 atletas que viaja-
ram na delegação do Flamen-
go para o Equador, o técnico 
Dome só tem 17 à disposição:

César, Gabriel, Hugo, Rodri-
go Caio, Leo Pereira, Thuler, 
Renê, Ramon, Willian Arão , 
Thiago Maia, Gerson, Gomes, 
Arrascaeta, Everton Ribeiro , 
Pedro, Vitinho e Lincoln.

Flamengo envia jovens 
para jogo no Equador e 
trará de volta infectados

João Lucas chega para ocupar a lateral direita 


