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C o n s e l h o 
Nacional de 
Secretários 
de Saúde (Co-
nass) enviou 
nesta quin-
ta-feira (15) 
uma carta ao 
ministro da 
Saúde, Edu-
ardo Pazuello, 

pedindo que o governo federal 
compre a primeira vacina contra 
Covid-19 que ficar pronta e for 
aprovada pela a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A solicitação foi feita um dia de-
pois de o secretário estadual da Saú-
de de São Paulo, Jean Gorinchteyn, 
afirmar que o governo federal não 

O Brasil tem 151.971 mortes 
por coronavírus confirmadas 
até as 13h desta quinta-feira (15), 
segundo levantamento do con-
sórcio de veículos de imprensa 
a partir de dados das secretarias 
estaduais de Saúde.

Desde o balanço das 20h de 
quarta-feira (14), 7 estados atua-
lizaram seus dados: BA, CE, GO, 
MS, MG, RN e RR.
Veja os números consolidados:

151.971 mortes confirmadas

5.148.345 casos confirmados
Às 8h, o consórcio publi-

cou a primeira atualização 
do dia com 151.780 mortes e 
5.142.003 casos.

Na quinta-feira, às 20h, o ba-
lanço indicou: 151.779 mortes 
confirmadas, 716 em 24 horas. 
Com isso, a média móvel de 
mortes no Brasil nos últimos 
7 dias foi de 496, uma variação 
de -29% em relação aos dados 
registrados em 14 dias. Essa é 

O
liberou dinheiro para a compra da 
vacina CoronaVac, desenvolvida 
pela empresa chinesa Sinovac em 
parceria com o Instituto Butantan.

a da empresa AstraZeneca 
(desenvolvida em parceria com 
a Universidade de Oxford);

e a da Covax (consórcio glo-
bal de vacinas contra o corona-
vírus).

Em nota, a pasta afirmou que 
"o imunizante que ficar pronto 
primeiro – o que significa aten-
der todos os critérios de segu-
rança e eficácia exigidos pela 
Anvisa – será uma opção para 
aquisição" (veja a íntegra do co-
municado abaixo).

O Conass, por sua vez, argu-
menta que a CoronaVac pode fi-

Secretários estaduais de Saúde pedem que 
governo federal compre a 1ª vacina contra 
Covid-19 que for aprovada pela Anvisa

Casos e mortes por coronavírus 
no Brasil em 15 de outubro

car pronta antes dessas duas. No 
ofício enviado nesta quinta, o 
conselho solicita "a adoção das 
medidas necessárias e imedia-
tas para incorporação ao progra-
ma nacional de imunização das 

vacinas para Covid-19 produzi-
das pelo Instituto Butantan, em 
parceria com a empresa farma-
cêutica Sinovac".

A gestão João Doria (PSDB) 
tenta negociar para que a Co-

ronaVac receba verba federal 
para ser distribuída para todo 
o país pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), caso seja com-
provada sua eficácia na tercei-
ra fase de testes.

O secretário da Saúde de SP, Jean Gorinchteyn, durante visita ao Ministério da Saúde no fim de agosto

a média mais baixa registrada 
desde o dia 7 de maio.

Em casos confirmados, 
desde o começo da pandemia 
5.141.498 brasileiros já tiveram 
ou têm o novo coronavírus, 
com 26.675 desses confirma-
dos no último dia. A média 
móvel de novos casos foi de 
19.877 por dia, uma variação 
de -26% em relação aos casos 
registrados em 14 dias. Ou seja, 
também encontra-se na faixa 
que aponta queda.

É a primeira vez que a média 
móvel de novos casos de corona-

vírus fica abaixo de 20 mil desde 
o dia 29 de maio.

Brasil: 14 de outubro
Apenas um estado apresenta in-

dicativo de alta de mortes: Piauí.
Outros 19 estados têm curvas 

que apontam queda. Os dados de 
médias móveis são, em geral, em 
números decimais e arredonda-
dos para facilitar a apresentação 
dos dados.

Estados
Subindo (1 estado): PI
Em estabilidade, ou seja, o nú-

mero de mortes não caiu nem su-
biu significativamente (6 estados 
+ o DF): RJ, DF, AC, AL, MA, PB e SE

Em queda (19 estados): PR, 
RS, SC, ES, MG, SP, GO, MS, 
MT, AM, AP, PA, RO, RR, TO, 
BA, CE, PE e RN

Essa comparação leva em 
conta a média de mortes nos 
últimos 7 dias até a publica-
ção deste balanço em rela-
ção à média registrada duas 
semanas atrás (entenda os 
critérios usados pelo G1 para 
analisar as tendências da 
pandemia).
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5ª Câmara 
Criminal do 
Tribunal de 
Justiça do 
Rio mandou 
soltar nesta 
quinta-feira 
(15) o ex-se-
cretário esta-
dual de Edu-
cação do Rio 

Pedro Fernandes e a ex-deputada 
Cristiane Brasil.

Os dois foram presos no dia 11 
de setembro na Operação Catara-
ta, que investiga supostos desvios 
em contratos de assistência social 
no governo do estado e na Prefei-
tura do Rio.

A decisão estabelece medidas 
cautelares como:

Comparecimento mensal em 
juízo; proibição de contato com 
empresas e outros envolvidos na 
investigação; e recolhimento do-
miciliar noturno.

Os desembargadores também 
mandaram soltar o empresário 

A
Flavio Chadud, dono da empresa 
Servlog, acusado de pagar propi-
na a Pedro Fernandes e Cristiane 
Brasil em troca de contratos com 
o governo do Estado e a Prefeitu-
ra do Rio na época em que eles 
eram secretários.

Outras duas pessoas que es-
tavam em prisão domiciliar tam-
bém foram soltas, com as mesmas 
medidas cautelares: o empresário 
João Marcos Borges Mattos (que 
até maio era subsecretário esta-
dual de Educação) e o delegado 
aposentado Mario Chadud, pai do 
dono da Servlog, Flavio Chadud.

Em nota, as advogadas San-
dra Regina Almeida e Juliana 
Villas Boas Borges, que entraram 
com o pedido de habeas corpus 
para Pedro Fernandes, disseram 
que "a decisão fez justiça e está 
em consonância com sólida ju-
risprudência do STF".

O que diz a denúncia
Pedro Fernandes foi preso, 

segundo o MPRJ, por ações 
durante sua gestão na Secre-

Justiça manda soltar 
Pedro Fernandes e 
Cristiane Brasil

Ex-secretário Pedro Fernandes e ex-deputada Cristiane Brasil

taria Estadual de Tecnologia e 
Desenvolvimento Social nos 
governos de Sérgio Cabral e de 
Luiz Fernando Pezão — antes 
de assumir a Educação do RJ a 
convite de Wilson Witzel.

A Fundação Estadual Leão 
XIII, alvo da investigação, era 
vinculada à secretaria de Pe-
dro. A investigação afirma que 
o secretário ficava com 20% 
do valor de contratos assina-
dos – tudo dinheiro de propi-
na, segundo o MP.

Ao receber voz de prisão, Pedro 
Fernandes apresentou um exame 
positivo de Covid-19, o que trans-
formou a prisão preventiva em 
domiciliar. Posteriormente, aca-
bou sendo levado a um presídio.

Já Cristiane Brasil responde por 
atos supostamente praticados en-
tre maio de 2013 e maio de 2017, 
quando assumiu secretarias mu-
nicipais nas gestões de Eduardo 
Paes e Marcelo Crivella.

Segundo as investigações, 
ela recebia propina de três for-

mas: em dinheiro, através de 
depósitos em contas de outras 
pessoas (que devolviam os 
valores para a ex-deputada) e 
também pelo pagamento de 
contas pessoais.

Cristiane Brasil foi secretária 
de Envelhecimento Saudável da 
Prefeitura do Rio e chegou a ser 
nomeada ministra do Trabalho no 
governo Temer, mas teve a posse 
suspensa pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF) por conta de conde-
nações na Justiça Trabalhista

Após constatar o abandono 
nas estações do BRT Transoeste 
e BRT Transcarioca, o DIA percor-
reu duas estações em funciona-
mento do corredor Transolímpi-
ca (Sulacap e Magalhães Bastos) 
e a reclamação dos passageiros 
é constante: a superlotação e a 
demora no serviço entre os ôni-
bus. No terminal Sulacap foi pos-
sível constatar muitos usuários 
entrando de forma indevida na 
estação, apesar das placas que 
avisam sobre o risco. Os calotes 
também foram relatados por 
funcionários da estação em Ma-
galhães Bastos.

Os passageiros reclamam 
que os ônibus viajam com su-
perlotação e não é possível 
fazer o distanciamento social 
proposto como forma de com-
bate ao coronavírus.

Uma moradora de Vila Val-
queire, que preferiu não se 
identificar, relatou que os ôni-
bus do BRT costumam viajar 
cheios e reclamou da superlo-
tação nos transportes públicos. 
"Os ônibus aparecem lotados, 
mesmo com a pandemia, com 
a quarentena, mas a gente não 

tem outra escolha, tem que sair 
para trabalhar", contou ela.

Segundo a moradora, é pre-
ferível pegar um ônibus ao BRT 
porque o coletivo a deixa mais 
próxima do local de trabalho, na 
Taquara. Quando usa o BRT, ela 
embarca primeiro em um ônibus 
no ponto próximo de casa e se-
gue no articulado na estação da 
Praça Seca. Ela contou ainda que 
a estação da Praça Seca, da Trans-
carioca, está funcionando e os 
guardas do BRT atuam no local. 
Segundo a moradora, os articu-
lados que de que precisa passam 
em intervalos regulares e "muito 

Brasileiros são flagrados ao tentar entrar em Portugal 
com mais de 170 kg de cocaína levados em jatinho

Usuários do corredor Transolímpica sofrem 
com lotação e demora entre os ônibus

A polícia de Portugal deteve três 
brasileiros e dois portugueses que 
levaram mais de 170 kg de cocaína 
do Brasil até Lisboa em um jatinho.

Os três brasileiros foram presos, 
mas os dois portugueses aguarda-
rão o processo em casa, segundo 
entrevista de Rui Sousa, coordena-
dor da Polícia Judiciária do país à 
emissora pública RTP.

“Estamos em plena cooperação 
com as autoridades brasileiras e 
sabemos que uma das pessoas já 
tinha antecedentes por outros tipos 
de crimes”, disse ele.

Os traficantes estavam disfar-
çados de viajantes executivos e 

já teriam realizado várias vezes o 
mesmo roteiro: partindo do Brasil 
em direção a Portugal com carrega-
mentos de drogas.

Os cinco podem pertencer a 
uma organização maior, de acor-
do com Sousa.

A polícia apreendeu o avião –foi 
a primeira vez que isso aconteceu 
em uma operação contra o comér-
cio ilegal de drogas no país. A carga 
seria equivalente a 1,7 milhão de do-
ses de cocaína na quantidade que é 
vendida ao consumidor final.

A ação foi parte de uma opera-
ção da polícia portuguesa chamada 
White Wing (asa branca em inglês).

É grande a movimentaçao na Estaçao Sao Jose de Magalhaes Bastos

 Foto: Reginaldo Pimenta 

rápido, de 10 em 10 minutos", 
mas sempre lotados. 

"Em um ou outro [ônibus] 
que é possível fazer distancia-
mento social". 

A jovem Igraine Ramos, de 29 
anos, moradora de Jacarepaguá re-
latou que utiliza o transporte uma 
ou duas vezes na semana. A jovem 
trabalha em uma agência de publi-
cidade, na Barra da Tijuca e usa o 
articulado quando está na casa do 
namorado, que mora em Realengo. 
Da casa do rapaz, Igraine pega um 
ônibus até a estação de Magalhães 
Bastos, do corredor Transolímpica, 
até a estação Lourenço Jorge. Cinco traficantes fretaram um jatinho para levar cocaína do Brasil para Portugal

 Foto: Polícia Judiciária de Portugal
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pós ser afas-
tado da vi-
ce-liderança 
do governo 
no Senado, 
o senador 
Chico Ro-
d r i g u e s 
( D E M - R R ) 
afirmou em 

nota que deixou a vaga para 
"aclarar os fatos e trazer à tona 
a verdade". O parlamentar foi 
flagrado com dinheiro na cueca 
em uma operação da Polícia Fe-
deral realizada quarta-feira, 14. 
Ele afirmou que provará que 
não tem relação com "qualquer 
ato ilícito de qualquer nature-
za" e reforçou o apoio ao gover-
no. O presidente Jair Bolsonaro 

A
foi responsável pela indicação 
de Rodrigues ao Senado, para 
ser o elo entre o Palácio do Pla-
nalto e o Congresso

"Vou cuidar da minha defe-
sa, e provar minha inocência. 
Volto a dizer, ao longo dos 
meus 30 anos de vida pública, 
tenho dedicado minha vida ao 
povo de Roraima e do Brasil, e 
seguirei firme rumo ao desen-
volvimento da minha nação", 
disse. Na nota, Chico Rodri-
gues disse que acredita nas di-
retrizes usadas por Bolsonaro 
para "gerir a nação".

Com trânsito no Palácio do 
Planalto, o parlamentar foi no-
meado pelo próprio presidente 
para exercer o cargo de vice-lí-
der no Senado ainda em 2019. 

Flagrado com dinheiro na 
cueca, Chico Rodrigues diz 
que vai provar inocência

Vice-líder do governo no Senado, Chico Rodrigues (DEM-RR)

Sobre o caso, Bolsonaro afir-
mou mais cedo que a operação 
da PF é um exemplo de que não 
há corrupção em seu governo. 
Ele tentou desvencilhar o ocor-
rido da sua gestão dizendo que 
o seu governo são "ministros, 
estatais e bancos oficiais".

Um grupo com mais de 
cem entidades e pesquisa-
dores publicou nota nesta 
quinta-feira (15) alertando 
para uma "tentativa de in-
timidação" do ministro do 
Meio Ambiente, Ricardo 
Salles, contra o secretário-
-executivo do Observatório 
do Clima, Márcio Astrini.

Em maio, o ambientalista 
criticou na imprensa a fra-
se de Salles sobre "passar 
a boiada", na qual o minis-
tro aconselhava os colegas 
de governo a aproveitarem 
a pandemia para promo-
ver mudanças de regras em 
suas áreas de atuação.

Ricardo Salles buscou a 
Justiça Federal, amparado 
pelos advogados da Advo-
cacia Geral da União (AGU), 
para pedir que Astrini fosse 
notificado a prestar explica-
ções sobre a entrevista que 
deu ao jornal "O Globo" em 
25 de maio.

Na reportagem citada, 
Astrini criticou a fala de 
Salles durante a reunião 
ministerial ocorrida em 22 
de abril.  "A gente viu um 

ministro de estado numa 
conversas de comparsas 
convocando para aprovei-
tar o momento da pande-
mia, em que todo mundo 
está preocupado com a 
vida, para fazer uma for-
ça-tarefa de destruição do 
meio ambiente", disse As-
trini na entrevista ao jornal 
"O Globo" em 25 de maio.

"Ele [Salles] sabia que, 
para evitar problemas ju-
rídicos, ele precisou enco-
mendar pareceres jurídicos 
junto à AGU. É um absurdo 
por si só", afirmou Astrini 

Bolsonaro disse ter "quase uma
união estável" com Chico Rodrigues

Ambientalista que criticou Salles por frase sobre 
'passar a boiada' é notificado a pedido da AGU

Um vídeo em que Jair Bolso-
naro (sem partido) diz ter “qua-
se uma união estável” com 
Chico Rodrigues (DEM-RR), 
senador flagrado com dinheiro 
na cueca, tem chamado a aten-
ção nas redes sociais. 

Na última quarta-feira 
(14), Chico Rodrigues foi alvo 
de um mandado de busca e 
apreensão. Durante a ope-
ração, a Polícia Federal (PF) 
encontrou cerca de R$ 30 
mil dentro da cueca do parla-
mentar. A investigação apura 
desvio de verba pública.

Desde o ocorrido, um vídeo 
antigo — cuja data específica 
não é citada — começou a cir-
cular nas redes sociais.

Nele, Chico Rodrigues agra-
dece ao “amigo Jair Bolsonaro” 
pelos vinte anos em que foram 
colegas na Câmara dos Depu-
tados. Em seguida, Bolsonaro 
responde: "é quase uma união 
estável, hein, Chico".

Em outro trecho do vídeo, 
Rodrigues afirma que o pre-
sidente “está retomando a 
moralidade, as práticas repu-
blicanas”.

Ricardo Salles: "aproveitar que só falam de Covid e ir 'passando a boiada'"

Chico Rodrigues foi destituído hoje (15) do cargo de vice-líder do governo no Senado

Foto: Divulgação

Foto: Marcos Corrêa/PR

na reportagem citada na 
notificação.

Segundo a notificação 
da AGU, o pedido de ex-
plicações "é cabível em 
qualquer das modalidades 
de crimes contra honra" e 
"soam levianas as palavras 
do senhor Márcio Astrini, 
pois além de atacar à pes-
soa do Ministro de Estado 
do Meio Ambiente também 
atingem a instituição da 
Advocacia-Geral da União, 
considerando afirmar a 
ocorrência de 'pareceres 
encomendados'".

Ontem, para apoiadores, 
o presidente disse que daria 
uma "voadora no pescoço" de 
quem se envolvesse em casos 
de corrupção no seu governo. 
No início da tarde, a destitui-
ção "a pedido" de Chico Ro-
drigues do cargo de vice-líder 

foi publicada em edição extra 
do Diário Oficial da União. O 
senador foi alvo de investi-
gação que apura desvios de 
recursos públicos destinados 
ao combate à pandemia de 
covid-19, oriundos de emen-
das parlamentares.
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Há 15 dias, 
familiares e 
amigos reali-
zam buscas 
em hospitais, 
institutos mé-
dico-legais, 
ruas e comu-
nidades para 
encontrar o 
paradeiro do 

estudante de Direito Luis Phelipe 
Gomes da Silva, de 31 anos, que 
desapareceu, após sair de casa para 
se encontrar com um candidato a 
vereador, em Belfort Roxo, na Bai-
xada Fluminense. Pai de três filhos, 
o estudante pretendia agilizar os 
últimos trâmites relativos à cirurgia 
de vasectomia, que seria agendada 
para os próximos meses.

De acordo com a família, Luis 
Phelipe não vinha recebendo ame-
aças ou reunia motivos iminentes 
para desaparecer. O estudante teria 
sido visto, pela última vez, na esta-

N
ção de trem de Belfort Roxo, onde, 
conforme registro das ligações tele-
fônicas, fez contato com a mulher e 
a mãe, antes de desaparecer. Con-
forme familiares, a polícia solicitará, 
à Justiça, gravações das imagens da 
estação ferroviária e de comércios 
da região, para auxiliar nas buscas. 
O caso foi registrado na 54ª DP (Bel-
fort Roxo) e encaminhado para o se-
tor de Descoberta de Paradeiros da 
Delegacia de Homicídios da Baixa-
da Fluminense (DHBF), que deixa à 
disposição da população o telefone 
(21) 98596-7442 (whatsapp) e res-
salta a importância da colaboração 
com informações e denúncias, com 
garantia de total anonimato.

‘Nossa vida parou’
“Excelente filho, pai e amigo para 

toda vida”. Para a mãe, a autônoma 
Kátia Regina Gomes, de 52 anos, as 
boas credenciais de Luis Phelipe 
tornam o desaparecimento ainda 
mais misterioso. “Meu filho está 
feliz. Tem um relacionamento ma-

Família procura 
estudante de Direito 
desaparecido na Baixada

Luis Phelipe está sumido há 15 dias

ravilhoso com sua companheira, 
quatro filhos lindos e uma enorme 
rede de amigos. Está estudando e 
sonha ser um advogado. De repen-
te, sumiu. A família está abalada. 
Não dormimos mais. Estou à base 
de remédios. Nossa vida parou”, 
disse, emocionada, a mãe.

Para a mulher do estudante, 
Juliana Lorena Rey, de 23 anos, a 
dor da ausência aumenta quando 
passa a atingir os filhos. “As crianças 
perguntam pelo pai, todos os dias. 
Ele é muito presente, carinhoso e 
gostava de brincar com elas. Isso 
machuca muito, pois não temos 
respostas. Saímos todos os dias, em 
buscas de notícias sobre o paradeiro 
do Luis. Essa agonia vai nos corro-
endo aos poucos”, relata Juliana, 
que mantém uma relação de 3 anos 
com o universitário.

Sumiços recorrentes estariam 
ligados à falta de empenho nas in-
vestigações, segundo especialistas

Entre as sete Regiões Integra-
das de Segurança Pública (RISP), a 
Baixada Fluminense (RISP3) é a se-
gunda com maior incidência de de-
saparecimentos no Estado do Rio 
de Janeiro, com 533 casos registra-
dos, de janeiro a agosto, em 2020. 
No mesmo período, só foi superada 

Cinco pessoas foram presas em 
uma ação, nesta quinta-feira, contra 
um esquema que lavou R$ 20 mi-
lhões durante três anos para a maior 
facção criminosa do Rio de Janeiro, 
o Comando Vermelho. A Operação 
Link tinha como objetivo cumprir 
oito mandados de prisão preven-
tiva e 30 de busca e apreensão nos 
estados do Rio de Janeiro, São Pau-
lo, Paraná e Mato Grosso do Sul.

A operação foi deflagrada defla-
grada pela Delegacia de Combate 
ao Crime Organizado e à Lavagem 
de Dinheiro (Dcod-LD) e contou 
com o apoio dos Departamentos de 
Polícia Especializada; de Polícia do 
Interior e da Coordenadoria de Ope-
rações e Recursos Especiais (Core), 
além das polícias civis de São Paulo, 
Paraná e Mato Grosso do Sul.

Além das prisões, a Justiça deter-
minou o bloqueio de R$ 12 milhões 
nas contas de suspeitos e o seques-
tro de bens. "A operação foi um ata-
que ao patrimônio do Comando 
Vermelho. Essa ação foi muito im-
portante", avaliou o delegado Le-
onardo Borges, responsável pelas 
investigações e titular da Dcod-LD. 

O esquema criminoso
Segundo as investigações da 

especializada, moradores, de áreas 
dominadas pela facção, eram obri-
gados a depositar dinheiro em con-

tas de passagem de cidades de São 
Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, 
em um esquema de lavagem de di-
nheiro e pagamento pela remessa 
de drogas e armas para o grupo cri-
minoso do Rio.

A Polícia Civil identificou a par-
ticipação de moradores de comu-
nidades de Japeri, na Baixada Flu-
minense; São Gonçalo, na Região 
Metropolitana; Cabo Frio, na Região 
dos Lagos; e Volta Redonda, no Sul 
Fluminense. Os depósitos eram 
feitos em pequenas quantias, no 
entanto, somavam no fim um valor 
alto incompatível ao perfil econô-
mico dos depositantes. 

Helicóptero cai em Rio Claro e mata duas pessoasCinco pessoas são presas em operação contra esquema 
que lavou R$ 20 milhões para maior facção do Rio Um helicóptero caiu na 

manhã desta quinta-feira (15) 
no distrito de Passa Três, em 
Rio Claro. De acordo com o 
Samu, dois homens foram 
encontrados mortos no lo-
cal: Gelson M. da Silva, de 34 
anos, e Lopez E. Daniel, de 38. 
Uma das vítimas estava presa 
às ferragens e outra foi ejeta-
da para fora da aeronave. Os 
corpos foram removidos no 
fim da manhã para o Institu-
to Médico Legal (IML) de Três 
Poços, em Volta Redonda.

Segundo a Agência Nacio-
nal de Aviação Civil (Anac), 
o helicóptero é um mono-
motor do modelo Robinson 
R44, com capacidade para 
três passageiros. O registro 
na Anac é para serviço aéreo 
privado, e havia sido transfe-
rido para o novo proprietário 
em agosto de 2020.

A aeronave estava com 
operação negada para táxi 
aéreo, além de estar com o 
Certificado de Aeronavega-
bilidade (C.A) cancelado, por 
que o Certificado de Verifica-

ção de Aeronavegabilidade 
(CVA) estava vencido desde 
agosto de 2018, ou seja, não 
estava apta a realizar voos.

O Centro de Investigação e 
Prevenção de Acidentes Ae-
ronáuticos (CENIPA) infor-
mou que investigadores do 
Terceiro Serviço Regional de 
Investigação e Prevenção de 
Acidentes Aeronáuticos (SE-
RIPA III), com sede no Rio 
de Janeiro, foram acionados 
para realizar a ação inicial de 
investigação do acidente.

Neste primeiro momento, o 
processo tem o objetivo de co-
letar dados: fotografar cenas, 
retirar partes da aeronave para 
análise, reunir documentos e 
ouvir relatos de pessoas que 
possam ter observado a sequ-
ência de eventos.

Dependendo da com-
plexidade do acidente, o 
CENIPA espera concluir as 
investigações o mais breve 
possível, como forma de 
prevenir que novos aciden-
tes com características se-
melhantes ocorram.

Preso em operação contra o Comando Vermelho, na Cidade Polícia

Foto: Estefan Radovicz

Um dos principais alvos da ope-
ração era um comerciante de São 
Paulo que movimentou mais de 
R$ 6 milhões em depósitos fracio-
nados que vieram dos estados de 
São Paulo e Rio de Janeiro.

"A gente percebeu que esses 
recursos eram depositados por 
pessoas que não tinham um 
perfil econômico para justifi-
car essas quantias. Eram pes-
soas que até receberam auxílio 
emergencial do governo fede-
ral.", comentou o delegado. Já 
o dinheiro, de acordo com as 
investigações, era lavado por 
empresas de fachada.

pelas Zonas Oeste e Norte (RISP2), 
que anotaram 558 ocorrências. As 
duas regiões somam, aproximada-
mente, 50% do total registrado em 
todo o Estado, que totaliza 2.133 
casos, conforme dados do Institu-
to de Segurança Pública (ISP). Para 
especialistas, o elevado número de 
ocorrências, nestas regiões, se deve, 
sobretudo, à falta de empenho nas 
investigações e às falhas nos pro-
cessos em andamento na Justiça, 
que corroboram para a sensação de 
impunidade.

Para o sociólogo Adriano de 
Araújo, coordenador executivo do 
‘Fórum Grita Baixada’, o cenário 
torna-se preocupante à medida 
que as autoridades ignoram os 
números relativos aos desapareci-
mentos, acumulando nas ‘gavetas’ 
as pautas de políticas públicas para 
a segurança. Araújo reitera, ainda, 
que, a exposição das famílias em 
busca dos desaparecidos, o medo 
de represálias e a ‘condenação so-
cial’ agravam ainda mais o proble-
ma dos sumiços na região.
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ermina nesta 
s ex t a - f e i ra 
(16) o prazo 
de inscrição 
no Cadastro 
Cultural em 
Duque de 
Caxias para 
solicitar recur-
sos da Lei de 
Emergência 

Cultural Aldir Blanc. O benefício 
financeiro será concedido a quem 
faz parte da cadeia produtiva cul-
tural da cidade e tiveram suas ativi-

T
dades interrompidas por causa da 
pandemia do covid-19.

Para se cadastrar o interessado 
deve acessar a página da Secretaria 
de Cultura e Turismo ( www.cul-
turaduquedecaxias.com.br). Para 
ajudar os artistas e trabalhadores 
da área no município a SMCT aten-
derá os interessados presencial-
mente nesta sexta-feira, 16/10, no 
Teatro Municipal Raul Cortez na 
Praça do Pacificador, no Centro. O 
atendimento, para quem tem dú-
vidas ou difícil acesso à internet, 
será feito das 10h às 17h.

Lei Aldir Blanc: cadastro cultural termina 
nesta sexta-feira em duque de caxias

Um dos integrantes da quadrilha que foi preso na Operação da Polícia Civil na fraude de cartões de trem

O Cadastro Municipal de Cultura 
tem a finalidade de mapear quem 
são os artistas e trabalhadores da 
área da cultura de nossa cidade, 
bem como, identificar os espaços, 
empresas, organizações, coopera-
tivas, instituições, grupos e coleti-
vos, que sejam dedicados a realizar 
atividades artístico-culturais. Serve 
também como um instrumento 
de identificação dos profissionais 
e grupos da arte e cultura afetados 
pelo distanciamento social, faci-
litando a aplicação da Lei Federal 
14.017/2020 (Lei Aldir Blanc).

A revitalização da rotatória 
da Bayer, em Belford Roxo, está 
em ritmo acelerado. A Secre-
taria de Meio Ambiente está 
realizando um trabalho de pai-
sagismo no local com diversos 
jardins dando forma a um tre-
vo de quatro folhas. Espécies 
como Hemigrafis, Clorofito, 
Clúsia, Pingo de ouro, Ixora 
amarela, Ixora rosa e Ixora la-
ranja estão sendo plantadas no 
espaço que, futuramente, será 
uma das entradas para a Área 
de Proteção Ambiental. Recen-
temente, o monumento Bica da 
Mulata, que antes ficava expos-
to na Praça Getúlio Vargas, no 
Centro, foi colocado também 
na rotatória com um chafariz.

De acordo com o secretá-
rio de Meio Ambiente, Flávio 
Gonçalves, a rotatória faz parte 
da Área de Proteção Ambien-

tal (APA), que futuramente vai 
unir as ruínas da Fazenda do 
Brejo à Fazenda da Boa Espe-
rança através de um corredor 
verde. “Além disso, por causa 
do paisagismo e nova ilumi-
nação, a revitalização está tra-
zendo também mais segurança 
para os motoristas que passam 
pela via”, resumiu Flávio. 

História
A Bica da Mulata foi insta-

lada na Praça Getúlio Vargas, 
no centro da cidade, em 1995.  
Mas a escultura é bem mais 
antiga. Segundo informações 
de pesquisadores de Belford 
Roxo, trata-se de uma das 182 
esculturas trazidas pelo impe-
rador dom Pedro II da França. 
Fundido em ferro, no século 
XIX, com traços renascentis-
tas, o antigo chafariz é uma 

Bica da Mulata é instalada em novo local 
de proteção ambiental em Belford Roxo 

 A Bica da Mulata é uma peça histórica

 Foto: Reprodução

das principais referências para 
quem circula por Belford Roxo.  
O monumento simboliza uma 
deusa das águas e marca o iní-
cio do abastecimento de água 
potável no município.



Foto: Divulgação

Sexta-Feira 16 de Outubro de 2020

POLÍTICA 7

#TrancaOsDentesEVaiPraCima!

@VANINHAASSESSORIA 

Marca de Semijóias do Rio se destaca no 
mercado e vira tendência em todo Brasil 
com peças sofisticadas e originais

Live “Gospel” do Vovô Raul Gil promete estremecer a internet!!

Irmãs Influencers de Teresópolis 
bombam na publicidade

Os influenciadores digitais 
já fazem parte de estratégias de 
marketing utilizadas pelas prin-
cipais empresas mundo a fora. 
Em Teresópolis, não é diferente 
e o município já conta com vá-
rios influenciadores que usam 
as redes sociais como ponte en-
tre marcas e clientes.

Micaela Souza e Sevenia 
Souza são irmãs e moram em 
Teresópolis- RJ e se destacam 
compartilhando o dia a dia nas 
redes sociais.

Micaela, que já foi apresenta-
dora na Diário Tv, em 2012, conta 
que iniciou sua carreira após ficar 
conhecida através do programa. 
Hoje ela cursa mais uma  faculda-
de, a de  Biomedicina  por amar o 
ramo da beleza e paralelamente 
investe na carreira de influencia-
dora. Seguindo seus passos, sua 

Live será no canal do Youtube
O apresentador Raul Gil 

surge com um projeto inova-
dor e recheado dos principais 
nomes do cenário Gospel na-
quela que tem tudo para ser 
a live do ano em seu canal ofi-
cial no Youtube!

No dia 21 de outubro, 26 per-
sonalidades e artistas evangé-
licos que arrebatam multidões 

estarão juntos, emocionando o 
público com adoração e grandes 
sucessos na primeira “Live do 
Vovô Raul Gil.”

O canal, que conta com nada 
menos que 4,75 milhões de ins-
critos, vai transmitir as perfor-
mances de:

Sarah Farias, Kemilly San-
tos, Aline Nunes, Isadora Pom-
peo, Roberto Marinho, Soraya 

Moraes, Eyshila, Pr. Cláudio 
Duarte, Pr. Silas Malafaia, Lu-
dmila Ferber, Messias Santos, 
Pregador Luo, Thalles Rober-
to, Ton Carfi, Irmão Lázaro, Eli 
Soares, Vandinho Fernandes, 
Raquel Santiago, Rodrigo Lu-
pazi, Fabiana Borges, Palhaço 
Peteka, Thiago Melod, Juliana 
Santiago, Xaropinho, André 
Santos, Luan Lucas

Muito mais que anéis, brin-
cos, conjuntos, colares, pulseiras, 
tornozeleiras, a marca carioca FR 
Jóias, que conta com pontos no 
West Shopping, Top Shopping e 
Pavuna, oferece sofisticação, versa-
tilidade e beleza.

Em coleções fascinantes e 
atemporais, é possível notar o cui-
dado de cada desenho e em cada 
detalhe, tudo pensado para elevar 
autoestima e beleza. São peças 
diferenciadas com design único e 
elevadíssimo padrão de qualidade.

Os donos Rafaela e Felipe 
Pontes, começaram o negócio 
em 2014 com uma ajuda do 
pai de Rafaela, que trabalhava 
como ourives, em bancas nas 
feiras de Areia Branca, Mes-
quita e Caxias. O negócio fluiu 
tão rapidamente que expandir 
foi o próximo passo natural. 
Em 2019 no West Shopping foi 
inaugurado o primeiro quios-

O
que, um sonho que se concreti-
zava na vida do casal. E de lá pra 
cá, esses jovens empresários só 
fizeram aumentar a rede.

Hoje vendem em atacado tanto 
peças femininas quanto masculi-
nas para todo país e são os pionei-
ros em solo carioca.

“Sempre foi um desejo ser dona 
do meu próprio negócio, empre-
ender e vi nessa minha paixão por 
semijóias o caminho para satis-

fazer essa vontade. Começamos 
pequenos, com muita luta, suor 
e dedicação e só posso agradecer 
à Deus por tudo que conquista-
mos”, conta a proprietária.

O atendimento nas lojas, respei-
tando todas as medidas de segu-
rança impostas, também são um 
atrativo e tanto. E o boca a boca so-
bre a nova marca queridinha do RJ 
se espalhou, assim como as clien-
tes: ávidas por estilo e bom gosto.

irmã Sevenia, conhecida nas 
redes sociais como @seven-
souza, diz ter se inspirado na 
irmã para seguir a carreira de 
modelo e consequentemen-
te agradou os olhares digitais 
que logo lhe renderam seus 
mais de 30 mil seguidores.



IN
FO ESPORTES8

Sexta-Feira 16 de Outubro de 2020

8
PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBrincou... Foto: Lucas Merçon

F l u m i n e n -
se arrancou 
um empa-
te por 1 a 1 
com o Atlé-
tico-MG na 
noite desta 
quarta-feira 
e fez o líder 
do Campe-

onato Brasileiro perder os 
primeiros pontos dentro do 
Mineirão (veja os melhores 
momentos no vídeo acima). 
Odair Hellmann gostou 
do que viu e saiu satisfei-
to com a atuação tricolor, 
mas não com o resultado. 
Em entrevista coletiva por 
videoconferência após a 
partida, o técnico lamentou 
que a equipe não conseguiu 
aproveitar as chances de ter 
matado o jogo:

Um dos clubes mais tradicionais do su-
búrbio carioca - o Bonsucesso Futebol 
Clube – contará a partir desta semana 
com o comando técnico de Paulo Vel-
tri, coordenador de núcleo esportivo 
da Secretaria de Esporte e Lazer de Bel-
ford Roxo. O novo treinador do clube 
que teve Leônidas da Silva, o Diamante 
Negro, em 107 anos de vida, retorna ao 
Bonsucesso após já ter trabalhado nas 
categorias de base do Rubro-Anil.

Paulo Veltri, de 59 anos, assume como 
técnico no lugar de Ney Barreto, que 
se desligou do clube. O treinador co-
meçou sua carreira como goleiro do 
Fluminense nos anos 70, além de 
vários trabalhos em equipes de base 
e no futsal. O objetivo principal do 
Bonsucesso é retornar a elite do fute-
bol carioca. O clube disputa a Série B1 
(Segunda Divisão), está no grupo B, e 
ocupa a 5ª colocação da competição. 

O
– Acho que foi um grande 

jogo, saí com o sentimento 
de que a vitória era para ser 
nossa. Quero parabenizar os 
jogadores, o grupo, por toda 
entrega, qualidade, intensi-
dade que desempenharam 
dentro do jogo. Todo mun-
do tinha perdido os jogos 
aqui (no Mineirão). Flumi-
nense poderia, no final de 
todas as situações, ter saído 
com a vitória porque produ-
ziu para isso.

– Fazendo essa análise, a 
estratégia deu certo, o com-
portamento defensivo deu 
certo, a organização ofensi-
va deu certo... Pena o resul-
tado final, fica um gostinho 
de que poderia ter vencido a 
partida. Viemos para vencer, 
mas levamos o gol de empa-
te. Saio feliz pelo jogo que 

Odair exalta jogo do Fluminense 
contra o Atlético-MG e lamenta: 
"Gostinho de poderia ter vencido"

Odair durante empate com o Atlético-MG no Mineirão

fez, cada vez mais vamos ga-
nhando opções para fazer o 
Fluminense mais forte.

Com o empate, o Fluminen-

se chegou a cinco jogos de in-
vencibilidade e foi a 25 pontos, 
subindo para a quinta posição 
do Campeonato Brasileiro. O 

time de Odair Hellmann vol-
ta a campo agora no sábado, 
quando recebe o Ceará, às 19h 
(de Brasília), no Maracanã.

Coordenador Esportivo de Belford Roxo 
assume como treinador do Bonsucesso

Paulo Veltri retorna ao Leão da Leopoldina onde já trabalhou nas divisões de base

Foto: Divulgação


