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PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSExpectativa  Foto: Denis Balibouse/Reuters

Organização 
Mundial da 
Saúde (OMS) 
i n f o r m o u 
nesta sex-
ta-feira (16) 
que avaliará 
a n t i c o r p o s 
m o n o c l o -
nais e outros 
medicamen-

tos antivirais em seu teste de 
possíveis tratamentos para en-
frentar a Covid-19.

O diretor-geral da OMS, Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, 
disse que o estudo “Solidarity 
Therapeutics Trial" continuará 

O Brasil tem 152.641 mortes 
por coronavírus confirmadas 
até as 13h desta sexta-feira (16), 
segundo levantamento do con-
sórcio de veículos de imprensa 
a partir de dados das secretarias 
estaduais de Saúde.

Desde o balanço das 20h de 
quinta-feira (15), 7 estados atua-
lizaram seus dados: BA, CE, GO, 
MG, MS, RR e TO.

Veja os números
 consolidados:

152.641 mortes confirmadas

5.176.524 casos confirmados
Às 8h, o consórcio publicou a 

primeira atualização do dia com 
152.531 mortes e 5.171.461 casos.

Na quinta-feira, às 20h, o ba-
lanço indicou: 152.513 mortes con-
firmadas, 734 em 24 horas. Com 
isso, a média móvel de mortes no 
Brasil nos últimos 7 dias foi de 497, 
uma variação de -26% em relação 
aos dados registrados em 14 dias.

É o 4º dia seguido com a 
curva de mortes indicando 
tendência de queda, após 28 
dias em estabilidade.

A
e que estão recrutando cerca de 
dois mil pacientes por mês.

Tedros Adhanom frisou que, 
por enquanto, o corticosteroide 
dexametasona é o único medica-
mento que se mostrou eficaz em 
pacientes com quadros graves da 
doença.

Na quinta-feira (15), o estudo 
liderado pela OMS afirmou que 
quatro antivirais utilizados con-
tra a Covid-19 são ineficazes: 
remdesivir, hidroxicloroquina, 
lopinavir/ritonavir (combina-
ção) e interferon beta-1a.

"Em junho, anunciamos que 
estávamos descontinuando o 
braço da hidroxicloroquina do 

OMS fará testes para avaliar 
outros possíveis tratamentos 
contra a Covid-19

Casos e mortes por coronavírus 
no Brasil continuam subindo

estudo e, em julho, anunciamos 
que não inscreveríamos mais 
pacientes para receber a combi-
nação de lopinavir e ritonavir. Os 

resultados provisórios do estudo 
mostram agora que os outros 
dois medicamentos do estudo, 
remdesivir e interferon, têm 

pouco ou nenhum efeito na pre-
venção da morte por Covid-19 ou 
na redução do tempo no hospi-
tal", disse o diretor-geral.

Tedros Adhanom Ghebreyesus durante coletiva da OMS em fevereiro de 2020

Em casos confirmados, eram 
5.170.996 brasileiros que já tive-
ram ou têm o novo coronavírus 
desde o começo da pandemia, 
com 29.498 desses confirmados 
no último dia. A média móvel de 
novos casos foi de 20.208 por dia, 
uma variação de -25% em relação 
aos casos registrados em 14 dias. 
Ou seja, também encontra-se na 
faixa que aponta queda.

Vale ressaltar que, no mês pas-
sado, o período de uma semana 
de queda visto nas mortes pela 
doença coincidiu com a semana 
do feriado de 7 de Setembro. De-
pois desse período, a curva voltou 
a apontar estabilidade por quase 

um mês. Assim como nos finais de 
semana, em feriados prolongados 
é comum se ver queda nos regis-
tros devido às menores equipes 
de plantão. Por isso, a sensação de 
baixa nas mortes pode ser engano-
sa, após o feriado desta semana.

Brasil: 15 de outubro
Apenas dois estado apresen-

ta indicativo de alta de mortes: 
Paraíba e Piauí.

Outros 19 estados têm cur-
vas que apontam queda. Os da-
dos de médias móveis são, em 
geral, em números decimais e 
arredondados para facilitar a 
apresentação dos dados.

Estados
Subindo (2 estado): PB e PI
Em estabilidade, ou seja, o nú-

mero de mortes não caiu nem su-
biu significativamente (5 estados 
+ o DF): RJ, DF, MT, AL, MA e SE

Em queda (19 estados): PR, 
RS, SC, ES, MG, SP, GO, MS, 
AC, 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 publicação 
deste balanço em relação à mé-
dia registrada duas semanas 
atrás (entenda os critérios usa-
dos pelo G1 para analisar as ten-
dências da pandemia).
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d e s e m p r e -
go diante da 
p a n d e m i a 
c a u s a d a 
pelo novo 
c o r o n a v í -
rus bateu 
recorde na 
p e n ú l t i m a 
semana de 
s e t e m b r o , 

atingindo mais de 14 milhões 
de brasileiros. É o que apon-
tam os dados divulgados nes-
ta sexta-feira (16) pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

De acordo com o levanta-
mento, entre maio e setem-
bro, mais de 4,1 milhões de 
brasileiros entraram para a fila 
do desemprego, o que corres-
ponde a uma alta de 43% do 
número de desempregados no 
país em cinco meses.

Com isso, a taxa de desem-
prego passou de 10,5% para 
14,4%, a maior de todo o perío-
do pesquisado.

O
A pesquisa mostrou 

também que:
Entre as regiões, o Nordeste 

apresentou a maior alta no núme-
ro de desempregados, de 69%.

O Sudeste, região mais popu-
losa, concentra cerca de 45% dos 
desempregados no país.

A população ocupada ficou 
estável na maior parte do período 
pesquisado.

O nível de ocupação tam-
bém ficou estável ao longo da 
pandemia.

A flexibilização do isolamento 
social foi responsável por pressio-
nar o mercado de trabalho.

A informalidade teve queda 
no país, indicando estagnação do 
mercado de trabalho.

O número de trabalhadores 
afastados por causa do isola-
mento social caiu em 83,9% 
em 5 meses.

O levantamento foi feito en-
tre os dias 20 e 26 de setembro 
por meio da Pnad Covid19, ver-
são da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contí-

Desemprego diante da pandemia 
bate recorde e atinge mais de 14 
milhões de brasileiros

Flexibilização do isolamento social pelo país contribuiu para que mais pessoas voltassem a buscar uma ocupação no mercado de trabalho

nua realizada com apoio do Mi-
nistério da Saúde para identi-
ficar os impactos da pandemia 
no mercado de trabalho e para 
quantificar as pessoas com sin-
tomas associados à síndrome 
gripal no Brasil. Esta foi a última 
edição da pesquisa semanal.

Apesar de também avaliar 
o mercado de trabalho, a Pnad 
Covid19 não é comparável aos 
dados da Pnad Contínua, que é 
usada como indicador oficial do 
desemprego no país, devido às 

características metodológicas, 
que são distintas.

Os dados da Pnad Contínua 
mais atuais são referentes a julho, 
quando o país atingiu taxa de de-
semprego recorde, de 13,8%, com 
mais de 13,1 milhões de brasileiros 
em busca de uma oportunidade 
no mercado de trabalho.

Nordeste teve maior alta no 
desemprego entre as regiões

A maior parte dos 14 mi-
lhões de desempregados na 

penúltima semana de setem-
bro estava concentrada na 
Região Sudeste (6,3 milhões), 
que é a mais populosa do país.

No entanto, foi na Região 
Nordeste que se observou a 
maior alta no número de de-
sempregados ao longo dos cin-
co meses de pandemia – passou 
de 2,3 milhões na primeira se-
mana de maio para 3,9 milhões 
na penúltima de setembro, o 
que corresponde a uma alta de 
69% no período.

Na semana de 20 a 26 de se-
tembro, cerca de 6,4 milhões de 
estudantes brasileiros não tive-
ram acesso a atividades escolares 
- o equivalente a 13,9% do total 
de matriculados.

Os dados fazem parte da 
pesquisa "Pnad Covid-19", 
apresentada nesta sexta-feira 
(16) pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE).
A situação já foi pior. Se-

gundo o levantamento, a par-
cela de alunos sem atividades 
pedagógicas era ainda maior 
na primeira semana de julho, 
quando 9 milhões de crianças 
e adolescentes (20% do total de 
matriculados) não receberam 
conteúdos escolares.

Florinda Barbosa, viúva de Chacrinha, 
morre aos 99 anos no Rio

Mais de 6 milhões de estudantes brasileiros 
não tiveram acesso a atividades escolares 

Florinda Barbosa de Me-
deiros, viúva de Aberlar-
do Barbosa, o Chacrinha, 
morreu na madrugada des-
ta sexta-feira (16), em sua 
casa, na Barra da Tijuca, 
Zona Oeste do Rio.

Ela deixou um filho, Leleco 
Barbosa, oito netos e dois bis-
netos. Florinda completaria 
100 anos neste sábado (17).

O outro filho do casal, Jor-
ge, morreu aos 72 anos de 
coronavírus no dia 2 de se-
tembro. A família ainda está 
acertando questões relacio-
nadas ao velório.

A neta Dandynha Barbo-
sa e o filho Leleco publica-
ram fotos em homenagem a 
Dona Florinda em suas re-
des sociais.

Sala de aula do Colégio Santo André

Foto: Colégio Santo André

Desigualdade regional
A região Norte apresenta um 

índice de exclusão muito su-
perior à média nacional: 33,4% 
dos alunos não tiveram acesso 
a atividades escolares no fim de 
setembro. No Nordeste, 19,9%.

Os índices são menores no 
Sudeste (9,1%), no Sul (4,8%) e 
no Centro-Oeste (5,4%). Dona Florinda Barbosa morreu nesta sexta-feira (16) 

Foto: Reprodução
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uase 20 dias 
após o início 
da disputa 
eleitoral e em 
meio a uma 
pandemia, a 
prestação par-
cial de contas 
dos candida-
tos mostra 

que eles têm priorizado estratégias 
de campanha do modelo tradicio-
nal. As despesas com a produção 
de publicidade por material im-
presso lideram, por enquanto, com 
cerca de 26% dos recursos destina-
dos para essa finalidade.

Na lista dos dez itens com maio-
res gastos, a produção de progra-
mas de rádio, televisão ou vídeo, 
que costuma ser mais cara, aparece 

Q
em segundo lugar, com participa-
ção total de 15%. Os gastos contra-
tados por candidatos a vereador e 
prefeito somavam, até esta quinta-
-feira (15), R$ 128,9 milhões.

Por causa das restrições im-
postas pela pandemia do novo 
coronavírus e da disseminação 
do modelo de comunicação di-
gital, era esperada uma maior 
participação das despesas com 
impulsionamento de conteúdo 
nas redes sociais. Mas esse item 
representou, por enquanto, ape-
nas 4% das despesas, ou pouco 
mais de R$ 4,9 milhões.

Um outro cruzamento feito 
pelo G1 mostra que as médias das 
despesas com impulsionamento 
de conteúdo tendem a ser maiores 
nos estados do Sul e so Sudeste, 

Mesmo com pandemia e avanço 
do digital, material impresso 
lidera gastos de candidatos

e menores nas regiões Nordeste, 
Norte e Centro-Oeste.

Como há diferenças nas caracte-
rísticas das disputas para o cargo de 
prefeito e vereador, o G1 comparou 
as despesas desses dois grupos.

Os candidatos a vereador em 
todo Brasil gastaram, proporcio-

O funcionalismo muni-
cipal do Rio vai amargar 
uma espera ainda maior 
pelo pagamento do acordo 
de resultados de 2016. Co-
nhecida como 14º salário, a 
gratificação deveria ter sido 
quitada em julho de 2017. 
Porém, à época, o governo 
Crivella adiou essa dívida, 
se comprometendo a ze-
rá-la no segundo semestre 
daquele ano — o que não se 
concretizou até hoje. Agora, 
também não há previsão de 
quando a Prefeitura do Rio 
vai creditar os valores aos 
servidores.

Questionado pela colu-
na, o governo não informou 
uma data para o pagamento. 
Afirmou ainda que "se es-
forçou para manter em dia 
os salários e não conseguiu 
cumprir o acordo em função 
das dificuldades financeiras 
herdadas da gestão anterior 
e da crise econômica", agra-
vada pela pandemia.

A prefeitura acrescentou 
que a dívida deixada pela 
gestão anterior foi de R$ 
13,2 bilhões, "equivalente 
a 64,74% da receita corren-
te líquida". E que "antes de 

terminar o mandato, o anti-
go gestor cancelou todos os 
empenhos".

Reivindicação frequente 
das categorias

O pagamento do acordo 
de resultados do ano de 
2016 tem sido uma reivin-
dicação frequente das cate-
gorias municipais. Criado 
em 2009 no governo de 
Eduardo Paes, o programa 
de bônus por metas — cha-
mado pelos servidores tam-
bém de 14º salário — previa 
o depósito sempre em julho 
do ano seguinte.

Partidos entram com processo no Conselho de 
Ética para cassar mandato de Chico Rodrigues

Prefeitura do Rio não prevê pagamento 
do 14º salário de servidores

Os partidos Rede Sustentabilida-
de e Cidadania protocolaram nesta 
sexta-feira (16) uma representação 
para apurar a conduta do senador 
Chico Rodrigues (DEM-RR), flagra-
do nesta quarta-feira (14) em sua 
casa, em Boa Vista, com maços de 
dinheiro na cueca durante buscas 
realizadas pela Polícia Federal (PF).

Em outra frente, na quinta-feira 
(15), o ministro do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) Luís Roberto Bar-
roso determinou que o parlamentar 
seja afastado do cargo por 90 dias.

Cabe ao plenário do Senado votar 
o afastamento. O presidente da Casa, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), do mes-
mo partido de Rodrigues, afirmou 
que aguardará ter conhecimento 
da íntegra do documento da deter-
minação de Barroso antes de adotar 
qualquer medida.

Segundo a Secretaria-Geral da 
Mesa do Senado, a decisão judicial 
ainda não chegou na Casa legislativa.

Para Rede e Cidadania, Chico Ro-
drigues infringiu artigo da Constitui-
ção, reforçado pelo Código de Ética 
do Senado, que diz que é "incompa-
tível" com o mandato de um parla-
mentar recebimento de "vantagens 
indevidas". As legendas classificam 
que a punição deve ser a perda do 
mandato.

O senador de Roraima é membro 
titular do conselho.

"Sem prejuízo dessa sanção apli-
cada pelo Poder Judiciário, não há 
dúvidas de que o Senado também 

pode — e deve — punir o representa-
do, no âmbito de sua competência, 
pelos ilícitos cometidos. A condu-
ta do Senador Chico Rodrigues se 
subsume, de modo inequívoco, às 
hipóteses do art. 5º do Código de Éti-
ca e Decoro Parlamentar, razão pela 
qual reputa-se de rigor a aplicação da 
pena de perda do mandato", diz a re-
presentação das siglas.

Conselho de ética
O Conselho de Ética está parado, 

assim como a maioria das comissões 
do Congresso, devido à pandemia. O 
colegiado foi instalado em setembro 
do ano passado, com sete meses de 
atraso. Desde então, não promoveu 
nenhuma reunião para análise de 
pedidos de cassação.

A única sessão do conselho, nesta 
legislatura, de Alcolumbre, foi a de 
instalação e eleição de seu presiden-
te, Jayme Campos (DEM-MT), e vice, 
Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB), 
que atualmente está de licença.

O Conselho de Ética é formado 
por 15 senadores titulares mais 15 
suplentes. As punições que podem 
ser aplicadas são advertência; censu-
ra; perda temporária e definitiva do 
mandato.

Caso o colegiado vote pela per-
da do mandato de um senador, 
esse pedido ainda precisa passar 
pelo plenário. A cassação só é au-
torizada se pelo menos 41 parla-
mentares votarem a favor. A vota-
ção em plenário é secreta.

Os servidores do município podem ficar  na rua da amargura

Foto: Divulgação

PUBLICIDADE
Assim, as gratificações 

relativas ao cumprimento 
das metas alcançadas em 
2016 estavam previstas 
para serem pagas em julho 
de 2017. Para adiar essa dí-
vida para o segundo semes-
tre daquele ano, o prefeito 
Marcelo Crivella editou de-
creto um mês antes do pra-
zo, alegando dificuldades 
financeiras.

A prefeitura não respon-
deu à coluna o valor devido 
aos servidores. Vale lembrar 
que o bônus pode chegar a 
até 100% do vencimento.

nalmente, mais com a produção 
de publicidade impressa, cerca de 
41,6%, quando comparados com 
os candidatos a prefeito (20,9%).

As diferenças nos dois grupos 
de candidaturas ficam evidentes 
também no item que ocupa a 
segunda posição nos gastos. En-

quanto os candidatos a prefeito 
apostaram mais nas despesas 
com a produção de programas no 
rádio, televisão e vídeo (19,9%), 
os vereadores destinaram mais 
recursos para “publicidade com 
adesivos”, que representou 
16,7% das suas despesas.
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m dos 12 
mortos no 
c o n f r o n t o 
ocorrido en-
tre policiais e 
milicianos na 
noite desta 
quinta-feira 
em Itaguaí, 
na Região 
Metropolita-

na, é o ex-PM do 27º BPM (Santa 
Cruz) Carlos Eduardo Benevides 
Gomes, conhecido como Cabo 
Benê, de 39 anos. Ele foi expulso 
da corporação e era homem de 
confiança de Wellington da Silva 
Braga, o Ecko, um dos crimino-
sos mais procurados do estado. 
Cabo Benê é apontado como o 
chefe do grupo paramilitar na-
quele município.

Cabo Benê foi o único dos 12 
mortos identificado pela Polícia 
Civil até agora. E só foi reconhe-
cido porque tinha uma cicatriz. O 

U
confronto foi entre milicianos e 
a força-tarefa formada pelas po-
lícias Civil e Rodoviária Federal 
(PRF) na Rodovia Rio-Santos. Se-
gundo os investigadores, o Cabo 
Benê estava acompanhado de 
outros paramilitares, que faziam 
rondas pela região.

Ontem, foi a quinta vez que 
os investigadores tentavam lo-
calizar o bando. No momento do 
confronto, eles seguiam de Santa 
Cruz para Itaguaí. A inteligência 
da Policia sabia que não era pri-
meira vez que os milicianos fa-
ziam aquela rota. Há pelo menos 
três anos eles passavam pela via.

— Vínhamos num trabalho 
de inteligência (para localizá-
-los). Eles se movimentavam 
entre a Zona Oeste e a Baixada. 
Fizemos um monitoramento 
e ontem identificamos o exato 
momento que eles passavam 
por uma via paralela — detalhou 
Rodrigo Oliveira.

Apontado como chefe da milícia de 
Itaguaí é um dos 12 mortos em confronto 
com força-tarefa da Polícia Civil e da PRF

Ainda de acordo com o subse-
cretário operacional, “por razões 
óbvias eles não passavam pelo 
posto da PRF”. Oliveira afirmou 
que “os milicianos quando foram 
interceptados iniciaram um con-
fronto e que todos foram mortos 
em combate”.

— Reagimos à injusta agressão. 
Eles optaram pelo confronto e 
morreram em combate — afirmou 
o subsecretário.

O coordenador da Coorde-
nadoria de Recursos Especiais 
(Core), delegado Fabrício Oliveira, 
disse que “qualquer tipo de inter-
venção de comboio paramilitar, é 
muito complexo, e o resultado (de 
ontem) foi o melhor possível".

— Nos últimos dias, passa-
mos a focar nesses grupos para-
militares e já tínhamos a infor-
mação que eles se deslocavam 
em comboio. Mas não sabíamos 
onde ele estavam e para onde 
iriam. Tínhamos algumas infor-
mações preliminares e, quando 
tivemos a confirmação de que o 
comboio saía da Avenida Brasil 
em direção a Itaguaí, aborda-
mos em um local que não iria 
colocar em risco a população — 
afirmou o delegado.

Um policial militar de Teresó-
polis está sendo investigado pela 
corporação por ter usado uma 
viatura para intimidar, durante o 
expediente, uma testemunha que 
depôs contra ele em um processo 
de violência doméstica. Wesley 
Maia Citti foi filmado perto do car-
ro da vítima, que teve o retrovisor 
quebrado por volta das 7h da ma-
nhã do domingo do dia 4 de outu-
bro de 2020. O veículo também foi 
rabiscado com xingamentos.

A vítima, que terá a identidade 
preservada, testemunhou o mo-
mento em que Wesley abordou 
a ex-namorada com um outro ra-
paz em um carro no bairro de São 
Pedro, em Teresópolis, depois que 
os dois deixavam uma lanchonete. 
O casal foi agredido pelo policial 
militar. O acompanhante da jovem 
sofreu golpes de soco, por parte do 
policial. Já a ex-namorada foi reti-
rada do carro pelo militar. A teste-
munha diz que viu o PM puxando 
seus cabelos e batendo com a ca-
beça da vítima no carro. Mas Wes-
ley nega a acusação e diz que não 
realizou as agressões. Ele admite, 
no entanto, que a retirou do carro 
pelos ombros e a empurrou.

À época do crime, em novem-
bro de 2018, a testemunha da vio-
lência doméstica interveio para 

que o militar parasse a agressão e 
acionou a polícia.

No último dia 4, a testemu-
nha se deu conta de que seu 
retrovisor estava danificado e o 
carro estava com as inscrições 
'viado' e 'fdp'. Um circuito de câ-
meras de segurança que havia 
sido instalado na véspera, regis-
trou imagens da viatura e de um 
policial militar perto do carro.

Nas imagens é possível ver que 
uma viatura chega próximo ao car-
ro da vítima às 7h04 da manhã, às 
7h15 um PM sai de trás de carro e o 
retrovisor não está mais na posição.

A Assessoria de Imprensa da 
Secretaria de Estado de Polícia 
Militar informa que o comando 
do 30º BPM (Teresópolis), abriu 
um Inquérito Policial Militar – 
que está em andamento -, para 
verificar as circunstâncias do 
fato. A PM destaca que Wesley foi 

Polícia Civil resgata homem que seria 
executado por traficantes em Niterói

PM é afastado das funções em Teresópolis 
suspeito de coagir testemunha de processo

Policiais da 75ª DP (Rio do 
Ouro) resgataram um homem 
que estava sendo torturado e se-
ria executado por traficantes de 
droga no bairro Badu, em Niterói. 
Os agentes estavam em diligên-
cias, em busca de um adolescen-
te infrator, quando localizaram 
um ponto de venda de drogas 
guarnecido por cinco traficantes.

Ao perceberem a aproxima-
ção dos policiais, os bandidos 
fugiram do local em direção a 
uma área de mata. Poucos me-
tros à frente, a vítima foi encon-
trada amarrada e sangrando, 
com cortes e escoriações por 
todo o corpo, além de um braço 
quebrado. Os policiais aciona-

ram o Samu, que conduziu a 
vítima a um hospital da região.

O homem resgatado possui 
anotações criminais por tráfico 
de drogas e associação ao trá-
fico desde 2014. Ele responde 
a inquéritos por tráfico de dro-
gas em três delegacias: 21ª DP 
(Bonsucesso), 77ª DP (Icaraí) e 
79ª DP (Jurujuba).

O homem também revelou 
aos policiais que mora em ou-
tra comunidade e foi chamado 
ao local por traficantes da re-
gião, que o agrediram por ho-
ras. Enquanto os criminosos 
decidiam sua morte, percebe-
ram a aproximação dos poli-
ciais e fugiram.

PM é investigado na corporação por danificar veículo de testemunha durante o serviço

Foto: Reprodução/ O DIA

afastado dos serviços nas ruas e 
está desempenhando funções 
administrativas na Unidade, até 
que o IPM seja concluído.

Um procedimento sobre o 
caso foi recebido pela 1ª Promo-
toria de Justiça junto à Auditoria 
Militar no dia 9 de outubro e se-
guirá para apreciação do promo-
tor de Justiça.

Wesley foi absolvido na Justiça 
pela denúncia de violência do-
méstica. Em sua decisão, a juíza 
entendeu que não havia provas 
suficientes para condená-lo pelas 
agressões. "Insta esclarecer que 
uma condenação não se pode 
basear apenas em indícios ou pre-
sunções, vez que o conjunto pro-
batório carreado aos autos é insufi-
ciente para comprovar a prática do 
delito imputado ao ora acusado", 
escreveu a magistrada Marcela As-
sad Caram Januthe Tavares.

De acordo com o policial ro-
doviário federal Rômulo da Silva, 
um dos coordenadores da ope-
ração em conjunto com a Polícia 

Civil, como ela não foi realizada 
em “uma via principal, possibi-
litou que pessoas inocentes não 
fossem vitimadas”.

Policia Civil desarticula quadrilha que furtava gasolina de dutos da Petrobras

 Foto Reginaldo Pimenta
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stá em 
análise no 
g o v e r n o 
estadual a 
implantação 
de unidades 
móveis do 
p r o g r a m a 
Rio Pou-
pa Tempo 

nos municípios de Casimiro 
de Abreu, Rio Bonito e Silva 
Jardim. A solicitação é do de-
putado Anderson Alexandre 
(SDD), para facilitar o acesso 
dos moradores aos serviços 
de diferentes órgãos estadu-
ais, sem necessidade de se 
deslocarem para outros mu-
nicípios como a capital.

E
Através do Rio Poupa Tem-

po é possível solicitar 1ª e 2ª 
via de documentos como RG, 
habilitação, carteira de traba-
lho; liberação de veículos apre-
endidos; seguro-desemprego; 
certidões de casamento, óbito, 
de registro de imóvel e protes-
to; documentação para empre-
endedores individuais, entre 
outros serviços.

A intenção, segundo o depu-
tado Anderson Alexandre, é fa-
cilitar o acesso dos moradores 
a serviços disponibilizados por 
diferentes entidades. 

“A proposta do Poupa Tem-
po é muito benéfica por reunir 
em um único espaço diversos 
serviços de utilidade pública, 

Deputado Anderson Alexandre 
pede unidades móveis do Poupa 
Tempo em cidades do interior

O deputado sabe das necessidades  da população do interior do Estado do Rio

levando o Estado até o cidadão. 
Além de proporcionar econo-
mia às pessoas, evitando longos 
deslocamentos em transporte 
público até outras cidades”, 

afirma Anderson Alexandre.
A solicitação ao governo 

estadual foi formalizada atra-
vés de emenda à Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LOA) 

visando a implantação no 
próximo ano do Rio Poupa 
Tempo móvel nos municípios 
de Casimiro de Abreu, Rio Bo-
nito e Silva Jardim.

A Prefeitura de Duque de 
Caxias, através da Secretaria Muni-
cipal de Saúde e Defesa Civil, reali-
zará, no período de 5 a 30 do mês 
de outubro, a Campanha Nacional 
de Vacinação contra a Poliomielite, 
o Sarampo e a Campanha Nacional 
de Multivacinação, com o objetivo 
de atualizar a Caderneta de Vaci-
nação das crianças e adolescentes 
menores de 15 anos. O dia 17 de ou-
tubro será o dia “D” de divulgação e 
mobilização nacional.

A ação tem como principais 
metas reduzir o risco de reintro-
dução do poliovírus selvagem no 
país, oportunizar o acesso às de-
mais vacinas, atualizar a situação 
vacinal da população alvo, além de 
diminuir a incidência de doenças 
que podem ser prevenidas através 
de vacinação, contribuindo para o 
controle, eliminação e/ou erradica-
ção das mesmas. Para a vacinação 
contra a poliomielite, o público 
alvo são as crianças menores de 
5 anos de idade, com estratégias 
diferenciadas para as crianças me-
nores de um ano e para aquelas na 
faixa etária de 1 a 4 anos de idade. 
Em Duque de Caxias, a Secretaria 
Municipal de Saúde estará pro-
movendo uma vacinação seletiva 
contra o Sarampo, acompanhando 
a determinação da SES-RJ, para a 
faixa etária de 6 meses a 19 anos 
e 50 a 59 anos, com inclusão da 
vacinação indiscriminada na faixa 
etária de 20 a 49 anos.

Para a multivacinação, o pú-
blico alvo são as crianças e ado-
lescentes menores de 15 anos de 
idade, que terão a oferta de todas 
as vacinas do calendário básico de 
vacinação, com vistas à redução do 
risco de transmissão de doenças 
imunopreveníveis, assim como, 
reduzir as taxas de abandono do 
esquema vacinal.

Diante do cenário do novo coro-
navírus, a Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil destaca a ne-
cessidade de reforçar todas as me-
didas de proteção para diminuir o 
risco de contágio da doença, tanto 
entre os trabalhadores da saúde, 
como entre a população.

A estimativa do Ministério da 
Saúde é que haja no país 11,2 milhões 
de crianças nessa faixa etária. A meta 
é imunizar 95% desse público.

Programa Saúde Mental e Belford Roxo
lança projeto 'Escola para Pais'

Outubro é mês de campanha nacional de vacinação 
contra poliomielite, sarampo e multivacinação

O Programa de Saúde Men-
tal da Prefeitura de Belford 
Roxo lançou esta semana o 
Projeto "Escola para Pais", 
com a temática: "A importân-
cia de regras e limites para a 
saúde mental no relaciona-
mento entre pais e filhos".

O idealizador do projeto é o 
psicólogo Paulo Patrocínio, di-
retor de Saúde Mental. O objeti-
vo é trabalhar em parceria com 
outros programas e secretarias 
do município, dando suporte 
às famílias para lidar com situ-
ações de conflito familiar

De acordo com Patrocínio, o 
objetivo do projeto é orientar 
os pais, mostrando a impor-
tância de saber dizer não em 
algumas situações, além de 
alertar para o cumprimento de 
regras e limites para os filhos. 
“Vivemos em uma sociedade 
em que precisamos cumprir 
e obedecer regras. Crianças 
que não são moldadas para 
este tipo de organização irão 
desenvolver um tipo de trans-
torno mental na infância que 
nós chamamos de Transtorno 
Desafiador Opositor (TOD). Na 
adolescência aparece o Trans-
torno de Conduta. Na vida 
adulta pode aparecer o Trans-
torno Antissocial, Isso pode 

levar o indivíduo à psicopatia, 
porque na infância ele quase 
não ouvia os pais, familiares e 
amigos dizerem não para suas 
atitudes”, finalizou Patrocínio.

O diretor de Saúde Men-
tal            destacou que o “Escola 
para Pais” será trabalhado em 
conjunto com a rede, incluindo, 
por exemplo, as Secretarias de 
Assistência Social e Cidadania 
e a Saúde. “A ideia é trabalhar 
primeiro com os pais e depois 
ampliar a proposta para as esco-
las”, resumiu Paulo Patrocínio, 
destacando a participação do 
secretário-adjunto municipal 
de Assistência Social e Cidada-
nia, Diogo Bastos.

Inicialmente, o projeto será 
implantado no Centro de Aten-
dimento Psicossocial Infantil 
(Capsi – Rua João Fernandes 
Neto, 920, Centro). A primeira 
reunião com 10 pais está mar-
cada para o dia 27 de outubro, 
às 10h. O distanciamento social 
será respeitado e todas as me-
didas de higienização também. 
“Além dos pais, vamos capaci-
tar também professores e ou-
tros profissionais para executar 
bem o trabalho. Iremos buscar 
parcerias também com ONGs e 
outros setores da sociedade ci-
vil”, encerrou Patrocínio.

A Secretaria  de Saúde e Defesa Civil já estão  em ação

Multivacinação
Entre as vacinas disponíveis na 

Campanha Multivacinação estão:
- BCG, que previne a tubercu-

lose
- Pentavalente, contra a difteria, 

tétano, coqueluche, hepatite B e 
influenza B

- Rotavírus humano, contra a 
diarreia

- Pneumocócica 10, que prote-
ge a pneumonia meningite e otite

- Meningocócica C e ACWY, 
contra meningites

- Tríplice viral, que previne sa-
rampo, caxumba e rubéola

- Varicela
- Vacina HPV, que evita tipos de 

câncer em jovens
- Hepatite A
- Febre amarela

CIDADES



Novo Normal

Rio de Janeiro 
não é somente 
o terceiro esta-
do mais populo-
so do país, mas 
também uma 
das cidades que 
mais apresen-
ta diversidade 
cultural. Dentre 

seus bairros, a Zona Oeste, é a 

região mais populosa do Rio, 
e recebe do dia 06 a 08 de 
novembro, de 2020, a quarta 
edição do ‘Festival Ilumina 
Zona Oeste’, evento que pro-
move a visibilidade das inicia-
tivas culturais e sociais com a 
realização de oficinas, deba-
tes e apresentações artísticas. 
A pandemia da COVID-19 fez 
com que o Instituto Rio, rea-

Festival carioca “Ilumina Zona 
Oeste” realiza sua 4º edição pela 
primeira vez de forma virtual

lizador do festival, desde 2017, 
transformasse a quarta edição 
do evento – que já faz parte do 
calendário do Rio – em forma-
to virtual, ampliando o acesso 
para quem nunca pode estar 
lá, pessoalmente, e que agora 
ter&aacu te; a oportunidade 
de fazer parte desse universo 
multicultural.

O Ilumina Zona Oeste é uma 
realização do Instituto Rio em 
parceria com o Instituto Phi, 
e conta ainda com o apoio 
de diversos artistas e parcei-
ros independentes. Serão, ao 
todo, 03 dias dedicados a uma 
programação intensa de ati-
vidades que possuem os ob-
jetivos de: fortalecer a rede 
criativa e dar visibilidade às 
iniciativas socioculturais, da 
Zona Oeste do Rio.

Neste formato virtual, o 
evento trará cerca de 20 apre-
sentações artísticas das seguin-
tes áreas: música, dança, artes 

O

e chamo Suzanne Shwnay, 
tenho 23 anos, sou paraen-

se, nascida de em Belém e 
atualmente moro no Rio de 

Janeiro. O meu maior objetivo 
é ser uma profissional influen-

te na área financeira, trazer 
visibilidade e representativida-

de para as mulheres nesse âmbito. Atualmente, 
estou cursando Engenharia de Produção pela 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, 
atuo na área administrativa e tenho como hobby 
ser modelo fotográfica. Recém eleita Musa do Flu-
minense 2020, o meu objetivo é além do estético. 
Uma musa precisa ter um grupo de características 
que representem o time e, sem dúvidas, me dedi-
carei a representar o Fluminense de uma forma 
impecável, o que significa estar nos altos e baixos 
momentos; criticar e elogiar o clube e sugerir me-
didas efetivas para sua ascensão.
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visuais, teatro e literatura, além 
de oficinas e bate-papos para 
incentivar a criatividade, as tro-
cas de experiências e a reflexão 
de todos os participantes.

Temas relevantes para o 
território e seus habitantes, 
tais como: sustentabilidade 
(os ativos naturais da Zona 
Oeste do Rio: da Floresta do 
Camboatá ao Parque da Pedra 
Branca, do Parque do Menda-
nha à Baía de Sepetiba), eco-
nomia criativa, comunicação 
popular, protagonismo negro 
e escrita criativa, entre outros 
farão parte do evento.

As transmissões aconte-
cerão pelas redes sociais do 
Festival (Facebook, Instagram 
e YouTube), que este ano ga-
nhou também um site exclusi-
vo, reunindo diversas informa-
ções sobre a Zona Oeste e seus 
principais atores, no campo 
sociocultural. A visão de longo 
prazo é que se torne uma pla-
taforma para difundir conteú-
do e facilitar a criação de redes 
colaborativas, na região.

Acesse a programação no 
site: www.iluminazonaoeste.
org.br
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s e n t e n ç a 
da Justiça 
italiana que 
c o n d e n o u 
Robinho e 
um amigo 
em primeira 
instância a 
nove anos 
de prisão 

por violência sexual de grupo 
contra uma jovem de origem 
albanesa mostra que as inter-
ceptações telefônicas realiza-
das contra os envolvidos ao 
longo da investigação foram 
cruciais para o veredito.

A decisão do Tribunal de 
Milão, de novembro de 2017, 
ainda não é definitiva e foi 
contestada pelas defesas do 
jogador do Santos e de Ri-
cardo Falco, o outro acusado 
brasileiro no crime. Os ad-
vogados dos dois apresenta-
ram recurso.

A Corte de Apelo de Milão 
vai iniciar a análise do proces-
so, em segunda instância, no 
dia 10 de dezembro.

O caso aconteceu numa bo-
ate de Milão chamada Sio Café 
na madrugada do dia 22 de 
janeiro de 2013. Além de Ro-
binho e Falco, outros quatro 
brasileiros teriam participado 
do ato classificado pela Procu-
radoria de Milão como violên-
cia sexual. Como esses quatro 
deixaram a Itália no decorrer 
da investigação, eles estão 
sendo processados num pro-
cedimento à parte, disse ao ge 
o advogado Jacopo Gnocchi, 
que representa a vítima.

Robinho e Falco foram con-
denados com base no artigo 
“609 bis” do código penal 
italiano, que fala da participa-
ção de duas ou mais pessoas 
reunidas para ato de violên-
cia sexual – forçando alguém 
a manter relações sexuais por 
sua condição de inferiorida-
de “física ou psíquica” (veja a 
íntegra do artigo no final do 
texto).

Ao ser interrogado, em 
abril de 2014, Robinho negou 
a acusação. Ele admitiu que 
manteve relação sexual com a 

A
vítima - mas disse que foi uma 
relação consensual de sexo 
oral - e sem outros envolvidos. 
No caso de Ricardo Falco, a 
perícia realizada por determi-
nação da Justiça identificou 
a presença de seu sêmen nas 
roupas da jovem.

Diversas gravações de liga-
ções telefônicas entre os acu-
sados, feitas com autorização 
da Justiça, foram transcritas 
na sentença. Uma das mais 
decisivas para a condenação 
em primeira instância foi 
uma conversa de Ricardo Fal-
co com Robinho que indicou 
ao tribunal que os envolvidos 
tinham consciência da condi-
ção da vítima.

A conversa aconteceu no 
carro de Robinho e em cer-
to momento o jogador de-
monstra preocupação com 
a possibilidade de a vítima 
prestar depoimento. No di-
álogo, Falco aparentemente 
se contradiz a respeito da 
condição da vítima.

Falco: –Ela se lembra da si-
tuação. Ela sabe que todos tran-
saram com ela.

Robinho: – O (NOME DE 
AMIGO 1) tenho certeza que go-
zou dentro dela.

Falco: – Não acredito. Naque-
le dia ela não conseguia fazer 
nada, nem mesmo ficar em pé, 
ela estava realmente fora de si.

Robinho: – Sim.
Para a justiça italiana, as 

escutas realizadas a partir de 
janeiro de 2014 são “auto acu-
satórias”. Além dos telefones 
grampeados, a polícia instalou 
escutas no carro utilizado por 
Robinho na Itália. A sentença 
diz que “os conteúdos dão ple-
no conhecimento do que acon-
teceu”.

Logo no primeiro mês de 
monitoramento, por exemplo, 
uma interceptação mostrou o 
músico Jairo Chagas, que tocou 
naquela noite na boate, avisan-
do a Robinho sobre a investiga-
ção. O jogador, segundo a trans-
crição, respondeu:

– Estou rindo porque não 
estou nem aí, a mulher estava 

As gravações do caso Robinho 
na justiça italiana: "A mulher 
estava completamente bêbada"

Ficou difícil a permanência do Craque  no retorno ao Time que o lançou no futebol

completamente bêbada, não 
sabe nem o que aconteceu.

Robinho completou:
– Olha, os caras estão na mer-

da... Ainda bem que existe Deus, 
porque eu nem toquei aquela 
garota. Vi (NOME DE AMIGO 2), 
e os outros foderam ela, eles vão 
ter problemas, não eu... Lem-
bro que os caras que pegaram 
ela foram (NOME DE AMIGO 1) 
e (NOME DE AMIGO 2).... Eram 
cinco em cima dela.

Ainda em janeiro de 2014, o 
músico e o jogador voltaram a 
falar sobre o episódio. O diálogo 
entre os dois transcrito na sen-
tença é o seguinte:

Robinho: –A polícia não 

pode dizer nada, eu direi que es-
tava com você e depois fui para 
casa.

Jairo: – Mas você também 
transou com a mulher?

Robinho: – Não, eu tentei. 
(NOME DE AMIGO 1), (NOME 
DE AMIGO 2), (NOME DE AMI-
GO 3)...

Jairo: – Eu te vi quando co-
locava o pênis dentro da boca 
dela.

Robinho: – Isso não significa 
transar.

A investigação também reu-
niu outras conversas entre os 
amigos do jogador presentes na 
boate. Um deles, aqui identifi-
cado como "Amigo 4", demons-
trou preocupação ao saber do 

início da investigação:
NOME DE AMIGO 4: – Irmão, 

tive dor de barriga de nervoso, 
eu me preocupo por você, ami-
go.

A resposta de Robinho, se-
gundo a transcrição das grava-
ções, foi:

– Telefonei a (NOME DE AMI-
GO 3), e ele me perguntou se 
alguém tinha gozado dentro da 
mulher e se ela engravidou. Eu 
disse que não sabia, porque me 
recordo que eu e você não tran-
samos com ela porque o seu pê-
nis não subia, era mole... O pro-
blema é que a moça disse que 
(NOME DE AMIGO 1), (NOME 
DE AMIGO 2) e (NOME DE AMI-
GO 3) a pegaram com força.


