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d i r e t o r - ge -
ral da Or-
g a n i z a ç ã o 
Mundial da 
Saúde (OMS), 
Tedros Adha-
nom, de-
m o n s t r o u 
nesta segun-
da-feira (19) 
preocupação 

com a chegada do inverno no He-
misfério Norte, em especial na Eu-
ropa e nos Estados Unidos.

"Na sexta-feira, falamos da fase 
preocupante em que a pandemia 
da Covid-19 entrou. À medida 
que o Hemisfério Norte entra no 

O diretor do Instituto Butan-
tan, Dimas Covas, disse nesta se-
gunda-feira (19) que a Coronavac 
é a vacina contra o coronavírus 
mais segura das que estão em 
desenvolvimento, e afirmou que 
a eficácia do imunizante deve 
ser comprovada até dezembro. 
A vacina é desenvolvida pela 
empresa chinesa Sinovac em 
parceria com o Butantan.

"É uma vacina muito segu-
ra, isso já é esperado pela pró-
pria tecnologia envolvida nes-
sa vacina. Na realidade, neste 

momento, é a vacina que tem 
o perfil de segurança melhor 
entre todas as vacinas que es-
tão sendo testadas", afirmou 
Dimas Covas em entrevista à 
GloboNews nesta manhã.

Nesta segunda (19), o governo 
de São Paulo divulga em coleti-
va de imprensa os resultados da 
segurança da vacina com base 
nos testes clínicos feitos em 9 
mil voluntários no Brasil.

Segundo Dimas Covas, os 
dados são semelhantes ao apre-
sentado por estudos realizados 

O
inverno, vemos os casos se acele-
rarem, principalmente na Europa 
e na América do Norte", afirmou 
Tedros durante coletiva.

O diretor de emergências da 
OMS, Mike Ryan, também lem-
brou da Ásia, onde alguns países 
têm registrado aumento nas in-
fecções e afirmou que o mundo 
está entrando em uma segunda 
onda da pandemia.

"A segunda onda está chegan-
do", afirmou Ryan.

"Quando vemos a Ásia, vemos 
que países que foram pouco afe-
tados na primeira onda estão sen-
do mais afetados agora", alertou o 
diretor de emergências da OMS.

'A segunda onda está 
chegando', alerta diretor 
de emergências da OMS

Vacina chinesa contra o coronavírus tem
 'melhor perfil de segurança' e eficácia deve 
ser comprovada até o final do ano

A líder técnica, Maria van Ke-
rkhove, afirmou que "não há uma 
a segunda onda inevitável", mas 
lembrou que, neste momento da 
pandemia, os países e os sistemas 
de saúde já sabem o que fazer e 
como achatar a curva de transmis-
são nas comunidades.

"Este vírus opera em clusters 
e precisa das pessoas para se 
propagar", lembrou van Kerkho-

ve, pedindo que os países evi-
tem eventos coletivos e reuni-
ões presenciais, principalmente 
em lugares fechados.

"Temos que estar preparados 
para abrir mão do que gostamos 
neste momento [para conter a se-
gunda onda]", completou Ryan.

A OMS reforçou que os sis-
temas de saúde testem todos 
os casos suspeitos, rastreiem 

os contatos e isolem por 14 
dias os infectados.

"Temos que rastrear e loca-
lizar todos os casos", afirmou 
van Kerkhove. "Os indivíduos 
infectados devem ser qua-
rentenados fora de casa [se 
vivem com outras pessoas] e 
por 14 dias. Isso significa não 
sair de casa, não ir trabalhar, 
não receber visitas."

OMS declarou pandemia de coronavírus em março de 2020. Nesta segunda (19), afirma que mundo pode estar na segunda onda da pandemia.

na China, no qual 94,7% dos 
mais de 50 mil voluntários que 
participam de teste não apresen-
taram efeito adverso.

"As manifestações clínicas 
adversas são muito leves, não 
tivemos nenhuma manifestação 
clínica que tenha exigido uma 
atenção médica maior. Então, é 
um perfil de segurança muito 
apropriado. Nós aguardamos o 
fim dessa fase de estudos, obvia-
mente que é um estudo clínico 
que ainda demanda outras fases, 
principalmente a fase de eficá-
cia, e que nós aguardamos aí até 
o fim do ano que possa ocorrer 
a demonstração da eficácia para 
que a nossa Anvisa possa regis-
trar a nossa vacina", disse diretor.

Acordo SP e Sinovac
A vacina Coronavac ainda está 

em testes entre profissionais 
de saúde brasileiros. Até agora, 
nove mil voluntários já participa-
ram da pesquisa, segundo o dire-
tor do Instituto Butantan, Dimas 
Covas. A meta é envolver 13 mil 
pessoas na pesquisa.

“Nós estamos caminhando 
aqui no Brasil muito rapida-
mente nesse estudo clínico. 
Nós já concluímos aí quase já 
12 mil vacinações [feitas em 
nove mil voluntários] e as ma-
nifestações clínicas adversas 
são muito leves, não tivemos 
nenhuma manifestação cli-
nica que tenha exigido uma 
atenção médica maior. Então 

é um perfil de segurança mui-
to apropriado", disse Dimas 
Covas nesta segunda (19).

O acordo para a compra de 
46 milhões de doses foi assi-
nado por Doria durante cole-
tiva de imprensa no final de 
setembro. No mesmo even-
to, o governador anunciou 
que a vacinação de profissio-
nais de saúde deve ter início 
em 15 de dezembro.

Dimas Covas disse nesta 
segunda (19) que a vacina 
começa a ser produzida no 
Brasil este mês e até o final 
do ano o Instituto terá as 46 
milhões de doses prontas. “Aí 
aguardaremos o processo de 
registro da vacina”.
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ma pesquisa 
inédita sobre 
a expansão 
de organi-
zações cri-
minosas no 
Rio revela 
que milícia e 
tráfico estão 
p r e s e n t e s 

em 96 dos 163 bairros da cidade. 
Nessas áreas subjugadas vivem 
cerca de 3,76 milhões de pesso-
as, do total de 6.747.815 habitan-
tes — segundo estima o IBGE.

O estudo, batizado de Mapa 
dos Grupos Armados do Rio de 
Janeiro, identificou que milicia-
nos controlam área maior do 
que traficantes de drogas na ca-
pital fluminense.

U
Resumo

Levantamento aponta que:
2,1 milhões de pessoas (33% 

da população) vivem em área 
sob o comando de milícias;

1,1 milhão de pessoas (18,2% 
da população) vivem em área 
dominada pelo Comando Ver-
melho;

337,2 mil pessoas (5,1% da 
população) vivem em área do-
minada pelo Terceiro Comando;

48,2 mil pessoas (0,7% da po-
pulação) vivem em área domi-
nada pelo Amigos dos Amigos.

Segundo o levantamento, 
até o fim de 2019, as milícias 
dominavam 25,5% dos bair-
ros do Rio. O percentual re-
presenta 57,5% da superfície 
territorial da cidade, onde vi-

Rio tem 3,7 milhões de habitantes em áreas 
dominadas pelo crime organizado; milícia 
controla 57% da área da cidade, diz estudo

vem 33,1% dos habitantes do 
município – ou seja, mais de 2 
milhões dos cerca de 6,74 mi-
lhões habitantes calculados 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

Um levantamento feito pelo 
G1 em 2018 com um método 
diferente do usado pelo Mapa 
dos Grupos Armados também 
apontava que havia ao menos 2 
milhões de pessoas vivendo em 

A Caixa Econômica Federal 
está possibilitando a contratação 
do financiamento imobiliário 
pelo aplicativo Habitação CAIXA 
a partir dessa semana. O usuário 
terá acesso a um serviço interati-
vo, que abrange todas as fases do 
financiamento, desde o cadastro, 
até a aprovação. Seerá preciso ir 
a agência apenas para assinar o 
contrato.

Com o aplicativo é possível 
acompanhar de perto todas as 
etapas do seu processo habitacio-
nal de forma simples e intuitiva e, 
se necessário, resolver pendên-
cias. A ideia principal é facilitar o 
processo de contratação para o 
cliente e trazer mais agilidade e 
segurança ao processo de finan-
ciamento habitacional.

Como contratar:
Para solicitar um financia-

mento, basta o cliente baixar 
o aplicativo, efetuar a simu-
lação de crédito e escolher a 
melhor condição apresentada. 
Nesta etapa, ele pode ajustar 
os valores de entrada, o prazo, 
o indexador da taxa de juros, 
o sistema de amortização e a 
prestação máxima pretendida.

Na sequência, o usuário rea-
liza seu cadastro e dos demais 

participantes da proposta, in-
forma o município e o valor 
do imóvel. O envio de todos os 
documentos necessários à ope-
ração é feito pela plataforma, 
bem como a escolha do canal 
de atendimento, que poderá ser 
a Agência Digital ou um Corres-
pondente Caixa Aqui. A agên-
cia física onde será assinado o 
contrato também é escolhida 
pelo cliente pelo aplicativo.

Em seguida, o cliente envia sua 
proposta para a Caixa e acompa-
nha todo o processo no ambiente 
virtual.

Acompanhando o processo:
No aplicativo, o cliente pode 

verificar se a sua proposta foi rece-
bida, a ocorrência de pendências 

Registros de armas de fogo aumentam 120% 
em 2020, mas apreensões estão em queda

Caixa oferece financiamento imobiliário 
pelo aplicativo a partir dessa semana

O número de registros de armas 
de fogo em poder de colecionado-
res, atiradores e caçadores no Brasil 
mais do que dobrou em 2020. Na 
comparação com o ano anterior, 
houve um aumento de 120%. Tra-
ta-se do modelo de registro usado 
por atiradores esportivos, como os 
pais da jovem que diz ter atirado 
acidentalmente na adolescente Isa-
bele Ramos, morta com um tiro no 
rosto em um condomínio de luxo 
em Cuiabá no dia 12 de julho.

O total de armas registradas no 
sistema da Polícia Federal, onde são 
incluídas aquelas compradas por 
cidadãos comuns, sem registro de 
colecionador ou prática esportiva, 
também cresceu: de 2017 para 2019 
houve um crescimento de 65,6% 
nos registros ativos.

Apesar disso, as apreensões de 
armas de fogo caíram: a queda foi 
de 1,9% nas operações da Polícia 
Rodoviária Federal e de 0,3% nas 
apreensões feitas pelas polícias es-
taduais em 2019, na comparação 
com 2018. Os dados são do 14º 
Anuário Brasileiro de Segurança 
Pública, divulgado neste domingo 
(18) pelo Fórum Brasileiro de Segu-
rança Pública.

A queda nas apreensões feitas 
pelas polícias, em um contexto de 
aumento nos números de armas 
registradas, mostra que houve uma 
diminuição no interesse das auto-
ridades neste tipo de operação, se-
gundo Ivan Marques, presidente da 

Organização Internacional Control 
Arms e membro do Fórum Brasilei-
ro de Segurança Pública.

“Como os números demons-
tram um aumento significativo 
nos registros de armas ativos, 
tanto para civis quanto para 
forças de segurança, e, histori-
camente observa-se que parte 
dessas armas migra do mercado 
legal para o ilegal, infere-se que 
a diminuição das apreensões é 
também sinal de redução de in-
teresse neste tipo de operação”, 
avalia o especialista no Anuário.

Em 2019, das 105 mil armas 
apreendidas no país, pelos menos 
6.740 caíram no mercado ilegal. 
Para o pesquisador David Marques, 
coordenador de projetos do Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública e 
doutorando em sociologia na Uni-
versidade Federal de São Carlos 
(UFSCar), o número de armas legais 
que vão parar no mercado ilegal 
pode ser ainda maior, já que muitos 
proprietários de armas legalizadas 
não registram em sistema quando 
seus equipamentos são furtados, 
roubados ou extraviados.

Segundo o pesquisador, um dos 
fatores que podem contribuir para 
o aumento nas mortes violentas in-
tencionais verificado no 1º semes-
tre de 2020, documentado pelo 
Monitor da Violência do G1 e con-
firmado pelo Anuário, é justamente 
a disponibilidade de armas de fogo 
no mercado ilegal.

Quem usar o aplicativo Habitação CAIXA só precisará ir ao banco para assinar contrato

Foto: Divulgação

documentais e o resultado de sua 
avaliação de crédito. Também 
é possível acessar o boleto para 
pagamento da tarifa inicial de 
avaliação do imóvel pretendido e 
conferir o resultado do laudo.

O usuário pode acompa-
nhar de forma online a libe-
ração dos recursos da sua 
conta vinculada do Fundo 
de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) em caso de 
utilização como entrada no 
financiamento, bem como a 
data prevista para assinatura 
do contrato.

O App Habitação CAIXA está 
disponível para os sistemas ope-
racionais Android e IOS, pode ser 
baixado gratuitamente nas lojas 
GooglePlay ou AppStore.

áreas dominadas pela milícia.
As facções do tráfico estão 

presentes em mais bairros da 
capital: 55, contra 41 das qua-
drilhas de milicianos, mas com 
uma população menor – há cer-
ca de 1,5 milhão de habitantes 
nas áreas dominadas pelos tra-
ficantes.

O estudo mostra que o 
Comando Vermelho ocupa 
24,2% dos bairros, o Terceiro 

Comando, 8,1%, e a também 
facção criminosa Amigo dos 
Amigos, 1,9%.

Somados, esses três grupos 
controlam, segundo o levanta-
mento, 15,4% da extensão terri-
torial do Rio.

Além disso, o mapeamen-
to também mostra que pouco 
mais de um quarto do território 
(25,2%) ainda está em disputa 
pelos grupos criminosos.
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prefeito do 
Rio e can-
didato à 
r e e l e i ç ã o 
M a r c e l o 
C r i v e l l a 
( R e p u b l i -
canos) gra-
vou um 
vídeo ao 

lado de Paulo Cintura, per-
sonagem interpretado pelo 
humorista Paulo Cesar Ro-
cha e que ficou famoso no 
programa Escolinha do Pro-
fessor Raimundo, comemo-
rando a suspensão do pedá-
gio na Linha Amarela.

No vídeo, Paulo Cintura 
mostra que as cancelas es-
tão liberadas e afirma que 
Crivella foi o único prefeito 
‘macho o suficiente’ para 
suspender a cobrança.

‘Isso aqui é graças ao Cri-

O
vella. Tem que aturar, tem 
que engolir. Nenhum pre-
feito teve a coragem, foi 
macho o suficiente pra fa-
zer isso’, afirma o ator, que 
compartilhou a gravação 
em suas redes sociais.

O atual prefeito vem 
usando constantemente a 
suspensão do pedágio da 
Linha Amarela como ban-
deira de sua campanha 
eleitoral. O vídeo termia 
com Crivella, junto com 
o humorista, declamando 
o famoso bordão de Pau-
lo Cintura: ‘Saúde é o que 
interessa, o resto não tem 
pressa’.

O ÚNICO Prefeito MA-
CHO o suficiente pra aca-
bar com o Pedágio da Linha 
Amarela indo CONTRA os

"empresários"e "políti-
cos"GANANCIOSOS

Crivella usa ícone da Escolinha do 
Professor Raimundo para celebrar 
Linha Amarela sem pedágio

Crivella grava vídeo com Paulo Cintura na Linha Amarela

Governo, deputados estaduais 
e federais, reitores de universi-
dades públicas em solo flumi-
nense e a Firjan se uniram nesta 
segunda-feira em um só lado: o 
pró-royalties para o Estado do Rio 
de Janeiro. Na reunião promovi-
da pela Assembleia Legislativa 
(Alerj), todos se mobilizaram para 
o adiamento do julgamento pelo 
Supremo (STF) da ação que trata 
da nova partilha dos royalties e 
participações especiais.

Na ocasião, o secretário estadual 
de Fazenda, Guilherme Mercês, fez 
o alerta de que, se a Corte autorizar 
a medida, haverá um colapso finan-
ceiro no estado. Mercês ressaltou 
que a perda dos recursos represen-
tará não só um cenário de caos para 
a folha de pagamentos de servidores 
(como a coluna informou no domin-
go), mas da máquina pública como 
um todo. Ou seja, afetará a prestação 
dos serviços públicos.

Como a coluna vem informan-
do, a ação direta de inconstitucio-
nalidade foi movida pela PGE-RJ 
após a edição da lei, em 2012, que 
alterou as regras de divisão dos re-

cursos entre estados produtores e 
não produtores. O Rio conseguiu 
uma liminar, em 2013, proferida 
pela ministra Cármen Lúcia, sus-
pendendo os efeitos da norma. 
Mas, em 3 de dezembro deste ano, 
o STF julgará em definitivo a ação.

Cenários revelam catástrofe
Pelos números apresentados 

por Mercês, haverá uma catás-
trofe financeira no Estado do Rio, 
com o funcionamento da máqui-
na pública inviabilizado também 
nos municípios. 

Presidente do Conselho de Ética do Senado diz que 
Chico Rodrigues deveria se licenciar do mandato

Secretário alerta para colapso financeiro 
do Rio com nova divisão dos royalties

O presidente do Conselho 
de Ética do Senado, Jayme 
Campos (DEM-MT), afirmou 
nesta segunda-feira (19) que 
o senador Chico Rodrigues 
(DEM-RR) deveria se licenciar 
do mandato por 121 dias para 
não deixar "nenhuma dúvi-
da" de que quer "esclarecer a 
verdade" sobre o dinheiro en-
contrado em sua cueca.

Jayme Campos deu a de-
claração em Brasília após ter 
se reunido com o presidente 
do Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), na residência ofi-
cial do Senado.

Na semana passada, Chico 
Rodrigues foi flagrado com R$ 
33 mil na cueca. O dinheiro foi 
encontrado durante uma ope-
ração que cumpriu mandados 
de busca e apreensão na casa 
do parlamentar.

A operação apura suposto 
esquema de desvio de recur-
sos públicos. Rodrigues nega 
as acusações e afirma ainda 
que o dinheiro serviria para 
pagar funcionários.

Após a operação da sema-
na passada, partidos políti-
cos protocolaram uma re-

presentação no Conselho de 
Ética no Senado com o obje-
tivo de cassar o mandato de 
Chico Rodrigues.

"Se eu fosse ele [Chico 
Rodrigues], pediria uma li-
cença por 121 dias para não 
ter nenhuma dúvida de que 
ele quer, de fato, esclarecer 
a verdade. E a verdade, com 
certeza, será na medida em 
que este inquérito poderá 
se transformar em processo 
e ele, o que alega na própria 
representação, poderá certa-
mente tentar coagir do exer-
cício do mandato alguma pes-
soa ou outra, quem quer que 
seja, para que naturalmente 
não seja retratada a verdade", 
declarou Jayme Campos nes-
ta segunda-feira.

Conforme o presidente do 
Conselho de Ética, a repre-
sentação dos partidos contra 
Chico Rodrigues será encami-
nhada à Advocacia-Geral do 
Senado.

Jayme Campos afirmou ain-
da que, para o conselho se reu-
nir, uma resolução precisa ser 
derrubada para permitir reuni-
ões presenciais do conselho.

Parlamentares estaduais e federais do Rio e outros setores se uniram em prol dos royalties do estado

Foto: Reprodução

"A perda para o Rio de Ja-
neiro é realmente significati-
va, não só em royalties, mas 
principalmente nas partici-
pações especiais, que caem 
de 40% para apenas 20%. É 
importante quantificar al-
guns cenários: o primeiro se-
ria a aplicação integral da lei 
com pagamento retroativo 
de 2013 a 2019. A perda para 
o estado de 2020 a 2025 seria 
da ordem de R$ 57 bilhões, o 
equivalente a toda a nossa re-
ceita anual", detalhou.
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oliciais civis 
da 28ª DP 
(Praça Seca) 
realizam na 
tarde desta 
segunda-feira 
dil igências 
em um con-
domínio na 
Rua Barão, 

na Praça Seca, Zona Oeste do Rio, 
após denúncias de que milicianos 
estão extorquindo e expulsando 
moradores do local.

De acordo com a Civil, uma 
pessoa que estava em um imóvel 
que teria sido negociado por mili-
cianos foi conduzida a delegacia 
para prestar esclarecimentos. O 
homem apresentou documento 
de compra e venda do aparta-
mento, com a intermediação da 
associação de moradores da co-
munidade Nova Barão.

P
Como publicado pelo EX-

TRA nesta segunda-feira, 
integrantes de uma organi-
zação criminosa da região 
de Jacarepaguá começaram 
a bater de porta em porta 
para cobrar taxas de segu-
rança dos 7 blocos com 270 
apartamentos. Além disso, 
pelo menos seis apartamen-
tos cujos proprietários não 
estavam em casa foram ven-
didos no espaço de tempo 
de cerca de três meses. Os 
imóveis já estão ocupados 
por outras famílias.

Rodízio para manter 
a casa cheia

Um morador denunciou que 
por causa de sua recusa em ce-
der à pressão dos milicianos, 
jovens com pouco mais de 18 
anos enviados para a cobrança, 

Polícia faz operação em 
condomínio da Praça Seca após 
denúncia sobre invasão da milícia

ele passou a fazer um rodízio 
com as pessoas que moram 
com ele para que o imóvel não 
fique vazio. O homem conta 
que um senhor de idade em 
cuja porta eles bateram recente-
mente quase infartou. Segundo 
ele, vizinhos foram, há cerca de 
duas semanas, na 28ª DP fazer 
uma denúncia.

Bandidos em fuga de uma ope-
ração da Polícia Militar no Jacare-
zinho, na Zona Norte do Rio, na 
manhã desta segunda-feira (19), 
sequestraram um trem de serviço 
da Supervia, a concessionária que 
opera os trens urbanos no RJ.

Pelo menos 10 homens arma-
dos renderam dois maquinistas na 
Estação Triagem e os obrigaram a 
seguir viagem até a Mangueira, cer-
ca de 1,5 km adiante. Depois do se-
questro, funcionários precisaram 
de atendimento psicológico, mas 
ninguém teve ferimentos.

A informação foi dada com ex-
clusividade pelo Bom Dia Rio.

A Supervia informou que esta-
va em contato com as autoridades 
"para fornecer todos os subsídios 
possíveis e disponíveis para au-
xiliar à investigação do caso e na 
identificação dos responsáveis".

Como foi o sequestro
Os funcionários vinham fa-

zendo uma inspeção na rede 
aérea desde o Jacarezinho, a fim 
de ver se algum tiro disparado 
na operação tinha danificado a 
estrutura.

Quando o trem de serviço 
estava parado em Triagem, o 
bando invadiu a linha férrea e 

rendeu os maquinistas.
Os criminosos seguiram por 

cerca de 1,5 km e desceram an-
tes que o trem chegasse a São 
Cristóvão, fugindo em direção 
ao alto do Morro da Mangueira.

Até a última atualização des-
ta reportagem, o grupo ainda 
era procurado pela polícia.

Após o episódio, os maqui-
nistas precisaram seguir para a 
Central do Brasil, onde recebe-
ram atendimento psicológico.

O Grupamento de Policia-
mento Ferroviário (GPFer) foi 
acionado após tomar conheci-
mento do fato.

Operação policial
Desde cedo, a Polícia Militar 

fazia uma operação na Favela 
do Jacarezinho, na Zona Nor-
te. Houve relatos de tiros e de 
bombas.

Neto de Neguinho da Beija-Flor morreu 
durante confronto entre PMs e criminosos

Bandidos em fuga sequestram trem da Supervia

Gabriel Ribeiro Marcondes 
de 20 anos, neto do sambis-
ta Neguinho da Beija-Flor, 
morreu durante o confronto 
de criminosos e policiais mi-
litares no bairro Ambaí, em 
Nova Iguaçu, na Baixada Flu-
minense, na noite de domin-
go, de acordo com a Polícia 
Militar. A corporação não in-
formou, no entanto, de onde 
teriam partido os disparos 
que atingiram a vítima. A 
Delegacia de Homicídios da 
Baixada Fluminense (DHBF) 
investiga o caso. 

Em nota, a corporação in-
formou que policiais milita-
res do 20ºBPM (Mesquita) 
estavam em patrulhamento 
na localidade quando rece-
beram denúncia sobre um 
baile funk não autorizado 
que estaria começando a blo-
quear via pública.

"Durante deslocamento, 
os policiais tentaram abor-
dar ocupantes de uma moto 
na Avenida Henrique Duque 
Estrada Meyer. Eles fugi-
ram em direção ao evento 
citado. No local indicado, as 

equipes foram recebidas por 
disparos de arma de fogo e 
ocorreu reação. Após cessar 
a situação, quatro indivídu-
os foram encontrados feri-
dos", disse a PM, em nota. 

Os quatro homens atin-
gidos, entre eles Gabriel, 
deram entrada no Hospital 
Geral de Nova Iguaçu. Três 
deles chegaram mortos à uni-
dade e foram encaminhados 
para o Instituto Médico Legal 
(IML) para reconhecimento. 
O segundo homem baleado 
foi identificado como Ma-
theus da Silva Gomes. Não 
há ainda informações sobre 
a terceira vítima atingida. Já 
Rogério Bezerra, 20, passou 
por uma cirurgia na barriga 
e está sob custódia.

Trem de manutenção da SuperVia foi sequestrado por criminosos na manhã desta segunda-feira (19) 

 Foto: Reprodução / TV Globo

Policiais do Batalhão de 
Choque e do Batalhão de Ope-
rações Especiais (Bope) refor-
çaram o policiamento no local 
com blindados.

Bandidos montaram barri-
cadas para dificultar a ação da 
polícia. Às 7h10, o Globocop 
flagrou um móvel que era usa-
do como bloqueio em chamas 
na comunidade.

Por causa dos tiros, a cir-
culação de trens no ramal de 
Belford Roxo foi suspensa das 
5h40 às 10h05, segundo a Su-
perVia.

Duas das principais vias da 
região, a Avenida Dom Hélder 
Câmara, na altura do Jacaré, e 
a Rua Leopoldo Bulhões, pró-
ximo a Manguinhos, chegaram 
a ser fechadas ao trânsito, mas 
reabriram por volta das 7h15.

— Mas o policial disse que 
não dava para abrir uma ocor-
rência por que quem tem que 
fazer isso é o próprio morador 
lesado.

Procurado antes da ope-
ração, o delegado titular 
da 28ª DP, Antônio Ricardo 
Nunes, disse que o policial 
agiu de forma errada e pe-

diu aos moradores para re-
tornarem à delegacia nesta 
segunda-feira.

— Esse policial não agiu 
corretamente. Se for identi-
ficado será punido. peço aos 
moradores que retornem à 
delegacia para conversar co-
migo pessoalmente — pediu 
Antônio Ricardo.

Moradores denunciam que milicianos passaram a extorquir e expulsar pessoas de condomínio na Praça Seca

Foto: Jefferson Rudy

Gabriel Marcondes



POLÍTICA

Terça-Feira  20 de Outubro de 2020

6 CIDADES

Mario Lopes, Renato Jardim, Antonio Alpino e Claudio Rosemberg. Juntos por uma Nova Iguaçu melhor

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSLiquida Nova Iguaçu

ais uma vez 
as institui-
ções res-
p o n s á v e i s 
pelo co-
mércio da 
cidade de 
Nova Igua-
çu estão se 
m o b i l i z a n -

do para impulsionar as ven-
das no comércio da cidade. 
A união é o trunfo principal 
para esse projeto LIQUIDA 
NOVA IGUAÇU que começa 
agora, dia 26 e vai até o dia 
7 de novembro. A reunião na 
sede da ACINI, Associação 
Comercial de Nova Iguaçu, 
serviu para esclarecer e acer-
tar alguns detalhes. Com a 
presença de comerciantes e 
todos os representantes das 
entidades, CDL-NI - Câmara 
de Dirigentes Lojistas; SIN-
COVANI - Sindicato Varejista 
e ACINI - Associação Comer-
cial e Industrial oficializado 
o projeto.

Renato Jardim, presidente 
da ACINI foi um excelente 
anfitrão e aproveitou a opor-
tunidade para revelar outras 
idéias que serão postas em 
prética o mais rápido possí-
vel. "Vamos estender os ar-

M
cos, colocar um gigantesco 
painel de LED na entrada do 
Calçadão e realizar o meu 
maior sonho: a Praça de Ali-
mentação, inédito no Brasil. 
A decoração de Natal tam-
bém é importante para im-
plementar nossas vendas, 
e já está quase pronta. Es-
tamos contando com a boa 
vontade e ajuda do prefeito 
para fortalecer essa união e 
nos ajudar a recuperar tan-
tos prejuízoa que tivemos 
e ainda estamos tendo com 
essa  pandemia. Vamos bai-
xar os preços e ganhar no 
quantitativo final." Esclare-
ceu, Renato.

O presidente da CDL de 
Nova Iguaçu, Claudio Ro-
semberg fez questão de 
lembrar que esse projeto 
LIQUIDA NOVA IGUAÇU 
está sendo conversado com 
o governo municipal des-
de o ano passado. Infeliz-
mente com essa pandemia 
do Covid-19 tivemos que 
segurar um pouco. Mas 
agora chegou a hora de ar-
regaçarmos as mangas e 
trabalhar para recuperar o 
tempo perdido. É muito im-
portante também destacar 
o bom trabalho realizado 

ImpulsionaImpulsiona as  as 
vendas no comércio vendas no comércio 
da cidadeda cidade

São mais de 300 mil consumidores do Calçadão de Nova Iguaçu por dia em final de ano

pela prefeitura para impedir 
um contágio maior pelo ví-
rus. Passado o maior susto, 
mas continuando com todos 
os cuidados, temos que focar 
no nosso projeto de recupe-
ração nas vendas e já ficar 
de olho no Natal. O LIQUIDA 
NOVA IGUAÇU será peça fun-
damental. Estenderemos as 
lojas em até 1,5 m para forta-
lecer a visibilidade com o kit 
que conta com 20 bandeiras, 
10 cartazes, 2 adesivos e 1 
banner. Qualquer loja pode 
aderir. Referente à seguran-
ça, além do efetivo normal e 
o Centro de Monitoramento, 
ganhamos mais 25 viaturas 
do PROES já em circulação e 
teremos mais 50 carros até 
o fim do ano. Para podermos 
trabalhar com segurança." Fi-
nalizou Claudio Rosemberg.

O presidente do SINCOVA-
NI, Antonio Alpino aprovei-
tou a oportunidade para falar 
sobre a necessidade de traba-
lhar nos feriados, mesmo não 
sendo obrigatório. " O bom 
senso prevalecerá. Acho que 
chegou a hora de pensarmos 
em recuperação nas vendas e 
para isso que criamos o pro-
jeto. O comerciante de modo 
geral perdeu muito com essa 

pandemia e, lógico com os de-
vidos cuidados, voltaremos 
a respirar, literalmente. Tudo 
dentro da lei e com a força do 
nosso trabalho." Frisou, Anto-
nio Alpino.

Mario Lopes, dirigente da 
CDL-NI também fez vários 
esclarecimentos em ralação 
à parceria com a prefeitura e 
enfatizou os principais pontos 
para um bom resultadado da 
união público-privado. "Sa-

bemos o que precisamos para 
melhorar a cidade e, juntos 
vamos fazer. Estamos vendo 
as coisa funcionando." Falou, 
o entusiasmado Mario.

Outro a fazer uso da palavra 
foi o advogado, Dr Júlio, ao 
agradecer o reconhecimento 
por parte de todas as intitui-
ções pelo seu papel jurídico 
durante todo o processo de 
reabertura do comércio da ci-
dade de Nova Iguaçu.



Novo Normal

Bar do Zeca Pa-
godinho está 
de volta e com 
ele as apresen-
tações musicais 
de diversos ar-
tistas do samba. 
A casa, que rea-
briu no dia 8 de 
outubro, vem 

seguindo todos os protocolos 
e recomendações das autori-

dades da saúde, garantindo 
a segurança de todos os seus 
clientes, funcionários e artis-
tas neste período de pande-
mia.

A entrada só é permitida 
com uso de máscaras e o Bar 
disponibiliza álcool em gel na 
recepção, toillets e balcões. 
As mesas, além de contarem 
também com álcool em gel, 
são higienizadas a cada troca 

O Bar do Zeca Pagodinho 
está de volta

de cliente que têm a tempera-
tura medida na entrada do sho-
pping. Os consumidores po-
dem acessar, em seus lugares, 
o cardápio digital diretamente 

O

e chamo Luciana Vitu-
rino,  tenho 36 anos, 

Musa da Internet do Ce-
ará de 2019,  cearense e 

Moro em Fortaleza . Sou 
Mãe, dona de casa e mo-

delo fotográfica,  amante 
da Musculação e Alvinegro 

de Coração. O Amor que sinto pelo time 
do Ceará é imenso. Meu maior objetivo 
para 2021, é voltar pra minha faculdade 
de estética e abrir meu próprio negócio. 
Trabalhando muito para conseguir con-
quistar meus sonhos, afinal, nada cai do 
céu.  Sou uma Mulher guerreira e sei que 
logo vou alcançar meus objetivos .
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da tela de seus smartfones, 
através de 'QR Code'.

Ainda seguindo as orien-
tações sanitárias, a pista de 
dança foi, provisoriamente, 

fechada e, para que todos 
possam manter o distancia-
mento social, o estabeleci-
mento está com sua capaci-
dade reduzida em 50%.
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 CLILTON PAZ contato@jornalpovo.com.br
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pós a go-
leada por 
5 a 1 sobre 
o Corin-
thians, do-
mingo, em 
São Paulo, 
o Flamen-
go chegou 
a seis jogos 

disputados nos últimos 14 
dias. Agora, existe a chance 
de diversos jogadores ganha-
rem um descanso na partida 
contra o Junior Barranquilla, 
quarta, pela Libertadores. No 
domingo, a equipe tem um 
confronto direto com um con-
corrente pelo título brasileiro, 
o Internacional.

Líder do Grupo A da Liber-
tadores, o Flamengo precisa 

A
apenas de um empate com 
o Barranquilla para terminar 
a fase com o primeiro lugar 
assegurado. Os colombianos 
têm remotas chances de clas-
sificação.

- Nós jogamos muitos jogos 
este mês, e precisamos de um 
ponto para ficarmos em pri-
meiro lugar no grupo. Vamos 
tentar trocar. Dou importância 
para Libertadores, mas vamos 
trocar bastante. Nosso elenco 
tem jogadores maravilhosos, 
podemos trocar tranquilamen-
te - disse Domènec Torrent.

Alguns atletas em especial 
estão com um desgaste alto 
nas últimas semanas, como 
Isla, que jogou 270 minutos 
em um intervalo de cinco dias. 
Thiago Maia é outro candida-

Com Inter na mira, Flamengo 
planeja muitas trocas contra o 
Junior para descansar titulares

Flamengo e Corinthians

to. Mas o número de mudan-
ças será maior.

Além de dar descanso a 
alguns atletas, Dome deseja 
aproveitar a oportunidade de 
poder fazer mais sessões de 

treinos, algo raro desde que 
chegou ao Flamengo.

Durante esta semana, não 
necessariamente contra o Bar-
ranquilla, o técnico vai ganhar 
outros reforços, como Arrasca-

eta, Rodrigo Caio e, possivel-
mente, Pedro Rocha.

Ainda há a expectativa de 
quando Gabigol e Diego Alves 
poderão retomar todas as ativi-
dades com o restante do time.


