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não querr calar: 

como o banco li-
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as últimas 
24 horas, 
foram regis-
trados 25 
novos óbi-
tos e 294 
novos casos. 
A Secretaria 
de Estado 
de Saúde 
(SES) atuali-

zou os números da covid-19 no 
Rio de Janeiro. De acordo com 
a pasta, até esta segunda-feira, 
o Estado tem 20.236 mortes e 
311.308 casos confirmados da 
doença. Nas últimas 24 horas, 
foram registrados 25 novos 
óbitos e 294 novos casos. Há 
ainda 472 óbitos em investiga-
ção e 2.163 foram descartados. 
Entre os casos confirmados, 

A Anvisa (Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária) 
autorizou, nesta terça-feira 
(3), que o laboratório Jans-
sen, do grupo Johnson & 
Johnson, retome os testes da 
vacina candidata da empresa 
contra a Covid-19 no Brasil. 
Os testes estavam suspen-
sos desde 12 de outubro, por 
causa de uma "doença inex-
plicada" em um participante 
nos Estados Unidos.

A vacina candidata da John-
son, a Ad26.COV2.S, é uma das 
quatro que receberam autoriza-
ção para testes de fase 3 (a últi-
ma) no Brasil. As outras são a de 
Oxford, a da Pfizer-BioNTech e a 
da Sinovac.

Quando os testes foram inter-
rompidos, 12 voluntários brasi-
leiros, todos do Rio de Janeiro, 
já haviam participado dos testes 
(tomando a vacina ou o placebo, 
uma substância inativa).

N
286.181 pacientes se recupera-
ram da doença.

Os casos confirmados estão 
distribuídos da seguinte maneira:

Rio de Janeiro - 119.593; 
Niterói - 15910; São Gonçalo 
- 14973; Belford Roxo - 11195; 
Duque de Caxias - 10978; 
Macaé - 9597; Nova Iguaçu - 
7850; Campos dos Goytacazes 
- 7749; Teresópolis - 7502; Vol-
ta Redonda - 7502; Angra dos 
Reis - 6265; Itaboraí - 5027; 
Magé - 4487; Maricá - 4032; 
São João de Meriti - 3975; Nova 
Friburgo - 3811; Barra Mansa - 
3689; Três Rios - 3321; Itaperu-
na - 3123; Resende - 3107; Cabo 
Frio - 2956; Petrópolis - 2890; 
Queimados - 2698; Itaguaí - 
2697; Rio das Ostras - 2465; 
Rio Bonito - 2174; Guapimirim 

R i o  t e m  2 0.6 3 6  m o r t e s  e 
3 1 1 . 3 0 8  c a s o s  d e  c ov i d -19

Anvisa autoriza retomada de testes 
da vacina da Johnson contra Covid-19

- 2128; Mesquita - 1903; Araru-
ama - 1783; Nilópolis - 1602S; 
São Pedro da Aldeia - 1434; 
São João da Barra - 1298; Barra 

do Piraí - 1269; Santo Antônio 
de Pádua - 1250; Saquarema - 
1248; Casimiro de Abreu - 1199; 
Mangaratiba - 1139; Paraíba do 

Sul - 1120; Paraty - 1033; Tan-
guá - 935; Seropédica - 904; Pa-
racambi - 901; Vassouras - 870; 
Iguaba Grande - 863

Os números estão diminuindo, mas os cuidados não podem parar

Segundo a Anvisa, após 
avaliar os dados do "evento 
adverso" visto no participante 
americano e as informações do 
Comitê Independente de Segu-
rança e Dados da autoridade re-
gulatória dos Estados Unidos, a 
FDA, a agência concluiu que "a 
relação benefício e risco se man-
tém favorável e que o estudo 
poderá ser retomado".

O estudo da Johnson no país 
está sendo conduzido em 11 es-
tados, com previsão de envol-
ver até 7.560 pessoas com mais 
de 18 anos.

Interrupção e segurança
Ao comunicar a suspensão, 

a Johnson disse, em nota, 
que “eventos adversos, mes-
mo aqueles graves, são uma 
parte esperada de qualquer 
estudo clínico, especialmen-
te grandes estudos”.

Em comunicado desta terça 
(3), a Anvisa também afirmou 
que "eventos adversos estão 
previstos" pelas regras de pes-
quisa clínica, mas que eventos 
graves "exigem a paralisação de 
todo o estudo e a investigação 
do caso antes da retomada."

A agência disse, ainda, que, 
"caso seja identificada qualquer 
situação grave com voluntários 
brasileiros, irá tomar as medidas 
previstas nos protocolos para a 
investigação criteriosa".

Fases de testes
Nos testes de uma vacina – 

normalmente divididos em fase 
1, 2, e 3 – os cientistas tentam 
identificar efeitos adversos gra-
ves e se a imunização foi capaz 
de induzir uma resposta imune, 
ou seja, uma resposta do siste-
ma de defesa do corpo.
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íderes de 
p a r t i d o s 
da Câmara 
e do Sena-
do se reu-
niram na 
tarde desta 
t e r ç a - f e i r a  
para tentar 
chegar a 

um acordo sobre a votação 
da desoneração da folha de 
pagamentos de setores da 
economia.

O presidente do Congres-
so Nacional, Davi Alcolum-
bre (DEM-AP), afirmou que 
pretende colocar em o tema 
em discussão na sessão desta 
quarta-feira (4), mas líderes 
partidários ainda precisam 
chegar a um acordo sobre a 
pauta da sessão.

L
Ao sancionar a medida 

provisória que permitiu a re-
dução da jornada de trabalho 
e do salário durante a pan-
demia do novo coronavírus, 
o presidente Jair Bolsonaro 
vetou o trecho que previa a 
prorrogação até 2021 da de-
soneração da folha de paga-
mentos de empresas.

Atualmente, a desoneração 
contempla 17 setores da eco-
nomia que empregam 6 mi-
lhões de pessoas, como os de 
call center; comunicação, tec-
nologia da informação, trans-
porte, construção civil, têxtil, 
entre outros.

Apesar de o trecho sobre a 
desoneração da folha ter sido 
vetado, a palavra final caberá 
aos parlamentares. Deputados 
e senadores podem derrubar o 

Líderes se reuniram ontem em 
busca de acordo para votação de 
veto à desoneração da folha

Alcolumbre marca para quarta (4) a análise do veto à prorrogação da desoneração da folha

veto e restabelecer o texto en-
viado à sanção.

A lei atual prevê que o be-
nefício da prorrogação será 
concedido até o fim de 2020. 
Se o veto for derrubado, a de-
soneração será prorrogada até 
o fim de 2021.

A desoneração da folha de 
pagamentos permite que em-
presas optem por contribuir 
para a Previdência Social com 

um percentual que varia de 1% 
a 4,5% sobre a receita bruta em 
vez de recolher 20% sobre a fo-
lha de pagamento.

A derrubada do veto encon-
tra resistência no governo. O mi-
nistro da Economia, Paulo Gue-
des, afirmou na semana passada 
que sem a criação de um novo 
imposto não pode levar adiante 
a discussão sobre desonerar a 
folha de pagamentos.

No entanto, o líder do go-
verno no Congresso, senador 
Eduardo Gomes (MDB-TO), 
disse nesta segunda-feira (2), 
em entrevista à rádio CBN, que 
a criação de um novo imposto 
está fora da pauta.

“Novo imposto está fora da 
pauta. Cem por cento fora da 
pauta. O que vamos discutir 
são reformas e a PEC Emergen-
cial”, afirmou à rádio.

Uma mulher de 61 anos, que 
estava internada no Hospital 
Federal de Bonsucesso e havia 
sido levada ao Centro de Emer-
gência Regional do Leblon 
(CER-Leblon), morreu por volta 
das 22h30 deste domingo (1º).

Com ela, o número de pa-
cientes do hospital que mor-
reram depois do incêndio 
que destruiu parte da unida-
de chega a oito – três no pró-
prio hospital e outros cinco 
transferidos.

Na noite de sexta-feira 
(30), foi confirmada a quin-
ta morte: um homem de 70 
anos, que estava em estado 
grave. Ele chegou a ser levado 
para o Hospital Municipal Ro-
naldo Gazolla, em Acari.

Veja quem são as vítimas do 
incêndio:

Marcos Paulo Luiz, de 39 
anos

Núbia Rodrigues, de 42 anos
Mulher, de 83 anos, ainda 

não identificada
Mulher, 73 anos, ainda não 

identificada
Homem, 70 anos, ainda não 

identificado
Menina de 1 ano, ainda não 

identificada

Homem de 93 anos, ainda 
não identificado

Mulher de 61 anos, ainda não 
identificada

Uma fila se formou na manhã 
desta terça-feira (3) em frente ao 
Hospital de Bonsucesso. Alguns 
foram ao local para buscar perten-
ces de parentes que estavam in-
ternaos na unidade, mas a maioria 
queria informações sobre consul-
tas e exames já marcados.

"Precisava fazer troca de son-
da hoje, mas ainda não conse-
gui. O pessoal do hospital não 
entrou em contato e não sei 
como a situação vai ficar", disse 
a aposentada Maria do Carmo.

Vegetação às margens de rodovia 'escondeu' 
carro de irmão desaparecido de Marco Ricca

Aos 61 anos, morre a oitava vítima que estava no 
Centro Emergencial do Hospital Geral de Bonsucesso

Operários que trabalhavam 
em um sítio encontraram o carro 
do produtor cultural Giuliano Ric-
ca, irmão do ator Marco Ricca, em 
Santa Isabel, na Região Metropoli-
tana de São Paulo. A área às mar-
gens da rodovia Presidente Dutra, 
segundo a polícia, era de declive 
acentuado e coberta por vegeta-
ção, o que impedia a visualização 
do veículo à distância.

No banco do motorista ha-
via uma ossada, e exames ain-
da serão feitos para identificar 
o vítima. Os testes não têm 
data para ficarem prontos, mas 
a família reconheceu objetos 
que estavam no veículo como 
sendo de Giuliano.

O produtor desapareceu em 
2014, quando quando viajava de 
São Paulo para o Rio de Janeiro.

O carro estava cerca de 20 

metros abaixo da rodovia, no km 
192. O trecho é considerado pe-
rigoso, e a polícia trabalha com 
a hipótese de acidente, mas só a 
conclusão da perícia no veículo 
vai indicar a causa.

De acordo com o boletim de 
ocorrência do caso, há dois anos 
foi construída uma mureta de 
proteção no trecho, mas só agora 
o veículo foi encontrado.

Os estragos na lataria indicam 
o capotamento do carro, um veí-
culo modelo SUV. O caso foi regis-
trado na delegacia de Arujá como 
morte suspeita.

Segundo a polícia, não foi pos-
sível recolher elementos que in-
diquem a causa da morte obser-
vando a ossada ainda no local. A 
mata que crescia dentro do carro 
indica que ele estava no local ha-
via bastante tempo.

Pacientes aguardam atendimento no Hospital Federal de Bonsucesso

Carro encontrado às margens da via Dutra pode ser de produtor cultural desaparecido

Foto: Divulgação

Reabertura
Na manhã de segunda-fei-

ra (2), funcionários protes-
taram na porta da unidade 
pedindo a reabertura. Eles 
gritaram palavras de ordem 
e erguiam cartazes pedindo 
a volta do atendimento à 
população.

Após o ato, o Ministério da 
Saúde informou que quatro 
alas do Hospital Federal de 
Bonsucesso, na Zona Norte 
do Rio, serão reabertas para 
atendimento ambulatorial e 
exames. Os prédios 3, 4, 5 e 6 
devem voltar a funcionar nesta 
quarta-feira (4).

Foto: Divulgação
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e x - s u b s e -
cretário de 
Saúde do Es-
tado do Rio 
de Janeiro 
investigado 
por suspei-
ta de fraude 
na compra 

de respiradores, Gabriell Ne-
ves tinha faturas de cartão 
de crédito American Express 
com valores astronômicos. A 
primeira era de R$ 144.671,13 
em janeiro de 2017. A se-
gunda mais que dobrou: R$ 
316.081,16, em junho de 2018. 
As faturas, de acordo com a 
Coluna Magnativa, do jornal 
Correio da Manhã, estão ane-
xadas no processo da justiça.

O
A fatura de janeiro de 2017 

inclui itens como uma com-
pra parcelada na Louis Vuit-
ton de R$ 15.030,00. Tem 
também R$ 7.966,98 na Gucci 
Brasil; R$ 5.120,00 na Gior-
gio Armani, sem contar R$ 
4.280,00 na Emporium Ar-
mani. Além dessas grifes, tem 
ainda Prada, Apple, American 
Express e Osklen. A fatura 
inclui R$ 16.494,64 de multa 
por encargos de atraso de pa-
gamento. 

Em setembro, o ministro 
Benedito Gonçalves, do Su-
perior Tribunal de Justiça 
(STJ), mandou soltar Neves, 
que tinha sido preso na Ope-
ração Mercadores do Caos, 
em maio por suspeita de frau-

Gabriell Neves tinha faturas 
astronômicas de cartões de 
crédito 30 vezes  seu salário

Gabriell Neves tinha facilidade emabreir contas em banco pela sua posição no governo estadual

de na compra de respiradores.
Gabriell Neves, que é ad-

vogado, foi exonerado pelo 
governador atualmente afas-

tado Wilson Witzel (PSC), por 
suspeita de irregularidades. 
Os contratos questionados so-
mam a quantia de R$ 1 bilhão, 

entre compras sem licitação 
de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI), testes rápi-
dos, entre outros. 

O presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) revogou 
a condecoração concedi-
da à embaixadora das Fi-
lipinas no Brasil ,  Marichu 
Mauro. A medida ocorre 
após imagens div ulgadas 
pelo Fantá s t i c o ,  d a  T V 
G l o b o ,  r e v e l a r e m  c e n a s 
d e  a g r e s s õ e s  d e  M a r i c h u 
c o n t r a  u m a  e m p r e g a d a 
d o m é s t i c a ,  n a  r e s i d ê n c i a 
d i p l o m á t i c a ,  n o  D i s t r i t o 
Fe d e r a l .

A decisão publicada no Di-
ário Oficial da União (DOU) 
desta terça-feira (3) retira o 
título recebido pela embai-
xadora, no dia 7 de outubro.

À época, Marichu rece-
beu a Ordem Nacional do 
Cruzeiro do Sul – a mais 
alta condecoração brasilei-
ra atribuída a cidadãos es-
trangeiros, de acordo com 
o Ministério das Relações 
Exteriores (Itamaraty).

"Tornar sem efeito o De-
creto de 6 de outubro de 
2020 [. . .]  referente à ad-
missão, na Ordem Nacional 
do Cruzeiro do Sul,  no grau 
de Grã-Cruz, de Marichu 
Barredo Mauro, Embaixa-

dora Extraordinária e Ple-
nipotenciária da República 
das Filipinas",  diz trecho 
do decreto.

Após o caso vir à tona, o 
governo filipino ordenou a 
volta da diplomata. Ela deve 
ser processada e julgada no 
país de origem. O G1 tenta 
contato com a embaixada 
desde segunda-feira (26) e 
não obteve resposta até a 
publicação desta reporta-
gem.

Condecoração
A Ordem Nacional do Cru-

zeiro do Sul é destinada ao 
reconhecimento de pessoas, 

Deputada Daniela do Waguinho defende 
maior participação feminina na política

Bolsonaro revoga homenagem a embaixadora das Filipinas 
que agrediu empregada doméstica em Brasília

Integrante da bancada fe-
minina na Câmara dos Depu-
tados, a deputada Daniela do 
Waguinho (MDB-RJ) defende 
o aumento da participação das 
mulheres na política. Até o mo-
mento, apenas 15% das parla-
mentares no Congresso Nacio-
nal são mulheres. Para Daniela 
do Waguinho, a presença femi-
nina é importante para aprimo-
rar as políticas públicas voltadas 
para mulheres e crianças.

“Ter mulheres no espaço de 
poder com voz ativa é importan-
te para que o diálogo sobre pau-
tas femininas possam ocorrer 
de forma mais ampla, além de 
desenvolver o empoderamento 
da mulher e mostrar o quanto 
somos capazes de ajudar em 
causas justas, sociais e econômi-
cas. Nós temos muito que contri-
buir para um melhor cenário em 
nossa sociedade”, afirma Daniela 
do Waguinho, sexta deputada 
federal mais votada no Estado 
do Rio de Janeiro nas eleições de 
2018, com mais de 136 mil votos.

Recentemente, o presidente 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), Luiz Roberto Barroso, 
também defendeu que mais 
mulheres na política seria bom 
para o país e para o interesse 
público, destacando a atuação 
de dirigentes mulheres no com-
bate à pandemia Covid-19 em 

países como Nova Zelândia, 
Alemanha e Dinamarca.

“Infelizmente, a representati-
vidade feminina na política ain-
da é baixa. Meu papel hoje, como 
representante das mulheres, é fa-
zer com que elas se sintam cada 
vez mais valorizadas e represen-
tadas. É trabalhar na elaboração 
de projetos de lei que incenti-
vem os cuidados com a saúde, 
valorizem sua dignidade e pro-
porcionem mais oportunidades, 
além da luta constante contra a 
violência e o feminicídio”, diz Da-
niela do Waguinho.

Coordenadora na Região 
Sudeste da Frente Parlamentar 
da Primeira Infância, a deputa-
da faz novo apelo para lembrar 
também a importância do 3 de 
novembro, Dia da Instituição do 
Direito de Voto da Mulher. “É por 
esse direito e muitos outros que 
levanto minha bandeira a favor 
da mulher no espaço de poder, 
para que possamos também fa-
zer a nossa parte e transformar 
nosso país e sociedade”, conclui.

Marichu B. Mauro, embaixadora das Filipinas, durante assinatura do Livro dos Embaixadores, em abril de 2018

Foto: Isac Nobrega/PR

físicas ou jurídicas, estran-
geiras que se tenham tor-
nado "dignas do reconheci-
mento da Nação brasileira", 
segundo o Itamaraty. Ao 
todo, são seis graus de con-
decoração:

Grande Colar
Grã-Cruz
Grande Oficial
Comendador
Oficial
Cavaleiro
Personalidades como 

Elizabeth II, rainha do Rei-
no Unido, e Benjamin Ne-
tanyahu, primeiro-ministro 
de Israel, foram agraciados 
com a condecoração.
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Terra origi-
n a l m e n t e 
o c u p a d a 
pelos índios 
Tamoios e 
cujo nome 
r e m o n t a 
a uma ave 
de cor pre-
ta com um 

chifre pontiagudo na cabeça, o 
bairro de Inhaúma, na Zona Nor-
te do Rio, está bem diferente de 
sua importância histórica. Isso 
tem a ver com a violência que 
se alastrou pelo bairro e arredo-
res. Não bastasse o achaque feito 
por milicianos a comerciantes, 
ao cobrarem taxas mensais de 
segurança que podem chegar a 
R$ 100, os trabalhadores, agora, 
têm sido obrigados a pagar um 
extra para cobrir o 13º salário 

T
dos "soldados" desse grupo pa-
ramilitar, designados a fazer as 
"visitas" aos comerciantes.

— É impressionante! Estamos 
numa crise enorme, com vendas 
reduzidas. Tem gente fechando 
seus negócios, principalmente 
por causa dessas cobranças cri-
minosas. Muitos pequenos co-
merciantes não estão suportan-
do isso e já fecharam as portas. 
Eles chegaram no início fazendo 
perguntas para avaliar quanto os 
comerciantes lucravam por dia 
para fazer a cobrança. E agora 
vem essa taxa extra. É um absur-
do! — desabafou um comercian-
te de uma rua famosa do bairro.

Outro comerciante, que 
sofre com os abusos e cobran-
ças, disse que a ideia dos mili-
cianos é cobrar mais de quem 
ganha mais.

Milicianos em Inhaúma cobram 
taxa extra de comerciantes para 
o 13º salário de seus 'soldados'

— Isso não tem lógica no meio 
dessa pandemia. Os comerciantes 
estão passando por dificuldades 
por causa da redução das vendas. 
Tem gente que nem consegue re-
por os estoques. E muita gente é 
comerciante caseiro, que não con-
segue sobreviver com a cobrança 
dessas taxas e fecha seus negó-
cios. Precisamos de ajuda — pediu.

Sobre as denúncias, a Polícia Ci-
vil divulgou nota informando que 

vai investigar o caso. Disse ainda 
que 13 candidatos a vereador e um 
a prefeito estão sendo monitora-
dos pela suposta ligação com es-
ses grupos criminosos. Quatro já 
prestaram depoimento, de acordo 
com a corporação.

"A Polícia Civil vai levantar as 
informações com as delegacias 
de Inhaúma. A corporação afir-
ma que "em menos de um mês 
foram realizados diversos servi-

ços de inteligência, investigação 
e ação, resultando em operações 
complexas contra as milícias". 
De acordo com a polícia, o pla-
nejamento deu resultado como 
o fechamento de comércios, 
centrais de gatonet e de distri-
buidoras ilegais de gás, prisões, 
apreensões de fuzis, pistolas e 
veículos, mortes de milicianos 
em confronto, entre outros", dis-
se o comunidado da Civil.

Após ter alta do Hospital 
Carlos Chagas, em Marechal 
Hermes, o vereador e candi-
dato à reeleição Zico Bacana 
(Podemos) afirmou nesta 
terça-feira que foi vítima de 
uma tentativa de homicídio 
na noite anterior. O parla-
mentar participou durante 
a tarde de segunda de uma 
partida de futebol em Ricar-
do de Albuquerque, bairro 
vizinho, e estava num bar no 
momento em que teria acon-
tecido o ataque, ficando feri-
do de raspão na cabeça.

O vereador passou a madru-
gada na Delegacia de Homi-
cídios, na Barra da Tijuca, na 
Zona Oeste, prestando depoi-
mento e na saída falou com a 
equipe do Bom Dia Rio, da TV 
Globo, sobre a ação. Segundo 
o candidato, ele não vinha so-
frendo ameaças de vida, mas 
acredita que foi uma tentativa 
de homicídio. Zico Bacana ain-
da disse que tudo aconteceu 
muito rápido e não viu de onde 
partiram os disparos.

– Eu só queria deixar bem 
claro, o parlamentar não pode 

ficar passando por isso, o parla-
mentar é para o povo, é para aju-
dar a população. Em momento 
algum, ele pensa que isso vai 
acontecer com ele porque ele 
quer o bem da população e faz 
o seu melhor. E infelizmente 
isso tá acontecendo com vários 
outros políticos durante esses 
meses aí - lamentou.

Segundo testemunhas, 
os bandidos chegaram às 
20h em dois carros e come-
çaram a efetuar os disparos 
contra o vereador. Além do 
parlamentar, outras quatro 
pessoas também foram ba-
leadas, sendo que duas não 

MC Alexandre Fabuloso é preso na Baixada 
Fluminense por promover organização criminosa

Zico Bacana recebe alta do hospital na zona norte do 
Rio: "Não vinha sofrendo ameaças", diz vereador

O MC Alexandre Fabuloso, Ale-
xandre Magno Rodrigues Vieira, 
45 anos,foi preso, na madrugada 
deste domingo, na Baixada Flumi-
nense, por policiais da Coordena-
doria de Recursos Especiais (Core) 
e agentes da Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF). A Delegacia de Repres-
são às Ações Criminosas Organiza-
das (Draco) obteve um mandado 
de prisão contra MC Fabuloso em 
uma investigação sobre o crime or-
ganizado no Nordeste.

Ele foi preso na Rodovia Washin-
gton Luiz (BR 040), no município 
de Magé, quando se dirigia a um 
evento na cidade mineira de Juiz de 
Fora. Ele é morador do Jardim Cata-
rina, em São Gonçalo.

Segundo a Polícia Civil, MC Ale-
xandre Fabuloso teve a prisão pre-
ventiva decretada por promover 
organização criminosa no Ceará. O 
mandado foi expedido pela Vara de 
Delitos de Organizações Crimino-
sas do Tribunal de Justiça do Ceará.

Ele produziu vídeos que exal-
tavam a atuação de Francisco Cila 
de Moura Araújo, o Mago Caucaia, 
chefe de uma facção criminosa na-
quele estado. Segundo a Polícia, "ele 
proferia 'salves' de membros de da 
organização criminosa, ao mesmo 
tempo que os instigava para prática 
de homicídios contra membros de 

grupos rivais'. O Mago Caucaia foi 
preso em usa ação interestadual da 
Polícia Civil do Ceará no Piauí em 8 
de julho deste ano.

Ainda de acordo com a Polícia, o 
braço direito de Mago Caucaia era 
Alban Darlan Batista Guerra, sus-
peito de participar de mais de 100 
homicídios no Nordeste. Darlna foi 
morto em confronto com agentes 
da Core no dia 31de julho na Zona 
Oeste do Rio de Janeiro.

Há 9 anos, MC Alexandre Fa-
buloso foi citado pela jornalista 
Roberta Trindade como o respon-
sável pela música “O meste e seu 
eleco fabuloso",que homenageava 
Antônio Francisco Bonfim Lopes, 
o Nem, que, à época era o chefe do 
tráfico de drogas na Rocinha. “É a 
Rocinha e Vidigal, tá tudo monito-
rado. Deixa eles vim, tá tudo palme-
ado. É calibre avançado, tá sempre 
pegando fogo. É o mano Mestre e 
seu elenco fabuloso”.

O vereador e candidato Zico Bacana (Podemos) foi baleado em um bar na Zona Norte do Rio

 Foto: Reprodução/TV Globo

resistiram e morreram no 
local. Um deles é um crimi-
noso que integrou a ação e o 
outro um cliente que estava 
no mesmo bar. Investigado-
res seguem buscando outras 
informações que ajudem a 
localizar os outros integran-
tes do crime.

Em um primeiro momento a 
assessoria de Zico Bacana con-
firmou que ele tinha sido bale-
ado e informou que ele corria 
risco de vida. Em torno das 21h 
voltaram atrás, afirmaram que 
o tiro tinha sido de raspão na 
cabeça e que o quadro do vere-
ador era estável.

Milicianos cobram taxa extra de comerciantes no bairro de Inhaúma

Foto: Reprodução/TV Globo

MC Alexandre Fabulos

Foto: Divulgação / Pcerj
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P r e f e i t u r a 
do Rio infor-
mou nesta 
terça-feira (3) 
que a cidade 
já entrou na 
Fase Con-
servadora, a 
última etapa 
do plano de 

flexibilização das medidas contra 
a Covid-19.

Assim, a permanência na 
areia das praias já está liberada, 
com a possibilidade de aluguel 
de cadeiras e guarda-sóis e a 
montagem de barracas, desde 
que seja mantido o distancia-
mento de 1,5 metro.

Ambulantes também podem 
passar vender bebida alcoólica, 
cuja comercialização estava sus-
pensa.

A
Escolas da prefeitura

 já podem abrir
Escolas e creches privadas, que 

já podiam abrir de forma voluntá-
ria, agora estão autorizadas a aten-
der alunos de todas as séries.

Na rede pública municipal de 
ensino, colégios e creches podem 
abrir voluntariamente — desde 
que a comunidade escolar assim 
decida.

Ainda não há data para a volta 
obrigatória das aulas presenciais 
nesse segmento.

Lojas e restaurantes
O comércio passa a ter horário 

livre de funcionamento.
Pistas de dança também podem 

voltar a funcionar — além da música 
ao vivo que já havia sido liberada.

Além disso, o sistema self-ser-
vice já está liberado para bares e 
restaurantes.

Prefeitura do Rio libera 
praia, self-service e 
pista de dança

Crivella anuncia a Fase Conservadora e o fim da hipocrisia: Prais lotadas e salas de aula vazias

O anúncio foi feito durante co-
letiva do prefeito Marcelo Crivella, 
que ressaltou que as curvas de con-
tágio na cidade estão controladas.

“É remota, nas condições atuais, 

chance de uma segunda onda na ci-
dade do Rio de Janeiro”, disse Crivella.

Segundo o prefeito, o Comitê 
Científico decidiu por unanimida-
de neste domingo o início do pe-

ríodo conservador, que não prevê 
impedimento das atividades eco-
nômicas desde que sejam cumpri-
dos os protocolos sanitários e as 
regras de ouro.

A Prefeitura de Queimados 
dará início à segunda etapa de 
distribuição de 14.298 kits ali-
mentícios aos alunos da rede 
municipal de ensino nesta quar-
ta-feira (4). Organizada pela Se-
cretaria Municipal de Educação, 
a entrega contemplará os estu-
dantes de Educação Infantil, En-
sino Fundamental e EJA (Educa-
ção de Jovens e Adultos) das 30 
escolas e três creches públicas 
administradas pela Pasta.

Neste segundo mês, o cro-
nograma de distribuição dos 
alimentos começa dia 4 de no-
vembro nas unidades Luiz de 
Camões, Santo Expedito, Diva 
Teixeira Martins, São José, Dr. 
Francisco Manoel Brandão, Dr. 
Cledon Cavalcante, Paulo Frei-
re, Prof. Washington Manoel 
de Souza, Profª. Maria Corágio 
Pereira Xanchão, Pastor Arsê-
nio Gonçalves e Clotilde Mar-
tins Lemos (creche).

Os responsáveis devem en-
trar em contato com a escola 
onde o(s) aluno(s) está(ão) ma-
triculado(s) para se informar 
acerca do horário de retirada do 
kit, que deverá ser feita de acor-
do com cada turma e mediante 

apresentação de identidade dos 
mesmos. Vale lembrar que a re-
tirada dos mantimentos só po-
derá ser feita pelos responsáveis 
legais dos alunos.

A medida, que visa amenizar 
os impactos causados pela pan-
demia de Covid-19 no cotidia-
no das famílias queimadenses, 
inclui a alimentação referente à 
merenda consumida por cada 
estudante em período letivo re-
gular. As entregas serão feitas 
mensalmente até dezembro, 
quando o benefício passará a ser 
concedido em forma de cartão 
com valores equivalente aos kits.

Duque de Caxias prorroga medidas restritivas 
contra Covid-19 até 13 de novembro

Prefeitura de Queimados inicia segunda 
etapa da entrega dos kits merenda hoje 

A Prefeitura de Duque de 
Caxias prorrogou até 13 de no-
vembro as medidas restritivas 
de prevenção e enfrentamen-
to à pandemia do novo Coro-
navírus em toda a cidade. O 
Decreto nº 7.735, de 30 de ou-
tubro determina que todos os 
estabelecimentos comerciais 
e de prestação de serviços 
deverão adotar a restrição de 
aglomeração humana no inte-
rior de suas instalações, inclu-
sive quando se tratar de am-
bientes abertos, orientando 
sobre a necessidade de afasta-
mento entre os consumidores 
com distância mínima de um 
metro. Além disso, é necessá-
rio disponibilizar álcool em 
gel ou líquido 70% (setenta 

por cento), sabonete líquido 
inodoro antisséptico, papel 
toalha e água corrente para a 
correta assepsia de clientes 
e funcionários. Segundo o 
documento, as aulas na rede 
pública de ensino ficam sus-
pensas até 13 de novembro de 
2020. O novo decreto autori-
za também em seu Artigo 6º, 
a retomada parcial com 50% 
das ocupações ou 2 metros de 
distanciamento nas salas de 
cinema do município desde 
que sejam cumpridas as me-
didas sanitárias e a utilização 
de equipamento de proteção 
individual - EPI por consumi-
dores, profissionais que traba-
lham no atendimento do cine-
ma e do parque exibidor.

Muita gente estava esperando com muita expectativa a entrega dos kits

Foto: Brenno Carvalho



Saudade já...

corpo de Tom 
Veiga, intérprete 
do Louro José, 
foi velado na ma-
nhã desta terça-
-feira (3) na Zona 
Oeste do Rio, em 
cerimônia restri-
ta a familiares e 

amigos. O velório foi realizado 

das 8h às 11h no condomínio 
onde o ator morava.

Para evitar aglomeração, a 
cerimônia foi dividida em gru-
pos. A primeira parte aconte-
ceu apenas para familiares, e 
depois o velório foi aberto para 
os amigos.

Diversos amigos de Tom esti-
veram presentes no velório, como 

Corpo de Tom Veiga é velado 
em cerimônia restrita a
familiares e amigos no Rio

O

ineira de Divinópolis, a 
jovem modelo cativa pela 

sua beleza e simpatia . 
  Com seus 32 anos, Mylen-

ne Ferreira se destaca em 
suas redes sociais, por ser 

autêntica, engraçada é muito 
fotogênica, a loiraça de olhos claros mostra 
toda sua sensualidade com novo shape.
 Do signo de capricórnio, ela procura sempre 
demonstrar sua essência para as pessoas. 
“Acho que sou como as pessoas me veem. Ale-
gre, impulsiva, honesta e às vezes, um pouco 
sem paciência”, assume a modelo e estudante 
de medicina veterinária.

 Apesar do seu berço mineiro, Mylenne mora 
em Anápolis que é um município brasileiro do 
interior do estado de Goiás, Região Centro-Oes-
te do país á 90 km da capital goiana. É lá onde 
ela divide seus momentos de lazer, trabalho, 
companheirismo com a família e ainda a dedi-
cação com sua universidade. 
 Determinada, ela ainda divide seu tempo 
com campanhas publicitárias para marcas de 
estética, lojas de roupas e alimentação saudá-
vel. “Sou o que quero ser, porque possuo ape-
nas uma vida e nela só tenho uma chance de 
fazer o que quero. ”acrescenta. Em suas redes 
sociais ela procura compartilhar suas experi-
ências profissionais.
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O laudo do Instituto Médi-
co-Legal, ao qual a Globo teve 
acesso, aponta que o ator e 
humorista teve um Acidente 
Vascular Cerebral (AVC) he-
morrágico, provocado por um 
aneurisma.

O exame de necropsia re-
velou que Veiga já estava 

acometido por um aneuris-
ma cerebral, que é um tipo 
de inchaço de vaso sanguí-
neo cujo rompimento costu-
ma ser fatal. Geralmente, um 
aneurisma não provoca ne-
nhum tipo de sintoma, o que 
dificulta diagnóstico precoce 
e tratamento eficaz.
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CCulturando ulturando 

as repórteres Thalita Morete e Mar-
cela Monteiro, a atriz Dani Banani-
nha e o chef Jimmy McManis.

O corpo de Veiga segue agora 
para São Paulo, onde será se-
pultado nesta quarta-feira (4).

Veiga foi encontrado morto 
em sua casa na Barra da Tijuca, 
no Rio, neste domingo (1º).
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om ótima 
c a m p a n h a 
na Série A do 
Campeona-
to Brasileiro, 
o Flamen-
go é o time 
com mais 
jogadores na 
seleção do 

primeiro turno eleita pelos in-
ternautas. O Rubro-negro tem 
seis atletas entre os 11, incluin-
do o mais votado, o meia Ever-
ton Ribeiro, com a preferência 
de 39.965 que participaram do 
VC Escala do ge.

 Veja tabela e 
classificação da Série A
Além dele, a lista dos 

outros jogadores do time 
carioca começa com o jo-
vem goleiro Hugo Souza, 
de 21 anos, que tem feito 
uma temporada de estreia 
surpreendente. Ainda na 
defesa, o chileno Isla foi es-
calado na lateral direita e 

C
Rodrigo Caio ganhou vaga 
no esquema com três za-
gueiros.

O meio de campo com dois 
atletas é todo rubro-negro. 
Além do já citado Everton Ri-
beiro, entrou entre os onze o 
uruguaio Arrascaeta - que se-
gue se recuperando de lesão. 
No ataque, figura Pedro, que 
vive grande fase substituindo 
Gabigol e tem 10 gols em 17 par-
tidas no Brasileirão.

Já o Atlético-MG aparece 
com dois jogadores, ambos for-
talecendo o lado esquerdo: o 
zagueiro Júnior Alonso e o late-
ral-esquerdo Guilherme Arana. 
Completa a defesa o palmeiren-
se Gustavo Gómez. Tanto Alon-
so quanto Gómez foram convo-
cados para a seleção paraguaia.

Finalizando a seleção do 
primeiro turno, dois jogadores 
que vivem as melhores fases 
de suas respectivas carreiras: 
os atacantes Thiago Galhardo, 
do Internacional, e Marinho, do 
Santos. Ambos lideram a lista 

Flamengo lidera lista da seleção 
do primeiro turno da Série A, e 
Everton Ribeiro é mais votado

Flamengo lidera  número de jogadores que brilham no Brasileirão

de artilharia da Série A. Galhar-
do - que é meia de origem e se 
considera um falso 9 - tem 15, 
enquanto Marinho tem 12.

Veja os vinte jogadores mais 
votados e confira aqui a lista 
completa.

Everton Ribeiro - 39.965
Marinho - 37.322

Thiago Galhardo - 37.201
Pedro - 33.013
Guilherme Arana - 31.170
Júnior Alonso - 26.110
Gustavo Gómez - 22.512
Hugo Souza - 21.204
Isla - 21.145
Arrascaeta - 20.980
Rodrigo Caio - 20.968

Gerson - 16.473
Vinícius - 14.163
Gabriel Menino - 13.645
Patrick - 13.105
Keno - 12.458
Lucas Veríssimo - 11.559
Filipe Luís - 11.403
Nenê - 9.427
João Paulo - 9.423


