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vacina da 
J a n s s e n , 
braço far-
m a c ê u t i c o 
da John-
s o n & J o h n -
son, não 
chegará ao 
Brasil nesta 
terça-feira, 
como pre-

visto inicialmente. A infor-
mação foi confirmada nesta 
segunda pelo Ministério da 
Saúde e pelo laboratório, que 
não explicaram os motivos 
para o atraso. Após a divulga-
ção do adiamento, o ministro 
Marcelo Queiroga afirmou 
que a nova previsão é que 
as 3 milhões de doses, que 

A
haviam sido antecipadas, 
desembarquem no país na 
quarta-feira.

“O Ministério da Saúde 
informa que a chegada das 
doses antecipadas da vacina 
Covid-19 da Janssen ao Brasil 
não se dará nesta terça-feira 
(15). A pasta aguarda confir-
mação da data por parte do 
laboratório, mas a expecta-
tiva é de que as doses che-
guem ainda esta semana ao 
país em três remessas”, diz a 
nota enviada pela pasta.

Marcada para terça-feira no 
Aeroporto Internacional de 
Cumbica, em Guarulhos, a che-
gada foi anunciada no sábado, 
depois que os Estados Unidos 
autorizaram o envio da remes-

Ministério da Saúde anuncia que 
vacinas da Janssen irão atrasar, 
mas não informa nova data

sa. Aplicado em dose única, o 
imunizante é uma aposta do go-
verno para acelerar a vacinação.

“Seguimos dialogando com 
o Ministério da Saúde e outras 
autoridades locais com o objeti-
vo de disponibilizar a vacina no 

país o quanto antes. Comparti-
lharemos novas informações as-
sim que houver atualizações. A 
companhia está comprometida 
em oferecer acesso global igua-
litário à sua vacina contra a CO-
VID-19 em um modelo sem fins 

lucrativos para uso emergencial 
durante a pandemia. Como par-
te deste compromisso, reconhe-
ce a importância de assegurar 
que as pessoas no Brasil tenham 
acesso ágil à sua vacina”, infor-
mou a Janssen, em nota.

A vacinação contra a Covid-19 de 
pessoas sem comorbidades e que 
têm menos de 60 anos ocorre em 
25 das 27 capitais brasileiras segun-
do um levantamento feito nesta 
segunda-feira (14).

Apenas Palmas e Porto Ve-
lho ainda não começaram a 
imunização de pessoas que 
estão fora dos grupos de risco e 
têm menos de 60 anos. 

São Luís é a capital que vacina 
a faixa etária mais jovem: pesso-
as com 28 anos ou mais podem 
ser imunizadas na cidade a partir 
desta segunda-feira (14), segundo 

a prefeitura. As pessoas com 60 
anos ou mais representam 11,5% 
da população maranhense, ante 
15% da média nacional.

O Ministério da Saúde liberou a 
vacinação de pessoas sem comor-
bidade no início de maio e definiu 
que ela deverá ocorrer em ordem 
decrescente de idade, ou seja: pri-
meiro as mais velhas, depois as 
mais novas.

Em alguns locais, como em 
Fernando de Noronha (PE), a vaci-
nação já alcançou as pessoas de 18 
anos – idade mínima para ser imu-
nizado contra a Covid no Brasil.

Veja, abaixo, a partir de qual 
idade as pessoas sem comorbi-
dades estão sendo imunizadas 
em cada capital.

Veja a situação no país na 
lista abaixo:

Vacinação por idade nas capi-
tais

UF CAPITAL IDADE 
POPULAÇÃO 60+

AC Rio Branco 59+ 
11,8%

AL Maceió 52+ 16,3%
AM Manaus 40+ 9,1%
AP Macapá 49+ 9,3%

BA Salvador 50+ 17%
CE Fortaleza 41+ 

16,1%
DF Brasília 50+ 13,1%
ES Vitória 45+ 20,6%
GO Goiânia 52+ 14,7%
MA São Luís 28+ 11,5%
MG Belo Horizonte 56+ 

18,2%
MS Campo Grande 50+ 

14,1%
MT Cuiabá 55+ 13,3%
PA Belém 57+ 16,8%
PB João Pessoa 50+ 

15,8%
PE Recife 43+ 17,6%

PI Teresina 52+ 16,1%
PR Curitiba 55+ 17,4%
RJ Rio de Janeiro 53+ 

22%
RN Natal 53+ 17%
RO Porto Velho 60+ 

11,7%
RR Boa Vista 58+ 

6,7%
RS Porto Alegre 54+ 

21,9%
SC Florianópolis 52+ 

15,7%
SE Aracaju 52+ 14,5%
SP São Paulo 58+ 

17,8%

Vacina da Janssen contra Covid-19 armazenadas em hospital americano 

25 capitais já vacinam pessoas fora dos grupos prioritários contra Covid por idade
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que era para 
ser apenas 
um passeio 
no meio do 
dia dos na-
morados se 
transformou 
num ataque 
racista contra 
Matheus Ri-

beiro, de 22 anos, instrutor de sur-
fe e morador da Maré. Enquanto 
aguardava a namorada, na porta do 
Shopping Leblon, o jovem foi abor-
dado por um casal, de brancos, que 
desconfiava de sua bicicleta elétrica, 
pois a moça teria tido uma bicicleta 
semelhante furtada nas proximida-
des. Em um vídeo, Ribeiro filmou o 
final da discussão, em que o rapaz 
pede "desculpas" pela acusação. No 
seu instagram, o instrutor narrou o 
acontecido "E pra você, que é pretin 
igual eu, seja cuidadoso ao andar 
em lugares assim. Eles vão te culpar, 
pra depois verem o que aconteceu", 
concluiu, no texto.

O
O vídeo mostra apenas a parte 

final da discussão, mas as imagens 
vêm gerando muita repercussão 
e revolta nas redes sociais, com 
diversas pessoas se solidarizando 
com Ribeiro. O jovem diz que pre-
cisou provar ser o verdadeiro dono 
da bicicleta, com fotos antigas e até 
a chave do cadeado. E explica, no 
post, que o casal só desistiu quando 
o rapaz tirou a tranca de sua mão e 
tentou abrir com a chave que ele 
possuía. Ao ver que não abria e, 
portanto, a tranca e a bicicleta eram 
outras, ele pediu desculpas.

Na sequência, o jovem branco 
pede desculpas seguidamente, e 
afirma "Eu não te acusei, só estou te 
perguntando". Até que Ribeiro, já irri-
tado, grita para os dois irem embora.

As identidades dos dois namora-
dos não é conhecida. Na tarde desta 
segunda, Ribeiro foi à delegacia re-
gistrar ocorrência.

"A gente que é negro convi-
ve com esse tipo de situação 
desde sempre"

Jovem negro acusa casal de racismo 
após precisar provar ser o dono de 
sua bicicleta elétrica, no Leblon

Matheus Nunes com sua bicicleta elétrica 

Nascido e criado na Vila do João, 
no Complexo da Maré, Matheus 
Ribeiro tinha contatos esporádicos 
com a Zona Sul, na adolescência. E 
quase sempre através da praia. Há 
quatro anos e meio, ele recebeu a 
oportunidade de aprender a surfar, 
ao receber uma bolsa de Marcelo 
Bispo em sua escolinha no Arpoa-
dor. Um mês depois, já começou a 
trabalhar como assistente do pro-
fessor, principalmente com ativida-
des braçais, como guardar as pran-
chas. Hoje ocupa posto mais alto, e 
é instrutor técnico dos alunos.

Apesar de ainda morar na Maré, 
Ribeiro passa muitos dias na casa da 

namorada, em Copacabana, até por-
que o trabalho na escolinha ocupa 
seis dos sete dias da semana. Ainda 
assim, conseguiu iniciar, no início 
do ano, a faculdade de Educação Fí-
sica, na Estácio. Seu sonho é seguir 
carreira na área do surfe.

Ser vítima de racismo não é 
uma situação inédita, explica. 
Mas o jovem diz que nunca ha-
via passado por uma situação 
tão "constrangedora".

— A gente que é negro convive 
com esse tipo de situação desde 
sempre. Mas nunca tinha sido tão 
constrangedor, apesar de não ser 
inédito — afirma o jovem, que gosta 

de se dedicar aos estudos de temas 
raciais. — Eu assisto e leio muito 
sobre o assunto. Além de estar em 
pauta, a gente passa por isso né cara. 
Uma pessoa branca pode se interes-
sar, mas eu vivo o assunto, preciso 
saber sempre como lidar com isso.

Dono da escolinha de surfe, 
Marcelo Bispo diz que Matheus 
é motivo de orgulho para ele. 
Sua rápida ascensão, de aluno a 
instrutor, ocorreu principalmen-
te por causa de sua dedicação, 
educação e inteligência, explica 
Bispo, que destaca a frieza que 
seu pupilo teve ao conseguir fil-
mar a discussão.

A Polícia Civil do Rio in-
vestiga vídeos postados em 
redes sociais que mostram 
homens armados circulando 
por ruas. De acordo com os 
comentários feitos por inter-
nautas, as cenas teriam sido 
registradas na Vila Aliança e 
em Paciência, na Zona Oeste 
da capital. Em nota, a corpo-
ração confirmou a investiga-
ção mas ressaltou que "não há 
como confirmar a veracidade 
dos fatos".

Uma das imagens mos-
tram homens armados com 
o que parecem ser fuzis. Um 
deles grita: "abaixa o vidro, 
pô". As cenas teriam sido re-
gistradas em Paciência. No 
outro vídeo, homens arma-
dos são vistos na caçamba 
de uma caminhonete e sen-
tados em janelas de carros. 
Internautas citam que isso 
aconteceu na Vila Aliança.

As investigações foram 
abertas na Delegacia de Re-
pressão às Ações Criminosas 
Organizadas e Inquéritos Es-

peciais (Draco/IE), na 34ª DP 
(Bangu) e também na 35ª DP 
(Campo Grande). Nas duas 
últimas foram instaurados 
inquéritos para investigar as 
imagens. O crime apurado é 
de organização criminosa.

A Polícia Militar informou 
que não houve acionamento 
do 14º BPM (Bangu) para a si-
tuação mostrada no vídeo que 
teria sido feito na Vila Alian-
ça. Segundo a corporação, o 

Estudo revela que se 2 milhões de doses de vacina contra Covid-19 
fossem aplicadas por dia, 20 mil vidas seriam salvas por mês

Polícia Civil do Rio investiga vídeos que mostram 
homens armados circulando por ruas

Um estudo da Universidade de 
São Paulo e da Universidade Es-
tadual Paulista, que o Jornal Hoje 
obteve com exclusividade, mostra 
que se o Brasil ampliasse para dois 
milhões de doses de vacinas apli-
cadas por dia, 20 mil vidas seriam 
salvas todo mês.

O estudo aponta que 60 mil 
mortes poderiam ter sido evitadas 
nos últimos três meses caso o ritmo 
de vacinação fosse mais acelerado.

Os pesquisadores fizeram uma 
projeção entre abril e junho, a partir 
de dados reais de vacinação do Bra-
sil no primeiro trimestre do ano. De 
acordo com o estudo, caso o Progra-
ma Nacional de Imunização (PNI) 
ampliasse para dois milhões de do-
ses aplicadas por dia, 20 mil vidas 
seriam salvas por mês.

"Se nós conseguirmos aplicar, 
tivermos a possibilidade de aplicar 
até dois milhões de doses por dia 
até o final de agosto, nós poderemos 
evitar 30 mil óbitos no Brasil, né? 
Ou o equivalente a 10 mil óbitos por 
mês. Isso porque por conta da gente 
estar caminhando, está aumentan-
do a nossa capacidade de vacinação, 
embora ainda muito lento, moroso 
o processo, mas nós podemos ainda 
salvar 30 mil óbitos", diz Wallace Ca-

saca, cientista de dados e matemáti-
co da Usp/Unesp.

O ritmo de vacinação contra a 
Covid-19 deve ficar mais acelerado 
depois do anúncio do governo do 
estado de São Paulo que antecipou 
em 30 dias o calendário de vaci-
nação. O plano é aplicar a primeira 
dose em toda a população adulta 
até 15 de setembro. A previsão é va-
cinar 7,5 milhões de pessoas.

"O avanço é planejado com base 
em remessas de vacinas previstas 
pelo Programa Nacional de Imu-
nização", explica Nora Regiane de 
Paula, coordenadora do Programa 
Estadual de Imunização.

Pelo menos nove estados anteci-
param as datas de vacinação contra 
a Covid-19. Além de São Paulo, Pará, 
Rio Grande do Sul e em Goiás, a va-
cinação das pessoas acima dos 18 
anos com a primeira dose deve ser 
concluída em setembro.

No Ceará, a previsão é vacinar to-
dos os adultos até 31 de agosto. No Rio 
de Janeiro, Espírito Santo, Alagoas e 
Santa Catarina - até o fim de outubro.

Para os especialistas, a manei-
ra mais rápida de superar a crise 
sanitária do coronavírus é com a 
vacinação em massa e seguindo 
os protocolos.

A cena com os homens armados que teria sido feita na Vila Aliança

  Foto: Reprodução

27º BPM segue reforçando o 
policiamento em Santa Cruz.

A Zona Oeste tem vivido 
um clima de tensão desde a 
morte do miliciano Wellington 
da Silva Braga, o Ecko, ocorri-
da no último sábado, durante 
uma operação policial. Ele es-
tava sozinho numa casa em 
Paciência. Ecko levou dois ti-
ros: um ainda na residência e 
outro quando tentou tomar a 
arma de uma agente.
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P r e f e i t u r a 
do Rio anun-
ciou nesta 
segunda-fei-
ra, dia 14, a 
retomada na 
v a c i n a ç ã o 
de grávidas 
e puérpe-
ras com co-

morbidades na próxima terça 
e quinta-feira, dias 15 e 17. O 
anúncio ocorre após interrup-
ção, desde a semana passada, 
na imunização de gestantes e 
puérperas por falta de doses 
da vacina da Pfizer, indicada 
para este grupo, além da Coro-
navac. A Secretaria Municipal 
de Saúde confirmou nesta se-
gunda-feira o recebimento de 
101.700 doses da Pfizer.

A
Segundo a Secretaria Mu-

nicipal de Saúde (SMS), para 
tomarem a vacina, gestantes e 
puérperas com comorbidades 
devem apresentar laudo mé-
dico detalhado justificando a 
recomendação e avaliação da 
relação risco-benefício para a 
vacinação, além da assinatura 
do termo de consentimento, 
disponível no site. 

Já as doses da Corona-
vac,  informou a SMS, se-
rão aplicadas em gestantes 
e puérperas apenas para 
quem já completou a pri-
meira metade do ciclo va-
cinal.  Na última semana, o 
município recebeu 65.010 
doses da AstraZeneca, a 
única disponível para pri-
meira dose no momento.

Rio retoma vacinação de grávidas 
e puérperas com comorbidades 
na próxima terça e quinta-feira

Grávidas procuram o Hospital Rocha Maia, em Botafogo, para tomar a vacina da Pfizer contra o coronavírus

Conforme prevê o calendá-
rio por idade da cidade, nesta 
terça-feira, dia 15, pessoas com 
52 anos ou mais podem ir aos 
postos de vacinação receber 
as doses do imunizante na 
repescagem. Na quarta-feira, 

será a vez de profissionais da 
Educação Superior, profissio-
nalizante e outros que traba-
lhem em instituições públicas 
e privadas. De acordo com a 
SMS, de toda a população va-
cinável — com 18 anos ou mais 

—, 47,2% foi vacinada até o mo-
mento. Com a acerleração do 
calendário, a secretaria estima 
o percentual chegará à metade 
da população elegível para to-
mar o imunizante até a próxi-
ma quinta-feira, dia 17.

O presidente nacional do 
PDT, Carlos Lupi, afirmou 
que o partido está aberto ao 
diálogo desde que não haja 
a imposição de nomes para 
disputas eleitorais. A fala do 
pedetista é uma resposta ao 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, que lamentou o dis-
tanciamento com o PDT e ma-
nifestou o desejo de conversar 
com Ciro Gomes sobre uma 
possível aliança ampla para a 
eleição de 2022.

— Diálogo está aberto a to-
dos os democratas que que-
rem derrotar o profeta da ig-
norância, sem imposição de 
nomes — disse Lupi, fazendo 
menção ao atual presidente 
Jair Bolsonaro.

Tanto o petista quanto o 
ex-ministro devem concor-
rer à Presidência no ano que 
vem, ainda que Lula não 
confirme publicamente sua 
candidatura. O ex-presidente 
veio ao Rio no fim de sema-
na para articular alianças na 
disputa pelo estado e montar 
seu palanque para 2022.

No último sábado, Lula dis-
se a jornalistas que “jamais” 
vai tratar o PDT como inimigo. 
Já em conversas com aliados, 

lamentou que Ciro estivesse 
distante da negociação para a 
formação de uma frente ampla 
contra Bolsonaro.

— Em política você sempre 
trabalha com a tese de que 
nada é impossível. Se o PDT 
decide que o Ciro é candidato, 
é um direito do PDT — afirmou 
Lula, que completou: — Da 
nossa parte, nós jamais trata-
remos o PDT como inimigo. O 
PDT é um adversário eleitoral, 
e a gente vai disputar da for-
ma mais civilizada possível. 
Não vamos aceitar nenhuma 
provocação. Não vamos ter 
nenhuma agressão. E eu con-
tinuo dizendo que apesar das 
críticas, eu tenho respeito e 
admiração pelo Ciro Gomes.

Estado Maior do Exército mantém sigilo por 
100 anos em processo de Eduardo Pazuello

Após fala de Lula, Carlos Lupi diz que PDT está aberto a diálogo 
sem que haja imposição de nomes em disputas eleitorais

O Estado Maior do Exército 
rejeitou pedido para revogar 
o sigilo de 100 anos atribuído 
ao processo administrativo 
disciplinar aberto contra o ge-
neral Eduardo Pazuello. Em 
resposta a um recurso apre-
sentado com base na Lei de 
Acesso à Informação (LAI), o 
Estado Maior preferiu manter 
a proteção dos documentos 
que tratam da apuração sobre 
a participação de Pazuello em 
um ato político ao lado do pre-

sidente Jair Bolsonaro no dia 
23 de maio no Rio de Janeiro.

Na resposta ao recurso, o 
Estado Maior repetiu que os 
processos administrativos 
disciplinares detêm infor-
mações pessoais e que, por 
esse motivo, a consulta aos 
documentos está restrita a 
própria Força e ao investiga-
do. A restrição de acesso por 
terceiros serviria para pre-
servar a intimidade e priva-
cidade do militar.

Presidente nacional do PDT, Carlos Lupi 

Ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello durante primeiro dia de depoimento na CPI da Covid

Foto: Gabriel Monteiro

Foto: Jefferson RudyO novo tom adotado 
pelo ex-presidente em re-
lação a seu ex-ministro 
mostra um recuo, por par-
te de Lula,  dos atritos com 
Ciro.  Recentemente, os 
dois haviam trocado far-
pas nas redes sociais,  com 
o pedetista rebatendo uma 
publicação em que Lula 
havia escrito que adoraria 
dizer que seu ex-ministro 
“é um amigo”,  mas “infe-
lizmente ele não quer”.

Ciro, no entanto, não dá 
indícios de que vai abaixar o 
tom contra o ex-presidente. 
Nesta segunda-feira, em uma 
indireta a Lula, criticou aque-
les que prometem “picanha e 
cerveja” à população.
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governador 
do Rio, Cláu-
dio Castro, 
anunciou, na 
manhã desta 
segunda-fei-
ra, num pal-
co montado 
no Quartel 
General da 

Polícia Militar, no Centro, com 
presença de pelo menos 14 par-
lamentares, entre deputados 
estaduais, federais e verea-
dor – além de secretários –, a 
implementação de um novo 
programa de policiamento por 
proximidade, batizado de Bair-
ro Seguro, que contemplará 28 
localidades – a maioria das zo-
nas Norte, Sul e Oeste da capi-
tal –, e que promete funcionar 
24 horas com patrulhamento 
de policiais militares, que te-
rão interações diretas com os 
moradores através de canais 
como um número de What-
sApp que será divulgado pela 
corporação e, posteriormen-

O
te, um aplicativo. Segundo o 
estado, o novo programa não 
substitui o Segurança Presen-
te, que atua de forma parecida 
há alguns anos em áreas tu-
rísticas e de grande comércio, 
e se soma ao policiamento já 
existente nessas áreas. Viatu-
ras e agentes serão identifica-
dos pela logo do projeto, duas 
mãos que se cumprimentam.

– O Segurança Presente é 
um programa que tem como 
foco corredores turísticos e 
de grandes comércios. Então, 
ele tem o policial andando, de 
bicicleta, e em alguns locais, 
de moto. Já o Bairro Seguro é 
um programa em que a ideia 
é de ronda, de proximidade 
em bairros e também onde há 
bares, restaurantes, comércio, 
para que a gente possa dar essa 
ideia de que aquele bairro tem 
um policiamento de proximi-
dade. Ele conta também com 
a questão da inteligência, que 
incentiva o engajamento da 
população com a polícia numa 

Castro lança programa de policiamento 
por bairros, que promete patrulha 24 horas 
e interação por mensagem com PMs

plataforma que vai ser lançada 
na semana que vem, além do 
celular que a população vai 
poder falar por WhatsApp com 
a equipe local. A nossa ideia é 
gerar essa sinergia – comentou 
o governador Cláudio Castro 
sobre o novo programa.

Sem o recomendado dis-
tanciamento social, o gover-
nador do Rio discursou acom-
panhado de pelo menos vinte 
pessoas ao seu lado no palco 
montado no QG da PM. Entre 
os presentes estavam, além 
de secretários, os deputados 

federais Major Fabiana (PSL), 
Sargento Gurgel (PSL) e Gu-
temberg Reis (MDB); os depu-
tados estaduais Márcio Pache-
co (PSC), Alexandre Knoploch 
(PSL), Coronel Salema (PSD), 
Márcio Canela (MDB), Giova-
ni Ratinho (PROS), Sérgio Fer-
nandes (PDT), Marcelo Dino 
(PSL), Jalmir Júnior (PRTB), 
Rodrigo Amorim (PSL) e Jorge 
Felippe Neto (PSD), que che-
gou um pouco depois, quan-
do o evento já havia começa-
do; e o vereador Felipe Michel 
(Progressistas).

Programa será expandido
Ao todo, nesta primeira etapa, 

o programa – que, segundo o go-
verno, vai se expandir no futuro 
– contemplará 11 bairros da Zona 
Norte, 10 da Zona Oeste, três da 
Zona Sul, além de Itaipuaçu, em 
Maricá. São 28 localidades em 25 
bairros. Entre eles, Urca e Leme, 
que são áreas turísticas, chamam 
atenção por fazerem parte da lis-
ta, na contramão do que explicou 
o governador ao diferenciar o 
programa Bairro Seguro do Segu-
rança Presente, que hoje, inclusi-
ve, faz patrulhas no Leme.

Dois dias após a morte do 
principal chefe da milícia no 
Rio, Wellington da Silva Braga, 
o Ecko, no sábado, a guerra pelo 
espólio e posto de ser a nova lide-
rança da organização criminosa 
já começou. O miliciano Danilo 
Dias Lima, o Tandera, que rom-
peu aliança com Ecko em de-
zembro, já teria começado a inva-
dir o território que estava sendo 
controlado pelo rival. A Polícia 
Civil investiga a informação. Nas 
últimas horas, moradores já co-
meçaram a relatar a presença de 
paramilitares em vários bairros 
da Zona Oeste.

Segundo moradores, entre a 
noite de domingo e a madruga-
da de hoje, dezenas de homens 
encapuzados invadiram a co-
munidade de Manguariba, em 
Paciência, na Zona Oeste do Rio, 
fortemente armados com fuzis. 
Os investigadores apuram essa 
informação.

A polícia trabalha com três 
cenários: o primeiro é Tandera 
tentar retomar o território, já que 

a área foi rachada no ano passa-
do. O segundo cenário é a maior 
facção criminosa tentar invadir, 
já que a região era originalmen-
te deles, e a última hipótese é 
a própria milícia se organizar e 
tentar fazer uma escolha de um 
sucessor para Ecko.

— Já havíamos pontuado 
esses três cenários. Inclusive, 
o Tandera poderia até invadir 
esses locais que ele perdeu. 
Esses cenários estão em aber-
to. A inteligência apura todos 
os vídeos e queremos saber 
onde e quando foram grava-
dos — afirmou Willian Pena 

‘Quem dera fosse só tirar uma cabeça para 
desmontar tudo’, diz Castro sobre milícia de Ecko

Grupo miliciano rival começa a ocupar território que era dominado 
por Ecko na Zona Oeste do Rio, relatam moradores

Durante a apresentação de um 
novo programa de segurança pú-
blica no estado, o Bairro Seguro, 
em evento no Quartel General da 
Polícia Militar, o governador Cláu-
dio Castro comentou, na manhã 
desta segunda-feira, sobre os pró-
ximos passos das investigações 
contra a narcomilícia de Welling-
ton da Silva Braga, o Ecko, parami-
litar mais procurado do Rio de Ja-
neiro que acabou morto durante 
uma operação para prendê-lo no 
último sábado (12), em Paciência, 
na Zona Oeste. Sobre matéria pu-
blicada pelo EXTRA nesta segun-
da-feira, que mostra que dados de 
apreensões da Polícia Civil entre 
2015 e 2019 apontam para pelo 
menos 15 lotes de munição per-
tencentes à PM apreendidos com 
os milicianos, o governador disse 
que há um trabalho de inteligên-
cia para chegar a policiais possi-
velmente aliados à quadrilha.

– Isso já está em investigação. 
Essa e outras investigações estão 
seguindo o curso natural, e, com 
certeza, nós vamos pegar em bre-

ve quem fez isso e dar a punição 
necessária – comentou Castro.

Questionado se a morte de 
Ecko seria suficiente para uma 
diminuição nos crimes cometi-
dos pela quadrilha – em termos 
de território, a maior do RJ –, o go-
vernador descartou essa possibili-
dade, e disse que “ainda não foi o 
fim dessa luta”. Segundo Castro, a 
polícia desarticulou mais de R$ 1,5 
bilhão da quadrilha desde outu-
bro do ano passado.

– Com certeza não é suficiente. 
A força-tarefa que vem desde ou-
tubro trabalhando nisso já pren-
deu quase 700 milicianos Já blo-
queamos entre dinheiro e bens 
mais de R$ 1,5 bilhão desta milícia, 
de pessoas físicas e jurídicas, e a 
investigação continua. Tem mui-
to trabalho a ser feito ainda. Quem 
dera fosse só tirar uma cabeça para 
desmontar tudo. Na prática, a gen-
te sabe que não é bem assim que 
funciona. Foi um marco impor-
tante, mas não foi, com certeza, 
o fim dessa luta que nós temos – 
acrescentou.

Investigadores encontraram um bloco de anotações com descrições de empréstimo de fuzis 

Foto: Reprodução

Júnior, delegado titular da De-
legacia de Repressão as Ações 
Criminosas Organizadas e In-
quéritos Especiais (Draco).

Os investigadores apuram se 
Toni Ângelo teria se unido com 
Tandera para tentar retomar as 
áreas de Ecko. Em agosto do ano 
passado o irmão de Toni Ângelo 
foi executado em Belford Roxo. 
Os policiais afirmaram que a or-
dem partiu de Ecko.

— Neste momento não descar-
tamos nenhuma possibilidade. 
Embora essa do Toni seja a mais 
remota. Mas levamos em consi-
deração — disse Pena Júnior.

Palco cheio: Castro discursou entre secretários, deputados estaduais, federais e membros do governo 

Foto: Maria Isabel Oliveira
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semana co-
meçou com 
boa notícia 
para os servi-
dores inativos 
de Japeri. A 
P r e f e i t u r a , 
por meio do 
Instituto de 
Previdência 

(PREVI-JAPERI), depositará a 
primeira parcela do 13º salário 
nesta terça-feira (15). Ao todo, 
351 aposentados e 98 pensio-
nistas serão contemplados 
com o benefício na conta.

A primeira parcela corresponde 
a 50% do salário. O restante será 
pago até o fim do ano. De acordo 
com a Prefeita, Drª Fernanda Onti-
veros, o pagamento ajudará a man-
ter a economia da cidade aquecida. 

A
"Infelizmente estamos vivendo 
uma crise econômica e sanitária 
no nosso país. Mas, isso não foi em-
pecilho para conseguirmos honrar 
o compromisso com os servido-
res inativos que trabalharam em 
nossa cidade e que hoje merecem 
descansar com seus pagamentos 
em dia", contou a gestora.

De acordo com a presidente 
do PREVI-JAPERI, Maria Lúcia 
Azevedo, só tem sido possível 
antecipar os pagamentos graças 
ao comprometimento da Gestão 
Municipal. "Temos um Governo 
que se preocupa não só com o 
bem-estar dos servidores ativos, 
mas com os inativos também. 
Além da antecipação da primeira 
parcela do 13º salário, temos de-
positado os proventos antes da 
virada do mês", concluiu.

Instituto de Previdência 
de Japeri deposita primeira 
parcela do 13º nesta terça (15)

No início da pandemia, em mar-
ço de 2020, Belford Roxo já estava 
com sua rede de saúde estrutura-
da para qualquer eventualidade. O 
Hospital Municipal, a UPA do Bom 
Pastor, a Unidade Mista do Lote 
XV, as Unidades de Saúde da Fa-
mília e as Unidades Básicas de Saú-
de se prepararam para receber as 
demandas referentes à Covid-19. 
Tanto investimento e cuidado deu 
certo: uma pesquisa da consultoria 
Macroplan coloca Belford Roxo 
como a segunda cidade – entre as 
100 principais do Brasil – que mais 
salva vidas na pandemia. Na pes-
quisa de março, o município esta-
va em quarto e, no final de maio, 
em terceiro. No Estado do Rio, o 
município, que já vacinou mais de 
100 mil pessoas contra a Covid-19, 
está em primeiro lugar.

Na pesquisa, Belford Roxo per-
de apenas para Petrolina, em Per-
nambuco, mas ganha de cidades 
como Curitiba (PR) e Santos (SP). 
No Estado do Rio de Janeiro, Bel-
ford Roxo supera Duque de Caxias 
(5º lugar), Nova Iguaçu (15º), São 
João de Meriti (25º), Campos (54º), 
Niterói (88º), Petrópolis (91º) e o 
município do Rio (94º). “Ser a cida-
de que mais salva vidas no Rio de 
Janeiro me enche de orgulho. Mas 
essa estrutura não foi construída 
da noite para o dia. Quando assumi 
o primeiro mandato, em 2017, as 

unidades de saúde do município 
estavam fechadas. Começamos 
praticamente do zero a reformar as 
unidades, além de construir outras 
em bairros onde a saúde não exis-
tia. Como prefeito, tenho de zelar 
pela população. Creio que na ques-
tão da saúde o município avançou 
muito. A prova disso é este resul-
tado da pesquisa, pois estamos à 
frente de grandes cidades do Bra-
sil”, argumentou o prefeito Wagner 
dos Santos Carneiro, o Waguinho.

 Centro Avançado
O prefeito destacou que além 

das unidades do município, a rede 
dispõe ainda do apoio do Hospital 
Fluminense, que é 100% conve-
niado com o SUS. A rede conta ain-
da com o Centro Avançado de Aco-
lhimento Multidisciplinar Pós-Alta 
Hospitalar, no bairro Xavantes, to-
talmente utilizado pelos pacientes 
que se recuperam da Covid-19.

Max Lemos é o novo secretário de 
Infraestrutura e Obras do Estado

Belford Roxo é a segunda cidade do Brasil
com menos mortalidade causada pela Covid-19

O deputado estadual Max Le-
mos (PSDB) é o novo secretário 
de Infraestrutura e Obras do Esta-
do do Rio de Janeiro. Convidado 
pelo governador Cláudio Castro, 
ele tomou posse hoje à tarde, no 
Palácio Guanabara, assumindo a 
pasta no lugar de Bruno Kazuhiro.
Em um breve discurso, Max agra-
deceu a confiança e assegurou 
que não faltará dedicação para 
levar investimentos urgentes de 
infraestutura ao povo do Estado. 
“Quem me conhece sabe que 
gostamos de trabalhar muito. O 
Rio de Janeiro precisa de inves-
timentos urgentes, como é sua 
determinação. Não se trata só de 
transformar regiões e entregar 
equipamentos públicos. Quanto 
mais investimentos, mais em-
pregos gerados, mais condições a 
população tem de poder de com-
pra.Trata-se de fazer o Rio crescer. 
Empenho e entrega da nossa par-
te não faltarão”, disse Max Lemos.

 Originário da Baixada Flumi-
nense, Max tem 55 anos, é Ad-
vogado por formação, casado e 
pai de trigêmeos. Foi vereador, 
presidente da Câmara e prefeito 
de Queimados por dois manda-
tos. Na ocasião destacou-se pelo 
seu jeito audacioso e dinâmico 

em governar. Além de asfaltar e 
sanear quase todo o município 
ressuscitou o distrito industrial 
que se encontrava abandona-
do, com apenas sete fábricas fe-
chando as portas. Logo 34 novas 
grandes empresas se instalaram 
na área gerando mais de quatro 
mil empregos.

“Em nossa gestão, teremos 
um grande foco em infraes-
trutura e, por isso, a pasta terá 
um papel de abarcar os proje-
tos de desenvolvimento das 
cidades. É com investimento 
em infraestrutura que vamos 
atrair mais empresas e, com 
elas, mais emprego e renda 
para a população fluminense”, 
disse o governador.

São 13 pontos de vacinação distribuídos em diversos bairros

Foto: Reprodução

Na avaliação do secretário 
municipal de Saúde, Cristhian 
Vieira, os resultados são frutos 
de um trabalho feito a médio 
prazo. Segundo ele, em 2017, 
a Saúde de Belford Roxo esta-
va em precário estado. “Nada 
funcionava. Remontamos 
toda a rede e nos capacitamos 
para enfrentar essa pandemia 
do coronavírus. Fizemos sa-
nitização em todos os bairros, 
distribuímos máscaras à po-
pulação e aos profissionais de 
saúde, além de fazermos mais 
de 20 mil tomografias e mais 
de 100 mil testes rápidos de 
Covid-19. Além disso, aumen-
tamos o ritmo de vacinação. 
Trabalhamos desde 2017 e os 
resultados surgiram. Muito 
me alegra Belford Roxo ser a 
primeira cidade no Estado do 
Rio de Janeiro que mais salva 
vidas”, resumiu o secretário.

Ao todo, 351 aposentados e 98 pensionistas serão contemplados com o benefício na conta

Max lemos e o governador do Estado

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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ERÇA-FEIRA: 
15/06

G r u p o 
Iluaie:  Forma-
do em 2018, o 
Grupo Iluaie, 
canta canções 
marcantes de 
diversos esti-
los musicais 

cheio de batucada de excelência, 
peso nas harmonias, além de ar-
ranjos que remetem ao tempero 
clássico das influências do grupo.  
Nos shows, mostram uma imensa 
variedade musical, incluindo as 
referências de nomes consagrados 

T
como, Fundo de Quintal, Grupo 
Revelação, Kiloucura, Grupo Sen-
sação entre outros. Iluiae é forma-
do por, Flavinho Sã Rocha (pandei-
ro e voz), Aron (reco-reco e voz), 
Victor Nascimento (cavaquinho e 
voz), Vagner Mattos (surdo), Andy 
Lee (violão), Zé da Maria (cuíca) e 
Alex Pel (tantan e pandeiro).

 Show: 20h
Couvert Artístico: R$ 25,00

QUARTA-FEIRA: 16/06
Balacobaco: O Balacobaco é 

formado por músicos que já to-
caram com artistas consagrados, 
como, Arlindo Cruz, Gustavo 

PROGRAMAÇÃO BAR
DO ZECA PAGODINHO
DE   15 a 20/06

Zeca Pagodinho

lá Leitores lindos  do Jor-
nal  Povo Online! Me chamo 

Bruna Gerrard, tenho 32 anos 
e moro em São Paulo. Atual-

mente  trabalho  de modelo . 
Meu perfil do Instagram é  @

beufwrrard.oficial, tenho poucos 
seguidores e espero que chegue a muito mais, 
além  disso, sou uma mulher  determinada  e 
tenho muita fé  em Deus, sou Corinthiana , amo 
viajar ,ler , Malhar, Cross Fit e Muay Thay.  Tenho 
4 irmãos,  moro sozinha atualmente.  Quero que 
tudo seja intenso,  exagerado  e louco,  porque só 
assim ficarei satisfeita. No momento estou par-
ticipando do reality, Casa das Pimentinhas, pro-
movido pela Revista Sexy. Dúvidas: https://sexy-
clube.uol.com.br/casa-das-pimentinhas-5/  ou no 
meu perfil do reality  https://sexyclube.uol.com.
br/casa-das-pimentinhas-5-bruna-gerrard/
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Lins, Dudu Nobre, entre outros, 
em rodas de samba cariocas. A 
partir daí, tiveram a ideia de se 
juntar para fazer um grupo que 
mistura partido alto e MPB. Atu-
almente vem conquistando res-
peito e espaço, apresentando ao 
público um repertório de mes-
tres consagrados como, Fundo 
de Quintal, Zeca Pagodinho, Ar-
lindo Cruz, Revelação, Exalta-
samba além de músicas autorais. 
Dele fazem parte, Vinicinhus 
(surdo), André Orelha (pandeiro), 
Naldinho Rosa (cavaco e voz) e 
Marcelinho (reco e voz).

Show: 20h30min
Couvert Artístico: R$ 25,00

QUINTA-FEIRA: 17/06
Baile do Pato:  O cantor e com-

positor, faz uma viagem ao tem-
po com diversos ritmos musicais 
dos anos 90 até aos atuais e leva 

para a plateia uma espécie de bai-
le musical, uma herança do gru-
po Molejo no qual atuou como 
vocalista por oito anos. Marqui-
nho Pato mostra um repertório 
eclético de artistas consagrados 
como, Fundo de Quintal, Jorge 

Ben Jor, Banda Eva, Zeca Pago-
dinho, Legião Urbana, Diogo No-
gueira, Djavan, Revelação, Tim 
Maia, Alcione, Xande de Pilares, 
Reinaldo, entre outros.

Show: 20h30min
Couvert Artístico: R$ 25,00

Fotos : @luizinho_newrec
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ausência dos 
a r t i l h e i r o s 
Gabigol e Pe-
dro deixou 
a torcida do 
F l a m e n g o 
apreensiva, 
mas a adver-
sidade deu 
novamente a 

oportunidade de Rodrigo Muniz 
mostrar que tem faro de gol. Do-
mingo, na vitória por 2 a 0 sobre 
o América-MG, o centroavante 
voltou a marcar e comprovar que 
é acima da média na hora de fina-
lizar. E tem muita gente de olho.

De acordo com pessoas do fu-
tebol do Flamengo, há "diversos 
clubes de diversos mercados in-
teressados" em Muniz. O Genk, 
da Bélgica, foi um deles, mas 
a conversa com o jogador não 
avançou. No momento, não há 
negociação em estágio avançado, 
mas os gols o deixam cada vez 
mais em alta.

Apesar da alta concorrência 
no ataque do Flamengo, Muniz 
já tem o que mostrar. Pelo time 
profissional, ele tem apenas sete 
jogos como titular, mas já marcou 
oito gols. Antes de marcar contra 
o América, fez o da vitória sobre o 
Coritiba, pela Copa do Brasil.

- O Rodrigo já é uma realidade, 

A
um grande jogador. Tem uma ca-
pacidade grande para definir, tan-
to com os pés quanto com a cabe-
ça. É muito concentrado. Fora de 
série trabalhar com ele. Não dá 
trabalho nenhum. Sempre entra 
muito bem - disse Mauricio Sou-
za, que o comandou bastante na 
base do Flamengo.

Como Gabigol na Copa Améri-
ca e Pedro ainda em quarentena 
por causa do exame positivo para 
Covid, a tendência é de que o Fla-
mengo tenha Muniz novamente 
na próxima quarta-feira, no Ma-
racanã, no jogo de volta da tercei-
ra fase da Copa do Brasil. Como 
venceu por 1 a 0 no Couto Perei-
ra, a equipe rubro-negra pode até 
empatar que avança.

Os números de Muniz, 
pelo Espião Estatístico:

Pelo Flamengo (início de 
2020 + retorno após empréstimo 
ao Coritiba)

24 jogos (7 vezes titular, 17 ve-
zes reserva)

1.011 minutos em campo (mé-
dia de 42minutos/jogo)

8 gols
Nenhuma assistência
1 participação em gol a cada 

126 minutos
2 cartões amarelos
Pelo Coritiba (empréstimo em 

2020)
6 jogos (3 vezes titular, 3 vezes 

reserva)
269 minutos em campo (mé-

dia de 45minutos/jogo)
1 gol
Nenhuma assistência

1 participação em gol a cada 
269 minutos

1 cartão amarelo
Total de Muniz desde a estreia 

profissional, no Carioca 2020:
30 jogos (10 vezes titular, 20 

vezes reserva)

1.280 minutos em campo 
(média de 43minutos/jogo)

9 gols
Nenhuma assistência
1 participação em gol a cada 

142 minutos
3 cartões amarelos

Muniz comemora seu gol contra o América

Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Muniz aproveita brechas no 
Flamengo, mostra faro de gol 
e tem fila de interessados


