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Brasil re-
gistrou 765 
mortes por 
C o v i d - 1 9 
nas últimas 
24 horas, 
totalizando 
nesta segun-
da-feira (12) 
534.311 óbi-
tos desde o 

início da pandemia. Com isso, a 
média móvel de mortes nos úl-
timos 7 dias chegou a 1.297. Em 
comparação à média de 14 dias 
atrás, a variação foi de -19% e 
aponta tendência de queda. É o 
16º dia seguido de queda nesse 
comparativo.

O pais também registrou o 
menor número de casos em 24 
horas desde janeiro.

Os números estão no novo 
levantamento do consórcio de 
veículos de imprensa sobre a si-
tuação da pandemia de corona-
vírus no Brasil, consolidados às 
20h deste domingo. O balanço é 
feito a partir de dados das secre-
tarias estaduais de Saúde.

Veja a sequência da últi-
ma semana na média móvel:

Terça (6): 1.557
Quarta (7): 1.481
Quinta (8): 1.451
Sexta (9): 1.387
Sábado (10): 1.321

O
Domingo (11): 1.296
Segunda (12): 1.297
De 17 de março até 10 de 

maio, foram 55 dias seguidos 
com essa média móvel de mor-
tes acima de 2 mil. No pior mo-
mento desse período, a média 
chegou ao recorde de 3.125, no 
dia 12 de abril.

Apenas dois estados apre-
sentam tendência de alta nas 
mortes: AC e PR.

Em casos confirmados, des-
de o começo da pandemia, 
19.105.008 brasileiros já tive-
ram ou têm o novo coronavírus, 
com 18.824 desses confirmados 
no último dia --o menor registro 
diário desde o dia 3 de janeiro 
(quando tivemos 17.252 casos). 
A média móvel nos últimos 7 
dias foi de 44.705 novos diag-
nósticos por dia – a mais baixa 
desde 18 de fevereiro (quando 
estava em 44.621). Isso repre-
senta uma variação de -31% em 
relação aos casos registrados na 
média há duas semanas, o que 
indica tendência de queda tam-
bém nos diagnósticos.

Em seu pior momento, a cur-
va da média de diagnósticos 
chegou à marca de 77.295 no-
vos casos diários, no dia 23 de 
junho.

Mortes e casos de coronaví-
rus no Brasil e nos estados

Mortes e casos por cidade

Brasil registra menor número de casos 
de Covid em 24 horas desde janeiro; 
média móvel de mortes é de 1.297

Veja como está a 
vacinação no seu estado

Brasil, 12 de julho
Total de mortes: 534.311
Registro de mortes em 24 horas: 765
Média de novas mortes nos últi-
mos 7 dias: 1.297 por dia (varia-
ção em 14 dias: -19%)
Total de casos confirmados: 
19.105.008
Registro de casos confirmados 
em 24 horas: 18.824
Média de novos casos nos últi-
mos 7 dias: 44.705 por dia (va-
riação em 14 dias: -31%)

Estados
Em alta (2 estados): PR e AC
Em estabilidade (4 estados): RO, 
BA, TO e RJ

Em queda (20 estados e o 
DF): CE, AL, MA, GO, RR, DF, 
MG, SC, ES, RS, AP, RN, PB, MT, 
SP, AM, MS, SE, PA, PI e PE.

Essa comparação leva em 
conta a média de mortes nos 
últimos 7 dias até a publicação 
deste balanço em relação à mé-
dia registrada duas semanas 
atrás (entenda os critérios usa-
dos para analisar as tendências 
da pandemia).

Vale ressaltar que há estados 
em que o baixo número médio 
de óbitos pode levar a grandes 
variações percentuais. Os dados 
de médias móveis são, em geral, 
em números decimais e arre-
dondados para facilitar a apre-
sentação dos dados.

Vacinação
O total de vacinas aplicadas no 

Brasil, somando a primeira dose, 
a segunda e a dose única, passou 
de 115 milhões. São 115.567.106 
doses desde o começo da vacina-
ção, em janeiro, de acordo com 
dados do consórcio de veículos 
de imprensa divulgados às 20h 
desta segunda-feira (12).

A população brasileira que to-
mou as duas doses ou a dose única 
de vacinas contra a Covid está em 
14,61%. São 30.936.587 de pessoas 
vacinadas -- 28.384.904 da segunda 
dose e 2.551.683 da dose única.

A primeira dose foi aplica-
da em 84.630.519 pessoas, o 
que corresponde a 39,97% da 
população.

Frascos da vacina da AstraZeneca, produzida no Brasil pela Fiocruz
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Ministério 
da Educa-
ção (MEC) 
abriu nesta 
terça-feira 
as inscri-
ções para 
134 mil va-
gas de bol-
sas de estu-

do do Programa Universidade 
para Todos (Prouni). Para con-
correr a uma delas, os estudam 
precisam ter feito o Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem) 
de 2020 e se encaixar em algum 
dos seguintes grupos:

ter cursado o ensino médio 
completo na rede pública;

ter sido bolsista integral em 
escolas particulares durante 
todo o ensino médio;

ter alguma deficiência;
ser professor da rede pública 

de ensino, na educação básica;
Com exceção dos docen-

tes, os demais candidatos 

O
não podem ter diploma do 
ensino superior.

O programa também tem um 
critério de renda. Ou seja, além 
de estar em um dos grupos aci-
ma, é preciso que os candidatos 
se encaixem nas seguintes fai-
xas de renda:

Renda familiar mensal per 
capita (toda a renda dividida 
por todos os membros da famí-
lia) de até 1,5 salário mínimo. 
Nessa faixa, podem concorrer 
às bolsas integrais, que garan-
tem 100% de desconto

Renda familiar mensal per 
capita de 1,5 a 3 salários mí-
nimos. Esse grupo pode ten-
tar bolsas parciais (50% da 
mensalidade)

Como se inscrever
As inscrições são feitas no 

site do programa: http://prouni-
portal.mec.gov.br/.

Os estudantes podem esco-
lher até duas opções de insti-

Veja quem pode e como conseguir 
uma das 134 mil bolsas em 
universidades privadas pelo Prouni

PUC-Rio é uma das universidades que oferecem bolsa pelo Prouni 

tuição, curso e turno. Todos os 
dias, ao longo do período de 
inscrição, o sistema atualiza as 
notas de corte. Assim como no 
Sisu, o candidato poderá alte-
rar as opções de acordo com as 
chances de ser aprovado.

Banco Mundial: Escolas 
brasileiras perderam 172 
mil crianças em 2020

Estudantes que tiraram zero 
na redação do Enem ou não 

conseguiram uma média míni-
ma de 450 pontos nas provas do 
exame não poderão participar 
do programa.

Os estudantes não convoca-
dos nas duas primeiras chama-
das deverão manifestar interesse 
em continuar no processo seleti-
vo entre os dias 17 e 18 de agosto.

Confira o cronograma 
completo

Inscrições: 13 a 16 de julho

Resultado (primeira chama-
da): 20 de julho

Comprovação das informa-
ções da primeira chamada: 20 a 
28 de julho

Segunda chamada: 3 de agosto
Comprovação das informa-

ções da primeira chamada: 3 a 11 
de agosto

Interesse em participar da lis-
ta de espera: 17 a 18 de agosto

Resultado da lista de espera: 
20 de agosto

O ex-ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, foi fotogra-
fado sem máscara em Brasília 
na manhã desta segunda-feira. 
O registro foi feito em frente ao 
Hotel de Trânsito de Oficiais 
(HTO), onde o general da ativa 
mora. Ele estava acompanha-
do da namorada, a médica in-
fectologista Laura Appi, de 33 
anos, que também não usava o 
equipamento de proteção.

As fotos mostram o casal 
saindo da hospedagem desti-
nada a militares de alta patente 
na capital federal. Em seguida, 
os dois entram em um veículo 
oficial da Presidência da Repú-
blica. As imagens foram feitas 
pelo portal Metrópoles.

O uso de máscara em locais 
públicos é obrigatório no Dis-
trito Federal desde abril do 
ano passado. A medida visa 
conter a propagação do co-
ronavírus e pode resultar em 
multa de R$ 2 mil a R$ 4 mil.

Pazuello atualmente é chefe 
da Secretaria de Estudos Estraté-
gicos. O cargo é vinculado à Pre-

sidência da República. Appi foi 
nomeada como assessora na Saú-
de, ainda na gestão de Pazuello. 
Atualmente, ela atua como dire-
tora de programa na Secretaria de 
Atenção Primária à Saúde.

Esta não é a primeira vez que 
Pazuello aparece em local público 
sem máscara. Em abril, o general 
foi flagrado em um shopping de 
Manaus sem utilizar o equipa-
mento de segurança.

O general e ex-ministro consta 
entre os investigados na Comis-
são Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Covid-19. A CPI apura a 
responsabilidade de Pazuello na 
crise de abastecimento de oxigê-

nio no Amazonas, em janeiro des-
te ano, e a lentidão do militar para 
adquirir vacinas.

Pazuello também é investiga-
do pelo Ministério Público Fede-
ral (MPF). O órgão federal moveu 
uma ação por improbidade ad-
ministrativa contra o ex-ministro. 
O processo aponta um prejuízo 
causado pela gestão de Pazuello 
de pelo menos R$ 122 milhões.

Os procuradores também 
identificaram “negligência” nas 
negociações para a compra de 
vacinas. Na avaliação do MPF, 
Pazuello agiu de forma dolosa, ou 
seja, com intenção de atingir um 
determinado resultado.

Modelo brasileira discutiu com namorado 
antes de cair de prédio no Chile, diz jornal

Pazuello é flagrado sem máscara ao deixar 
hotel com namorada em Brasília

A morte da brasileira Nayara Vit, 
de 33 anos, na última quarta-feira, 
foi antecedida por uma briga da 
modelo com o companheiro. A mo-
delo morreu após cair do 12º andar 
de um prédio no Bairro Las Condes, 
área nobre de Santiago, no Chile.

De acordo com a imprensa 
chilena, o casal esteve em um res-
taurante na noite em que a brasi-
leira morreu. Os relatos são de que 
Nayara e o namorado, o executivo 
Rodrigo Del Valle Mijac, diretor de 
uma empresa de tecnologia em 
Santiago, tiveram uma discussão 
dentro do estabelecimento.

Segundo o jornal El Dínamo, o 
desentendimento teria continuado 
no apartamento onde o casal vivia. 
Os vizinhos do condomínio relata-
ram que primeiro caiu um grande 
vaso de flores, do 12º andar, e em 
seguida ocorreu a queda de Nayara.

Essa versão é corroborada por 
uma prima de Nayara, entrevista 
pelo jornal La Tercera. De acordo 
com ela, as amigas mais próximas 
da modelo confirmaram que o ca-
sal teve uma briga no restaurante.

— De acordo com o que foi con-
versado com uma amiga íntima 
da modelo, naquela noite Nayara 
e Rodrigo jantaram em um restau-

Foto: Hugo Barreto

Pazuello e a namorada Laura Appi em Brasília 

rante em Santiago e foi lá que teria 
começado uma discussão, que te-
ria continuado no apartamento de 
seu companheiro — disse Flaviana 
Puga, prima de Vit, em entrevista 
ao La Tercera.

A família de Nayara contratou 
um advogado em Santiago para 
acompanhar as investigações so-
bre a morte da modelo. Os paren-
tes da brasileira não acreditam na 
hipótese de suicídio.

Havia dois adultos no imóvel no 
momento em que Nayara caiu. Eles 
descreveram de forma diferente os 
fatos que culminaram na morte da 
brasileira. O caso é investigado pela 
polícia chilena.

Mijac contou que estava sen-
tado na sala quando a mulher 
passou correndo e se jogou da 
sacada. A babá estava no quarto 
com a filha de 4 anos da brasilei-
ra e relatou ter escutado um vaso 
caindo, um grito de Nayara e, em 
seguida, o barulho da queda.
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relator da CPI 
da Covid, se-
nador Renan 
C a l h e i r o s 
( M D B -A L ) , 
d e f e n d e u 
nesta terça-
-feira a con-
vocação do 
ministro da 

Defesa, Braga Netto. Renan citou 
a nota do Ministério da Defesa 
atacando o presidente da CPI, se-
nador Omar Aziz, e dizendo que 
"as Forças Armadas não aceita-
rão qualquer ataque leviano 
às instituições que defendem 
a democracia e a liberdade do 
povo brasileiro". Para o relator 
da comissão, o ministro faz 
ameaças de golpes. Já há três 
requerimentos de convocação 
de Braga Netto apresentados 
em abril e maio que ainda não 
foram analisados pela CPI.

O
Na sessão da CPI ocorrida na 

quarta-feira da semana passada, 
Omar comentou o envolvimen-
to de militares em irregularida-
des no Ministério da Saúde. Bra-
ga Netto e os comandantes das 
três forças reagiram com uma 
nota. Na noite de quarta, Omar 
se manifestou novamente di-
zendo que não seria intimidado. 
Outros senadores também criti-
caram Braga Netto.

Leia mais: Após questiona-
mento de senadores, defesa da 
diretora da Precisa pede que STF 
proíba eventual ordem de prisão

Na sessão desta terça-fei-
ra, Renan disse que a Câma-
ra aprovou a convocação de 
Braga Netto e defendeu que a 
CPI no Senado faça o mesmo. 
Na verdade, Braga Netto foi 
convidado pela Câmara. Após 
sinalização do governo de que 
o ministro compareceria, o re-

Renan defende convocação do 
ministro da Defesa, Braga Netto, 
para falar na CPI da Covid

O ministro da Defesa, Walter Braga Netto

querimento de convocação foi 
transformado em convite.

— Braga Netto faz ameaças 
diuturnas, com retrocesso, com 
golpes, desfazendo a própria es-
sência dos golpes. Nós já tivemos 
golpes no Brasil, rupturas institu-
cionais, mas nós nunca tivemos 
um golpe como este que está 
sendo ameaçado, na defesa de 
um governo corrupto e impopu-
lar, de acordo com o entendimen-
to da população brasileira. Então, 

nós temos sim que fazer essas 
convocações, porque essa inves-
tigação precisa avançar da forma 
que for necessário avançar. E a 
presença nesta comissão do mi-
nistro Braga Netto é fundamental 
para que muitos desses aspectos 
possam, verdadeiramente, se es-
clarecer — disse Renan.

A senadora Eliziane Gama (Ci-
dadania-MA) foi outra a defen-
der a convocação de Braga Netto:

— Havendo a necessidade de ser 

convocado a esta comissão, ele tem 
que ser convocado. Nós não pode-
mos nos submeter a um ato intimi-
datório e, aí, não fazer a nossa inves-
tigação devida. Precisamos fazer essa 
investigação. É bom lembrar que ele 
é integrante das Forças Armadas, 
mas também é integrante de um 
governo. Se ele está num ministério, 
ou esteve, porque agora ele está na 
Defesa , num ministério estratégico, a 
Casa Civil, e for necessário ser convo-
cado, ele terá de ser convocado.

Um grupo de cinco subpro-
curadores-gerais da República, 
que representam metade do 
Conselho Superior do Minis-
tério Público Federal, enviou 
ao procurador-geral Augusto 
Aras um pedido para abertura 
de investigação contra o presi-
dente Jair Bolsonaro por cau-
sa de declarações ameaçando 
a realização das eleições do 
próximo ano e lançando dú-
vidas sobre a segurança das 
urnas eletrônicas.

Para eles, a PGR deve ter uma 
atuação preventiva na defesa 
das eleições do próximo ano, e 
por isso, pedem para que seja 
instaurado um "procedimento 
preparatório eleitoral destinado 
a identificar e coletar elementos 
potencialmente evidenciadores 
de abuso de poder de autorida-
de, atentatórios à existência e à 
normalidade da eleição presi-
dencial de 2022".

A ação foi tomada após o si-
lêncio de Aras sobre as decla-
rações de Bolsonaro, apesar de 
autoridades de diversos Pode-
res terem manifestado repú-
dio. Com o envio da represen-
tação ao procurador-geral, ele 
é obrigado a se manifestar se 
irá tomar alguma providência 

investigativa ou se não vislum-
bra a existência de ilícitos.

Para os subprocuradores-ge-
rais, as manifestações de Bolso-
naro configuram "abuso de po-
der de autoridade", com tentativa 
de "supressão das regras do jogo 
democrático". Bolsonaro tem 
lançado suspeitas de fraudes nas 
urnas eletrônicas sem apresentar 
nenhuma prova. Ontem, um gru-
po de ex-procuradores-gerais da 
República divulgou nota defen-
dendo a confiabilidade da urna 
eletrônica, que até hoje não teve 
indícios de irregularidades. O 
presidente também colocou em 
dúvidas a realização das eleições 
do próximo ano caso não seja 

aprovado o voto impresso pelo 
Congresso Nacional.

Para os subprocuradores-ge-
rais, Bolsonaro ultrapassou a 
liberdade de expressão. "As de-
clarações do sr. presidente da 
República parecem ultrapassar 
os limites do mero (e intangível) 
exercício do direito constitu-
cional à liberdade de expressão. 
Exatamente por isso, têm-se aí 
indicativos da necessidade de 
pronta atuação do Procurador-
-Geral da República, na condição 
de Procurador-Geral Eleitoral, 
ante seu papel constitucional de 
defesa do regime democrático e 
do livre exercício do direito de 
sufrágio", diz o documento.

Após questionamento de senadores, defesa da diretora da 
Precisa pede que STF proíba eventual ordem de prisão

Subprocuradores-gerais pressionam Aras a processar 
Bolsonaro por ameaças às eleições de 2022

A defesa de Emanuela Me-
drades, diretora da Precisa Me-
dicamentos, pediu nesta terça-
-feira que o Supremo Tribunal 
Federal (STF) proíba a CPI da 
Covid de decretar uma eventu-
al ordem de prisão. O pedido foi 
feito depois que o depoimento 
de Medrades foi suspenso - ela 
não respondeu às perguntas 
feitas pelos senadores.

Medrades chegou ao Sena-
do amparada por um habeas 
corpus concedido nesta se-
gunda-feira pelo presidente 
da Corte, ministro Luiz Fux, 
autorizando que ela ficasse 
em silêncio para não produ-
zir provas contra ela mesma. 
Ao interromper a sessão, o 
presidente da CPI, senador 
Omar Aziz (PSD-AM), afir-
mou que encaminharia um 
pedido de esclarecimento 
sobre a extensão da medida 
dada por Fux, responsável 
pelo plantão do Supremo.

No pedido feito ao STF, 
os advogados da diretora 
da Precisa Medicamentos 
afirmam que cabe à depo-
ente julgar o que pode in-
criminá-la ou não, e pedem 

para que f ique explícito na 
decisão de Fux que compe-
te a ela fazer a análise so-
bre as perguntas.

“Caso a Comissão opte por 
interpretar que a postura de 
se calar perante determinada 
pergunta configure descum-
primento da presente decisão, 
nos termos da mais pacífica 
jurisprudência dos Tribunais, 
que seja vedado aos parlamen-
tares a ordem de prisão em fla-
grante, diante do subjetivismo 
dessa análise, cabendo à CPI, 
se assim o entender, oficiar au-
toridades investigativas, para 
instalação de inquérito e apu-
ração da ocorrência ou não de 
crime de falso testemunho ou 
desobediência”, afirmam.

Em recurso de embargos 
de declaração encaminhado 
ao STF após o depoimento 
de Emanuela, a CPI da Covid 
pediu para que Fux deixe 
claro no Habeas corpus con-
cedido à diretora da Precisa 
quais são as consequências 
jurídicas caso ela também 
não responda às perguntas 
de ordem técnica, que não 
gerem risco à diretora.

Bolsonaro abraça Aras na posse do PGR, em 2019: presidente o considera 'aliado' do governo 

Foto: Jorge William/

Foto: Pablo Jacob



Quarta-Feira 14 Julho de 2021

POLÍTICAPOLÍCIA 5

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência

ma brinca-
deira seguida 
por uma dis-
cussão em 
um bar de 
Vigário Geral, 
na Zona Nor-
te do Rio, na 
noite desta 
segunda-fei-

ra, terminou com três pessoas 
mortas e outras três feridas. O ho-
mem que abriu fogo só foi contido 
com a chegada da Polícia Militar. 
Ele acabou baleado na perna, 
após descarregar toda a muni-
ção da pistola que portava nos 
amigos. A Guarda Municipal do 
Rio informou que o autor dos 
disparos é Fábio Damon Fragoso 
da Silva, de 46 anos, um agente 
da corporação, e que e já foi aber-
to processo disciplinar para apu-
rar a conduta do servidor.

De acordo com a PM, todos os 
envolvidos se conheciam. Os as-
sassinatos aconteceram na Rua 
Mauro. Os mortos foram identi-
ficados como André da Silva Ra-

U
mos, Delcio Fernando Gonçalves 
Silva e Anderson Pinto Lourenço. 
A Delegacia de Homicídios da Ca-
pital (DHC) investiga o caso. No 
fim da manhã, familiares das três 
vítimas já estavam no Instituto 
Médico-Legal (IML) para liberar 
os corpos. No local das mortes, 
horas após o crime, ainda era pos-
sível observar copos quebrados, 
marcas de tiros e muito sangue.

O secretário de Ordem Pú-
blica, delegado Brenno Car-
nevale, solidarizou-se com os 
parentes das vítimas e classifi-
cou a atitude do servidor pú-
blico como "inadmissível".

— Qualquer ato de violência 
oriundo de agentes da Guarda 
Municipal ou da Seop é inadmis-
sível. Não toleraremos desvios 
de conduta em hipótese algu-
ma. A Corregedoria da Guarda 
Municipal já está tomando as 
providências cabíveis — afirmou 
Carnevale ao EXTRA. — Minha 
solidariedade às vítimas. A Secre-
taria de Ordem Pública prestará 
todas as informações necessárias 

Três pessoas morrem após guarda 
municipal abrir fogo durante 
discussão em bar de Vigário Geral

para as autoridades policiais — 
acrescentou o secretário.

O crime aconteceu por volta 
das 22h, em um bar movimenta-
do da região. Fábio, mais conheci-
do como Bomba, teria discutido 
com pessoas que estavam no lo-
cal e atirado contra elas com uma 
pistola, após se irritar com uma 
brincadeira do grupo. Segundo 
uma das testemunhas, a pergun-
ta "Por que você está de cara feia", 
feita por um homem no bar, teria 
motivado o ataque do guarda mu-
nicipal. Vizinhos dele lembraram 
que Fábio era "tranquilo".

Após a pergunta, Fábio teria 
ido em casa, buscado a pistola, 
voltado e executado os amigos. 
No trajeto, ele encontrou Lucas 

As estelionatárias presas em 
um apartamento no Recreio dos 
Bandeirantes recorriam a um 
texto padrão quando aplicavam 
os golpes ao ligarem para as víti-
mas. Uma foto feita a polícia no 
momento da prisão, na última 
quarta-feira, mostra uma delas, 
Rayane Souza, diante de um 
computador com o script aberto.

“O motivo do meu contato é 
referente a uma transação que se 
encontra irregular no nosso sis-
tema. Foi uma compra realizada 
agora pouco nas lojas americanas 
na cidade de São Paulo, no valor 
de R$ 2.375,33. O senhor (a) reco-
nhece a transação?”, diz o texto.

Em seguida, conforme o ro-
teiro, a golpista pergunta se a 
pessoa estava com cartão de 
crédito em seu poder ou se o 
havia perdido. Quando a pes-
soa confirmava que estava 
com o cartão, informava então 
que ela teria sido vítima de 
uma fraude. Essa era a deixa 
para que a estelionatária pedis-
se para que a pessoa do outro 

lado da linha informasse seus 
dados pessoais e bancários, 
bem como senhas que seriam 
utilizados por ela.

Com os dados bancários das 
vítimas em mãos, incluindo se-
nha, faziam Pix, transferência, 
empréstimos, saques e com-
pras, usando todo o crédito 
disponível, causando prejuízo 
financeiro muito grande para 
essas pessoas. Somente uma 
das integrantes da quadrilha 
movimentou R$ 400 mil em 

duas semanas, segundo a dele-
gada. Algumas ostentavam uma 
vida de luxo nas redes sociais.

O bando se valia também de 
motoboys, que eram enviados 
na casa das vítimas para pegar os 
cartões que seriam “cancelados”. 
A Polícia descobriu que eles usa-
vam uniforme, crachá e levavam 
um termo impresso num papel 
timbrado com o logotipo do ban-
co para comprovar a retirada. O 
objetivo era dar um ar de “credi-
bilidade” para a ação fraudulenta.

Estelionatárias presas no Recreio usavam texto 
pronto para enganar vítimas nos golpes A Secretaria Estadual de 

Administração Penitenciária 
(Seap) negou, na manhã desta 
terça-feira, dia 13, o pedido fei-
to pela defesa de Monique Me-
deiros da Costa e Silva para ela 
deixar o Instituto Penal Ismael 
Sirieiro, em Niterói, na Região 
Metropolitana do estado, e 
comparecer ao enterro do cor-
po de seu pai, o funcionário 
civil da Aeronáutica Fernando 
José Fernandes da Costa e Sil-
va, no cemitério do Murundu, 
em Realengo, na Zona Oeste 
do Rio, às 14h. As justificativas 
da pasta são que o avô mater-
no de Henry Borel Medeiros 
morreu por complicações da 
Covid-19, cujo protocolo é de 
não haver velório, e ainda o 
termo assinado pela professo-
ra ao entrar no sistema prisio-
nal, em 8 de abril, dando conta 
de seu receio a integridade fí-
sica, sendo, por isso, “altamen-
te desrecomendada” sua ex-
posição a ambiente coletivo.

O pedido de compareci-
mento ao velório e sepulta-

Rayane: flagrante diante do computador com texto aberto 

Foto: Reprodução

Guarda municipal Fábio Damon Fragoso da Silva, de 46 anos

mento feito pelos advogados 
Thiago Minagé, Hugo Novais e 
Thaise Assada teve como base 
o artigo 120 da Lei de Execu-
ções Penais, que afirma que 
os condenados que cumprem 
pena em regime fechado ou 
semiaberto e os presos provi-
sórios poderão obter permis-
são para sair do estabelecimen-
to, mediante escolta, quando 
ocorrer a morte ou doença gra-
ve do cônjuge, companheira, 
ascendente, descendente ou ir-
mão. Procurado, Minagé disse 
ainda não ter sido informado 
sobre a decisão e que irá avaliar 
as medidas judiciais cabíveis 
contra a Seap.

Mãe de Henry tem negado pedido para deixar 
cadeia e ir ao enterro do pai, morto por Covid-19

Entrevista com a mãe de Henry, Monique Medeiros 

Ferreira de Souza Alves, de 25 
anos. O militar do Exército, que foi 
baleado por Fábio, correu após ser 
atingido e foi ajudado pelo asses-
sor parlamentar Anderson Pinto 
Lourenço, de 47 anos. Os disparos 
atingiram o rapaz no ombro e no 
abdômen, e ele perdeu um rim. Na 
confusão, Anderson tentou salvar 
o militar e acabou sendo execu-
tado na frente de PMs por Fábio. 
Já André e Délcio estavam no bar 
quando foram atingidos por Fábio. 
André tentou correr e foi baleado 
na cabeça, enquanto Délcio estava 
sentado quando foi assassinado.

Quando os policiais militares 
do 16º BPM (Olaria) chegaram 
ao local para verificar a ocorrên-
cia, houve um novo tiroteio. O 

suspeito ainda chegou a atirar 
contra a viatura onde os agentes 
estavam, segundo informações 
da PM. Os agentes não se feri-
ram. Os feridos, incluindo Fábio, 
foram levados para o Hospital 
Estadual Getúlio Vargas, na Pe-
nha. A direção da unidade de 
saúde nformou que os pacien-
te Antônio Pereira de Souza, 
62 anos, e Fábio têm quadro 
clínico estável. Os pacientes 
Lucas Ferreira de Souza Alves, 
25 anos, e Wilson Lima Fraga, 
de 58, apresentam estado de 
saúde grave. Lucas passou por 
duas cirurgias. Já Wilson está 
com a bala alojada na região da 
coluna. Médicos avaliam a pos-
sibilidade de retirar o projétil.
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PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMais um passo

cidade de 
Japeri deu 
mais um 
passo im-
portante no 
cuidado e 
preservação 
do meio am-
biente. Isso 
porque, a 

Prefeitura, através da Secretaria 
do Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável, inaugurou nesta 
segunda-feira (12) o Núcleo de 
Educação Ambiental Vale do 
Ipê. O equipamento, que fica 
localizado no bairro Santa Inês, 
funcionará de segunda a sexta-
-feira, das 10h às 16h.

O novo espaço promoverá 
ações socioambientais no mu-
nicípio, além de servir como 
ponto de referência para a 
transmissão de conhecimentos 
e destinado à prática de ativida-
des direcionadas à população 
local a fim de conservar e me-
lhorar a qualidade do meio am-
biente, estimulando e promo-
vendo a educação ambiental.

A programação de inaugu-
ração contou com diversas 
atividades, entre elas a apre-
sentação cultural da ‘Escola de 
Possibilidades Sonoras Regina 
Café’, tendas com materiais re-

A
cicláveis através do Fórum de 
Economia Solidária. Além dis-
so, diversas mudas de plantas 
nativas da Mata Atlântica foram 
doadas pela Cedae.

Durante a cerimônia de 
inauguração, estiveram pre-
sentes diversas autoridades 
como a subsecretária de Esta-
do do Ambiente e Sustentabi-
lidade, Ana Asti; a prefeita de 
Japeri, Fernanda Ontiveros; o 
vice-prefeito, Carlos Januário, 
e vereadores. Os representan-
tes da Urupá Mineração, Cedae 
e MRS Logística também pres-
tigiaram o evento.

A prefeita de Japeri, Drª 
Fernanda Ontiveros, destacou 
a importância do equipamen-
to para a cidade. “É um prazer 
entregar mais um espaço pú-
blico que irá beneficiar a nos-
sa população. Entendemos 
assim que a responsabilidade 
com o meio ambiente e com 
a qualidade de vida é imedia-
ta e que pede ações transfor-
madoras por parte de todos”, 
enalteceu a gestora.

Emocionada com a inaugu-
ração do núcleo, a secretária do 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, Meire Lucy, des-
tacou o papel da educação am-
biental na cidade. “A Educação 

Japeri inaugura o 
primeiro Núcleo de 
Educação Ambiental

Novo equipamento público contará com ações e projetos para o cuidado e preservação do meio ambiente

Ambiental é uma forma de re-
fletirmos sobre a nossa realida-
de e fortalecer práticas de sus-
tentabilidade e de preservação 
do meio ambiente. O núcleo é 
um espaço plural e para todos 
os japerienses. Meus agradeci-
mentos a Urupá por acreditar 
neste projeto”, disse a gestora.

EDUCAR PARA TRANSFORMAR 
O MEIO AMBIENTE

O Núcleo de Educação 
Ambiental Vale do Ipê é uma 
parceria entre a Prefeitura de 
Japeri e a Urupá Minerações. 
No espaço, serão realizadas 
atividades como ações de 
educação ambiental junto 

aos alunos da rede munici-
pal de ensino através de pa-
lestras, atividades lúdicas, 
sensibilização para conscien-
tização ambiental e ações de 
reciclagem. Essas ações serão 

abertas ao público com agen-
damento prévio na unidade. 
No local terão profissionais 
como educadores ambien-
tais, gestores e engenheiros 
disponíveis à população.

A Prefeitura de Japeri, por meio 
da Secretaria Municipal de Educa-
ção, assinou nesta segunda-feira 
(12) um Acordo de Cooperação 
Técnica com o Instituto Federal 
do Rio de Janeiro (IFRJ).  A parce-
ria renderá um núcleo de capaci-
tação profissional que funcionará 
dentro da Escola Estadual Arman-
do Dias, no bairro Nova Belém.

Com essa parceria firmada, 
Japeri terá um local que irá ofe-
recer cursos de Formação Inicial 
e Continuada (FIC), técnicos e 
profissionalizantes. A prefeita Drª 
Fernanda Ontiveros, afirmou que 
o equipamento renderá bons fru-
tos para educação do município.

“Japeri sempre viveu com esse 
estigma do sistema de educação 
deficitário.  A cidade tem os me-
nores índices de Desenvolvimen-
to Humano e de Educação Básica, 

e por muito tempo nada foi feito 
de forma eficaz para que esse qua-
dro mudasse. Essa parceria firma-
da com o IFRJ renderá bons frutos 
para nossa população e para os 
nossos jovens que estão come-
çando a ser inseridos no mercado 
de trabalho”, disse a gestora.

 A secretária Municipal de 
Educação, Professora Caroline 
Ontiveros, comemorou a chega-

da desse convênio e classificou 
como um grande marco para o 
segmento na região. “Por muito 
tempo convivemos com esse 
legado negativo da cidade com 
um dos piores índices de educa-
ção do Brasil. Aos poucos temos 
trabalhado para mudar esse ce-
nário, trazendo novos projetos e 
oportunidades para nossa gente. 
Seguimos trabalhando”, disse.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas na Vila Olímpica
 e na Praça PEC, locais onde as turmas acontecerão

Prefeitura de Japeri e IFRJ firmam parceria para oferecer 
cursos de qualificação profissional à população Meninas a partir dos 15 anos que 

têm o interesse de aprender técni-
cas de defesa pessoal já podem se 
preparar. A partir do próximo mês, 
serão oferecidas oficinas gratuitas 
de defesa pessoal na Vila Olímpica 
de Mesquita, no Cosmorama, e na 
Praça PEC, em Santo Elias. O pro-
jeto, que é destinado às mulheres 
mesquitenses, é uma iniciativa da 
Subsecretaria Municipal de Cultu-
ra, Esporte, Lazer e Turismo para 
orientar as mulheres sobre os mé-
todos de autodefesa.

“As oficinas têm início previs-
to para agosto e serão ministra-
das pelo mestre Alexandre PH, 
além das instrutoras Lorena e 
Michelle. Cada turma deve durar 
em torno de dois meses”, avisa o 
subsecretário de Cultura, Espor-
te, Lazer e Turismo, Kleber Rodri-
gues. As inscrições, no entanto, já 
estão abertas e podem ser feitas 

de segunda a sexta, das 10h às 
16h, nos próprios locais onde as 
oficinas serão ministradas.

Inscrições
No ato da inscrição, as interessa-

das nas oficinas gratuitas de defesa 
pessoal devem apresentar com-
provante de residência de Mes-
quita, documento de identidade 
com foto e CPF. Assim, o cadastro 
será concretizado e a inscrita po-
derá comparecer às aulas nas datas 
previstas. De acordo com o calen-
dário, as oficinas na Vila Olímpica 
de Mesquita serão realizadas às 
terças-feiras, às 16h e às 17h. Já na 
Praça PEC, as aulas acontecerão às 
quintas-feiras, igualmente nos dois 
horários. A Vila Olímpica de Mes-
quita fica na Avenida Baronesa de 
Mesquita s/nº, no Cosmorama. Já o 
endereço da Praça PEC é Rua Cesá-
rio 659, em Santo Elias.

Termo de Cooperação Técnica entre o governo municipal e o Instituto  foi assinado nesta segunda (12)

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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DO TRAUMA AO TIROTIRO
ou prof. Glauce 

Xavier, tenho 32 
anos, influencia-

dora fitness, perso-
nal trainer, carioca 

e amo cuidar dos 
animais. Sempre 

tive uma vida tranquila, até a morte 
do meu pai aos 10 anos, ali minha 
vida mudou, passei por muitas di-
ficuldades financeiras e dois anos 
depois perdi meu irmão em um as-
salto a mão armada! Daí minha vida 
afundou de vez, pois era só minha 
mãe para me sustentar. Eu tive uma 
adolescência sem perspectiva, não ti-
nha roupas para sair, eram sempre as 
mesmas da escola, porém sempre fui 
excelente aluna, ia a tarde à casa dos 
coleguinhas para ter lanche porque 
na minha não tinha, fui crescendo e 
ajudando minha mãe no que podia, 
comecei trabalhar aos 17 anos e sem-
pre muito infeliz, pois não era o que 
tinha escolhido para mim. Sempre 
sonhei em fazer uma faculdade, mas 
eu sofria muito preconceito por ser 
pobre, bullying por ser "feia", e (ques-
tões raciais de cabelo), então depois 

de muito errar com relacionamentos 
abusivos, procurando estabilida-
de, entrei para faculdade de edu-
cação física, me formei e me tor-
nei uma profissional requisitada 
na minha cidade, tudo isso graças 
ao apoio do meu noivo!
Quando achei que minha vida estava 
encaminhando, sofri 3 assaltos, 2 a 
mão armada e 1 sem arma, onde apa-
nhei, mas desmotivada, não registrei 
ocorrência,  e isso me deu gás para 
melhorar ainda mais no jiu-jitsu, o 
qual estou prestes a me formar faixa 
marrom. Entrei no Crossfit para me-
lhorar minhas capacidades físicas de 
correr, pular etc... e atualmente entrei 
no mundo do tiro esportivo, onde 
consigo canalizar toda ansiedade e ter 
segurança sobre o manuseio de algo 
que para mim era traumatizante!
"Eu venci um trauma, me reergui 
com todos dizendo que eu não seria 
nada e hoje além dessas realizações 
também sou uma pessoa com certa 
influência nas redes socias"!
Então caso minha história interesse, 
posso passar mais detalhes ou que 
preferir mas "resumidamente", é isso !
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NOSSAS AGENDAS DE 2021 A 2023 
JÁ ESTÃO ABERTAS

ETERNIZANDO EMOÇÕES

GLASS
P A L A C E
F e s t a s & E v e n t o s

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 74 - CENTRO - NOVA IGUAÇU
97966-10102767-6072 

GLASSPALACEFESTAS

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

arcelo Cha-
musca não 
é mais o 
técnico do 
B o t a f o g o . 
O treinador 
não resis-
tiu à pres-
são da má 
c a m p a n h a 

na Série B, que deixa o time 
na 10ª colocação após 10 jo-
gos. Ao todo, ele comandou 
o time em 27 partidas, com 
nove vitórias, 12 empates e 
seis derrotas, com 50% de 
aproveitamento. O clube fez 
o anúncio oficial nas redes 
sociais na tarde desta terça-
-feira. Além dele, o auxiliar 
técnico Caio Autuori e o pre-
parador físico Roger Gouveia 
também estão de saída.

O técnico balançava no 
cargo há um tempo e des-
de o empate em 3 a 3 com 
o Cruzeiro já havia a ten-
dência de que ele sairia do 
clube. Após um domingo de 
silêncio e reuniões, e uma 
segunda-feira de protes-
to de alguns torcedores, o 
Botafogo não havia se pro-
nunciado sobre o futuro do 
treinador até esta tarde. Na 
última segunda-feira, o trei-
nador esteve normalmente 
no Nilton Santos, onde o 
elenco se reapresentou, mas 
o clima era pesado.

Marcelo Chamusca che-
gou a resistir à pressão após 
a campanha ruim no Cam-

M
peonato Carioca e elimi-
nação precoce na Copa do 
Brasil.  A diretoria apostou 
na permanência para o iní-
cio da Série B, mas após 10 
jogos e 43,3% de aproveita-
mento na segunda divisão, 
o técnico deixou o clube.

A grande crítica ao traba-
lho de Marcelo Chamusca 
neste início da segunda di-
visão é a falta de resultados 
positivos, que deixam o Bo-
tafogo exatamente no meio 
da tabela. A saída do treina-
dor se deu após o primeiro 
empate da equipe em casa 
na competição: 3 a 3 com o 
Cruzeiro no último sábado.

No início do período à 
frente da equipe, a princi-
pal crítica ao trabalho do 
treinador sempre foi em 
relação à criação no siste-
ma ofensivo, o que melho-
rou na Segundona. O time, 
que marcou 37 gols durante 
a passagem de Chamusca, 
não conseguia apresentar 
um futebol que encantasse 
os olhos da torcida.

Por outro lado, o início 
do trabalho do treinador foi 
de consistência defensiva, 
que foi bastante criticada 
durante a temporada pas-
sada e culminou no rebai-
xamento da equipe na lan-
terna do Brasileirão. O time 
teve a melhor defesa do Es-
tadual, mas tomou 14 gols 
na Série B e tem a terceira 
pior defesa da competição.

Botafogo anuncia saída do 
técnico Marcelo Chamusca

As dificuldades do téc-
nico à frente do time têm 
relação com as circunstân-
cias enfrentadas pelo clu-
be também fora de campo. 
O ambiente do Botafogo, 
sem dinheiro para contra-
tações e em processo de re-
formulação administrativa, 
só aumentou a pressão sob 
Chamusca desde os primei-
ros dias. Dentro das quatro 

linhas, o treinador precisou 
montar uma equipe cheia 
de mudanças sem pré-tem-
porada e enfrentou uma 
maratona de jogos e viagens 
nesse início de Série B.

Agora, o Botafogo volta ao 
mercado para definir quem 
será o novo treinador. A prin-
cipal meta do clube na tem-
porada é ficar entre os quatro 
primeiros na segunda divisão 

e voltar para a Série A. Na tem-
porada passada, o Bota trocou 
de comandante cinco vezes, o 
que gerou muitas críticas.

O Botafogo volta a campo 
no próximo sábado, quando 
encara o Brusque, fora de 
casa, às 19h (de Brasília), 
pela 12ª rodada da Série B. 
Com 13 pontos em 10 jogos, 
a equipe está na 10ª coloca-
ção, a cinco pontos do G-4.

Marcelo Chamusca não é mais técnico do Botafogo

Foto: André Durão


