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partir da 
próxima se-
g u n d a - f e i -
ra, dia 2 de 
agosto, o ca-
lendário de 
v a c i n a ç ã o 
contra a Co-
vid-19 entra 
numa nova 
fase que, 

como previsto, aposta em ace-
lerar o ritmo. O planejamento 
inclui a aplicação da primeira 
dose na população a partir de 
15 anos até o fim de agosto. 
Para isso ser possível, os adul-
tos de 18 a 32 anos terão ape-
nas um dia por idade, diferen-
te, por exemplo, das últimas 
semanas, que teve reservado 
três datas para cada um.

Para não deixar grupos an-
teriores descobertos, a pre-
feitura pede que os adultos 
com 33 anos ou mais apro-
veitem a repescagem nesta 
sexta-feira e amanhã, sábado. 
Não estão previstas novas 
datas para os atrasados da 
primeira dose por pelo me-
nos duas semanas.

Na próxima semana é a vez 
dos moradores de 32 anos 
(segunda) a 27 anos (sábado). 
No planejamento de uma 
idade por dia, o atendimento 
será de mulheres pela manhã 

A
e de homens à tarde. O calen-
dário para os adultos segue 
até o dia 18, para a população 
com 18 anos.

O secretário de Saúde, Da-
niel Soranz, reforça o pedido 
para que pessoas não aguar-
dem pela repescagem e nem 
que haja a escolha de qual 
imunizante tomar. Ainda em 
agosto está previsto o início 
da vacinação para menores 
de idade, começando pelos 
de 17 anos no dia 23.

— É muito importante que 
os jovens tenham a discipli-
na de se vacinar no seu dia, 
sem ficar escolhendo vacina. 
Então, a nossa recomenda-
ção é de que se é seu dia de 
se vacinar, se programe para 
estar lá. A gente vai estar 
numa fase muito acelerada 
da campanha onde o volume 
de pessoas a ser vacinada é 
muito maior — disse Soranz.

O subsecretário de Vi-
gilância em Saúde, Márcio 
Garcia, destacou que ainda 
há uma corrida para levar 
aos postos os atrasados para 
a primeira dose e para com-
pletar o esquema vacinal 
com a segunda.

— Continuamos ainda a 
buscar aqueles que por al-
gum motivo ainda não se 
vacinaram. É um esforço per-

Prefeitura do Rio muda o ritmo de 
vacinação a partir da próxima semana; 
confira como será o novo esquema

manente da secretaria de saú-
de — disse Garcia.

A expectativa é de que não 
haja novas interrupções na 
entrega dos lotes por parte do 
Ministério da Saúde, através 
do Plano Nacional de Imu-
nização (PNI), como ocorreu 
nesta semana, o que obrigou 
a paralisação da aplicação da 
primeira dose para pessoas 
com idade a partir de 34 anos 
na segunda e na terça-feira.

Segundo Soranz, a estraté-
gia continua a ser a de acele-
rar o calendário e, para isso, 
conta com entregas através 

do PNI pelo menos três ve-
zes na semana. O município 
deve receber novo lote nesta 
sexta-feira ou no sábado para 
o cronograma a partir de se-
gunda. O secretário destaca 
que tem pedido pelo repasse 
rápido das doses, assim que 
o ministério receba dos fa-
bricantes. De acordo com So-
ranz, a pasta do governo fede-
ral tem planejado para agosto 
cerca de um milhão de doses 
da Pfizer, podendo chegar 
a dois milhões em algumas 
ocasiões, duas entregas por 
semana do Instituto Butan-

tan, fabricante no Brasil da 
CoronaVac, e uma vez por se-
mana da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), responsável 
pela produção nacional da 
AstraZenaca.

— A gente tem vacina sem-
pre de entregas para três dias. 
Então o Ministério da Saúde 
para que a gente cumpra o 
nosso calendário precisa en-
tregar pelo menos 3 vezes na 
semana. O nosso pleito é para 
que o ministério entregasse 
as vacinas de acordo com as 
datas que ele recebe, que é 
todo dia — disse o secretário.

Fila da vacinação no posto do Museu da República, no Catete
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variante Del-
ta é muito 
mais conta-
giosa, tem 
maior pro-
b a b i l i d a d e 
de romper 
as proteções 
o f e r e c i d a s 
pelas vacinas 
contra a Co-

vid-19 e parece causar mais doen-
ças graves do que todas as outras 
versões conhecidas do corona-
vírus. É o que mostra uma apre-
sentação interna divulgada nos 
Centros de Controle e Prevenção 
de Doenças (CDC) dos EUA a que 
o New York Times teve acesso.

A variante, identificada pela 
primeira vez na Índia e re-
gistrada também no Brasil, é 
mais transmissível do que os 
vírus que causam MERS, SARS, 
Ebola, resfriado comum, gripe 
sazonal e varíola, e é tão conta-
giosa quanto a catapora, segun-
do a cópia do documento dos 
CDC. A agência deve publicar 
dados adicionais sobre a Delta 
ainda nesta sexta-feira.

A
O próximo passo imediato 

para a agência é “reconhecer 
que a guerra mudou”, enfatiza 
o documento. O conteúdo foi 
divulgado pela primeira vez 
pelo Washington Post na noite 
de quinta-feira.

Rochelle P. Walensky, dire-
tora da agência, já havia reco-
nhecido na terça-feira que as 
pessoas vacinadas que con-
traem as chamadas infecções 
invasivas da variante Delta 
carregam tanto vírus no na-
riz e garganta quanto as não 
vacinadas. E que podem es-
palhar o vírus com a mesma 
rapidez, embora com menos 
frequência. Mas o documento 
interno apresenta uma visão 
mais ampla e ainda mais pre-
ocupante da variante.

A infecção pela Delta tam-
bém pode ter maior proba-
bilidade de levar a doenças 
graves, destaca o documento. 
Estudos realizados no Canadá 
e na Escócia mostraram que 
as pessoas infectadas pela 
variante têm maior probabi-
lidade de serem hospitaliza-

Altamente contagiosa, variante Delta pode 
ser transmitida por vacinados, mostra 
relatório interno de agência americana

Sinalização para uso de máscara facial é exibida fora de bar em 18 de julho de 2021 em West Hollywood, Califórnia, nos EUA

das, enquanto pesquisas em 
Cingapura indicaram que é 
mais provável a necessidade 
de uso de oxigênio hospitalar.

Ainda assim, os números 
do CDC mostram que os imu-
nizantes são altamente efeti-
vos na prevenção de formas 
graves da doença, hospitali-
zação e morte para as pessoas 
vacinadas, enfatizaram espe-
cialistas ao NYT.

— A Delta é problemática— 
disse John Moore, virologista 
da Weill Cornell Medicine, em 
Nova York. — Mas o céu não 
está caindo e a vacinação ainda 
protege fortemente contra os 
piores resultados.

O documento obtido pelo 
NYT se baseia em dados de vá-

rios estudos. Nesta sexta-feira, 
os CDC publicaram um rela-
tório que se concentrou prin-
cipalmente em um surto em 
Provincetown, Massachusetts, 
que aumentou rapidamente 
em quase 469 casos no estado 
na quinta-feira, dos quais três 
quartos estavam totalmente 
imunizados. O episódio apoia 
fortemente a ideia de que mes-
mo pessoas totalmente vaci-
nadas podem espalhar o vírus 
involuntariamente.

O surto surgiu depois que 
mais de 60 mil foliões celebra-
ram o feriado de 4 de julho em 
Provincetown, reunindo-se em 
bares lotados, restaurantes e 
casas alugadas, muitas vezes 
em ambientes fechados.

As vacinas continuam sendo 
o único escudo confiável con-
tra o vírus, em qualquer forma. 
Nos EUA, cerca de 97% das pes-
soas hospitalizadas com Co-
vid-19 não foram vacinadas, de 
acordo com dados dos CDC.

Tanuri: 'é preciso mais 
cuidado com flexibilizações 
no Brasil'

O Ministério da Saúde in-
forma que, até 29 de julho, 
247 casos da variante Delta 
foram notificados no Brasil e 
21 óbitos foram confirmados. 
"Os dados são atualizados a 
partir das notificações das se-
cretarias estaduais de saúde 
e são dinâmicos", informou, 
em nota, a pasta.

O mundo corre o risco de perder 
os avanços duramente conquista-
dos na luta contra a Covid-19 com 
a disseminação da variante Delta, 
altamente transmissível. Porém, 
as vacinas aprovadas pela Organi-
zação Mundial da Saúde continu-
am eficazes, afirmou a entidade. O 
Centro de Controle e Prevenção de 
Doenças dos Estados Unidos (CDC) 
descreveu a variante Delta como 
sendo tão transmissível quanto a 
catapora e alertou que ela poderia 
causar doenças graves, segundo o 
Washington Post, que citou um do-
cumento interno do CDC.

Nas últimas quatro semanas, 
as infecções por Covid-19 au-
mentaram 80% na maioria das 
regiões do mundo, disse o dire-
tor-geral da OMS, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus. As mortes na 
África — onde apenas 1,5% da po-
pulação foi vacinada — aumenta-
ram 80% no mesmo período.

— Ganhos duramente con-
quistados estão em perigo ou es-
tão sendo perdidos, e os sistemas 
de saúde em muitos países estão 
sobrecarregados — disse Tedros 
durante uma coletiva.

A variante Delta foi detectada em 
132 países, tornando-se a cepa global 
dominante, de acordo com a OMS.

— Todas as vacinas atualmente 
aprovadas pela OMS fornecem pro-
teção significativa contra doenças 
graves e hospitalização em relação 
a todas as variantes, incluindo a 
Delta. Estamos lutando contra o 
mesmo vírus, mas um vírus que 
se tornou mais rápido e mais bem 
adaptado para se transmitir entre 
nós, humanos, e essa é a mudança 
— disse o especialista em emergên-
cia da OMS, Mike Ryan.

Maria van Kerkhove, epidemio-
logista que lidera a equipe técnica 
de Covid-19 na OMS, disse que a 
variante Delta foi a mais facilmente 
disseminada até agora. Ela é cerca de 

50% mais transmissível do que as 
cepas de SARS-CoV-2 que surgiram 
pela primeira vez na China, no final 
de 2019. Alguns países relataram au-
mento nas taxas de hospitalização, 
mas taxas mais altas de mortalidade 
não foram registradas para a varian-
te Delta, segundo Kerkhove.

O Japão disse na sexta-feira que 
estenderá o estados de emergên-
cia para três prefeituras perto da 
cidade-sede dos Jogos Olímpicos, 
Tóquio, e da prefeitura ocidental 
de Osaka à medida que casos de 
Covid-19 aumentam na capital e 
em todo o país. Ryan observou 
que, nas últimas 24 horas, Tóquio 
registrou mais de 3.000 infecções 
entre os cerca de 10.000 novos ca-
sos em todo o Japão.

Governo quer incluir consignado com juro 
de 1,2% ao mês no novo Bolsa Família

Variante Delta arrisca avanços conquistados 
no combate a Covid-19, alerta OMS

O governo quer fixar um teto de 
juros de 1,2% ao mês para o emprés-
timo consignado destinado a bene-
ficiários do novo Bolsa Família, que 
está sendo desenhado pelo Execu-
tivo. Essa modalidade de crédito de-
verá ser incluída no novo programa 
social do presidente Jair Bolsonaro.

Segundo técnicos a par das dis-
cussões, também está sendo estu-
dado um pedido do presidente para 
recriar o vale gás a fim de aliviar o 
orçamento das famílias atendidas 
pela nova política social, diante da 
alta no preço do botijão.

A medida vem sendo discu-
tida entre o Palácio do Planalto 
e os ministérios da Cidadania e 
da Economia. O novo programa 
social é uma das principais ban-
deiras de Bolsonaro na disputa 
à reeleição em 2022.

O ministro da Cidadania, João 
Roma, quer anunciar o novo 
programa, que ainda não tem o 
nome definido, em meados de 
agosto por medida provisória 
(MP). Segundo técnicos da pasta, 
está sendo avaliada a possibilida-
de de não incluir no texto a fonte 
de custeio, apenas o formato da 

nova política social e dos progra-
mas que ela vai incorporar.

O reajuste de 50% no tíquete 
médio do Bolsa Família, hoje em 
torno de R$ 190, também só deve 
ser fixado depois.

Estimativas do Ministério da 
Cidadania apontam que o novo 
programa custará cerca de R$ 53 
bilhões em 2022 — o que repre-
sentaria um acréscimo de R$ 18 
bilhões em relação ao orçamento 
do Bolsa Família deste ano. O va-
lor seria suficiente para ampliar o 
número de famílias atendidas de 
14,6 milhões para 17 milhões.

A expectativa da equipe eco-
nômica é que haverá margem no 
Orçamento para ampliação de 
gastos entre R$ 25 bilhões e R$ 30 
bilhões, mas a verba será disputa-
da entre os Ministérios.

Por outro lado, a área econômica 
aposta na aprovação da reforma tri-
butária e já deixou claro que preten-
de destinar parte dos ganhos com a 
taxação de dividendos para finan-
ciar o programa. Diante da indefini-
ção, ganha força a proposta de adiar 
a discussão sobre os recursos para o 
novo programa.

Organização Mundial da Saúde alerta para risco de perder avanços na luta contra a Covid-19 

Foto: Christopher Black
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a d v o g a d o 
criminalista 
Antonio Car-
los de Almei-
da Castro, o 
Kakay, disse 
nesta sex-
ta-feira que 
não cabe a 
ele nem à 
d e p u t a d a 

federal Joice Hasselmann (PSL-SP) 
investigar as agressões sofridas 
pela parlamentar. O advogado foi 
contratado por Hasselmann para 
acompanhar o caso, conforme no-
ticiou o colunista Lauro Jardim.

A agressão contra a deputada 
aconteceu na noite do dia 17 de ju-
lho. Ela afirma assistia à uma série 
em seu apartamento funcional, 
em Brasília, quando teve um lapso 
de memória. Ela acordou no dia se-
guinte sobre uma poça de sangue, 

O
sem se lembrar o que tinha acon-
tecido. Hasselmann sofreu cinco 
fraturas na face e uma na coluna.

Inicialmente, a parlamentar dis-
se que foi vítima de um ataque e, à 
Polícia Legislativa e ao Ministério 
Público, apontou "duas pessoas 
suspeitas", que preferiu não nomi-
nar e disse apenas que um deles 
seria um parlamentar.

Kakay, por sua vez, afirmou que 
quer “baixar a bola e deixar que a 
polícia atue” no caso.

— Não quero ser um advogado 
atuante na investigação. Não cabe 
ao advogado fazer a investigação, 
e nem à Joice. É claro que ela, 
como vítima e indignada, as vezes 
toma uma série de atitudes, é nor-
mal. Mas o que eu quero é exata-
mente isso, baixar a bola e deixar 
que a polícia atue — disse.

Em nota, o criminalista tam-
bém apontou um recuo nas 

Contratado por Joice Hasselmann, 
Kakay diz que investigação sobre 
agressão não cabe a ele nem à deputada

O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay 

acusações feitas por Hassel-
mann sobre o caso:

“A deputada já foi ouvida. 
Esclareceu que, embora tenha 
vários desafetos em função 
da sua postura política, e de 
ter sérias dúvidas se as graves 
e múltiplas lesões foram real-
mente fruto de uma queda, ela 
explicitou que não seria levia-
na em apontar absolutamente 
nenhum suspeito”.

Kakay, que está em Nova 
York, foi procurado pela própria 
Hasselmann, com quem ele tem 
já uma relação antiga. O advoga-
do afirmou que, além da depu-
tada, já conversou com o presi-
dente Arthur Lira (PP-AL) sobre 
o caso e disse ter total confiança 
na Polícia Legislativa.

A agressão também é investi-
gada pela Polícia Civil do Distrito 
Federal, que informou que o in-

quérito sobre o caso ainda não foi 
concluído. Segundo a coluna do 
Lauro Jardim, o resultado do exa-
me de corpo delito do marido da 
parlamentar, Daniel França, sairia 
nesta sexta-feira. O exame foi feito 
dez dias depois do ataque.

O criminalista já foi advogado 
de políticos como Ciro Nogueira, 
José Sarney, Edson Lobão, Mar-
coni Perillo, Paulo Maluf, José Dir-
ceu, entre outros.

Após o incêndio que atingiu 
um galpão da Cinemateca Brasi-
leira na noite desta quinta-feira, 
em São Paulo, o secretário es-
pecial de Cultura, Mario Frias, 
publicou nas redes sociais que 
o incidente é culpa do Partido 
dos Trabalhadores. Em resposta 
a um tuíte do deputado federal 
Paulo Pimenta (PT-RS), Frias 
afirmou que “o estado que rece-
bemos a Cinemateca é uma das 
heranças malditas do governo 
apocalíptico do petismo”.

“O estado que recebemos a 
Cinemateca é uma das heranças 
malditas do governo apocalíp-
tico do petismo, que destruiu 
todo o estado para rapinar o di-
nheiro público e sustentar uma 
imensa quadrilha de corrupção 
e sujeira criminosa. Não tives-
sem feito isto, teríamos verba 
para criar mil novas Cinemate-
cas”, afirmou o secretário.

A resposta deu início a uma 
série de acusações entre os dois 
nas redes sociais que, em segui-
da, contou com a participação 
do ministro do Turismo, Gilson 
Machado. Paulo Pimenta cha-
mou Frias de “imbecil” por cul-
par os governos da era PT pelo 
incêndio e atacou o secretário 
especial de Cultura.

“O imbecil do Mário Firas resol-
veu me responder afirmando que 
o incêndio na Cinemateca é culpa 
do Lula!! Além de incompetente-
mente, covarde e patético, o boba-
lhão acha que está representando. 
Vai te dar o respeito seu lambe bo-
tas de miliciano!!”, provocou.

Mario Frias rebateu mais uma 
vez, e levantou acusações de en-
volvimento do deputado federal 
em esquemas de corrupção com 
empreiteiras investigadas pela Ope-
ração Lava-Jato. Neste momento, 
Gilson Machado fez coro ao colega e 
questionou “Quantas Cinematecas 
seriam criadas com os bilhões que 
foram judicialmente devolvidos no 
Mensalão e na Lava Jato?”. Ele ainda 
provocou indiretamente o ex-presi-
dente Lula, e disse que o “bolsona-
rismo não tem ex-presidiário”.

Em outra publicação, Pimen-
ta voltou a chamar Frias de “im-

becil” e se defendeu das acusa-
ções feitas por ele e Machado. 
O parlamentar ainda afirmou 
que o futuro do secretário será 
“bangu 8 com teus ‘parça’, ir-
mãos metralhas milicianos.”

A Cinemateca Brasileira já 
enfrentou quatro incêndios. O 
mais recente, em fevereiro de 
2016, destruiu definitivamente 
270 títulos e outras 461 obras 
que tinham cópias de segu-
rança. Em fevereiro de 2020, o 
local já havia sofrido com um 
alagamento, e na época, espe-
cialistas já alertaram para o risco 
iminente de um incidente mais 
grave, devido à má conservação 
do local, que abrigava material 
secundário do acervo, como 
mobiliário, fotografias, livros e 
folhetos. Ainda assim, durante o 
alagamento a água danificou 113 
mil cópias de DVDs.

Alexandre de Moraes determina que PF retome investigações 
de inquérito sobre interferência de Bolsonaro

Após incêndio na Cinemateca, Mario Frias culpa PT 
e troca acusações com Paulo Pimenta no Twitter

O ministro Alexandre de Mo-
raes, do Supremo Tribunal Fede-
ral, determinou nesta sexta-feira 
que a Polícia Federal retome as 
investigações do inquérito que 
apura se o presidente Jair Bolso-
naro tentou interferir na autono-
mia da Polícia Federal.

"Considerada a prorrogação 
de prazo para o término do pre-
sente inquérito, por mais 90 (no-
venta) dias, contados a partir do 
dia 27/7/2021 e a necessidade de 
realização de diligências penden-
tes para o prosseguimento das 
investigações, não se justifica a 
manutenção da suspensão da tra-
mitação determinada pelo então 
relator em exercício, Min. MARCO 
AURÉLIO, em 17/9/2020", disse o 
ministro no despacho.

Por isso, Moraes determinou 
a imediata retomada da regular 
tramitação do inquérito, indepen-
dentemente do julgamento do 
recurso de Bolsonaro sobre o for-
mato do depoimento que prestará 
à PF — se por escrito ou presencial-
mente. O julgamento do recurso 
apresentado pela Advocacia-Geral 
da União, está marcado para o pró-
ximo dia 29 de setembro.

A AGU defende que o pre-
sidente tem a prerrogativa de 
prestar depoimento por escrito. 
O antigo relator do caso, ministro 
Celso de Mello, porém, já havia 
votado a favor do depoimento 
presencial de Bolsonaro.

Foto: Reprodução

Foto: Jorge William

Mário Frias 

Alexandre de Moraes, ministro do STF 

Bolsonaro tem direito a não 
prestar depoimento, mas deci-
sões anteriores dos ministros 
Celso de Mello e Alexandre de 
Moraes determinaram que, caso 
ocorra, a oitiva tem de ser pre-
sencial. Em novembro, o presi-
dente afirmou ao STF abrir mão 
do seu depoimento caso ele não 
aconteça por escrito. Moraes as-
sumiu a relatoria do caso após a 
aposentadoria de Celso de Mello.

Relembre o caso
Em abril de 2020, quando dei-

xou o cargo, o ex-ministro da Jus-
tiça e Segurança Pública Sergio 
Moro disse que Bolsonaro interfe-
riu na PF ao demitir o então dire-
tor-geral da corporação, Mauricio 
Valeixo, indicado pelo ex-ministro. 
O presidente nega ter interferido 
na Polícia Federal.

O ex-ministro chegou a relatar a 
conversa que teve com Bolsonaro 
sobre a demissão do diretor, e dis-
se que o presidente deixou claro 
que gostaria de fazer uma interfe-
rência política no órgão.
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ma equipe 
da perícia foi 
acionada, na 
manhã desta 
sexta-feira, 
para exami-
nar restos de 
uma ossada 
encontrados 
dentro de um 
saco plástico, 

que foi retirado do Rio Botas, na 
Baixada Fluminense, pelos bom-
beiros. De acordo com o perito 
Artur Couto, trata-se de pedaços 
de uma coluna além de fios se-
melhantes a cabelo. O material 
foi recolhido para ser analisado 
em um laboratório da Polícia Ci-
vil. Ainda não se sabe se são res-
tos humanos ou de animal.

— Foram encontrados alguns 
ossos e a gente não sabe precisar 
quais partes eles representam. 
Vamos para a análise para saber 
se é material humano. Encon-
tramos também alguns fios que 
podem ser de cabelo. A gente 
vai fazer uma comparação com 

U
o DNA da família das crianças 
e também com o que tiver de 
material dos meninos — disse o 
perito Arthur Couto.

Policiais da Delegacia de Ho-
micídios da Baixada Fluminen-
se ( DHBF) e mergulhadores e 
outros profissionais do Corpo 
de Bombeiros realizaram a par-
tir de 10h buscas pelos corpos 
dos três meninos desaparecidos 
desde dezembro do ano passa-
do. A operação começou pelo 
Rio Botas, no trecho entre os 
bairros São Bernardo e Recan-
tus, e foi finalizada às 12h30m. 
Policiais e bombeiros decidiram 
não estender as buscas até o 
Bairro Amapá, próximo ao Arco 
Metropolitano, na divisa entre 
os municípios de Belford Roxo e 
Duque de Caxias.

Os bombeiros usam uma ga-
rateia para vasculhar o fundo 
Rio Botas. É uma ferramenta 
em forma de âncora que traz o 
que está no fundo. O local foi 
apontado por uma testemunha 
que denunciou o envolvimento 

Polícia acha restos mortais em rio 
na Baixada onde mergulhadores 
buscam corpos de meninos 

do próprio irmão no sumiço das 
crianças como sendo o ponto 
onde teriam sido jogados os sa-
cos com os corpos. O suspeito 
foi localizado pela polícia. Ele 
prestou depoimento e negou o 
crime. Mas, confirmou ter joga-
do sacos que foram entregues 
por traficantes embaixo da Ponte 
de Ferrro 38. O delegado Uriel Al-
cântara, da DHBF, pediu a prisão 
dele, mas a Justiça não a deferiu, 
e ele continua em liberdade.

De acordo com a denúncia 
feita pelo o irmão do suspeito, os 
meninos que desapareceram no 
dia 27 de dezembro teriam sido 
espancados e mortos a mando 

do traficante José Carlos dos Pra-
zeres Silva, o Piranha, que tem 
a prisão decretada por tráfico. 
O motivo do crime, segundo o 
denunciante, seria que uma das 
crianças estaria envolvida no fur-
to de uma gaiola de passarinho.

No depoimento prestado pelo 
suspeito, ouvido na DHBF, nesta 
quarta-feira, ele afirma que não 
sabia o que havia no interior dos 
sacos que foram jogados no rio, 
próximo à Estrada Manoel de Sá.

Lucas Matheus, de 9 anos, 
Alexandre Silva, de 11 e Fernan-
do Henrique, de 12, sumiram no 
dia 27 de dezembro. Eles foram 
vistos pela última vez em uma 

feira do Bairro Areia Branca, 
também em Belford Roxo. Mo-
radores do Morro do Castelar, 
localidade que tem o comércio 
de drogas controlado pelo trafi-
cante Piranha, os meninos ainda 
foram flagrados por uma câmera 
de segurança quando estavam a 
caminho da feira.

Pelo menos duas testemu-
nhas também afirmaram, ao 
prestar depoimento na DHBF, te-
rem os visto os garotos no local. 
A polícia trabalha com a hipóte-
se de que os meninos tenham 
desaparecido logo após sairem 
da feira ou nas proximidades da 
comunidade em que moravam.

Mães de três meninos desa-
parecidos desde 27 de dezem-
bro, e a avó de dois deles, não 
acompanharam o trabalho de 
buscas por corpos das crianças 
que teriam sido jogadas dentro 
de sacos, em um trecho do Rio 
Botas, entre os Bairros de São 
Bernardo e Recantus, em Bel-
ford Roxo, na Baixada Flumi-
nense. Depois de duas horas e 
meia, parte de uma ossada, que 
não se sabe ser humana ou ani-
mal, foi encontrada e enviada 
para exames em um laborató-
rio da Policia Civil.

Segundo a defensora pública 
Gislaine Kepe, do Núcleo de Di-
reitos Humanos da Defensoria 
Publica, as famílias optaram por 
não acompanhar às buscas por 
corpos das crianças, nesta sexta-
-feira, por acreditar que elas ain-
da estejam vivas. Bombeiros e 
policiais da Delegacia de Homi-
cídios da Baixada Fluminense 
(DHBF) vasculharam o Rio Bo-
tas depois que uma testemunha 
apontou o irmão como sendo 
o responsável por jogar no rio 
sacos entregues por traficantes, 
onde estariam os três meninos.

—As famílias não quiseram 
acompanhar porque estão resis-
tentes em acreditar que esta possa 
ser a finalização da investigação 
deste caso, assim como nós da 
Defensoria Pública e da Ordem 
dos Advogados do Brasil (Belford 
Roxo) — disse Gislaine Kepe.

Na noite desta quinta-feira, 
Silvia Regina, avó de dois dos três 
meninos desaparecidos já havia 
demonstrado incredulidade sobre 
a nova vesão apresentada pela tes-
temunha sobre o que teria aconte-
cido com as três crianças.

— Como que uma pessoa pega 
três corpos em sacos sem saber do 
que se trata? Criança pesa, ainda 
mais três. E os corpos não subiram 

depois, ninguém viu? É um relato 
muito estranho, parece inventado. 
Estão tentando despistar a polícia 
— disse Silvia Regina ao GLOBO, 
antes de continuar:

— Para mim, ele estão vivos. 
Isso é história pra boi dormir.

Durante as buscas feitas por 
bombeiros e policiais foram 
encontrados fios emelhantes a 
cabelo e pedaços de uma colu-
na e de uma costela. Os ossos 
serão analisados no Laboratório 
da Policial Civil. Caso a análise 
preliminar aponte tratar-se de 
material humano, os restos serão 
confrontados por exame de DNA 
com amostras cedidas pela famí-
lia dos três garotos.

Famílias não acompanharam buscas por corpos por 
acreditar que meninos estão vivos, diz defensora pública

Policiais da 17ª DP (São Cristó-
vão) prenderam em flagrante, na 
manhã desta sexta-feira, 18 cam-
bistas acusados de vender irregu-
larmente ingressos no entorno do 
BioParque, na Zona Norte do Rio. 
Investigações da distrital mostra-
ram que os suspeitos adquiriam 
boa parte dos tíquetes com ante-
cedência, forçando os visitantes a 
comprarem entradas com valores 
superiores aos dos ofertados pelo 
site oficial do espaço. Durante cer-
ca de um mês, agentes atuaram 
infiltrados, gravando imagens da 
atuação dos criminosos.

De acordo com o delegado 
Márcio Esteves, titular da 17ª 
DP, parte dos presos já possuía 
diversas anotações criminais, 
inclusive pela prática do mes-
mo crime. Agora, o inquérito vai 
apurar a forma como os ingres-
sos eram adquiridos por eles:

— A venda de ingressos por 
cambistas traz sérios prejuízos 
a sociedade, que tem seu direito 
ao lazer restringido pela ação cri-
minosa desses elementos — ob-
servou o delegado.

Há 20 dias, foi mostrado que 
ingressos do BioParque, vendidos 
a R$ 40, a inteira, e a R$ 20, a meia-

Lucas, Alexandre e Fernando Henrique desapareceram dia 27 de dezembro

Foto: Reprodução

Policiais e bombeiros vasculharam o Rio Botas

-entrada, no site oficial, eram arre-
matados com antecedência pelos 
cambistas, que chegavam a reven-
dê-los por até R$ 50. A reportagem 
flagrou três homens vendendo os 
tíquetes. Na ocasião, ao desembar-
car no local, a equipe foi imediata-
mente abordada por um deles.

O homem, que se identificou 
como Valmir, agia sem qualquer 
discrição, mesmo diante de guar-
das municipais: “Ingresso? Comi-
go é mais barato!” Em seguida, 
explicou que, para dias de sema-
na, vendia as entradas por R$ 30, 
sem informar se era inteira ou 
meia, já que o bilhete é identifica-
do por QR Code. Já para o sábado 
seguinte, faria por R$ 50. No site 
do BioParque, o valor é igual para 
qualquer dia da semana.

“Como a procura é maior e fica 
mais difícil de conseguir (o bilhe-
te), eu faço para você por R$ 50 
para esse sábado”, disse o cam-
bista, que rechaçou a possibilida-
de de o comprador ser barrado, 
sem informar se os bilhetes re-
vendidos por ele eram meia-en-
trada, inteira ou gratuidade. Ou-
tro cambista disse a uma família 
que aceitava pagamento por PIX, 
dinheiro ou cartão.

Polícia prende em flagrante 18 cambistas que vendiam 
irregularmente ingressos no entorno do BioParque

Foto: Gabriel de Paiva
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O
Banco de 
A l i m e n t o s 
de Mesquita 
entregou 24 
t o n e l a d a s 
de produtos 
para pessoas 
em situação 
de vulnera-
bilidade so-
cial em 2021. 

E isso só entre janeiro e junho 
deste ano, já que os dados estão 
no balanço semestral da equi-
pe. Assim, centenas de crianças, 
adolescentes, adultos e idosos de 
abrigos, famílias atendidas nos 
Centros de Referência de Assis-
tência Social (CRAS) e por outras 
instituições foram beneficiadas. 
As doações são fruto de parcerias 
realizadas com o PAA-CEASA, 
Cristal e mercados locais, além 
de uma parte entregue também 
pela Agroindústria de Mesquita.

Do início de janeiro ao fim de 
junho último, 24 toneladas de 
produtos alimentícios foram re-
cebidas pelo Banco de Alimentos 
de Mesquita. No entanto, nem 
todos estão próprios para o con-
sumo quando chegam à cidade.

“Os alimentos passam por 
uma triagem e nem tudo pode 
ser aproveitado. Assim, eles são 
separados, higienizados e corta-
dos, para serem doados em con-
dições próprias para o consumo, 
ajudando, assim, a alimentar e a 
nutrir a população mesquiten-

se”, explica a coordenadora e nu-
tricionista do Banco de Alimen-
tos de Mesquita, Karine Lahanna.

Subsecretaria de Assistência 
Social de Mesquita, Érika Rangel 
avalia como fundamental o papel 
do Banco de Alimentos na ques-
tão da segurança alimentar no 
município. “Em função da pan-
demia, essa carência alimentar e 
nutricional aumentou muito. Ter 
na cidade um equipamento que 
se preocupa com essa questão é 
essencial para conter esse risco 
que a pandemia acabou agravan-
do”, defende.

Agroindústria de Mesquita
Parte dos alimentos recebi-

dos pelo Banco de Alimentos 
é fornecida também pela agri-
cultura familiar de Mesquita. 

Isso porque a Cooperativa dos 
Produtores Agropecuários de 
Mesquita (COOPAMESQ) foi 
contemplada em dois editais 
do Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA), pela Compa-
nhia Nacional de Abastecimento 
(CONAB). Entre os produtos que 
são enviados estão sete tipos de 
polpas: goiaba, manga, acerola, 
abacaxi, seriguela, jabuticaba e 
maracujá. Além disso, banana, 
aipim, quiabo e outras frutas e 
legumes são entregues.

Para o presidente da coope-
rativa dos agricultores, William 
Sampaio, essa parceria fortalece 
ambos os lados. “É muito bom 
saber que podemos ajudar essas 
pessoas com o nosso trabalho. E, 
assim, ofertamos alimentos mais 
saudáveis para elas”, valoriza.

O teste do pezinho é um 
exame rápido que tem a 
f inalidade de diagnosticar 
e  impedir  o desenvolv i-
mento de doenças gené-
ticas ou metabólicas que 
possam comprometer a 
v ida da criança.  Com este 
exame é possível  detec-
tar  cerca de 50 doenças.  O 
importante é  que a  coleta 
do sangue deve ser  efetua-
da entre o 3º e  o 5º dia de 
v ida do bebê.  B elford Roxo 
faz mensalmente cerca de 
300 coletas.  Normalmen-
te,  o  horário do teste é  de 
8h às 11h,  de segunda a 
quinta-feira.

O teste é feito a partir 
do sangue coletado do cal-

canhar do bebê e permite 
identificar diversas graves 
como: o hipotireoidismo 
congênito (glândula tire-
óide do recém-nascido não 
é capaz de produzir quan-
tidades adequadas de hor-
mônios),  a fenilcetonúria 
(doença do metabolismo) e 
as hemoglobinopatias (do-
enças que afetam o sangue 
– traço falcêmico e doença 
falciforme).

O secretário municipal 
de Saúde, Christian Vieira, 
destacou a importância de 
se fazer o teste do pezinho 
para que se consiga de-
tectar prováveis doenças. 
“ Temos seis policlínicas 
oferecendo o ser viço para 

facilitar a vida das mães 
que procuram pelo exame. 
É fundamental que o teste 
seja feito para preser var-
mos a saúde da criança”, 
concluiu o secretário.

Veja as unidades que fa-
zem o teste do pezinho:

 Policlínica Parque Amo-
rim (segunda e terça-feira)

Policlínica Neuza Brizo-
la (quarta e quinta-feira)

Policlínica Nova Aurora 
(quarta-feira)

Policlínica Heliópolis 
(quinta-feira)

Policlínica Santa Maria 
(terça e quinta-feira)

Policlínica Parque São 
José (terça-feira)

Banco de Alimentos de Mesquita: 
mais de 24 mil toneladas em 2021

Belford Roxo disponibiliza seis
policlínicas para o teste do pezinho

É o que aponta balanço semestral realizado pela Subsecretaria Municipal de Assistência Social

Foto: Divulgação

Os dados divulgados pelo Banco Central 
indicam que em junho de 2021 a taxa média 

de juros permaneceu estável

taxa média de ju-

Aros das operações 
contratadas em ju-

nho deste ano permaneceu 
estável no mês em 19,9% 
ao ano, com aumento de 
0,4 ponto percentual em 
doze meses. Os dados são 
das Estatísticas Monetári-
as e de Crédito, divulgadas 
no último dia 28, pelo Ban-
co Central (BC).

Para as famílias, a taxa 
média de juros no crédito 
livre está em 39,9% ao 
ano, mesmo índice regis-
trado em maio. Na compa-
ração em 12 meses, houve 
redução de 1,5 pontos per-
centuais nessa taxa. Nas 
contratações com empre-
sas, a taxa livre alcançou 
14,5% ao ano em junho, 
variação negativa de 0,1 
ponto percentual em rela-
ção ao mês anterior. Em 
12 meses, houve aumento 
de 1,5 pontos percentuais 
nos juros às empresas.

A queda dos juros ban-
cários médios ocorre mes-
mo em momento de au-

mento da taxa básica de ju-
ros da economia. Depois 
de chegar ao menor nível 
da história no mês de agos-
to do ano passado, em 2% 
ao ano, a taxa Selic come-
çou a subir somente em 
março deste ano, quando 
avançou para 2,75% ao 
ano e, no início de maio, 
foi elevada para 3,5% ao 
ano. Em junho, subiu para 
4,25% ao ano.

No mês, a taxa do che-
que especial para as pesso-
as físicas subiu 2,7 pontos 
percentuais, chegando a 
125,6% ao ano em junho.

        A partir de março deste
        ano, conseguimos
acompanhar a ligeira subida
da taxa Selic. Nesse cenário
de pandemia em que ainda
estamos essa é uma boa
notícia já que com o 
aumento dessa taxa, os
preços tendem a abaixar ou
ficar estáveis, como uma 
consequência do controle
da inflação que atualmente
têm previsões de alta.»

Em Junho Taxa Média de Juros
Permanece Estável

Textos: Agência Brasil l BEATRIZ RIBEIRO
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e s p e t á c u l o 
'Precisa-se de 
Velhos Palha-
ços' vai pegar a 
estrada. Ganha-
dora do edital 
CCR Dutra, via 
Lei de Incenti-
vo à Cultura, a 
peça começa 
seu itinerário 

em cidades da Baixada onde a 
rodovia Presidente Dutra passa. 
A primeira apresentação será em 
Mesquita, dia 13 de agosto, se-
guirá para Nova Iguaçu, dia 20, 
irá ao Rio, dia 24 e voltará para 
a região, aportando em Queima-
dos dia 27. A entrada é gratuita.

Todas as 11 apresentações, 
que incluem municípios do Sul 
Fluminense e da Região dos La-
gos, seguirão protocolos de saú-
de, adotando as recomendações 
das autoridades, além de respei-
tar o distanciamento social. Os 
ingressos serão disponibilizados 
uma hora antes do espetáculo. 
E a programação completa de 
cada cidade poderá ser acom-
panhada pelas redes sociais dos 
Velhos Palhaços e, no folder de 
divulgação do espetáculo, ao 
baixar o código QR.

O espetáculo
Com texto de Matei Visniec, 

direção de Anderson Marques, 
tradução e adaptação de Pedro 
Sette Câmara, a peça retrata o 
reencontro, depois de trinta 
anos, de três palhaços numa 

O
sala onde aguardam uma en-
trevista de emprego. 

São palhaços, mas também 
homens cheios de angústias, 
lembranças e histórias para 
contar. Uma mistura de dra-
ma e comédia. Encenada por 
Fábio Mateus, Felipe Villela e 
Johnny Rocha, do grupo igua-
çuano Velhos Amigos.

“Esta é uma remontagem 
da peça do romeno Matei Vis-
niec, originalmente chamada 
de “Um Trabalhinho para Ve-
lhos Palhaços”, lembrou o ator 
Fábio Mateus. “Foi um desafio 
que assumimos com muito 
prazer. Trazer o texto de Vis-
niec, que é tão atual, tão pre-
sente no dia a dia do brasileiro, 
para o palco”, explicou o dire-
tor Anderson Marques.

“O trabalho corporal é fun-
damental porque representa-
mos homens mais velhos que 
também são palhaços. Houve 
necessidade de uma grande 
preparação e concentração”, 
salienta Johnny Rocha. “Quem 
vai ficar com a vaga? Ou me-
lhor, vale tudo para conseguir 
o que se deseja? ”, pergunta o 
ator Felipe Villela.

Festivais e premiações
Há cinco anos os atores Fábio 

Mateus, Felipe Villela e Johnny 
Rocha decidiram estudar o tex-
to de Matei Visniec e montar o 
espetáculo, estreando no SESC 
São João de Meriti. Ao longo des-
se período, venceram editais de 

Espetáculo 'Precisa-se de Velhos 
Palhaços' estreia circuito

Iniciando a temporada em Mesquita, a peça aborda questões como amizade e competitividade

ocupação e fizeram apresenta-
ções no Teatro Gláucio Gill, em 
Copacabana, e no Teatro Café 
Pequeno, no Leblon.

Participaram do Festival 
Cenáculo, da 17ª edição do 
Festival EncontrArte de te-
atro e, no Festival Nacional 
de Passo, em Minas Gerais, 
receberam sete indicações e 
três premiações: melhor ator 
(Johnny Rocha), melhor es-
petáculo – escolhido pelo júri 
popular e melhor montagem.

Ficha Técnica
Texto: Matei Visniec
Direção: Anderson Marques
Elenco: Fábio Mateus, Felipe Vil-
lela e Johnny Rocha
Tradução/ Adaptação: Pedro 
Sette – Câmara
Figurino: Grupo Velhos Amigos
Figurino: Tiago Costa
Iluminação: Pablo Rodrigues

Serviço
‘Precisa-se de Velhos Palhaços’

Local: Cidades de Mesquita, 
Nova Iguaçu, Queimados, Rio 
de Janeiro, Angra dos Reis, Vol-
ta Redonda, Rio Bonito, Cabo 
Frio, Saquarema, Rio das Os-
tras e Araruama.   

Abertura em Mesquita
Dia: 13 de agosto, no Teatro da 
praça PEC, em Mesquita, às 
19h30  
Endereço: Rua Cesário, 659, San-
to Elias
Capacidade: 50 pessoas
Classificação Indicativa: 10 anos
Ingresso: Grátis 
Duração: 50 minutos

Nova Iguaçu
Dia: 19 de agosto, no auditório do 
Centro Social São Vicente, às 18h
Endereço: Av. Governador Porte-
la, 382, Centro, Nova Iguaçu
Capacidade: 70  pessoas
Classificação Indicativa: 10 anos
Ingresso: Grátis 
Duração: 50 minutos
Rio de Janeiro

Teatro Cândido Mendes
Dia: 24 de agosto, no Teatro Cân-
dido Mendes, 20h
Endereço: Rua Joana Angélica, 
63, Ipanema
Capacidade: 70 pessoas
Classificação Indicativa: 10 anos
Ingresso: Grátis 
Duração: 50 minutos

Queimados
Dia: 27 de agosto, no Horto Mu-
nicipal de Queimados, às 17h

Endereço: Rua Francisco Gabriel 
Neto, 2298, Vila Camarim

Capacidade: 200 pessoas (área 
livre)
Classificação Indicativa: 10 anos
Ingresso: Grátis 
Duração: 50 minutos
Endereço das apresentações: Ve-
rificar em instagram @velhospa-
lhacos  
Horários das apresentações: Ve-
rificar em instagram  @velhos-
palhacos .

Fotos: Danilo SergioCulturando 
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F l a m e n g o 
encaminhou 
nesta sexta-
-feira a venda 
de Rodrigo 
Muniz ao 
Fulham, da 
s e g u n d a 
divisão da 
Inglaterra. A 

diretoria aguarda apenas a ofi-
cialização da oferta para finalizar 
detalhes da transação.

O clube inglês vai pagar 8 mi-
lhões de euros (cerca de R$ 48 
milhões na cotação atual), e o 
Flamengo ainda manterá 20% 
de uma futura venda. 

Marcos Braz e Bruno Spin-
del se reuniram ao longo da 
semana com representantes 
de Muniz e de clubes ingleses 
interessados no atacante. O Mi-
ddlesbrough também fez pro-
posta, que inicialmente agra-
dou mais ao Flamengo, que 
manteria um percentual maior 
de uma futura venda.

Entretanto, os agentes de Mu-
niz preferiram o Fulham, tanto 
pela parte financeira quanto pelo 
projeto apresentado pelo clube 
londrino. A oferta do Fulham tam-
bém atingiu os valores pedidos 
pelo Flamengo.

Muniz foi relacionado para 
a partida do Flamengo contra o 
ABC, na quinta-feira, mas não 
entrou em campo. Na atual tem-
porada, marcou 9 gols em 25 par-
tidas pelo clube.

O
Flamengo encaminha venda Flamengo encaminha venda 
de Rodrigo Muniz para o de Rodrigo Muniz para o 
Fulham, da InglaterraFulham, da Inglaterra

Rodrigo Muniz comemora gol em Flamengo x Bragantino
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