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'Passaporte da vacina' no Rio: confira
os locais onde será exigido o certificado
e os documentos necessários

A

partir
da
próxima
quarta-feira, dia 1º de
setembro,
será preciso comprovar ter se
vacinado
contra a Covid-19 para
frequentar estabelecimentos
e locais de uso coletivo na
cidade do Rio. A decisão da
prefeitura foi publicada nesta
sexta-feira no Diário Oficial do
município. O público deverá
apresentar um dos comprovantes para poder acessar e
permanecer em espaços como
cinemas, teatros e academias.
A vacinação a ser comprovada corresponderá a primeira dose, segunda dose ou dose
única, variando de acordo
com a idade da pessoa e a respectiva data de imunização
estipulada no cronograma da
cidade. Confira as regras e os
documentos válidos do "passaporte da vacina".
Os locais que passarão
a exigir o comprovante de
vacinação a partir de 1º de
setembro são:
academias de ginástica,
piscinas, centros de treina-

mento e de condicionamento
físico e clubes sociais
vilas olímpicas, estádios e
ginásios esportivos
cinemas, teatros, salas de
concerto, salões de jogos, circos, recreação infantil e pistas
de patinação
atividades de entretenimento, exceto quando expressamente vedadas
locais de visitação turísticas, museus, galerias e exposições de arte, aquário, parques de diversões, parques
temáticos, parques aquáticos,
apresentações e drive-in
conferências, convenções
e feiras comerciais
Quem perdeu a data da
segunda dose não poderá entrar nesses estabelecimentos,
mesmo que tenha tomado a
primeira dose. A prefeitura
vai disponibilizar um calendário a ser usado por gestores
desses estabelecimentos a
partir de 1° de setembro. Ele
conterá as datas de primeira
e segunda doses conforme a
idade do visitante do local.
Se a pessoa estiver com alguma delas atrasada (de acordo com o prazo estabelecido
pelo fabricante da vacina), ela
não poderá entrar no estabelecimento.
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TEL: 3589- 5684
96445-2041
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CNPJ: 18.504.042/0001-25
Av. Graça Aranha, nº 206, sala 301

Prefeitura do Rio faz exigência para motivar vacinação contra a Covid-19

Documentos a serem
apresentados:
documento de identidade
com foto
certificado de vacinas digital, disponível na plataforma
do Sistema Único de Saúde Conecte SUS (veja aqui o passo a passo para o acesso)
comprovante ou caderneta
ou cartão de vacinação no formato impresso em papel timbrado, emitido no momento
da vacinação em um dos postos de saúde
Como o prefeito Eduardo
Paes explicou durante a co-

letiva do 34º boletim epidemiológico, nesta manhã, o
município conta com a cooperação dos estabelecimentos para a fiscalização e a
adoção da medida. De acordo com o decreto, os responsáveis pelos espaços inclusos na nova lista devem:
controlar a entrada de cada
indivíduo nas suas dependências, mediante apresentação
de comprovante vacinal juntamente com documento de
identidade com foto
evitar aglomerações no
acesso às suas dependências
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continuar a seguir as regras
previstas nas medidas de restrição em vigor no momento de
acordo com o tipo de estabelecimento, como distanciamento
social e capacidade de ocupação
Outros dois decretos também publicados nesta sexta-feira estabelecem a mesma
obrigatoriedade. O morador
do Rio deverá estar com a vacinação contra a Covid-19 em
dia para poder realizar cirurgias eletivas não emergenciais
e para receber o auxílio financeiro por meio do Cartão Família Carioca.
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Bandeira tarifária
da conta de luz terá
alta de até 58%

A

bandeira tarifária, uma
sobretaxa
que é acionada
nas
contas
de
luz quando
o custo da
geração de
energia aumenta, irá subir de R$ 9,49
para um valor entre R$ 14 e
R$ 15, a partir de setembro. A
decisão da Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel)
será informada no máximo
até a próxima sexta-feira.
Será um aumento, portanto,
entre 50% e 58%.
O valor será cobrado da
bandeira vermelha 2, o patamar mais alto desse sistema
(que tem ainda as cores verde,
amarela e vermelha 1). A taxa é
cobrada a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

O valor atual está em vigor desde julho, quando
houve um aumento de 52%,
mas o custo da geração de
energia disparou, exigindo o
novo aumento.
O assunto foi discutido
numa reunião com diversos
representantes do governo
nesta semana. De acordo com
participantes dessa reunião, o
Ministério de Minas e Energia
sugeriu subir o valor da bandeira para R$ 24, o que seria
mais que o dobro de aumento,
por um período de três meses.
Prevaleceu, porém, a proposta do Ministério da Economia, de cobrar uma taxa entre
R$ 14 e R$ 15 por um período
maior, possivelmente de seis
meses. Será um período para
recuperar os reservatórios
após o início do período úmido, no fim do ano.
Nesta quinta-feira, o minis-

O lago da Hidreletrica de Furnas, em Minas Gerais, que tem menos de 18% de sua capacidade

tro da Economia, Paulo Guedes, mencionou a necessidade
de encher os reservatórios das
hidrelétricas.
A bandeira tarifária é um
adicional cobrado nas contas de luz para cobrir o custo da geração de energia por
termelétricas, o que ocorre
quando o nível dos reservatórios das hidrelétricas está
muito baixo.

Bombeiros evacuam prédio que ameça desabar no
Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio
O Corpo de Bombeiros evacuou, no início da tarde desta
sexta-feira, um prédio que ameaçava desabar no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.
De acordo com a corporação, um
chamado reportando o problema
foi feito às 13h15, por uma pessoa
comunicando que uma das vigas
da construção teria "estourado".
O edifício fica na Rua Oito W,
bem próximo à comunidade do
Terreirão. Homens do quartel do
mesmo bairro dirigiram-se ao local e fizeram o escoramento provisório do prédio, procedimento
concluído às 13h42, logo após a
retirada dos moradores.
Relatos de testemunhas
apontam que pelo menos 30
famílias precisaram deixar suas
casas. Vizinhos contam também que foi ouvido um forte
estrondo pouco antes de os
bombeiros serem acionados.
A Defesa Civil municipal vistoriou o imóvel e informou que, conforme o constatado pelos técnicos,
"houve o rompimento de um dos
24 pilares da construção". O órgão
afirmou ainda que se trata de um
edifício erguido há aproximadamente seis anos, com quatro pavimentos construídos sobre pilotis.

Foto: Reprodução

O local em que fica o prédio evacuado, em imagem de março de 2020

Segundo a Defesa Civil, os
técnicos determinaram a interdição da garagem e deram
início aos serviços de escoramento. "O dono do imóvel
deverá apresentar um responsável técnico para recuperação do pilar e reforço da
estrutura", acrescenta a nota
enviada pela pasta. Os moradores foram autorizados a
retornar a suas casas.
Imagens do Google Street
View, com data de março de
2020, mostram que o local estava parcialmente em obras à
época. São três blocos erguidos nos mesmos moldes, um
ao lado do outro. A construção
teria começado entre 2015 e
2016, mas até hoje não foi con-

cluída, mesmo com pessoas já
utilizando os apartamentos.
Questionada, a Defesa Civil
informou que só a Secretaria
municipal de Desenvolvimento
Econômico, Inovação e Simplificação (SMDEIS) poderia responder sobre a situação documental
do imóvel e se ele estava regularizado ou não. A SMDEIS, por sua
vez, ainda não se manifestou.
Pelo Twitter, o Centro de
Operações da Prefeitura do Rio
(COR) comunicou, pouco depois das 14h, que a Rua Oito W
estava parcialmente interditada
em virtude de "risco de desabamento de imóvel". O Corpo de
Bombeiros e a Polícia Militar
atuavam no local, ainda de acordo com o informado pelo COR.

A região Centro-Sul do Brasil, que concentra as principais
hidrelétricas, passa pela pior
seca dos últimos 91 anos, de
acordo com o governo. Isso faz
o governo acionar muito mais
termelétricas a gás, óleo e carvão. Mais caras (especialmente
as térmicas a óleo e a carvão),
essas usinas funcionam como
um “seguro” para garantir o suprimento de energia.

O custo desse seguro decorrente do acionamento das térmicas é
repassado integralmente aos consumidores de energia elétrica.
A Aneel defende as bandeiras
porque, sem ela, todo o custo extra
seria repassado aos consumidores
apenas no ano seguinte, com valores corrigidos. Ou seja, o consumidor acabava pagando juros, o que
não ocorre com o acionamento
das bandeiras tarifárias.

Ministério da Economia vai contratar
300 profissionais temporários
O Ministério da Economia
vai contratar 300 profissionais em caráter temporário.
Segundo a Portaria 10.351 —
publicada no Diário Oficial da
União desta sexta-feira (dia
27) —, eles vão trabalhar na
centralização dos serviços de
inativos e pensionistas da administração direta e das autarquias e fundações federais.
Além disso, os profissionais vão trabalhar nos
processos de compensação
entre os regimes de Previdência e nas atividades de
natureza administrativa do
Departamento de Centralização de Inativos, Pensionistas
e Órgãos Extintos (Decipex),
do Ministério da Economia.

O Ministério da Economia
vai contratar 300 profissionais em caráter temporário.
Segundo a Portaria 10.351 —
publicada no Diário Oficial da
União desta sexta-feira (dia
27) —, eles vão trabalhar na
centralização dos serviços de
inativos e pensionistas da administração direta e das autarquias e fundações federais.
Além disso, os profissionais vão trabalhar nos
processos de compensação
entre os regimes de Previdência e nas atividades de
natureza administrativa do
Departamento de Centralização de Inativos, Pensionistas
e Órgãos Extintos (Decipex),
do Ministério da Economia.
Foto: Edu Andrade

O Ministério da Economia tem seis meses para divulgar o edital do processo
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Em meio a crise com poderes,
Bolsonaro diz que 'tem que
todo mundo comprar fuzil'

E

m meio a
uma crise
que se arrasta
nos
últimos
dias
com
membros
do Supremo Tribunal Federal
(STF) e do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), o presidente Jair
Bolsonaro (sem partido) subiu o
tom dos ataques e sugeriu que
"todo mundo" tem que comprar
um fuzil. A afirmação foi dada
a apoiadores na manhã desta
sexta-feira, ao ser questionado
se ele iria "parar de brigar dentro
das quatro linhas" da Constituição e "partir para o ringue".
— Tem que todo mundo
comprar fuzil, pô. Povo armado
jamais será escravizado. Eu sei
que custa caro. Daí tem um idiota que diz "ah, tem que comprar
feijão". Cara, se não quer com-

prar fuzil, não enche o saco de
quem quer comprar — declarou.
Ainda durante a conversa, Bolsonaro respondeu que não quer
"interferir" em outros Poderes,
mas afirmou que é "difícil governar desta maneira".
— Tem ferramentas lá dentro
(da Constituição) para ganhar a
guerra. Tem gente que está do
lado de fora. Difícil governar um
país desta maneira. O único dos
Poderes que é vigiado o tempo
todo e cobrado sou eu. O que
acontece para o lado de lá não
tem problema nenhum. Eu não
quero interferir para o lado de lá,
nem vou. Agora, tem que deixar a
gente trabalhar para o lado de cá.
O chefe do Executivo afirmou que o "câncer" chegou à
Corte Eleitoral e que é preciso
colocar um "ponto final". Ao
falar em "câncer", Bolsonaro
fez referência a uma decisão do
corregedor-geral do TSE, Luis
Felipe Salomão, de desmoneti-

O presidente Jair Bolsonaro conversa com a imprensa após deixar hospital em São Paulo

zar páginas que divulgam informações falsas sobre as eleições.
— Não sou machão, não sou o
único certo. Agora, do outro lado
não pode um ou dois caras estragarem a democracia do Brasil.
Começar a prender na base do
canetaço, bloquear redes sociais.
E agora o câncer já foi lá para TSE,
lá tem um cara também que manda desmonetizar as coisas.Tem
que botar um ponto final nisso. E
isso é dentro das quatro linhas (da

Preocupado com atos de 7 de Setembro, governador
do Rio terá reunião com novo secretário da PM
Em meio a hipótese de participação de policiais militares
em atos a favor do presidente
Jair Bolsonaro no feriado de 7
de Setembro, o governador do
Rio, Cláudio Castro, afirmou
que ainda hoje terá uma reunião
com novo comandante da PM
do estado, o coronel Luiz Henrique Marinho Pires, para tratar
da participação de militares da
instituição na manifestação. A
declaração de Castro ocorre em
paralelo a fala de outros governadores, que demonstram preocupação com os policiais militares e atuam para conter danos.
— Eu tenho uma reunião hoje
com o coronel Henrique para falar
sobre isso (o protesto). O Rio de
Janeiro é um estado de paz e as
pessoas, de todos os lados, tem o
direito de protestar. Mas, com certeza, não vamos tolerar violência
em hipótese nenhuma seja de
que lado for. Pedimos a população
e a tropa que, protestar é legítimo,
mas que não haja violência. A
violência será coibida. Mas, se ela
existir, estarmos preparados para
coibi-la — disse Castro.
Por sua vez, o novo secretário
da pasta, se esquivou quando

Foto: Pablo

O senador Flávio Bolsonaro na Solenidade de transmissão de comando da Secretaria de Estado de Polícia Militar

questionado se teme perder o
controle da tropa durante manifestações pró-Bolsonaro. Luiz
Henrique afirmou que “caso haja
manifestação, e se tiver, o policial
que estiver lá estará trabalhando e
fardado”. Ele afirmou que “a Polícia Militar não tem partido”.
— Daqui a pouco vamos tratar
com o governador sobre o tema.
Mas, a Polícia Militar não tem
partido político, ponto. O policial que estiver armado e se tiver
manifestação, ele estará fardado.
Não tem outra opção — rechaçou o secretário explicando que
os agentes de folga não poderão
participar do ato armado.
Ações políticas de integrantes
da ativa são vedadas por lei, o que

levou os chefes dos Executivos
estaduais a redobrarem a atenção
com vistas ao controle das tropas.
O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) compareceu a
solenidade, acompanhado de
outros deputados da base bolsonarista. Uma das cenas que
chamava a atenção de todos
era o desconforto de Cláudio
Castro em estar ao lado do filho do presidente da República,
Jair Bolsonaro (sem partido). O
senador chegou sozinho e ficou
longe de Castro. Apenas no final da solenidade que ambos se
cumprimentaram rapidamente. No discurso, Castro chegou a
chamar o senador de “meu amigo a quem acredito demais”.

Constituição) — disse Bolsonaro,
em conversa com apoiadores no
Palácio da Alvorada.
O tensionamento das relações
entre os demais Poderes com
Bolsonaro não dá sinais de que vá
diminuir. Os ataques do presidente contra o Judiciário ganharam
força durante a discussão sobre a
implementação do voto impresso
no país, defendido por Bolsonaro
e rejeitado no Congresso, há duas
semanas. À época, Bolsonaro deu

inúmeras declarações atacando os
magistrados do STF, em especial
ao ministro Luís Roberto Barros, a
favor do sistema atual de votação.
Em outra frente, o chefe do Executivo ataca o chamado inquérito
das 'fake news', que mira numa
suposta milícia digital suspeita de
disseminar notícias falsas. Recentemente, por ordem do ministro
do STF Alexandre de Moraes,
Bolsonaro passou a condição de
investigado no processo.

Moraes afasta delegado da PF de investigação sobre
suposta interferência de Bolsonaro na corporação
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de
Moraes decidiu afastar o delegado
da Polícia Federal Felipe Leal da
condução do inquérito que apurava suposta tentativa de interferência indevida do presidente Jair
Bolsonaro na corporação.
O delegado havia sido designado
para conduzir a investigação pelo
próprio ministro, em julho. Mas, em
despacho proferido nesta sexta-feira, Moraes apontou que Felipe Leal
determinou a realização de diligências que investigariam atos do atual
diretor-geral da PF Paulo Maiurino e
que, portanto, estariam fora do escopo inicial da investigação.
"Não há, portanto, qualquer
pertinência entre as novas providências referidas e o objeto da
investigação", escreveu o ministro.
Ao retomar o prosseguimento do
inquérito, o delegado Felipe Leal havia solicitado cópia de processos administrativos referentes a atos de gestão de Maiurino, como a exoneração
do delegado Alexandre Saraiva do
comando da Superintendência da
PF do Amazonas. O delegado também pediu informações sobre investigações abertas na Procuradoria-Geral da República (PGR) a respeito da
produção de relatórios da Agência

Brasileira de Inteligência (Abin) para
orientar a defesa do senador Flávio
Bolsonaro (Patriota-RJ).
"O presente inquérito foi instaurado, a pedido da Procuradoria-Geral da República, para apuração
de supostos fatos noticiados em
pronunciamento do ex-ministro
da Justiça e Segurança Pública,
Sergio Fernando Moro, iniciado às
11h do dia 24/42020, no auditório
Tancredo Neves, localizado no
Palácio da Justiça, edifício-sede do
Ministério da Justiça e Segurança
Pública, imputando a prática de ilícitos ao presidente da República",
escreveu o ministro.
Para Moraes, as novas diligências
resultariam na investigação de atos
da atual gestão do diretor-geral da
PF Paulo Maiurino e que isso fugiria
do escopo do inquérito.
O delegado Felipe Leal chefiava
o Serviço de Inquéritos (Sinq) da PF,
núcleo de investigações contra políticos com foro privilegiado, e foi retirado do cargo por Maiurino, quando
ele assumiu a direção-geral. Apesar
de afastado da área, Moraes havia
determinado em julho que Felipe
Leal continuasse à frente do inquérito. Agora, o ministro determinou
que a atual direção da PF designe
um novo delegado para o caso.
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PF finaliza contagem de quase R$ 15,3
milhões em dinheiro vivo apreendidos
em ação contra fraudes com bitcoins

A

Polícia
Federal
concluiu nesta
s ex t a - f e i ra
a contagem
de dinheiro
apreendido
na operação
Kryptos. De
acordo com a
PF, a contabilização dos valores apreendidos
em moeda estrangeira, após conversão, apresentou um montante
de aproximadamente R$ 1,3 milhão em espécie totalizando os
valores confiscados, em dinheiro
vivo, no âmbito de toda a ação,
em cerca de R$ 15,3 milhões.
As apreensões feitas pela PF
nesta quarta-feira, na Operação
Kryptos, dão a dimensão do esquema de pirâmide financeira
investigado no Rio de Janeiro.
De acordo com a corporação, o
alvo era uma organização criminosa responsável por fraudes bilionárias envolvendo
criptomoedas. Os agentes recolheram 21 carros de luxo, 591
bitcoins - equivalente a R$ 147
milhões na cotação atual.

A operação também resultou
na prisão de cinco pessoas: três
no estado do Rio de Janeiro e
dois em São Paulo, sendo que
um deles estava no Aeroporto de
Guarulhos com 25 mil dólares.
Este último também vai responder por evasão de divisas.
Apontado como líder da quadrilha, o empresário Glaidson
Acácio dos Santos, dono da GAS
Consultoria Bitcoin, foi preso
ontem. Na casa dele, agentes retiraram malas de dinheiro vivo
e precisaram recorrer a uma
empresa de valores para contabilizar a quantia.
Agentes que estiveram na
operação dentro da casa de
Glaidson, em condomínio na
Barra da Tijuca, na Zona Oeste do
Rio, dizem que nunca viram tanto dinheiro numa operação, nem
mesmo na Lava-Jato.
Os policiais também apreenderam carteiras físicas para criptomoedas. Elas são como pendrives
nos quais ficam salvos os criptoativos. Nesse formato, a PF encontrou 591 bitcoins. De acordo com
o CoinMarketCap, um bitcoin ontem valia cerca de R$ 255 mil.

Dinheiro encontrado na casa de Glaidson Acácio dos Santos, dono da GAS Consultoria Bitcoin

Na busca e apreensão, os agentes ainda recolheram 21 carros de
luxo. Entre os veículos há esportivos, conversíveis e os utilitários
SUVs. Os automóveis foram encontrados em endereços na cidade do Rio de Janeiro e em Cabo
Frio (RJ). Os agentes apreenderam modelos de marcas como
Land Rover, Mercedes-Benz,
Audi, Mitsubishi e Corvette.
De acordo com a PF, Glaidson,
de 38 anos, movimentou mais
de R$ 2 bilhões na GAS Consultoria. Trata-se de uma mudança
brusca no padrão de vida do
suspeito. Segundo um registro
do Ministério do Trabalho, em
2014 ele recebia cerca de R$

Delegado vai pedir à Justiça a prisão preventiva de suspeito
de executar investidor em criptomoedas na Região dos Lagos
O delegado Milton Siqueira
Junior, da 125ª DP (São Pedro
da Aldeia) disse, nesta sexta-feira, que vai solicitar à Justiça, na
próxima semana, a decretação
da prisão preventiva de Roberto Silva Campanha, suspeito de
ter sido um dos dois pistoleiros
que executaram o investidor de
criptomoedas e youtuber Wesley
Pesssano, de 19 anos, morto no
último dia 4, dentro de um Porsche avaliado em R$ 440 mil.
O crime aconteceu em São
Pedro da Aldeia, na Região dos
Lagos. Roberto e outras duas
pessoas suspeitas de participação no crime estão presos
temporariamente desde o dia
9. Ele confessou ter sido contratado por R$ 40 mil para executar o empresário com tiros
de pistola. As armas usadas na
execução são calibre 45 e nove
milímetros. Um segundo pistoleiro que teria participado diretamente da execução continua
sendo procurado pela polícia.
— Temos elementos suficien-

Foto: Reprodução

Wesley Pessano tinha 124 mil seguidores nas redes sociais

tes para representar pela prisão
preventiva do Roberto. Ele confessou o crime. Disse que chegou
a receber R$ 20 mil e que a outra
parte ainda seria paga pelo mandante. A pessoa que o contratou
seria de Duque de Caxias, na
Baixada Fluminense. Ainda estamos tentar identificar esta pessoa
— afirmou o delegado.
A polícia ainda não esclareceu
o que teria motivado o assassinato. Já se sabe que, no dia da execução, uma pessoa monitorou os
passos da vítima e uma segunda
emprestou um Voyage prata que
foi utilizado no assassinato. O
veículo, ocupado por pistoleiros,
teria emparelhado com o carro

da vítima, que estava a caminho
de um salão para cortar cabelo,
antes dos disparos terem sido
feitos. O delegado Milton Siqueira Junior ainda não recebeu o
laudo cadavérico de Wesley, mas
adiantou que os tiros acertaram
o investidor na altura de pescoço, cabeça e ombro.
Wesley tinha 132 mil seguidores em uma rede social e se
apresentava como trader, um
investidor de operações de curto
prazo. Morador de Cabo Frio, ele
comentava liberdade financeira aos 18 anos e ostentava uma
vida de luxo nas redes sociais
posando em fotos com maços
de cédulas de dinheiro e carros.

800 mensais com emprego de
garçom na Orla Bardot, em Búzios, na Região dos Lagos (RJ).
Glaidson é casado com a
venezuelana Mirelis Díaz Zerpa e ostenta carros de luxo. O
empresário, entretanto, evita
aparecer em público e não é
afeito a redes sociais.
Joias, charutos e relógios
Na casa de luxo do empresário também foram apreendidos
joias, charutos cubanos, relógios
de grife, roupas de alto padrão,
bebidas importadas, perfumes
caros, além de vários apetrechos
ligados ao mercado de Bitcoins,
incluindo pen drives específicos

para as transações financeiras.
A policiais que participaram da
operação da PF, Glaidson afirmou não ter cometido crime e
não ter feito "nada errado".
De acordo com a investigação,
a empresa de Glaidson, com sede
na Região dos Lagos, é responsável pela operacionalização de
um sistema de pirâmides financeiras ou "esquemas de ponzi",
calcado na efetiva oferta pública de contrato de investimento,
sem prévio registro junto aos
órgãos regulatórios, vinculado
à especulação no mercado de
criptomoedas, com a previsão de
insustentável retorno financeiro
sobre o valor investido.

Desaparecimento no mar de Angra: polícia faz
levantamento da vida de casal para esclarecer sumiço
O delegado Vilson de Almeida Silva, da 166ª DP (Angra dos
Reis), que está investigando o
desaparecimento de Cristiane
Nogueira da Silva, de 48 anos,
e seu ex-companheiro Leonardo Machado de Andrade, de 50,
disse que está analisando a vida
dos dois para tentar entender o
que aconteceu com eles. Para
isso, está ouvindo familiares das
duas partes, para contribuir com
elementos que possam ajudar a
desvendar o caso. Uma das chaves do mistério, que nesta sexta-feira entra no seu quinto dia,
é a embarcação em que estavam
e não foi avistada durante as buscas feitas ao longo da semana. O
casal está sumido desde a tarde
de domingo, depois de ter saído
em um passeio de barco na Ilha
Grande, em Angra dos Reis.
— Estamos analisando a vida
tanto dele (Leonardo) como dela
(Cristiane) para tentar entender
o que aconteceu. A linha de investigação é o desaparecimento.
A gente quer encontrar o barco,
mas eu não descarto nenhuma

possibilidade. Estou ouvindo os
familiares de um e de outro para
ver se encontro algum elemento sobre o que aconteceu— disse
o delegado, que já ouviu quatro
pessoas dos dois lados.
O casal viveu junto por dois
anos e estava separado por um
período igual, mas ensaiava
uma reconciliação. Na semana passada Cristiane aceitou
o convite de Leonardo para
passar o fim de semana na Ilha
Grande, onde ele reside atualmente. O ex-companheiro pediu que um motorista viesse
ao Rio buscá-la na sexta-feira
e deveria trazê-la de volta na
segunda-feira. Na tarde de domingo os dois saíram de barco
para apreciar o pôr do sol de
uma praia próxima, e desde então não deram mais notícias.
Segundo o delegado, o Corpo
de Bombeiros e a Capitania dos
Portos trabalharam nas buscas
nesta quinta-feira, sem sucesso, mesmo feito uma varredura completa. As buscas devem
continuar nesta sexta-feira.
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Prefeito Washington Reis
visitou interior do Estado
nesta sexta-feira

O

prefeito de
Duque de
Caxias, Washington
Reis, esteve
percorrendo
o interior do
Estado nesta sexta-feira (27/08),
acompanhado do deputado
estadual Rosenverg Reis. Logo
cedo, chegaram à cidade de
Itatiaia, onde foram recebidos
pelo prefeito Silvano Rodrigues, pelos vereadores Roque,
Thiago Rodrigues, João Márcio,

Christian e Dudu Pereira. Durante a visita, o grupo trocou
experiências positivas entre
as cidades e acompanhou
as obras que acontecem no
município, em parceria com
o Governo do Estado e o governador Claudio Castro. O
município de Itatiaia fica no
Sul Fluminense, próximo ao
limite entre os estados de São
Paulo e Minas Gerais, pela Serra da Mantiqueira. A região de
natureza exuberante conta
com o Parque Nacional do Itatiaia, onde fica o famoso Pico
das Agulhas Negras.

O grupo trocou experiências positivas entre as cidades e acompanhou as obras que acontecem no município, em parceria com o Governo do Estado

Secretário do Ministério de Desenvolvimento
Regional visita obras em Belford Roxo
O secretário Nacional de Saneamento do Ministério de Desenvolvimento Regional, Pedro
Maranhão, representante do ministro Rogério Marinho, visitou
Belford Roxo nesta sexta-feira
(27/08). Acompanhado pelo prefeito Wagner dos Santos Carneiro,
o Waguinho, pela deputada federal Daniela do Waguinho e pelo
vice-prefeito Marcelo Canella, o
secretário percorreu as obras de
Shangrilá e São Leopoldo, bairros que estão recebendo obras
de infraestrutura em cerca de 80
ruas. A comitiva encerrou as visitas nas obras da Escola Municipal
José Mariano dos Passos, no Vilar
Novo, que está sendo construída
para abrigar mil alunos.
Pacote de obras
De acordo com o projeto, em
Shangrilá 38 ruas serão beneficiadas com obras de drenagem, abastecimento de água, esgotamento
sanitário, pavimentação, calçadas,
iluminação, sinalização viária ho-

rizontal e vertical. Em São Leopoldo, 37 ruas receberão os mesmos
tipos de serviços executados em
Shangrilá. O pacote de obras no
bairro inclui ainda rede adutora e
mais de 1.700 metros de ligações
domiciliares e uma elevatória.
A visita começou por Shangrilá, às 10h20. Waguinho, Daniela
do Waguinho e Pedro Maranhão
caminharam pela estrada de Miguel Couto e ruas adjacentes. O
secretário nacional de Desenvolvimento Regional elogiou o
trabalho feito pelo prefeito e o
empenho da deputada. "Waguinho é um excelente gestor, tem
compromisso com Belford Roxo
e por isso foi reeleito com mais de
80% dos votos. Vi diversas obras
no município. A deputada Daniela do Waguinho também é incansável na busca por recursos", concluiu Pedro Maranhão.
Resgate de autoestima
O prefeito Waguinho agradeceu ao secretário, destacan-

do que Pedro Maranhão não
poupou esforços pela liberação de recursos para as obras
de Shangrilá e São Leopoldo.
O prefeito lembrou que esses
dois bairros sempre sofreram
com o abandono. "Procuramos
melhorar a qualidade de vida
da população e resgatar a autoestima. A ajuda do Governo
Federal é fundamental para
conseguirmos transformar Belford Roxo e acabar com essa
história dos moradores pisar na
lama", concluiu Waguinho, não
esquecendo de citar também o
trabalho do deputado estadual
Márcio Canella na interlocução
com o Governo do Estado.
Orgulho do bairro
Moradora da Rua Café há
mais de 50 anos, Vera Bastos da
Silva, 69, não conteve a euforia
e abraçou o prefeito Waguinho.
"Shangrilá sempre foi um bairro
abandonado. Eu já estava cansada de pisar na lama todos os dias.

Foto: uísa Lucciola

Daniela do Waguinho, Pedro Maranhão, Waguinho e Marcelo Canella acompanham a pavimentação

Agora posso dizer que tenho orgulho de morar em Shangrilá",
concluiu Vera Bastos.
Próxima parada: São Leopoldo
De Shangrilá a comitiva partiu
para São Leopoldo. O secretário
e a comitiva subiram até à rua
Tuiuti, que está em fase final de
concretagem. "O bairro estava
abandonado há vários anos", resumiu Waguinho. "Quando falava-se em Belford Roxo, as pessoas logo lembravam de violência.
Estou vendo que o município
mudou e a realidade é outra",
completou Maranhão.
Eleita em 2018 com 136.286
votos, a deputada federal Daniela
do Waguinho também agradeceu
a Pedro Maranhão pelo empenho

em ajudar Belford Roxo. A parlamentar enfatizou que quando
o prefeito Waguinho assumiu
o primeiro mandato, em 2017,
o município estava destroçado.
"Conseguimos os recursos para
investirmos nas obras. O secretário Pedro Maranhão tem nos
ajudado muito e o prefeito executando as obras", disse Daniela
enquanto andava pelas ruas de
São Leopoldo com o prefeito e o
secretário Pedro Maranhão.
O aposentado Francisco dos
Santos, 68 anos, mora em São Leopoldo há mais de 60. Ele aniversariou esta semana e disse que ver
o bairro asfaltado é o seu melhor
presente. "Acompanhei toda a obra
desde o começo. Pensei que não ia
realizar esse sonho", arrematou.
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O bar do Zeca Pagodinho
oferece almoço executivo
todas as sextas-feiras

P

ara quem curte
uma boa comida e adora
novidades, o
Bar do Zeca Pagodinho apresenta o ‘Almoço Executivo’,
que acontece
às sextas-feiras, de 12h às
16h e vem sendo um sucesso.
O público poderá degustar
sugestões variadas de pratos
deliciosos, além dos maravilhosos petiscos todos feitos
pelas mãos do Chef Toninho
Momo, conhecido e premiado
por sua comida de boteco.
Os pratos sugeridos pelo
Chef, são: Parmegiana de Mignon e Frango, Bobó de Camarão, Arroz de Rabada, Feijoada
e Picadinho de Carne.
“Sabe aquele gostinho de
tempero, com todo respeito,
afetividade e com a aquela pitada de boteco? Você só encontra no Bar do Zeca Pagodinho.”,
diz Toninho Momo.
Vale lembrar que a casa, continua seguindo todos os protocolos e recomendações das autori-
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dades sanitárias, com a pista de
dança fechada, mantendo a capacidade reduzida, uso de máscaras, distanciamento das mesas
e álcool em gel disponível para
todos os frequentadores.
Confira o cardápio:
Parmegiana de frango
Acompanhamentos: Purê de batata e salada verde
R$ 40,00 - (prato individual)
Parmegiana de carne
Acompanhamentos: Purê de batata e salada verde
R$ 45,00 - (prato individual)
Bobó de Camarão
Acompanhamentos: Arroz branco, farofa de côco e vinagrete apimentado da casa.
R$ 51,00 - (prato individual)
R$ 91,00 - (prato p/2 pessoas)
Arroz de Rabada
Acompanhamentos: Arroz regado ao caldo da rabada, rabada
desfiada, agrião e cebola frita.
R$ 45,00 - (prato individual)
Feijoada
Acompanhamentos: Arroz branco, torresmo sequinho, couve

O público poderá degustar sugestões variadas de pratos deliciosos

fatiada, linguiça, farofa da casa e
rodelas de laranja.
R$ 49,00 - (prato individual)
R$ 89,00 - (prato p/ 2 pessoas)
Picadinho de carne
Acompanhamentos: Arroz branco, farofa da casa, batata palha e
ovo estrelado.
R$ 40,00 - (prato individual)

BAR DO ZECA PAGODINHO
Endereço: Av. das Américas, 8585
– Shopping Vogue Square – B. da
Tijuca
Telefone: (21) 3030-9097
Horários de Funcionamento:
Almoço Executivo: 12h às 16h (somente as sextas-feiras)
Segunda a Quinta: 18h às 0h
Sexta: 12h às 02h

Sábado: 12h às 03h
Domingo: 12h às 0h
Capacidade: 50% do público
Faixa etária: 18 anos
Aceitamos todos os cartões de débito e crédito
OBS: *Não fazemos reservas de
mesas
* Entrada somente com máscaras
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Kenedy é apresentado pelo
Flamengo: "Estou ansioso
e pronto para começar"

D

epois
de
desembarcar no Brasil no início
da manhã
desta sexta, Kenedy
foi
apresentado
oficialm e n t e
como jogador do Flamengo.
Em entrevista no hotel que a
delegação está hospedada em
São Paulo, ele comentou sobre a expectativa de mais um
desafio na carreira
- Estou muito feliz de estar
aqui, estava ansioso. Queria
agradecer a dedicação e carinho. Cheguei, estou ansioso
e pronto para começar - afirmou o atacante de 25 anos.
Kenedy vai para o Rio e não
acompanha a delegação no jogo
contra o Santos, neste sábado.
A chegada do atacante foi adiada porque ele testou positivo
para Covid e precisou ficar em
quarentena em Londres. Já regularizado, ele terá 13 dias de
preparação até a partida contra
o Palmeiras. Será sua primeira
chance de estreia.
Revelado pelo Fluminense,
Kenedy chega por empréstimo
do Chelsea por uma temporada, com opção de compra de
10 milhões de euros (cerca de
R$ 60 milhões). Pela cessão do
atacante, o Flamengo pagou R$
3 milhões.

Outros trechos da entrevista
de Kenedy:
Chegada ao Flamengo
Estou preparado, ansioso.
Pronto para começar a treinar,
fazer o meu melhor, dar continuidade nessa trajetória do
clube vencedora e conquistar
muitos títulos.
Parceria com Gabi na seleção
brasileira e agora no Flamengo
Ainda não tive a oportunidade de conversar com o Gabi,
mas chegou o momento de jogar do lado dele outra vez.
Entrosamento com o trio
de ataque
Vai ser fácil, Flamengo é um
grande clube, de grande jogadores, de qualidade. Estou chegando para somar e fazer o melhor. Vai ser um prazer jogar do
lado dos três e poder ajudar da
melhor forma.
Conversas com
Gerson e Pedro
Conversei com Gerson,
quando anunciou, ele mandou
mensagem desejando boa sorte. Falei com o Pedro também.
Ambos desejaram boa sorte
para mim.
Kenedy diferente que
volta ao Brasil
São momentos diferentes.
Sai muito cedo, novo, na Eu-

Kenedy é apresentado pelo Flamengo

ropa aprendi muitas coisas.
Taticamente evolui. Sou um
Kenedy diferente.
Lei do ex contra o Chelsea em
eventual final do Mundial?
Temos três jogos pela frente. Vamos fazer o melhor.

Mas primeiro temos que ganhar a Libertadores.
Reencontro com o
Fluminense
Vai ser natural, estou vestindo o manto do Flamengo e vou
fazer o meu melhor.

Chance de ser recuperar
no Flamengo
O Flamengo é o melhor
da América Latina, é um
time que todos estão vendo, um time grande. É trabalhar e fazer o melhor
para alcançar sucesso.

