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PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCovid-19:

m novo es-
tudo aponta 
que o risco 
de contrair 
coronavírus 
através do to-
que de uma 
s u p e r f í c i e 
contamina-
da ocorre em 
menos de 1% 

dos casos. Segundo os pesqui-
sadores da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), a chance de con-
taminação é de cinco a cada 10 
mil toques. As informações são 
do portal CNN Brasil.

De acordo com a pesquisado-
ra Margareth Dalcomo, medidas 
de limpeza, como higienizar 
produtos comprados no mer-
cado, limpar solas de sapato e 
trocar de roupa imediatamente 
ao chegar em casa, por exemplo, 
são dispensáveis, pois o vírus 
fica, predominantemente, sus-
penso no ar.  Já o uso da máscara 
e a higienização das mãos se-
guem sendo fundamentais para 
prevenção. 

— Não é mais necessário que 
ninguém perca tempo com isso. 
Muito menos sola de sapato, 
nada disso é importante, o im-
portante é proteger-se usando 
máscaras de boa qualidade e 
saber que a contaminação está 
ligada ao ambiente — pontuou.

O estudo foi feito na cidade de 

U
Barreira (BA). As amostras foram 
coletadas de junho de 2020 até 
maio de 2021 na principal área 
de mercado do município, que 
inclui lojas, supermercados, res-
taurantes, lanchonetes, bares e 
pontos comerciais. 

“Concluímos que, até o mo-
mento, o meio ambiente e os 
materiais inanimados não tive-
ram um papel importante na 
transmissão da covid-19 na cida-
de de Barreiras. Portanto, prova-
velmente, resultados semelhan-
tes podem ser encontrados em 
outras cidades, principalmente 
aquelas com cenário epidemio-
lógico covid-19 semelhante ao 
da cidade de Barreiras”, diz a 
pesquisa. 

ALÉM DA VACINAÇÃO, O QUE 
FAZER PARA EVITAR A COVID-19 

USO DE MÁSCARA 
- Máscaras do tipo PFF2 ou 

N95: são as que mais prote-
gem. Têm múltiplas camadas, 
poros menores e clipe nasal 
para melhor vedação. Os elásti-
cos, presos atrás da cabeça e do 
pescoço, podem ser adequados 
para que o acessório cubra o 
nariz e a boca da melhor forma 
possível. Faça um teste depois 
de colocá-la: inspire e solte o ar 
para observar se há escapes. A 
médica infectologista Andréa 
Dal Bó indica que cada másca-
ra pode ser usada por um turno 
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único de 12 horas ou três tur-
nos de quatro horas — depois, 
precisa ser descartada. Entre 
uma e outra utilização, acon-
dicione-a em uma embalagem 
plástica ou de papel, deixan-
do os elásticos para fora. Há 
especialistas que indicam um 
revezamento entre máscaras, 
respeitando-se um intervalo 
de alguns dias entre cada uso.  

— Máscara cirúrgica: com ca-
mada tripla e clipe sobre o nariz, 
é a segunda melhor indicação, 
conforme a bióloga Melissa 
Markoski. Andréa recomenda 
que, se necessário (no caso de 
o acessório ser muito grande e 
ficar frouxo), faça-se um nó nos 
elásticos perto do tecido — a so-
bra do tecido deve ser colocada 
para dentro do acessório — e não 
atrás das orelhas.  

— Máscara de tecido: deve 
ter três camadas (uma de poli-
éster entre duas de algodão) e 
pregas laterais, para dar maior 
amplitude. Também precisa fi-

car bem ajustada ao rosto, sem 
folgas ou áreas de escape.  

—Combinação de duas más-
caras: a infectologista Andréa 
salienta que a máscara de 
tecido colocada por cima da 
máscara cirúrgica oferece pro-
teção quase equivalente à da 
máscara profissional. 

— É fundamental não ficar to-
cando na máscara, o que a deixa 
suja e contaminada. Quando ti-
ver que manipulá-la, higienize as 
mãos antes e depois.  

— Tenha sempre em mente 
que a máscara só cumprirá o pa-
pel protetor tendo boa vedação 
permanentemente. Não adianta 
adquirir um estoque de másca-
ras PFF2 e não usá-las com plena 
vedação no rosto.  

DISTANCIAMENTO E 
VENTILAÇÃO DE AMBIENTES 

— Quanto melhor a qualida-
de da máscara, mais segura a 
pessoa estará ao conversar com 
alguém a 1,5 metro de distância, 

frisa Melissa Markoski. As gotí-
culas expelidas serão contidas 
por essa barreira, e o que even-
tualmente escapar de aerossóis 
se dispersará antes de atingir o 
interlocutor. Quanto mais sim-
ples e menos eficiente o tipo de 
máscara, maior deverá ser o dis-
tanciamento e a ventilação do 
ambiente.  

— O conceito de aglomera-
ção pode dar a ideia de dezenas 
de indivíduos concentrados, 
mas um jantar que reúne dois 
ou três casais de amigos den-
tro de casa já pode configurar 
uma situação de grande risco. 
Melissa alerta para a importân-
cia do comportamento habitu-
al de cada um: a pessoa com 
quem você vai se encontrar 
tem circulado sem restrições 
por diversos ambientes? Cos-
tuma frequentar restaurantes? 
São fatores que precisam ser 
considerados no momento de 
cogitar se encontrar com quem 
não mora na mesma casa. 

Uso de máscaras segue sendo fundamental
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rede de su-
permercados 
G u a n a b a r a 
promove a 
partir desta 
q u i nt a - f e i -
ra (dia 21) a 
edição deste 
ano de seu 
evento de 

aniversário. O aniversário Gua-
nabara terá 40 dias de duração. 
Até o dia 26 de outubro, as 26 
lojas abrirão às 7h. No dia 21, 
os clientes que estiverem na 
porta de entrada ou do estacio-
namento terão a temperatura 
aferida antes da abertura da 
loja. Segundo a rede, ao longo 
do período, haverá rodízio de 
produtos em promoção. Con-
fira abaixo as principais ofertas 
do primeiro dia com descontos 
em cerca de 50 produtos.

No ano passado, por conta da 
pandemia de Covid-19, a rede 

A
decidiu suspender a edição de 
2020. A empresa informou que 
este ano trabalhará com preços 
competitivos,mais agilidade na 
reposição de itens e cancela-
mento de sorteios de prêmios 
para evitar aglomerações, seguir 
medidas e protocolos de segu-
rança de combate à Covid-19.

A edição deste ano terá pro-
moção em todos os segmentos 
como: cereais, carnes, bebidas, 
enlatados, produtos de beleza, 
limpeza e infantil. Durante o 
período promocional haverá 
um rodízio de produtos em 
ofertas para que os clientes pos-
sam adquirir o que considera-
rem necessário.

De acordo com o diretor de 
marketing do supermercados 
Guanabara, Albino Pinho, a 
rede promoverá o evento com 
toda segurança:

“Os nossos clientes estão pe-
dindo muito pelo aniversário, 

Supermercado oferece desconto em 
cerca de 50 produtos no primeiro 
dia de evento de aniversário

A rede vai seguir protocolos de higiene e segurança de combate à Covid-19

A Secretaria estadual de 
Trabalho e Renda divulgou 
881 vagas de emprego dis-
poníveis nesta semana em 
várias regiões do Estado do 
Rio (Metropolitana, Médio 
Paraíba, Costa Verde e Serra-
na). Os interessados podem 
se informar e inscrever pelo 
Sistema Nacional de Empre-
go (Sine). Os salários podem 
chegar a R$ 5.500.

Na Região Metropolitana, 
são oferecidas 614 chances 
de emprego para diversos 
perfis e níveis de escolarida-
de. Desse total, 208 são para 
pessoas com deficiência. Já 
na Região Serrana, existem 
151 oportunidades para ope-
rador de caixa, vendedor 
interno, atendente de tele-
marketing e outras funções.

Em Angra dos Reis, na Re-
gião da Costa Verde, há três 
vagas para carpinteiro, e o 
candidato precisa ser o ensi-
no fundamental completo.

Na Região do Médio Para-
íba, estão sendo oferecidos 
113 postos de trabalho para 

Postos do Sine têm 881 vagas de emprego 
em várias regiões do Estado do Rio

Do total de oportunidades, pouco mais de 600 vagas são para a Região Metropolitana 

 Foto: Daniel Marenco 

Governo do Rio determina volta ao trabalho 
presencial dos servidores

O governo do Rio deter-
minou o retorno presencial 
ao trabalho dos servidores 
estaduais. A determinação 
inclui os profissionais va-
cinados e não-vacinados. 
A medida foi publicada em 
uma edição extra do Diário 
Oficial do estado na noite de 
terça-feira (dia 19).

De acordo com o texto, as-
sinado pelo governador Cláu-
dio Castro, os trabalhadores 
que tomaram a segunda dose 
ou a dose única da vacina 

contra a Covid-19 poderão 
retornar ao trabalho 14 dias 
depois da aplicação. Os ser-
vidores que deixaram de se 
vacinar também terão que 
voltar de forma presencial.

Os texto diz que em caso de 
apresentação de sintomas da 
Covid-19, como dor de cabeça, 
febre, falta de ar, entre outros, 
o funcionário será considera-
do um caso suspeito da doen-
ça, e serão adotadas medidas 
preconizadas pela Secretaria 
estadual de Saúde.

várias funcões, entre elas 50 
vagas para operador de tele-
marketing.

Para mais informações so-
bre as vagas e como se candi-
datar, basta acessar o Painel 
Interativo de Vagas. A lista dos 
postos do Sine no Estado do 
Rio pode ser encontrada nes-
te link. È preciso ter em mãos 

documento de identificação 
civil, carteira de trabalho, PIS/
Pasep (NIT/NIS) e CPF.

Para as pessoas com defici-
ência é preciso enviar o currí-
culo atualizado para o e-mail 
nead@trabalho.rj.gov.br ou 
comparecer até o posto na 
Rua do Lavradio 42, no Cen-
tro do Rio.

já que sabem que os preços são 
mais em conta. Estamos fazen-
do uma equação aqui para aten-
der a todos, mas também não 
podemos gerar grande acúmulo 
de pessoas”, explicou Albino.

Albino esclarece ainda que 
foram realizadas várias reuniões 
com fornecedores para que con-
seguissem realizar o Aniversá-
rio num formato mais contido.

“Não podemos frustrar 
nossos clientes, pois ano pas-
sado não realizamos. Este 

ano muitos economizaram 
para o aniversário", diz ele.

Uso de máscaras será 
obrigatório

A empresa alerta aos clientes 
para terem calmaao circular nas 
lojas, sem pressa para não gerar 
aglomeração. Também lembra 
que é preciso que todos cum-
pram as normas determinadas 
pelos órgãos de saúde como: 
usar máscara, manter o distan-
ciamento de 1,5m e priorizar 

que um membro apenas da fa-
mília vá ao mercado.

Para o abastecimento das 
lojas, a frota de caminhões foi 
ampliada com veículos extras 
e está preparada para realizar 
mais de 800 viagens por dia 
para abastecer o estoque.

“Este ano voltamos, mas ain-
da não poderemos comemorar 
como gostaríamos. Em 2022 
esperamos celebrar do jeito que 
queremos e sabemos fazer”, fi-
naliza Albino Pinho.
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ob impac-
to de uma 
p a n d e m i a 
que ceifou 
mais de 600 
mil vidas de 
brasileiros e 
em meio a 
ironias, debo-
ches e ações 
desencontra-

das do governo federal, o sena-
dor Renan Calheiros (MDB-AL) 
apresenta hoje à CPI da Covid 
a versão final do relatório com 
recomendação de indiciamento 
do presidente Jair Bolsonaro e 
outras 65 pessoas. Renan tam-
bém sugere que duas empresas 
sejam processadas por improbi-
dade administrativa. Pelo texto 
acordado entre parlamentares do 
grupo majoritário 'G7', Bolsonaro 
terá sugestão de indiciamento 
por dez possíveis delitos, entre 
eles epidemia com resultado de 

S
morte e crimes contra a huma-
nidade, nas modalidades exter-
mínio, perseguição e outros atos 
desumanos. É a primeira vez na 
história que uma comissão par-
lamentar aponta uma lista de cri-
mes tão extensa atribuídos a um 
presidente da República.

"Esta CPI identifica o Presidente 
da República Jair Messias Bolso-
naro como o responsável máximo 
por atos e omissões intencionais 
que submeteram os indígenas 
a condições de vida, tais como a 
privação do acesso a alimentos 
ou medicamentos, com vista a 
causar a destruição dessa parte da 
população, que configuram atos 
de extermínio, além de privação 
intencional e grave de direitos fun-
damentais em violação do direito 
internacional, por motivos relacio-
nados com a identidade do grupo 
ou da coletividade em causa, que 
configura atos de perseguição", diz 
trecho do documento.

Relatório final da CPI da 
Covid pede indiciamento de 
Bolsonaro e outras 65 pessoas

O presidente Jair Bolsonaro participa de evento evangélico em Brasília

Por acordo, Renan aceitou 
retirar a acusação de genocídio 
contra a população indígena, e 
manteve crimes contra a huma-
nidade no lugar. Ele alega que "a 
população inteira foi sumetida 
aos efeitos da pandemia, com 
intenção de atingir a imunida-
de de rebanho por contágio e 
poupar a economia, o que con-
figura um ataque generalizado 
e sistemático no qual o gover-
no tentou, conscientemente, 
espalhar a doença".

"A definição de genocídio 
certamente é defensável, mas 

o caráter sistemático com que 
o anti-indigenismo se mani-
festa nas políticas e atitudes 
que expuseram os indígenas 
ao vírus e à violência amol-
da-se melhor à definição de 
crime contra a humanidade, 
nas modalidades extermínio e, 
inegavelmente, perseguição", 
justifica Renan.

Entre os encaminhamentos, 
o relator pede o envio de todo 
o material para o Tribunal Pe-
nal Internacional (TPI) analise 
as acusações de crime contra a 
humanidade.

O relator também manteve 
na lista três filhos do presi-
dente, o senador Flávio Bolso-
naro (Patriota-RJ), o deputado 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) 
e o vereador Carlos Bolsona-
ro (Republicanos), todos por 
suspeita de incitação ao crime 
através da propagação de no-
tícias falsas. Atendendo a um 
pedido de seus aliados, Renan 
retirou a previsão de crime 
por advocacia administrativa 
contra Flávio por reconhecer 
que não havia provas sufi-
cientes sobre isso.

O ministro da Cidadania, João 
Roma, confirmou nesta quarta-
-feira que os pagamentos do Au-
xílio Brasil, substituto do Bolsa 
Família, começará em novembro. 
O valor mínimo será de R$ 400.

Ele não deu detalhes sobre 
como o governo irá pagar o 
benefício, como sua forma de 
financiamento. Roma também 
não informou se haverá paga-
mentos fora do teto de gastos, 
regra que impede o cresci-
mento das despesas da União 
acima da inflação.

Roma disse que um Auxílio 
Brasil de pelo menos R$ 400 
foi determinação do presidente 
Jair Bolsonaro. Esses números 
já haviam sido aventados nos 
últimos dias, inclusive com a si-
nalização de pagamentos feitos 
fora do teto de gastos.

O ministro ainda confirmou 
o fim do auxílio emergencial 
neste mês, quando será paga a 
última parcela. Neste momen-
to, o auxílio atende a 39 mi-
lhões de pessoas. O benefício 
foi criado por conta da pande-
mia de Covid-19.

— O auxílio emergencial será 
finalizado em outubro. Esse 

Ministro da Cidadania confirma Auxílio Brasil 
em novembro com benefício mínimo de R$ 400

O ministro da Cidadania, João Roma, em entrevista 

Foto: Pablo Jacob

TSE julga na próxima terça ações que podem 
levar à cassação da chapa Bolsonaro-Mourão

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) vai julgar na próxi-
ma terça-feira, dia 26, as duas 
ações que pedem a cassação da 
chapa Bolsonaro-Mourão pelo 
uso de disparos em massa de 
mensagens em redes sociais 
durante a campanha eleitoral 
de 2018. A data foi definida 
pelo presidente da Corte, mi-
nistro Luís Roberto Barroso, e 
foi divulgada na pauta de jul-
gamentos nesta quarta-feira.

Na última sexta-feira, o mi-
nistro Luís Felipe Salomão, 
corregedor-geral da Justiça 
Eleitoral e relator dos casos, 
liberou as ações para julga-
mento. A definição de uma 
data, no entanto, depende do 
ministro Luís Roberto Barro-
so, presidente do TSE.

O julgamento ocorrerá às 
vésperas de Salomão deixar o 

posto de corregedor-geral, já 
que seu mandato termina no 
dia 29. Ele será sucedido pelo 
também ministro do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) Mauro 
Campbell Marques.

As duas ações liberadas 
para julgamento foram apre-
sentadas pela coligação O 
Povo Feliz de Novo (PT/PC-
doB/Pros) e pedem a cassação 
da chapa presidencial eleita 
em 2018 por abuso de poder 
econômico e uso indevido 
dos meios de comunicação.

A expectativa dentro do TSE 
é a de que o julgamento seja ini-
ciado com o voto de Salomão e, 
depois, pausado. Há a possibili-
dade de que a continuação da 
análise seja feita em outro mo-
mento, até mesmo após o fim 
do mandato, o que pode levar 
à inelegibilidade do presidente.

mês será o pagamento da últi-
ma parcela do auxílio emergen-
cial — disse, em entrevista no 
Palácio do Planalto. — Em no-
vembro, iniciamos a execução 
do Auxílio Brasil.

Roma afirmou que Bolsonaro 
determinou que nenhuma fa-
mília receba menos de R$ 400.

— O presidente deman-
dou que todos aqueles que 
estão no programa social, 
que nenhuma dessas famí-
lias receba menos de R$ 400. 
Estamos internamente no 
governo (discutindo) para 
que esses avanços ocorram 
seguindo a responsabilidade 
fiscal — disse.

Roma não deu detalhes sobre 
como ficará será feita a enge-
nharia financeira do programa. 
Hoje o Bolsa Família atende a 
14 milhões de pessoas. O novo 
programa será para 17 milhões 
de beneficiários.

Atualmente, o benefício mé-
dio do Bolsa Família é de R$ 189. 
Esse valor sofrerá um reajuste 
linear de 20% de forma perma-
nente, disse Roma.

Além disso, o governo vai 
criar um programa temporá-
rio que fará com que o bene-
fício fique de pelo menos R$ 
400. É parte dessa parcela 
temporária que deve ficar fora 
do teto de gastos. O presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão 

Foto: Marcos Correa
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e puxava o 
lençol duran-
te a madru-
gada e mani-
pulava muito 
minhas par-
tes íntimas, 
me machu-
cava demais, 
eu passava 
a noite cho-

rando, com medo, angustiada. E 
ele falava que se eu fosse contar 
para alguém, ninguém ia acredi-
tar porque ele era considerado 
muito bom filho. Mas, por trás, 
ele não era nada disso”.

O relato é de mais uma vítima 
do estudante de medicina Mar-
cos Vitor Aguiar Dantas Pereira, 
de 22 anos, no centro de histórias 
de abusos que envolvem quatro 
crianças, entre elas suas irmãs de 
3 e 9 anos. Os casos são investi-
gados pela Delegacia de Proteção 
à Criança em Teresina, no Piauí. 

E
Indiciado por estupro de vulnerá-
veis, o rapaz está foragido.

S. só revela o que lhe aconte-
ceu na infância sete anos depois. 
Na época dos abusos, ela tinha 
apenas 12 anos, mal entendia o 
que estava acontecendo. O sinal 
de que era algo que não era bom 
eram as dores que se arrastavam 
por dias depois de ela deixar a 
casa da tia, onde ia passar férias ou 
fins de semana, e voltar para sua 
pequena cidade, em Água Branca, 
a cerca de 90km de Teresina. S. 
é prima das demais vítimas que 
acusam Marcos Vitor.

— Eu passava dias sentindo 
dores, até para urinar — conta ela, 
que lamenta não ter tido forças 
para contar, na época, sobre os 
abusos de Marcos que deveria ter 
então cerca de 15 anos. — Ele era 
aquele garoto que não gostava 
de sair, quieto. Ficava na sala en-
quanto eu e minhas primas brin-
cávamos no celular ou víamos 

'ELE MANIPULAVA MINHAS PARTES 
ÍNTIMAS E ME MACHUCAVA': 

Crimes seguidos praticados por um mo

A Polícia Civil investiga se a 
quadrilha que pode estar por trás 
da morte do cirurgião plástico 
Claudio Marsili, na manhã desta 
terça-feira, na Barra da Tijuca, Zona 
Oeste do Rio, também roubou um 
carro igual ao dele que pertencia 
a um casal de aposentados, cerca 
de 12 horas antes, na Tijuca, Zona 
Norte da cidade. A suspeita é que 
o grupo especializado em veícu-
los de luxo e que tem como base 
o Morro do Turano, justamente a 
comunidade em que foi encon-
trado o Hilux do médico, avaliado 
em cerca de R$ 250 mil, possa ter 
participado dos dois crimes.

De acordo com o registro de 
ocorrência feito na 19ª DP (Tiju-
ca), ao qual o EXTRA teve aces-
so, os aposentados estavam na 
altura do número 216 da Rua Al-
mirante Cochrane quando foram 
fechados pelos três bandidos 
com pistolas e revólveres, em um 
carro hatch preto. Com uma das 
armas, eles bateram no vidro do 
carona, onde estava a aposentada 
de 63 anos, e gritaram: “Sai! Sai! 
Sai!”, puxando a idosa pelo braço.

O motorista, de 68 anos, tam-

Polícia investiga se quadrilha que matou médico na Barra 
também roubou carro do mesmo modelo horas antes na Tijuca

O carro do cirurgião Claudio Marsili é encontrado em rua da Tijuca 

Foto: Reprodução

Cantor gospel e dois cúmplices são indiciados por
 'calote' de R$ 340 mil em lojas como Prada e Gucci no DF

O cantor e blogueiro gospel 
André Luís dos Santos Pereira, 
de 35 anos, e dois cúmplices — 
Carlos Roberto Saraiva Júnior e 
Tiago Barbosa de Miranda — fo-
ram indiciados pela Polícia Civil 
do Distrito Federal por golpes em 
marcas de luxo que somam R$ 
340 mil. Eles foram denuncia-
dos por funcionários das grifes, 
que procuraram a 5ª DP (Área 
Central). O valor é referente a ar-
tigos de vestuário, como ternos, 
camisas, calças, sapatos e cintos 
que, segundo as vítimas, foram 
adquiridos com transferências 
bancárias falsas. Os suspeitos 
respondem por associação crimi-
nosa e estelionato.

De acordo com o delegado-
-chefe da 5ª DP, Gleyson Mas-
carenhas, representantes da 
Gucci e da Prada fizeram um 
registro de ocorrência contra 
os suspeitos.

— Eles denunciaram que ha-
via uma associação criminosa 
que havia dado o golpe neles. A 
gente investigou e chegou-se até 
os envolvidos — disse o policial.

Segundo ele, os suspeitos 
entraram em contato com ven-

dedores das lojas e solicitaram 
atendimentos VIP — quando as 
roupas são levadas até os com-
pradores. O trio usaria escritórios 
mantidos na Área Central.

— Ali, eles adquiriam diversas 
peças de roupa — disse Mascare-
nhas, que não citou os nomes de 
nenhum dos suspeitos.

Um dos atendimentos VIP foi 
em 6 de setembro, marcado com 
um vendedor da Prada. Foi feita 
uma compra no valor de R$ 151,3 
mil. Dois dias depois, um funcio-
nário da Gucci fez uma venda de 
R$ 124,3 mil.

— Um deles saía com as rou-
pas e um outro simulava uma 
transferência bancária, fazia uma 
simulação falsa. Como são em-
presas grandes, que o dinheiro 
vai para conta jurídica, demorava 
para confirmar e, enquanto isso, 
eles tinham ido embora com as 
roupas já — afirmou o delegado.

O policial disse que num 
determinado caso, os supei-
tos simularam uma transfe-
rência e, propositalmente, 
colocaram o nome do banco 
errado. Assim, a transação 
nunca se concretizaria.

bém teve sua pulseira de ouro leva-
da. No depoimento que prestaram 
na delegacia, o casal contou que os 
criminosos fugiram em direção à 
Rua São Francisco Xavier. Agentes 
da distrital buscam imagens de câ-
meras de segurança da região que 
possam ter flagrado o roubo. 

Os dois crimes podem ter sido 
praticados pelo bando chefiado 
por Thiago Fernandes Virtuoso, 
conhecido como Tio Comel, de 35 
anos. Envolvido com o tráfico de 
drogas no Turano, ele é apontado 
como um dos maiores ladrões de 
carro em bairros de classe média 
alta da cidade, como Tijuca, Jardim 

Botânico, Gávea, Lagoa e Barra da 
Tijuca. Thiago também seria o ca-
beça da principal quadrilha de clo-
nagem de veículos do estado.

Os inquéritos apontam que, 
após os roubos, os carros são 
completamente adulterados, ga-
nhando novas placas, números de 
chassi e numerações do motor. O 
grupo obtém até mesmo um do-
cumento em papel original do De-
tran, oferecendo, em seguida, os 
veículos por valores muito abaixo 
do mercado, diversas vezes para 
receptadores em outros estados, 
como Santa Catarina, na Região 
Sul, e Ceará, no Nordeste.

televisão. Quando ele tinha chan-
ce, me trancava no quarto. Ele 
abusou de mim dos 12 aos 14 anos. 
Depois comecei a dar um jeito de 
não ir mais para a casa da minha 
tia. Nunca mais tive contato. Se 
eu não tivesse tanto medo e ver-
gonha, teria contado e as minhas 
primas não teriam passado por 
tudo que passaram. Ele não é nada 
disso que pensam, tem que pagar 
por tudo que fez, merece justiça.

S. não prestou depoimento à 
polícia e diz que hoje só gostaria 
de esquecer. Casada e com um 
filho de 1 ano e quatro meses, ela 
só se sentiu confiante para dizer 
o que sofria nas mãos de Marcos 
Vitor quando outra prima se abriu. 
“Nós nós abrimos uma para ou-
tra. Eu falei tudo, ela também me 

contou. Eu tinha muito medo que 
dissessem que era mentira”, diz. 
Só há pouco mais de um mês, ela 
fez as revelações para a mãe e até 
mesmo para o marido:

— Todos ficaram em choque. 
Passei muito tempo guardando 
aquilo tudo. Eu fui uma adoles-
cente que não gostava de me arru-
mar, minha mãe me dava um brin-
co e eu não usava. Tinha receio de 
ficar perto de meninos.

Depois de concluir o ensino 
médio no ano passado e de ter 
passado a quarentena recolhi-
da com a família, S. deseja fa-
zer faculdade de enfermagem 
e espera que a coragem que 
está tendo de se expor, tantos 
anos depois, ajude a outras 
crianças vítimas de violência 

sexual, muitas vezes praticada 
por alguém da família.

— Os pais devem observar o 
comportamento das crianças. Se 
elas estão diferentes, se choram 
sem razão ou se não querem ficar 
perto de alguém pode ser um si-
nal. Conversem com elas — afirma.

O advogado de Marcos Vitor, 
Eduardo Faustino, diz que não 
comenta as denúncias contra 
seu cliente porque elas correm 
sigilo de justiça por terem sido 
feitas por menores. Ele também 
não comentou o fato de o estu-
dante ainda não ter se apresen-
tado às autoridades de seguran-
ça. Desde que o caso veio à tona, 
Faustino afirma que ele não fu-
giu e só abriu mão do “direito ao 
interrogatório”.

prima de vítimas de estupro por 
estudante de medicina também 
relata abusos na infância
"
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Foto: DivulgaçãoCâmara Mu-
nicipal de 
Nova Iguaçu 
(CMNI) cele-
brou acordo 
com Silvia 
Maria Soares 
Coelho Lan-
timant, pro-
prietária do 

imóvel da sede do Legislativo 
Municipal, encerrando litígios e 
processos judiciais que se arras-
tavam desde 2007, em relação à 
locação do imóvel.

A proprietária Silvia Maria Soa-
res Coelho Lantimant cobrava da 
CMNI o valor de R$ 12.662.986,04 
(doze milhões, seiscentos e ses-
senta e dois mil, novecentos e 
oitenta e seis reais e quatro cen-
tavos) referente a valores de alu-
guéis não pagos integralmente. 
O aluguel mensal, cobrado atual-
mente, era de R$ 78.500,75.

Após negociação, conduzida 
pelo presidente Eduardo Reina 
Gomes de Oliveira, Dudu Reina 
(PDT), e respaldado por órgãos 
técnicos da Câmara e parecer do 
procurador-chefe da Casa, João 

A
Bosco Filho, no último dia 8 de 
setembro, após cinco meses de 
negociação, ocorreu a assinatura 
de um acordo definitivo.

No acordo firmado, o va-
lor dos aluguéis atrasados foi 
reduzido para R$ 7.152.130,77 
(quase 45% de desconto), ge-
rando economia para os cofres 
públicos de R$ 5.509.856,00. 
Além disso, a pedido do presi-
dente Dudu Reina, o montante 
será parcelado em 40 parcelas 
mensais, e sucessivas, sem ju-
ros ou correção monetária.

Quanto ao valor mensal da lo-
cação, houve a redução de 78 mil 
reais para 39 mil reais, o que sig-

A partir desta quarta-feira 
(20), o município de Japeri pro-
moverá a vacinação móvel em 
diversos pontos da cidade. A 
iniciativa, que é uma parceria 
entre a Prefeitura e a Cruz Ver-
melha, visa imunizar a popula-
ção mais vulnerável ou com di-
ficuldade de locomoção contra 
a Covid-19 e demais doenças. A 
cada dia da semana o ônibus da 
imunização fará parada em um 
local diferente, das 9h às 15h. O 
primeiro espaço a receber o pro-
jeto será em frente à Prefeitura 
(Av. Ver. Francisco Costa Filho, 
nº 1993, Santa Inês).

O ônibus ficará no município 
por 15 dias e terá imunização 
de Covid-19 para pessoas com 
12 anos ou mais e atualização 
de caderneta de vacinação para 
crianças e adolescentes meno-
res de 15 anos.

Confira o Cronograma:
20/10 – Em Frente à Prefeitu-

ra Municipal De Japeri

Presidente da Câmara de Nova Iguaçu, 
Dudu Reina, celebra acordo e acaba com 
litígios sobre aluguel do imóvel do Legislativo

Eliminar problemas é uma meta do presidente  da Câmara, dudu Reina

nifica mais de 50% de desconto, 
quando comparado ao valor atual, 
e abaixo da proposta apresentada 
por Silvia Lantimant, 49 mil reais. 

Dudu Reina, buscando me-
lhorar as normas de acessibili-
dade no prédio, propôs ainda à 
proprietária Silvia que ficasse 
sob sua responsabilidade as 
despesas com a aquisição e ins-
talação de um novo elevador, o 
que foi prontamente aceito. O 
elevador da CMNI está sem fun-
cionamento desde 2010.

Encerra-se, assim, um processo 
judicial que já se arrastava há mui-
tos anos, com saldo positivo para a 
Câmara de Nova Iguaçu.

Comunidade escolar relata volta às atividades presenciais

21/10 – Ponto em frente a Em-
presa Premium (Marajoara)

22/10 – Quadra do Bairro Eu-
caliptos

23/10 – Avenida do Canal – 
Entre a Travessa 2 E 3 – Guandu

25/10 – Praça do Bairro Nova 
Belém

26/10 –Estrada Santo Antônio 
– Bairro Jardim Emília

27/10 –Rua Projetada – 5 Qua-
dra F – Chacrinha

28/10 –Rua Vera Helena – 
S/N – Bairro Beira Rio – Pró-
ximo a Cancela (Depósito de 
Bebidas)

03/11 – Praça do Bairro Nova 
Belém

Texto: Aline Lopes / Foto: 
Igor Lima

Projeto é uma parceria entre o governo e a Cruz Vermelha

Alta deve ser de 0,52% em 
relação ao trimestre anterior

esquisa sobre in-

Ptenção de com-
pra no país, feita 

pelo Instituto Brasileiro 
de Executivos de Varejo 
e Consumo (Ibevar), 
mostra que o varejo de-
verá ter alta de 0,68% no 
quarto trimestre (outu-
bro, novembro e dezem-
bro) de 2021, em com-
paração com igual pe-
ríodo de 2020. Em rela-
ção ao trimestre anterior 
(julho, agosto e setem-
bro), o aumento deverá 
ser de 0,52%. 

Segundo o levanta-
mento, o crescimento do 
último semestre deverá 
ser sustentado pelas cate-
gorias de veículos, com-
bustíveis, produtos far-
macológicos, artigos de 
uso pessoal e vestuário.

“Deve-se observar 
que esta recuperação es-
tá muito associada ao au-
xílio emergencial. Note-
se que a expansão do 

quarto trimestre em rela-
ção ao terceiro do cor-
rente ano é bastante dis-
creta, ou seja, apenas 
0,52%. O mesmo pode-
se dizer ao comparar os 
quartos trimestres deste 
ano em relação a 2020”, 
explicou o economista e 
presidente do Ibevar, 
Claudio Felisoni de 
Angelo.

Segundo a pesquisa, 
a projeção para o acu-
mulado de 2021, de jane-
iro a dezembro, é de au-
mento do consumo em 
7,15% relativo a 2020. 
        Além dessa recupera-
        ção estar associada
ao Auxílio Emergencial, as 
festas de final de ano
também tem um papel muito
importante. Nessa época do 
ano temos uma alta nas 
vendas, embora durante 
esse tempo de pandemia 
o consumo tenha diminuído,
já podemos perceber a 
melhoria.»

Intenção de Compra Cresce 
0,68% no 4º Trimestre, 

diz Pesquisa 

Textos: Agência Brasil l BEATRIZ RIBEIRO



Muito Bom

ão é à toa 
que todo 
dia 20 de 
outubro se 
comemora 
o Dia do Po-
eta no Bra-
sil. Além 
de marcar 
o lança-

mento do Movimento Poético 
Nacional, liderado por Menotti 
Del Picchia em 1976, a data é a 
oportunidade para os brasilei-
ros colocarem em evidência o 
quanto essa arte é importante 
em suas vidas. Para celebrar 
a data, artistas contemplados 
pelos editais da Secretaria de 
Estado de Cultura e Economia 
Criativa contam como seus 
trabalhos ajudaram as pessoas 
a enfrentarem as dificuldades 
trazidas pela Covid-19.

Projetos premiados no “Cul-
tura Presente nas Redes” e nos 
editais da Lei Aldir Blanc RJ 
tiveram experiências enrique-
cedoras ao levarem a palavra 
poética para seus públicos e 
contribuíram para proporcio-
nar mais paz e alegria às pes-
soas, ainda mais no atual mo-
mento de pandemia, em que 
esse ramo da literatura serve de 
alento para os problemas acar-
retados por ela.

Maria Susana Pinheiro fez 
do seu projeto “A Aquarela dos 
Poemas” uma forma de aliar a 
poesia com as artes plásticas e 
potencializar o alcance da pala-
vra para quem mais necessita-
va de apoio. Até hoje a propos-
ta, que resultou em dois vídeos 
postados no YouTube, promo-
ve resultados. 

“Uma professora de outro 
estado disse que, depois de as-

sistir aos vídeos sobre A aqua-
rela dos Poemas, lembrou de 
algumas poesias antigas que 
estavam guardadas na gaveta, 
retirou-as e voltou a escrever, 
inclusive sobre a pandemia. A 
aquarela e a poesia levam a um 
lugar diferente, te transportam 
para resolver questões da alma. 
Ali conseguem expressar dor, 
angústia, medo, saudade e tam-
bém suas esperanças”,

conta a artista, que atua no 
Rio e também ensina as pesso-
as a pintarem.

Poesia no interior do estado
Também através da LAB, um 

projeto de Teresópolis, na Re-
gião Serrana, ajudou a atenuar 
os males da pandemia através 
da poética. O “Fábrica de Poe-
sia”, liderado por Dumard Poe-
ta, transformou em livro as his-
tórias de idosos que vivem em 
14 lares de diferentes lugares do 
estado. O artista já levava cul-
tura para esse público há mais 
de 20 anos, através do projeto 
Atitude, mas o isolamento so-
cial fez com que as visitas aos 
abrigos fossem suspensas e as 
conversas online para a produ-
ção do livro substituíram esse 
contato presencial.

“Foi uma maneira de visitar 
esses idosos, digamos assim, 
através de videochamadas e 
alegrar a quarentena um pou-
co. Agora as poesias estão sen-
do usadas em sala de aula por 
educadores de diversos seg-
mentos. Da Educação infantil 
ao Curso Superior… É incrível 
o poder da poesia de falar com 
todas as idades”,

conta Dumard, que se ins-
pirou no projeto para criar um 
concurso de poesias para todo 
o estado.

N
também levou à produção de 
um curta-metragem.

“Com certeza, esse trabalho 
tem ajudado muito as pessoas a 
superarem as dificuldades que 

estamos enfrentando nessa pan-
demia. A arte salva! O projeto 
também inspirou outros artistas 
a colocares suas criações na rede”,

ressalta Sueli.

DA REDAÇÃO contato@jornalpovo.com.br

Foto: Divulgação
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CCulturando ulturando 

O livro pode ser baixado 
gratuitamente no site www.
projetoculturalatitude.com.
br. No endereço, também es-
tão disponíveis as regras para 
o concurso “Fábrica de Poesias 
– Lares de Idosos”.

A primeira edição do edital 
“Cultura Presente nas Redes”, 
lançado em 2020, também 
rendeu bons frutos com rela-
ção a trabalhos poéticos. A pro-
fessora e poeta Sueli Guerra, 
da capital do estado, usou essa 
oportunidade para realizar o 
projeto “Poesia na Janela”, em 
que interpreta suas criações e 
textos de outros autores. O re-
sultado  está gravado em vídeo 
e foi disponibilizado em sete 
episódios no YouTube, que po-
dem ser vistos aqui. O trabalho 

Foto: divulgação

Poesia ajuda na 
superação de males superação de males 
da pandemiada pandemia

Poetas contemplados nos editais da SECECRJ exaltam a arte da palavra

Pequenos gestos podem mudar a mente das pessoas

O Fábrica de Poesias” nasceu graças ao apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro
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O Fla-
mengo corre 
para fechar, 
ainda em 
2021, a com-
pra do Ton-
dela, clube 
de Portugal 
ao qual o 
time cario-
ca pretende 

associar sua marca. Prazo "bem 
apertado" segundo o vice-presi-
dente de finanças rubro-negro, 
Rodrigo Tostes, que, em entre-
vista exclusiva ao ge, revelou 
que a incursão em solo portu-
guês é apenas o primeiro passo 
de um plano muito maior.

O objetivo é, em três anos, 
figurar nas seis primeiras po-
sições do Campeonato Portu-
guês. Segundo Tostes, esse é o 
período de "maturação" do pro-
jeto que, se der certo, abrirá ca-
minho para a compra de outros 
clubes em França, Alemanha, 
Estados Unidos, África, China e 
onde mais houver possibilida-
de de investir.

No momento, a diretoria 
conversa com investidores que, 
na ideia do clube, farão aporte 
de 50 milhões de euros para a 
compra do Tondela. O Flamen-
go pretende se tornar um con-
glomerado de agremiações pelo 
mundo, espalhando a marca ru-
bro-negra e aumentando a base 
de milhões de torcedores que 
tem no Brasil.

- Esse é só o primeiro passo. 
Essa estratégia não vai funcio-
nar se for um clube só fora do 
Brasil. Todos (possíveis investi-
dores) com quem estamos con-
versando colocam isso, a gente 
coloca isso. A gente quer ter um 
clube na Alemanha, um na Es-
panha, um na França, na África, 
na China, nos Estados Unidos, 
ou seja, não é um projeto de um 
clube só. (O tempo para início 
da segunda fase) Depende do 
sucesso do primeiro "case". A 
gente precisa de pelo menos 
três anos para maturar esse 
projeto, levar o clube para as 
primeiras posições do Campe-
onato Português, essa é a ideia. 
Depois disso a gente pensa na 
fase dois - explicou Tostes.

A
O teaser de investimento 

para a aquisição do Tondela 
apresentado aos possíveis in-
teressados foi feito em conjun-
to com o banco BTG Pactual, a 
consultoria Ernst & Young, e a 
empresa Win the Game. Nele, 
o Flamengo apresenta sua rees-
truturação ao longo dos últimos 
anos e coloca como principais 
ativos a base do futebol e, claro, 
a torcida. O desenvolvimento 
e venda de jovens jogadores é 
visto como uma das principais 
possibilidades de faturamento 
tanto para o clube carioca quan-
to para a nova empreitada em 
solo português.

- A gente queria ainda este 
ano. Está apertado. Bem aperta-
do, por uma série de fatores. A 
gente ainda trabalha com o pra-
zo deste ano. Mas está bem aper-
tado, não é fácil. Estamos traba-
lhando pesado - disse Tostes.

Receitas com 
categoria de base

No documento, o Flamengo 
destaca as vendas de Lucas Pa-
quetá por 35 milhões de euros, 
Vinicius Junior por 45 milhões 
de euros e Reinier por 30 mi-
lhões de euros. O clube faz re-
lação entre a venda dos atletas 
e os minutos em que atuaram 
entre os profissionais, antes de 
apontar a venda por valores in-
feriores de jogadores que não 
tiveram tantas oportunidades 
na equipe, casos do atacante 
Rodrigo Muniz, vendido por 8 
milhões de euros, e do volante 
Vinícius, que saiu por 2.5 mi-
lhões de euros.

O Flamengo também faz 
ponderação indicando que po-
derá ser um farto provedor de 
talento para a equipe europeia. 
De acordo com o documento, 
em média, de 40 jogadores que 
cumprem toda a progressão 
pelas categorias de base, so-
mente cinco são aproveitados 
no elenco profissional, com 
outro dez sendo emprestados 
e 25 dispensados todo ano. 
Tostes explicou como funcio-
nará a cessão de jogadores ao 
clube português.

- Isso está em discussão 
ainda. Não é uma filial. É um 

Tondela é "primeiro passo": 
Flamengo planeja compra de 
clubes pela Europa e pelo mundo

Beirão, mascote do Tondela, antes da partida contra o Portimonense

clube separado, com a marca 
Flamengo, que o Flamengo vai 
ter um percentual e terá obri-
gações com esse clube. De, sei 
lá, chutando, prover todo o su-
porte para categoria de base, 
"management" (gestão), "scout" 
(olheiros), etc. Tem um atleta 
aqui que o clube se interessou? 
Ele tem de comprar o atleta. 
O Flamengo não vai produzir 
nada de graça para o cara. Lá eu 
tenho 35% da operação, o cara 
tem 65%. É um negócio como 
outro qualquer. Estou ceden-
do a minha marca e terei um 
percentual do negócio. A admi-
nistração será feita pelo clube 
lá, com direitos de veto do Fla-
mengo aqui, do que pode usar a 
marca, o que não pode.

A escolha do Tondela
 e de Portugal

Um dos pontos levantados na 
apresentação para a escolha do 
Tondela foi o volume de nego-
ciações internacionais feitas pe-

los clubes do país. No gráfico que 
consta no documento, o saldo 
de transferências internacionais 
da Liga Portuguesa entre 2011 e 
2020 é o maior do planeta, com 
US$ 2.9 bilhões, à frente do Bra-
sil, segundo colocado com US$ 2 
bilhões. Também é mencionado 
que três clubes portugueses lide-
ram a lista de lucro líquido com 
transferências internacionais 
nos últimos 10 anos: Sporting, 
Benfica e Porto.

O Flamengo cita que oito clu-
bes portugueses tiveram sua 
estrutura analisada. Destes, seis 
tinham a estrutura adequada, 
somente dois estavam na Pri-
meira Divisão portuguesa, e, 
por fim, o Tondela foi apontado 
como alvo principal por ser o 
único da lista com apenas um 
acionista no controle e estru-
tura "bem localizada" no país, o 
único "representante da região 
central de Portugal".

Vinicius Junior em seu último dia no Centro de Treinamento do Flamengo
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