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 Influenciadora digital
é presa ao tentar 
fazer reserva em 
apartamento por 
temporada usando 
cartões clonados

Japeri começa 
a vacinar crianças 
de 5 a 11 anos 
contra a Covid-19

Saúde sexual é tema de concurso 
de vídeos aberto pela Prefeitura do 
Rio, com prêmios de até R$ 5 mil
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Deputado quer transparência 
sobre reações adversas das 
vacinas contra a Covid-19

Deputados bolsonaristas lamentam morte de Olavo de Carvalho
Deputados aliados do pre-

sidente Jair Bolsonaro na 
Assembleia Legislativa do 
Rio (Alerj) e Câmara Federal 
se manifestaram em suas 
redes sociais sobre a morte 
do escritor e filósofo Olavo 
de Carvalho, aos 74 anos, 
em Richmond, no estado da 
Virgínia, nos Estados Uni-
dos. Ele estava internado em 
um hospital local. A causa 
da morte não foi divulgada. 
Olavo é referência do movi-
mento conservador no Bra-
sil, considerado o “guru” do 
bolsonarismo no país.

“Olavo de Carvalho deixa 
um grande legado de con-
servadorismo para o nosso 
país”, escreveu o deputa-
do estadual Filippe Poubel 
(PSL). “Nós choramos, o céu 
porém se alegra. Descanse 
em paz, professor”, destacou 
Charlles Batista (PSL).

A deputada Alana Passos 
(PSL) lembrou da importân-
cia do escritor para o estado 
democrático de direito. “Nos 
deixa hoje o Professor Olavo 
Luiz Pimentel de Carvalho. 
Uma pessoal insubstituível 
na luta pela liberdade de ex-
pressão e pela democracia. 
Que Deus o receba na sua 
infinita bondade e miseri-
córdia, bem como conforte 
sua família”, frisou em suas 
redes sociais.

Anderson Moraes (PSL) 
destacou a herança deixada 
para os conservadores: “Vai o 
professor, fica o legado. Des-
canse em paz, mestre”. 

Em um longo texto, o de-
putado federal Márcio Labre 
(PSL) enumerou as qualida-
des e a importância de Olavo 
de Carvalho para o país. “Aqui 
no Brasil ele foi decisivo na 
virada do jogo político em 

deputado es-
tadual Ander-
son Moraes 
(PSL) solicitou 
ao Governa-
dor do Estado, 
Cláudio Cas-
tro, através de 
indicação le-
gislativa, que 
a Secretaria 

Estadual de Saúde monitore as rea-
ções adversas das vacinas contra a 
Covid-19 para garantir que cada um 
tenha liberdade e mais segurança na 
hora de decidir sobre a aplicação ou 
não dos imunizantes.

¨Agora, que iniciamos a vacinação 
infantil, é ainda mais importante ter-
mos essa transparência sobre as rea-

O
ções adversas, principalmente, para 
que os pais decidam de forma cons-
ciente sobre aplicar ou não a vacina 
em seus filhos. Cabe ao poder público 
prestar todas as informações, sempre 
respeitando a liberdade do indivíduo¨, 
ressaltou o deputado.

Após liberar o imunizante da Pfizer, 
a Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) aprovou, na semana pas-
sada, o uso da CoronaVac para crianças 
e adolescentes. Nos Estados Unidos, 
onde a vacinação infantil está sendo 
aplicada há mais tempo, um estudo do 
Centro de Controle e Prevenção de Do-
enças (CDC) revelou que reações con-
sideradas comuns, como fadiga e dor 
de cabeça, são relatadas um dia após 
a vacinação na primeira e na segunda 
dose. Os relatos de miocardite, infla-

favor do movimento conserva-
dor. Conseguiu despertar boa 
parte de uma sociedade entor-
pecida com valores anacrôni-
cos e distorcidos sobre papéis 
do estado, da igreja e sobretu-
do, do comportamento huma-
no. Desafiou e quebrou hege-
monias de forças políticas e 
intelectuais. Revelou com pre-
cisão cirúrgica os projetos de 
poder em curso que poderiam 
colocar a América Latina refém 
de uma tirania continental dis-
farçada de democracia”, desta-
cou Márcio Labre.

O deputado lembrou ainda 
que Olavo de Carvalho “abriu 
o caminho para a eleição do 
Presidente Jair Bolsonaro, pois 
seu poder de síntese e comuni-
cação se deram na velocidade 
compatível com a urgência de 
mobilização e conscientização 
nacional do povo, ao ponto de 
evitar o desastre que se apre-

Email: jornalinfopovo@gmail.com

mação do músculo cardíaco, segundo 
o CDC, são considerados raros.

¨Meu pedido é para que a Secreta-
ria Estadual de Saúde monitore as re-
ações adversas junto às Secretarias de 
Saúde de cada município. Desta for-

ma, teremos um mapeamento mais 
detalhado da atual situação, garan-
tindo transparência das informações 
para que cada cidadão exerça sua li-
berdade de escolha, prevista em Lei¨, 
ressaltou Anderson Moraes.

sentava no horizonte, caso 
as forças de esquerda fossem 
eleitas em 2018”.

No Twitter, a família do fi-
lósofo agradeceu o apoio dos 
amigos e seguidores, e pediu 
orações por ele. “A família 
agradece a todos os amigos 

as mensagens de solidarieda-
de e pede orações pela alma 
do professor”.

Olavo deixa a esposa, Ro-
xane, oito filhos e 18 netos. 
Ainda não há informações 
sobre o velório e o sepulta-
mento do escritor.
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Eles receberão o livro infantil-ju-
venil “Arte dos contos” lançado pela 
Multirio, na semana passada, com 
prefácio feito pelo escritor Carlos 
Nejar e conteúdo de professores e 
demais funcionários das escolas da 
rede municipal de educação. Tam-
bém serão exibidos vídeos, produ-
zidos pela Multirio, em homena-
gem ao Nejar, com leitura de poesia 
do imortal e informações sobre os 
27 anos da campanha.

3

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSConscientização 

conscienti-
zação sobre 
saúde se-
xual é tema 
do concur-
so de vídeo 
l a n ç a d o 
pela Pre-
feitura do 
Rio. Os par-

ticipantes têm até um minuto 
para, de maneira criativa e 
educativa, falar sobre preven-
ção a infecções sexualmen-
te transmissíveis (ISTs). Os 
vencedores terão suas peças 
publicadas nas redes sociais 
da prefeitura e, além de aju-
darem a espalhar informação, 
podem ganhar até R$ 5 mil.

A inscrição é online, através 
do link do concurso (https://
bit.ly/inscricao-concurso-pre-
vencao), e pode ser feita até a 
meia-noite do dia 20 de feve-
reiro. Os materiais serão avalia-
dos por uma comissão técnica, 
com base em critérios como 

A
criatividade, efetividade da co-
municação, linguagem e qua-
lidade técnica. A iniciativa é 
realizada pelas secretarias mu-
nicipais de Saúde e Governo e 
Integridade Pública, por meio 
da Coordenadoria Executiva 
de Diversidade Sexual.

Os vídeos devem ter dura-
ção entre 15 e 60 segundos

As gravações devem ser 
enviadas nos formatos MP4, 
MOV, MPEG, 3GP ou AVI

As imagens podem ser fei-
tas usando filmadora, câme-
ra fotográfica, telefone celu-
lar ou tablets, desde que nos 
formatos exigidos

O tamanho máximo do ar-
quivo deve ser de 100 MB

Pessoas jurídicas sediadas 
no município do Rio devem 
comprovar atuação cultural de, 
no mínimo, um ano

Pessoas físicas devem 
ser maiores de 18 anos e re-
sidentes na cidade há pelo 
menos um ano

Prefeitura lança concurso de vídeos para incentivar conscientização sobre saúde sexual 

O material não pode con-
ter expressões de baixo ca-
lão, nudez ou referência di-
reta a sexo explícito

Uma mesma pessoa pode en-
viar mais de um vídeo, porém 
somente poderá ter um vídeo 
selecionado para premiação.

O primeiro colocado será 
premiado com R$ 5 mil; o 
segundo, com R$ 3 mil; e o 
terceiro, com R$ 1 mil. Os re-

sultados serão divulgados no 
dia 23 de fevereiro.

As gravações serão parte 
do material usado na cam-
panha de combate às ISTs, 
realizada tradicionalmente 
durante o Carnaval, direcio-
nada principalmente ao pú-
blico jovem, de 15 a 24 anos, 
parcela da população que re-
gistrou maior aumento no ín-
dice de infecções entre 2009 

e 2019. Em levantamento do 
Ministério da Saúde, cons-
tatou-se o crescimento de 
64,9% entre pessoas de 15 a 
19 anos e de 74,8% entre as 
de 20 a 24 anos.

O edital completo pode ser 
acessado em https://bit.ly/edi-
tal-concurso-ists. Se ainda res-
tarem dúvidas, o e-mail para 
contato dos participantes é 
concurso.ceds.rio@gmail.com.

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
informou nesta terça-feira 
(25) que a coleta de dados do 
Censo vai começar no dia 1º 
de agosto deste ano.

Segundo o IBGE, a data origi-
nalmente prevista era o dia 1º de 
junho, mas teve que ser alterada 
em razão da troca da banca que 
realizará o concurso para contra-
tar os profissionais do Censo.

O IBGE confirmou o início 
da coleta de dados um dia 
após a sanção do Orçamento 
da União para 2022, com pre-
visão de mais de R$ 2 bilhões 
para o Censo.

O Censo deveria ter sido re-
alizado em 2020, respeitando 
o intervalo de 10 em 10 anos 
entre uma edição e a seguinte. 
Mas foi adiado por causa da 
pandemia de Covid.

"Com o orçamento do Cen-
so Demográfico 2022 aprova-
do e sancionado na íntegra em 
R$ 2.292.957.087,00, o IBGE 
informa que a coleta da pes-
quisa terá início no dia 1º de 
agosto. Antes prevista para 1º 

de junho, a data da coleta pre-
cisou ser ajustada em decor-
rência da troca, em novembro 
de 2021, da banca responsável 
pela organização do Processo 
Seletivo Simplificado (PSS) 
para contratação de 183.021 re-
censeadores e 23.870 agentes 
censitários", disse o IBGE.

Papel do Censo
O Censo coleta dados da po-

pulação e permite traçar um 

Censo começa em 1º de agosto, diz IBGE
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O Censo deveria ter sido realizado em 2020

retrato abrangente do país. 
Além da contagem popula-
cional, a pesquisa traz dados 
sobre condições de vida, em-
prego, renda, acesso a sanea-
mento, saúde e escolaridade, 
entre outros.

Essas informações são es-
senciais para o desenvolvi-
mento e implementação de 
políticas públicas e para a re-
alização de investimentos pú-
blicos e privados.

Saúde sexual é tema de concurso 
de vídeos aberto pela Prefeitura do 
Rio, com prêmios de até R$ 5 mil

 Foto: Divulgação

Baús da Guarda Municipal e uniformes 
da Comlurb são encontrados em 
ferro-velho da Tijuca

Agentes da Secretaria de Or-
dem Pública (Seop), em conjun-
to com agentes da Subprefeitu-
ra da Grande Tijuca e policiais 
do 6°BPM (Tijuca), localizaram 
cinco baús de motocicletas da 
Guarda Municipal e uniformes 
da Comlurb em um ferro-velho 
na Rua Osvaldo Aranha, na Pra-
ça da Bandeira, Zona Norte do 
Rio, nesta terça-feira. 

O dono do ferro-velho onde o 
material estava foi encaminhado 
à 19ª DP (Tijuca), mas foi libera-
do em seguida. Em depoimento, 
ele disse que um morador de rua 
teria deixado os materiais há uns 

meses no local. De acordo com o 
subprefeito da Grande Tijuca, Wag-
ner Coe, o delegado da 19ª DP (Ti-
juca) liberou o dono do ferro-velho 
pois os equipamentos não foram 
oriundos de roubo, furto ou desvio. 
Eram equipamentos gastos, com 
muito tempo de uso e descartados 
pela Guarda Municipal, ou seja, 
sem serventia para a corporação.

O caso está em investigação 
para apurar um possível descarte 
ilegal por parte da própria prefei-
tura. Procuradas para comentar 
sobre o destino final do material, 
a Guarda Municipal e a Comlurb 
ainda não se manifestaram.
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m busca de 
garantir o 
acesso ao 
Fundo Par-
tidário e ao 
tempo de 
propagan-
da no rádio 
e na TV, 
dirigentes 

da Rede Sustentabilidade con-
vidaram a ex-senadora Marina 
Silva para disputar o cargo de 
deputada federal por São Paulo. 
Ex-ministra do Meio Ambiente 
na gestão de Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT), Marina foi três 
vezes candidata à Presidência 
da República e é vista como um 
quadro estratégico para atrair 
os votos necessários para a sigla 
atingir a cláusula de barreira nas 
eleições deste ano.

Na última disputa ao Palá-
cio do Planalto, a ex-senadora 

E
terminou em oitavo lugar, com 
1% dos votos válidos. O de-
sempenho foi bem abaixo das 
eleições de 2014, quando Ma-
rina ocupou a terceira posição 
com 22,1 milhões de votos, o 
equivalente a 21,32% dos elei-
tores. Aliados de Marina acre-
ditam que ela tem boa entrada 
em São Paulo, onde recebeu 
5.761.174 de votos, em 2014, e 
262.050, em 2018.

— A candidatura da Marina 
é uma vontade de todo o parti-
do, tanto da executiva nacional 
quanto da direção de São Paulo. 
Pensando na legenda, teremos 
uma grande ajuda no cumpri-
mento da cláusula de barreira, 
já que ela é uma liderança ex-
pressiva que disputou três ve-
zes a Presidência e é defensora 
do meio ambiente, pauta que 
foi desmontada pelo governo 
Bolsonaro. Seria muito positivo 

Candidata a presidente três vezes, Marina poderia concorrer por São Paulo. Partido aguarda decisão para os próximos 30 dias

para o partido — disse Giovanni 
Mockus, porta-voz da Rede Sus-
tentabilidade em São Paulo.

A ex-senadora Heloísa Hele-
na, porta-voz nacional da Rede, 
também ressaltou a atuação na 
área ambiental como um dos 
motivos para Marina ser candi-
data à Câmara:

— Estamos trabalhando 
muito para garantir a presen-
ça dela (Marina) no Congres-
so Nacional, para represen-

tar como deputada federal a 
linha programática que jus-
tifica a existência da Rede, 
como partido. Não somos os 
primeiros, nem os únicos, 
mas temos a maior liderança 
política na área (ambiental) e 
sua presença no Congresso é 
essencial — afirmou ela.

Em nota, Marina disse 
que ainda não tem uma de-
cisão sobre o assunto, mas 
continua avaliando qual é 

a melhor forma de dar sua 
contribuição "para a difícil 
realidade política do país".

Segundo Mockus, o partido 
espera uma resposta para os 
próximos 30 dias.

— Ela está estudando os nú-
meros, as votações que teve no 
estado para a Presidência e con-
versando com pessoas de seu 
entorno. Ainda é um momento 
de avaliação, mas só de estar 
pensando é um indicativo.

O Brasil piorou duas posições 
no ranking mundial da corrup-
ção, segundo o levantamento 
realizado pela Transparência In-
ternacional e divulgado na ma-
drugada desta terça-feira (25).

Entre 180 países analisados, 
o Brasil ocupou a 96ª colocação 
no Índice de Percepção da Cor-
rupção (IPC) no ano passado. 
Em 2020, estava na 94ª posi-
ção. Quanto melhor a posição 
no ranking, menos o país é con-
siderado corrupto.

Numa escala de 0 a 100 pontos, 
o Brasil alcançou 38 pontos - a ter-
ceira pior nota da série histórica e 
a mesma pontuação alcançada na 
edição anterior.

O desempenho brasileiro ficou 
abaixo da média global (43 pon-
tos), dos países da América Latina e 
do Caribe (41 pontos) e das nações 
que integram o G20 (66 pontos).

No relatório da Transparên-
cia Internacional, as maiores 
pontuações foram alcançadas 
por Dinamarca, Finlândia e 
Nova Zelândia (todos com 88 
pontos). Na sequência, apare-
ceram Noruega, Singapura e 
Suécia (85 pontos).

Já as piores avaliações foram 
registradas por Venezuela (14 pon-
tos), Somália e Síria (13 pontos) e 
Sudão do Sul (11 pontos).

O que explica o
 desempenho do Brasil

A Transparência Internacional 
afirma que o Brasil está "estagnado 
em um patamar muito ruim em re-
lação à percepção da corrupção no 
setor público" e aponta que as ações 
do governo federal, do Congresso 
Nacional e do Judiciário "levaram 
a retrocessos no arcabouço legal e 
institucional anticorrupção do país".

"O Brasil está passando por 
uma rápida deterioração do am-
biente democrático e desman-
che sem precedentes de sua ca-
pacidade de enfrentamento da 
corrupção", afirma Bruno Bran-
dão, diretor executivo da Trans-
parência Internacional - Brasil.

"São marcos legais e institucio-
nais que o país levou décadas para 

Devido à Covid, Alerj retoma sessões 
plenárias de forma remota

Brasil piora duas posições em ranking de corrupção

O Brasil ocupou a 96ª colocação no Índice de Percepção da Corrupção (IPC) 

construir. Isso traz consequências 
ainda mais graves por ocorrer em 
meio à pandemia da Covid-19, 
quando a transparência e o con-
trole dos recursos públicos deve-
riam ser priorizados para garantir 
seu bom uso frente à tragédia hu-
manitária", acrescenta.

A organização destacou que, 
nos últimos anos, vem denun-
ciando o enfraquecimento do 
combate à corrupção, diante 
das falas antidemocráticas do 
presidente Jair Bolsonaro, por 
exemplo. A Transparência In-
ternacional também tem desta-
cado as investigações realizadas 
pela CPI da Covid e as relações 
criadas entre o governo federal 
e o Congresso por meio do cha-
mado orçamento secreto.

Rede convida Marina Silva para 
ser candidata a deputada e ajudar 
partido a bater cláusula de barreira

A Assembleia Legislativa do 
Rio vai retomar os trabalhos, 
na semana que vem, de forma 
remota. Pelas duas primeiras 
semanas, a partir de primeiro 
de fevereiro, as sessões serão 
100% virtuais por causa do ele-
vado número de casos de Co-
vid-19 no estado. A previsão de 
pico de infecções é justamente 
para esse período.

A área administrativa deve 
trabalhar de forma presencial, 
mas em número reduzido, ape-
nas para coordenar o trabalho 
dos demais setores.

O presidente da Casa, André 
Ceciliano (PT) já está com a por-
taria prontinha para ser publica-
da. Os deputados já foram avi-
sados sobre as regras sanitárias 
nesta terça-feira (25).
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PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFlagrante

est udante 
de Direito e 
influencia-
dora digital, 
Ingrid Caro-
line Borges 
Gonçalves, 
de 20 anos, 
foi presa em 
f l a g r a n t e 
por policiais 
da 14ª DP 

(Leblon), acusada de tentativa de 
estelionato. Segundo os agentes, no 
momento da prisão, a jovem tenta-
va fazer check-in num apartamento 
na Avenida General San Martin, no 
Leblon, na Zona Sul do Rio, alugado 
para temporada pelo site da admi-
nistradora do imóvel.

De acordo com a polícia, Ingrid uti-
lizava dados de cartões clonados para 
fazer a reserva. A acusada foi autuada 
em flagrante pelo crime de tentativa 
de estelionato. A estudante de Direito 
é influenciadora digital e possui 188 
mil seguidores apenas em uma rede 
social. A jovem pagou fiança e já foi 
liberada. Horas depois, fez novas pos-
tagens nas redes sociais.

A
A estudante costuma postar em 

seu perfil imagens de viagens por 
diferentes estados do Brasil. Em 
muitas fotos ela aparece em pontos 
turísticos.

Segundo a polícia, Ingrid tentava 
dar entrada sem a documentação 
exigida no check-in em um dos 
apartamentos. Em depoimento, o 
proprietário do imóvel contou que, 
ao chegar ao apartamento, encon-
trou Ingrid pedindo uma corrida 
pelo aplicativo. A jovem disse a ele 
que havia desistido da locação por 
não ter conseguido validação ne-
cessária no check-in com a docu-
mentação apresentada.

Foi solicitado à jovem o mesmo 
cartão utilizado na locação, mas ela 
informou na recepção que não es-
tava em posse do cartão, tendo nes-
se momento seu check-in negado.

A vítima, administrador de 
apartamentos por temporada, 
disse que o que gerou a descon-
fiança dele foi o fato de Ingrid fa-
zer o aluguel para o mesmo dia, 
pelo site e sem negociação de 
valores. A influencer pagou o alu-
guel no valor de R$ 3.944,00 com 

De acordo com a polícia, Ingrid utilizava dados de cartões clonados para fazer a reserva

cartão de crédito. No momento 
do check-in, já no interior do apar-
tamento, quando foi solicitada a 
autorização de débito à distância, 
uma foto do cartão utilizado e 
foto da identidade de Ingrid, ela 
não apresentou nenhum dos do-
cumentos citados, o que também 
gerou desconfiança.

Ingrid acabou confessando que 
o cartão usado não era seu. Na dele-
gacia, ela disse que é digital influen-

cer e veio para o Rio de Janeiro para 
passear e tirar fotos para divulgação 
do seu trabalho. Disse ainda que 
recebeu uma proposta de um em-
presário que lhe ofereceu serviços 
de compra de passagens aéreas e 
hospedagem em troca de divulga-
ção da empresa.

Ela contou que aceitou, fez al-
guns vídeos e que, além da divulga-
ção, também fazia pagamentos que 
variavam entre quinhentos e mil 

reais por viagem realizada, englo-
bando as passagens aéreas e a hos-
pedagem, fazendo os pagamentos 
por PIX. Ela explicou que desisitu 
do apartamento porque o empre-
sário havia ligado e afirmado que ti-
nha arrumado outro hotel melhor. 
Sobre as reservas, explicou que o 
empresário cadastrava cartões de 
crédito de titularidade desconhe-
cida, porém indicava ser ela a dona 
dos cartões no cadastro.

Um bebê de 1 ano e 3 meses 
morreu no Hospital Municipal 
Albert Schweitzer, Realengo, 
na segunda-feira (25), à espera 
de uma transferência para ou-
tra unidade de saúde que havia 
sido determinada pela Justiça. 
Gael Aguiar da Silva Souza foi 
levado pela família quatro ve-
zes ao hospital e, diagnostica-
do apenas com infecção uriná-
ria, acabou liberado em todas. 
Somente na última é que hou-
ve a internação, já com quadro 
de suspeita de leucemia, he-
patite e um teste positivo de 
covid-19. O hospital afirmou à 
família que não dispunha de 
suporte para o caso.

Gael começou a apresentar 
febre esporádica no dia 9 de 
janeiro. Em sua primeira ida ao 
hospital, o diagnóstico recebi-
do pela família foi de gastroen-
terite e leve infecção urinária. 
O quadro se repetiu outras três 
vezes, até o dia 18, quando ele 
foi internado. No Albert, ele 
testou positivo para covid-19 e 
começou a apresentar compli-
cações no fígado.

Na sexta-feira (21), a equipe 
médica do Albert Schweitzer 
informou que Gael precisava 
de um leito pediátrico de emer-
gência com especialidade em 
hematologia. Diante da impos-
sibilidade de tratar o bebê na 
unidade de saúde de Realengo, 
a família procurou a Defensoria 
Pública e conseguiu na Justiça, 
ainda na sexta, a determinação 
para uma transferência imedia-
ta, sob pena de R$ 2 mil por hora 
em caso de descumprimento.

A transferência, no entan-
to, não aconteceu, e o nome 
de Gael só foi inserido no Sis-
tema Estadual de Regulação 
no sábado (22), data em que, 
diante do quadro de saúde de-
licado, já seria arriscado trans-
feri-lo. Gael morreu na manhã 
de segunda-feira (24).

A direção do Hospital Muni-
cipal Albert Schweitzer confir-
mou que Gael Aguiar da Silva 
Souza foi atendido nos dias 
9, 12 e 15 de janeiro com diag-
nóstico de gastroenterite e in-
fecção urinária, e afirmou que 
essas visitas anteriores "não 

Mulher é morta a facadas e golpes 
de panela na cabeça; sobrinha de 
14 anos confessa crime

Bebê de 1 ano morre no Hospital Albert 
Schweitzer à espera de transferência

Foto: Reprodução

O bebê Gael Aguiar da Silva Souza

exigiram caso de internação 
por apresentar sintomas leves 
e inespecíficos".

O bebê deu entrada na uni-
dade no dia 18, com "queixas de 
febre de distensão abdominal e 
fezes escura. Após a avaliação 
clínica inicial e realização de 
exames laboratoriais, ele foi in-
ternado na emergência e trans-
ferido para o CTI Pediátrico 
com diagnóstico de covid-19".

Influenciadora digital é presa ao tentar Influenciadora digital é presa ao tentar 
fazer reserva em apartamento por fazer reserva em apartamento por 
temporada usando cartões clonadostemporada usando cartões clonados

Um crime bárbaro foi registra-
do na noite dessa segunda-feira 
(24) na cidade de Feijó, no inte-
rior do Acre. Uma menina de 14 
anos foi apreendida e confessou 
ter matado a tia Maria Antonieta 
de Souza Abreu, de 38 anos, com 
vários golpes de faca.

O assassinato ocorreu no bair-
ro Esperança. Segundo informa-
ções da polícia, a adolescente 
primeiro rendeu o primo de 10 
anos, desferiu golpes de faca con-
tra ele, o trancou em um quarto e 
partiu para cima da tia. O menino 
ficou com ferimentos na região 
do pescoço.

Além de muitas facadas, a víti-
ma foi agredida com uma pane-
la. O delegado responsável pelas 
investigações, Railson Ferreira, 
suspeita que o crime foi plane-
jado. Isso porque foi encontrado 
um diário em que adolescente 
escrevia sobre morte, indicando 
a pretensão da menina.

Após cometer o crime, a ado-
lescente saiu de casa normal-
mente e cerca de uma hora de-

pois se apresentou no quartel da 
polícia. O delegado afirmou que 
ela demonstrou frieza ao confir-
mar que tinha matado a tia.

“Ela conta com uma tranquili-
dade... Disse que não havia uma 
preparação. Sobre o diário que en-
contramos, ela disse que era por-
que ela cultua a morte, que gosta. 
Mas, acredito que havia, sim, um 
planejamento", disse o delegado.

"Foram muitas facadas e ela 
bateu demais com a panela na 
cabeça da tia. A faca ficou crava-
da na vítima. Nunca tinha visto 
tanto sangue na minha vida. 
Ela disse que foi porque a tia 
pegava no pé dela, não deixava 
ela sair, não deixava namorar. 
Mas eu não acredito nisso”, 
completou Ferreira.

Inicialmente, a suspeita era de 
que a menina teve ajuda de outra 
pessoa para cometer o crime. No 
entanto, de acordo com o delega-
do, a vítima estava com dengue e 
isso pode ter facilitado que a ado-
lescente tenha conseguido matá-
-la sozinha.

Fotos: Reprodução
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P refeitura 
M u n i c i -
pal de Ja-
peri, por 
meio da 
S ecretaria 
Municipal 
de Saúde, 
c o n t i n u a 
com a va-

cinação contra a Covid-19 em 
crianças com 5 a 11 anos. Nesta 
segunda-feira (14) foram va-
cinadas pessoas com idade a 
partir de 9 anos. A campanha 
segue nesta terça-feira imuni-
zando quem tem 8 anos.  

Na quarta, quinta e sex-
ta-feira será a vez de vacinar 
quem tem 7, 6 e 5 anos, respec-
tivamente. Quem tem comor-
bidade ou deficiência, na faixa 
etária de 5 a 11 anos, também 
pode se imunizar, apesar de o 
calendário deste grupo ter ini-
ciado no dia 17 de janeiro. 

Por enquanto, os pais devem 
levar os filhos à Unidade Mista 
de Engenheiro Pedreira (Umep), 
no bairro Mucajá, de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 15h.

“É importante que os pais ou 
responsáveis levem os peque-
nos para se vacinarem. Somen-

A
te com todos imunizados con-
seguiremos dar um fim nessa 
doença em nossa cidade. Con-
tamos com o apoio e a colabora-
ção de todos os japerienses, pois 
a vacina ainda é o melhor remé-
dio”, pediu a secretária munici-
pal de Saúde, Ana Luiza Afonso.

A dona de casa Maria Stela 
Gomes, de 42 anos, está aliviada 
ao levar o filho João Victor Gui-
marães (7) anos, que é diagnos-
ticado com Déficit de Atenção e 
Hiperatividade (TDH), e a sobri-
nha Estherlaine Vitória Prado 
(11) para se vacinarem.

“É muita emoção mistura-
da com a sensação de alívio 
em saber que eles deram um 
passo em busca da proteção. 
E podemos voltar ao normal, 
inclusive voltar às aulas”, dis-
se emocionada a moradora do 
bairro Santa Branca.

A cidade aguarda a chegada 
de mais doses da Secretaria Es-
tadual de Saúde. Inicialmente, o 
município recebeu 680 frascos 
do imunizante da Pfizer. A meta 
da Secretaria Municipal de Saú-
de é imunizar 12 mil crianças. 

Antes de se dirigirem à uni-
dade de saúde, os pais ou res-
ponsáveis precisam ficar aten-

Imunização será feita de forma escalonada por faixa etária até o dia 28

tos à documentação exigida. 
Devem assinar um termo de au-
torização que pode ser baixado 
no site da prefeitura.

Também é importante apre-
sentar: comprovante de resi-
dência de Japeri, documento de 
identificação com foto, cartão 
do SUS ou CPF, comprovante 
de comorbidade (laudo médico, 
exame ou receita com data de 
validade de um ano) ou compro-
vante de deficiência permanente 
(cartão gratuidade no transporte 
público indicando a deficiên-
cia, laudo médico, documentos 
comprobatórios de atendimento 
em Centros de Reabilitação ou 
Unidades Especializadas).

Doses de reforço
A Prefeitura está disponibili-

zando a primeira e segunda dose 
para pessoas com 12 anos ou 
mais. Também oferece a dose de 
reforço para maiores de 18 anos 
que receberam a segunda aplica-
ção há quatro meses.

A aposentada Inês Elói 
de Freitas não perdeu tem-
po. Tratou de se vacinar com 
dose de reforço. “Meu marido 
pegou a doença, mas mesmo 
cuidando dele não fui infecta-
da. Se tomarmos cuidados dá 
tudo certo”, explicou.

O pintor, Hélio Joaquim Jus-
tiniano, de 55 anos, também 
é deste que não quer saber de 

ficar doente. O japeriense já 
completou o esquema vacinal 
e contou não ter tido qualquer 
tipo de reação. “Acho que a va-
cina nos protege de sintomas 
mais graves, caso de contami-
nação do vírus”, contou.  

Já os testes são realizados nos 
Centros de Triagem, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 16h, e na 
Policlínica Itália Franco para ca-
sos de emergência e fora do ho-
rário de funcionamento dos Cen-
tros, já que o local funciona 24h.

– Centro de Triagem 1 (Aveni-
da Tancredo Neves, 634-716- par-
que Mucajá)

– Centro de Triagem 2 (Rua Ar-
ruda Negreiros, S/N, Japeri)

“Enfim, um horizonte me-
lhor me sorriu”. Esse trecho da 
canção “Horizonte Melhor”, de 
Luiz Carlos da Vila, reflete bem 
o sentimento dos moradores das 
comunidades de Manguinhos e 
Jacarezinho, em Benfica, Zona 
Norte do Rio. Nesta segunda-
-feira (24), o governador Claudio 
Castro visitou o Colégio Estadual 
que leva o nome do compositor, 
em Manguinhos, e anunciou as 
obras de reforma da unidade es-
colar, ao lado dos Secretários de 
Infraestrutura e Obras, Max Le-
mos e o de Educação, Alexandre 
Valle. A ação faz parte do Progra-
ma Cidade Integrada lançado na 
semana passada pelo governo do 
estado, que prevê uma série de 
ações nas Comunidades do Jaca-
rezinho e Muzema.

Inaugurada em 2009 como 
escola modelo, hoje, a unida-
de de ensino, que conta com 
1458 alunos, está deteriorada 
por falta de manutenção em 
sua infraestrutura. O levanta-
mento realizado pela Empre-
sa de Obras Públicas (Emop), 
responsável pela execução da 

Consultório de Rua atende 
usuários do Centro Pop

Governo do estado inicia reforma da Escola 
Compositor Luiz Carlos da Vila em Manguinhos
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Ação faz parte do Programa Cidade Integrada

obra, identificou que os espa-
ços internos e externos estão 
em péssimo estado de conser-
vação. Até o fim da semana, o 
estudo apontará o custo total 
das intervenções. No entanto, 
de forma emergencial, agen-
tes do estado já começaram a 
atuar na limpeza do local. 

Japeri começa a vacinar 
crianças de 5 a 11 anos 
contra a Covid-19

A Secretaria de Saúde de 
Belford Roxo realizou no iní-
cio da semana o projeto Con-
sultório de Rua em frente ao 
Centro Pop Paulo Roberto 
Bernardes, situado no Centro, 
para atender as pessoas em 
situação de rua. Além da tes-
tagem rápida para diagnóstico 
da covid-19 e aferição de pres-
são arterial na hora, o projeto 
também teve pronto atendi-
mento, marcação odontológi-
ca e acolhimento com classifi-
cação de risco. Foram testados 
25 usuários do equipamento.

Originalmente da Bahia, o 
usuário do Centro Pop, Rober-
to Carlos, 56 anos, diz gostar 
muito do local e dos profis-
sionais que atuam no equi-
pamento. “Já ganhei roupas 

de lá, sempre almoço, faço a 
minha higiene e tomo banho. 
E essa ação é muito boa, pois 
disponibiliza esses serviços de 
saúde para a gente. Já me aju-
dou muito. Através do Centro 
Pop eu tomei minhas duas do-
ses da vacina contra a covid-19 
na Policlínica  Neuza Brizola e 
agora estou aguardando para 
receber a terceira”, disse.

Enquanto passava próximo 
ao local, Marcelo Amaral, 58, viu 
a tenda da saúde e decidiu per-
guntar do que se tratava. “Apro-
veitei e fiz o teste rápido. Essa 
ação é muito boa, pois a procura 
por testes e vacina está maior. E 
ter essa voltada para as pessoas 
em situação de rua é fundamen-
tal, pois sabemos que tem gente 
cuidando deles” explicou.

Foto: Divulgação
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om grande nú-
mero de pesso-
as trabalhando 
em casa mui-
tas não tem , 
orientação de 
como traba-
lhar de forma 
correta de pro-

visionamento.
E a má postura e acaba le-

vando a um grande mal que é 
a síndrome do túnel do carpo.

Síndrome do Túnel do Car-
po: saiba como identificar e 
cuidar dos sintomas

Se a pessoa faz esforços re-
petitivos com as mãos como 
escrever, digitar entre outros, 
pode desenvolver a Síndrome 
do Túnel do Carpo.

Sabe aquela dor e formiga-
mento nas mãos quando você 
deita em cima do braço? Nada 
mais é do que a compressão 
de um nervo (nervo mediano) 
que fica entre a mão e o punho, 
causando a síndrome túnel do 
carpo. O nome é complicado, 
mas a doença tem tratamento. 

Trata-se de uma síndrome 
acusada pela compressão do 
nervo mediano no punho.

Segundo o médico Orto-

C
pedista, Drº Thiago Barros, a 
causa principal da síndrome 
do túnel do carpo são as L.E.R. 
(Lesões do Esforço Repetiti-
vo), gerada por movimentos 
repetitivos, como digitar ou 
tocar instrumentos musicais. 
Existem também causas trau-
máticas (quedas e fraturas), 
inflamatórias (artrite reuma-
toide), hormonais e medica-
mentosas. Tumores também 
estão entre as possíveis causas 
da síndrome.

Os sintomas mais frequen-
tes são dor, dormência e for-
migamentos na mão, que po-
dem acordar a pessoa à noite 
pelo desconforto que causam. 
A diminuição da força mus-
cular na mão, assim como a 
sensação de dedos inchados 
e dificuldade na coordenação 
motora dos dedos das mãos 
também são sintomas fre-
quentes. Afirma o especialista.

O tratamento leva em conta 
o grau de comprometimento 
da doença. Se for leve, indica-
-se a colocação de uma órtese 
para imobilizar o punho a noi-
te e o uso de antiinflamatório 
não-hormonal.

Nos casos mais graves e 
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Culturando 

Se a pessoa faz esforços repetitivos com as mãos como escrever, digitar entre outros, pode desenvolver a Síndrome do Túnel do Carpo

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSTrabalho Home Office cuidados com esforço repetitivo

naqueles em que não houve 
melhora com o tratamento clí-
nico, existe a possibilidade do 
tratamento cirúrgico da doen-
ça para liberar o nervo compri-
mido dentro do túnel do carpo. 
Explica:

Dr. Thiago Felipe dos Santos 
Barros

Médico ortopedista espe-
cialista em mãos, graduado 

em Medicina na Faculdade de 
Medicina da Universidade de 
São Paulo, FMUSP, entre 2006 
e 2011. Tem experiência em 
grandes hospitais como: Hos-
pital 9 de julho, Santa Catarina 
e Samaritano

Instagram:
@dr.thiagobarros.cirurgia-

damao 



ESPORTES8
Quarta-Feira 26 de Janeiro de 2022

88
PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Fluminen-
se apre-
sentou à 
Justiça um 
plano de 
pagamento 
para dívi-
das cíveis 
e traba-
lhistas, de 
acordo com 
as regras 
do Regi-

me Centralizado de Execuções 
(RCE). O ge teve acesso ao docu-
mento de 26 páginas, datado de 
21 de janeiro de 2022, e explica 
em detalhes o que ele expõe.

Por enquanto, o clube teve o 
direito ao RCE concedido pelo 
Judiciário, apesar de não ter a 
intenção de migrar seu futebol 
para uma Sociedade Anônima 
do Futebol (SAF). Esse meca-
nismo foi criado recentemente 
pelo Congresso, por meio da lei 
que rege a SAF, para estimular a 
adesão à empresa. Apesar disso, 
associações civis têm sido auto-
rizadas a usá-lo.

Fluminense apresenta 
plano de pagamento de 

R$ 200 milhões de dívidas 
cíveis e trabalhistas

No primeiro momento, ao ter 
o acesso reconhecido, o Flumi-
nense teve suspensos todos os 
bloqueios de verbas decorrentes 
de seu alto endividamento. Foi 
dado um prazo para que a dire-
toria, encabeçada por Mário Bit-
tencourt, apresentasse um pla-
no de pagamento aos credores.

Este é o ponto em que o 
clube acaba de chegar. No do-
cumento, a associação insere 
até R$ 217 milhões em dívidas, 

O
Mário Bittencourt, presidente do Fluminense

Entenda como o Fluminense pretende pagar até 
R$ 217 milhões em dívidas nos próximos dez anos

com um total de 268 credores 
diferentes. Esse valor deverá 
ser parcelado por um período 
de seis a dez anos, com possi-
bilidade de descontos. Entenda 
ponto a ponto.

O que é?
O Regime Centralizado de 

Execuções é um mecanismo que 
permite renegociar, de maneira 
unificada, dívidas trabalhistas 
(funcionários, atletas, técnicos) 
e cíveis (empréstimos, fornece-
dores, demais contratos).

Credores farão uma "fila" 
para receber seus créditos. En-
quanto o clube de futebol, o 
devedor, fará pagamentos de 
quantias fixas para pagar esses 
credores – neste ponto, com 
diferença relevante em relação 
aos acordos de Botafogo e Vas-
co. À medida que o tempo pas-
sa, a fila diminui.

Existe certa similaridade 
com o Ato Trabalhista, por 
causa da ordem de pagamen-
to aos credores. Porém, o Re-
gime Centralizado de Execu-
ções abrange uma quantidade 
maior de dívidas, pois tam-
bém inclui as cíveis.

Também há semelhança 
com a recuperação judicial, 
pois, nesse processo de renego-
ciação, credores poderão con-
ceder descontos para receber o 
dinheiro antecipadamente. No 
entanto, essa ferramenta não 
leva à falência. É uma "versão" 
mais branda, segundo advoga-
dos consultados.

Qual é o prazo para o 
pagamento?

O devedor terá seis anos para 
cumprir o acordo feito com os 

O Flamengo anunciou 
nesta terça-feira a renova-
ção de contrato do meia 
Matheus França, de 17 anos, 
até abril de 2027. O jogador 
é considerado a principal 
joia da base rubro-negra 
atualmente e estará no gru-
po que inicia a disputa do 
Carioca, nesta quarta, con-
tra a Portuguesa.

Matheus ganhou um abra-
ço do técnico Paulo Sousa.

O vínculo de Matheus 
França ia até a metade de 
2025, mas a diretoria do 
Flamengo se antecipou por 
causa do assédio de outros 
clubes. A multa para o ex-
terior é de 100 milhões de 
euros (atualmente cerca de 
R$ 616 milhões).

Flamengo renova com Matheus 
França até abril de 2027

credores. Esse prazo poderá ser 
esticado em mais quatro anos, 
desde que, ao fim do sexto ano, 
o devedor tenha pagado pelo 
menos 60% da dívida.

Quais são os valores a 
renegociar?

No total, a associação tricolor 
tentará negociar até R$ 217 mi-
lhões em dívidas. O valor exa-
to ainda não é conhecido, pois 
existem dois tipos de obriga-
ções que podem ser incluídas 
nesse acordo.

Dívidas em execução ou 
consideradas como "perda 
provável"

Dívidas que o Fluminense 
ainda discute judicialmente

A diretoria tricolor afirma, 
no documento, que a possi-
bilidade de incluir dívidas 
"controversas" não quer di-

zer que o clube as reconheça 
como devidas. Essas são de-
mandas feitas por credores 
ao Fluminense que, na ava-
liação jurídica da associação, 
ainda podem ter decisões fa-
voráveis ao clube.

Na prática, significa que as dí-
vidas listadas no primeiro item 
certamente farão parte da rene-
gociação, enquanto as do segun-
do podem, ou não, ser incluídas 
no regime para renegociação. Va-
lores delas são os seguintes:

Tipo de crédito 
Quantidade de credores Valor 

total
Em execução 69 R $ 

87.291.471,91
Controversos 199 R $ 

130.123.324,19
TOTAL 268 R $ 

217.414.796,10
Fonte: Fluminense

Qual é a forma de 
pagamento?

Em vez de dedicar 20% de 
suas receitas mensais corren-
tes para o pagamento do RCE, 
como fizeram Botafogo e Vas-
co, o Fluminense pagará R$ 24 
milhões por ano. A quantia será 
dividida assim:

Parcelas mensais de R$ 1,5 
milhão (R$ 18 milhões no ano)

Pagamento anual de
 R$ 6 milhões

Em relação ao repasse 
anual, o clube pretende 
dedicar 80% desses R$ 6 
milhões para credores de 
natureza trabalhista, en-
quanto os 20% restantes 
ficariam com credores de 
natureza cível. Esses per-
centuais podem ser alte-
rados à medida que novas 
dívidas sejam incluídas.

Matheus França renovou contrato com o Flamengo

Fotos: Gabriel Nuffer


