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Renda fixa esegue em alta
entre os mais ricos

Levantamento da Smartbrain
mostra que, com nova alta
da taxa Selic, ativos de renda
fixa voltaram a ganhar
espaço na carteira de
maio desses investidores
Após sofrer maus bocados em abril, o
Ibovespa encerrou o mês de maio com uma
alta de 3,22%. O que poderia animar os investidores a voltar para a renda variável, no
entanto, foi ofuscado por uma nova alta da
Selic. No começo do mês, a taxa básica de
juros voltou a subir e atingiu o patamar de
12,75% ao ano. Com isso, a migração dos
investidores, especialmente os mais ricos,
para a renda fixa continuou acontecendo.
Pelo menos é isso que mostra o levantamento mensal da Smartbrain.
A pesquisa foi feita com base na plataforma da empresa, que processa diariamente
mais de 340 mil extratos de investimentos,
somando mais de R$ 250 bilhões de patrimônio analisados. O estudo observa carteiras de investidores dos segmentos do varejo (que têm uma participação de 29,57%),
alta renda (41,08%), private (25,81%) e ultra
high (3,54%). As categorias de investimentos englobam ativos como: ações, fundos
de ações, fundos multimercados, de renda
fixa e imobiliários.
Segundo o levantamento, os fundos multimercados continuaram com a maior participação entre os investidores. Porém, a participação
desses ativos na carteira voltou a cair, saindo de
40,74% em abril para 39,59% em maio.
O mesmo aconteceu com a alocação em
ações e fundos de ações, que ocupou apenas 13,08% das carteiras. Essa participação,

A pesquisa foi feita com base na plataforma da empresa, que processa
diariamente mais de 340 mil extratos de investimentos
no entanto, já vinha caindo desde
abril, quando saiu de 13,90% em
março para 13,15%.
Por outro lado, a parcela de renda
fixa - que engloba fundos dessa classe, além de títulos públicos como os
do Tesouro Direto e títulos privados
como CDBs - cresceu: saiu de 35,29%
em abril para 36,47% em maio.
Vale lembrar que a renda fixa pode
continuar ganhando força, tendo em
vista que a Selic voltou a subir para
13,25% na última reunião do Comitê
de Política Monetária (Copom).
Carteira média do investidor em
maio de 2022
As ações favoritas
A lista das ações favoritas dos mais ricos
sugere que eles estão mais conservadores.

Entre os papéis favoritos dos
mais ricos, merece destaque a
volta de ações mais "defensivas" e
de maior peso no Ibovespa, como
Vale e Petrobras. O comportamento foi bem diferente do visto
em abril, quando os investidores
focaram em ações estrangeiras.
Na ocasião, a ação mais procurada foi a da Amazon, seguida pela
chinesa de varejo Alibaba.
Além disso, também ganharam
destaque os ETFs (fundos passivos
que acompanham índices da bolsa),
como o BOVA11, que segue o Ibovespa; o IVVB11, que segue o S&P 500,
e o HASH11, que acompanha criptomoedas.
Os ETFs são considerados um
dos instrumentos mais fáceis e

baratos para diversificar a carteira de investimentos e mitigar os
riscos. Isso acontece porque eles
têm uma gestão passiva, então
as taxas são mais baixas, e investem simultaneamente em ativos
diferentes, o que traz mais segurança ao investidor que não fica
"refém" de uma só ação.
Observação: Todos fundos
de investimentos apresentados no estudo são abertos.
Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e
os dedicados a determinados
grupos e family offices.
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ESTADO DO RIO FECHA
ACORDO COM UNIÃO
para continuar no regime de recuperação fiscal

Líder do governo na
Câmara pede assinaturas
para CPI da Petrobras
O líder do governo na Câmara dos Deputados,
Ricardo Barros (PP-PR), disse que a CPI da Petrobras defendida pelo presidente Jair Bolsonaro já
tem 65 das 171 assinaturas necessárias para sua instauração. O pedido para criar a investigação foi protocolado pelo PL, partido do presidente, e aguarda
o eventual endosso dos deputados.
A ideia não é defendida pela cúpula da Câmara por
não gerar efeitos imediatos, por não haver tempo de
fazer uma CPI antes do recesso que vai até a eleição e
pelo medo de a investigação ser capturada pela oposição. Ainda assim, Bolsonaro insistiu na criação de uma
CPI nesta segunda-feira à noite.
Altineu Cortês (RJ), líder do PL, entrou com o
pedido de CPI nesta terça-feira. Ele foi endossado
por Ricardo Barros. Antes, o líder do governo havia
pedido cautela para que os governistas não assinassem pedidos encabeçados pela oposição. Agora, ele disse apoiar o requerimento.
"A CPI dos preços dos combustíveis investigará
também o impacto nos preços pelo endividamento da
empresa, modelo tributário, sonegação fiscal, e benefícios corporativos", disse Barros no Twitter. "Isso além
do modelo de gestão. Será esclarecedor para o consumidor que é o acionista majoritário da Petrobras."
O requerimento pede a apuração de "supostas
irregularidades no processo de definição de preços dos combustíveis e outros derivados de petróleo no mercado interno".
Na noite desta segunda-feira, Lira disse que o pedido é "lícito" e evitou se posicionar.
— O líder Altineu já apresentou ou está apresentando um requerimento de pedido de CPI pelo Partido
Liberal. Os partidos estão cada um com seu convencimento. Os líderes vão conversar com deputados para
dar respaldo ou não a esse pedido de CPI. É lícito e
normal a formatação feita por qualquer deputado ou
qualquer partido — disse Lira.

O Estado do Rio fechou com a União
acordo para continuar no Regime de
Recuperação Fiscal. O entendimento
foi homologado nesta terça-feira pelo
ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli. Em sua decisão, ele
elogiou os esforços para as duas partes
chegarem a um termo. "É de ressaltar
o esforço da União e do Estado do Rio
de Janeiro no sentido de entender as
pretensões de ambas as partes e alcançar, mediante concessões mútuas,
a solução conciliatória", destacou Toffoli. O estado havia entrado na Justiça
para manter-se no regime, com base
nas novas regras aprovadas pelo Congresso Nacional em 2021. O estado
se comprometeu a instituir regras e
mecanismos limitando o crescimento
anual das despesas primárias à variação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), que mede
a inflação. Em caso de desrespeito, o
governo federal poderá acionar o STF
para exigir seu integral cumprimento.
— Agora é só tramitação. Foi uma
negociação dura. No começo eram
mais de 100 pontos de divergência.
No fim, restavam dois. Se ganhou no
diálogo, onde também cabe dialogar.
Nós recuamos em uns pontos. Eles
em outros. O Rio que hoje está estável
agora tem estabilidade fiscal para voltar a crescer — disse Castro em uma
visita de Castro à Favela da Muzema,
na Zona Oeste, uma das comunidades
do programa Cidade Integrada, voltado a ações de segurança pública.
O texto prevê que o governo federal
e o governo do Rio assinem o documento até 30 de junho. Depois disso, o
estado terá 30 dias para desistir de algumas ações judiciais que tratem da questão, e 60 dias para desistir de outras.
Entre as razões para o acordo, é
citado que "a dívida consolidada
do Estado supera, atualmente, R$
100 bilhões (cem bilhões de reais) e
que, caso o Estado não ingresse no
RRF, cerca de R$ 30 bilhões (trinta
bilhões de reais) deverão ser adimplidos imediatamente, assim como
retomados os pagamentos vincendos das dívidas com a União e das
dívidas por ela garantidas".
Ainda segundo o texto do acordo, "a
União e o Estado do Rio de Janeiro entendem que a solução consensual é a
que melhor resolverá o litígio e proporcionará a pacificação social".

A notícia foi comemorada pelo
procurador assistente do Estado,
Fabrício Dantas, durante audiência
na CPI da Dívida Pública na Alerj:
— Quero dividir uma boa notícia. O Rio recebeu o aceite para o
novo Regime — anunciou.
O presidente da CPi, Luiz Paulo
Corrêa da Rocha, comentou o acordo com muita cautela:
— Vou dizer aleluia bem baixinho. O centro do debate é saber o
real valor da dívida hoje, em R$ 184
bilhões. A CPI quer demostrar que
se esse valor já não foi pago, que
seja pago um valor menor. Mas
pela dimensão, o fato é que em
nove anos essa dívida será impagável — disse Luiz Paulo.
Castro também se manifestou em redes sociais. Ele disse
que a medida vai garantir estabilidade para investir em áreas
essenciais como Saúde e Educação e manter os salários do
funcionalismo em dia.
Novas regras aprovadas
pelo Congresso
Em 2021, o Congresso Nacional aprovou novas regras para a
adesão ao RRF. Na versão atual,
não há mais suspensão do valor
integral das parcelas da dívida.
Agora, as cotas pagas à União devem aumentar progressivamente até chegar a 100% do que é devido num período de dez anos.
No acordo de 2017, válido por
três anos, o estado suspendeu o
pagamento de R$ 70 bilhões.
Sem esse acordo, o estado teria que pagar já este ano cerca de
R$ 24 bilhões à União referentes a
dívidas que deixaram de ser quita-

das desde 2017, quando uma grave
crise financeira levou o Rio a entrar
no RRF e assim suspender débitos
com o governo federal.
— O Rio não tem caixa para quitar o que deve porque não conseguiu se reestruturar financeiramente nesses cinco anos. Ter que
arcar com isso agora significaria
voltar a um cenário daquela época, quando o estado atrasou salários de servidores, não oferecia
serviços de qualidade nas áreas
de Saúde e Educação e deixou de
comprar insumos até para a Segurança — disse o economista do
Insper André Luiz Marques.
Triênios e teto de gastos
Basicamente, dois pontos nevrálgicos estavam na mesa de
negociação ontem. Na idas e vindas do plano para entrar no novo
regime, o governo do estado insistiu em manter o pagamento de
triênios aos servidores, suspendendo o benefício apenas para
os funcionários que ingressaram
a partir de 2021. O fim da gratificação — um aumento salarial previsto a cada três anos — foi recomendado por órgãos federais que
analisam o pedido do Rio.
Outro item em discussão era o
critério do que deveria ser incluído no teto de gastos, que limita
o crescimento das despesas à inflação. O estado defende, no novo
acordo, que investimentos fiquem
fora desse cálculo. Outros pontos já
haviam sido equacionados. O governo do Rio excluiu do plano, por
exemplo, a previsão de reajustes
anuais de salários para o funcionalismo, que passou a ser opcional.
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NÃO É POSSÍVEL INTERFERIR

NOS PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS,
DIZ MINISTRO DE MINAS E
ENERGIA, QUE PEDE 'SACRIFÍCIO'

O

ministro de Minas e Energia, Adolfo
Sachsida, afirmou que não é possível
interferir nos preços dos combustíveis, mas pediu nesta terça-feira (dia
21) para a Petrobras dar sua parcela
de "sacrifício". Questionado em audiência pública na Câmara dos Deputados se tem "orgulho" do lucro
da empresa, ele disse que "não".
— Os estados estão fazendo sacrifícios, o Congresso está fazendo sacrifícios, o governo federal
está fazendo sacrifícios. Ora, é natural que a Petrobras também o faça. E porque é natural… Mas, de novo, essa decisão
não é minha. Essa decisão é do presidente da Petrobras, do
seu conselho e dos seus diretores — disse Sachsida, listando
os projetos aprovados para reduzir os impostos federais e
estaduais sobre os produtos.
O ministro citou empresas internacionais de petróleo que
saíram da Rússia por conta da guerra contra a Ucrânia para dizer que é preciso pensar na reputação da marca da Petrobras.
— Será que a British Petroleum não tem minoritários?
Claro que tem. Será que eles estão felizes com o prejuízo
que a BP está levando por abandonar a Rússia? E a Shell,
será que os minoritários estão felizes? Eu acho que sim.

Adolfo Sachsida
afirmou que os
preços não estão
no controle do
governo Foto:
Cristiano Mariz /
Agência O Globo

Porque a empresa com poder de mercado tem que
preservar a marca, não é só lucrar ao máximo no curto prazo e destruir a marca da companhia. A reputação de uma empresa é fundamental — afirmou.
A declaração foi dada após o presidente da Petrobras,
José Mauro Coelho, ter pedido demissão nesta segunda-feira por conta de pressões políticas. O presidente Jair Bol-

COVID-19: POSTOS DE VACINAÇÃO TÊM
LONGAS FILAS NO PRIMEIRO DIA DE 4ª
DOSE PARA PESSOAS COM 40 ANOS OU MAIS
Uma nova turma volta a entrar na fila para intensificar a
imunidade contra a Covid-19
a partir desta terça-feira (21).
Pessoas com 40 anos ou mais
podem receber a quarta dose —
ou segundo reforço — desde que
tenham recebido a terceira dose
há pelo menos quatro meses.
As longas filas, que em algumas unidades andam rápido, não desanimaram os que
fazem questão de manter a caderneta de vacinação em dia.
A sensação de alívio de estar
ainda mais protegido vale o
tempo de espera.
— A gente se sente mais seguro. E eu realmente não peguei

(Covid), em momento algum.
Continuo lavando as mãos sempre que possível, usando máscara, não fico em aglomeração
quando saio. O álcool 70% é algo
que vou levar para o resto da minha vida. Acho que é uma forma
de evitar muita coisa — conta a
estudante de Psicologia Vitoriana de Jesus Cunha, de 46 anos,
que no primeiro dia garantiu a
4ª dose no posto em funcionamento no Tijuca Tênis Clube,
na Zona Norte do Rio. — Espero
ficar imunizada 100% agora — ri.
Vitoriana aproveitou para reforçar ainda mais a imunidade
com a vacina contra a gripe. O
comerciário Rubem Viana, de

48 anos, também aproveitou a
ida ao posto para se vacinar em
dose dupla. O comparecimento nesta terça-feira foi para não
correr o risco de alongar o intervalo da terceira dose.
— Nos últimos anos eu não
vinha tomando a vacina da gripe. Na semana passada eu estava resfriado, então quis garantir.
Eu tomei a terceira dose contra
a Covid-19 logo no primeiro
dia também, pensei em ficar já
no prazo legal, para dar certo
— conta Rubem, que aposta na
imunização. — Estou esperando já a quinta dose assim que
liberarem — ri. — Vai ser assim
enquanto não tiver uma vacina
que a imunidade dure por um
ano. Está óvbio que a diminuição dos casos e de mortes tem
relação com a vacinação.
Defensor das vacinas, Rubem ainda destaca que apesar

sonaro já havia decidido tirá-lo do comando da empresa
e já havia escolhido o sucessor, Caio Paes de Andrade. Só
que, em razão dos trâmites internos da Petrobras, a troca só
seria efetivada após algumas semanas.
O ministro também pediu que a Petrobras se
atente à agenda ESG (ambiental, social e governança, em português).

Fila da vacinação contra a Covid-19 no Tijuca Tênis Clube Foto:
Alexandre Cassiano / Agência O Globo
de se sentir mais seguro, não relaxou nos cuidados que ajudam
a evitar a infecção.
— Eu me sinto mais seguro,
mas não facilito de forma alguma. Eu uso máscara como no
início da pandemia. Saio para
passear com meus cães às 5h e

pouco e vou de máscara, mesmo com a rua quase vazia. Sigo
com os cuidados. Pego condução sempre usando máscara, evito os lugares realmente
aglomerados, quando chego do
mercado, tudo o que posso, lavo
com água e sabão.
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Casos de investigação:

Homem em situação

de rua morre na
calçada em frente
a unidade de Saúde

Um homem em situação
de rua morreu, na tarde desta
segunda-feira, na calçada em
frente à Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) da Taquara, na Zona Oeste do Rio. A
Secretaria Estadual de Saúde
(SES) informou que ele deixou a UPA por conta própria
após ser atendimento com
dores abdominais. O homem,
que não teve sua identidade
revelada, chegou a ser examinado e passou por exame de
raio-x, com resultado normal.
"O paciente foi medicado
contra dor e ficou em observação. Segundo o prontuário,
ele foi chamado diversas
vezes e não respondeu os
chamados da médica para reavaliação. Ou seja, ele deixou
a unidade sem receber alta
médica", afirmou a pasta.
A SES ainda disse que, após
o paciente deixar a unidade, a
médica de plantão foi chamada porque ele foi encontrado
caído na calçada. Ela o reavaliou e constatou a sua morte.
Segundo a Polícia Militar,
agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados e
encontraram o homem já sem
vida. Eles isolaram a área para
perícia. O Corpo de Bombeiros também foi acionado. A
ocorrência foi registrada na
32ªDP (Taquara).

Estado do Rio registra
MAIS DE CEM ESTUPROS COLETIVOS EM 2022
crianças são o principal alvo
A menos de uma semana de completar 12
anos, a menina voltava tranquila das aulas em
uma escola municipal na Zona Oeste do Rio.
Na porta de casa, um aluno mais velho, que a
seguia desde o colégio, a abordou e forçou entrada no imóvel. Ela foi levada até um dos quartos, onde ele “abusou sexualmente da criança,
inclusive com penetração”, como está descrito
no registro de ocorrência, lavrado no dia 9 de
maio. O agressor filmou o ataque e passou a
ameaçar a vítima, que nunca havia mantido
relações, com a divulgação das imagens. Com
esse artifício, ele obrigou a menina, em outras
duas ocasiões, a praticar sexo forçado com mais
três estudantes da mesma escola, todos também de 15 anos. Nessas situações, os quatro a
estupraram simultaneamente.
Um levantamento exclusivo feito pelo EXTRA aponta que cenas como essa repetem-se
no Rio a cada 36 horas, em média. Entre janeiro
e maio deste ano, foram computados 102 casos
de estupro coletivo no estado, como atestam
dados obtidos junto à Polícia Civil via Lei de
Acesso à Informação. Foram considerados na
análise os crimes — ou fatos análogos, no caso
de autores menores de idade — tipificados
como estupro ou estupro de vulnerável em
que, no momento do registro de ocorrência, havia pelo menos dois agressores já identificados
ou apontados pela vítima.
— Minha filha é tão criança que parece que
nem entende muito bem o que houve. Ela veio
morar comigo, para passar menos tempo sozinha, e também teve de mudar de escola — conta o pai da menina seguida e estuprada.
Em 2018, após uma mudança no Código Penal, os estupros ocorridos “mediante concurso
de dois ou mais agentes” passaram a proporcionar uma pena maior, que pode superar 16
anos de prisão. A alteração começou a tramitar
no Congresso dois anos antes, uma semana depois de vir à tona um estupro coletivo ocorrido
em um pequeno imóvel no Morro da Barão, na
Praça Seca, Zona Oeste do Rio. Filmada tal qual
a menina abordada na porta de casa, a vítima,
de 16 anos, teve os vídeos do abuso — nos quais
aparecia nua e desacordada, e tinha as partes
íntimas manipuladas pelos agressores — viralizados na internet, gerando comoção nacional.
Uma a cada quatro vítimas é menor de idade
Ao todo, os 102 estupros coletivos registrados no Rio este ano envolvem 243 agressores
e 117 vítimas, já que, em alguns casos, mais de
um alvo é atacado pelo grupo simultaneamente. Três em cada quatro vítimas são menores de
idade. Dentro desse recorte, mais da metade é

Dor de mãe: filha de assistente administrativa foi
estuprada por quatro colegas de turma em escola
municipal na Zona Oeste Foto: Ana Branco
composta por abusados de no máximo 11
anos, com 45 crianças violadas por mais
de uma pessoa ao mesmo tempo antes
de chegar à adolescência.
— O prejuízo potencial é devastador,
com estragos que podem persistir por
toda a vida. E situações com múltiplos
agressores podem ser ainda mais danosas, já que, além de não terem desenvolvimento físico e cognitivo, as crianças
podem se sentir ainda mais constrangidas, coagidas e incapazes de lidar com os
impactos do abuso — explica a psicóloga
Elaine Chagas, especializada em Infância
e Adolescência e uma das diretoras do
Instituto de Terapia Cognitivo-comportamental no Rio (InTCCRio).
A preponderância de alvos com
pouca idade faz com que a Delegacia
da Criança e do Adolescente Vítima
(DCAV) seja a unidade policial com
mais investigações relativas a estupros
coletivos do estado. Só este ano, a especializada responde por quase 10% dos
casos, com nove inquéritos abertos.
— A DCAV tem um Setor de Depoimento Especial, com atendimento diferenciado e qualificado junto às vítimas,
algo essencial no momento em que se
busca onde relatar o crime — diz o delegado Marcello Braga Maia, titular da
unidade, que recebeu com espanto as

estatísticas compiladas pelo GLOBO: —
É um número muito elevado, sem dúvidas. Mas entendo que a população tem
acreditado mais nos aparelhos de proteção, que são principalmente a DCAV,
os Conselhos Tutelares e a Defensoria
Pública. E, com isso, acabam noticiando mais os fatos, ou denunciando por
outros canais, como o Disque-Denúncia
(21 2253-1177) e o Disque 100.
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Bandidos armados assaltam VIOLÊNCIA
pedestres em Ipanema

mem ganha tempo parando a bicicleta num
canteiro enquanto espera um grupo de três
jovens se aproximar.
Enquanto isso, um comparsa aparece por
trás e encurrala as vítimas. A ação dura apenas 40 segundos. Quando um dos bandidos
saca a arma, o grupo percebe que não consegue fugir. As vítimas entregam bens como
celular e bolsas. Depois, são obrigados a voltar pelo caminho de onde vieram.

Bandidos armados rendem grupo de jovens em Ipanema
Três vídeos de câmeras de segurança que estão circulando em redes
sociais revelam flagrantes de assaltos
em Ipanema, área nobre do Rio. Um
homem com mochila de entregador
para a bicicleta num canteiro, dá meia
volta e assalta um casal usando uma

arma. Em um outro vídeo, gravado no dia 18 de junho por uma
câmera de segurança, a cena se
repete. Desta vez, as vítimas são
dois homens. Um deles reage,
tenta desarmar o bandido, que
faz um disparo para o alto. O as-

saltante recolhe os pertences e
observa os dois indo embora.
No dia anterior, um outro assalto foi registrado pelas câmeras de
segurança de um outro prédio na
Avenida Vieira Souto, em Ipanema. Por volta das 21h40, um ho-

Número de casos pode ser maior
Além do crescimento de registros como esses em delegacias, o número de casos pode ser
bem maior. Baseado em relatos recebidos pelas redes sociais, o Sindicato dos Prestadores
de Serviços por Meio de Aplicativos e Software
do Rio de Janeiro (Sindmobi) estima que, neste
começo de 2022, houve um aumento de 10%
das denúncias recebidas sobre casos de assalto
praticados por falsos entregadores, em relação
ao mesmo período do ano passado.
— São relatos vindos da Zona Sul, de bairros
como Copacabana e Botafogo, mas também da
Zona Norte, de pontos como Vista Alegre, Irajá e Méier — disse Luís Correa, presidente do
Sindmobi, esclarecendo que os casos teriam
acontecido nas ruas, e não em residências.
A estimativa do Sindmobi está em sintonia com dados do Instituto de Segurança
Pública (ISP), de abril de 2022, que registram um acréscimo de 11,6% dos casos de
roubos de celulares no Rio de Janeiro, na
comparação com os registros do mesmo
mês do ano passado. Não é possível apontar,
no entanto, quantos desses assaltos teriam
sido cometidos por falsos entregadores.

Polícia estoura galpão onde
era falsificada a cerveja que
abastecia bailes funks da Maré
Os frequentadores dos bailes funks
da Maré podiam até achar que estavam tomando a cerveja certa, mas
estavam pegando gato por lebre. Uma
operação conjunta entre as polícias
Civis e Militar estourou um galpão na
Rua Paulo Cesar, na Vila Camarim, em
Queimados, na Baixada Fluminense,
onde era falsificada a bebida comercializada nesses eventos. Os policiais
descobriram que cervejas mais baratas tinham rótulo e tampas removidos e substituídos pelos de marcas
mais conhecidas e mais caras, para
serem vendidas nesses eventos.
A falsificação acontecia, em geral,
com garrafas de vidro de 600 ml de
uma cerveja conhecida como A Certa.
Os falsificadores tiravam a tampinha
da marca oficial e a substituíam por

outra cerveja mais cara da marca. Em
seguida, os adesivos do alto da garrafa e do rótulo central eram colados.
O material usado nas falsificações e o
martelinho usado para fechar os engradados foram apreendidos, assim
como o caminhão que fazia a entrega
dos engradados. No total, 12 pessoas
foram presas.
O caminhão foi retido quando um
dos acusados de fazer parte do esquema de falsificação tentava vender as
cervejas em um depósito. Segundo
a polícia, o dono do estabelecimento
também foi autuado em flagrante por
receptação qualificada. A operação
conjunta contou com a participação
de agentes da 21ª DP (Bonsucesso) e
policiais do Batalhão de Policiamento
em Vias Especiais (BVPE).

A investigação começou quando a
polícia passou a investigar a venda de
bebidas alcoólicas nos bailes funk das
favelas do Complexo da Maré. Ao chegar ao galpão, os agentes desconfiaram
de uma movimentação estranha. Eles
observaram que, num determinado
momento, um caminhão carregado de
bebidas saiu do local, tendo sido se-

guido por parte da equipe. Outra parte
cercou o espaço e solicitou o comparecimento de um representante.
Algumas pessoas tentaram fugir
pulando o muro da parte de trás e
foram interceptados pelos policiais,
tendo sido detidos. No local, foi
constatada a falsificação e feitas as
apreensões e prisões.
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A Prefeitura de Duque de
Caxias, através da Secretaria
Municipal de Saúde, celebrou os
dois anos de funcionamento da
Maternidade de Santa Cruz da Serra, nesta segunda-feira (20). Para
comemorar a data, a direção da
Unidade Materno Infantil realizou
um coffe break musical e reuniu
autoridades, amigos, colaboradores e trabalhadores.
Segundo a diretora-geral da
Maternidade, drª Ana Tereza
Derraik Barbosa, o município de
Duque de Caxias, quando instalou
a unidade, foi muito feliz em sua
proposta. “Eu estou na unidade
há, aproximadamente, dois meses.
Desde quando cheguei, encontrei
uma unidade de saúde muito bem
estruturada e planejada”.
Derraik ainda salientou que a
maternidade aliou duas grandes
características que proporcionam assistência à saúde da mulher. “A unidade possui um atendimento baseado na evidência
científica, com um atendimento
de excelência técnica associado
a um atendimento respeitoso
e pautado na humanização. É
uma alegria muito grande comemorar este momento”, contou a
diretora-geral.
Corroborando a fala da gestora
da unidade, a dona de casa Vitoria Souza da Silva, de 19 anos,
disse que o atendimento no
momento do parto de sua filha,
Aurora Souza de Oliveira Santos,
de 1 mês e 1 dia, foi marcado pela
sensibilidade e o carinho. “Foram
muito gentis comigo na hora do
parto. Colocaram música pra eu
me acalmar. Foi tudo tranquilo”,
contou a moradora de Xerém.

PREFEITA DE JAPERI DECIDE ADIAR PARA
DEZEMBRO FESTA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE

A
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MATERNIDADE
CELEBRA
DOIS ANOS DE
FUNCIONAMENTO

NOTÍCIAS DA BAIXADA:

DUQUE DE CAXIAS:

prefeita Fernanda Ontiveros anunciou,
na manhã de
hoje
(20),
após reunião
do
grupo de
trabalho
responsável pela organização da festa
de aniversário dos 31 anos da
cidade, nos dias 30 de Junho a
02 de julho, que resolveu adiar a
realização do evento para os dias
8,9,10,11 de dezembro, quando
se celebra o feriado municipal de
Nossa Senhora da Conceição, Padroeira do município.
Em seu anúncio a prefeita alegou pendencias administrativas e
a situação sanitária com o aumento dos casos de COVID 19, como
os motivos que basearam a sua
tomada de decisão.
A medida foi tomada em razão
de os prazos fixados pelo Grupo
de Trabalho (GT) para a conclusão dos trâmites burocráticos não
terem sido concluídos como: a
data limite para o fechamento
dos contratos com as principais
atrações artísticas seria na última
sexta-feira (17).
Entretanto, nem todos os
artistas apresentaram a documentação dentro do prazo exigido para a contratação.
A falta de tempo hábil inviabilizou a contratação da terceira
atração artística, bem como não
haveria prazo para a obtenção

A medida foi tomada em razão de os prazos fixados pelo Grupo de Trabalho
(GT) para a conclusão dos trâmites burocráticos não terem sido concluídos
de todos os licenciamentos
exigidos para a realização
da comemoração do aniversário da cidade.
Também pesou na decisão
da prefeita e médica Drª Fernanda Ontiveros, o avanço
dos casos de COVID-19 registrados nas últimas semanas,
o que necessitaria adoção de
medidas especiais para realização do evento, como testagem, exigência de passaporte
vacinal e uso de máscara, uma
vez que a área da festa será totalmente gradeada e com pre-

visão de um público diário de
9 mil pessoas. A medida visa a
evitar aglomerações.
Além da suspensão da
festa, a prefeita determinará a volta do uso de máscaras em locais fechados e
adoção de medidas sanitárias que visem a evitar a
propagação do vírus.
O Panorama Covid-19, divulgado no último sábado
(17) pela Secretaria de Estado
de Saúde (SES), mostra cenário com tendência de crescimento dos indicadores pre-

coces da covid-19. A análise
reflete os dados registrados
na semana de 6 a 12 de junho.
Na Semana passada a
Defensoria Pública do Rio
Janeiro, através do 5º NÚCLEO REGIONAL DE TUTELA COLETIVA, notificou e
recomendou expressamente a Prefeita Fernanda Ontiveros e outros seis prefeitos
da Baixada Fluminense que
determinassem o uso de
máscara em locais fechados
e transportes públicos e que
evitassem aglomerações.

Retomada no crescimento de casos
de COVID-19 e
razões administrativas basearam a
decisão da prefeita
e médica Fernanda
Ontiveros
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Futebol

Fenerbahçe oferece

ao Flamengo R$ 16 milhões
por Willian Arão, diz jornal turco

O

Fenerbahçe não desiste de contratar
pelo menos um
jogador do Flamengo, dentre os
muitos da lista
pedida pelo técnico Jorge Jesus.
Depois de desistir do português
Willian Carvalho, por não concordar
com o valor de 7 milhões de euros
pedido pelo Bétis, da Espanha, o
clube ofereceu ao rubro-negro 3 milhões de euros (R$ 16 milhões) por
outro Willian, o Arão, o segundo em
preferência na lista do treinador.

A informação é do jornal turco "Fanatik", que acrescenta que o Flamengo,
porém, pede 5 milhões de euros (R$ 27
milhões) pelo jogador.
Se não conseguir o volante rubro-negro, chamado pela publicação de "ex-aluno" de Jesus, o Fenerbahçe já determinou
o plano C. Segundo a publicação turca,
uma oferta pode ser feita a qualquer momento para Vinicius Souza, cria da base
do Flamengo, vendido ao Grupo City em
2020 e atualmente emprestado ao Mechelen, da Bélgica, depois de uma boa passagem pelo Lommel, do mesmo país.
Vinição, como é conhecido, atuou com
Jorge Jesus no rubro-negro nas campanhas
do Brasileiro e da Libertadores em 2019.

Avião em que estava Fluminense encaminha renovações
Neymar faz pouso de André e Yago Felipe
de emergência

De férias do Paris Saint German, Neymar
voava para São Paulo após curtir o tempo livre
nos Estados Unidos, na madrugada desta terça, quando a aeronave apresentou problemas
no para-brisa. Para evitar a despressurização,
o piloto fez um pouso forçado em Boa Vista,
capital do estado de Roraima, por volta das
2h. Bruna Biancardi, namorada do atacante,
também estava no vôo, assim como a irmã do
atleta, Rafaella, e outros amigos de Neymar.
No Twitter, fãs do jogador postaram fotos
dele no aeoroporto de Boa Vista após o desembarque. "Apesar do susto, nada de mais
grave aconteceu", escreveu um perfil.
A assessoria do jogador divulgou um
comunicado informando que todos estão
bem e aguardando para retomar a viagem:
"Devido a um pequeno problema no para-brisa do avião da empresa NR Sports,
onde estavam o atleta Neymar Jr., sua irmã,
Rafaella Santos, e Bruna Biancardi, o piloto
decidiu, por precaução, realizar um pouso
antecipado em Boa Vista, em Roraima, até
que o problema possa ser resolvido. Comunicamos a todos que os passageiros estão
bem, aguardando para retomar a viagem".

Após encaminhar o acerto de Alan e
negociar com Marrony, o Fluminense
também tem bem encaminhadas algumas renovações. Tanto que, nos próximos dias, os volantes André e Yago Felipe assinarão a ampliacação do vínculo.
A renovação que mais chama atenção é
a de André. Ele ampliou no ano passado
para permanecer até o final de 2024. No
entanto, irá aumentar o vínculo por mais
uma temporada e ganhará uma reajuste salarial. Ao mesmo tempo, o valor da
multa rescisória também cresce para proteger o clube do assédio internacional.
Quanto a Yago Felipe, o volante tem
contrato até o final de 2022. Ele assinará
uma renovação de mais duas temporadas
e também ganhará um reajuste salarial.
Aos 28 anos, ele já poderia assinar um
pré-contrato com outro clube, mas avisou aos seus representantes sobre o desejo de permanecer e não quis abrir conversa com ninguém.

ANDRÉ (FOTO) E YAGO FELIPE SEGUIRÃO NO FLUMINENSE - FOTO: MAILSON SANTANA
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