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Nosso jornal está de cara nova, mais informativo e dinâmico. Com 
uma equipe atenta para passar o melhor conteúdo com o máximo 
de credibilidade, disposta à ouvir a população e aberta para receber 
sugestões de pauta das variadas editorias.
Nosso canal de comunicação estará pronto e manterá uma relação com o 
povo através do nosso whatsapp, 
99627-0850 email jornalinfopovo@gmail.com. O nosso portal de notícias 
é www.jornalpovo.com.br 
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INFORMAÇÕES DE NOTÍCIAS DO POVO

Inflação alta ao redor do mundo, países 
avançando em ciclos de alta de juros, guerra. 
Pode não parecer, mas mesmo com um ce-
nário adverso, analistas apontam que as pes-
soas interessadas em investir fora do Brasil 
conseguem encontrar boas oportunidades.

O investimento em outras regiões ou 
países leva em conta uma série de ele-
mentos, como o quão favorável o mo-
mento econômico atual é para um deter-
minado país, a composição de empresas 
na sua bolsa, a facilidade para investir e os 
riscos atrelados ao processo.

Especialistas afirmam ao CNN Brasil Bu-
siness que o investimento no exterior é im-
portante não apenas no momento atual, mas 
em qualquer um, já que é uma ferramenta 
de diversificação e proteção, em especial nas 
fases ruins no mercado brasileiro.

Por isso, é preciso ficar atento a alguns 
cuidados para garantir que, ao mesmo 
tempo em que boas oportunidades não 
estão sendo perdidas, o investidor tenha 
seletividade para contornar maus negó-
cios, seja nos Estados Unidos, na China, na 
Índia ou em outro país.

Oportunidades no exterior
Em um relatório publicado em abril deste 

ano, a XP Investimentos buscou classificar 
como vê atualmente a atratividade de algu-
mas regiões do globo.
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Jennie Li, estrategista de ações da 
empresa e uma das autoras do es-
tudo, afirma que a visão sobre esses 
mercados mudou pouco desde então.

“De janeiro até o começo de abril 
deste ano, a gente tinha um cenário 
para pensar em investimentos no exte-
rior, e hoje temos outro. A Europa, por 
exemplo, começou o ano bem, recupe-
rando da pandemia e beneficiada pela 
alta de commodities, mas tudo mudou 
com a guerra”, diz.

Para os estrategistas da XP, os mer-
cados mais atrativos no momento são 
o Brasil e outros países emergentes. 
Já para os Estados Unidos, Europa, Ja-
pão e China, a visão é neutra, ou seja 
não há recomendação para investir e 
nem para retirar investimentos.

Ela observa que os investimentos 
internacionais envolvem muitos ris-
cos globais no momento, por mais 
que seja positivo ter uma carteira com 
exposição no exterior, o que torna 
ainda mais importante saber realizar 
uma boa alocação de recursos.

No caso da China, o principal pon-
to de atenção para Li é a piora de in-
dicadores econômicos e os efeitos 
de lockdowns recentes em centros 
econômicos como Xangai, indicando 
uma desaceleração da economia, ne-
gativa para o mercado de ações.

Já a Europa enfrenta problemas de 
inflação mais urgentes, com uma eco-
nomia fraca e um banco central me-
nos agressivo no combate às pressões 
inflacionárias. O maior risco, porém, é 
a alta exposição à guerra no continen-
te, entre Ucrânia e Rússia.

Os Estados Unidos também fica-
ram menos atraentes neste ano devi-
do ao processo de alta de juros para 
combater a maior inflação em 40 
anos, e parte do mercado teme uma 
recessão em 2023, o que prejudica os 

ativos nas bolsas do país, que entra-
ram em uma tendência de queda

E há ainda o caso do Japão, uma 
das maiores economias do mundo, 
mas com “poucos catalisadores” e 
estagnada, segundo Li, o que obriga 
uma gestão muito ativa dos investi-
mentos para ter bons retornos.

O ambiente é um pouco mais po-
sitivo em mercados como na Améri-
ca Latina e no resto da Ásia, em es-
pecial em tradicionais exportadores 
de commodities. Como os preços 
desses produtos dispararam, e em-
presas do setor costumam ter forte 
presença na bolsa, investir nesses 
mercados ajuda a surfar a onda de 
lucros com esse cenário.

Li ressalta que essa tese “começou 
a ser questionada em abril por causa 
dos lockdowns na China, com os pre-
ços subindo menos. Mesmo assim, 
são mercados positivos, os preços de 
commodities seguem bem elevados, 
e são mercados menos sensíveis à alta 
de juros por serem menos dependen-
tes de empresas de tecnologia..

Apesar desses elementos, ela 
avalia que os investimentos es-

trangeiros mais seguros ainda cos-
tumam ser nos Estados Unidos, 
em dólar e nos títulos do Tesouro 
do país, os chamados Treasuries. 
É o que tem ocorrido nos últimos 
meses, com a migração de capital 
de mercados vistos como mais 
arriscados ou que podem ser pre-
judicados pelos juros altos para a 
renda fixa norte-americana.

“Outros países, como Brasil, têm 
juros maiores, então o rendimento é 
maior, o problema é que emergentes 
sempre têm mais riscos, e os desen-
volvidos são mais seguros, mas com 
rendimentos menores”, afirma.

Adeodatto Neto, sócio-funda-
dor da Eleven Financial Research, 
vê o mercado dos Estados Unidos 
como o mais simples, e com acesso 
mais rápido e direto, para os inves-
tidores, onde é possível encontrar 
muitos ativos e inclusive investir 
em outras regiões do mundo a par-
tir de índices de ações.

Apesar de  cenário adverso, analistas apontam 
oportunidades para investir fora do país

Mercados emergentes 
ficaram mais
atrativos com alta
de commodities, 
enquanto investir nos 
EUA é mais simples

Alta de commodities beneficiou Alta de commodities beneficiou 
países emergentes, que passaram a países emergentes, que passaram a 
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PROCON CARIOCA NOTIFICA 
FARMÁCIAS DO RIO
por reajuste de medicamentos de uso 
contínuo acima do percentual autorizado

Governo quer Auxílio 
Brasil de R$ 600 a
menos de quatro
meses das eleições

O Procon Carioca fez uma fiscali-
zação em redes de farmácias do mu-
nicípio do Rio e verificou que sete 
drogarias estavam vendendo remé-
dios de uso contínuo — com preços 
controlados — com aumentos acima 
do percentual máximo de reajuste 
autorizado pela Câmara de Regula-
ção do Mercado de Medicamentos 
(CMED), que foi de 10,89% neste ano.

A fiscalização comprovou altas 
de alguns medicamentos acima do 
índice autorizado em Drogasil, Raia, 
Venâncio, Pacheco, Nossa Drogaria, 
Tamoio e São Paulo.

Os medicamentos avaliados foram: 
dipirona(anti-inflamatório e analgési-
co); paracetamol (anti-inflamatório e 
analgésico para dores leves); nimesu-
lida (anti-inflamatório e antitérmico); 
torsilax (anti-inflamatório e relaxante 
muscular usado em casos de artrite 
reumatóide, gota e outras doenças); gli-
fage (antidiabético); rivaroxabana (usa-
do para o tratamento e prevenção da 
trombose venosa profunda, emboliar 
pulmonar e outras doenças); clonaze-
pam (ansiolítico); sinvastatina (para o 
tratamento de colesterol); metilfenida-
to (para o tratamento do Transtorno de 
Déficit de Atenção e Hiperatividade) e 
rosuvastatina (controle do colesterol).

Entre os produtos avaliados, o para-
cetamol se destacou pelo aumento de 
preço de até 66,32%, bem acima do li-
mite de 10,89% autorizado pela CMED. 
O custo da dipirona teve uma correção 
de até 34,56%, e o multifenidato apre-
sentou alta de até 33,11%. Com isso, o 
Procon Carioca abriu um processo de 
averiguação e pediu esclarecimentos 
aos estabelecimentos.

— A pesquisa foi realizada para 
acompanhar os preços com base 
no reajuste autorizado. A partir da 
constatação do aumento superior ao 
autorizado, notificamos as farmácias 
para prestar esclarecimentos — afir-
mou Leonardo Gomes, gerente de 
fiscalização do Procon Carioca.

Veja a tabela abaixo com as farmácias 
que mais aumentaram os preços dos 
medicamentos. O período verificado 
foi de abril até junho.

O que dizem as empresas
A Pacheco informou que não foi notificada pelo Procon. Além 

disso, ressaltou que "a precificação dos medicamentos em suas 
lojas ocorre de acordo com a regulamentação legal e que mantém 
uma relação muito próxima com toda a indústria para disponibili-
zar preços atrativos aos clientes", informou.

A RD-RaiaDrogasil ressaltou que sua política de preços está em total 
conformidade com as determinações da CMED, órgão responsável por 
estabelecer o Preço Máximo ao Consumidor (PMC). "As variações de pre-
ço não refletem uma inconformidade com a regulamentação do CMED e 
desconsideram a aplicação de diversas modalidades de descontos ao con-
sumidor, como os oferecidos por programas de laboratórios, convênios de 
saúde e ofertas da própria rede, comuns para que o cliente possa manter 
seu tratamento", declarou.

A Venâncio preferiu não se pronunciar. Procurada, a Drogaria 
São Paulo não retornou. 

O governo do presidente Jair Bolsonaro discute 
com o Congresso Nacional elevar de R$ 400 para R$ 
600 o valor do Auxílio Brasil, programa social criado 
em substituição ao Bolsa Família, a menos de quatro 
meses das eleições presidenciais. O tema deve ser le-
vado pelo Palácio do Planalto numa reunião de líde-
res na próxima segunda-feira (dia 27). A ideia é que 
o aumento do programa seja limitado até dezembro.

Esse mesmo valor pode ser estabelecido 
para o vale para caminhoneiros,  discutido 
pelo governo como forma de compensar a alta 
no preço dos combustíveis.

Para viabilizar a medida, está sobre a mesa a possi-
bilidade de instituição de um estado de emergência, 
a ser regulamentado na Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) em discussão no Senado que permitira 
o pagamento do auxílio para caminhoneiros e tam-
bém a ampliação do vale-gás.

O estado de emergência está sendo articulado para 
driblar as restrições impostas pela lei eleitoral — que 
impede a criação e a ampliação de programas sociais 
em ano de eleição. As únicas exceções são programas 
já em execução ou em casos de calamidade pública 
ou estado de emergência.

A PEC foi desenhada inicialmente como forma 
de compensar parcialmente os estados para zerar o 
ICMS do óleo diesel. Isso chegou a ser anunciado por 
Bolsonaro no Palácio do Planalto, mas agora o gover-
no recuou e prefere aumentar o Auxílio Brasil.

Inicialmente, essa PEC prevê um gasto fora do teto 
de R$ 29,6 bilhões com esse fim. Agora, a ideia é usar 
esse dinheiro para aumentar o benefício.

O governo quer transformar a ampliação do Auxí-
lio Brasil num fato novo para a campanha de Bolso-
naro, que está em baixa nas pesquisas para a eleição. 
A ideia é que o valor comece a ser pago em julho e se 
estenda até o fim do ano.

A inflação é o principal problema para a campanha 
de Bolsonaro, na avaliação de integrantes do gover-
no. Por isso, aumentar os valores dos benefícios so-
ciais é visto como uma saída para o presidente.

Além disso, o governo já conseguiu aprovar no 
Congresso o limite de 17% a 18% para o ICMS dos 
combustíveis e está trocando o comando da Petro-
bras para evitar novos aumentos.

Aumento
PRISÃO ESPERADA

Farmácia Medicamento Preço anterior Preço atual 
Aumento (%)

Drogasil Dipirona (500mg) R$ 5,99 R$ 8,06 34,56%
Venâncio Dipirona (500mg) R$ 5,19 R$ 6,49 25,05
Raia e Drogasil Metilfenidato (100mg) R$ 13,59 R$ 18,09 33,11%
Tamoio Metilfenidato (100mg)

R$ 28,61 R$ 34,96 22,20%
Pacheco Metilfenidato (100mg)

R$ 13,45 R$ 14,94 11,08%
Nossa Drogaria Metilfenidato (100mg)

R$ 19,99 R$ 22,19 11,01%
São Paulo Metilfenidato (100mg)

R$ 13,45 R$ 14,95 11,15%
Venâncio Paracetamol (750mg) R$ 7,69 R$ 12,79 66,32%
Pacheco Rosuvastina (20mg) R$ 41,48 R$ 47,98 15,67%
Venâncio Clonazepam (2mg) R$ 10,58 R$ 12,79 20,89%
Tamoio Clonazepam (2mg)

R$ 8,99 R$ 10,53 17,13%
Raia Clonazepam (2mg)

R$ 8,05 R$ 8,95 11,18%
Nossa Drogaria Nimesulida (100mg) R$ 3,89 R$ 5,49 41,13%
Drogasil Nimesulida (100mg)

R$ 9,95 R$ 11,09 11,46%
Venâncio Torsilax R$ 16,99 R$ 18,89 11,18%
Drogasil e Raia Torsilax

R$ 17,57 R$ 19,49 10,93%
Nossa Drogaria Glifage XR (500mg) R$ 8,39 R$ 9,49 13,11%
Raia Glifage XR (500mg)

R$ 7,35 R$ 8,25 12,24%
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VEREADOR DO PT QUE PROTESTOU

defesa do vereador Renato Freitas (PT), 
que teve seu mandato cassado pela Câ-
mara de Curitiba por liderar uma mani-
festação numa igreja, entrou com um 
mandado de segurança para suspender a 
decisão. Na quarta-feira, o petista perdeu 
seus direitos legislativos por 25 votos 
favoráveis e 5 contrários. Os vereadores 
curitibanos entenderam que ele prati-
cou quebra de decoro parlamentar por 

liderar uma manifestação que invadiu uma igreja católica.
— Reafirmo minha confiança no sistema judiciário que 

certamente reconhecerá a flagrante ilegalidade desse pro-
cesso que é viciado pela perseguição política e pelo racismo 
— disse Freitas, completando: — Tudo isso foi gerado pela 
manifestação feita por nós, pretos, em uma igreja conhecida 
por ser a Igreja dos Pretos, construída por pessoas pretas es-
cravizadas para que elas pudessem professar a sua fé.

Segundo a defesa do parlamentar, a decisão da Câma-
ra desrespeitou normas do regimento interno nos prazos 
das votações pela cassação e impediu o direito de ampla 
defesa de Freitas. “A açodada convocação da sessão ma-
terializa gravíssima ilegalidade que afronta o devido pro-
cesso legal (...) de modo que o impetrante acabou sendo 
julgado sem possibilidade do pleno exercício de seu di-
reito à defesa”, diz um trecho da ação.

Na quar-Na quar-
ta-feira, o ta-feira, o 
petista perdeu petista perdeu 
seus direitos seus direitos 
legislativos legislativos 
por 25 votos por 25 votos 
favoráveis e 5 favoráveis e 5 
contrárioscontrários

As acusações contra o vereador surgiram após uma 
manifestação ocorrida no dia 5 de fevereiro, durante pro-
testos de repúdio ao assassinato do congolês Moïse Kaba-
gambe que adentrarem a Igreja Nossa Senhora do Rosário 
dos Pretos, no centro da capital paranaense. O grupo foi 
acusado de invadir e interromper uma missa, prática que 
se caracteriza como crime de violação de prática religiosa.

No Conselho de Ética da Câmara, a defesa do vereador 
feita pelo advogado Guilherme de Salles, negou que ele te-
nha perturbado e interrompido a missa na Igreja do Rosário. 
Além disso, ele não teria liderado a manifestação e tampou-
co praticado “qualquer conduta incompatível com o exercí-
cio da sua função”. Ele afirma que apenas entrou no templo, 
de forma pacífica, quando a missa já estava perto do fim.

Não é novidade que mesmo 
com as vacinas contra a Covid-19, 
ainda há chances de se infectar 
pela doença. Um estudo feito por 
pesquisadores do Reino Unido 
ao longo de dois anos mostrou 
os principais sintomas que po-
dem aparecer com a infecção por 
coronavírus para aquelas pesso-
as que já tomaram duas ou mais 
doses do imunizante.

Em ordem crescente, são eles: 
nariz escorrendo, dor de cabeça, 
espirros, dor de garganta e tosse 
persistente. Já para aqueles que 
não tomaram as doses da vacina, 
os sintomas são: tosse persisten-
te, febre, nariz escorrendo, dor de 
garganta e dor de cabeça.

Além da intensidade dos sin-

tomas ser maior, a outra diferença 
entre os dois grupos de indivídu-
os é o surgimento da febre, o que 
indica um quadro mais grave da 
doença. As pessoas que não to-
maram a vacina ainda relataram 
uma forte dor de cabeça e dor de 
garganta – maior do que naqueles 
que já tomaram pelo menos duas 
doses da vacina.

"Existem algumas razões para 
explicar essa mudança, como o 
fato de que indivíduos vacinados 
têm sintomas menos severos. E 
precisamos considerar que um vo-
lume maior de casos é reportado 
nos indivíduos mais jovens, que 
apresentam sintomas diferentes 
e menos graves", analisam os res-
ponsáveis pelo experimento.

COVID-19: DE TOSSE PERSISTENTE A DOR 
DE GARGANTA, OS SINTOMAS DA DOENÇA 
EM QUEM TOMOU DUAS OU MAIS DOSES

A

EM IGREJA ENTRA COM RECURSO EM IGREJA ENTRA COM RECURSO 
PARA SUSPENDER CASSAÇÃO: PARA SUSPENDER CASSAÇÃO: 
‘PERSEGUIÇÃO POLÍTICA E RACISMO’‘PERSEGUIÇÃO POLÍTICA E RACISMO’

Os dados foram coletados a 
partir de um acompanhamento 
feito no Reino Unido através de 
um aplicativo criado pela empresa 
de tecnologia Zoe. Os mais de 4,7 
milhões de cadastrados na plata-
forma precisam apenas reportar 
os sintomas quando testam posi-
tivo para a covid-19. Os resultados 
são analisados em parceria com 
pesquisadores do King´s College, 
universidade de Londres, com o 
apoio do NHS, o sistema de saúde 
pública do país.

Os especialistas então mon-
tam uma espécie de ranking 
com os principais sintomas 
que mais aparecem nos enfer-
mos. Vale ressaltar que eles 
podem mudar ao longo das 
semanas e variam de acordo 
com a imunidade de cada pes-
soa. O trabalho foi fundamen-
tal para identificar algumas 
manifestações que não eram 
habituais da doença, como a 
perda de olfato e paladar.

Levantamento feito no Reino Unido mostra que as manifestações típicas Levantamento feito no Reino Unido mostra que as manifestações típicas 
da doença podem variar de acordo com a imunidade. Foto: Freepikda doença podem variar de acordo com a imunidade. Foto: Freepik

A lista completa das mani-
festações típicas da doença, de 
acordo com o serviço de saúde 
pública do Reino Unido, inclui:

Febre
Calafrio
Tosse persistente
Perda ou mudança de olfato
Perda ou mudança de paladar

Dificuldade para respirar
Cansaço ou exaustão
Dor no corpo
Dor de cabeça
Dor de garganta
Nariz entupido ou escorrendo
Perda de apetite
Diarreia
Náusea e enjoo
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Casos de investigação:

Morre soldado

após confusão em boate
DO EXÉRCITO BALEADO POR PM

Morreu na manhã desta quarta-feira 
(22) o soldado do Exército Willamis Car-
doso da Silva, de 22 anos. O militar es-
tava internado em estado gravíssimo no 
Hospital Central do Exército (HCE), em 
Benfica, Zona Norte do Rio, desde a úl-
tima sexta-feira (17). Ele foi baleado na 
cabeça pelo cabo da Polícia Militar David 
Trancoso Daniel, de 33, durante uma con-
fusão em uma boate na Rua Manoel Vito-
rino, em Piedade, também na Zona Norte. 
Inicialmente, o militar foi levado para o 
Hospital Pasteur, mas depois de passar 
por cirurgia foi transferido para o HCE. 
Na manhã desta quinta, familiares do jo-
vem chegaram ao Instituto Médico-Legal 
(IML) para a liberação do corpo.

Segundo a Polícia Civil, a briga teria 
começado após os militares do Exército 
terem abordado uma mulher. Houve um 
desentendimento, e os envolvidos foram 
expulsos da festa no Espaço de Evento Fá-
brica 40 Graus. O PM então foi até a sala 
de acautelamento, pegou uma pistola Glo-
ck .40 e efetuou disparo para dispersar a 
confusão. Ainda segundo os agentes, os 
militares teriam ido para cima de David, 
que atirou outras duas vezes. Um dos tiros 
atingiu a cabeça de Willamins.

Após a confusão, o PM se apresentou na 
24ª DP (Piedade) e em seguida foi levado 
para a 21ª DP (Bonsucesso), onde é a Cen-
tral de Flagrantes. Ele depôs e foi preso em 
flagrante por tentativa de homicídio.

No sábado (18), o Tribunal de Justiça do 
Rio converteu a prisão do policial militar 
em preventiva. O juiz Rafael de Almeida 
Rezende, na audiência de custódia, en-
tendeu que a manutenção da prisão era 
necessária para a garantia da ordem públi-
ca, conveniência da instrução criminal e 
aplicação da lei penal. O magistrado ainda 
afirmou que as imagens das câmeras de 
segurança do local corroboram o que as 
testemunhas disseram na delegacia.

"É possível verificar pela gravação das 
câmeras de segurança o momento em 
que o custodiado se se dirige até o local 
de cautela da boate, com um cigarro e 
um copo que aparenta ser de bebida al-
coólica, pega a sua arma, sai do estabele-
cimento e vai em direção ao grupo, efe-
tuando disparos de arma de fogo mesmo 

quando a confusão já estava sendo 
apartada por populares e seguran-
ças", diz trecho da decisão.

Em outro trecho da decisão, Al-
meida afirma que a prisão do PM 
também é necessária para garan-
tir que as testemunhas não sejam 
influenciadas "negativamente" ao 
prestarem os esclarecimentos ne-
cessários ou que sejam intimidadas 
ou constrangidas durante a investi-
gação. O juiz ainda afirma que nos 
autos do processo não foi incluído 
o endereço do policial militar ou a 
comprovação que ele exerce uma 
ocupação lícita.

Durante a audiência de custódia, 
a defesa do PM pediu a liberdade do 
policial e alegou que ele agiu em le-

gítima defesa ao intervir na briga. Os 
advogados vão recorrer da decisão.

David, lotado na Unidade de Polí-
cia Pacificadora (UPP) do Jacaré, foi 
levado para a Unidade Prisional da 
PM, no Fonseca, em Niterói. A Cor-
regedoria Geral da Polícia Militar, 
através da 1ª Delegacia de Polícia Ju-
diciária Militar (DPJM), está acompa-
nhando o caso.

O Comando Militar do Leste 
(CML) lamentou a morte do militar 
e se solidarizou com os familiares e 
amigos. "Neste momento de cons-
ternação, os integrantes do CML 
solidarizam-se com os familiares 
e amigos". O horário e local do en-
terro ainda não foi divulgado pela 
família do soldado.

O técnico de informática 
Bruno Jardim Longobuco, de 33 
anos, morto a tiros no Jardim Ca-
tarina, em São Gonçalo, estava no 
local após o horário de expedien-
te e teria ido a pedido do patrão, 
contou a irmã da vítima, Lucilene 
Longobuco, ao "Bom Dia Rio", da 
TV Globo, na manhã desta quin-
ta. Bruno, que trabalhava com 
manutenção de impressoras, não 
estava no veículo da empresa, 
mas dirigia o carro do patrão na 
noite dessa quarta-feira (21).

“Por que o meu irmão estava 
num local que tem confronto? 
Por que ele foi direcionado para 
lá, após o horário de trabalho? Ele 
não estava utilizando nem o carro 
dele, nem o carro da empresa. Ele 
estava utilizando o carro do patrão 
dele”, questionou Luciene.

Bruno passava pela Avenida 
Doutor Albino Imparato no 
momento em que uma viatura 
do serviço reservado da Polícia 
Militar foi cercada e alvejada por 
criminosos. O carro que o técnico 
dirigia, bem como o da PM, foram 
atingidos pelo para-brisa traseiro. 
Inicialmente, foi divulgado que 
Bruno era motorista de aplicativo.

De acordo com informações do 
7º BPM (São Gonçalo), não houve 
troca de tiros. Após os disparos ces-
sarem, Bruno foi encontrado morto 
no veículo. Os policiais não ficaram 
feridos e teriam se protegido atrás 
de postes. A Delegacia de Homicí-
dios de Niterói e São Gonçalo foi 
acionada e fez a perícia no local.

morto em São 
Gonçalo não 
deveria estar 
no local, diz
irmã da vítima
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Técnico de informática

Williamis Cardoso da Silva tinha 22 anos Williamis Cardoso da Silva tinha 22 anos 
Foto: ReproduçãoFoto: Reprodução

Sexta-feira 24 de Junho de 2022



6 POLÍCIA

WWW.JORNALPOVO.COM.BR

CrimeOperação apreende motos irregulares 

após assaltos na Zona Sul

O procurador Demétrius Oliveira 
de Macedo, de 34 anos, foi preso na 
manhã desta quinta-feira, em São 
Paulo. Ele teve a prisão decretada pela 
Justiça por ter espancado sua chefe, 
a procuradora-geral do município de 
Registro Gabriela Samadello Montei-
ro de Barros, de 39. O espancamento 
ocorreu durante o expediente, na 
frente de outros funcionários, e foi 
gravado por uma das testemunhas.

De acordo com o g1, Macedo foi de-
tido num hospital psiquiátrico na capi-
tal paulista. Ele passará pelo Palácio da 
Polícia na capital paulista, depois pelo 
Instituto Médico Legal (IML) para exa-
me de corpo de delito seguirá depois 
para Registro, onde ficará preso.

A prisão do procurador foi pedida pelo 
delegado Daniel Vaz Rocha, que afirmou 
que o acusado “vem tendo sérios proble-
mas de relacionamento com mulheres 
no ambiente de trabalho, sendo que, em 

liberdade, expõe a perigo a vida delas, e 
consequentemente, a ordem pública".

A agressão sofrida por Gabriela 
causou comoção. O vídeo que mostra 
Macedo desferindo golpes contra ela 
viralizou nas redes sociais. Ele foi leva-
do para o 1º Distrito Policial e, em de-
poimento, disse ter espancado a chefe 
por sofrer assédio moral. O procurador 
acabou sendo liberado por falta de fla-
grante, o que causou revolta.

Em entrevista ao GLOBO, Gabriela 
falou sobre a agressão que sofreu:

— Ele veio com tudo para cima de 
mim, deu uma cotovelada na minha 
cabeça, e eu fui arremessada na pare-
de. Então ele começou a socar minha 
cabeça, e os funcionários ficaram em 
choque. Um ainda conseguiu gravar 
parte da surra que ele me deu. Ele me 
chutou inteira, eu fiquei desfalecida e 
quando estava levantando ele me deu 

Operação apreende motocicletas em situação irregular na 
Lagoa Foto: Roberto Moreyra / Agência O Globo

Procurador que espancou a 
chefe é preso em São Paulo
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As polícias Militar e Civil, em parceria 
com a Secretaria municipal de Ordem Pú-
blica (Seop), fizeram nesta quinta-feira uma 
operação conjunta para identificar motoci-
clistas que praticam crimes em viários bair-
ros da Zona Sul do Rio. Até 12h, ao menos 
50 motos haviam sido apreendidas. Todas 
elas tinham algum tipo de irregularidade, 

outra — relatou Gabriela. — Ainda me 
chamou de tudo, de puta e vagabunda.

OAB inicia trâmite para
 suspender acusado

O Tribunal de Ética e Disciplina da 
Ordem dos Advogados do Brasil instau-
rou um "ofício de representação" contra 
o acusado. Em nota, o Conselho Federal 
do órgão afirma que Demétrius pode 
ser punido "até mesmo com a penali-

dade de exclusão dos quadros da OAB 
e impossibilidade de advogar e de exer-
cer o cargo de procurador".

"Diante do ato de violência" o presidente 
do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP 
Guilherme Magri informou, em nota, que 
foi determinada a "instauração de ofício de 
representação contra o acusado" e que, ain-
da, determinou-se que "se proceda aos trâ-
mites processuais necessários à suspensão 
preventiva do acusado".do".

como falta de identificação, placa 
adulterada e/ou raspada e ausência 
de documentação. A ação acontece 
após a divulgação de vídeos de rou-
bos cometidos por falsos entregado-
res em Ipanema e no Leblon.

Segundo o 23º BPM (Leblon) e 
a 14ª DP (Leblon), foram identifi-

cados suspeitos de cometer rou-
bos nos dois bairros.

— Por conta do alto poder aqui-
sitivo da população do Leblon, 
criminosos das comunidades de 
Jacaré, Manguinhos e Manguei-
ra vêm para cá. As ruas são mais 
apertadas, as pessoas fazem tudo 

a pé, há muito turista. Isso acaba atraindo 
esses bandidos — afirma a delegada Danie-
la Terra, titular da 14ª DP.

Para o secretário da Seop, o delegado Breno 
Carnevale, muitas motos sem placas estão sen-
do usadas para cometer crimes na Zona Sul.

— Queremos combater irregularidades co-
metidas por motocilistas como andarem sem 
placas, na calçada etc. Isso causa desordem e é 
usado para o cometimento de crimes. Fazemos 
essa operação para reverter esse cenário de ile-
galidade. Aqui são pontos estratégicos dentre 
outros que vamos atuar.

O tenente-coronel Maurílio Nunes da Con-
ceição, do 23º BPM, afirma que muitos crimi-
nosos têm fingido que são entregadores para 
cometer os roubos.

— Identificamos alguns meios que os margi-
nais usam para cometer crimes na região. Infe-
lizmente, um meio é se passar por entregador 
usando motocicletas e até bicicleta. Por conta 
disso, planejamos essa operação para coibir o 
trânsito de motos irregulares. Na região, eles 
agem mais a pé nas praias . Mais para dentro do 
bairro, são os falsos entregadores. Eles passam 
de moto, metem a mão no objeto da vítima e 
fogem. Estamos identificando-os e prendendo. 
Precisamos combater esses delitos. Os crimi-
nosos são muito pulverizados. São da Rocinha, 
do Chapéu Mangueira — diz o tenente-coronel.

Segundo Nunes da Conceição, é importante 
que as vítimas registrem os roubos:

— A participação da sociedade é importan-
te. Quando forem roubados, liguem para a PM 
e registrem o delito na Polícia Civil. Além dis-
so, temos um curso de segurança predial para 
porteiros e síndicos da região de como fazer 
a segurança da sua região. Isso aumenta uma 
participação com a gente. Além disso, as câme-
ras são importantes, A conduta do porteiro é 
fundamental na saída e entrada do morador.



7CIDADES

N
O

TÍ
CI

A
S 

D
A

 B
A

IX
A

D
A

:

BIBLIOTECA PÚBLICA DE XERÉM FERREIRA GULLAR TEM 
DIA DE GRAVAÇÃO DO FILME FNM: A VILA DOS OPERÁRIOS

DA DEFESA CIVIL 
DE JAPERI 
PARTICIPAM DE
CAPACITAÇÃO

Vinte e um profissionais 
receberam os certificados das 
mãos das autoridades munici-
pais e do Corpo de Bombeiros

Agentes da Defesa Civil do 
Município de Japeri participa-
ram da I Capacitação “Percep-
ção de Risco”, ministrada pelo 
tenente BM Rocha, que atua em 
Paracambi. Ao final do evento 
realizado na Escola Municipal 
Bernardino de Melo, 21 pessoas 
receberam o certificado.

Para o secretário de Defe-
sa Civil,  Jorge Henrique de 
Barros da Silva, a capacitação 
é de suma importância para 
estes trabalhadores que já 
atuam de forma efetiva e com 
empenho em momentos de 
prevenção e desastres.

“Estamos investindo para 
melhorarmos o atendimento 
a nossa população. Quando 
trazemos militares do Corpo 
de Bombeiros para fazer esta 
formação, estamos trazendo 
mais qualidade aos nossos 
combatentes guerreiros”, disse 
o secretário.

O evento também contou 
com as participações do coro-
nel bombeiro Carlos Cunha, 
coordenador da Regional de 
defesa civil Redec 6 e o tenente 
coronel BM Celson Lopes.
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godinho, onde iniciou a carreira 
no cinema. Neta de um operário 
da fábrica, Maria falou sobre a 
importância de resgatar essas 
memórias para que mais pesso-
as tenham acesso a essa história.

“Quero que as pessoas te-
nham acesso a um período 
que marcou o cenário urbano 
de Xerém e as lembranças de 
todos aqueles que presencia-
ram essa evolução. Como era 
a rotina e a vida naquele perío-
do? O que fez operários saírem 

de seus estados para morarem 
em uma cidade industrial? 
Eles sofreram repressão du-
rante o regime militar? E como 
o fim da fábrica impactou a 
vida deles e de suas famílias? É 
através das recordações narra-
das no curta que vamos desco-
brir o que está por trás de tudo 
isso. Afinal, lembranças são 
como fotografias que nunca se 
apagam”, contou a diretora.

O filme faz parte do pro-
jeto Cinema Leva Eu, cria-

do pela Escola Brasileira 
de Audiovisual (EBAV) e o 
Instituto Zeca Pagodinho, 
com objetivo de capacitar 
e incluir moradores da Bai-
xada Fluminense na pro-
dução de conteúdo para o 
cinema nacional.

FNM: A Vila de Operários foi 
selecionado junto com outros 4 
roteiros para virar curta-metra-
gem. A seleção foi realizada pe-
los próprios alunos do projeto 
Cinema Leva Eu.

A Vila de Operá-
rios foi selecio-
nado junto com 
outros 4 roteiros 
para virar curta-
-metragem. A se-
leção foi realizada 
pelos próprios 
alunos do projeto 
Cinema Leva Eu

O filme vai resgatar histórias de famílias que tem relação com a FNM – 
Fábrica Nacional de Motores, inaugurada no ano de 1942, em Xerém

esta terça-feira, 
21, ocorreu a 
gravação do 
curta-metra-
gem FNM: 
A Vila de 
Operários, 
da diretora 
e roteirista 
Maria Ca-

rolina Gomes. A locação escolhida 
para as filmagens foi a Biblioteca 
Pública de Xerém Ferreira Gullar 
(BPXFG), antigo Cine FNM (Fê-
NêMê). O espaço foi reformado e 
decorado para receber a equipe de 
20 pessoas, responsável por viabili-
zar a rodagem do curta.

O filme vai resgatar histórias de 
famílias que tem relação com a FNM 
– Fábrica Nacional de Motores, inau-
gurada no ano de 1942, em Xerém, 
4ª distrito do munícipio de Duque 
de Caxias. A indústria que, durante a 
Segunda Guerra Mundial, produzia 
motores aeronáuticos, se tornou a 
primeira fabricante de caminhões 
do Brasil após firmar parceria com a 
fábrica italiana Isotta Fraschini.

Foram entrevistados nove pes-
soas, entre operários e filhos de 
operários da antiga fábrica FNM, 
que relembraram histórias da 
montadora e a rotina na vila onde 
moravam os trabalhadores.

A diretora do filme é estudante 
do curso de Publicidade e Propagan-
da e faz estágio no Instituto Zeca Pa-

N
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Pode perguntar a qualquer torcedor do 
Fluminense sobre os destaques da equi-
pe na temporada 2022 que com certeza o 
nome de Jhon Arias estará na lista. Contra-
tado em agosto do ano passado, o jovem 
de 24 anos enfim está adaptado e feliz no 
Rio de Janeiro. Prova disso é que vive um 
momento especial na carreira, com direito 
à primeira convocação para a seleção co-
lombiana e números de destaque: já são 14 
participações em gols em 31 jogos no ano 
- sendo 20 como titular.

''Sinto que é um momento especial. 
Pelo que aconteceu agora (convoca-
ção), por como estou me sentindo, a 
fase que estou vivendo, as coisas boas 
que estão chegando. Não sei se posso 
falar que é o melhor da minha carreira, 
mas é um momento que me sinto mui-
to bem, otimista e muito feliz por tudo 
que está acontecendo'', disse Arias.

WWW.JORNALPOVO.COM.BR

O jogador do Lyon e da seleção brasileira 
Lucas Paquetá precisará se submeter a uma 
cirurgia após sofrer um acidente inusitado 
na última quarta-feira. O meio-campista, que 
aproveita as férias no Rio, revelou em suas 
redes sociais que acabou cortando o dedo en-
quanto empinava pipa.

O jogador, revelado pelo Flamengo, postou 
uma foto com a mão esquerda enfaixada, mas 
tranquilizou os fãs sobre o resultado da "brin-
cadeira de criança".

"Relembrar brincadeiras de criança tam-
bém tem suas consequências. Fui soltar pipa 
hoje e cortei o dedo. Tá tudo bem, mas pra 
evitar qualquer problema de movimentação 
no futuro, amanhã farei uma pequena cirur-
gia. Mas tá tudo bem. Bota no alto e me cor-
ta", escreveu ele, em tom descontraído.

Eleito o melhor estrangeiro da liga 
francesa na última temporada, Paquetá é 
nome certo na lista dos 26 convocados do 
técnico Tite para compor a seleção brasi-
leira na Copa do Mundo, a ser disputada 
no fim do ano, no Catar.

Lucas Paquetá passará por cirurgia após 
cortar o dedo empinando pipa no Rio

O JOGADOR, REVELADO PELO FLAMENGO, POSTOU UMA FOTO COM A MÃO ESQUERDA ENFAIXADA

Feliz e adaptado ao Rio, 
Arias festeja momento 
especial e estuda a 
história do Flu
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Futebol

pior sequência de 
resultadosdesde 2015

Flamengo temFlamengo tem

Cinco derrotas nos 
últimos seis jogos. 
Este é a pior sequ-
ência de resultados 
do Flamengo des-
de 2015. Os trope-
ços no Brasileiro e 
na Copa do Brasil 
deixam a equipe 
em um momen-
to delicado na 

temporada. No Brasileiro, é o décimo 
quarto colocado, a um ponto da zona 
de rebaixamento.

Às vésperas de iniciar as oitavas de final 
da Libertadores, o time só venceu o Cuiabá 
na atual sequência. Foram duas derrotas 
para o Atlético-MG, além de perder para In-
ter, Bragantino e Fortaleza.

O técnico Dorival Junior comandou a 
equipe desde o jogo contra o Inter, e totali-
za quatro partidas, com três derrotas e uma 
vitória. Os revezes diante de Bragantino e 
Fortaleza foram na gestão Paulo Sousa.

Antes disso, momento tão ruim 
assim só ocorreu no fim do Brasileiro 
de 2015. Em novembro daquele ano, a 
equipe teve quatro derrotas seguidas e 
só venceu um jogo em uma sequência 
de oito partidas e sete derrotas.

Desde então, nada parecido
No fim de 2021, terminou a temporada 

com apenas uma vitória em seis jogos, mas 
houve dois empates e três derrotas.

Em 2020, teve desempenho seme-
lhante em novembro, na ocasião da eli-
minação para o São Paulo na Copa do 

C
Brasil. Mas foram uma vitória e um empa-
te em seis jogos, com quatro derrotas.

O ano de 2019 não teve nenhum mo-
mento conturbado neste nível antes das 
conquistas do Brasileiro e da Libertado-
res com Jorge Jesus.

Antes disso, algumas oscilações de re-
sultados que não atingiram o nível atual 
nem em 2018, 2017 e 2016, já na gestão 
anterior do Flamengo.

O Flamengo volta a campo no sábado, 
pelo Brasileiro, contra o América-MG, no Ma-
racanã. Em seguida, viaja para a Colômbia, 
onde enfrenta o Tolima pelas oitavas de final 
da Libertadores. Antes do jogo de volta, no 
Rio, tem o Santos, fora de casa.

Após o Tolima, o Flamengo encara o Co-
rinthians pelo Brasileiro antes de receber no 
Maracanã o Atlético-MG, dia 13 de julho, pelo 
segundo jogo das oitavas da Copa do Brasil.


