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Múltiplas fraturas em 
bebê leva mãe à prisão

Aeronave realizava voo de instrução quando apresentou problemas e mergulhou nas águas da Baía de 
Guanabara. Equipes da Marinha fizeram a operação de resgate.
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Belford Roxo 
a todo vapor 
contra Covid

Projeto ‘Saúde em Ação’ realiza mais 
de 10 mil testes rápidos para Covid-19. 
As ações que aconteceram na última se-
mana nos bairros da Graça, Parque São 
José, Xavantes, Santa Maria. O prefeito 
Wagner dos Santos Carneiro, o Wagui-
nho, esteve presente na ação.
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Pane nas alturas

Helicóptero cai no mar

Monstro 
pedófilo

CE da Alerj
decide sobre

prazo para
Witzel
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Rio: cesta 
básica tem 

redução 
de 8,23%
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Deputado
vira alvo de 

investigação
3

“Dados 
do Bem” 

apresenta 
nova análise

4

Polícia Federal pren-
de homem que distribuía 
imagens de crianças de 
2 e 3 anos estupradas.
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Ladra e 
perigosa

Cuidadora é presa por furto e tentativa de homicídio 
contra idosa de 79 anos. Vítima está em coma. Crimi-
nosa usou dinheiro para reforma da casa no Subúrbio.
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‘MoRAnDo’ CoM A iniMigA
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Aquele Abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

Aquele Abraço!!!
Nesta terça-feira (7), o abraço es-

pecial da Resenha Cultural & Cia vai 
para o ator, poeta e escritor, Márcio 
Rufino, de Belford Roxo. Uma das 
referências culturais da Baixada Fluminense, ele vive 
mais um bom momento. “Acabei de anunciar no what-
sapp da Resenha, meu novo livro de poesias ‘Acridoces 
Paixões’, à venda na Amazon. Estou feliz”, disse. Su-
cesso, Márcio Rufino! Aquele Abraço, Fera!!!

Resenha Cultural
Hora

Pensem os leitores 
do SOMBRA em um 
casal bem casado (em 
comunhão de bens) e 
endinheirado. Viviam 
normalmente naquele 
município da Baixada 
Fluminense quando o 
sujeito resolveu mudar 

de hábitos. Passou a che-
gar mais tarde em casa, 
sair sozinho nos finais 
de semana e por aí vai. 
A mulher, esperta, sentiu 
a transformação e ficou 
atenta aos passos do pai 
de seus filhos já criados 
e encaminhados na vida.

Era uma vez, um casamento feliz...

o SoMBRA
Envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

Um detetive particular 
foi contratado pela ma-
dame. O empresário co-
meçou a ser seguido pelo 
‘sherlock’. No primeiro 
encontro com a contra-
tante, o rapaz investiga-
dor e bem falante soltou 
a primeira ‘bomba’: “seu 

marido está se encon-
trando depois do expe-
diente com uma garota 
mais nova do que ele”. 
A bela senhora sentiu o 
mundo desabar, mas não 
entregou os pontos. Os 
relatórios seguintes con-
firmaram os chifres.

...que de repente começou a ‘fazer água’.

Destaque Do carnaval

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com
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De posse dos relatos 
e fotos comprovando a 
traição, a dona resolveu 
que daria o troco sem o 
marido saber. Sem nun-
ca ter saído com outro 
homem a não ser o que a 
decepcionara, insinuou-
-se para o detetive e foi 
correspondida. “Gostei 
de você”, disse ela. “Eu 
fiquei atraído pela se-

nhora desde o primeiro 
dia”, respondeu o ‘Sher-
lock Holmes’. E assim, 
a ‘bala trocada’ foi dis-
parada pela ex-fiel es-
posa e os dois iniciaram 
um romance. Tempos 
depois, ela se separou 
e colocou o detetive no 
lugar do ex-titular. Fato 
verídico trazido por nos-
sa agente Vó Candinha.

na bala trocada, o detetive se deu bem

O Teatro Rival Refit 
está fechado, mas con-
tinua resistindo, ago-
ra no mundo das lives 
pelo Instagram @tea-
tro.rival.refit/.

Nesta terça-feira (7), 
o jornalista Marcos 
Salles conversará com 
o cantor, sambista e 
compositor Dudu No-
bre. A quarta (8) é dia 
de bafão. O produtor 
Eduardo Araúju rece-
berá a poderosa drag 
queen Suellen Ribei-
ro para um papo bem 
aberto. Na quinta-feira, 
dia 9, o papo promete 
ser show entre a can-
tora Olivia Hime e o 
poeta Geraldinho Car-
neiro, imortal da Aca-
demia Brasileira de 
Letras.  

Todas as lives rolam 
a partir das quatro da 
tarde. Teatro Rival Re-
fit, 86 anos de resistên-
cia cultural.

Reinventar-se
para resistirDRuMMonD

será lembrado
 e lido em 

nova iguaçu
Esta Resenha rece-

beu convite da Secre-
taria de Cultura igua-
çuana para um evento 
que resgata uma fase 
histórica da cidade. 
Nesta quarta (8), às 
14h, em frente à fa-
chada da Fazenda São 
Bernardino (foto), na 
antiga Vila de Iguas-
sú, poetas, artistas e 
outras figuras ligadas 
à arte e literatura vão 
ler poemas de Carlos 
Drummond de An-
drade, considerado 
por muitos, o maior 
poeta brasileiro do 

século 20.
“Durante o coque-

tel do evento será 
apresentado o pro-
jeto de reconstru-
ção do engenho e da 
senzala da Fazenda 
São Bernardino e de 
revitalização da Vila 
de Iguassú”, informa 
o secretário de Cul-
tura Marcus Montei-
ro, um entusiasta da 
ideia de se restaurar o 
que sobrou da históri-
ca Iguassú.

Marcus explica 
o porquê de Drum-
mond na história da 

cidade e de ser lido, 
lembrado no evento. 
“Há setenta anos, 7 
e 8 de julho de 1950, 
o parecer técnico do 
chefe do Setor His-
tórico da Direção do 
Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional 
(IPHAN), justificou 
o tombamento da 
Fazenda São Bernar-

dino como uma das 
mais características 
construções rurais do 
ciclo do café no ter-
ritório fluminense. E 
quem era o chefe do 
setor? Ele, Carlos 
Drummond de An-
drade, que assinou 
o tombamento junto 
com o diretor-arqui-
teto Lucio Costa”.

Segundo Marcus, 
pela importância do 
ato de Drummond 
e Lucio à cidade e 
à Baixada Flumi-
nense, a Prefeitura, 
a pasta que coman-
da e a FENIG pro-
duzirão ações que 
relembrem e home-
nageiem os persona-
gens envolvidos.

REPROdUçãO dA INTERNET

 DE JESuS
RoSAngELA

Amor pelo samba 
e futebol nas
 redes sociais 

 “O samba 
é minha pai-
xão”, disse a 
musa a esta 
Resenha  

 dIvULGAçãO

Rosangela de Jesus 
reúne duas paixões 
brasileiras em uma 

pessoa só: samba e futebol. 
A dançarina, empresária 
e modelo fotográfica exi-
be nas suas redes sociais 
seu trabalho e seu lazer 
no mundo do carna-
val. Com passagens 
por diversas agremia-
ções, no momento de 
quarentena Rosangela 
se dedica a projetos 
pessoais. desfilando 
desde 2018, Rosan-
gela é Mulata Show, 
projeto no qual re-
aliza apresentações 
pelo Brasil.

No último carnaval ela 
desfilou pela Renascer de 
Jacarepaguá, Paraíso do 
Tuiuti, além de ser a musa 
da União do Parque Curici-
ca. “O samba é minha pai-
xão e é um prazer levar ele 
por onde vou com minhas 
apresentações”, revelou a 
mulata.

Carioca e flamenguista, 
possui o ‘cargo’ de Musa do 
Brasileirão Flamengo, que 
conquistou em 2019. Elei-
ta pela votação popular on-
-line, ela recebeu a faixa em 
São Paulo, com direito a um 
desfile de biquíni. Para divul-
gar seu trabalho e novidades 
do carnaval Rosangela possui 
o Instagram @show.rosange-
la. Já sua vida no futebol é pu-
blicada no @rosangelamusa  
aberto a parcerias.
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Impeachment 

A comissão especial 
da Assembleia Le-
gislativa do Rio de 

Janeiro (Alerj) que analisa 
o processo de impeach-
ment do governador Wil-
son Witzel aprovou ontem 
a retomada do prazo de 10 
sessões para a defesa do 
governador. A decisão será 
publicada hoje no Diário 
Oficial do Poder Legisla-
tivo e haverá nova intima-
ção de Witzel.

A decisão obteve 23 
votos, do total de 25 par-
lamentares integrantes da 
comissão, com duas au-
sências. A comissão conta 
com um representante de 
cada partido com repre-
sentação na Casa.

No último dia 24, a co-

missão suspendeu a conta-
gem de prazo da defesa do 
governador até a vinda de 
informações do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) 
que embasaram a investi-
gação.

O governador foi noti-
ficado no dia 23 de junho, 
por meio de seus advoga-
dos, sobre o início do pro-
cesso na Alerj. A partir da 
notificação, Witzel teria 
um prazo de dez sessões 
plenárias para apresentar 
sua defesa, contagem que 
foi suspensa com a deci-
são da comissão tomada 
no dia seguinte à notifica-
ção. A partir do fim desse 
prazo ou da apresentação 
da defesa, a comissão es-
pecial tem mais cinco 
sessões para elaborar um 
parecer sobre a denúncia, 
que é levado a plenário.

Afastamento e 
perda de 
mandato 

Caso a maioria absoluta 
dos deputados (36 votos) 
decida pela aceitação da 
denúncia, o governador é 
afastado e é formada uma 
comissão mista que deci-
de sobre a perda de man-
dato, composta por cinco 
parlamentares da Alerj e 
cinco desembargadores do 
Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro (TJRJ). A etapa 
final é conduzida pelo pre-
sidente do TJRJ.

O pedido que pode afas-
tar o governador foi fei-
to pelos deputados Luiz 
Paulo e Lucinha (ambos 
do PSDB), que acusam 
Witzel de crime de res-
ponsabilidade. Segundo 
Luiz Paulo, pesa contra o 
governador a decisão do 

ministro do STJ Benedito 
Gonçalves pedindo buscas 
e apreensões na Operação 
Placebo, mostrando que 

havia fortes indícios de 
corrupção na área de saú-
de. Witzel foi um dos al-
vos da operação.

A decisão obteve 23 votos e será publicada hoje no Diário Oficial 
antonio carlos

horahmunicipios@gmail.com

Comissão da Alerj vai 
retomar prazo de defesa

A Comissão Especial 
julga pedido de impeach-
ment feito pelos deputa-
dos Luiz Paulo e Lucinha, 
ambos do PSDB.

No pedido, são feitas 
as seguintes acusações: 
compra de respiradores 
no combate ao coronaví-
rus com suspeita de super-
faturamento; construção 
dos hospitais de campa-
nha, cuja licitação é inves-
tigada; suposto vínculo de 
Witzel com o empresário 
Mário Peixoto; revogação 
da desqualificação da OS 
Unir Saúde, que seria li-
gada ao empresário Mário 
Peixoto e está sob suspei-
ta do Ministério Público 
Federal.

RELAçõES 
SuSPEitAS 

REPRoDução

Governador Witzel será novamente intimado 

Belford Roxo realiza exames 
gratuitos para Covid-19

O projeto ‘Saúde em 
Ação’ em Belford Roxo 
está a todo o vapor. Idea-
lizado pela Secretaria de 
Saúde, as ações que acon-
teceram na última sema-
na nos bairros da Graça, 
Parque São José, Xavan-
tes, Santa Maria e Centro 
somaram 6800 testes rápi-
dos gratuitos. Ao todo, o 
projeto já realizou mais de 
10 mil testagens desde o 
início, no dia 24 de junho. 
O prefeito Wagner dos 
Santos Carneiro, o Wa-
guinho, esteve presente 
na ação do último sábado 
conversando com mora-
dores e profissionais que 
estiveram na ação.

Os moradores passam 
por uma espécie de tria-
gem, colhem o sangue e 
recebem o resultado entre 
10 a 15 minutos. Os casos 
positivos passam pelos 
médicos que estão na ação 
e já saem com os remédios 
para o tratamento. Se ne-
cessário, são encaminha-
dos para fazer tomografia 
ou dar entrada na inter-
nação nas unidades de 
referência. Ambulâncias 
e uma equipe do SAMU 
completam a estrutura 
oferecida pela prefeitura 
nessa ação de combate ao 
coronavírus.

Devolver dignidade 
De acordo com Wagui-

nho, o compromisso do 
governo é de cuidar e de-
volver a dignidade à popu-
lação. “Mais uma semana 
se passou com as ações 
de prevenção e tratamen-
to contra a Covid-19 e 

mais pessoas foram tes-
tadas. Esse trabalho vai 
nos ajudar a intensificar 
o tratamento da doença 
no município”, resumiu 
o prefeito. “Os deputados 
estadual Márcio Canella 
e federal Daniela do Wa-
guinho têm nos mandado 
recursos para o combate 
ao coronavírus, ajudando 
assim muitas pessoas”, 
acrescentou.

Após passar por nove 
bairros, a ação itinerante 
já realizou mais de 10 mil 
testes. “No nosso levanta-
mento acusa de 3% a 4% 
de casos de contaminação 
ativa somente e muitas 

pessoas com anticorpos 
comprovando que já tive-
ram a doença e já foram 
curadas”, explicou Chris-
tian. O casal Marisa Peres, 
62 anos e Mário dos San-
tos, 66, fez  o teste juntos. 
Marisa está resfriada e não 
quis ficar na dúvida. “Meu 
marido testou negativo e 
eu positivo. Mas logo fui 
atendida pelos médicos e 
recebi os medicamentos 
necessários para o meu 
tratamento”, disse Marisa.

Noção do 
número de casos 

Maxwell da Silva, 51, 
não marcou bobeira e foi 

rapidamente fazer o teste. 
“Testei negativo, mas vou 
continuar me prevenindo. 
A ação é sensacional e 
importante para manter a 
prevenção no município e 
ter uma noção do número 
de casos”, afirmou. Grávi-
da de 7 meses, Andrea de 
Matos, 22, sentiu alguns 
sintomas há algumas se-
manas. “Vim logo tirar a 
dúvida na ação e descobri 
que já tive a doença. Essa 
iniciativa é muito viável, 
ajuda as pessoas que não 
têm  condições de fazer 
o teste, pois sabemos que 
não é barato”, enfatizou 
Andrea.

Maxwell da Silva testou negativo: importância de se prevenir 

O casal Marisa Peres e Mário dos Santos fez o teste

fotoS: RAfAEL BARREto/PMBR

MAiS DE 10 MiL tEStES RáPiDoS 

Um inquérito civil aber-
to pelo Ministério Público 
Federal (MPF), através da 
procuradora da República 
em Petrópolis, Monique 
Cheker, vai investigar se 
o deputado federal Daniel 
Silveira (PSL-RJ) cometeu 
improbidade administrativa 
e utilizou verba da Câmara 
dos Deputados, no valor de 
R$ 110 mil, para pagar ser-
viços de consultoria pres-
tados por um escritório de 
advocacia em Petrópolis, na 
Região Serrana do Rio.

O deputado ganhou no-
toriedade depois do epi-
sódio em que aparece em 
uma manifestação em que 
ele quebrou uma placa em 
homenagem à vereadora 
do Rio de Janeiro Marielle 
Franco. Silveira também se 

envolveu em uma polêmica, 
em maio deste ano, depois 
de fazer uma transmissão 
ao vivo nas redes sociais na 
qual falava que foi repreen-
dido por ir até um mercado 
e não usar máscara de pro-
teção, medida que é reco-
mendada por autoridades 
de saúde por conta da pan-
demia.  Na ocasião, o depu-
tado disse que o novo co-
ronavírus não adoece, mas 
‘idiotiza’ as pessoas.

No mês passado, ele pu-
blicou uma mensagem nas 
redes sociais informando 
que havia se contaminado 
com o novo coronavírus. O 
deputado também foi alvo 
de uma operação da Polícia 
Federal no inquérito que in-
vestiga atos antidemocráti-
cos.

MPF abre inquérito 
contra deputado 
por improbidade 

A Justiça do Rio determi-
nou a quebra do sigilo ban-
cário e o bloqueio dos bens 
do ex-secretário Estadual de 
Saúde do Rio. Edmar San-
tos e outras sete pessoas en-
volvidas na compra de mil 
respiradores são acusados 
pelo Ministério Público de 
improbidade administrati-
va. Convocado ontem pelas 
Comissões de Fiscalização 
dos Gastos do Estado contra 
a Covid-19 e de Saúde, da 
Alerj, Santos não respondeu 
às perguntas sobre os gastos 
durante a pandemia. O go-
verno pagou R$ 36 milhões 
antecipadamente para três 
empresas, mas nenhum res-

pirador chegou até os hospi-
tais. A investigação do Mi-
nistério Público revelou que 
o ex-secretário de Saúde foi 
quem definiu a quantidade 
de respiradores que seriam 
comprados. E que Edmar 
Santos deixou nas mãos de 
Gabriell Neves, então sub-
secretário executivo de saú-
de, os processos de contra-
tações emergenciais.

Mil respiradores foram 
comprados no fim de março 
e início de abril, um número 
exagerado, segundo o MP. 
Os promotores afirmam que 
o governo do RJ comprou 
411 equipamentos além do 
necessário.

Quebra do sigilo 
bancário e bloqueio de 
bens de Edmar Santos 
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Queda no preço da cesta 
básica em 10 capitais

Levantamento divul-
gado ontem pelo Depar-
tamento Intersindical 
de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Die-
ese) aponta uma queda 
no valor da cesta bási-
ca em junho, em 10 das 
17 capitais pesquisadas 
pelo órgão. A maior 
redução foi no Rio de 
Janeiro (8,23%), onde 
o conjunto de itens bá-
sicos ficou em R$ 512, 
84. Em 12 meses, a ces-
ta básica ainda acumula 
alta de 2,84% na capital 
fluminense.

Ao contrário da cida-
de do Sudeste, Araca-
ju, no NE, apresentou 
a maior alta no mês 
passado, 4,97%. No 
acumulado de janeiro 
a junho, os itens pes-
quisados pelo Dieese 
registram aumento de 
19,34% e. em 12 me-
ses, os preços subi-
ram 9,6%. A cesta bá-

sica ficou mais cara 
também em Campo 
Grande (4,32%), For-
taleza (2,01%), Be-
lém (0,11%), Brasília 
(2,12%), Natal (3%) 
e Salvador (2,16%). 
A capital baiana tem 
a cesta mais barata do 
país (R$ 419,18).

Brasília é única das 
capitais pesquisadas 
que apresenta queda no 
valor da cesta básica em 
12 meses, com retração 
de 0,98%. O conjunto 
de itens básicos custam 
R$ 450,45 na capital 
federal. No acumula-
do de janeiro a junho, 
a cesta registrou queda 
de 4,95% em Brasília. 
São Paulo tem a cesta 
mais cara do país (R$ 
547,03). Em junho, os 
produtos tiveram que-
da de 1,68%, mas nos 
últimos 12 meses a alta 
acumulada é de 9,04%. 

Fonte: Agência Brasil 

panDemIa no rJ 

O governo de SP anunciou ontem que o recrutamento de vo-
luntários para a terceira fase de testes da vacina contra a covid-19 
desenvolvida pela farmacêutica chinesa de biotecnologia Sinovac 

começa na próxima segunda-feira (13).

Fiscal da Prefeitura do Rio é ofendido por mulher durante inspeção 
na região da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. “Cidadão não, engenhei-
ro civil, formado, melhor do que você”, disse uma das frequentadoras 

de um restaurante.

A Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ) 
da Assembleia Legisla-
tiva do RJ deu parecer 
favorável a um projeto 
de lei para prorrogar a 
permanência de internos 
maiores de 18 anos, nas 
instituições de acolhi-
mento de menores. 

Defendida pela auto-
ra, deputada Rosane Fe-
lix (PSd), a A proposta 
de lei determina o prazo 
máximo de 180 dias após 
o término do decreto es-
tadual de calamidade pú-
blica devido à pandemia 
provocada pelo novo co-
ronavírus (covid-19). 

SoLiDARiEDADE i 

DECREto ii 

Pela legislação bra-
sileira, ao completar 18 
anos, o jovem acolhido 
deve sair do abrigo em 
que se encontra, mesmo 
tendo um histórico de 
abandono familiar, baixa 
escolaridade e muitas ve-
zes sem recursos para o 
próprio sustento.

O final de semana em Guapimirim teve 
clima de fim de quarentena. Na praça 
principal, a Polícia Militar foi acionada 
para conter motos barulhentas, festivais 
de pipa, aglomerações, carros ao som de 
proibidão e muita confusão.

DEixAR ABRigo iii

MuvuCA 

EDitoRiAL

“Durante a pandemia (...) muitos jo-
vens estão prestes a completar a maiori-
dade e devem deixar as instituições, mas 
não há políticas públicas que auxiliem es-
tes jovens no melhor enfrentamento desse 
momento de vida”, afirma Felix.

vuLnERávEL iv

“Dados do Bem” apresenta nova análise 

REPRoDução/ALERJ 

Durante videoconfe-
rência, o Fórum da Alerj 
de Desenvolvimento 
Estratégico do Estado 
discutiu a possibilidade 
da volta das atividades 
culturais, resguardadas 
pelo protocolo de se-

gurança sanitária cria-
do pela Fundação de 
Artes do Estado do Rio 
de Janeiro (Funarj), e a 
adoção de medidas le-
gislativas para proteger 
o setor que representa 
4% do Produto Interno 

Bruto (PIB) nacional. 
O debate contou com 
a participação do pre-
sidente da Assembleia 
Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro, de-
putado André Cercilia-
no (PT).

Alerj: fórum debate 
retomada do setor cultural 

REPRoDuçAo 

Em novo estudo, re-
alizado com dados 
até a quinta-feira da 

semana passada, o “Dados 
do Bem”, ferramenta de 
monitoramento epidemio-
lógico da Covid-19 lidera-
da pelo Instituto D’Or de 
Pesquisa e Ensino (IDOR) 
e pela Zoox Smart data, 
analisou as informações 
coletadas nos cinco ponto 
de operação no Rio de Ja-
neiro, que inclui Campos 
dos Goytacazes, Duque 
de Caxias, Macaé, Nite-
rói e Nova Iguaçu. Pela 
segunda semana seguida, 
o material aponta que os 
bairros e municípios da 
baixada fluminense con-
tinuam sendo os locais 
com maior percentual de 
positivos entre as pessoas 
que foram testadas dentro 
da plataforma “Dados do 
Bem”.

São João de Meriti
O bairro Tomazinho 

(São João de Meriti) li-

dera a lista com 62,50% 
de positividade entre as 
pessoas que realizaram o 
teste. Lote XV (Belford 
Roxo) - 58,82%; Man-
gueira (Zona Central) – 
58,33%; Periquitos (Du-
que de Caxias) - 57,89%; 
Barros Filho (Zona Nor-
te) – 51,06%; Nova Piam 
(Belford Roxo) – 50%; 
Engenheiro Leal (Zona 
Norte) – 45,45%; Jardim 
Sumaré – 43,48%; Santa 
Crus da Serra (Duque de 
Caxias) – 42,86% e Cen-
tro de Olinda (Nilópolis) 
– 41,67% completam a 
lista das áreas com mais 
pessoas contaminadas 
dentre aquelas que reali-
zaram o exame.

Queimados
Já quando as informa-

ções são referentes os 
municípios fluminenses 
Queimados é o primeiro 
na lista com 31,58% das 
pessoas que foram testa-
das e receberam resultado 
positivo. Belford Roxo 
(31,06%), duque de Ca-
xias (27,68), São João 

de Meriti (26,27%), Ni-
lópolis (24,18%), Magé 
(24,14%), São Gonça-
lo (22,54%), Itaguaí 
(18,75%) e Mesquita 
(18,35%) também estão 
no ranking das 10 áreas 
com mais resultados posi-
tivos para o vírus.

“Desde o começo do 
projeto o foco é a análi-
se de dados para enten-
der a disseminação do 

vírus, formas de contágio 
e formação de clusters. 
O que temos visto, prin-
cipalmente nas duas últi-
mas semanas, é o avanço 
da doença para bairros 
e municípios da baixada 
fluminense. As regiões se 
alternam na lista que mos-
tra os locais com maiores 
porcentagens de infecta-
dos, mas a maioria delas 
permanece nesse ranking. 

Além da baixada, alguns 
bairros da Zona Norte 
como Engenheiro Leal e 
Barros Filho também con-
tinuam aparecendo entre 
os lugares com maios indi-
víduos com a Covid-19”, 
afirma Fernando Bozza, 
coordenador do projeto, 
médico e pesquisador do 
IDOR e da Fiocruz, res-
ponsável pelo algoritmo e 
análise dos dados.

Iniciativa de monitoramento epidemiológico da Covid-19 mostra 
que bairros da Baixada seguem com altos índices de infectados
assessoria de 
coMunicaçÃo

Ferramenta analisou as informações coletadas nos cinco ponto de operação

“dados do Bem” 
está em operação no 
Rio de Janeiro desde 
o dia 28 de abril e já 
conta com mais 428 
mil downloads, dos 
quais 308.953 pessoas 
fizeram a autoavalia-
ção respondendo per-
guntas sobre sintomas 

associados à Covid-19 
e histórico de saúde. 
De todas que preen-
cheram o questionário, 
48.963 foram testadas 
até a data de corte do 
estudo, início desta 
quinta-feira, dia 2/07, 
e, dessas, 14% (6.830) 
receberam o resultado 

positivo para o coro-
navírus. Essas infor-
mações já estão dispo-
níveis em tempo real 
no próprio aplicativo.

Niterói
Niterói foi a pri-

meira cidade fora da 
capital carioca a usar 

o “dados do Bem” 
e, desde o começo da 
operação, no dia 3/06, 
mais de 14 mil testes 
foram realizados nos 
três pontos dedicados 
ao projeto e mais de 
45 mil pessoas fizeram 
o download do apli-
cativo. Na sequência, 

Campos dos Goytaca-
zes, no norte-flumi-
nense, também fechou 
parceria com a inicia-
tiva e disponibilizou 
o aplicativo na cidade 
no dia 18/06. desde 
então foram realizados 
686 testes e 11.058 do-
wnloads.

oPERAção CoMEçou no RJ EM 28 DE ABRiL 

O projeto também está 
em duque de Caxias e 
desde 10/06 já fez 859 tes-
tes e 8.022 pessoas baixa-
ram o aplicativo. “Dados 
do Bem” chegou a Macaé 
em 25/06 e já realizou 196 
testes e conta com 1.986 
downloads. Cidade mais 
recente a fechar parceria 
com a iniciativa, Nova 
Iguaçu começou sua ope-
ração no dia 26/06 e já 
conta com 513 exames 
realizados e mais de 8 mil 
moradores já têm o apli-
cativo em seus celulares.

Importante ressaltar 
que o “dados do Bem” 
não realiza testagem em 
massa. A iniciativa integra 
os dados de risco identifi-
cados pela autoavaliação 
e os resultados de testes 
sorológicos rápidos apli-
cados em amostras desta 
população para realizar 
análises que permitam 
entender a disseminação 
do vírus da área avaliada, 
fornecendo informações 
para o combate à epide-
mia pelo poder público.

O ponto de partida do 
“dados do Bem” é um 
aplicativo gratuito dispo-
nível para Android e iOS. 
Nele, o usuário preenche 
um cadastro e responde 
a um simples questioná-
rio de autoavaliação, com 
perguntas sobre sintomas 
associados à Covid-19 e 
histórico de saúde. 

DuQuE 
DE CAxiAS
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Mandante do fLA-fLu será
 o tricolor, aponta sorteio
jota.carvalho@yahoo.com

jota carvalho

No 
meio 
d a 

tarde de on-
tem, segun-
da-feira, a 
diretoria do 
F l a m e n g o 
soltou a se-
guinte nota em 
seu site: “Com 
o sorteio realiza-
do na manhã des-
ta segunda-feira (6), 
na Federação de Fute-
bol do Estado do Rio 
de Janeiro, ficou deci-

dido que o mandante 
do jogo final da Taça 
Rio, entre Flamengo e 

F l u -
minen-

se, será o 
F l u m i n e n s e 

Football Club.

Sendo assim, de 
acordo com o que 
d e t e r m i -
na a MP 

984/2020, 
publ icada 
pelo Gover-
no Federal, 
os direitos de 
t ransmissão 
desta parti-
da serão 
e x c l u -
s i v a -
mente 
do clu- b e 
t r i co - lor e 
de sua p a r -
ceira Rede G l o b o 

de Televisão. 
Ficou a c a r -

go do 
Flumi-
nen-

se , 
ou da 

R e d e 
Globo de 

Televisão, 
definir como, 
onde e se 

será trans-
mitido o 

jogo. O 
Flu es-
colheu 

jogar no 
Maracanã.

O Clube de Regatas 
do Flamengo, desde já, 

registra que cumprirá 
integralmente o 
que está de-

fini-
do na 
m e d i d a 
provisória, 
estando libera-
da assim sua imagem 

neste jogo para o Flu-
minense e/ou à Rede 
Globo de Televisão.

Dese-
j a m o s 
t o d o 
s u c e s -
so na 
t r a n s -
missão, 
de forma 

que tanto 
a torcida 

rubro-ne-
gra quan-

to a tricolor 
possam assistir 

a um grande es-
petáculo de futebol. 

*Clube de Regatas do 
Flamengo”.

‘Clássico das Multidões’ não terá público desta vez

O Fluminense será 
o mandante da parti-
da final da Taça Rio, 
o segundo turno do 
Campeonato Estadu-
al, contra o Flamen-
go, nesta quarta-feira 
(8). Apesar de o man-
dante não obter qual-
quer vantagem acerca 
do jogo decisivo, esta 
qualificação atribuiu 
ao tricolor carioca 
responsabilidade pela 
organização do even-
to e a escolha do Ma-
racanã como palco da 
decisão, que será dis-
putada às 21h30.

Em nota, a Ferj ex-
plica que o jogo de-
veria ser transmitido 
pela TV Globo, assim 
como aconteceu na 
semifinal entre Flumi-
nense e Botafogo, no 
domingo (6). A fede-
ração obteve liminar 
judicial obrigando a 
emissora a exibir a 
partida, com previ-
são de pena de multa 
de R$ 5 milhões em 
caso de descumpri-
mento. A decisão to-
mada pela entidade 
ocorreu após o canal 
de TV anunciar na úl-

tima quinta-feira (2) 
que não passaria mais 
jogos do Campeonato 
Carioca, mesmo ten-
do adquirido os direi-
tos de transmissão de 
partidas de todos os 
clubes que disputam a 
competição, com ex-
ceção do Flamengo. A 
empresa de comuni-
cação alega que hou-
ve violação contratual 
no que diz respeito 
aos direitos de exclu-
sividade, após o clube 
rubro-negro exibir em 
canal próprio a parti-
da entre Flamengo e 

Boavista, na última 
quarta-feira (1º).

O campeão Esta-
dual pode sair nesse 
Fla-Flu caso a equipe 
do técnico Jorge Jesus 
conquiste a Taça Rio. 
Isso porque o Fla-
mengo venceu a Taça 
Guanabara, como é 

chamado o primeiro 
turno do Carioca, e 
o regulamento prevê 
que o clube que con-
quistar ambas as taças 
e alcançar a liderança 
da classificação geral, 
levantará o troféu sem 
a necessidade de en-
carar a final.

Por outro lado, se 
o Fluminense levar a 
Taça Rio disputará o 
título em final dividi-
da em dois jogos con-
tra o Flamengo. No 
início da noite de on-
tem a Globo mandou 
dizer que não transmi-
tiria a partida. 

ALExAnDRE viDAL fLA

O meia tricolor Nenê é presença confirmada no clássico decisivo

final da taça Rio será 
no Maraca e pode
 não ter tv aberta

O volante Alex 
Santana estava 
cotado para ser ti-
tular na semifinal 
da Taça Rio, no 
domingo. No en-
tanto, o jogador 
foi cortado da de-
legação momentos 
antes do clássico 
contra o Flumi-
nense.

Só que, de acor-
do com a impren-
sa, Alex Santana 
está de saída do 
Botafogo, rumo 
ao futebol búlga-
ro. O jogador es-
taria acertando sua 
transferência para 
o Ludogorets.

O Ludogorets é o 
principal clube da 
Bulgária. A equipe 
ganhou as últimas 
edições do cam-
peonato nacional. 
Além disso, o time 
já foi comandado 
pelo técnico Paulo 
Autuori em 2018.

A tendência é a 
de que a saída de 
Alex Santana seja 
confirmada nos 
próximos dias. O 
volante chegou ao 
Botafogo na tem-
porada passada. 
Neste período, ele 
atuou em 53 par-
tidas e marcou 11 
gols.

Alex Santana 
deve deixar o 
Botafogo esta 

semana

fluminense mandará partida no 
Maracanã por força contratual

“A decisão foi tomada para 
cumprir contratos de gestão 

do estádio, já que, pelo 
termo de permissão de 
uso assinado com o Go-
verno do Estado, temos 
obrigação de jogar um 
mínimo de jogos ao longo 
da vigência do contrato e 

das competições vigentes. 
O FFC mandou seus 

jogos em outro 
estádio até o limi-
te possível, para 
que não descum-
prisse obriga-
ções contratuais. 
Esclarecemos 
ainda que, em 
entrevista do 

p r e s i d e n t e 
Mário Bit-

tencour t 

ao programa Troca de Passes, do 
SporTv, realizada no dia 18/06, 
já havia deixado claro que o clube 
teria que voltar a jogar no Maraca-
nã por conta dessas obrigações”, 
diz nota divulgada pelo clube.

O clube informa ainda que re-
alizará ações até o dia do jogo, 
como a venda de ingressos vir-
tuais, e destinará a arrecadação 
à doação de cestas básicas para 
comunidades do Rio de Janeiro. 
“Seguimos contrários à realização 
de jogos ao lado de um hospital 
de campanha. O erro original foi 
sermos obrigados a voltar a dis-
putar o campeonato, mas temos 
por princípio o cumprimento de 
nossos contratos e em nenhum 
momento, durante toda essa crise, 
deixamos de observar nossas obri-
gações”, finaliza a publicação.

Em junho, Mário Bittencourt confirmou os compromissos contratuais
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Fake news

fux: criminalização da liberdade
de expressão destrói democracia
Carioca, Luiz Fux será o próximo presidente do STF

DivuLgAção Stf

Na sexta-feira (3) 
o ministro Luiz 
Fux, do Supremo 

Tribunal Federal (STF), 
disse que “se avançarmos 
muito na criminalização 
da liberdade de expressão, 
podemos começar a der-
ruir o Estado democrático 
que tem entre seus pilares 
a liberdade de imprensa”.

O ministro alertou para 
os perigos desse processo 
de criminalização de notí-
cias falsas e opiniões que 
está sendo discutido no 
Congresso Nacional. “Isso 
aí nós conhecemos, esses 
processos que vão avan-
çando e acabam transfor-
mando o país numa di-
tadura de informação. A 
minha geração teve muitas 
pessoas que tiveram a vida 
ceifada por ‘delitos de 
opinião’. Então temos que 
ter uma ponderação entre 
liberdade de expressão e 
democracia”, disse Fux. A 
fala foi feita durante webi-
nar realizado pela Acade-

mia Brasileira de Direito 
Eleitoral e Político (Abra-
dep).

Fux destacou, porém, 
os perigos da dissemina-
ção de informações falsas 
para as instituições demo-
cráticas e principalmente 
no processo eleitoral. Em 
sua visão, fake news “des-
virtuam completamente 
a ideia de democracia”, 
porque um governo que é 
eleito por esses meios, em 
sua visão, terá sido eleito 
“por força de uma fraude”.

“A democracia tem 
como um de seus pilares 
o princípio da igualdade, 
que não só evita discrimi-
nação por sexo, raça, cor. 
Também este princípio, no 
Direito Eleitoral, é mui-
to importante porquanto 
se traduz no princípio da 
igualdade de chances. Eu, 
na minha experiência do 
eleitoral, inúmeras vezes 
fomos instados a decidir 
sobre a remoção de pro-
pagandas eleitorais que 
visavam não demonstrar 
as virtudes de um candi-
dato, mas desqualificar o 

candidato adverso. E isso 
evidentemente que dese-
quilibra a igualdade de 
chances”, falou.

Para Fux, “o excesso 
de disparos por robôs, por 
empresas de notícias fal-
sas acabam criando bolhas 
de eleitores iludidos, de 
eleitores completamente 
desinformados, e que atra-
vés das fake news acabam 
elegendo mal o seu candi-
dato e acabam exercendo 
mal um dos maiores ins-
trumentos de soberania 
popular que é o voto”.

“Esses processos vão avançando e acabam transformando o país 
numa ditadura”, disse ainda o ministro

jota.carvalho@yahoo.com
jota carvalho

Secretaria de Assistência Social de Mesquita ganha nova sede
Desde o começo de 

2017, o governo de Mes-
quita iniciou uma busca 
por um local com acesso 
fácil e espaçoso o sufi-
ciente para ser ocupado 
pela Secretaria Municipal 
de Assistência Social (SE-
MAS). A sede ficava em 
Rocha Sobrinho, prédio 
popularmente conhecido 
como Dinâmica. Mas, 
apesar do amplo espaço, 
sua localização dificulta-
va o acesso para grande 
parte da população mes-
quitense. Essa situação, 
no entanto, mudou. Foi 
inaugurada oficialmente 
em Edson Passos a nova 
sede da SEMAS, na Ave-
nida Marechal Castelo 
Branco 106, na esquina 

com a Rua Marquesa de 
Grizelda, e em frente ao 
supermercado Cristal.

“Era um sonho nosso 
qualificar os espaços pú-
blicos. A gente acredita 
que isso beneficia todo 
mundo, desde os funcio-
nários que atuam nele à 
população que necessita 
daqueles serviços. Esse 
era um prédio que estava 
disponível e fica em uma 
área que já era movimen-
tada e deve ficar ainda 
mais agora. Inauguramos 
também, aqui ao lado, 
uma nova Clínica da Fa-
mília”, valoriza o prefeito 
Jorge Miranda.

Não faltam cômodos 
separados no espaço para 
a equipe. Há uma recep-

ção, sala de reunião, Nú-
cleo de Atendimento ao 
Cidadão, Sala de Coorde-
nadorias, Brinquedoteca, 
Sala dos Conselhos, Es-
paço exclusivo para tratar 
dos programas de trans-
ferência de renda com 
três salas de atendimento 
reservado, gabinete de 
atendimento com acessi-
bilidade, sala para cursos, 
banheiros e sala de espe-
ra, entre outros espaços. 
No primeiro andar, estão 
todos os serviços de aten-
dimento ao público. No 
segundo piso, ficam as 
partes financeira, admi-
nistrativa e técnica.

“A Assistência Social 
precisa estar ao alcance 
de toda a população e, 

aqui, nossa secretaria se 
torna muito estratégica. 
Além de ser uma área 
com muita movimenta-
ção, também temos mais 

opções de transporte para 
o público que precisar 
vir até aqui”, comemora 
a secretária municipal de 
Assistência Social, Erika 

Rangel, explicando que 
o espaço está a poucos 
passos da estação de trem 
Edson Passos, na Praça 
Darcy Ribeiro.

DivuLgAção

SEMAS passa a ocupar prédio em Edson Passos, próximo à estação do trem

LBv auxilia famílias atendidas na Baixada fluminense
Milhares de atendimen-

tos são realizados pela 
Legião da Boa Vontade 
(LBV) em todo o Brasil, 
direcionados às famílias 
que se encontram em si-
tuação de vulnerabilidade 
social e que, principalmen-
te nesse momento desa-
fiador, necessitam de todo 
o auxilio para enfrentar a 
pandemia do novo corona-
vírus. O Centro Comuni-
tário de Assistência Social 
da LBV realizou uma das 
diversas ações solidárias 
em Belford Roxo. As fa-
mílias assistidas pela Insti-
tuição receberam cestas de 
alimentos não perecíveis 
e kits com produtos de hi-

giene e limpeza. Os aten-
didos receberam, além dos 
benefícios, esperança em 
dias melhores.

“Meus filhos partici-
pam da LBV. Eu sou muito 
grata a LBV, a todos que 
ajudam, a José de Paiva 
Netto, que está sempre nos 
ajudando. Mudou muito a 
minha vida. Tinha dia que 
não tinha nada para tomar 
café, nada para almoçar e 
eu sabia que se eles fos-
sem para a LBV eles iam 
se alimentar. A LBV nunca 
deixou de nos assistir, de 
nos amparar. Por isso, eu 
sou muito grata”, declara 
a atendida Jaqueline San-
tana.

No local, a Legião da 
Boa Vontade realiza os 
serviços de convivência: 

Criança: Futuro no Presen-
te! vida Plena, Cidadão-
-Bebê, além de projetos 

para capacitação profissio-
nal, em favor da educação 
de crianças, jovens e ado-

lescentes, além de pro-
mover o envelhecimento 
saudável dos idosos. Essas 
ações visam o desenvolvi-
mento de suas habilidades 
e visão diante do mundo, 
incentivando a busca de 
novas perspectivas.

Nesses tempos de pan-
demia, a Unidade da LBv 
prossegue com atendimen-
tos humanitários, garantin-
do toda ajuda necessária às 
famílias. O Centro Comu-
nitário de Assistência So-
cial da Legião da Boa Von-
tade em Belford Roxo está 
localizado na Av. Retiro da 
Imprensa, 467 – Centro.  
Telefone para contato: (21) 
2761-0729.

DivuLgAção

Participantes dos serviços de convivência recebem benefícios em Belford Roxo

Nesta semana, o Se-
nado aprovou um proje-
to de lei que cria a Lei 
Brasileira de Liberda-
de, Responsabilidade 
e Transparência na In-
ternet. A proposta foi 
apresentada pelo sena-
dor Alessandro Vieira 
(Cidadania-SE), mas 
a versão aprovada foi 
proposta pelo relator, 
senador Angelo Coro-

nel (PSD-BA). O obje-
tivo do projeto, segundo 
seus defensores, é com-
bater a distribuição arti-
ficial de conteúdo na in-
ternet. Críticos apontam 
que o projeto, na verda-
de, afeta a liberdade de 
expressão nas redes.

Recentemente, um 
grupo de deputados 
do PTB apresentou 
um projeto de lei que 

cria novas hipóteses 
de crime de abuso de 
autoridade em relação 
à atuação de magistra-
dos nas redes sociais 
ou na imprensa. O PL 
3596/2020 foi proto-
colado na quarta-feira 
(1/7) e estabelece que 
é crime passível de de-
tenção de um a quatro 
anos, além de multa, a 
manifestação de “opi-

nião sobre processo 
pendente de julgamen-
to, ou procedimento in-
vestigatório de natureza 
criminal em aberto, seu 
ou de outrem, ou juízo 
depreciativo sobre des-
pachos, votos ou senten-
ças, de órgãos judiciais, 
ressalvada a crítica nos 
autos e em obras técni-
cas ou no exercício do 
magistério”.

LEi DE LiBERDADE E tRAnSPARênCiA
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Helicóptero cai na 
Baía de guanabara

Duas 
pessoas foram 
resgatadas. O 
acidente foi

 perto do Museu 
do Amanhã, na 

Praça Mauá

Um helicópte-
ro de pequeno 
porte caiu na 

Baía de Guanabara no 
início da tarde de on-
tem. O acidente acon-
teceu  perto do Museu 
do Amanhã, na Praça 
Mauá, por volta das 
14h42. Equipes da Ma-
rinha foram deslocadas 
para o local e iniciaram 
operações de resga-
te, com três lanchas e 
uma moto aquática. De 
acordo com a Marinha, 
duas pessoas estavam 
a bordo da aeronave e 
foram resgatadas com 
vida por uma embar-
cação que passava no 
momento da queda. O 
helicóptero pertence 
à empresa Omni Táxi 
Aéreo.

O Corpo de Bombei-
ros também enviou ao 
local equipes de salva-
mento. O helicóptero 
atingiu a água e logo 
afundou. Segundo a 
Marinha, não foi no-
tada poluição na água 
causada por vazamento 
de óleo e combustível 

da aeronave.
Em nota, a Escola de 

Aviação Omni informa 
que o helicóptero fazia 
um voo de instrução 
em área próxima à Pra-
ça Mauá. “A aeronave, 
modelo R22, realizou 
um pouso na água du-
rante um voo de ins-

trução. Duas pessoas 
estavam a bordo, sendo 
um instrutor e um alu-
no, que passam bem. O 
resgate dos envolvidos 
ocorreu imediatamente, 
sem aparentes lesões e 
estão realizando uma 
avaliação médica”, diz 
o texto.

Marinha 
divulga 

nota 
A Marinha do Bra-

sil (MB) informou 
que a Capitania dos 
Portos do Rio de Ja-
neiro (CPRJ) enviou 
uma equipe de Busca 
e Salvamento (SAR) 
para o lcoal, assim 
que ficou sabendo 
da ocorrência. Fo-
ram deslocados para 
a região três embar-
cações e uma motoa-
quática.

Dois tripulantes fo-
ram resgatados com 
vida por uma embar-
cação que trafegava 
próxima ao Museu do 
Amanhã. Além disso, 
não foi identificada 

poluição hídrica até a 
publicação desta re-
portagem..

A Escola de Avia-
ção Omni informou 
que aconteceu “um 
incidente por volta 
das 14h40 num voo de 
instrução, próximo à 
Praça Mauá, na Baía 
de Guanabara”. A ae-
ronave teve que fazer 
um pouso na água. 
As duas pessoas que 
estavam a bordo, um 
instrutor identificado 
como Marcus e o alu-
no Thiago, ficaram 
sem lesões aparentes 
e passavam por uma 
avaliação médica.

Ainda de acordo 
com a Omni, o “Plano 
de Resposta a Emer-
gência” foi acionado 
e há cooperação da 
empresa com as “au-
toridades de investi-
gação”.

 Bombeiros fazem buscas por helicóptero que caiu na Baía de Guanabara 

REPROdUçãO/GLOBONEWS

Cuidadora é enjaulada por 
furtar e tentar matar idosa 

Uma cuidadora é sus-
peita de furto e tentativa 
de homicídio contra uma 
idosa de 79 anos. A Po-
lícia Civil informou que 
Rosimeri Cristina dos 
Santos Marcos Trindade, 
de 46 anos, confessou 
ter usado o cartão bancá-
rio da vítima e aplicado 
insulina nela que, sem 
ser diabética, entrou em 
coma.

De acordo com o de-
legado Hilton Alonso, 
titular da 21ª DP (Bon-
sucesso), a criminosa foi 
presa em casa, em Rocha 
Miranda, na Zona Norte 
do Rio, na terça-feira da 
semana passada. A pri-
são aconteceu quando ela 
recebia material de cons-
trução comprado com o 
cartão furtado da idosa. 
A prisão cautelar da mu-
lher foi determinada pelo 
Plantão Judiciário. A po-
lícia segue nas investiga-
ções para descobrir se há 
outras possíveis vítimas 

dela.
Ainda segundo o dele-

gado, a acusada é auxi-
liar de enfermagem e foi 
contratada pelo filho da 
vítima, através de uma 
agência, para cuidar da 
mãe durante a pandemia 
de coronavírus. Como 
ele mora em São Paulo 
e não teria condições de 
vir ao Rio com frequên-
cia, em comum acordo 
com a mãe, buscou um 
serviço de acompanhan-
tes, em março. Após al-
gumas substituições de 
profissionais, Rosimeri 
começou a se revezar 
com outra cuidadora no 
atendimento à vítima.

Lúcida e bem
 de saúde 

O filho contou ao dele-
gado que a mãe estava lú-
cida e bem de saúde. No 
dia 8 de junho, ela ligou 
para o filho informando 
que seu cartão de débito 
tinha sumido após a ida 

 Criminosa é con-
duzida à delegacia. Os 
remédios ministrados 

por ela

dIvULGAçãO/POLíCIA CIvIL 

Homem roda por armazenar 
e distribuir imagens de

 abuso de crianças
Agentes da Polícia 

Federal prenderam um 
homem de 68 anos, na 
manhã de ontem. Ele é 
acusado de armazenar e 
distribuir diversas ima-
gens de abuso sexual 
contra crianças. O crimi-
noso, que não teve a iden-
tidade divulgada, cuidava 
de uma escola desativada 
em Campo Grande, na 
Zona Oeste do Rio.

A corporação infor-
mou que entre as ima-
gens apreendidas estão 
fotos e vídeos de abusos 
e violência sexual contra 
meninos e meninas de 2 
a 3 anos de idade. O ho-
mem era funcionário da 
unidade de educação da 
rede privada, que está em 
processo de venda. 

A PF ia cumprir um 
mandado de busca e apre-
ensão expedido pela 3ª 

Vara Criminal Federal do 
Rio, quando encontrou 
as imagens no celular do 
suspeito. A pena pode va-
riar de um a quatro anos 
de prisão. Em conversa 
preliminar, o homem, de 
68 anos, afirmou ter essa 
prática havia cinco anos. 
A Polícia Federal vai ten-
tar conseguir mais deta-
lhes sobre essa rede de 
troca de fotos e vídeos. 

As investigações do 
Grupo de Repressão aos 
Crimes Cibernéticos 
(GRCC) começaram em 
2019 e constataram que 
o investigado, além de 
armazenar, disponibili-
zava e transmitia arqui-
vos com cenas de abuso 
e de exploração sexual 
de menores. Agora, a PF 
investiga se ele cometeu 
outros crimes, entre eles, 
estupro de vulnerável.

Bebê tem fraturas e mãe 
é presa em flagrante 

Um bebê de um mês 
deu entrada no Hos-
pital Estadual Adão 
Pereira Nunes (HE-
APN), em Saracuru-
na, duque de Caxias, 
com sinais de maus-
-tratos. A mãe foi pre-
sa em flagrante por 
suspeita de agredir o 
próprio filho. O caso 
ocorreu na última sex-
ta-feira.

A mulher levou a 
criança à unidade e 
contou que o filho ti-
nha se machucado em 
uma queda. A equipe 
do hospital, que iden-
tificou no bebê múlti-
plas fraturas e lesões 

que sugerem maus-
-tratos, desconfiou da 
história e chamou a 
polícia.

Agentes da 60ª dP 
(Campos Elíseos) fo-
ram acionados pela 
equipe do hospital e 
prenderam a mulher. 
A Polícia Civil infor-
mou que familiares 
foram ouvidos e os 
agentes realizam dili-
gências para localizar 
testemunhas. As in-
vestigações estão em 
andamento. A direção 
do hospital informou 
que o menino apre-
senta estado de saúde 
estável.

a uma casa lotérica onde, 
acompanhada de Rosi-
meri, sacou dinheiro e fez 
apostas.

O filho contou à polícia 
que a desconfiança surgiu 
depois que a idosa ouviu 
uma ligação de Rosimeri 
informando que já tinha 
dinheiro na conta para 
comprar tudo. A idosa fi-
cou irritada ao perceber 
que além do cartão, não 
encontrava também o di-
nheiro que tinha sacado 
na lotérica.

O delegado destacou 
que o filho, preocupado 
com a mãe, pediu para 
que uma prima fosse 
passar uns dias na casa 
da idosa. Três dias após 
o sumiço do cartão e do 
dinheiro, na madrugada 
de 11 de junho, a idosa 
começou a passar mal, 
precisando ser internada.

Foi investigando o fur-
to do cartão, feito on-line 
pelo filho, que a polícia 
chegou à cuidadora. O 

Ex-cabo e suposto pistoleiro quer voltar à PM 
Acusado de ser integran-

te do Escritório do Crime 
e atualmente foragido, o 
ex-cabo da PM Anderson 
de Souza Oliveira, o Mu-
gão, quer voltar à Polícia 
Militar do Rio. Há quatro 
anos ele tenta anular, na 
Justiça, a decisão que o 
expulsou da corporação 
dois anos antes. Mugão foi 
um dos alvos da operação 
Tânatos, do Ministério Pú-
blico do Rio e da Polícia 
Civil, que prendeu, na se-
mana passada, integrantes 
da quadrilha de matadores 
de aluguel investigada por 

pelo menos 18 homicídios 
desde 2004.

Mugão foi expulso da 
PM em agosto de 2014, 
acusado de fazer parte do 
‘Bonde do 556’, uma milí-
cia que tentava se instalar 
na favela do Quitungo, em 
Brás de Pina, na Zona Nor-
te do Rio. O então cabo foi 
denunciado, numa série 
de depoimentos à Corre-
gedoria da PM e à Polícia 
Civil, por seu principal 
rival na guerra pelo con-
trole da região, o também 
ex-cabo da PM Márcio 
Gabriel Simão, o Marci-

nho do Quitungo. Simão 
apontou Mugão como o 
responsável pelo atentado 
que sofrera em março de 
2011 num conjunto habi-
tacional num dos acessos 
à favela. Na ocasião, seu 
carro foi fuzilado, mas ele 
conseguiu sobreviver.

Mugão chegou a res-
ponder, na Justiça, por 
outro assassinato relacio-
nado à guerra de milícias: 
segundo a denúncia do 
Ministério Público, o ex-
-cabo integrava um grupo 
de homens que saltou de 
uma Kombi na frente de 

um bar e fuzilou o cabo 
Anderson Luiz de Assis 
Santos, em outubro de 
2011. Na ocasião, Marci-
nho do Quitungo também 
estava no local e foi feri-
do. Mugão ficou três anos 
preso pelo crime.

No entanto, apenas duas 
semanas após ser excluí-
do da PM, foi absolvido 
da acusação do homicídio 
pelo júri popular, após tes-
temunhas voltarem atrás 
em seus depoimentos. O 
MP recorreu da decisão, 
mas a absolvição foi man-
tida em segunda instância.

cartão tinha sido usado 
em lojas de material de 
construção e de departa-
mento em favor de Rosi-
meri, no valor de aproxi-
madamente R$ 15 mil.

O delegado disse que, 
após ser presa, a cuida-
dora contou que estava 
usando o cartão com a 
autorização da vítima e 
confessou ter dado me-
dicamentos para diabe-
tes para a idosa, que não 
tinha a doença. Além do 
remédio, ela ainda apli-
cou duas ampolas de in-
sulina na idosa na noite 
em que ela foi internada.
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O Governo do Estado 
realiza na próxima segun-
da-feira, às 10h, a segun-
da audiência pública para 
apresentação e debate da 
proposta de nova modela-
gem para universalização 
dos serviços públicos de 
captação, abastecimento e 
tratamento de água e esgo-
to, assim como a destinação 
final de esgotos sanitários 
nas regiões Metropolitana, 
Centro-Sul, Serrana, Nor-
te e Noroeste do Estado do 
Rio de Janeiro.

O link para o acesso será 
disponibilizado no endere-
ço eletrônico http://www.
rj.gov.br/consultapublica.

Participarão do encon-
tro virtual, representantes 
da sociedade civil; espe-
cialistas em saneamento; o 
defensor público Arnaldo 
Goldemberg; o secretário 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, Marcelo Lopes; o 
procurador-geral do municí-
pio do Rio de Janeiro, Mar-
celo Marques; o presidente-
-executivo do Instituto Trata 
Brasil, Édison Carlos; o che-
fe de departamento do Ban-
co Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(BNDES), Guilherme Al-
buquerque; e o professor do 
Departamento de Planeja-
mento e Análise Econômica 
Aplicados à Administração 
da FGv/SP, ex-presidente 
da Sabesp e ex-presidente 
do Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica 
(CADE), Gesner de Olivei-
ra. A estimativa é de que se-
jam gerados mais de 46 mil 
empregos diretos e indiretos 
nas áreas concedidas

Cedae: RJ 
realiza 2ª 
audiência 

pública 

vencenDo a crIse

festas juninas ajudam alavancar 
vendas de pequenos produtores

Produtos como batata 
doce, couve, laranja 
e milho são os que-

ridinhos da mesa dos bra-
sileiros nesta época do ano 
devido às receitas típicas 
das festas de junho e julho. 
O Estado do Rio de Janeiro 
produz, hoje, cerca de 17 
mil toneladas por ano de 
milho verde em uma área 
de 1.640,14 hectares.

O cultivo do milho ver-
de é feito em dois plantios: 
o primeiro no fim do ano, 
iniciando normalmente em 
outubro, chamada de safra, 
e o segundo, que ocorre en-
tre os meses de fevereiro e 
março para garantir o abas-
tecimento do milho du-
rante esta época, chamado 
de safrinha. “Essa é uma 
denominação comum para 
plantio de grãos e utilizado 
para outras culturas em di-
versas regiões produtoras”, 

esclarece Rafael Pereira, 
técnico da Emater-Rio.

Segundo dados da Ema-
ter-Rio, a cultura do mi-
lho verde no estado está 
concentrada na região 
Metropolitana, sendo os 
municípios de Cachoeiras 
de Macacu e Magé os que 
mais contribuem para a 
oferta estadual do produto. 
“A cultura do milho ver-
de tem crescido na região 
serrana também, princi-
palmente entre produtores 

de hortaliças que buscam 
diversificar sua produção 
e aproveitar outros mer-
cados. Acaba tendo plan-
tio por todo o estado. Tem 
bom preço e sempre tem 
boa saída nesta época de 
festas típicas”, afirma Ra-
fael.

Fornecimento para dieta 
Para a nutricionista da 

Secretaria de Agricultu-
ra, Tatiana Novo, o milho 
apresenta, além do seu va-

lor nutricional, um grande 
potencial funcional pela 
presença de antioxidantes 
e outros compostos bioa-
tivos, que são importantes 
para a defesa do organis-
mo.

Contribuem ainda com 
o fornecimento para a die-
ta de fibra alimentar, ferro, 
magnésio, zinco, selênio, 
vitaminas do complexo 
B (tiamina – vitamina BI, 
riboflavina - vitamina B2 
e niacina) e carotenoides 

(B-caroteno, luteína e zea-
xantina).

Além do seu conteúdo 
em proteínas, fibras e car-
boidratos complexos (im-
portante fonte de energia), 
o milho é fonte de lipídios 
insaturados, especialmente 
de ácidos graxos poliin-
saturados e ácidos graxos 
monoinsaturados. O con-
sumo desses lipídios está 
relacionado à redução do 
risco de doenças cardio-
vasculares. 

Rio de Janeiro produz, hoje, cerca de 17 mil toneladas por 
ano de milho verde em uma área de 1.640,14 hectares

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com
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O Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Rio 
de Janeiro (CBMERJ) co-
meçou ontem o período de 
inscrição para a ‘Semana 
de Prevenção’ (SemPrev 
2020). O objetivo do pro-
jeto é disseminar ao públi-
co externo conhecimentos 
básicos sobre incêndios 
(riscos, prevenção) e 
orientações para casos 
de emergência, incluin-
do primeiros socorros. 
Em tempos de pandemia 
e atendendo às normas de 
segurança, a novidade é a 
versão do curso 100% on-
-line.

Os interessados devem 
acessar o site da corpora-
ção (http://cbmerj.rj.gov.
br/prevencao/Formulario/

unidade) e preencher o 
cadastro até o dia 8 deste 
mês. É preciso ser residen-
te no território fluminense 
e ter 18 anos completos. 
As vagas são gratuitas e 
limitadas.

O ciclo de palestras e 
atividades acontecerá en-
tre 10 e 16 de julho. Ha-
verá avaliação e fóruns de 
discussão. Os participantes 
receberão certificado de 
conclusão. A ação faz par-
te das comemorações dos 
164 anos da instituição, 
além de atender ao Decre-
to Federal 35.309/1954 e à 
Lei Estadual 5.883/2011.

O Corpo de Bombeiros 
reforça, ainda, a importân-
cia da adesão de funcio-
nários dos mais diferentes 

setores, como profissio-
nais de limpeza, porteiros, 
zeladores e síndicos. Mo-
bilizar a população para 
a redução dos riscos de 

incêndios é uma das ver-
tentes do projeto. O conte-
údo do aprendizado pode, 
inclusive, ser o diferencial 
para salvar vidas. No en-

tanto, a corporação alerta 
para a necessidade de ser 
acionada, via 193, o quan-
to antes para atuação nas 
ocorrências.

Objetivo é disseminar conhecimentos sobre incêndios e primeiros socorros

DivuLgAção/govERno Do EStADo 

Corpo de Bombeiros inicia inscrição 
para a ‘Semana de Prevenção’ 

Alunos interessados em 
ingressar na rede estadual 
de ensino da Secretaria 
de Estado de Educação 
(Seeduc) já podem aces-
sar o site Matrícula Fá-
cil (www.matriculafacil.
rj.gov.br) e realizar o ca-
dastro, clicando em ‘Faça 
sua inscrição’. Nesta 2ª 
fase, o candidato pode-
rá escolher somente uma 
unidade escolar, seja para 
matrícula nova ou trans-
ferência. No total, estão 
disponíveis mais de 95 
mil vagas para o Ensino 
Regular (Ensino Médio 
e anos finais do Ensino 
Fundamental), sendo cer-
ca de 12 mil somente para 
a capital. As datas para 
a Educação de Jovens e 

Adultos (Eja e Neja) se-
rão divulgadas posterior-
mente.

Por causa da ausência 
de atividades administra-
tivas presenciais decor-
rente da pandemia do Co-
vid-19, os procedimentos 
de confirmação de matrí-
cula e de transferência nas 
unidades escolares da rede 

Seeduc ocorrerão, excep-
cionalmente, de forma re-
mota. Com o retorno do 
atendimento presencial, 
o aluno deverá apresentar 
a documentação original 
complementar na unidade 
escolar.

Ao concluir a inscri-
ção, o candidato recebe-
rá um link de formulário 

para preenchimento dos 
seguintes dados: Municí-
pio da escola; Nome da 
escola; Nome do candida-
to/aluno; Nome da mãe; 
e data de nascimento; 
assim como para o envio 
dos documentos necessá-
rios (I - Certidão de Nas-
cimento ou Casamento, 
Carteira de Identidade ou 

documento que a substi-
tua; II - Histórico Escolar 
ou Declaração válida, da 
última Unidade Escolar 
em que estudou, constan-
do a série para a qual o 
aluno está habilitado; III 
- Carteira de Identidade 
do responsável legal, no 
caso de menor de 18 anos; 
e IV - Comprovante de 
residência ou declaração 
de próprio punho, com o 
mesmo endereço informa-
do no ato da inscrição da 
matrícula.

Para alunos da capital 
interessados em estudar 
em uma unidade escolar 
Vocacionada ao Ensino 
Cívico-Militar, o cadastro 
também poderá ser reali-
zado nessa 2ª fase da Ma-

REPRoDução 

Rede estadual reabre 2ª fase de matrículas 
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População de volta Redonda 
atua com a força-tarefa

CARinA RoCHA / PMR

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

SECoM-vR / DivuLgAção

AutuAçõES E intERDiçõES DE EStABELECiMEntoS

Segundo a 
prefeitura, 
número de 
denúncias 

aumentou em 
400%

A população de 
Volta Redon-
da é a princi-

pal parceira da força-
-tarefa implantada 
pela prefeitura para 
fiscalizar as ativida-
des econômicas no 
município. Por meio 
da Central Única de 
Atendimento (CAU), 
pelo telefone 156, e 
também pelo aplica-
tivo FiscalizaVR, os 
moradores formali-
zam denúncias quando 
identificam funciona-

mento em desacordo 
com as normas sanitá-
rias ou aglomerações 
de pessoas. Nos últi-
mos seis dias, quando 
o Decreto Municipal 
16.215/20 suspen-
deu a flexibilização 
das restrições do co-
mércio por sete dias, 
permitindo apenas a 
oferta de serviços es-
senciais entre os dias 
29 de junho e 05 de ju-
lho (domingo), as de-
núncias aumentaram 
em 400% em relação 
à semana anterior.

A equipe da força-
-tarefa, formada pela 

Guarda Municipal, 
as secretarias de Fa-
zenda e de Segurança 
Público, a Vigilância 
Sanitária, além das 
polícias Militar e Ci-
vil e Ministério Pú-
blico, constatou que 
a média de denúncias 
por dia aumentou de 
sete para 30, compa-
rando uma semana 
com a outra. Mais de 
150 fiscalizações fo-
ram realizadas entre o 
dia 29 de junho e o dia 
04 de julho.

O prefeito Samuca 
Silva reforçou que a 
população tem papel 

fundamental no com-
bate à Covid-19, que 
é o objetivo das ações 
da força-tarefa. “Se 
todo mundo denun-
ciar, vamos coibir as 
irregularidades e as-
sim diminuir a circu-
lação do vírus em Vol-
ta Redonda”, afirmou 
Samuca, lembrando 
que a melhor forma 
de prevenção da do-
ença ainda é o isola-
mento social. “Só sair 
de casa quando neces-
sário, fazendo uso de 
máscara e mantendo 
as mãos higieniza-
das”.

Desde a segunda-feira 
(29/06), a força-tarefa 
fez 45 orientações, nove 
autuações e sete interdi-
ções. O funcionamento 
de estabelecimentos que 

prestam serviços não es-
senciais e formação de 
aglomerações foram os 
principais problemas en-
contrados pela equipe. 
As infrações são cometi-

das por salões de beleza, 
comércio varejista, lojas 
de telefonia e bares, que 
não deviam abrir nesta 
semana.

Além de atender as 

denúncias da população, 
a força-tarefa, que atua 
diariamente durante o dia 
e à noite, faz ronda nos 
principais centros co-
mercias de Volta Redon-

da e ainda em pontos que 
tradicionalmente apre-
sentam aglomeração. 
Nos últimos seis dias, o 
grupo percorreu os bair-
ros Aterrado, Retiro, Co-

lina, Vila Santa Cecília, 
Conforto, Ponte Alta, 
Jardim Vila Rica, Jardim 
Tiradentes, São João e 
Ponte Alta.

(Fonte: Secom/vR)

 Fiscalização e até interdições no
 comércio seguem na Cidade do Aço

Resende: ‘Casinhas do tarzan’ em áreas de Lazer
A Prefeitu-

ra de Resen-
de instalou 
‘Casinhas do 
Tarzan’ em 
seis áreas 
de lazer do 
m u n i c í p i o . 
A estrutura, 
p r e d o m i -
nantemente 
de madeira, 
passa a com-
por espaços 
de lazer dos 
s e g u i n t e s 
bairros: Jar-
dim Beira-
-Rio; Horto 
do Paraíso; Surubi; Mo-
rada da Colina; Mirante 
das Agulhas; e Parque 
Saúde, no bairro Cidade 
Alegria. O cronograma 
de execução dos servi-
ços foi iniciado na quin-
ta-feira, dia 2, e con-
cluído no sábado, dia 4 
deste julho.

Desta vez, a Área de 
Lazer do Jardim Beira-
-Rio foi a primeira a 
ser contemplada com o 
novo equipamento de 
diversão para o públi-
co infantil. A estrutura, 
formada por madei-
ra e detalhes em metal 
e plástico, conta com 
escorregador, rede de 
escalada, casa com co-

bertura e balanço du-
plo. Dentre os locais, 
o programa ‘Revitaliza 
Resende’, desenvolvido 
pelo governo municipal, 
ainda está finalizando os 
trabalhos de recupera-
ção do Parque Saúde, na 
Cidade Alegria, e a Área 
de Lazer do Jardim Bei-
ra-Rio. Os demais espa-
ços já passaram por pro-
cesso de revitalização.

O secretário munici-
pal de Obras e Serviços 
Públicos, Victor Sam-
paio, destacou que a ins-
talação das ‘Casinhas 
do Tarzan’ faz parte do 
processo de moderniza-
ção dos parques, espa-
ços públicos e escolas 
do município.

— O equipamento 
de diversão, conheci-
do como Casinha do 
Tarzan, é predominan-
temente de madeira, 
fator que confere mais 
resistência e durabilida-
de para áreas externas. 
O objetivo é disponi-
bilizar brinquedos que 
ofereçam segurança e 
variadas opções de di-
vertimento na hora da 
recreação das crianças. 
Além disso, o atrativo 
infantil, que é bem co-
lorido e interativo, in-
centiva atividades ao ar 
livre, permitindo que os 
pequenos realizem movi-
mentos com o corpo fun-
damentais para um cres-
cimento mais saudável. 

É importante 
dar continuidade 
aos processos de 
equipação dos 
parques e praças 
do município, 
que contribuem 
para o bem-estar 
da população, 
resgatando a in-
fância ao ar livre 
e proporcionan-
do momentos de 
convívio e lazer 
para todos. Vale 
lembrar que, 
além das praças 
e parques públi-
cos, as institui-

ções de ensino do muni-
cípio também já foram 
beneficiadas com este 
aparelho de brinquedos 
mais compacto, que aju-
da no desenvolvimen-
to cognitivo e motor da 
criançada – frisa.

Vale ressaltar que, o 
‘Revitaliza Resende’, 
criado em 2017, início 
da atual gestão munici-
pal, já gerou mais de 100 
obras entregues em todo 
o município. Entre es-
paços de lazer, quadras 
e praças, mais de 50 lo-
cais já foram totalmente 
transformados, diante 
de condições precárias e 
riscos à saúde da popu-
lação.

Estrutura de diversão conta com escor-
regador, rede de escalada, e balanço duplo

Prefeitura de Itatiaia 
revitaliza praça e 
constrói ginásio

A Prefeitura realizou 
licitação para contrata-
ção de empresa para a 
realização do trabalho de 
Revitalização da Praça e 
Construção de Ginásio 
Poliesportivo no Bairro 
Jardim Itatiaia. O certa-
me aconteceu na Sala de 
Licitação, no prédio da 
Prefeitura e foi realizado 
na modalidade de Con-
corrência Pública, do tipo 
menor preço, sob regime 
de empreitada por preço 
global.

Para a realização da 
licitação, foram tomadas 
todas as medidas de segu-
rança contra o novo coro-
navírus, recomendadas 
pela OMS - Organização 
Mundial de Saúde, como 
o uso de máscaras por 
servidores e participantes 
e também o uso de álcool 
em gel.

Paralisada em 2016, 
em decorrência da falta 
de repasse do Governo 
Estadual, o processo foi 
retomado esse ano e a 
obra e será realizada com 
recursos próprios da Pre-
feitura.

De acordo com o pro-
jeto da Secretaria Muni-
cipal de Planejamento, o 
serviço contará a cons-
trução de um ginásio 
poliesportivo coberto, 
serviços de paisagismo 
com o plantio de gramas 
e árvores ornamentais, 
instalação de luminárias, 
playground com gangor-
ra, escorrega e balanço e 
instalação de aparelhos 
voltados para a prática de 
exercícios físicos, além, 
de sanitários.

A previsão é que a obra 
seja concluída no início 
do próximo semestre. 

Obras foram licitadas e serão executadas no bairro 
Jardim Itatiaia

MATILdE BASILIO / PMI

Barra Mansa: morador de rua reencontra família em Magé
A Prefeitura de Barra 

Mansa, através da Secreta-
ria de Assistência Social e 
Direitos Humanos, promo-
veu o reencontro de uma 
pessoa em situação de rua 
com os seus familiares. O 
morador J. M., que rece-
bia acompanhamento pelo 
Centro Pop desde 2019 e 
estava acolhido no Lar de 
Jesus, entidade que atua 

em parceria com o centro, 
foi conduzido a Magé, na 
Baixada Fluminense, onde 
residem seus parentes. Ele 
não possuía vínculos em 
Barra Mansa.

O Centro Pop de Bar-
ra Mansa é referência em 
atendimento à população 
em situação de rua. No 
local, é realizado todo o 
processo de emissão de 

documentos, atendimento 
técnico com psicólogas, 
assistência social dos usu-
ários e busca de reinserção 
familiar, oficinas (que estão 
suspensas no momento), 
embarque para migrantes 
(pessoas que estão de pas-
sagem pela cidade) e servi-
ço de convivência.

A gerente de Proteção 
Especial de Barra Mansa, 

Edilene Moreira, ressal-
tou a abordagem realiza-
da pelo Centro Pop junto 
às pessoas em situação de 
rua. “As abordagens acon-
tecem o dia todo, de 8 às 17 
horas. A equipe do Centro 
Pop inclui os usuários em 
situação de rua nos servi-
ços e trabalha na tentativa 
de retirar este morador das 
ruas. O centro faz contato 

com a família e, quem é do 
município, a gente atua na 
dificuldade de cada um. O 
objetivo principal é melho-
rar a condição de vida do 
assistido e realizar a rein-
serção do mesmo na socie-
dade”, frisou Edilene.

A coordenadora do Cen-
tro Pop, Raquel Ferreira, 
exemplificou a assistência. 
“Oferecemos as pessoas 

em situação de rua alimen-
tação, banho e área para 
lavarem suas roupas. De-
vido à pandemia do novo 
coronavírus, estamos fun-
cionando em horário re-
duzido e não está havendo 
convivência. Os usuários 
frequentam para tomar 
café, banho e lavar roupa, 
o almoço está sendo entre-
gue na rua todos os dias”, 
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grazi Massafera recria foto de infância 
com sobrinhas, gleici e gabi

A atriz Grazi 
Massafera se divertiu 
em família ontem: 
a atriz gravou um 
vídeo divertido no 
qual fez uma versão 
atualizada de uma 
foto antiga com as 
sobrinhas Gleicy e 
Gabrielle. As jovens 
também apareceram 
em um momento 
de beleza com a tia 
famosa postado no 
Instagram. 

Grazi Massafera 
não abre mão dos 
momentos em 

família no cotidiano: 
fotografada com 
look parecido com 
o da filha, Sofia, a 
atriz teve um dia de 
beleza em família 
com a menina e as 
sobrinhas, Gleicy e 
Gabrielle. “Minhas 
meninas cresceram”, 
legendou na foto 
postada no Instagram, 
na qual ela aparecia 
abraçada com as 
duas jovens - cuja 
semelhança com a 
tia famosa já rendeu 
comentários na web.

Fabio Assunção exibe abdômen definido 
e personal elogia dedicação de ator
Fabio Assunção 

emagreceu 27 
kg com dieta e 

exercícios. Para che-
gar ao corpo que de-
seja, o ator teve aju-
da de Chico Salgado. 
Na web, o artista exi-
biu o abdômen trin-
cado em foto com o 
profissional. ‘O que 
separa um sonho de 
um objetivo é o seu 
foco. E nesse quesito 
meu amigo e aluno 
Fabio Assunção está 
dando aula’, elogiou 
o personal.

Fabio Assunção 

dIvULGAçãO/INSTAGRAM
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mostrou o abdômen 
definido em foto 
publicada pelo 
personal Chico 
Salgado no Instagram 
ontem. O ator segue 
realizando exercícios 
na academia após 
aderir à uma regrada 
rotina de treinos 
e emagrecer 27 
quilos. “O que 
separa um sonho de 
um objetivo é o seu 
foco. E nesse quesito 
meu amigo e aluno 
Fabio Assunção está 
dando aula”, elogiou 
Chico.

dIvULGAçãO/INSTAGRAM

natália toscano detalha saúde do marido, 
Zé neto, e cita saudade: ‘Minha base’

Mulher de Zé Neto, 
Natália Toscano falou 
sobre o estado de 
saúde do sertanejo. 
Segundo a influencer, 
o cantor segue isolado 
e sem sintomas do 
coronavírus.’ Ele 
está esperando dar os 
14 dias para repetir 
os exames para ver 
se está sem o vírus, 
se está imune para 
poder voltar para 
casa’, explicou a 
modelo.

Natália Toscano 
usou as redes sociais 
para falar sobre o 
estado de saúde do 
marido, Zé Neto, 
ontem. O cantor 
testou positivo para 

o coronavírus e está 
isolado na cidade 
de São José do Rio 
Preto (SP), onde 
mora com a família. 
“Conversei com meu 
marido por telefone, 
por vídeo. Ele está 
ótimo! Os sintomas já 
se passaram. Ele está 
esperando dar os 14 
dias para repetir os 
exames para ver se 
está sem o vírus, se 
está imune para poder 
voltar para casa. 
Graças a Deus a parte 
de saúde dele está 
100%, já melhorou. 
Ele está pronto para 
voltar a ativa, voltar 
para casa”, disse a 
influencer.

dIvULGAçãO/INSTAGRAM

RECEITAS

2,5 kg de pernil de-
sossado / 1 copo de 
vinagre branco /1 pi-
mentão verde / 1/2 xi-
cara de suco de limão 
/ 1/2 xícara de azeite 
/ 2 cebolas médias / 
6 dentes de alho / 2 
cubos de caldo de 
carne

Modo de preparo 

Coloque o pernil em 
uma vasilha onde as 
bordas sejam maiores 
que a altura do mes-
mo. Jogue o vinagre 
sobre o pernil, reserve. 
Bata no liquidificador 
o pimentão, o limão, 
o azeite, a cebola, o 
caldo de carne, o sal, 
a pimenta-do-reino e 
a água, bata até for-
mar uma pasta. Lave 
o pernil com água 
corrente para retirar o 
vinagre
dê diversos furos com 
faca no pernil. Jogue a 
pasta sobre o pernil, o 
tempero deverá cobrir 
toda a peça da car-
ne. reserve por 12 ho-
ras em geladeira com 
a vasilha coberta, de 
preferência com filme 
plástico. Leve ao forno 
por 1 hora com papel 
alumínio a carne com 
um pouco do tempe-
ro usado (a carne já 
deve estar no ponto 
de cozimento e com 
um pouco de caldo).
depois desse tempo, 
coloque as batatas 
e leve para assar por 
mais 30 minutos, ainda 
com papel alumínio
após, retire o papel 
alumínio e deixe no 
forno para dourar por, 
mais ou menos, mais 1 
hora. o tempo de co-
zimento pode variar 
de acordo com a po-
tência do forno

IngredIentes

Massa:

1 lata de leite con-
densado
1 xícara de leite de 
vaca
4 ovos inteiros

CaLda:

1 xícara (chá) de açú-
car
1/3 de xícara (chá) de 
água

Modo de preparo 

CaLda:

em uma panela, mistu-
re a água e o açúcar 
até formar uma calda.
Unte uma forma com 
a calda e reserve.

Massa:

Bata todos os ingre-
dientes no liquidifica-
dor e despeje na for-
ma caramelizada.
Leve para assar em 
banho-maria por 40 
minutos.
desenforme e sirva.

PERniL ASSADo 
CoM BAtAtA

PuDiM DE LEitE 
ConDEnSADo

IngredIentes
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O cônjuge ou uma 

pessoa especial não está 

bem, então talvez seja 

necessário se colocar 

no lugar dele(a) e dar 

um espaço para que decisões sejam 

tomadas. Analise os sentimentos e as 

expectativas que vêm sendo nutridas 

em silêncio.

Toda mudança pode 

trazer desencontros 

e imprevistos, mas 

é necessário ter 

flexibilidade para 

interagir com ideias e opiniões 

diferentes. Trabalhe a ansiedade e 

busque identificar as ideias que se 

encaixam neste novo processo de 

vida.

Áries

Você é capaz de 

perceber o quanto está 

mudando e percebendo 

a vida de uma outra 

forma? É um ciclo 

importante para dar permissão à 

entrada de novas experiências. A 

chave, neste período, é entender o que 

lhe motiva no campo emocional.

Touro

Mudar as crenças e 

interromper cursos 

ou experiências 

filosóficas talvez sejam 

atitudes necessárias 

para entender as questões que movem 

os projetos atuais. É preciso ter 

coragem e identificar o seu valor.

Gêmeos

Os conflitos pelos 

quais você vem 

passando são intensos 

e será natural sentir a 

necessidade de cortar e 

interromper processos que envolvem 

projetos e também ideias que não vão 

ao encontro do que o coração deseja. 

Amizades podem ser cortadas.

Câncer

Leão

Existe a vontade 

de mudar o cenário 

profissional. O céu 

traz imprevistos 

e atividades que 

precisam ser resolvidas 

urgentemente. Seja flexível para 

fazer a transição que se pede. Tenha 

atenção com a saúde, principalmente 

com doenças cardíacas.

Virgem

Se tiver filhos, é 

importante interagir 

com as mudanças 

e os imprevistos de 

uma forma autêntica 

e dinâmica. Os filhos podem estar 

mais ansiosos. O cenário se estende às 

relações afetivas. Cuide do seu bem-

estar.

Libra

Pode ser que você 

sinta dificuldades para 

se relacionar com o 

cônjuge ou com pessoas 

muito próximas. Os 

projetos merecem atenção neste dia, 

porque há uma tendência a imprevistos 

e a experiências em família que 

precisam de reparos.

Escorpião

O céu vem pedindo de 

você flexibilidade para 

se comunicar e expor 

informações com pessoas 

próximas. Tenha atenção 

com brigas, discussões e 

também no trânsito. Talvez você sinta 

a necessidade de romper laços e de 

cortar algumas relações.

Sagitário

Pode ser que você se 

sinta preocupado para 

resolver investimentos. 

Imprevistos materiais 

podem ocorrer. As 

decisões financeiras podem ser 

direcionada aos filhos. A experiência 

indica que você precisa muito do 

“outro” para prosseguir com os 

projetos.

Capricórnio

Você está muito 

ansioso e precisa 

cuidar mais das suas 

atitudes. Os projetos 

e a forma como 

vem percebendo 

as mudanças exigem de você 

flexibilidade, principalmente para 

se relacionar com pessoas muito 

próximas e familiares.

Aquário

Os medos podem 

bloquear as ideias e 

os projetos. O céu fala 

de imprevistos e de 

experiências que fogem 

do seu controle. Seja sincero consigo 

mesmo para interagir com pessoas 

e ideias ousadas que precisam ser 

movimentadas.

Peixes

aTos oficiais

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

prefeitura Municipal de porto Realprefeitura Municipal de porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIROESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAISATOS OFICIAIS
AUTORIZO E RATIFICO

PROCESSO 8481/2019 apenso 8144/2019
 AUTORIZO e RATIFICO, a Dispensa de Licitação, con-
forme artigo 24, IV da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
alterações, conforme PARECER da Controladoria Geral 
do Município de fl. 75 e parecer da Procuradoria Geral 
do Município as fls. 71 a 73, em favor da Empresa DRO-
GARIA LOUZANO & LOUZANO EPP inscrito no CNPJ 
sob o n° 03.124.939/0001-56 no valor de R$ 3.443,05 
(três mil, quatrocentos e quarenta e três reais e cinco 
centavos).  Solicito emissão de nota de empenho.

Porto Real, 03 de julho de 2020.
LUIZ FERNANDO CURTY JARDIM

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 2274/2020 apenso 2676/2020

Depois de cumpridas as exigências legais, de acordo 
com o Art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/02, Art. 43, VI 
do Estatuto das Licitações, Lei n° 8.666/93 e art. 1°, 

II do Decreto Municipal n° 2.100 de 24/02/2017, HO-
MOLOGO, o resultado da presente licitação, na mo-
dalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 067/2020 que 
objetiva a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS 
LUBRIFICANTES, atendendo a solicitação feita pela 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-
ÇOS PÚBLICOS E PELA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE  no processo administrativo 2274/2020 E 
APENSO 2676/2020, às empresas:
Empresa: POSTO PILOTOS LTDA EPP
CNPJ: 05.977.968/0001-96
Valor de R$ 859.730,68 (oitocentos e cinquenta e nove 
mil, setecentos e trinta reais e sessenta e oito centavos)
Empresa: BIG NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI
CNPJ: 33.966.381/0001-17
Valor de R$ 20.314,35 (vinte mil, trezentos e quatorze 
reais e trinta e cinco centavos)
Solicito emissão de empenho.

Porto Real, 6 de julho de 2020
Luiz Fernando Curty Jardim

Secretário Municipal de Saúde
Luiz Tavares de Melo

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO  N° 01 AO 
CONTRATO Nº 075/2019
01 - Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Real. 
02 – Contratado: Espólio Osvaldino Paulo da Cunha 
Cordeiro representado por Carla de Azevedo Cordeiro
03 - Objeto: Termo de aditamento de prorrogação de 
prazo ao contrato em pauta
04 - Embasa/Modalidade: Art. 57, II,  da Lei Federal n° 
8.666/93.
05 - Valor: R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais)
06 - Processo Administrativo Nº: 4096/2019
07 - Prazo: 12 (doze) meses com início em 26/06/2020 
e término 26/06/2021
08 - Data da Assinatura: 26 de junho de 2020

Luiz Fernando Curty Jardim
Secretário Municipal de Saúde

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

P R E F E I T U R A M U N I C I PA L  D E  B E L F O R D 
R O X O

  CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO 

06 DE JULHO DE 2020. PUBLICADO EM 07/07/2020 
– CÓD-PMBR 125.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 
SEMAD

PORTARIA Nº 1789/SEMAD/2020 DE 06 DE JULHO 
DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Mu-
nicipal, os nomes relacionados abaixo, do cargo em 
comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da 
Secretaria Municipal de Saúde.
LUIS CARLOS SIQUEIRA DE OLIVEIRA
CLAUDIA GRAZIELE GOMES DOS SANTOS
WALLACE LEITE DANTAS
TAYAN MOREIRA DO NASCIMENTO
FERNANDA PEIXOTO DA SILVA FARIA

PORTARIA Nº 1790/SEMAD/2020 DE 06 DE JULHO 
DE 2020.
Exonerar, a contar de 01 de Julho de 2020, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, LETICIA TEIXEIRA DE ANDRADE, do 
cargo em comissão de Assessor de Serviço I, símbolo 
CC-10, da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 1791/SEMAD/2020 DE 06 DE JULHO 
DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
RONAN FERNANDES DAMAS FRANCISCO, do cargo 
de Assessor Executivo, símbolo CC4, da Secretaria Mu-
nicipal de Governo.

PORTARIA Nº 1792/SEMAD/2020 DE 06 DE JULHO 
DE 2020.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Munici-
pal, RONAN FERNANDES DAMAS FRANCISCO, para 
exercer o cargo de Assessor Executivo, símbolo CC4, 
na Secretaria Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 1793/SEMAD/2020 DE 06 DE JULHO 
DE 2020.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
NATHÁLIA VIEIRA DOS SANTOS, do cargo de asses-
sor Executivo de Departamento de Cotação e Econo-
micidade, símbolo CC5, da Secretaria Municipal de 
Governo.

PORTARIA Nº 1794/SEMAD/2020 DE 06 DE JULHO 
DE 2020.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
NATHÁLIA VIEIRA DOS SANTOS, para exercer o cargo 
de Chefe de Divisão de Segurança do Trabalho, símbo-
lo CC5, na Secretaria Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 1795/SEMAD/2020 DE 06 DE JULHO 
DE 2020.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
VANESSA GOULART COUTINHO, para exercer o car-
go de Assessor Executivo, símbolo CC4, na Procurado-
ria Geral do Município.

PORTARIA Nº 1796/SEMAD/2020 DE 06 DE JULHO 
DE 2020.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Muni-

cipal, JESSICA STEFANI DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de 
Serviço I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de 
Saúde.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

ERRATA:
NA PORTARIA Nº1741/SEMAD/2020 DE 01/07/2020, 
publicado em 02/07/2020.
ONDE SE LÊ: SILVANO SANTOS DE ALMEIDA;
LEIA-SE: SILVIO SANTOS DE ALMEIDA.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS 

PORTARIA N.º 022/SEMUS/2020 DE 06 DE JULHO 
DE 2020. 
Designar, os servidores abaixo relacionados para 
atuarem na fiscalização da execução do Contrato nº 
005/Emergencial/SEMUS/2020 – Para Aquisição de 
Kit Corona Vírus/COVID 19. Processo Administrativo 
nº 08/363/2020, que tem como objeto a contratação 
da empresa LÍNEA – RJ COMÉRCIO LTDA – CNPJ 
17.624.789/0001-54 para atender a Secretaria Munici-
pal de Saúde do Município de Belford Roxo.

BRUNO CARVALHO BORGES – MATRÍCULA Nº 
80/43.086;
TIAGO CORREA DE MEDEIROS – MATRÍCULA Nº 
60/70.167. 

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA 
Secretário Municipal de Saúde 

Mat.: 82/43327

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO - 
SEMC

NA PORTARIA Nº09/SEMC/2020 DE 26/06/2020, repu-
blicado em 04/07/2020.
ONDE SE LÊ: JULIO CEZAR FERREIRA VITORINO;
LEIA-SE: JULIO CEZAR FERREIRA VITORIA.

ADRIANO CARMO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Conservação

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMUG 

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 031/2020
A Prefeitura Municipal de Belford Roxo torna público 
que através da Comissão Permanente de Licitação, 
devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito e em 
conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas poste-
riores alterações, realizará licitação em atendimento as 
necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Pro-
jetos e Captação de Recursos e Convênios da Prefei-
tura Municipal de Belford Roxo que tem como objetivo 
OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELA, SITUADA 
NA RUA JOÃO FERNANDES NETO - CENTRO- BEL-
FORD- ROXO - RJ.  Podem participar do Processo lici-
tatório todas as empresas do ramo pertinente ao objeto 
licitado. DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 22 de Julho 
de 2020 às 10:00 horas. PROCESSO: 52/000100/2020.
Maiores informações e retirada do Edital na Sala de 
reunião da CPL, situada à Rua Floripes Rocha, nº 378, 
4º Andar, Sala 406 – Centro – Belford Roxo/RJ. Tel. (21) 
2103-6870, diariamente das 09h às 17h, exceto aos sá-
bados, domingos e feriados, mediante entrega de 02 
resmas de papel A4 e apresentação de um pen drive e 
o carimbo com CNPJ da empresa interessada. 

JERONIMO CORREIA RAMOS
Presidente da CPLMS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS, 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS - SEMO-

CAP.

PORTARIA Nº 036/SEMOCAP/2020 DE 06 de JULHO 
DE 2020
INSTITUI a comissão de fiscalização, para EXECUÇÃO 
DO SERVIÇO CONSTANTE DO PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO Nº 52/0051/2018-BELFORD ROXO/RJ.

A comissão de fiscalização será composta pelas ser-
vidores, Engenheiros Civis  Agrinaldo Gaia Riggard– 
matrícula 11/20.909 e Vanessa Menezes da Silva– ma-
trícula 60/70.101 sob a presidência do primeiro , para 
fiscalizarem ao serviços constantes do processo ad-
ministrativo 52/0051/2018 neste município de Belford 
Roxo, bem  como Contrato nº 029/SEMOCAP/2020, 
produzindo seus efeitos a contar de 30 de junho de 
2020.
 
PORTARIA Nº 037/SEMOCAP/2020 DE 06 de JULHO 
DE 2020
INSTITUI a comissão de fiscalização, para EXECUÇÃO 
DO SERVIÇO CONSTANTE DO PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO Nº 52/0022/2020-BELFORD ROXO/RJ.

A comissão de fiscalização será composta pelas servi-
dores, Engenheiros Civis  Wilson Moraes da Silva – ma-
trícula 11/56376 e Vanessa Menezes da Silva– matrícula 
60/70.101 sob a presidência do primeiro , para fiscaliza-
rem ao serviços constantes do processo administrativo 
52/0022/2020 neste município de Belford Roxo, bem  
como Contrato nº 027/SEMOCAP/2020, produzindo 
seus efeitos a contar de 08 de junho de 2020.
 

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Projetos, Captação de 

Recursos e Convênios

                                                      
EXTRATO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATO Nº 004/2020
PROCESSO: 0260/2020 
CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BEL-
FORD ROXO – PREVIDE 
CONTRATADA: MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFOR-
MÁTICA – LTDA OBJETO: Terceira prorrogação de 
prazo do contrato de prestação de serviço de Sistema 
Informatizado específico para a Gestão Pública Munici-
pal integrado em ambiente Web, oriundos da Licitação 
Modalidade Pregão Presencial nº 001/2017, TERMO 
DE CONTRATO Nº 001/2017, por 12(doze) meses, a 
partir de 03/07/2020, sem alteração de valores. DATA 
DE ASSINATURA: 03 de julho de 2020. 

PEDRO PAULO DA SILVEIRA
Diretor-Presidente
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Grupo Da morte

Pela última rodada 
do Grupo Z, Ame-
rica e Nova Igua-

çu empataram (1 a 1), na 
tarde de sábado (4), no 
Estádio Giulite Coutinho, 
em Mesquita. Rafael Lu-
cas abriu o placar para o 
time rubro, mas Daniel, de 
pênalti, deixou tudo igual. 
O Mecão, com 7 pontos, 
terminou na segunda po-
sição, enquanto o Nova 
Iguaçu (1 ponto) foi rebai-
xado à Série B1. O Ameri-
ca retorna às atividades no 
fim do ano para a disputa 
da Seletiva do Carioca de 
2021.

>> O jogo - Durante a 
primeira etapa, o Ameri-

ca teve dificuldade para 
entrar na defesa do Nova 
Iguaçu. O time da Baixada 

formou um bloco na defe-
sa e buscava sair no con-
tra-ataque, aproveitando 

a velocidade dos seus jo-
vens jogadores. A válvula 
de escape era Rafinha, que 

conseguia infiltrar na área 
pelo esquerdo de ataque. 
Mesmo pressionando, o 
Mecão não conseguia es-
paço para finalizar. Aos 
42 minutos, em jogada de 
velocidade, um chute no 
canto que não deu chan-
ces para deola. Um a zero 
Nova Iguaçu.

No segundo tempo, Ál-
varo Gaia promoveu mu-
danças no time. Saíram 
Lucas Zen e Jone Chulapa; 
entraram Daniel e Marqui-
nho. Com as modificações, 
o time passou a ter mais 
controle de bola no campo. 
Foi quando as oportunida-
des começaram aparecer. 
Marquinho, com velocida-
de e drible, abriu espaços 
na marcação e conseguiu 
faltas perigosas próximas 

à área. Guilherme passou 
a ter mais liberdade pelo 
lado esquerdo de ataque, 
auxiliando Rafinha e da-
niel nas jogadas.

Aos 29 minutos, Daniel 
dominou, girou e chutou 
forte. O goleiro adversá-
rio defendeu. Aos 35, o 
atacante, novamente, chu-
tou com força e a bola foi 
por cima. Aos 37, Correa 
cobrou a falta, houve bate 
e rebate na defesa e a bola 
acabou passando próxima 
ao gol. De tanto persistir, 
a recompensa. Após dis-
puta na área, o jogador do 
Nova Iguaçu tocou com o 
braço na bola. Pênalti que 
Daniel bateu forte no ân-
gulo direito do goleiro e 
empatou a partida aos 40 
minutos. E ficou nisso.

Mecão ficou na Seletiva e o Laranjão lanterna caiu

America e nova iguaçu 
empatam em Mesquita

Mecão fez 1 a 0, mas não conseguiu evitar o empate do adversário


