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Dindim da corrupção
vai para Saúde
3

Tráfico
sequestra e
tortura turistas
Grupo foi confundido com milicianos
quando estava em evento de música

7

Governo do Rio publica
decreto com novas
medidas restritivas de
prevenção à Covid-19
3

Hemorio inaugura
novo centro de
transplante de
medula óssea
4

Seis turistas foram
sequestrados e torturados por traficantes
da Rocinha, na Zona
Sul do Rio. O grupo
foi resgatado pela

Polícia
Militar.
Uma das vítimas
relatou que eles tinham ido a um baile na comunidade;
A PM informou que

depois de serem resgatados, eles foram
encaminhados
ao
Hospital Municipal
Miguel Couto, na
Gávea.

Filho de Flordelis
vai seguir atrás
das grades
O pedido de revogação da prisão preventiva de Adriano dos
Santos Rodrigues, um dos filhos
biológicos da deputada federal
Flordelis (PSD-RJ), foi negado
pela 3ª Vara Criminal de Niterói. A parlamentar é acusada de
ser mandante do assassinato do

Sinistro!

marido, o pastor
Anderson do
Carmo, em junho de 2019,
em Niterói,
Região Metropolitana do Rio.
7

Corpo carbonizado é
encontrado dentro de
carro na Baixada
Delegacia de Homicídios da
Baixada Fluminense investiga o caso de um cadáver achado totalmente queimado.
Moradores viram o veículo
em chamas e acionaram a
polícia.
7
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Aquele Abraço!!!
Neste sábado (12), o cumprimento
especial vai para um dos jornalistas
mais respeitados do País. Élcio Braga é
o aniversariante do dia e, certamente, será lembrado
pela legião de admiradores que conquistou ao longo
da carreira. Ele promete não deixar por menos e comemorar a data intensamente. Parabéns e vida longa,
Élcio! Aquele Abraço Fera!!!

Um tempo de
arte e cultura

Uma das ações legais da cultura iguaçuana criada pela coordenadoria do setor
(antigamente não havia secretaria), a Semana do Livro e da
Arte agitava os distritos e a sede (centro)
do então município de
Nova Iguaçu. Durante
os sete dias de eventos
diversos ligados à arte,
exposições literárias
e atividades teatrais
eram destaques. Nessa
pegada, o Caminhão
da Cultura percorria
os centros comerciais
de Comendador Soares, Japeri, Queimados, Mesquita, Belford
Roxo, além do Centro,
levando diversão e
conhecimento ‘sobre
seis rodas’, com intensa participação dos
moradores. Praça e cinemas eram locais certos dos ‘shows’. Vale
sempre lembrar! (Jota
Carvalho)

PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ganha vida em Nova Iguaçu
Marcus
Monteiro, um homem
chamado trabalho!
Dessa forma os
colegas de pasta
sintetizam a interpretação sobre o
secretário de Cultura de Nova Iguaçu.
Um de seus próximos na secretaria, o subsecretário
Augusto
Vargas
costuma dizer nas
rodas de conversas:
“Marcus é uma máquina de trabalhar

“Que
Mundo
é Esse?”
Música Autoral

Cultura”.
Confirmando a
fama, ontem Marcus Monteiro informou a esta Resenha,
que as colunas do
antigo Cemitério da
Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens
Pretos, em Iguassú
Velha, que estavam
caindo, foram colocadas no prumo
e escoradas “para
serem devidamente
consolidadas”.

Envie sua denúncia ou elogio!
horahmunicipios@gmail.com

Quem tem ‘U’ tem medo
Diz a frase batida e
sempre atual. “Aquele figurão da política
está com o fiofó tão
trancado que não passa nem agulha”, brinca Cão Misterioso, o
agente farejador aqui
do SOMBRA. Nosso

Marlye Ferreira
jota carvalho

S

jota.carvalho@yahoo.com

expediente

empre atenta à
conjuntura social
e política, aos
movimentos sociais e
culturais, inquieta com
o caos que se instalou
com a pandemia, a cantora sul fluminense de
Samba, MPB e gospel,
Marlye Ferreira, traduziu tudo isso na música
autoral “Que Mundo
é Esse?”, inédita e em
carreira solo, que será
lançada em todas as
plataformas de streaming, no dia 02 de outubro, com produção da
ADR de Tiago Adrenas.

O SOMBRA

Ingo Rosler / Divulgação

pergunta

A música sempre esteve presente em sua
vida,
principalmente
quando acordava ao
som do trombone e
do trompete dos dois
irmãos, mas deixou
seu sonho adormecido
quando cursou a Faculdade de Ciências
Biológicas e ingressou
no Magistério. Marlye
também caminhou pela
literatura e é autora de
três livros que falam
sobre mulheres, questões sociais e raciais “Recordar - Trazendo
de volta ao coração”,
“Escrito na Pedra” e
“Alma - Projeto Identidade (antologia poé-

“Hoje, 11/09 é
um dia histórico
para a Cidade de
Nova Iguaçu. Foi
publicado o edital de reconstrução da Senzala da
Fazenda São Bernardino, símbolo
majestoso de nossa
terra. Exemplar excepcional do Patrimônio Cultural
brasileiro
sendo
resgatado e valorizado”, vibrou o secretário.

cachorro descobriu que
a sigla PF faz a figura
tremer dos pés à cabeça
nos tempos atuais. “Ele
é suspeito de desviar
grana da Saúde para
setores que nada tem a
ver com a finalidade”,
acrescenta.

O amanhecer vira trauma

Novo lançamento da cantora fala de sua inquietude na pandemia

tica)”.
Mas a paixão pela
música nunca ficou esquecida. Havia sempre
Elza Soares, Elis Regina, Emílio Santiago,
Marisa Monte, Dionne Warwick, Aretha
Franklin, Ivone Lara e
Gal Costa. Em 2017 foi
selecionada pelo Festival Internacional das
Compositoras Sonoras
e com a família já bem
cuidada, partiu para a

“realização de sonho cantar”.
A cidade símbolo
da modernidade, Volta Redonda, exportou
aço e a voz versátil de
Marlye Ferreira, que já
tem em seu currículo
as canções “Imaginei”,
“Esta Mulher Sou Eu”
e “Guerreira e Valente”. Agora, vem para
nos encantar, contar e
cantar “Que Mundo é
Esse”.

Todos sabem que 6 da
matina é o horário preferido da PF para dar o
bote nos corruptos. O
personagem aqui citado
tem pesadelos noturnos
e não consegue viver o
amanhecer do dia em
paz. “Parece que ouvi
a campainha da porta-

ria tocar”, diz o cara
pra mulher diariamente.
Amiga da esposa do corrupto com cara de santo
e vizinha do Cão, conta:
“Sei não. Parece que o
‘poderoso’ está com tanto medo que até esquece
de dar aquele trato pra
madame” (gargalhadas).

Pode ser mais um corno na praça
“Quem esquece de
dar o trato no berço,
perde a preferência”.
Em cima da frase popular, o citado pode
estar ganhando aquele
galho esperto. “O que
tem de vagabundo de
olho na dona é uma

festa. E ela não é de se
jogar fora”, afirma Cão
Misterioso.
“Vamos
seguir de olho na parada. Acho que um novo
chifrudo está chegando na cidade”, encerra
o Cão. Será? (risos do
SOMBRA).
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No front de combate à covid
Governo publica alteração em decreto com novas
medidas restritivas para evitar a propagação da Covid

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O

Governo do
Estado do Rio
de Janeiro publicou, em edição extra
do Diário Oficial desta
sexta-feira (11/09), alteração no decreto n°
47.250. As novas medidas restritivas de prevenção e enfrentamento
à propagação da Covid-19 no estado foram
determinadas pelo governador em exercício
Cláudio Castro em parceria com a Prefeitura
do Rio de Janeiro.
O decreto altera o

funcionamento de bares e restaurantes, que
podem continuar atendendo ao público com
50% da sua capacidade
de lotação, até 1h, mas
com a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em ambiente externo depois das *22h*.
*Ficam autorizados os
serviços de consumo de
bebidas alcoólicas apenas para os clientes devidamente acomodados
e sentados em mesas e
cadeiras nas áreas internas e externas, respeitando o distanciamento
mínimo de 1 metro a
2 metros.* Música ao

vivo e sistema self-service seguem suspensos.
Intertítulo - Proibido
Pelas próximas semanas, também fica
proibido, aos sábados,
domingos e feriados, o
estacionamento de veículos particulares em
toda a orla da cidade do
Rio de Janeiro. Só poderão estacionar os proprietários de carros que
morem na região.
O decreto também
autoriza o retorno das
atividades
desenvolvidas pela Companhia
Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro

(Cedae), como obras de
manutenção e expansão
da infraestrutura de saneamento básico.
Continuam mantidos,
até o dia 20 de setembro, os demais dispositivos e restrições do
Decreto nº 47.250, de
4 de setembro de 2020.
Continua obrigatório o
uso de máscaras de proteção respiratória em
espaços públicos, transportes públicos, estabelecimentos comerciais
e repartições públicas
estaduais. Está mantida
ainda a recomendação
às prefeituras fluminenses de reabertura

gradual de setores do
comércio e da indústria, de acordo com as
especificidades de cada
cidade, em horários específicos para evitar
aglomerações. Os municípios têm autonomia
para manter suas determinações e regras.
‘Sete classificadas
como Bandeira
amarela’
De acordo com o painel de indicadores sobre
a pandemia de coronavírus no estado, divulgado no dia 3 de setembro
pela Secretaria Extraordinária de Enfrentamen-

to à Covid-19, entre as
nove regiões nas quais
o estado é dividido, sete
estão classificadas como
bandeira amarela, indicativo de risco baixo
para a doença. São elas:
Metropolitanas I e II,
Médio-Paraíba, Centro-Sul, Baixada Litorânea,
Norte e Serrana. Juntas,
elas abrangem cerca de
96% da população.
A fiscalização do
cumprimento das medidas restritivas é de
responsabilidade
das
prefeituras, que podem
solicitar apoio das forças policiais quando necessário.

Dinheiro recuperado da corrupção será usado para a saúde
Os valores referentes aos produtos
e proveitos de crimes praticados por
agentes públicos nas
ações de enfrentamento à pandemia

de coronavírus serão
destinados ao Fundo
Estadual de Saúde
(FES). É o que define
o projeto 2.874/20,
que foi aprovado, em
discussão única, pela

Assembleia Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro (Alerj) na
última quarta-feira e
seguirá para o governador em exercício,
Cláudio Castro, que

terá até 15 dias úteis
para sancioná-lo ou
vetá-lo.
A medida ainda
determina que, desse valor, 20% possam ser repassados

à Agência Estadual
de Fomento (AgeRio) para a recuperação econômica do
setor de bares e restaurantes. Os valores arrecadados e o

destino dos mesmos
deverão ser publicizados através de site
eletrônico oficial e
publicados no Diário
Oficial do Estado do
Rio.

TSE adota cuidados para eleitores e mesários nas eleições
O presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE),
ministro Luís Roberto Barroso, concedeu entrevista
coletiva na última terça-feira para apresentar à
imprensa e à sociedade o
Plano de Segurança Sanitária para as Eleições Municipais de 2020, elaborado
pela consultoria sanitária
gratuita formada por especialistas da Fiocruz e dos
hospitais Sírio Libanês e
Albert Einstein. A votação
ocorrerá no dia 15 de novembro, em primeiro turno, e no dia 29 do mesmo
mês, em segundo turno,
onde houver.
O ministro Barroso abriu
a coletiva apresentando
o histórico das principais
ações realizadas pela Justiça Eleitoral, como as reuniões com os especialistas
em epidemiologia e médicos sanitaristas, tanto para
discutir o adiamento do

pleito quanto para propor
protocolos sanitários de
segurança. Barroso apontou ainda quais cuidados
devem ser tomados nos
dias de votação, de modo
a impedir que as eleições
sirvam de vetor de propagação do novo coronavírus.
“O objetivo é proporcionar
o mais alto grau de segurança”, afirmou.
Quarta maior
democracia
do mundo
Ele também destacou
que o Brasil tem a quarta
maior democracia do mundo, pois conta com mais de
147 milhões de eleitores, o
que dá uma média de 435
eleitores por seção eleitoral. Segundo o ministro,
hoje, há mais de 95 mil locais de votação em todo o
país e mais de 401 mil seções eleitorais.
“Essas são as medidas

que nós tomamos para
conciliarmos esse rito vital para democracia que é
a realização das eleições,
com a produção da saúde
da população. Recorremos
aos melhores técnicos, aos
melhores profissionais que
haviam na medicina em
matéria de saúde pública
e preparamos esse plano
que pretende dar mais do
que proteção aos mesários,
que é o conjunto relevante
de pessoas que patrioticamente servem ao país nessa
tarefa indispensável que é
ajudar a realização da eleição”, disse Barroso durante
a reunião.
As orientações sanitárias
elaboradas pela consultoria
sanitária serão apresentadas à população por meio
da campanha “Vote com
Segurança”, que será exibida nas rádios e televisões
de todo o país a partir de
outubro.

Conforme o protocolo,
todas as seções eleitorais
terão álcool em gel para
limpeza das mãos dos eleitores antes e depois da votação, e os mesários receberão máscaras, face shield
(protetor facial) e álcool
em gel para proteção individual. Cartazes serão afixados com os procedimentos a serem adotados por
todos. Os materiais foram
doados ao TSE por importantes empresas e entidades
brasileiras, evitando custo

ao erário num momento em
“O cuidado com a saúque o foco do poder públi- de é muito importante. E
co é combater a pandemia. o direito de votar e ajudar
a escolher o rumo da sua
Máscara
cidade pelos próximos
A principal mensagem quatro anos vem logo em
da Justiça Eleitoral é a de seguida. Convocamos os
que o eleitor permaneça de eleitores a participar desse
máscara desde o momento momento relevante para
em que sair de casa, evite a democracia com muita
contato físico com outras responsabilidade, tomando
pessoas e cumpra o dever todos os cuidados sanitácívico da forma mais ágil rios indicados”, afirmou o
possível, sem permanecer presidente do TSE, ministempo desnecessário nos tro Luís Roberto Barroso.
locais de votação.
Repodução
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4

Os testes para a vacina contra a covid feitos pela AstraZeneca e
pela Universidade de Oxford foram retomados no Reino Unido. A
medida foi adotada após a confirmação pela Autoridade Reguladora da Saúde de Medicamentos de que o ensaio é seguro.

Sem acesso I

O Brasil tem 130.508 mortes por covid confirmadas até as 8h de
ontem, segundo levantamento do consórcio de veículos de imprensa
a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde. Três três estados
atualizaram seus dados: GO, PI e RR.

YouTube/Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro

E foi divulgado durante audiência pública
virtual realizada pelas
comissões de Educação e
de Ciência e Tecnologia
da Assembleia Legislativa (Alerj). A direção
da instituição de ensino
deixou claro que não há
perspectiva de retorno às
aulas presenciais.

Plataforma III
Inicialmente
estava
previsto opara outubro.
“De abril a julho, 60%
dos alunos tiveram acesso à plataforma Cecierj,
responsável pela disponibilização do material pedagógico para os ensinos
fundamental, profissional
técnico e superior.

Editorial

Seis meses depois: o
que mudou?

Após seis meses de
suspensão das aulas presenciais, 40% dos alunos
da Fundação de Apoio à
Escola Técnica (Faetec)
ainda não têm acesso
ao material pedagógico
online. O dado é de um
levantamento da própria
instituição.

Perspecitva II
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Contratos de bens públicos
podem ser prorrogados
O Poder Executivo
está autorizado a prorrogar, durante a pandemia, todos os contratos
de cessão, concessão de
uso, locação ou qualquer outra forma de
permissão de uso de
bens públicos desti-

nados a programas de
apoio social, cultural,
educacional e esportivo. A determinação é
da Lei 9.003/20, que
foi sancionada pelo governador em exercício,
Cláudio Castro, e publicada pelo Diário Oficial

Disponibilizado IV
Semanalmente são disponibilizados
materiais pedagógicos e quem não
tem acesso à plataforma digital recebe
tudo impresso”, afirmou a professora
vice-presidente Educacional da Faetec, Leila Antunes.

do Estado, na última
sexta-feira. A prorrogação se dará por tempo
igual ao período em que
o equipamento cultural
permaneceu
fechado
por força de decreto ou
lei relacionados à pandemia.

Infraestrutura V
Dirigentes de unidades, lideranças
sindicais e representantes dos estudantes relataram que a falta de infraestrutura tem prejudicado tanto ensino
remoto quanto o planejamento de um
eventual retorno ao presencial.

Durante o evento ‘O
Brasil após seis meses de
pandemia da Covid-19
- I Ciclo de Debates do
Observatório Covid-19’,
promovido pela Fundação Oswaldo Cruz, que
começou essa semana,
cientistas debateram os
dados de contágio por
covid-19 se mantiveram
constantes em um nível
ainda alto ou mesmo tenderam a aumentar com a
flexibilização do isolamento social, a reabertura
dos setores econômicos e
o consequente aumento
da mobilidade das pessoas, a partir de junho.
Na apresentação “Os
cenários epidemiológicos
no Brasil: tendências e
impactos na sociedade”,
o coordenador do programa de Computação Científica da Fiocruz, Daniel
Villela, mostrou que a
curva de contágio no país
saiu do padrão esperado
para uma epidemia, que
normalmente tem um

crescimento muito rápido e depois cai de forma
constante. Os dados são
do InfoGripe (http://info.
gripe.fiocruz.br/),
que
monitora as internações
no país por Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG).
Os gráficos do Observatório Fluminense
Covid-19 (https://www.
c o v i d 1 9 r j . o rg / h o m e )
mostram que Amapá,
Rio Grande do Norte e
Sergipe estão em verde,
“vencendo” a pandemia
na análise de número
de casos por semana, de
acordo com a classificação “semáforo” feita pelos pesquisadores. Ainda
estão com alerta vermelho o Distrito Federal,
Goiás, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Piauí,
Rio Grande do Sul, São
Paulo e Tocantins, além
do Brasil como um todo.
Os demais estados estão
com a curva em amarelo.

Hemorio inaugura centro para
transplante de medula óssea

Alta qualidade

Novo espaço está sendo equipado com materiais de alta qualidade
Divulgação

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

Secretaria de Estado de Saúde
do Rio de Janeiro inaugurou mna última
sexta-feira, o novo centro
de transplante de medula
óssea do Hemorio. O centro funcionará no quarto
andar do prédio da unidade, no Centro do Rio,
em área fechada, isolada e
com purificação de ar para
diminuir a propagação de
microorganismos. Participaram da inauguração
o secretário de Estado de
Saúde, Alex Bousquet; a
diretora executiva da Fundação Saúde, Odete Gialdi; e o diretor geral do Hemorio, Luiz Amorim.
Com o novo espaço, que
está sendo equipado com
materiais de alta qualidade, o Hemorio retomará,
em outubro, o programa
interno de transplantes. A
unidade também receberá
pacientes de outros hospitais. Agora, quatro hospitais públicos do Estado do
Rio realizam os transplantes de medula óssea: o
INCA, o Hospital Universitário Clementino Fraga
Filho, da UFRJ; o Hospital Universitário Pedro
Ernesto, da Uerj; e o Hemorio, que será referência
para transplantes autólogos (feito com as células-

-tronco hematopoiéticas
do próprio paciente).
“Inaugurar um espaço
tão importante, em um
dos momentos mais desafiadores para o nosso Estado, é muito gratificante.
O Hemorio é um dos principais pilares da saúde do
Rio de Janeiro e agora vai
beneficiar ainda mais doadores e pacientes”, disse
Bousquet.
Potencial de salvar
muitas vidas ao
aumentar a chance
de cura
Médicos especialistas
em transplante de medula foram recrutados por
meio de concurso público
realizado pela Fundação
Saúde, que é responsável
pela gestão do Hemorio.
Os transplantes de medula óssea têm o potencial
de salvar muitas vidas, ao
aumentar a chance de cura
em doenças como leucemias agudas, mielomas e
linfomas.
“A prestação de serviços de saúde no Rio de
Janeiro com qualidade é
nosso compromisso para
com toda a população fluminense. A inauguração
do novo centro de transplante de medula óssea
mostra que estamos no
caminho certo, mas ainda
temos muito a percorrer”,
afirmou a diretora execu-

A unidade também receberá pacientes de outros hospitais

tiva da Fundação, Odete
Gialdi.
Como a oferta de leitos
para transplantes autólogos era muito limitada,
o Hemorio muitas vezes
precisava enviar pacientes

para centros de transplante em Juiz de Fora (MG),
Vitória (ES) ou Jaú (SP).
Essa dificuldade acabou.
Há 26 pacientes aguardando o transplante.
“O Hemorio sempre foi

reconhecido pela sua excelência no atendimento,
e agora, com a inauguração deste novo centro,
será possível direcionar
esforços ainda maiores
para a saúde dos doado-

res e pacientes. A inauguração desse espaço é um
marco importante para
nós e para todos os moradores do Rio de Janeiro”,
explicou o diretor geral do
Hemorio, Luiz Amorim.
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Saúde Emocional

“Setembro Amarelo” alerta para
risco do suicídio de esportistas

Especialistas analisam aspectos de transtorno que atinge atletas
/ Esporte / Ale Cabral / Divulgação

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

A

cada 45 minutos, a duração
de um tempo de
futebol, uma pessoa tira
a própria vida no Brasil. O suicídio atinge
principalmente jovens
adultos (com idades
entre 15 e 29 anos), no
ápice da forma física,
mas não livres da depressão e das angústias
da mente. O tema ainda
é um tabu dentro da sociedade e do mundo esportivo, podendo atingir tanto os que ainda
lutam por conquistas e
os que chegaram, teoricamente, ao lugar mais
alto do pódio. Diante
deste contexto, o ‘Setembro Amarelo’ brilha
como alerta, e a Organização Mundial de
Saúde diz que, em 90%
dos casos, os pacientes

podem sair vitoriosos.
“Elas querem acabar
com o sofrimento, não
com a vida”, diz a psicóloga Sandra Bittencourt, ressaltando que
é preciso falar sobre o
tema sem julgamento e
crítica. “A prevenção é
a chave deste problema
de saúde pública. Precisamos de coragem
para discutir o assunto,
seja com profissionais
especializados ou em
grupos de apoio, minimamente qualificados”.
Moradora de Jundiaí
(SP), Sandra recorda
do tempo em que viveu
em frente ao Paulista
Futebol Clube, quando
não existiam celulares
O tema ainda é um tabu dentro da sociedade e do mundo esportivo, dizem
especialistas
e os meninos saíam
do alojamento do time
para ir até o orelhão
(antigo telefone pú- do, todo mundo espera qual o indivíduo dese- origem pobre e há uma cial, para resgatar toblico) e ligavam para ser amado e a família ja pertencer. A maioria enorme pressão sobre dos os familiares daos parentes. “No fun- é o primeiro grupo ao desses meninos é de eles pela ascensão so- quela condição”.

Atleta e ser humano
A psicóloga Camila
Carlos, especialista na
área esportiva, avalia
que esta separação precoce do núcleo familiar
precisa ser trabalhada
com os adolescentes.
“Essa é uma fase de
impulsividade e de reestruturação de identidade. O jovem precisa
aprender a lidar com a
derrota, a frustração e,
o principal, entrar no

caminho do autoconhecimento. O fato de ele
ser, ou desejar se tornar,
um atleta de alto rendimento não o tira da condição de ser humano”.
Diego Tuber viveu o
sonho de ser jogador de
futebol, mas uma lesão
no joelho o fez mudar
o caminho, seguindo
para a enfermagem do
esporte e do paradesporto. “Transformei mi-

nha tristeza e disse pra
mim que queria estar
perto do esporte de algum modo. O funil no
futebol é grande. O capitão do penta, o Cafu,
passou por 13 peneiras
até ser aceito. Depois
de entrar, é preciso gerir
a carreira e se preparar
para ser um ex-atleta”,
diz Tuber, que hoje também presta assessoria
esportiva.

Depressão pegou Michael Phelps
O maior campeão
olímpico da história,
dono de 28 medalhas
na natação, Michael
Phelps admitiu ter sofrido com depressão e
pensado em suicídio
quando ainda reinava
nas piscinas. “A gente vive ilusões sociais
e culturais. No fundo, depois da fama,
do dinheiro, aparece
aquele buraco exis-

tencial”, avalia Sandra, destacando que
o nadador revelou ter
encontrado um novo
propósito a partir da
chegada do primeiro
filho. Na ocasião, o
norte-americano disse
ter encontrado o amor
verdadeiro. “Cultivar
essas raízes profundas é fundamental,
escapando do paradigma materialista e

“Amo jogar com ele”, diz
Filipe Luís sobre Diego Ribas
O Flamengo encarou
o Fluminense na última
quarta-feira (9) e, pelo
placar de 2 a 1, chegou à
quarta vitória consecutiva
no Brasileirão. O lateral
Filipe Luís marcou um dos
gols do triunfo e, no dia
seguinte ao jogo, analisou
lances em entrevista à FlaTV. Durante o bate-papo,
o camisa 16 revelou que
tem um entrosamento especial com o meia Diego
Ribas, titular no Fla-Flu.
“O Diego jogou em uma

posição onde se sente muito bem, muito cômodo. Eu
amo jogar com ele. Conheço o Diego há muitos
anos e entendo o que ele
quer dentro de campo, o
que ele gosta de fazer. A
gente se entende muito
bem. Eu sempre acho passe para ele, porque é um
cara que não se esconde
do jogo, é uma característica raríssima. Pode estar
do jeito que for, o Diego
sempre vai aparecer para
jogar”, disse.

Na sequência, Filipe
também destacou outros
meias do Flamengo. Sobre
Everton Ribeiro, o lateral
brincou, afirmando que todos da equipe conseguem
render bem ao lado do camisa 7. Em seguida, foi a
vez de enaltecer De Arrascaeta, destacando a intensidade do uruguaio entre
as quatro linhas.
“O Ribeiro se entende
com todo mundo (risos).
Muito fácil jogar ao lado
dele […] O Arrascaeta

está em um grande momento também, é um jogador super intenso. É
super importante para a
gente, está muito acima
da média. A gente dá sorte
de ter esse plantel”, afirmou.
Para o próximo jogo,
que será neste domingo
(13), contra o Ceará, Filipe Luís será desfalque. A
comissão técnica decidiu
poupá-lo visando a reestreia na Libertadores da
América. Arrascaeta pas-

consumista. Nós temos a cobrança de
aparentar felicidade
e um sucesso permanente, basta olhar as
redes sociais. A gente
tem dificuldade de falar da dor, mas é uma
dimensão da vida, e
a pandemia veio para
nos trazer de volta
para dentro de nossas
casas”. (Fonte: Agência Brasil)
Alexandre Vidal / Fla

Lateral admite entrosamento especial com
meia-atacante e camisa 10
sa pela mesma situação.
Além deles, outras baixas
são Bruno Henrique e Diego Alves. Em contrapartida, o goleiro César voltou
a ser relacionado após se

curar da covid-19, mas é
provável que siga no banco de reservas. O confronto frente à equipe cearense está marcado para as
18h, na Arena Castelão.

“Vamos conversar”, afirma Ramon, sobre expulsões de jovens

O Vasco perdeu a invencibilidade em São
Januário no Campeonato
Brasileiro ao ser derrotado pelo Atlético-GO.
Além do revés, a má atuação foi motivo de preocupação.

Outro fator que será
analisado pelo técnico
Ramon Menezes foi a expulsão de Bruno Gomes,
por agredir Matheus Vargas, no fim do jogo. Este
é o segundo jogador cruzmaltino a receber cartão

vermelho por revidar uma
entrada. O primeiro foi
Talles Magno, no clássico
contra o Fluminense.
Ramon Menezes confirmou que irá ver novamente o lance para tomar
uma decisão sobre Bru-

no Gomes. No entanto,
o comandante admitiu a
necessidade de uma conversa com o elenco sobre
o assunto.
“Vou ver o lance direitinho. Pode ser coincidência. Os dois jogos

que perdemos o Talles e o
Bruno Gomes foram expulsos. Vamos conversar.
São jogadores preparados
para qualquer tipo de situação. Com pressão ou
não. Eles já jogaram no
ano passado”, disse Ra-

mon.
Agora, o Vasco se prepara para o clássico contra o Botafogo. Neste domingo (13), o confronto
será válido pelo Campeonato Brasileiro, no Nilton
Santos.
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Saúde do corpo e da mente

Atuando no cuidado com a saúde mental e
física, a prefeitura expandiu atendimentos
que auxiliam a Atenção Básica

Investir em Saúde,
Esporte e Cultura

Em Mesquita, espaços sem uso foram reativados com
atividades visando o bem-estar da população
jota carvalho

I

jota.carvalho@yahoo.com

nvestir em saúde é investir,
também,
em
práticas
esportivas
e culturais. Afinal,
exercitar o corpo e a
mente da população
proporciona bem-estar, garantindo saúde
além do físico. Sendo assim, apliquei
dinheiro público em
ações que sabia que
seriam úteis para o
povo, transformando
espaços que, antes,
estavam
abandona-

dos, em locais de uso
comum aos mesquitenses.
“Um exemplo desse trabalho foi a
construção das cinco
Academias de Saúde
que funcionam, hoje,
na cidade. Uma obra
que estava parada
desde 2013 e que tenho orgulho de dizer
que finalizei, todas
oferecendo à população atividades como
alongamento, circuito
funcional, ginástica e
mais”, diz Jorge Miranda.
Somados, os bair-

ros da Vila Emil, Santa Terezinha, BNH,
Cosmorama e Chatuba, sedes do projeto, atendem a média
de 260 alunos. Essas
academias atuam com
foco na atenção básica, principal papel dos
municípios no que diz
respeito à saúde, uma
conquista que vai ficar
para a população, porque poderá sempre ser
utilizada por ela.
“Como ex-atleta, sei
o que o esporte pode
fazer pelo desenvolvimento pessoal de
um jovem e, por isso,

Aulas e oficinas intensas
Atualmente, o mesquitense conta com
mais de 30 aulas e oficinas, que englobam tanto
o esporte quanto a cultura, de forma completamente gratuita. Tudo
que o morador precisa
é portar documento de
identificação e comvi a necessidade de
implementar
novas
atividades dentro do
setor público. O que
levou a gestão a am-

provante de residência,
podendo usufruir de todas as aulas, conforme
seu gosto e faixa etária.
Nessa, mais de 1.800
pessoas se inscreveram
para algum tipo de aula,
apenas durante o ano de
2019.
Práticas que de-

senvolvem, não só a
qualidade de vida do
mesquitense, mas que
promovem a interação
entre a comunidade.
Auxiliando os tratamentos de atenção básica no
município e estimulando o aumento de saúde
mental e física.

pliar os atendimentos
feitos dentro da Vila
Olímpica Municipal,
por exemplo, dando
à população a opor-

tunidade de praticar
atletismo,
jiu-jitsu,
taekwondo, dança do
ventre, entre outros”,
acrescenta o prefeito.

quitenses diagnosticados com algum transtorno podem recorrer
a unidade para aulas e
oficinas, além de recorrer aos 9 leitos de internação emergencial.
“Temos
estrutura
nunca vista pelo setor
público de saúde men-

tal, mas que faço questão de entregar à população. Afinal, quando
falo de saúde, falo de
unidades que possam
efetivamente ajudar o
mesquitense com as
problemáticas que ele
julga necessário”, finaliza Jorge Miranda.

Avanços em Saúde Mental
Mesmo com as atividades física e demais
setores da saúde regularizados, era preciso
investir em uma instituição que focasse no
cuidado da saúde mental. É aí que surgem
os Centros de Atenção Psicossocial – os

CAPS.
“Com 3 unidades em
funcionamento,
esse
foi um órgão que não
funcionou corretamente por muito tempo em
Mesquita. Precisei revitalizar e reformar, o
que já atendia a população, dando uma nova

cara ao CAPSi – responsável pelo cuidado
com a população infantil, para depois investir
na inauguração da unidade de porte 3”, explica Miranda.
Casa Azul - Atualmente, a Casa Azul é
uma unidade 24 horas,

capaz de atender pacientes com transtornos
mentais graves, severos
e persistentes, como
Esquizofrenia, Ansiedade Grave, Ideação e
Tentativa de suicídio.
Com uma equipe composta por 57 pessoas
profissionais, os mes-

Fux defende reavaliar pena após condenação em 2ª Instância
O ministro Luiz
Fux, que tomou posse como presidente
do STF (Supremo
Tribunal
Federal)
na quinta-feira (10),
disse em entrevista
à revista Veja que a
Corte pode retornar
a análise sobre início
de cumprimento de
pena depois da condenação em 2ª Instância.
Perguntado sobre
a mudança do entendimento do STF na
condenação em 2ª
instancia,
declarou

que a Corte não está
“em paz“ sobre o
tema. “Mais dia, menos dia, teremos um
novo encontro com
essa questão”, afirmou.
“A própria Constituição admite a prisão preventiva, que
pode durar até o último recurso, assim
como a prisão em flagrante e a prisão temporária. Ora, se essas
prisões são constitucionalmente
previstas, por que não
pode haver prisão em

segunda instância? A
jurisprudência que se
firmou o foi com baixa densidade jurídica. A Corte não está
em paz sobre esse
tema e, mais dia, menos dia, teremos um
novo encontro com
essa questão.”, afirmou à revista.
Em 7 de novembro
de 2019, o plenário
do STF (Supremo
Tribunal Federal) decidiu pela ilegalidade
da execução de penas
antes que todos os
recursos sejam exa-

minados pela Justiça.
Por 6 votos a 5, os
ministros impediram
o início do cumprimento da pena logo
depois de condenação em 2ª instância.
A decisão de 2019
modificou o entendimento que autorizava prisões após condenação por órgão
colegiado em 2ª Instância e que vigorava desde outubro de
2016.
Na ocasião, o principal
beneficiado
pela mudança foi o

ex-presidente
Luiz
Inácio Lula da Silva, preso após ter a
sentença no caso tríplex confirmada pelo
TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª
Região).
Operação
Lava Jato
O presidente do
Supremo também defendeu, na entrevista, a Operação Lava
Jato. Segundo ele,
eventuais erros formais “devem ser corrigidos pelos meca-

nismos processuais,
mas ninguém inventou nada. Há provas.
Nada justifica derrubar a operação”.
Fux também citou a
Lava Jato em seu discurso ao tomar posse
no Supremo. Ele defendeu a atuação da
operação e disse que
não medirá esforços
para o fortalecimento
do combate à corrupção, “que ainda circula de forma sombria em ambientes
pouco republicanos
em nosso país”.
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Nas mãos de traficantes

Turistas são sequestrados e torturados na Rocinha. Grupo de seis paraenses
foi confundido com milicianos por traficantes da comunidade
Reprodução - Internet

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

S

eis turistas foram sequestrados e torturados
por traficantes da Rocinha, na Zona Sul do
Rio, na madrugada de
ontem. O grupo foi
resgatado pela Polícia Militar pela manhã. Uma das vítimas
relatou que eles tinham ido a um evento de música na noite
da última sexta-feira
ontem na comunidade e acabou confundido com milicianos.
A Polícia Militar
informou que depois
de serem resgatados,
eles foram encami-

gate das vítimas foi
feito por agentes da
UPP local, que foram
acionados para checar uma denúncia de
“turistas sequestrados por criminosos
armados em um bar
na
comunidade”.
Quatro sequestrados foram resgatados por policiais
na
comunidade.
Outros dois, foram
se apresentaram a
equipes 19º BPM
(Copacabana).
“Os seis turistas
foram conduzidos
à 11ª DP (Rocinha)
para registros dos
Agentes da UPP
fatos”, a corporaAinda segundo a ção afirmou, em
Polícia Militar, o res- nota.
nhados ao Hospital
Municipal uel Couto,
na Gávea. Todos passam bem.
“Somos de Belém,
do Pará. Fomos num
pagode lá na Rocinha
e fomos confundidos
com milicianos e levaram a gente lá pra
cima da Rocinha e lá
fomos torturados. Só
não morremos graça
à intervenção da Polícia Militar, que conseguiu salvar a gente
e trazer para o hospital”, comemorou um
dos turistas, em vídeo
divulgado pela PM.

Duas vítims relatam momentos passados nas mãos dos bandidos

Justiça mantém prisão
de filho de Flordelis

O pedido de revogação da prisão preventiva
de Adriano dos Santos
Rodrigues, um dos filhos biológicos da deputada federal Flordelis
(PSD-RJ), foi negado
pela 3ª Vara Criminal de
Niterói. A parlamentar é
acusada de ser mandante
do assassinato do marido, o pastor Anderson
do Carmo, em junho de
2019, em Niterói, região
metropolitana do Rio de
Janeiro.
Preso no Complexo de
Gericinó, na zona oeste
do Rio, ele foi denunciado por ter participado
da fraude de uma carta
mudando a versão sobre
o assassinato do pastor
Anderson do Carmo, e
responde pelos crimes
de associação criminosa,
uso de documento falso
e falsidade ideológica.
Segundo a decisão da
juíza Nearis dos Santos

Fernando Frazão/Agência Brasil

Arce, “Adriano, a princípio, optou por se envolver na trama para ocultar
a verdade sobre o crime
de homicídio consumado que vitimou o pastor
Anderson, criando óbices à investigação ainda
em curso e ao trâmite
regular dos processos
criminais já iniciados
anteriormente, em face
dos réus Flávio e Lucas
(irmãos de Adriano)”.

Garantia da
instrução criminal
De acordo com a magistrada, a prisão preventiva de Adriano,
“preferencialmente em
unidade carcerária diversa dos corréus é imprescindível para a garantia
da instrução criminal, de
modo a impedir que haja
qualquer tentativa de obstrução da justiça, ao menos até findar a fase instrutória”.

Flordelis e o filho Adriano
dos Santos Rodrigues

Na mesma decisão, a
juíza também negou a
revogação da prisão de
Andrea Santos Maia, esposa do ex-policial militar Marcos Siqueira, que
esteve preso na mesma
cela que Flávio e Lucas. Segundo a denúncia, Andrea, que esta-

va autorizada a visitar
o marido, teria atuado
com Flordelis em todas
as etapas da falsificação
da carta, inclusive mediante pagamento. Ela
responde pelos crimes
de associação criminosa e uso de documento
falso.

Líder de facção criminosa roda com esposa na saída de motel
Uma operação comandada pela Polícia Civil
de Barra Mansa cumpriu
mandados de prisão e de
busca e apreensão em
vários municípios da região, incluindo Barra do
Piraí, no Sul Fluminense.
De acordo com os agentes, um dos principais
líderes de uma facção
criminosa da região foi
preso junto com a esposa após sair de um motel.
Nenhum dos dois teve o
nome divulgado.
Ao todo, 18 pessoas
foram presas. Foram 15
mandados de prisão cumpridos e outras três pes-

soas presas em flagrante
por estarem portando
armas de fogo, drogas,
material de endolação e
valores em espécie arrecadados com o tráfico de
drogas.
Ainda segundo a Polícia Civil, a quadrilha é
acusada de atuar em Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Porto Real,
Pinheiral, Barra do Piraí,
Piraí e Valença.
Além das prisões, também foram apreendidas
drogas, armas, grande
quantia em dinheiro, rádios de comunicação,
aparelhos celulares e câ-

Polícia Civil / Divulga-

Os agentes apreenderam
drogas, armas, dinheiro,
rádios de comunicação, aparelhos celulares e câmeras de
monitoramento.

meras de monitoramento.
A operação foi batizada de “Val Hala”. O
nome escolhido significa
“paraíso” para os Vikings. A referência foi feita
porque a ação desta quinta-feira é um desdobramento com “Operação
Paradise”, que prendeu

ção

108 pessoas com envolvimento nos mesmos crimes no ano passado.
Todo o material apreendido foi encaminhado
para a perícia. Os presos
foram transferidos para a
Cadeia Pública de Volta
Redonda, localizada no
bairro Roma I.

MPRJ diz que Crivella ignorou parecer
técnico sobre casa de Romário
Apontado pelo Ministério Público do Rio de
Janeiro como operador do
suposto esquema conhecido como QG da propina,
o empresário Rafael Alves
intercedeu junto ao prefeito Marcelo Crivella para
que uma casa do senador
Romário no Rio não fosse
demolida.
De acordo com parecer
técnico, parte do imóvel
localizado na Barra da
Tijuca, Zona Oeste, foi
construída em uma área
irregular. A informação foi
publicada pelo jornal O
Globo. Por isso, a Secretaria Municipal de Urbanismo defendeu a derrubada
da construção. De acordo
com os promotores, Alves
intercedeu pessoalmente
junto a Crivella e impediu
a demolição.
Os promotores descobriram que, no dia 15 de
março de 2018, Alves enviou mensagens a Crivella
sobre o tema - o aparelho
do empresário havia sido
apreendido naquele mesmo
mês. Também em março,
um laudo da Secretaria de
Urbanismo havia recomen-

dado a demolição.
“Soube agora que amanhã vão demolir a casa do
Romário. Se o senhor puder tentar segurar isso. Ele
me ligou aqui e foi nosso
companheiro. Isso destruiria a vida dele. Ele disse
que quer ir lá e regularizar
o que for necessário. E com
isso acaba essas brigas bobas e indiferenças. Somos
pessoas de bem”, disse Alves, em mensagem.
Um dia após a troca de
mensagens entre Alves e
Crivella, o jornal “O Globo” publicou um documento endossando a demolição, deixando claro
que a autorização para a
demolição já havia sido
publicada no Diário Oficial.
Segundo o laudo, “parte
da edificação destinada à
edícula não é legalizável,
tendo em vista que está
sendo executada fora do
limite do lote em questão,
em área pública destinada ao recuo, caso em que
é previsto o desmonte ou
demolição (...), por usurpação ou invasão de bem
público”.

Corpo é achado carbonizado
dentro de carro

Um corpo foi encontrado carbonizado dentro de
carro na última quinta-feira, no Parque São José, em
Belford Roxo. De acordo
com as informações, a vítima foi identificada como
Fabrício. Moradores da

região registraram o veículo em chamas.
A polícia foi acionado
ao local. O caso será investigado pela Polícia Civil. A motivação e autoria
do crime ainda são desconhecidas.

Homem vai em cana acusado de roubo
Um homem foi preso
na última quinta-feira, em
Queimados, acusado de
roubo. A prisão foi feita
por Policiais Civis da 64ª
DP (São João de Meriti).
Segundo os agentes, ele
foi encontrado em um sí-

tio para recuperação de
dependentes
químicos.
Contra ele havia dois
mandados de prisão expedidos pela Justiça do Espírito Santo. A ocorrência
foi encaminhada à Delegacia para registro.
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A seleção
rubro-negra de
todos os tempos

Flamengo

Borussia Dortmund / Divulgação

O ex-camisa 7 do Fla está sempre
ligado no que acontece no Ninho do
Urubu

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

R

einier é um dos
nomes mais falados quando é feita
a referência das categorias de base do Flamengo.
O jovem de 18 anos foi a
última grande revelação
do clube. Tanto sucesso
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fez com que o jogador
fosse vendido ao Real
Madrid. Para a temporada de 20/21, o atleta foi
emprestado ao Borussia
Dortmund, da Alemanha.
Reinier subiu para o profissional na temporada em
que o Fla encantou o mundo do futebol e enfileirou

Reinier elege o timaço
com Zico e Gabigol

títulos. Com isso, o jogador foi campeão da Libertadores e do Campeonato
Brasileiro.
Em entrevista ao canal
‘De Sola’ no Youtube,
do Alê Oliveira, Reinier
montou a Seleção dos melhores do Flamengo de todos os tempos. O Garoto

do Ninho tentou fugir da
missão, mas acabou citando alguns jogadores
presentes na sua SeleFla. “Diego Alves, Rafinha, Pablo Mari, Rodrigo
Caio, Filipe Luís, Junior,
Gerson, Adílio, Zico, Gabigol e Bruno Henrique”.
Além disso, o jogador

disse que ficaria na reserva como o “12º jogador.”
Além disso, Reinier
fez questão de citar Everton Ribeiro como o melhor jogador do futebol
brasileiro da atualidade.
Mesmo de longe, o atleta mostra estar atento
aos jogos do Rubro-Ne-

gro. Recentemente, ele
fez uma publicação para
parabenizar o ‘Miteiro’
do golaço feito contra o
Bahia: “Obrigado, Miteiro, por fazer magia ou
algo do tipo“, escreveu.
O camisa 7 do Fla inclusive respondeu: “Estamos
juntos, cria“.

Fluminense negocia Marcelo Pitaluga com o Liverpool
Lucas Merçon / Flu

O Fluminense e o Liverpool acertaram as
bases contratuais para a
venda de Marcelo Pitaluga. Na negociação, o
Tricolor manteve 25%
dos direitos econômicos
do jogador, que possui
passaporte europeu.
“O atleta ainda passa
por um processo de maturação e seria utilizado
em médio prazo. O clube conta com Muriel,
Marcos Felipe e João
Lopes, além do Pedro

Rangel, muito elogiado
pela preparação de goleiros. Seguimos com
um percentual, além do
mecanismo de solidariedade”, explica Paulo
Angioni, diretor executivo de futebol.
Na manhã de sábado
(12), Pitaluga se despediu dos companheiros durante o treino e a
tarde viajou para a Inglaterra, onde fará exames médicos e assinará
contrato. Cria da base

do Fluminense, o atleta
de 17 anos, nascido em
Niterói, treinou entre
os profissionais desde o
ano passado, mas seguia
jogando pelas divisões
de base.
“Sou muito grato ao
Fluminense. Foram 10
anos no clube, desde
o futsal, passando por
Xerém, até chegar ao
profissional.
Sempre
fui muito bem tratado e
tive toda a assistência
necessária para o meu

desenvolvimento, tanto
pessoal, quanto como
atleta. Essa oportunidade que surgiu será muito
importante pra mim. Era
uma oportunidade única, principalmente por
ter passaporte europeu”,
conta Marcelo Pitaluga.
Convocado para a
Seleção Brasileira em
diversas oportunidades,
Marcelo foi campeão do
Mundial Sub-17 no ano
passado, no torneio realizado no Brasil.

Goleiro se despediu do clube no sábado (12) e partiu rumo à
Europa

Sub-20 do Vasco engata terceira vitória na Taça Guanabara
Alexandre Vidal

sábado (19), às 10h, no Estádio Caio Martins.
O jogo - O Vasco chegou pela primeira vez aos
6 minutos, com uma tabela
entre Arthur e MT em que
a bola saiu para escanteio.
Mas foi aos 20 que a equipe abriu o placar, depois
de João receber livre e cruzar para MT mandar para
o fundo da rede: 1 a 0. Aos
Time volta a brilhar em campo sob
29, o Vasco teve mais uma
nova direção após início irregular
boa chance para ampliar.
Laranjeira abriu para MT,
Os Meninos da Colina o Bangu por 3 a 0 no Está- cados por MT, Laranjeira que chutou forte e obrigou
venceram mais uma na dio de Moça Bonita, pela e Marcos Dias. O próximo o goleiro a fazer uma bela
Taça Guanabara! No sába- terceira rodada da compe- compromisso será o clás- defesa. No rebote, Caio
do (12), o Vasco derrotou tição. Os gols foram mar- sico contra o Botafogo, no tentou novamente, mas o
adversário conseguiu afas-

tar. Aos 36, foi a vez de Vitor acertar uma cabeçada
no travessão após cobrança de escanteio de João. Já
nos acréscimos, depois de
uma troca de passes entre
MT e João, a bola sobrou
para Saulo fazer um cruzamento perigoso, que acabou saindo pela lateral.
A segunda etapa começou truncada. Aos 20
minutos, Gaia brigava
pela bola quando o adversário dominou com
a mão. Caio Lopes fez
uma cobrança perigosa, mas não converteu.
Aos 24, mais uma falta para o Cruzmaltino.

Desta vez, Laranjeira
conferiu com um chute
forte no canto esquerdo do goleiro: 2 a 0. O
time continuou buscando o resultado, e aos 27
construiu mais uma boa
chance com Caio, que
correu livre no meio e
tentou um belo chute,
obrigando o adversário
a fazer a defesa. Mas foi
aos 41 que a bola entrou
novamente. Caio correu
livre no meio mais uma
vez, para dar uma bela
assistência a Marcos Dias,
que fez o terceiro da vitória
cruzmaltina e seu primeiro
gol desde que chegou.

