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7

As famílias beneficiadas pelo programa começaram a receber no sábado os cartões com o auxílio emergencial de até R$ 300. 
Na quadra da escola de samba Beija-Flor, em Nilópolis, o governador Cláudio Castro e o presidente da Assembleia Legislativa do 
RJ (Alerj), André Ceciliano, entregaram o benefício a moradora Edileia Figueiredo e depois soltaram a voz ao lado do intérprete 
Neguinho da Beija-Flor. 

3

Traficante morre
em confronto e 
facção ordena 
terror no AM
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REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS

Jovem é friamente executado 
a tiros em Nova Iguaçu

covarde!
Nas redes sociais, moradores e amigos dizem que Matheus era tranquilo e querido 

por todos. Delegacia de Homicídios da Baixada (DHBF) investiga as causas.

Governador entrega cartões 
do SuperaRJ em Nilópolis 

MARCIA FOLETTO 

Transbaixada pode sair do papel 

O mega projeto de rodovia tem a 
ambição de ligar os municípios de 

Duque de Caxias, São João de Meriti, 
Belford Roxo, Mesquita e Nilópolis. 
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Sobrevivente 
de prédio que

desabou segue
em estado grave
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REPRODUÇÃO
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DIVULGAÇÃO/RODOLFFO MAGALHÃES

Iza celebra suas origens em ‘Gueto’

A “Garota Hora H” da semana é a nossa 
belíssima Taiane Venâncio, de 21 aninhos 
apenas. A gata é apaixonada por fotogra-
fia e é modelo dos sonhos dos Stúdios Ro-
gério de Paula. Taiane já participou de 5 
desfiles de passarela, é maquiadora e es-
tudante de estética e cosmético. Uau! Para 
acompanhar mais sobre a vida da modelo, 
ela compartilha bons momentos no Insta-
gram @taianee_venancio. 

Taiane Venâncio

Música é aperitivo 
para segundo álbum 

da cantora carioca, que 
sai ainda em 2021

“Fecha a rua lá no 
gueto, vai ter sam-
ba lá no gueto, joga 

bola lá no gueto, ela é cria 
lá do gueto”. Os versos da 
música ‘Gueto’, lançado 
ontem por Iza, é o retor-
no da cantora às origens 
sedimentadas no bairro 
Olaria, na Zona Norte do 
Rio. A artista resgata me-
mórias da infância na pri-
meira faixa do segundo 
álbum dela, com previsão 
de lançamento para este 
ano.

Em entrevista ao G1, 
Iza conta que a ideia para 
a letra surgiu do momento 
de conquistas. “Partiu de 
um orgulho muito grande 
que eu comecei a sentir 

vendo todas as coisas que 
eu estava conquistando. 
Não tinha como celebrar 
as coisas que estavam 
acontecendo e o lugar 
para onde eu estava indo, 
sem lembrar do lugar de 
onde eu vim.”

Exemplo de mupher 
bem-sucedida 

Iza também pretende 
com a obra inspirar quem 
ainda está no “gueto”, 
com o seu exemplo de 
mulher bem-sucedida. 
“Quero que as pessoas se 
sintam orgulhosas de se-
rem quem são”, afirma a 
cantora, eleita como uma 
das líderes da nova gera-
ção pela revista america-

na ‘Time’.
Iza diz que a indicação 

da revista foi uma surpre-
sa e serve como combus-
tível para seguir fazendo 
música. “Minha cabeça 
explodiu, nunca imagi-

nei que uma revista como 
essa pudesse me reconhe-
cer nesse momento da 
minha carreira, principal-
mente agora que a gente 
está sofrendo tanto, está 
tão inseguro”.

O lançamento da músi-
ca sinaliza o começo dos 
trabalhos do tão aguardado 
segundo álbum da cantora, 
que não vai ser focado em 
um único gênero. “Dona 
de Mim”, disco de estreia 
de 2018, já vinha com 
essa tendência de misturar 
ritmos, movimento que a 
cantora optou por seguir 
agora. Ela define “Gueto” 
como “a pontinha do ice-

berg”.
“Tem sido muito baca-

na. Eu e meus parceiros 
crescemos e amadurece-
mos musicalmente falan-
do, então está sendo muito 
proveitoso e divertido des-
cobrir esse processo novo.”

O clipe dirigido por 
Felipe Sassi, parceiro de 
longa data de Iza, tem um 
elemento ainda mais es-
pecial: a participação de 

Dona Isabel, mãe da can-
tora. Ela aparece olhando 
para o Cristo, rezando, de 
costas para a filha que faz 
uma performance. A cena 
acontece, de fato, na vida 
real desde o começo de sua 
carreira.

“É assim que a minha 
mãe me assiste. Ela coloca 
para gravar e vai debulhan-
do o terço todinho enquan-
to eu estou na TV. Só quan-

do acaba, é que ela para de 
rezar para assistir como 
que foi.”

“Não vou a lugar ne-
nhum sem a minha fé, 
sem Deus, e te digo com 
certeza, se não fosse pela 
vontade de Deus não esta-
ria aqui. É uma forma de 
agradecer a Deus por todas 
as orações que foram aten-
didas, porque minha mãe 
rezou viu?”

ÁLBUM AGUARDADO 

Tem vereador inflando o ego, apostando com os 
dedos cruzados que está ganhando pontos com o elei-
torado na área da saúde. É que em seu reduto eleito-
ral, ele tem sido bastante requisitado pelos moradores 
como ponte para conseguir uma consulta ou exame 
médico. Com o muro de dificuldades erguido pela 

pandemia, muita gente acaba buscando atalhos para 
ter acesso a um especialista. E o caminho mais curto 
é o parlamentar. Um fonte revelou ao Sombra que o 
tal vereador não tem mais sossego: dia sim e outro 
também, tem sempre alguém na porta de casa ou do  
Legislativo ‘salvador da Pátria’. 

Ponte para a saúde 

O SOMBRA ENVIE SUA 
DENÚNCIA OU ELOGIO!

horahmunicipios@gmail.com

Uma conhecida figura 
na Baixada Fluminense 
assinou sua sentença de 
morte política depois de 
trair a confiança de ami-
go influente no meio. Nos 
bastidores, comenta-se 
que ele recebeu todo tipo 
de apoio possível, princi-

palmente financeiro, para 
se reerguer, e acabou tro-
peçando feio. De amigo 
fiel, se transformou em 
desafeto e ingrato. E não 
satisfeito anda fazendo 
campanha criminosa con-
tra quem lhe estendeu a 
mão. Que coisa feia, hein?

De amigo a desafeto 
Está causando estra-

nheza o comportamento 
de um político que ga-
nhava dinheiro em es-
quemas criminosos, e 
agora ficou pianinho. Há 
quem afirme que ele teria 
sido intimado por um ór-
gão de segurança pública 

a se manter na linha para 
não cair nas garras da 
Justiça. O Sombra apu-
rou de uma fonte que o 
moçon chegou a ser alvo 
de busca e apreensão 
numa investigação so-
bre grupo criminoso que 
atua na Baixada. 

Mudança repentina

No single ‘Gueto’, Iza quis recriar sua história em Olaria, na Zona Norte do RIo 

INTERESSADAS EM PARTICIPAR DA COLUNA, 
ENTREM EM CONTATO:       (21) 99642-6986
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INFRAESTRUTURA 

A Transbaixada, que 
deve ligar os muni-
cípios de Duque de 

Caxias, São João de Meri-
ti, Belford Roxo, Mesquita 
e Nilópolis, é um antigo 
projeto que repousa em 
promessas. Mas agora é 
parte dos planos do gover-
nador Cláudio Castro, que 
pretende levar adiante a 
construção da rodovia. 

Segundo o governador, 
a ligação entre os muni-
cípios por onde a Trans-
baixada deve passar pro-
mete reativar a economia 
na região, muito atingida 
durante o período da pan-
demia, atraindo empresas. 
Dessa forma, a construção 
poderia gerar novos em-
pregos para a população.

“Lançamos em janeiro 
deste ano o Facilita Rio, 
programa de concessões 
de serviços e ativos esta-

duais que serão assumidos 
pela iniciativa privada nos 
próximos anos. Entre os 
projetos está a Transbai-

xada, que vai beneficiar 
os moradores de Duque de 
Caxias, São João de Meri-
ti, Belford Roxo, Mesquita 

e Nilópolis. Mais do que 
melhorar o tráfego de ve-
ículos e garantir a quali-
dade de vida da população 

que se desloca entre esses 
municípios, a Transbai-
xada vai contribuir para o 
desenvolvimento econô-
mico da região, atraindo, 
inclusive, novas empre-
sas“, disse o governador.

Na semana passada, o 
governador também pro-
meteu destinar R$ 7 bi-
lhões em obras de infra-
estrutura no estado nos 
próximos dois anos, sendo 
que parte dos recursos será 
utilizado em rodovias.

Projeto antigo
A Transbaixada foi ide-

alizada ainda no governo 
Sérgio Cabral. Anunciada 
em 2011 com prazo para 
entrega em 2013, a rodovia 
teve o prazo de construção 
adiado e acabou sendo dei-
xada de lado após as denún-
cias de corrupção da gestão.

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

Cláudio Castro pretende seguir 
com as obras da Transbaixada

REPRODUÇÃO/ANTIGO PROJETO DA TRANSBAIXADA

Projeto que promete reativar a economia na região é parte dos planos do governador

Ligação entre os municípios por onde a Transbaixada deve passar promete reativar a economia na região

O projeto inicial previa 
uma ligação entre a Rodo-
via Washington Luís, a Via 
Dutra e a Via Light, com 
as pistas sendo construídas 
nas margens do Rio Sara-
puí. Na Via Light, seriam 
feitas duas integrações 

com a Avenida Brasil. A 
primeira, prosseguindo às 
margens do Sarapuí por 
dentro do Parque Muni-
cipal Natural do Gericinó 
até Bangu, e a segunda 
com o prolongamento da 
própria Via Light de An-

chieta, onde a mesma ter-
mina atualmente, até Gua-
dalupe.

Essa última extensão, 
viabilizaria a criação de 
uma linha de BRT e desafo-
garia o trânsito da Rodovia 
Presidente Dutra, permitin-

do uma nova ligação dire-
ta entre os municípios de 
Nova Iguaçu, Mesquita, Ni-
lópolis e São João de Meriti 
com a Avenida Brasil.

Além das obras de cons-
trução das pistas, seriam 
construídas também pon-

tes e viadutos para inte-
gração com algumas das 
principais vias que cor-
tam a Baixada, como a 
Avenida Automóvel Clu-
be e a Rua da Matriz, em 
São João de Meriti, assim 
como ciclovias nas duas 

margens, e praças e espa-
ços de lazer. Ao todo, para 
a construção, seriam desa-
propriadas cerca de cinco 
mil residências, cujas fa-
mílias seriam realocadas 
em unidades do Programa 
“Minha casa, minha vida”.

LIGAÇÃO ENTRE TRÊS RODOVIAS 

Cláudio Castro e André Ceciliano entregam o cartão a Edileia Figueiredo

Durante a entrega de 
cartões as famílias bene-
ficiadas pelo programa 
SuperaRJ na quadra da 
escola de samba Bei-
ja-Flor de Nilópolis, o 
governador anunciou a 
antecipação dos salá-
rios de maio de 468.976 
servidores ativos, inati-
vos e pensionistas para 
a próxima quinta-feira, 
sétimo dia útil. O valor 
líquido da folha é de R$ 

1,87 bilhão. 
“Esta é a sétima vez 

que antecipamos os sa-
lários. É um reconheci-
mento à dedicação e em-
penho do funcionalismo 
público estadual. É nos-
so compromisso buscar 
sempre meios para ga-
rantir o pagamento dos 
servidores em dia”, afir-
mou Castro.

Na Beija-Flor, além da 
distribuição dos cartões, 

uma ação social foi re-
alizada com as equipes 
das secretarias de Tra-
balho e Renda e de De-
senvolvimento Social 
e Direitos Humanos, 
além dos órgãos como 
Fundação Leão XIII, 
Detran e Procon. 

Moradora de Nilópo-
lis, Edileia Figueiredo, 
de 49 anos, recebeu das 
mãos do governador o 
cartão com o auxílio de 

R$ 300. Mãe de dois fi-
lhos, a cabeleireira pre-

cisou fechar, no ano pas-
sado, o salão que abriu 

em 2014, até então sua 
principal fonte de renda.

ENTREGAS DO CARTÃO SUPERA RIO 

Dia Nacional do Teste do Pezinho 
destaca benefícios do exame

A sanção do Projeto 
de Lei n° 5043/2020, que 
amplia o número de doen-
ças detectáveis pelo teste 
do pezinho, ocorrida no 
último dia 26 de maio, 
representa um benefício 
para a população brasilei-
ra, na avaliação do presi-
dente do Departamento 
Científico de Genética da 
Sociedade Brasileira de 
Pediatria (SBP), Salmo 
Raskin. 

Em entrevista à Agên-
cia Brasil, o pediatra espe-
cializado em genética mé-
dica afirmou que o teste 
do pezinho em si mesmo 
já é um benefício para as 
famílias, porque permite 

que todo brasileiro, in-
dependentemente de sua 
condição financeira, possa 
ser testado ao nascimen-
to para seis doenças que 
têm, em comum, a pecu-
liaridade de, se não forem 
detectadas precocemente 
e tratadas, a pessoa ter um 
problema sério de saúde, 
não ter uma vida normal 
e até morrer. Ontem foi  
comemorado no Brasil o 
Dia Nacional do Teste do 
Pezinho.

A nova lei entra em vi-
gor daqui a um ano, tem-
po necessário para que 
os centros que fazem o 
atual diagnóstico do teste 
do pezinho possam se ca-

pacitar e adaptar do pon-
to de vista técnico, para 
sair de seis doenças para 
um grupo de 14 doenças 
que envolvem cerca de 
53 enfermidades, todas 

consideradas doenças ra-
ras. A doença menos rara 
afeta um em cada 10 mil 
nascidos, indicou Salmo 
Raskin. 

Fonte: Agência Brasil 

Lei n° 5043/2020 amplia o número 
de doenças detectáveis pelo teste 

EDILSON RODRIGUES/AGÊNCIA SENADO

Depois de dois adiamen-
tos, o Banco Central (BC) 
confirmou que, a partir de 
hoje, começará a funcionar 
o registro centralizado das 
receitas de lojistas com as 
vendas realizadas por cartão.

Segundo a instituição fi-
nanceira, a medida deve 
beneficiar principalmente 
micro e pequenas empresas, 
que poderão ter acesso a cré-
ditos com juros mais baixos 
ao oferecerem parte do que 
têm a receber aos bancos.

Em nota, o BC informou 
que a medida aumentará a 
concorrência entre as insti-
tuições financeiras, permi-
tindo a redução do spread 
bancário – diferença entre 

as taxas pagas pelas insti-
tuições para captarem re-
cursos e as taxas cobradas 
dos clientes. Os recebíveis 
valem tanto para as vendas 
com cartão de crédito e de 
débito. Como as empresas 
credenciadoras vão registrar 
essas transações, os comer-
ciantes poderão conseguir 
empréstimos ao oferecer os 
recebíveis para cobrir even-
tuais inadimplências ou até 
revender as receitas que têm 
direito a receber nas vendas 
com maquininhas.

Atualmente, existem três 
empresas autorizadas a atuar 
como credenciadoras de re-
cebíveis no país: CIP, Cerc 
e Tag. 

Lojista poderá registrar 
recebíveis de cartão a 
partir desta segunda
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Líder da Revolta da Chibata 
entra no currículo escolar 

A trajetória do ma-
rinheiro João Cândido 
Felisberto, o “Almi-
rante Negro”, líder da 
Revolta da Chibata, 
será integrado à grade 
curricular das escolas 
públicas e privadas do 
Rio de Janeiro. Projeto 
de lei nesse sentido, de 
autoria dos deputados 
Waldeck Carneiro e 
André Ceciliano, am-
bos do PT, foi aprova-
do em discussão única 
pela Assembleia Le-
gislativa do Estado do 
Rio de Janeiro (Alerj), 
nesta semana.

A medida (PL 
3.863/21) prevê que 
as atividades sejam 
desenvolvidas em ob-
servância ao projeto 
político-pedagógico 
das escolas, por meio 
de ações transdiscipli-
nares, assegurando a 
autonomia das unida-

des escolares. A Re-
volta da Chibata foi 
um motim naval no 
Rio de Janeiro, no ano 
de 1910, contra o uso 
de chibatadas por ofi-
ciais brancos ao punir 
marinheiros negros e 
mulatos. 

João Cândido Felis-
berto foi declarado he-
rói do Estado do Rio 
de Janeiro pela Lei 
8.623/19. O texto ain-
da aponta que, no Mês 
da Consciência Negra 
(Novembro), as esco-
las deverão promover 
atividades relaciona-
das à Revolta da Chi-
bata em parcerias com 
órgãos públicos e mo-
vimentos culturais da 
sociedade civil. Todas 
as atividades previstas 
pela medida serão cus-
teadas com recursos 
do Fundo Estadual da 
Cultura. 

Para celebrar a Semana do Meio Ambiente, o Bondinho Pão 
de Açúcar preparou uma série de vídeos sobre ações sustentá-
veis que vão estar disponíveis até 8 de junho nas redes sociais 

oficiais do parque. 

O proprietário do prédio que desabou na Zona Oeste do Rio e 
deixou dois mortos, disse à polícia que a construção era irregular 
e revelou que vidro de janela estourou 15 dias antes, sem motivo 
aparente. 

A Assembleia Legis-
lativa do Estado do RJ 
(Alerj) instalou a CPI 
que vai apurar casos de 
crianças desaparecidas 
no estado. O colegiado 
vai trabalhar com três 
vertentes para traçar 
metas de apuração e in-
vestigação.

 Uma delas é ouvir 
instituições, além de 
entidades que já deve-
riam estar cumprindo 
leis existentes; apurar 
como está o funcio-
namento de órgãos 
como Delegacia de 
Descoberta de Para-
deiros (DDPA).

DESAPARECIDOS 

VERTENTES

Foram eleitos o 
deputado Alexandre 
Knoploch (PSL) para 
presidente, a depu-
tada Renata Souza 
(Psol) como vice-pre-
sidente, e o deputa-
do Danniel Librelon 
(REP) será o relator 
do colegiado.

Para Librelon, a CPI deve focar na 
falta de dados oficiais. “Infelizmente, 
não contamos com um sistema que 
tenha informações claras do quanti-
tativo dessas crianças que sumiram”, 
destacou.

OS ELEITOS 

FALTA DE DADOS 

EDITORIAL

Os integrantes ainda destacaram a 
importância da implementação de um 
banco de dados que contenham os re-
gistros dos desaparecidos para auxiliar 
e melhorar os processos investigató-
rios.

BANCO DE DADOS

De um lado, um idea-
lista que luta para incluir 
jovens no esporte. Do 
outro, um agente de se-
gurança. Duas gerações, 
o mesmo propósito: po-
líticas públicas voltadas 
para as duas áreas. Essa 
foi a pauta principal do 
encontro entre o mem-
bro do PTC de Nova 

Iguaçu Jefferson ‘Já’ Ju-
venal Batista e o policial 
militar Hugo Jr., na últi-
ma quarta-feira. 

Hugo entende que 
o governo municipal 
“precisa investir me-
lhor em políticas pú-
blicas voltadas para a 
interação dos jovens e 
às forças de seguran-

ça”, disse. Jefferson 
segue na mesma dire-
ção afirmando que “as 
ações podem aproximar 
os jovens da polícia e 
desmistificar a imagem 
negativa da instituição. 
“Hugo elogiou meu 
projeto de inclusão de 
jovens no esporte”, afir-
mou. 

Duas gerações e o mesmo ideal 

CUIDANDO DOS ANIMAIS

ANTONIO CARLOS

horahmunicipios@gmail.com

Ação social para animais em situação de 
rua acontece na próxima segunda-feira

São João de Meriti promove o Dia P

Evento, que será iti-
nerante, acontece-
rá na próxima se-

gunda-feira, na Praça da 
Prefeitura “P” de Promo-
ção, Proteção, Prevenção 
e, claro, de Pet, que se re-
fere ao animal de estima-
ção. Esses são os motivos 
que levaram a ação social 
para cães em situação de 
rua.

O evento, criado pela 
Superintendência Muni-
cipal de Proteção e Bem-
-Estar Animal, acontece-

rá em tendas na Praça dos 
Três Poderes, em frente à 
Prefeitura, das 10h às 16h. 
O ato de higiene e cuida-
dos para os animais em 
situação de rua é funda-
mental para diminuir a 
proliferação de microrga-
nismos visando prevenir 
o surgimento de doenças, 
que acometem até mesmo 
o homem. 

Disseminadores 
de doenças 

Sabe-se que pulgas e 
carrapatos são dissemi-
nadores de doenças e são, 
com frequência, encon-
trados em animais não 

domiciliados. 
“O Dia P é de gran-

de importância dentro 
da Superintendência de 
Promoção e Bem-Estar 
Animal por atender os 
cães que vivem na maio-
ria das vezes em locais 
inadequados de higiene. 
E uma coisa interessante 
é que nós vamos incluir 
na ação social os pro-
tetores destes animais, 
que muitas vezes tam-
bém vivem em situação 
de rua. Vai ser um ato de 
amor e prevenção”, con-
ta a superintendente Lu-
ciene Maria dos Santos, 
idealizadora do projeto.  

DIVULGAÇÃO/PMSJM

DIVULGAÇÃO 

ISRAEL - O primeiro-
-ministro Benjamin Ne-
tanyahu, que está há 12 
anos poder, se concentra 
em minar a coalizão de 
oito partidos para formar 
o novo governo de Isra-
el, atacando pelas beira-
das. Ele foca na deserção 
de quatro deputados do 
Yamina e do Nova Es-
perança, que se mostra-

ram mais vulneráveis ao 
amálgama de legendas 
de ideologias divergen-
tes, formado com apenas 
um objetivo: tirá-lo do 
poder.

O premiê e seu parti-
do, o Likud, jogam pe-
sado para bombardear a 
aliança costurada pelo 
centrista Yair Lapid, do 
Yesh Atid. Os deputados 

mais reticentes ao acordo 
para o chamado gover-
no de mudança têm sido 
alvo de manifestações de 
correligionários de direi-
ta e ultradireita na porta 
de suas casas. Seus filhos 
são assediados na escola.

A intensa campanha 
de persuasão inclui tam-
bém pressão sobre os ra-
binos e amigos próximos 

dos parlamentares que 
entraram a contragosto 
na aliança. Netanyahu 
instiga o sentimento de 
traição entre ultranacio-
nalistas, que passaram a 
queimar fotos de Naftali 
Bennett, o futuro premiê 
israelense nos dois pri-
meiros anos do mandato.

A tática visa a implo-
dir o partido ultranacio-

nalista religioso Yamina, 
de Bennett, que tem seis 
assentos no Parlamento, 
apelando às crenças ideo-
lógicas de seus integran-
tes. De tão pressionado, 
o deputado Nir Orbach 
passou a bloquear as li-
gações de Netanyahu, 
segundo o “Times of Is-
rael”.

Não é difícil imaginar 

a persistência de Bibi, 
como é conhecido em 
Israel, para alcançar seu 
objetivo. Se para conse-
guir milhares de doses 
e fazer de Israel líder na 
vacinação, telefonava de 
madrugada para o execu-
tivo da Pfizer, sua moti-
vação para permanecer 
premiê ainda é mais pre-
mente.

M
UN

DO

Netanyahu joga pesado contra coalizão quer para tirá-lo do poder

O mutirão da prefei-
tura contará com vete-
rinários, auxiliares e es-
tagiários de veterinária, 
além de colaboradores e 
protetores de animais vo-
luntários. Os bichinhos 

receberão higienização, 
banho, limpeza de ouvi-
do, retirada de carrapatos 
e pulgas, tratamento de 
sarna, vermifugação, cor-
te de unhas e aplicação de 
vacina antirrábica. Have-

rá, ainda, uma campanha 
de adoção de animais e 
distribuição de panfletos 
informativos sobre ado-
ção  responsável,  raiva e 
combate aos maus tratos 
para com os pets. Cada 

cuidador receberá um 
Kit de higiene contendo 
shampoo, condicionador 
e álcool em gel.  

Depois deste primeiro 
evento, o Dia P se torna-
rá uma ação itinerante, 

percorrendo os bairros do 
município.

SERVIÇO
Dia P - cuidando dos 

animais em situação de rua
Quando: 7 de junho, 

das 10h às 16h
Onde: Praça dos Três 

Poderes - Av. Presidente 
Lincoln, nº 899, Jardim 
Meriti - São João de Me-
riti (em frente a prefeitu-
ra).

CAMPANHA DE ADOÇÃO DE ANIMAIS E DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS INFORMATIVOS 
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DIVULGAÇÃO

Seleção está insatisfeita com 
a Copa América e cobra da CBF

COPA AMÉRICA

Jogadores se reuniram num primeiro momento com Tite

Tite afirmou que haverá um posicionamento formal de membros da seleção na próxima semana

Em entrevista coletiva 
concedida no último 
dia 3, em Porto Ale-

gre, o técnico Tite se recu-
sou a confirmar que a sele-
ção brasileira jogará a Copa 
América dentro do próprio 
país. Isso aconteceu porque 
há um movimento de insa-
tisfação dentro do elenco 
que põe em dúvida a partici-
pação da equipe.

Tite afirmou que haverá 
um posicionamento formal 
de membros da seleção 
logo que acabar a rodada 
dupla de Eliminatórias da 
Copa do Mundo do Qatar, 
na próxima terça-feira (8). 
Segundo algumas fontes, 
esse desagrado por parte 
dos jogadores tem várias 
raízes e já há consequên-
cias reais, que é o silêncio 
do elenco. Havia cinco en-
trevistas coletivas de joga-
dores programadas para a 
última semana e nenhuma 
foi realizada após a confir-
mação de que o Brasil será 
sede da Copa América.

Os jogadores se reuniram 
num primeiro momento 
com Tite e o coordenador 

da seleção, Juninho Paulis-
ta. Depois, solicitaram uma 
agenda com o presidente da 
CBF, Rogério Caboclo, que 
viajou do Rio de Janeiro a 
Teresópolis só para isso. O 
encontro foi realizado no 
último dia 2, na Granja Co-
mary, e uma das principais 
pautas foi a falta de diálogo 
da entidade com o grupo, 
já que a decisão de sediar a 
Copa América tornou a se-
leção e a própria CBF alvos 
de fortes críticas nos últi-
mos dias. Houve questiona-
mentos se não era possível 
mudar outra vez a sede.

Também existe o contex-
to da saúde, especialmen-
te após a chegada a Porto 
Alegre. Há relatos de que 
a circulação de pessoas no 
hotel onde a delegação está 
hospedada saltou aos olhos. 
Entra nesta conta, por fim, 
a comunicação de líderes 
da seleção com jogadores 
estrangeiros que também 
disputariam a Copa Amé-
rica, mas externaram insa-
tisfação por causa do cená-
rio delicado da pandemia 
no Brasil. Aguero, hoje no 
Barcelona, foi um dos jo-
gadores que se posicionou, 
assim como o técnico da se-

leção argentina, Lionel Sca-
loni, que definiu a situação 
como “alarmante”.

Há nos bastidores a sen-
sação de algumas pessoas 
próximas a atletas que o mo-
vimento de insatisfação em 
relação à Copa América não 
é exclusividade da seleção 
brasileira e uma grande ação 
organizada pode ser desen-
cadeada desse desagrado. 
Nos bastidores da CBF a in-
dicação é que trata-se de um 
problema grande e difícil 

de contornar. Em entrevista 
coletiva, Tite não esclareceu 
a posição interna, tampouco 
diminuiu a importância do 
gesto que virá.

“Nós temos a nossa po-
sição firme e clara já deter-
minada, mas no momento 
oportuno ela será externa-
da” e “a opinião está muito 
clara, muito limpa, muito 
clean, e foi externada em 
conversa pessoal com pre-
sidente e comissão técnica 
(...) no término dessa data 

Fifa as situações vão ficar 
claras. Tu tem o meu com-
promisso” foram algumas 
de suas frases.

Depois de um pedido da 
Conmebol, a CBF recorreu 
ao presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) e o Brasil foi 
anunciado na última sema-
na como o novo anfitrião da 
Copa América, em razão de 
problemas sanitários e po-
líticos envolvendo as sedes 
originais do torneio, Argen-
tina e Colômbia. A discus-

são não envolveu a parte 
técnica da seleção — joga-
dores e comissão.

A mudança de sede da 
Copa América gerou uma 
série de críticas, seja den-
tro da comunidade do fu-
tebol sul-americano, como 
de personalidades públicas 
brasileiras. Nos últimos 
dias, a Conmebol anunciou 
que Brasília, Cuiabá, Goiâ-
nia e Rio de Janeiro serão as 
novas sedes do torneio, que 
começa em 13 de junho. 

ASSESSORIA 
DE IMPRENSA

Rodinei se reapresenta ao Fla
Michael se reapresenta 

com um dia de atraso e é 
multado pelo Flamengo

O Flamengo anunciou 
nesta semana que multou 
o atacante Michael. O 
jogador faltou ao treino 
do último dia 2, quando 
estava marcada a reapre-
sentação da equipe após 
dois dias de folga. Ele 
voltou às atividades na 
quinta (3) e foi reintegra-
do ao elenco.

Michael comunicou 

ao Flamengo que havia 
perdido o voo que o le-
varia de volta ao Rio de 
Janeiro, após dois dias de 
folga. Por este motivo, 
perdeu o treino da quar-
ta-feira.

Este é o segundo caso 
de multa a um jogador na 
temporada. Antes, o Fla-
mengo já havia multado 
Léo Pereira por faltar a 
um treino.

Na ocasião, o zaguei-
ro foi flagrado em uma 

festa numa comunidade 
da zona oeste do Rio de 
Janeiro e não treinou no 
dia seguinte. Ele também 
foi reintegrado ao grupo 
após a punição.

Michael se recuperou 
recentemente de uma le-
são na coxa. O Flamen-
go não joga neste fim de 
semana pelo Brasileirão. 
A equipe se prepara para 
voltar a campo no dia 10 
de julho, contra o Coriti-
ba, pela Copa do Brasil.Atacante já está reintegrado normalmente ao elenco

DIVULGAÇÃO

Treinador Fernando Diniz tem força interna em 
negociação por retorno do meia Ganso ao Santos
A negociação entre 

Santos e Fluminense pelo 
retorno de Ganso ainda 
está longe de ter um fim. 
O Peixe tem receio de re-
patriar o meia devido a 
forte rejeição por parte da 
torcida, mas isso pode ser 
superado por pedido do 
técnico Fernando Diniz, 
que insiste pela contrata-
ção do jogador.

A negociação segue em 
andamento, mas o Peixe 
e o Flu ainda não chega-
ram a um denominador 
em comum pela liberação 
do atleta. Enquanto isso, 
Diniz faz força nos basti-
dores pelo “sim” da dire-
toria. O treinador crê que 
Ganso viria para agregar e 
solucionar o problema do 

meio-campo, que mostra 
deficiência há alguns jo-
gos.

Inicialmente, o clube 
carioca gostaria de ceder 
Ganso até 2023, fim de 
seu contrato. Em contra-
partida, o Alvinegro exige 
tê-lo apenas até o final da 
temporada com opção de 
renovar o vínculo. Essa 
parte foi acordada. Entre-
tanto, a parte financeira 
ainda não.

A ideia do Alvinegro é 
ter o meia por emprésti-
mo, pagando parte do sa-
lário. Em difícil situação 
financeira, a equipe pau-
lista não consegue arcar 
com os altos vencimen-
tos do jogador. O Flu, por 
outro lado, gostaria de se 

livrar de um salário alto 
e um jogador pouco uti-
lizado no momento, mas 
ainda há um entrave nesse 
molde contratual.

Como trunfo, o Peixe 
vê Ganso, aos 31 anos, 
como terceira opção hoje 
no Fluminense, atrás de 
Nenê e Cazares. A falta de 
espaço e o salário alto é 
visto como um facilitador 
para o Alvinegro, que até 
pensou em oferecer um 
vínculo por produtivida-
de, mas não firmou pro-
posta oficial e ainda nego-
cia informalmente.

A negociação, entre-
tanto, ainda não foi dada 
como encerrada pelas par-
tes. Desejo expresso do 
técnico Fernando Diniz, 

Ganso ainda interessa ao 
Santos. As tratativas com 
o Fluminense estão sen-
do feitas pelo empresário 
Giuseppe Dioguardi, o 
Pepinho, junto aos presi-
dentes Mário Bittencourt 
e Andrés Rueda.

No Peixe, Paulo Hen-
rique Ganso tem 123 jo-
gos e 27 gols. Na Baixa-
da, conquistou três vezes 
o Campeonato Paulista, 
uma Libertadores, uma 
Copa do Brasil e uma 
Recopa Sul-Americana. 
Menino da Vila e com-
panheiro inseparável de 
Neymar, a torcida ainda 
o rejeita pela forma que 
deixou o Peixe para selar 
contrato com o São Paulo 
em 2012.

O meia jogou por quatro anos pelo clube do Morumbi

VITOR SILVA / BFR
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A Prefeitura do Rio 
antecipou o calen-
dário de vacinação 

por idade. Na segunda-feira 
(7), serão vacinadas pessoas 
com 57 anos e na terça-feira 
(8) pessoas com 56 anos.

Na sexta-feira (11), serão 
vacinadas pessoas com 54 
anos e no sábado (12) será 
o dia da repescagem.

Risco alto de 
contaminação

A cidade do Rio ainda 
continua com risco alto de 
contaminação por Covid-19 
em todas as suas regiões, 
segundo informação da pre-
feitura na última semana.

Em função disso, o muni-
cípio manteve medidas res-
tritivas para combate à dis-

seminação do coronavírus. 

Permanecem proibidos:
• Boates;
• Danceterias;
• Eventos com venda de 

ingressos em áreas públicas 
e particulares;

• Entrada de ônibus e de-
mais veículos de fretamen-
to que não prestem serviço 
para funcionários de empre-
sas ou hotéis.

O município também 
destacou a queda de letali-
dade provocada pelo coro-
navírus.

“Importante dizer que 
nossa taxa de letalidade era 
mais alta que São Paulo. Na 
rede pública atendimento, 
não era boa. O trabalho fei-
to pelo município vai per-
mitindo salvar mais vidas. 
Existe o ganho de aprendi-
zado nas equipes de saúde, 
mas tem aí atendimento de 

qualidade e rapidez para 
evitar que morram tan-
ta gente”, disse o prefeito 
Eduardo Paes.

O prefeito também aler-
tou que a população não 

deve escolher qual vacina 
deve tomar e garante que 
todas têm eficácia na pre-
venção ao coronavírus.

“Todas as vacinas fun-
cionam e funcionam bem. 

importante tomar as duas 
doses. Claro que a primeira 
já dá um efeito, mas a se-
gunda é que consolida. Tem 
caso de atestado médico 
pedindo vacina específica. 

isso não vai acontecer. Tem 
gente esperando vacina, va-
mos parar com essa conver-
sa. É importante que acredi-
tem em todas as vacinas”, 
afirmou Paes.

VACINAÇÃO 

Prefeitura antecipa calendário 
de vacinação contra a Covid-19
ANTONIO CARLOS

horahmunicipios@gmail.com

DIVULGAÇÃO

Município continua com risco alto de contaminação e mantém medidas restritivas

Igreja da Penha será o mais novo posto 
de vacinação contra a Covid do Rio

A prefeitura abre desde 
sábado (5) mais um posto de 
imunização contra a Covid 
na cidade, desta vez, na Ba-
sílica de Nossa Senhora da 
Penha, na Zona Norte.

De acordo com a prefeitu-

ra, ninguém precisa se assus-
tar ou temer os 365 degraus 
que separam o Largo da 
Penha até a igreja. Além de 
subir pela escadaria, quem 
for se vacinar tem a opção 
de usar o bondinho, que vai 

transportar gratuitamente a 
população até o topo do san-
tuário, sem qualquer sacrifí-
cio.

O novo posto de vacina-
ção da Basílica de Nossa 
Senhora da Penha vai fun-

cionar somente aos sábados, 
das 8h às 13h. Para início 
está prevista a imunização 
de quem tem 58 anos ou 
mais e a repescagem para 
pessoas com comorbidades 
ou deficiência.

Quem for se vacinar pode subir a escadaria ou usar o bondinho

DIVULGAÇÃO

O Ministério da Saúde 
divulgou na última sema-
na, em sua redes sociais, 
o funcionamento da lo-
gística de distribuição das 
vacinas contra covid-19 no 
Brasil

Em uma série de posta-
gens, a pasta explicou todo 
o processo começa com a 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa), 
que precisa aprovar o imu-
nizante. Após a aprovação, 
o governo federal busca os 
laboratórios que consigam 
atender a demanda do país. 
O ministério diz que “todo 
o mundo está em busca 
de vacinas” e que, mesmo 
assim, o Brasil conseguiu 
encomendar 600 milhões 
de doses que estarão dis-
poníveis até o fim de 2021.

Os carregamentos que 
chegam ao Brasil são en-
viados ao centro de dis-
tribuição do Ministério da 
Saúde, em Guarulhos (SP), 
onde ficam armazenados 
em câmera frias e passam 
por contagem e controle 
de qualidade. 

De posse das vacinas, 
ocorre uma reunião tripar-
tite, do Sistema Único de 
Saúde, entre governo fede-
ral, estados e municípios, 
sendo os dois últimos re-
presentados por  Conselho 
Nacional de Secretários de 
Saúde (Conass) e Conse-
lho Nacional de Secreta-
rias Municipais de Saúde 
(Conasems). “A definição 
da quantidade de vacinas 
que vai para cada estado, 
por exemplo, é definida 
pelo #SUS, ou seja, por 
todos os entes federados, 
não é exclusiva do Gover-
no Federal/@minsaude. A 
decisão é sempre tomada 
de forma igualitária e pro-
porcional”, postou o mi-
nistério.

Quando as doses che-
gam aos estados, as secre-
tariais estaduais de saúde 
enviam as vacinas às se-
cretarias municipais de 
saúde e os municípios fina-
lizam a logística fazendo a 
distribuição aos postos de 
vacinação, onde é feita a 
aplicação das doses.

Coronavírus: Saúde 
detalha logística de 

distribuição de vacinas 

Ministério postou detalhes do funcionamento nas redes sociais

DIVULGAÇÃO

Caixa Econômica libera saques e 
transferências a nascidos em abril

A Caixa Econômica 
Federal (Caixa) liberou 
na sexta-feira (4) os sa-
ques e transferências da 
segunda parcela do Au-
xílio Emergencial aos be-
neficiários que não fazem 
parte do Bolsa Família 
nascidos em abril, que 
receberam a parcela em 
poupança social digital 
no dia 20 de maio.

O pagamento da se-
gunda parcela do auxílio 
para este público termi-
nou em 30 de maio. Para 
quem faz parte do Bolsa 

Família, os pagamentos 
foram até 31 de maio.

Os pagamentos da ter-
ceira parcela do benefício 
começam em 17 de junho 
para o público do Bolsa 
Família, e em 20 de junho 
para os demais benefici-
ários

Os trabalhadores po-
dem consultar a situação 
do benefício pelo aplica-
tivo do auxílio emergen-
cial, pelo site auxilio.cai-
xa.gov.br ou pelo https://
consultaauxilio.cidada-
nia.gov.br/

Pagamento da 2ª parcela do benefício 
terminou em maio para todos os públicos

DIVULGAÇÃO
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Kiara Abreu, de 26 
anos, segue inter-
nada desde a últi-

ma quinta-feira no Hospi-
tal Miguel Couto, na Zona 
Sul do Rio. Quarta e última 
vítima retirada com vida 
dos escombros do prédio 
que desabou em Rio das 
Pedras, na Zona Oeste do 
Rio, ela perdeu o marido 
Natan Gomes, de 30 anos, 

e a filha, Maitê, de 2 anos e 
oito meses.

Segundo a Secretaria 
Municipal de Saúde, o es-
tado de saúde da jovem, 
que está no CTI do Hos-
pital Municipal Miguel 
Couto, permanece “grave e 
instável”. Ela ficou soterra-
da por cerca de seis horas 
e estava lúcida quando foi 
localizada pelos bombei-
ros. A jovem chegou a in-
dicar para a equipe de res-
gate que o marido e a filha 

também estavam presos no 
local.

Após resgatarem Kiara, 
os bombeiros encontraram 
o corpo da pequena Mai-
tê. Duas horas depois, foi 
retirado o corpo do mari-
do e pai da criança, Natan 
Gomes. Os corpos de pai e 
filha foram enterrados no 
Cemitério São Francisco 
Xavier, no Caju, Zona Por-
tuária do Rio, no final da 
tarde da última sexta-feira, 
um dia após a tragédia.

ANTONIO CARLOS

horahmunicipios@gmail.com

REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Jovem que perdeu família em 
desabamento segue internada

LUTANDO PELA VIDA 

Ambulância e ônibus 
são incendiados após 

morte de traficante 
MANAUS - Pelo me-

nos 17 veículos, entre sete 
ônibus e uma ambulância, 
foram incendiados durante 
a madrugada e as primei-
ras horas de ontem, em 
Manaus. A Secretaria de 
Segurança Pública (SSP-
-AM) afirma que a ordem 
para os atentados partiu 
de dentro de um presídio, 
motivada pela morte de 

um traficante.
O secretário da SSP, 

Coronel Louismar Bona-
tes, informou quem um 
gabinete de crise foi mon-
tado com equipes da Polí-
cia Militar e Polícia Civil 
por conta da situação. “Os 
ataques foram motivados 
em função da morte de um 
traficante. E a inteligência 
levantou que essa deter-

minação veio de dentro 
do presídio. Eu quero in-
formar que quem for loca-
lizado dando essa ordem, 
será solicitada a transfe-
rência deles para presídio 
federal”, informou Bona-
tes.

O traficante teria sido 
morto em uma operação 
policial no último sába-
do. O Bonates informou, 

ainda, que o número de 
viaturas nas ruas foi tri-
plicado, para reforçar a 
segurança de prédios pú-
blicos.

Segundo o Corpo de 

Bombeiros, os chamados 
começaram por volta da 
meia-noite. As ocorrên-
cias foram registradas em 
pontos da Zona Centro-
-Sul, Zona Leste e Zona 

Norte. Em um vídeo, ob-
tido pela polícia, crimino-
sos gravaram o momento 
em que ateiam fogo no 
prédio onde funciona uma 
estação de ônibus 

LEANDRO GUEDES / REDE AMAZÔNICA

Veículos incendiados na região central da capital 

Kiara foi resgatada com vida; a pequena Maitê e o pai Nathan morreram em meio aos escombros

Quadro de Kiara Abreu é grave. 
Ela perdeu o marido e a filha 

Jovem é assassinado 
em Nova Iguaçu 

Um jovem foi morto 
na madrugada do último 
sábado no bairro Três 
Fontes, em Austin, Nova 
Iguaçu. Identificado ape-
nas como Matheus, a 
vítima foi atingida por 
vários tiros e morreu no 
local. 

Nas redes sociais, mo-
radores relataram que o 
rapaz foi executado de 
maneira covarde. Segun-

do informações postadas 
na internet, ele não tinha 
inimigos e “não mexia 
com ninguém. Um ra-
paz muito querido por 
todos”, escreveu um in-
ternauta. “Agiram na co-
vardia, ele era um garoto 
sorridente, humilde e não 
mexia com ninguem”, 
afirmou uma amiga.

A Delegacia de Homi-
cídios da Baixada Flumi-

nense (DHBF) já come-
çou a ouvir familiares e  
amigos para traçar uma 
linha de investigação 
para o bárbaro crime. 
Quem tiver informações 
que podem ajudar a Po-
lícia Civil a identificar 
e prender os autores da 
morte de Matheus pode 
ligar para o Disque De-
núncia (2253-1177). 
Anonimato é garantido!

Polícia Civil investiga morte de 
cabeleireiro na Região dos Lagos
A Polícia Civil investiga 

a morte de um cabeleireiro 
encontrado morto dentro de 
casa, na tarde da última quin-
ta-feira, no distrito de Monte 
Alto, em Arraial do Cabo, na 
Região dos Lagos do Rio. 

Francisco Antônio Leite, 
conhecido como Chico Leite, 
de 62 anos, era dono de um 
salão de beleza localizado na 
Avenida Getúlio Vargas, no 
bairro Praia Grande.

O caso foi registrado na 
132ª Delegacia Policial, que 

investiga as circunstâncias 
do crime. A polícia informou 
que está realizando os levan-

tamentos iniciais sobre a di-
nâmica do crime. Nenhum 
suspeito foi preso.

Vítima foi o cabeleireiro Francisco Antônio 
Leite, conhecido como Chico Leite

REPRODUÇÃO / REDES SOCIAIS

Homem é preso com carga de ‘loló’
Um motorista foi pre-

so na última sexta-fei-
ra, no Km 44, na Ser-
ra do Matogrosso, em 
Saquarema, na Região 
dos Lagos. De acordo 
com agentes da BPRV, 
o homem levava gran-
de quantidade de Loló, 
além de material para 
embalar cocaína.

A polícia informou 
que o suspeito tentou 
fugir da operação que 
estava sendo realizada 

em frente ao posto poli-
cial. Com ele os agentes 
encontraram aproxima-
damente 6,5 litros de 
Black Lança (Loló), di-
vididos em 45 frascos de 
100ml e 2 frascos de 1 
litro, além de mil tubos 
plásticos usados para 
embalar cocaína. O ho-
mem que já tinha quatro 
passagens pela polícia, 
foi encaminhado para a 
124º DP, no Centro de 
Saquarema. A grande quantidade de droga foi encontrada no carro

DIVULGAÇÃO

PLANTÃO

Policiais civis da 51ª 
DP (Paracambi) captura-
ramna última terça-feira 
um homem que estava 
foragido da Justiça desde 
2013. Contra ele foi cum-
prido mandado de prisão 
expedido pela Justiça pe-
los crimes de tráfico de 
drogas e furto. 

Após trabalho de in-
tegração com o setor de 

inteligência do estado de 
Pernambuco, os agentes 
descobriram que o acu-
sado estava morando no 
município de Cabo Frio, 
Região dos Lagos do Rio 
de Janeiro. Uma equipe 
foi ao local e prendeu o 
homem. Ele foi encami-
nhado ao sistema peni-
tenciário e está à disposi-
ção da Justiça. 

Civil captura foragido da 
Justiça em Paracambi 
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As atletas de Botafo-
go e São José (SP) 
entram em campo 

na última quarta-feira, em 
partida válida pela 12ª ro-
dada do Campeonato Bra-
sileiro de Futebol Femini-
no, com dois objetivos em 
comum: além de buscar a 
vitória, as atletas vão levan-
tar a bandeira em defesa dos 
animais.

Antes de se enfrentar em 
campo, as atletas vão partici-
par de campanha para incen-
tivar a adoção de animais. 
Exatamente! As atletas en-
tram em campo acompanha-
das por cachorrinhos aban-
donados e resgatados do 
projeto @gatorrosemapuros.

A campanha da RJPET, 
mais uma idealizada pelo 
secretário Estadual de 
Agricultura, Marcelo Quei-
roz, responsável pelas po-
líticas públicas de bem 

estar e proteção aos ani-
mais, é uma parceria com 
o Botafogo para apoiar as 
ONGs, incentivar adoção, 
e conscientizar o público 
sobre o significado de res-
gatar um animal de rua. 
Segundo o secretário Mar-
celo Queiroz, o Botafogo 
tem um histórico de apoio 
a ações sociais e de cons-
cientização, além de ser um 
grande parceiro nas ações 
realizadas pela secretaria. 
 “É uma felicidade enorme 

fazer essa ação com a par-
ceria do meu time do cora-
ção. O Botafogo abriu a sua 
casa para mais uma ação 
essencial em defesa dos 

animais. A ideia é mobilizar 
os outros clubes do Rio de 
Janeiro, com ações especi-
ficas, usando os 4 grandes 
e unificando duas paixões 

nacionais: futebol e os pets. 
Também estamos em conta-
to com entidades de outros 
esportes para levar o proje-
to”, frisou.

REDAÇÃO
horahmunicipios@gmail.com

As atletas levantaram a bandeira em defesa dos animais

Mulheres 
em defesa 

dos animais

ENTRARAM EM CAMPO
Pelo Botafogo - O ca-

chorrinho Max, de 4 anos, 
foi resgatado das ruas, ma-
gro e com um câncer. Hoje 
está curado, lindo, vacinado 
e castrado – Esperando por 

uma adoção Pelo São José 
(S)P – A cadelinha Canela, 
de 2 anos, resgatada quando 
estava em uma casa sofrendo 
maus-tratos – Hoje está super 
saudável, castrada, vacina-

da e pronta para ser adotada. 
Para conhecer o projeto @ga-
torrosemapuros, basta aces-
sar o link: (https://instagram.
com/gatorrosemapuros?utm_
medium=copy_link)


