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Carro crivado
de bala no Rio

Corpo é encontrado dentro de veículo abandonado com mais de 10 marcas de tiros na região central. Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Tralhas do tráfico
largam o aço pra
cima da poliçada
e matam sargento

Leandro Rumbelsperger da Silva, de 38 anos,
foi atingido durante operação em complexo da
Região Metropolitana do Rio. Ele chegou a ser
levado para o hospital, mas não resistiu. Os os
agentes apreenderam um fuzil.

PÁG.7

PÁG.7

Perdeu
o bonde,
mané!

DIVULGAÇÃO/POLÍCIA CIVIL

O traficante Thiago Rodrigues,
conhecido como TH de Manguinhos, foi capturado em ponto de
ônibus por policiais militares da
Coordenadoria de Polícia Pacificadora.
PÁG.7
RAFAEL BARRETO/PMBR

Belford Roxo ganha força no enfrentamento da tuberculose

Agente da Polícia Civil
é baleado nas nádegas
na comunidade da CDD
Aramis de Moraes D’Ávila Rodrigues da Silva
foi espancado com socos e pontapés e baleado
por bandidos.
PÁG.7

Rio zera internações por
Covid nas unidades da
administração municipal
Médicos do Estado e da Organização Pan-Americanade Saúde debatem casos da A Prefeitura informou que a capital fluminense
doença no munícipio da Baixada Fuminense. Encontro debateu sobre as orientações não tem mais pacientes com a doença nos hospitais do SUS na cidade.
no cuidado aos pacientese e o apoio para o desenvolvimento do programa.
PÁG.3

Alerj vai homenagear
lideranças religiosas
com Medalha Tiradentes

Homem encara a tranca
por estuprar adolescente
de 12 anos na Baixada

PÁG.3

TCU propõe avaliar se
questões do Enem estão
dentro de critérios técnicos

Dom Orani Tempesta está entre as perso- Vítima sofria abusos com frequência. Cri- Ministro Walton Alencar Rodrigues, do Trinalidades que receberão a maior horanria minoso trabalhava com aluguel de brinque- bunal de Contas da União, expediu despacho para corte fazer análise.
durante cerimônia na segunda-feira.
do quando foi preso pela Polícia Civil.
PÁG.3

PÁG.3

PÁG.7

Flamengo acerta renovação com uma das principais promessas Victor Hugo, artilheiro do sub-17

PÁG.5
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Flip 2021 anuncia

EDIÇÃO VIRTUAL

DIVULGAÇÃO/FLIP

Fotógrafo que
imortalizou David
Bowie morre aos 72 anos
REMY GABALDA/AFP

Feira terá 19 encontros entre 27
de novembro e 5 de dezembro

A

Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) 2021 vai
reunir convidados nacionais e internacionais em 19
encontros virtuais dos dias
27 de novembro (sábado) a
5 de dezembro (domingo).
O tema desta edição é florestas, plantas e sua ligação
com a literatura. Além das
mesas, a organização tam-

bém preparou conteúdos
virtuais.
Entre os autores, estão
o poeta chileno Alejandro
Zambra, cantora brasileira Adriana Calcanhotto,
escritora americana Alice
Walker (autora de “A cor
Flip 2021 anuncia edição virtual com Margaret Atwood,
púrpura”), a sul-coreana
Alice Walker, Adriana Calcanhotto e Ailton Krenak
Han Kang (de “A vegetariana”), o líder indígena escritor francês David Diop Margaret Atwood (autora
brasileiro Ailton Krenak, o e a romancista canadense de “O conto da aia”).

Casa da Cultura de Itatiaia abre
exposição “Outros Olhares”
A Prefeitura de Itatiaia
abre ontem (19) a exposição “Outros Olhares”, dos
fotógrafos Ana Cristina
Almeida e Ricardo Deutsch Júnior. A mostra acontece na Casa da Cultura, no
Centro e reúne fotografias
80 fotografias. O objetivo da exposição é fazer o
visitante repensar as suas
novas relações com a natureza.
“Será um prazer muito
grande sediar a exposição
de artistas tão talentosos.
Estamos trabalhando nos
preparativos para que seja
uma exposição muito bonita. Vale lembrar que a
exposição seguirá todas
as medidas de segurança
contra o novo coronavírus
recomendadas pela Orga-

DIVULGAÇÃO/PMI

A mostra acontece na Casa da Cultura e reúne fotografias 80 fotografias

nização Mundial de Saúde,
como o uso de máscaras e
álcool em gel, disse o Superintendente de Cultura,
Jefferson Santos.
A exposição ficará aberta à visitação até o dia 02

de dezembro, de segunda
a sexta-feira, das 8 às 17h.
A Casa de Cultura fica localizado na Rua Antônio
Gomes de Macedo, 331,
Centro.
Natural do Rio de Janei-

O SOMBRA

ro, Ricardo Deutsch Júnior
é graduado em fotografia e
especialista em fotografia
científica. Ana Cristina Almeida, também natural do
Rio de Janeiro é bióloga e
mestre em geografia.

ENVIE SUA
DENÚNCIA OU ELOGIO!
horahmunicipios@gmail.com

Lobo mascarado
No mundo político, onde habitam políticos comprometidos com a verdade, a transparência e o respeito à
confiança da população, há também os tenebrosos. Estes são oportunistas, sujos e dissimulados. E quando a
máscara cai, se apresentam como vítimas. As eleições de 2022 estão quase às portas. É o momento do eleitor
ficar esperto e avaliar o trabalho de cada um; explorar as podridões escondidas nos porões daquele que tem
caráter duvidoso e decidir se vale a pena dar seu voto.

Sempre em alerta

A pandemia pode apontar para um viés avaliativo. Ver
quais políticos realmente fizeram a diferença e preservaram
a confiança que o eleitor depositou nele, sem demagogia, é
a estratégia. Convém falar que muitos deles aproveitaram
o cargo como blindagem para praticar atos que destoam da
função para o qual foram escolhidos: o de representante
do povo. O desvio de conduta praticado poe alguns deles
permanece como uma sombra e cabe ao eleitor enxergar e
fazer justiça.

Na Baixada Fluminense, por exemplo, muitos
parlamentares tropeçaram feio. Aproveitaram o cargo para engordar a conta bancária e, como estratégia para desviar a atenção do eleitor, promoveram
ações ou abraçaram causas somente para ficar bem
na foto. Só que não. Eles já entraram no radar de
quem está de olhos bem abertos para os acontecimentos na política. E a resposta, sem sombra de dúvida, será dada nas urnas no dia 15 outubro de 2022.

EXPEDIENTE

Ações na pandemia

Foto de 2016 mostra Mick Rock na exposição ‘Life
on Mars’, sobre os anos de Ziggy Stardust de David Bowie

Ele imortalizou inúmeras lendas da música
em imagens icônicas,
de David Bowie aos
Sex Pistols. O fotógrafo britânico Mick Rock
morreu, aos 72 anos. “É
com grande pesar que
anunciamos que nosso
querido renegado psicodélico Mick Rock fez a
viagem junguiana para o
outro lado”, escreveram
os familiares em sua
conta no Twitter, referindo-se ao psicanalista
Carl Jung.
“Quem teve o prazer
de viver em sua órbita
sabe que Mick foi muito
mais do que ‘o homem
que fotografou os anos
1970’”, como era popularmente conhecido.
A família não especificou as circunstâncias
da morte do fotógrafo,
nascido em Londres,
em 1948, e graduado
em Línguas Medievais e
Modernas pela Universidade de Cambridge.
“Era um poeta da fotografia, uma verdadei-

ra força da natureza que
passava seus dias fazendo exatamente aquilo de
que gostava, sempre do
seu jeito deliciosamente
escandaloso”, acrescenta a mensagem.
Icônico
Fotógrafo icônico da
cena do rock, foi o autor de famosos retratos
de Lou Reed, Iggy Pop,
Sex Pistols e Blondie.
Ficou conhecido no início dos anos 1970 por
seus primeiros retratos
de Bowie. Por quase
dois anos, Mick foi o fotógrafo oficial do cantor
e compositor britânico,
para quem fez capas de
discos, pôsteres e os vídeos de “Live on Mars”
e “Space Oddity”. Rock
também acompanhou
a vida do extravagante e decadente Ziggy
Stardust, o alter ego
de Bowie entre 1972
e 1973, que se cruzou
com Lou Reed, Iggy
Pop, Roxy Music e Marianne Faithfull.

Governo publica edital ’Povos
Tradicionais Presentes RJ’ no
dia da Consciência Negra
A Secretaria de Estado de Cultura e Economia
Criativa do Rio de Janeiro
(SececRJ) lançou o edital
”Povos Tradicionais Presentes RJ”, tendo como
objetivo a preservação da
ancestralidade e cultura da
população preta no Estado.
Conforme o texto, serão investidos R$5 milhões para
premiar 125 manifestações
culturais de diferentes segmentos.
O edital é o quarto a ser
publicado fazendo parte
do projeto ‘’Pacto Cultural
RJ’’, onde busca investir
cerca de R$75 milhões na
cultura presente do Estado
até o final deste ano. As
premiações serão divididas em diferentes formas,
sendo elas: 88 propostas
de pessoas físicas, no valor
de R$25 mil cada e 35 pro-

jetos de pessoas jurídicas,
com o valor de R$80 mil
cada uma.
“Esse edital vem para fortalecer um segmento essencial para a cultura do estado
e do país, fruto da identificação que fizemos nos editais
anteriores, onde não existia
uma grande adesão. Esta é
a primeira vez na história
de uma chamada pública do
estado específica aos povos
tradicionais. Vamos celebrar e coroar a manifestação cultural rica e plural de
todo território fluminense”,
afirma Danielle Barros, Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa.
Para o Governo, o edital
surge como um incentivo
ao resgate e valorização
da história e memória do
patrimônio cultural Fluminense.
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ENFRENTAMENTO

Médicos do Estado e da OPAS debatem
casos de tuberculose em Belford Roxo

Encontro debateu sobre as orientações no cuidado aos pacientese e o apoio para o desenvolvimento do programa

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

Médicos da Secretaria de
Estado de Saúde e da Organização Pan-Americana da
Saúde (Opas) visitaram a
Secretaria de Saúde de Belford Roxo na manhã da última sexta-feira. O objetivo
do encontro foi debater o
projeto de enfrentamento à
tuberculose. Durante a reunião, Estado, Município e
a Opas conversaram sobre
as orientações no cuidado
aos pacientes, a segurança
dos estabelecimentos, estruturas, técnicas e o apoio
para o desenvolvimento do
programa. Por ano, 300 pa-

cientes são atendidos nas
unidades de saúde de Belford Roxo.
Com o objetivo de melhorar a saúde e a qualidade
de vida da população, a Organização Pan-Americana
da Saúde trabalha com os
países das Américas. Atua
como escritório regional
da Organização Mundial da
Saúde (OMS) para as Américas e é a agência especializada em saúde do sistema
interamericano.
O secretário municipal
de Saúde, Christian Vieira, destacou os principais
benefícios do trabalho em
conjunto com os órgãos.
“No próximo passo a Se-

RAFAEL BARRETO/PMBR

cretaria vai montar um planejamento. E com esse projeto vamos descentralizar e
espalhar para cidade estratégias de atenção básica de
saúde. Isso vai servir para
acompanhar o tratamento
do paciente e 100% das famílias”, declara Christian.
Combate às doenças
Um dos focos da instituição é o combate às doenças, além das questões socioeconômicas. “Sabemos
que a tuberculose afeta a
população menos favorecida. Uma das formas de chegar até essas pessoas é utilizar os recursos possíveis
para evitar que o paciente

Christian Vieira explicou que o trabalho em conjunto dos
órgão traz resultados positivos para a população

fique perdido no trajeto.
Podemos descentralizar os
locais existentes e organizar uma rede de atenção.

Há outras doenças como a
hepatite, HIV, entre outras,
que com a participação da
comunidade
poderemos

potencializar esses cuidados da melhor maneira”,
afirmou Miguel Aragon,
médico da Opas.

EQUIPES VISITAM O CENTRO DE ATENDIMENTO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO
Para médica do Programa de Tuberculose
no Estado, Ana Alice
Pereira, a aplicação dos
serviços de atendimento na atenção básica de
saúde é essencial. “Vamos diagnosticar mais
casos, pois eles estavam
escondidos. Haverá situações de abandono onde
a pessoa não concluiu o

tratamento, o que infelizmente pode agravar
a evolução da doença”, explica Ana Alice.
A profissional também
comentou sobre as leis
aprovadas de combate à
pobreza, que vai ajudar
no apoio às famílias vulneráveis.
O diretor das Policlínicas
Especializadas,

DIVULGAÇÃO

Admilson
Figueiredo, visitou o Centro de
Atendimento e Controle
Epidemiológico (Cace),
no bairro Santa Maria,
com as equipes do Estado e da Opas. “A implementação do tratamento
e o acolhimento da pessoa portadora de tuberculose será uma ação do
município, trabalhando

em parceria com o Cace
e a Policlínica Neuza
Brizola”, expõe Admilson. “Com essa parceria
vamos ampliar o atendimento e os exames
para detecção precoce,
o que pode controlar a
proliferação da doença”,
completou a técnica de
planejamento em saúde,
Marta Tenório.

Rio zera internações
por Covid-19, diz
Prefeitura do Rio
A Prefeitura do Rio informou que a capital fluminense chegou a zero internações
por covid ontem nos hospitais da administração municipal. O anúncio foi feito
pelo Twitter da Secretaria
de Saúde.
“A ciência está vencendo
na cidade do Rio de Janeiro. Neste exato momento, é
zero o número de internação
por covid-19 nos hospitais

municipais do SUS na cidade do Rio. Sim, é isso mesmo que você leu: não tem
ninguém internado por covid nos hospitais da prefeitura na nossa cidade”, informou a Secretaria Municipal
de Saúde no Twitter.
Ontem também foi realizado o Dia D de vacinação
da Covid para aqueles que
ainda não tomaram a segunda dose do imunizante.

Dom Orani Tempesta receberá
Medalha Tiradentes na Alerj
A Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) homenageará, na
próxima segunda-feira, lideranças religiosas em uma
cerimônia que marca a comemoração dos 10 anos do
Instituto Expo Religião. O
evento, uma iniciativa dos
deputados André Ceciliano
(PT), presidente da Alerj;
André Correa (DEM) e
Martha Rocha (PDT), terá
como um dos homenageados, o cardeal arcebispo do
Rio de Janeiro, Dom Orani
Tempesta – condecorado
em 2013 com a Medalha
Tiradentes – que receberá
o título de Benemérito do
Estado.
Na cerimônia, que acon-

DIVULGAÇÃO

Dom Orani Tempesta durante a Expo Religião de 2021

tecerá às 15 horas, no plenário do Edifício Lúcio
Costa, na sede da Alerj,
outras lideranças religiosas,
integrantes do Grupo de

Trabalho do Instituto Expo
Religião, serão agraciadas
com a Moção de Congratulações e Aplausos. A diretora do instituto, a jornalista

Luzia Lacerda de Araújo
Almeida, também será homenageada no evento, com
a Medalha Tiradentes, pelo
trabalho desenvolvido à

Médicos do Estado e da Opas visitaram o Centro
de Atendimento e Controle Epidemiológico

MUNDO

‘Chuva de dinheiro’ paralisa
rodovia em San Diego

MONTAGEM G1/REPRODUÇÃO TIKTOK

Pessoas pararam os carros para pegar
notas de dólar na pista

ESTADOS UNIDOS
- Uma rodovia ficou coberta de dinheiro nos Estados Unidos na última
sexta-feira após a porta de
um carro forte se abrir e
sacos com notas de dólar
se espalharem pela pista.
A “chuva de dinheiro”
aconteceu em San Diego,
na Califórnia, na Interstate 5 — uma importante
rodovia da Costa Oeste,
que vai da fronteira com
o México até o Canadá e
liga Los Angeles a Seattle.
Imagens divulgadas
nas redes sociais mostram
que a rodovia chegou a
ser completamente bloqueada nos dois sentidos
e diversas pessoas pararam seus carros para recolher as notas de dólar
do chão.
Nas imagens é possível
ver algumas correndo de
felicidade com o dinheiro
nas mãos e outras jogando as cédulas para o ar.
Ao menos duas pessoas

foram detidas pela polícia, mostram imagens de
TVs locais.
A Patrulha Rodoviária
da Califórnia (CHP, na
sigla em inglês) disse à
imprensa local que uma
porta do veículo blindado
se abriu e sacos de dinheiro caíram na rodovia e se
abriram.
“Estamos trabalhando
com o FBI agora”, disse
um porta-voz da polícia
à emissora local News 8.
“Se você pegou algum dinheiro, sugiro que você o
entregue ao escritório da
CHP imediatamente porque temos muitas evidências”.
“Várias fotos e vídeos
foram postados nas redes
sociais e capturaram rostos e placas de veículos na
cena do incidente. A CHP
está trabalhando com o
FBI para identificar aqueles que participaram do
roubo de dinheiro”, afirmou a Polícia Rodoviária
da Califórnia.
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O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu um procedimento
para analisar uma representação segundo a qual teria havido interferência no órgão responsável por organizar a prova do Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem).
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Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que, em 2020, 1% da população brasileira com maior renda
mensal ganhava, em média, 34,9 vezes mais que metade dos com
o menores rendimentos.

LEILÃO DAS RODOVIAS

DIVULGAÇÃO

A Comissão de Viação e Transportes da
Câmara dos Deputados
aprovou projeto de lei
que destina 75% dos recursos arrecadados pelo
governo com o leilão de
rodovia a investimentos
na própria malha viária
concedida.

Racismo estrutural agrava
Violência contra a mulher

FORA DA CONCESSÃO
De acordo com o texto aprovado pela Casa,
o restante deverá ser investido em rodovias federais não integrantes
da concessão, desde que
localizadas no mesmo estado do trecho rodoviário
leiloado.

ABSORVENTES
Os absorventes femininos podem ser isentos
do Imposto sobre Circulação de Mercadoria
e Serviços (ICMS). É o
que prevê o projeto de
lei 5.058/21, que a Assembleia Legislativa do
RJ (Alerj) aprovou, em
discussão única.

EDITORIAL

Força-tarefa para áreas de proteção ambiental
A Comissão de Defesa do Meio Ambiente da
Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro (Alerj) realizou ontem
uma audiência pública
para debater sobre áreas de
proteção ambiental, zonas
de conflito e redefinição
de perímetros. Ficou de-

finido durante o encontro
que será montado uma força-tarefa para estabelecer
ações de proteção e preservação do meio ambiente, como o Parque Estadual da Ilha Grande (foto).
Segundo o presidente da
comissão, deputado Gustavo Schimdt (PSL), re-

VETO OU SANÇÃO

presentantes de diferentes
instituições serão convidados para formar o grupo,
como Ministério Público,
Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB), Firjan,
Universidades, sociedade
civil, além de autoridades
públicas como prefeituras
e a Casa.

CONVÊNIO CONFAZ

O texto segue para o governador
Cláudio Castro, para sancioná-lo ou vetá-lo. A norma é de autoria original dos
deputados Dani Monteiro, Eliomar Coelho, Flávio Serafini, Mônica Francisco e
Renata Souza, ambos do PSol.

A medida se estende a tampões higiênicos, coletores e discos menstruais, calcinhas absorventes e panos absorventes
íntimos. A isenção é baseada no Convênio Confaz 187/21 e vale para todas as
operações internas com os itens.

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2020 apontam que
17 milhões de mulheres
foram vítimas de alguma
forma de violência no
Brasil. Como parte dos
21 Dias de Ativismo pelo
Fim da Violência contra
a Mulher, a Comissão de
Defesa dos Direitos da
Mulher e a Secretaria da
Mulher da Câmara discutiram a situação específica da violência contra as mulheres negras, e
o impacto da pandemia
sobre esses números.
A deputada Tereza Nelma
(PSDB-AL) lembrou que
essa violência atinge 52%
das mulheres pretas, 40 %
das mulheres pardas e 30
% das mulheres brancas.
Para a deputada, outro fator que chama a atenção
é que a pandemia afetou
mais as mulheres negras
que são responsáveis por
61% dos 11 milhões de

lares uni parentais. “Para
além dos índices de violência, as mulheres negras
também foram as mais
afetadas pelos impactos
socioeconômicos da pandemia, com a perda de
emprego e renda a impossibilidade de trabalhar
fora de casa”.
A representante do
Instituto Maria da Penha
Regina Célia Barbosa
afirmou que as mulheres
negras foram em 2020,
51% das vítimas de lesão
corporal e 52% das vítimas de estupro. Segundo
ela, os problemas já são
velhos conhecidos, mas
as ações ainda são improdutivas e os avanços são
pequenos. “Nós precisamos além de conhecer e
reconhecer a violência,
conhecer e reconhecer a
persistência, nós precisamos assumir mais, muito
mais atitudes nesse enfrentamento.

EDUCAÇÃO

Meriti reinaugura oitava unidade escolar
A E. M. Escola Integrada de 1º Grau, em Coelho da Rocha, foi revitalizada
ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

N

a manhã da última sexta-feira, a
Prefeitura de São
João de Meriti, através da
Secretaria Municipal de
Educação, reinaugurou a
Escola Municipal Unidade
Integrada de 1º Grau, em
Coelho da Rocha, sendo a
oitava unidade de ensino a
ser revitalizada neste segundo mandato.
O secretário de Educação, José Carlos, deu início
à cerimônia com um breve
discurso de agradecimento à equipe e ao governo,
que vem trabalhando para
trazer recursos para essa
pasta tão importante para
o município.
O deputado estadual
Valdecy da Saúde também
esteve presente e falou sobre o crescimento da cidade em diversos aspectos:
“Nós não estamos falando

apenas da entrega de um
equipamento como esse,
mas de todas as ações da
prefeitura”. O deputado
disse ainda, que o governador do estado, Cláudio
Castro, tem sido uma peça
fundamental para trazer
recursos para São João.
Futuro melhor
Por fim, o prefeito da cidade, Dr. João, fez menção
ao Dia da Bandeira, comemorado no dia de hoje, citando um trecho do hino
municipal da cidade: “No
nosso hino tem uma frase
extremamente importante
que estamos obedecendo
rigorosamente: Para tecer
um futuro melhor, continuamente, nosso dever é
guiá-lo crescendo e avante. É dessa forma que estamos conduzindo São João
de Meriti.”
A unidade foi construída em 1974 e hoje é a
maior escola em número
de alunos da rede, com

DIVULGAÇÃO/PMSJM

1.035 alunos, da Educação
Infantil até o Ensino para
Jovens e Adultos - EJA.
Nesta reforma, a escola
passou por uma grande
revitalização, que incluiu
a construção de um novo
muro, nova pintura nas
paredes e na quadra poliesportiva para melhor
atender aos alunos e ao
corpo docente. A dispensa
foi também foi totalmente
reformada e teve seu armazenamento aumentado
devido à instalação de novas prateleiras.

A unidade foi construída em 1974 e hoje é a maior escola
em número de alunos da rede, com 1.035 alunos

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS
A Secretaria de Educação informa que a partir
da próxima segunda-feira
dará início ao período de
renovação de matrículas
para 2022. Os responsáveis que desejam fazer a
renovação deverão comparecer à unidade escolar

onde o aluno está matriculado até o dia 30 de novembro de 2021.
As transferências dos
alunos entre as unidades
da rede municipal serão
feitas também de forma
presencial no período
de 6 a 17 de dezembro,

de acordo com a movimentação no cronograma
de matrícula. A pré-matrícula para alunos que
desejam ingressar nas
escolas municipais será
realizada no período de
27/12/2021 a 14/01/2022,
através do link matricula.

educameriti.net. O resultado será divulgado no
dia 20/01/2022 e a confirmação da matrícula será
feita diretamente nas escolas do dia 20 ao dia 31
de janeiro, de acordo com
a resolução 011/2021 SEME.

MUNDO

Justiça inocenta condenados por morte de Malcolm X
ESTADOS UNIDOS - A
Justiça dos Estados Unidos
inocentou na última quinta-feira dois homens condenados 55 anos atrás pela morte
de Malcolm X, líder de um
movimento negro. Malcolm
X, grande ativista da década
de 1960, morreu diante de
centenas de pessoas enquanto se preparava para discursar
em Nova York, em fevereiro
de 1965. O assassino, Mujahid Abdul Halim, foi preso
no local.

Duas semanas depois, foram presos também Muhammed Aziz e Khalil Islam —
que não tinham relação com o
assassinato. Halim confessou
o crime e mesmo assim os
dois homens inocentes foram
condenados à prisão perpétua.
Aziz e Islam chegaram a
ser soltos nos anos 1980, mas
a batalha pela absolvição formal continuou desde então.
Islam morreu em 2009 e não
pode ver a sentença sendo
anulada.

“Isso que nos trouxe ao tribunal hoje jamais poderia ter
ocorrido. Sou um homem de
83 anos vítima do sistema de
justiça criminal”, disse Aziz
após a decisão desta quinta.
Malcolm X se tornou proeminente como a voz primeiro
de um grupo islâmico, até que
passou a falar pela igualdade
racial nos EUA. O nome dele
foi bastante relembrado nos
recentes protestos contra o racismo após a morte de George
Floyd, em 2020.

SETH WENIG/AP PHOTO

Muhammad Aziz sorri após ser inocentado da morte de Malcolm X
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PROMESSA DA BASE

Flamengo acerta renovação de
Victor Hugo, artilheiro do sub-17
DIVULGAÇÃO

Vínculo vai até 2027 e prevê multa rescisória de
100 milhões de euros (cerca de R$ 632 milhões)
REDAÇÃO

horahmunicipios@gmail.com

O

Flamengo assinou a renovação
com uma das
principais promessas da
base. O clube acertou
novo contrato com o meia
Victor Hugo, artilheiro do
sub-17 em 2021. O vínculo vai até 2027 e prevê
multa rescisória de 100

Meia assina novo contrato com o clube

.COM

REPRODUÇÃO

Festivais agitam feriadão
pela Baixada Fluminense
ANDERSON LUIZ

No Festival da Paz,
organizado por Anderson Silva, os resultados
foram estes: Aliados 3

PRAÇA E BAILE DE
MESQUITA EMPATAM
PELA CHAMPIONS
Pela semifinal do Baixada Champions League, dois jogos movimentaram os confrontos
de ida no estádio Sérgio Américo. Na abertura,
o Pombal venceu o Barreiro por 2 a 1, com gols
de Sheik e Lucas para o Pombal e Derlan para o
Barreiro. Já o jogo de fundo, Baile de Mesquita
e Praça da Bandeira não balançaram a rede. No
próximo domingo (21), os jogos de volta, com
Baile de Mesquita x Praça da Bandeira, às 11h,
terá a transmissão exclusiva da página do Furando a Rede no Facebook. Pombal x Barreiro
se enfrentam às 13h.

x 2 Ágape; Gelo 1 x 0
Real da Vila; Amigos 3
x 1 Atecubanos; Só Um
Tapa 4 x 0 Meninos da

ele chegou à marca de 39
participações em gol em
2021.
O meio-campista é o
segundo jogador de destaque da geração a renovar contrato. Antes, o
Flamengo assinou a renovação do meia Matheus
França, que também teve
a multa rescisória elevada para 100 milhões de
euros.

De olho em 2022, Flu sonda
Cantillo, do Corinthians

FURANDO
A REDE

O feriadão passado
marcou a realização de
muitos amistosos pelo
Rio de Janeiro. Mas,
principalmente,
dois
grandes eventos realizados no Terceiro Distrito, como o Festival
da Paz, realizado por
Anderson Silva e o Festival da República, realizado por Jael Vilela.
Este último foi de homenagens ao Furando
a Rede, que batizou os
troféus que os vencedores de cada jogo receberam. Além disso,
o CEO do Furando a
Rede, Anderson Luiz,
recebeu uma placa pela
cobertura do site ao futebol amador.
No Festival da República, os resultados
foram estes: GR FC 1
x 1 Fogo Azul. Nos pênaltis, o GR FC levou
a melhor e venceu por
5 a 3. O Real Corumbá
venceu o Monte Castelo
por 2 a 0. O Filhos de
Davi bateu o CFA pelo
placar de 3 a 1. Maquinários 7 x 0 Barros, fechou o festival.

milhões de euros (cerca
de R$ 632 milhões na cotação atual) para equipes
estrangeiras.
Camisa 10, Victor Hugo
marcou 27 gols em 30 jogos na temporada do sub17, que culminou com os
títulos do Campeonato
Brasileiro, da Copa do
Brasil e da Supercopa da
categoria. Com as 12 assistências que distribuiu,

Vila 2; Palmeirinha 1 x 0
Meninos da Vila e Folha
Seca 3 x 2 Os Renegados.

DEFINIDOS
SEMIFINALISTAS
DA ARENA SPORTING
Foram conhecidos os semifinalistas do Arena
Sporting, competição que está agitando a Zona
Oeste. Nos confrontos do último fim de semana,
o 11 Amigos venceu o Manchester City por 1 a
0. Galácticos e Galáticos de Inhoaíba empataram
em 1 a 1. Nos pênaltis, o Galáticos de Inhoaíba
venceu por 4 a 1. V10 e Boleiros também empataram em 1 a 1, o V10 se classificou porque venceu
o primeiro jogo. O R20 bateu o Furacão por 2 a
1. No próximo domingo, Galáticos de Inhoaíba x
V10 se enfrentam às 11h. R20 x 11 Amigos jogam
às 12h30m, pela semifinal, jogos de ida.

Cantillo em Corinthians x Fluminense

O Fluminense ainda espera o fim do Campeonato Brasileiro para definir seus passos para a temporada 2022,
mas, internamente, já discute a necessidade de reforços,
principalmente em caso de
classificação à Libertadores. Segundo apuração, um
dos nomes levantados foi o
do volante colombiano Victor Cantillo, do Corinthians,
mas que esbarra em questões financeiras. A diretoria
tricolor não fez contato formal, mas chegou a sondar
valores e possibilidades para
um empréstimo. No entanto,
soube que a equipe paulista, embora também precise
fazer caixa, quer recuperar
ao menos parte do que foi
investido no colombiano –
cerca de U$ 3 milhões de
dólares – e só aceita negociá-lo se for em definitivo.
Cantillo, portanto, deve ficar
apenas no plano das ideias.
O volante, de 28 anos, viu
a concorrência aumentar no
Timão com as chegadas de
Renato Augusto, Giuliano
e possivelmente Paulinho,

além de já ter para a posição
Gabriel no elenco e o provável retorno de Ederson, que
está emprestado ao Fortaleza. Mas o colombiano, por
mais que tenha perdido posição no time titular, é constantemente acionado pelo técnico Sylvinho e, inclusive,
marcou o gol da vitória por
1 a 0 sobre o Fortaleza, pela
30ª rodada do Brasileirão,
antes de se apresentar à seleção da Colômbia. Cantillo
chegou ao Corinthians em
2020 por empréstimo junto ao Junior Barranquilla e,
em julho deste ano, assinou
contrato em definitivo, valido até dezembro de 2023.
Nesta temporada, já atuou
em 31 partidas do clube,
balançou as redes duas vezes e deu duas assistências.
Sem margem para grandes
investimentos, o Fluminense mapeia outros nomes no
mercado, mas a tendência
é que só abra negociações
após o término do Brasileirão, quando estiverem definidas as competições que o
clube irá disputar em 2022.

Botafogo aguarda definição da
temporada para resolver situação
de jogadores emprestados
Com a definição de qual
divisão irá disputar no ano
que vem, o Botafogo começa a traçar o planejamento
para o elenco que vestirá
preto e branco em 2022.
Apesar disso, o clube ainda
não definiu o que fará com
os jogadores que estão emprestados para outros times
Brasil afora. Luiz Fernando
(Grêmio), Marcelo Benevenuto (Fortaleza) e Marcinho (Vitória) aguardam o
fim da temporada em seus

respectivos times para saber
o que será deles a partir de
janeiro do ano que vem. Dos
três jogadores, os que mais
se destacaram em seus clubes nesta temporada foram
Marcelo e Marcinho. Saídos
do Botafogo sem deixar saudade, eles são jogadores que
aparecem com maior possibilidade de seguir longe de
General Severiano num primeiro momento justamente
pelo bom futebol que têm
desempenhado.
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DESACORDO

MPRJ recomenda que Prefeitura revogue
decreto do uso de máscaras em academias
Decreto determinou que não é mais obrigatório o uso de máscaras em ambientes como academias
DIVULGAÇÃO

IZABELLE RODRIGUES
izabellejornalista@outlook.com

O
Medida só vale quando as duas esferas assim determinarem

Ministério Público
do Estado do Rio
de Janeiro (MPRJ)
e Defensoria Pública (DPRJ)
recomendaram que o município do Rio de Janeiro expeça uma medida revogando
o decreto que libera o uso de
máscaras em academias de
ginástica e outros espaços
para a prática de esportes na
cidade.
Um decreto publicado na

última quarta (17) no Diário
Oficial do Município do Rio
determinou que não é mais
obrigatório o uso de máscaras em ambientes como
academias de ginástica, piscina, centros de treinamento
e de condicionamento físico
e pistas de patinação, desde
que seja garantido que todas
as pessoas que tiverem acesso ao local estejam com o sistema vacinal completo.
Porém, no mesmo dia, o
secretário estadual de Saúde
do RJ, Alexandre Chieppe,
afirmou que o decreto não

Prefeitura entrega as chaves de
74 novas unidades habitacionais
O secretário municipal de Habitação, Cláudio
Caiado, entregou na sexta-feira (19), na rua Frei
Caneca, no Estácio, 74 unidades habitacionais para
famílias das comunidades
da rua Júlio do Carmo e
da Travessa Pedregais. Localizados ao lado do Sambódromo, os novos condomínios Dominguinhos do
Estácio e Tia Alice foram
batizados assim em homenagem a esses dois baluartes da escola de samba
Estácio de Sá e do carnaval
carioca, pela contribuição
de ambos para a cultura nacional.
“Moradia é algo tão importante na vida da gente

DIVULGAÇÃO

Apartamentos têm entre 25m e 45m quadrados

que um dos sinônimos do
verbo ‘morar’ é ‘viver’. E
agora essas famílias vão
poder dizer ‘é aqui que
eu vivo’. É uma sensação
especial poder estar aqui
representando o prefeito
Eduardo Paes e a Secreta-

ria Municipal de Habitação
nessa entrega tão importante para a cidade, que marca
a retomada das ações de
oferta de moradia por parte do município”, afirmou
Cláudio Caiado.
Frutos de uma parceria

do município, por meio
da Secretaria Municipal
de Habitação (SMH), com
o Sapucaí Rio Fundo de
Investimento Imobiliário
(SRFII), os condomínios
foram construídos em terrenos disponibilizados pela
Prefeitura e contam com
apartamentos de um e dois
quartos, cada um com área
total entre 25 e 45 m². As
unidades contam com acessibilidade para cadeirantes
nos andares térreos.
Além das unidades habitacionais, também foi
construído um prédio para
a Guarda Municipal e ainda está prevista a criação
de uma praça no condomínio.

Prefeitura reabre a estação do BRT Cajueiros
A Prefeitura do Rio, por
meio do BRT Rio, informa
que a estação Cajueiros,
em Santa Cruz, foi reaberta. Localizada no corredor
Transoeste, a estação estava desativada desde março
de 2020 devido a furtos de
equipamentos e vandalismo. Em maio deste ano ela
sofreu um incêndio.
A reforma seguiu o modelo adotado pela Equipe
de Intervenção nas outras
38 estações que foram recuperadas e entregues à população desde que a Prefeitura

assumiu a gestão do sistema
BRT, em março. Foram levados em conta problemas
graves no sistema, como
depredação e evasão (calote).
Todos os pontos considerados frágeis no modelo
anterior foram mudados.
As principais alterações
são: substituição dos painéis e portas de vidro por
chapas de aço vazadas – o
que evita o alto índice de
quebra de vidros e permite
a ventilação natural; fiação
embutida e mecanismos das

DIVULGAÇÃO

Estação é a 39ª desde o início da intervenção

portas blindados; e trava automática das portas (só destrava quando o BRT para na
estação).
Entre os serviços executados estão ainda reforma

do telhado, da bilheteria,
pinturas interna e externa,
novas instalações elétricas e
programação visual, reforço na iluminação e colocação de guarda-corpos.

Cidades aprovam lei que proíbe cobranças por
sacolas plásticas em supermercados no Rio
Moradores de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, já não precisam pagar pelas sacolas
plásticas em supermercados há dois meses. No
entanto, ambientalistas e
representantes da associação de estabelecimentos
comerciais alertam que o
impacto pode vir no bolso
do consumidor e também
no meio ambiente.
Alguns
consumidores aprovaram a medida.

“Muito justo. As coisas do
jeito que estão e ainda ter
que pagar uma sacola não
é fácil”, disse Marina Rosa
da Costa, inspetora.
A mesma medida vale
também para a vizinha Maricá. No Rio, um projeto de
lei que tramita na Câmara
diz que o custo da distribuição das sacolas deve ser do
estabelecimento e não do
cliente. Mas o presidente
da Associação de Supermercados do Estado Do

Rio (Asserj), Fábio Queiróz, diz que é uma falsa
economia.
Desde que a lei foi aprovada em São Gonçalo, o
consumo de plástico no
município aumentou 80%.
Carlos Minc, deputado estadual, é autor da lei que
previa a substituição das
sacolas plásticas convencionais pelas biodegradáveis e permitiu a cobrança
delas para estimular uma
mudança de hábito da po-

pulação. Em dois anos de
lei, o município do Rio reduziu mais de 4 bilhões de
sacolas plásticas. Uma pesquisa da Asserj revelou que
sete a cada dez consumidores usam as bolsas retornáveis na capital.
Ambientalistas acompanham as leis de sacolas
plásticas em outros municípios com preocupação e
afirmam que as leis municipais representam um retrocesso.

tem validade. Ele citou o
acerto entre município e estado que desobriga o uso do
acessório em áreas abertas,
no fim de outubro. A medida
só vale quando as duas esferas assim determinarem.
Os próprios MPRJ e Defensoria já tinham alertado
que, pelo entendimento do
Supremo Tribunal Federal
(STF), estados e municípios
têm autonomia para decidir
sobre regras sanitárias contra
a Covid. Quando há divergências entre as duas esferas,
vale a norma mais restritiva.

Os dois órgãos querem
ainda que, para que não
existam dúvidas entre os
moradores da cidade, que a
prefeitura dê publicidade à
obrigatoriedade do uso de
máscaras nestes espaços.
O MPRJ e a DPRJ recomendam ainda que a cidade
rediscuta e reveja as premissas adotadas para o progressivo relaxamento de medidas de combate à pandemia,
como distanciamento físico
e autorização de atividades festivas que provoquem
grandes aglomerações.

Rio faz campanha de
vacinação contra a Covid
para estimular adolescentes
O Rio promove no sábado (20), o Dia D de vacinação da Covid e os postos
estarão abertos das 8h às
17h. De acordo com o secretário de Saúde, Daniel
Soranz, 380 mil são adolescentes que já poderiam ter
completado a imunização
e ainda não voltaram aos
postos. Ao todo, 600 mil
pessoas ainda não tomaram
a segunda dose.
“Essa vacinação foi antecipada e os adolescentes podem tomar a segunda dose
no intervalo de 21 dias. Neste sábado, vamos fazer uma
grande campanha. Todas as
unidades de saúde vão fazer
ações para estimular a presença dos adolescentes. A
gente tem uma grande ação
prevista na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca. A
gente espera que os adolescentes lotem os postos neste
final de semana para tomar
a segunda dose e ficar protegidos contra a Covid-19”,
disse Soranz.
O secretário também
destacou a importância da
dose de reforço, para todas
as pessoas que já completaram cinco meses da vacinação completa. Essas pessoas podem procurar um
posto o mais rapidamente
possível para se vacinar.
“A gente não está considerando essas pessoas protegidas. Então, elas ficam
protegidas com o reforço

a partir de cinco meses da
segunda dose”, disse o secretário. Soranz disse que
há um estoque “confortável” para duas semanas de
vacinação. Ele lembrou que
durante toda a campanha a
SMS trabalhou com o estoque apertado, tendo inclusive de refazer o calendário.
“Estamos com o estoque
bem confortável. O que a
gente precisa agora é que
quem não tomou ainda a segunda dose o faça o quanto
antes. Isso é fundamental”,
disse o secretário.
Soranz observou que o
carioca aderiu bem à imunização. Segundo ele, cerca
de 99,9% das pessoas tomaram a primeira dose e 95%
dos adultos já tomaram a
segunda dose. E mais de um
milhão de pessoas tomaram
a dose de reforço. E que estabelecimentos públicos e
privados também aderiram
à apresentação da carteira
de vacinação, o chamado
passaporte de vacina.
“Cada vez menos a gente
tem pessoas sem vacinação
na cidade. É muito importante agora que também
se cobre o passaporte da
vacina para as pessoas que
estão entrando no Brasil,
para as pessoas que estão
vindo de outros países para
cá. A gente está em negociação sobre isso com o
Ministério da Saúde”, disse
Soranz.

Dose de reforço no Rio para
adultos já está disponível

Os alunos da Escola Municipal Padre Dr. Francisco da Motta, na Saúde, na
Zona Portuária do Rio, tiveram uma aula diferente na
sexta-feira (19), véspera do
Dia da Consciência Negra.
A direção da escola convidou Rosa Perdigão, coordenadora da Associação das
Baianas de Acarajé do Rio
de Janeiro, para uma aula de
gastronomia africana.
Além da apresentação,
preparação e degustação do
acarajé, a baiana Rosa Perdigão contou um pouco da

história da iguaria ao longo
dos séculos. A aula faz parte
do projeto ‘A voz da cultura
afro-brasileira’, para aproximar os alunos dos conhecimentos sobre a ancestralidade africana. Conhecida
como Ya Alacará (mãe do
acarajé) – título que lhe foi
conferido por Sua Majestade Imperial Ooni de Ifé,
na Nigéria - Rosa esteve
naquele país em setembro,
convidada especialmente
para mostrar a arte e o sabor
do acarajé brasileiro na terra dos ancestrais.
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ATAQUE FATAL

PM morre ao ser baleado no RJ
Militar foi atingido no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Ele chegou a ser levado para o HEAT, mas não resistiu

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

U

m policial militar
morreu na manhã
de ontem após ser
baleado no Complexo do
Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O sargento
Leandro Rumbelsperger da
Silva, de 38 anos, chegou
a ser levado para a emergência do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT)
também no município, mas
não resistiu e morreu.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição
do 7ºBPM (São Gonçalo)
fazia patrulhamento em
Itaúna, no Complexo do
Salgueiro, quando foram
atacados por criminosos
efetuando disparos de
arma de fogo. E o sargento
foi baleado.
Durante a ação, os agentes apreenderam um fuzil.
A corporação informou
ainda que lamenta a morte do sargento, que estava
na corporação desde 2006.
O PM deixa esposa e dois
filhos.

DIVULGAÇÃO/POLÍCIA MILITAR

Leandro Rumbelsperger tinha 38 anos. Os policiais militares apreenderam um fuzil no Salgueiro

Corpo é encontrado
dentro de carro no
Centro do Rio

Um corpo foi encontrado
na manhã de ontem dentro
de um carro na Rua Presidente Barroso, na Cidade
Nova, Centro do Rio. O ve-

DIVULGAÇÃO

ículo tinha mais de 10 marVeículo tinha mais de 10 marcas de tiros
cas de tiros.
Policiais do 4º BPM (São micídios da Capital (DHC) cias do caso. A identidade
Cristóvão) foram aciona- abriu uma investigação da vítima não tinha sido didos. A Delegacia de Ho- para apurar as circunstân- vulgada

Operação conjunta prende três na Zona Norte
As equipes da 54ª DP
(Belford Roxo) e da Delegacia de Polícia Interestadual - Divisão de Capturas
(DC-Polinter) realizaram
na última sexta-feira uma
operação conjunta com a
Polícia Civil do Distrito
Federal contra uma organização criminosa especializada em fraudes eletrô-

nicas. A ação, batizada de
“Spider”, ocorre após três
meses de troca de informações e monitoramento de
alvos. Um homem e duas
mulheres foram presos nos
bairros Rocha Miranda e
Oswaldo Cruz, na Zona
Norte do Rio.
Segundo as investigações, a quadrilha faturou

R$ 5 milhões com os golpes. Em um dos casos, a
vítima teve prejuízo de R$
400 mil. Diversas pessoas e empresas fantasmas
eram utilizadas para a lavagem do dinheiro obtido
de forma ilícita em todo
o território nacional, pagando pequenos valores a
quem emprestasse contas

bancárias para depósitos e
transferências dos valores
adquiridos de forma fraudulenta.
Além do Rio de Janeiro,
a operação ocorreu paralelamente nos estados de
Goiás e Ceará. Ao todo, foram cumpridos nove mandados de prisão temporária
e 12 de busca e apreensão.

Homem é preso em Meriti
por estupro de vulnerável
Policiais civis da 64ª DP
(São João de Meriti) prenderam na última sexta-feira um homem acusado de
estupro de vulnerável, no
município de São João de
Meriti, na Baixada Fluminense. Havia contra ele um
mandado de prisão temporária.
A investigação teve início na última quarta-feira,
quando os agentes tomaram
conhecimento de que uma
criança de 12 anos vinha
sendo abusada sexualmente
de forma reiterada. O autor
trabalhava em uma praça da

região alugando um brinquedo pula-pula.
O menor foi encaminhado para realização de exame
de corpo delito, que constatou a materialidade do crime. A partir disso, o criminoso foi identificado, vindo
a ser capturado nesta sexta.
Na delegacia, ele confessou
a prática dos atos libidinosos contra a vítima.
As investigações prosseguem para apurar a existência de outros crimes realizados por ele em desfavor de
crianças e adolescentes da
localidade.
DIVULGAÇÃO

Traficante de Manguinhos é preso em ponto de ônibus
DIVULGAÇÃO

O traficante Thiago Rodrigues, conhecido como
TH de Manguinhos, de
32 anos, foi capturado na
última sexta-feira por policiais militares da Coordenadoria de Polícia Pacificadora. Ele foi localizado
em um ponto de ônibus na
Zona Norte do Rio.
Investigações da Polícia
Civil apontam que o bandido faz parte do tráfico de
drogas na Favela de Manguinhos. Contra ele havia
mandado de prisão, expedido pela 1ª Vara de Execuções Penais pelo crime
de Roubo Qualificado.
Ainda de acordo com as
investigações, o traficante
estaria fora da comunidade desde as intensificações
nas operações policiais em

Manguinhos e no Jacarezinho, após o ataque a tiros
que terminou com morte
do sargento da Polícia Militar Jamilton Machado de
Assis, baleado na cabeça,
no 27 de outubro, no viaduto de Benfica.
TH já havia sido preso
em 2015, na localidade conhecida como Pontilhão,
no Jacarezinho, após assaltar uma vítima, que teve
seus pertences roubados.
O traficante era considerado foragido da justiça,
desde 2016, quando evadiu da Casa do Albergado Crispim Ventino, local
onde cumpria pena em regime aberto.
A ocorrência foi registrada na 21ª DP (Bonsucesso).

A prisão do criminoso foi feita por agentes da 64ª DP

Agente da Civil baleado
nas nádegas na CDD
REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS

Aramis foi agredido com socos e pontapés

Justiça nega liberdade de homem que se diz inocente

Pela segunda vez, o Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro (TJRJ) negou o
pedido de habeas corpus a
homem que foi reconhecido como autor de um assalto em uma foto 3x4 de
sua carteira de habilitação,
roubada no mesmo dia do
crime de que é acusado.
De acordo com a família de Alberto Meyrelles
Júnior, que está preso des-

de a última quarta-feira, o
juiz que estava de plantão
“se disse incapaz de julgar o caso, uma vez que
um dos habeas corpus foi
negado pelo desembargador”. Outro pedido já havia sido negado na sexta-feira (19).
De acordo com a subcoordenadora de Defesa
Criminal da DPRJ, Isabel
Schprejer, a juíza avaliou

somente a validade da prisão e o seu cumprimento,
por se tratar de um mandado expedido por outro juiz.
Schprejer afirmou que vai
recorrer da decisão e fazer
“quantos mais pedidos foram necessários” para que
Alberto seja solto.
A vítima que reconheceu Alberto chegou a descrever o criminoso como
“de cor negra, altura apro-

ximada de 1,70m, cerca de
25 a 30 anos, gordo, sem
barba, cabelo crespo”. Alberto tem 1,80m e 39 anos.
Ainda segundo a família,
ela disse que o assaltante
era uma pessoa agressiva e
que falava alto, o que não
descreve seu irmão. A Defensoria deverá entrar com
outro pedido de soltura na
próxima semana, na 2ª Câmara Criminal.

Um oficial d cartório da
Polícia Civil foi espancado
com socos, tapas e pontapés e baleado na Cidade
de Deus, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio,
na madrugada da última
sexta-feira. A corporação
informou que Aramis de
Moraes D’Ávila Rodrigues
da Silva é lotado na 32ª DP
(Taquara).
Ao ser informado sobre
a ocorrência fato, um policial militar do 31º BPM

(Recreio) acionou a 16ª DP
(Barra da Tijuca). O agente
foi socorrido para o Hospital Municipal Lourenço
Jorge. Segundo a direção
da unidade, o paciente
passou por uma cirurgia e
apresenta estado de saúde
estável.
A Polícia Civil não informou se Aramis estava
no local a trabalho. Em
nota, informou que o caso
está sendo investigado pela
16ª DP (Barra da Tijuca).
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Brasil é a 8ª melhor seleção do planeta em 2021
Dentre os 50 primeiros colocados, somente sete países tiveram desempenho melhor
REDAÇÃO
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á classificada para a
Copa do Mundo, ainda invicta nas Eliminatórias do Qatar-2022 e
na briga para recuperar a
liderança do ranking da
Fifa, a Seleção Brasileira
teve o oitavo melhor aproveitamento do planeta neste ano.
Contando os compromissos válidos pelo qualificatório e pela Copa América, a equipe dirigida por

DIVULGAÇÃO

Tite foi a campo 16 vezes
em 2021 e obteve 12 vitórias, três empates e somente uma derrota (para
a Argentina, em julho, na
decisão do torneio continental).
Isso
significa
que
Neymar, Casemiro, Marquinhos e cia. conquistaram 81,2% dos pontos que
disputaram. Dentre os 50
primeiros colocados do
ranking da Fifa na atualidade, somente sete países tiveram desempenho melhor.
A maioria dessas sele-

Maioria dessas seleções está na Ásia

DIVULGAÇÃO

Neymar sentiu o problema na última segunda

ções está na Ásia e passou
parte considerável do ano
jogando contra adversários de baixíssima qualidade técnica durante a fase
preliminar das Eliminatórias da AFC.
No total, o top 10 das
seleções de melhor desempenho em 2021 conta com
11 equipes (já que houve
um empate na décima colocação): cinco asiáticas,
três africanas, uma europeia, uma sul-americana e
uma da Concacaf (Américas Central e do Norte).

Neymar tem lesão detectada e vai
desfalcar PSG no próximo jogo
De acordo com as
informações
publicadas pelo jornal francês
“L’Equipe”, o brasileiro Neymar passou por
alguns exames em seu
retorno à França e uma
pequena lesão na coxa

esquerda foi detectada.
O craque ficou fora da
relação do técnico Tite
para o jogo da Seleção
Brasileira contra a Argentina, em San Juan, e
agora também será desfalque para o PSG pelo

problema no adutor. Inicialmente não se sabe o
período de ausência de
Neymar, mas o brasileiro
pode também ficar fora
na Liga dos Campeões.
Neymar sentiu o problema na última segun-

da-feira (15), durante a
preparação da seleção
brasileira para o clássico com a Argentina.
Imediatamente, o jogador pediu para retornar à
Paris por temer agravar
uma lesão.

