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Bope realiza operação no
Morro dos Macacos
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Um homem foi preso após criminosos em um carro roubado furarem um cer-
co policial na Zona Oeste do Rio. Ao ser dada a ordem de parada, os crimi-
nosos no automóvel roubado atiraram contra os policiais e houve confronto. 
Na tentativa de fuga, os suspeitos bateram contra um poste. Um homem foi 
atingido por disparo de arma de fogo e detido. 

ZONA NORTE

TSE encerra  testes das 
urnas eletrônicas

ELEIÇÕES 2022 

Segundo o TSE, nem uma das falhas identificadas nas urnas eletrô-
nicas em novembro do ano passado conseguiu atingir potencial para 
uma modificação de voto. Desde que o teste começou, na última terça, 
os investigadores repetiram cinco planos para checar a segurança das 
urnas eletrônicas.
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Vasco vai receber 
cerca de R$3 milhões 
pela venda de Phillipe 
Coutinho, que saiu do 
clube em 2010
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apreendem 80 quilos de
cocaína em Itaguaí
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Polícia Militar na Zona Oeste

PM prende traficante 
‘Rouba Cena’ na Vila 
Aliança,  na Zona Oeste
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Jair Bolsonaro diz que
Petrobras tem que
cumprir função social
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A Escola Municipal 
Manoel Gomes, 
bairro São Ber-

nardo, em Belford Roxo 
foi selecionada para rece-
ber o Programa Educativo 
Itinerante Monet à Beira 
D’Água, que proporciona a 
partir das obras de Claude 
Monet, pintor francês im-

pressionista, uma vivência 
com recursos sonoros e vi-
suais.

Foram realizadas seis 
sessões atendendo aproxi-
madamente 460 estudan-
tes da educação infantil e 

ensino fundamental e 20 
professores. O objetivo do 
projeto é levar a experiên-
cia da exposição para as 
escolas públicas, articulan-
do oficinas práticas com o 
uso de óculos de realidade 

virtual. 

Oficinas criativas
Além desta vivência, a 

parceria entre a Secretaria 
Municipal de Educação e a 
Bayer possibilitará para os 

professores a realização do 
trabalho pedagógico atra-
vés de oficinas criativas 
pensadas a partir de temá-
ticas do programa como 
água, luz, território e tem-
po.

antonio carlos

horahmunicipios@gmail.com
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Alunos de Belford Roxo se
‘impressionam’ com Monet

Tem político na Baixada Fluminense com crise de amnésia. Passados alguns anos do mandato de vereador, 
um ex-parlamentar tem sido visto em papos animados num movimentado café da cidade, com políticos e cor-
religionários. Será que no cardápio do bate-papo está incluído as eleições deste ano?Vale lembrar que o jovem 
político, ao se eleger à época, sumiu do mapa e abandonou seus eleitores ao acaso. 

Crise de amnésia

O SOMBRA ENVIE SuA 
dENúNCIA Ou ELOgIO!

horahmunicipios@gmail.com

Um ex-vereador conhecido em Nova Iguaçu parece querer 
aprender com os erros. Depois de cumprir um mandato inex-
pressivo, o político quer fazer as pazes com a parcela do seu 
reduto eleitoral, e pensa alto:

entrar na disputa para deputado estadual. Tamanha pretensão 
já exala cheiro de derrota. Diz uma fonte que ele já gasta as 
solas do seu mocassim de couro em busca de quem se interessa 
em costurar aliança. Vale investir até em quem nunca trocou 
gentilezas com o moço. 

Atrás de alianças 
Corre na boca miúda que dois políticos, 

um dos quais muito ligado ao um prefeito, já 
que o outro faz oposição ferrenha ao governo, 
estariam planejando uma aliança na tentativa 
de um deles entrar na disputa para deputado 
estadual e ganhar a eleição de outubro. Essa 
união é coisa que nem Freud explica, já que 
dificilmente o alcaide irá apoiar aliança com 
adversário.

Apoiar adversário, não!

dIVuLgAÇãO

Programa proporciona a partir das obras do pintor francês impressionista, uma vivência com recursos sonoros e visuais

Alunos da escola municipal Manoel Gomes tiveram contato com a obra do pintor Monet

O Rio de Janeiro recebe-
rá, entre os dias 20 e 22, a 9º 
edição da “Tattoo Week”, 
após 2 anos de suspensão 
em razão da pandemia. O 
evento contará com mais 
de 250 estandes e empresas 
que atuam no segmento de 
piercings e tatuagens. Ao 
todo serão mais de 2.500 
expositores oferecendo os 
mais variados produtos e 
conteúdos ao público apai-
xonado por tattoos e mu-
danças corporais. Os visi-
tantes da “Tattoo Week” 
poderão conferir o concur-
so do Miss e Mister Tattoo 
Week, além de ajudar em 
ações socais promovidas 

pela organização do evento. 
A edição de 2022 do 

“Tattoo Week” tem o apoio 
da Riotur e contará, na sua 
abertura, com a presença 
do presidente da institui-
ção, André Duarte. São es-
perados visitantes de todo 
o Rio de Janeiro e de todo 
o Brasil, já que o universo 
da tatuagem, como arte e 
atividade econômica, não 
conhece fronteiras.

A Tattoo Week acontece 
no Centro de Conveções 
SulAmérica, das 12h às 
22h, durante o final de se-
mana. Há um grande esta-
cionamento para receber os 
visitantes.

Rio volta a ser palco 
do ‘Tattoo Week’

A exposição Monet à Beira D’água proporciona uma vivência com recursos sonoros e visuais

Museu comemora 80 anos com seminário sobre obra de artista
A Fundação Anita Man-

tuano de Artes do Estado 
do Rio de Janeiro (Funarj), 
por meio do Museu Antonio 
Parreiras (MAP), partici-
pa da 20ª Semana de Mu-
seus, organizada pelo Ins-
tituto Brasileiro de Museus 
(Ibram) em homenagem ao 
Dia Internacional de Mu-
seus, comemorado no dia 
18 de maio. Na próxima 
terça-feira (17), às 14h, será 

realizado o seminário Mu-
seu Antonio Parreiras, 80 
anos:trajetórias e perspecti-
vas, na Escola de Museolo-
gia da Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janei-
ro (Unirio). Inaugurado em 
1942, o MAP é um espaço 
da Funarj em homenagem 
àquele que é considerado 
um ícone do paisagismo 
brasileiro. É o primeiro mu-
seu brasileiro dedicado a um 

artista e ao longo de 80 anos 
tem contribuído para a va-
lorização e a divulgação da 
trajetória e da obra, assim 
como a pesquisa, a preser-
vação e a comunicação do 
acervo.

Mesa 
Parte dessa trajetória e 

dos planos da instituição 
serão o assunto da palestra 
‘Um museu em movimento: 

as perspectivas do MAP’, 
com Douglas Fasolato, co-
ordenador de museus da 
Funarj, e Fátima Gonçalves, 
diretora do MAP. Comple-
tam a mesa do seminário 
pesquisadores convidados 
para apresentarem temas li-
gados ao artista e ao museu. 
A começar pelo museólogo 
Cícero Almeida (Unirio), 
Musealizando a vida: o mu-
seu sonhado por Antonio 

dIVuLgAÇãO

Palestras serão ministradas falando da importância 
do artista no tradicional museu de Niterói 
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O estado do Rio 
está em bandei-
ra amarela de 
risco baixo para 

covid-19. É o que mostra 
a 81ª edição do Mapa de 
Risco da Covid-19, divul-
gado todas as sextas-feiras 
pela Secretaria de Estado 
de Saúde.

A análise divulgada in-
dica que as regiões da Baía 
da Ilha Grande, Centro Sul 
e Noroeste fluminense se 
encontram com bandeira 
verde, de risco muito baixo 
para a doença. Já as regiões 
da Baixada Litorânea, Me-
tropolitana I, Metropolitana 

II, Médio Paraíba, Serrana 
e Norte permaneceram com 
bandeira amarela, de risco 
baixo para a covid-19. 

A secretaria informou 
que esta é uma das últimas 
edições do mapa de risco, já 
que a ferramenta de acom-
panhamento do cenário epi-
demiológico da doença está 
sendo reelaborada para se 
adequar à atual fase da pan-
demia.

O secretário de Estado de 
Saúde, Alexandre Chieppe 
disse que no momento em 
que os números de casos, 
óbitos e de exames de PCR 
realizados estão baixos, 
qualquer variação, por me-
nor que seja, provoca um 
impacto nos indicadores 
usados na equação do mapa 
de risco que não reflete a re-

alidade. 
“Se o número de óbitos 

em determinado município 
sobe de 1 para 2, gera um 
aumento de 100% no indi-
cador e uma grande pontu-
ação na fórmula que gera 
o bandeiramento. O mes-
mo acontece com a taxa 
de positividade de exames 
RT-PCR. Por isso, a área 
técnica está reformulando 
a ferramenta de acompa-
nhamento do cenário da co-
vid-19 no estado”, explicou 
o secretário.

No período analisado, o 
número de internações caiu 
42%, saindo de 24 interna-
ções para 14, nas últimas 
duas semanas. Os óbitos 
reduziram 71,4%, passando 
de 14 óbitos para 4 nos últi-

mos 14 dias.
Chieppe disse que nas 

próximas semanas, a Secre-
taria de Saúde vai apresen-
tar um novo sistema, com 

novos indicadores mais 
adequados para o atual mo-
mento da pandemia. “Va-
mos aumentar a atenção nos 
indicadores precoces, como 

atendimentos de síndrome 
gripal em UPAs e testagens 
de antígenos registradas no 
e-SUS”, esclareceu o secre-
tário.

RISCO NA SAúdE 

Rio está em bandeira amarela para Covid
antonio carlos

horahmunicipios@gmail.com

Número de internações caiu 42%, saindo de 24 internações para 14, nas últimas duas semanas

Mapa de Risco da Covid-19 será reelaborado  

Petrobras tem que cumprir sua 
função social, diz presidente

O presidente Jair Bolso-
naro voltou a falar sobre 
o preço dos combustíveis, 
durante sua participação na 
abertura da 56ª Convenção 
Nacional do Comércio Lo-
jista, em Campos do Jordão 
(SP). Ele disse esperar que, 
com a troca no comando 
do Ministério de Minas e 
Energia, seja possível fa-
zer com que a estatal, que 
domina o mercado de pe-
tróleo no país, cumpra sua 
função social.

“Eu espero, nos próxi-
mos dias, com as mudan-
ças que fiz no Ministério de 
Minas e Energia, que nós 
consigamos mexer com a 
Petrobras, fazer com que 
ela cumpra um dispositi-
vo constitucional, que fala 
do fim social da empresa”, 
afirmou o presidente.

Durante sua fala no en-
contro de lojistas do vare-
jo, Bolsonaro também cri-
ticou o que ele considera 
como lucro excessivo da 
Petrobras, comparada com 
outras empresas do setor. 
“Não podemos ter uma 
empresa que tem um lucro 
acima de 30%, enquanto 
nas maiores petrolíferas 
do mundo, o lucro é no 
máximo de 15%. E essas 

outras petrolíferas abriram 
mão de lucro para ajudar 
os seus países. A Petrobras 
não pode continuar a ser 
indiferente a tudo isso”. 

A Petrobras anunciou 
essa semana mais um rea-
juste, dessa vez de 8,87% 
no preço do diesel para as 
distribuidoras. No acumu-
lado dos últimos 12 meses, 
o reajuste do diesel chegou 
a 49%. O combustível é o 
principal usado no trans-
porte público e de cargas 
e, por isso, tem impacto 
direto na inflação geral dos 
produtos.

O presidente diz que ha-
verá novos aumentos de 
preço no setor. “Há poucas 
semanas, a Rússia fechou 
o fornecimento de gás para 
a Polônia e a Bulgária. 
E agora, acaba de fechar 
também para a Finlândia 
e a Alemanha. Isso vai im-
pactar em novos preços de 
combustíveis”.

No início de sua fala, o 
presidente celebrou deci-
são do ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
André Mendonça, que sus-
pendeu parte da resolução 
do Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Con-
faz) que trata da cobrança 

do Imposto sobre a Cir-
culação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) sobre o 
diesel . O ICMS é um tri-
buto estadual. 

Mendonça atendeu ao 
pedido feito pelo presi-
dente, que, por meio da 
Advocacia-Geral da União 
(AGU), diz que a medida 
é inconstitucional por per-
mitir a diferenciação de 
alíquotas do diesel entre 
os estados, prejudicando o 
consumidor com aumentos 
excessivos do combustível.  

“Não vai existir mais, 
espero que o pleno ratifi-
que isso, cada estado ter 
um percentual”, disse Bol-
sonaro.

Em março, uma lei apro-
vada pelo Congresso Na-
cional e sancionada por 
Bolsonaro estabeleceu que 
deveria haver uma alíquota 
única do ICMS sobre o die-
sel. Depois disso, o Confaz 
se reuniu e fixou um valor 
único do ICMS sobre o die-
sel, de R$ 1,006 por litro, 
mas com permissão para 
descontos. O valor, na prá-
tica, ficou superior ao que 
vinha sendo cobrado nas 
bombas antes da nova lei, 
o que contraria a pretensão 
do governo federal. 

Bolsonaro criticou lucros obtidos pela estatal

dIVuLgAÇãO

TSE encerra teste das urnas eletrônicas

dIVuLgAÇãO

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) encerrou 
nesta sexta-feira (13) a se-
gunda fase do teste públi-
co de segurança (TPS) do 
sistema eletrônico das elei-
ções deste ano. O teste é 
um procedimento de praxe 
realizado desde 2009.

Segundo o tribunal, os 
pontos vulneráveis que 
foram encontrados pelos 
investigadores na primei-
ra fase, realizada em no-
vembro do ano passado, 
foram corrigidos e o sigilo 
do voto e da totalização da 
apuração não foram viola-
dos.

No teste de segurança, 
o TSE, órgão responsável 
pelas eleições, convidou 
investigadores de diversas 
instituições para executar 
29 planos de ataque aos 
equipamentos da urna ele-
trônica.

As tentativas de burlar o 
sistema de segurança ocor-
reram por meio da disponi-
bilização do código-fonte, 
procedimento no qual o 
tribunal entrega aos parti-
cipantes a chave da progra-
mação das máquinas que 
compõem a urna, como os 
componentes que fazem o 
recebimento e a transmis-
são e apuração dos votos.

Em novembro do ano 
passado, dos 29 ataques, 
cinco obtiveram êxito, mas 
nenhum deles conseguiu 
atacar o software respon-
sável pelo funcionamento 
da urna e o aplicativo re-
ferente ao armazenamento 
do nome dos eleitores e dos 
candidatos.

Na ocasião, peritos da 
Polícia Federal (PF) entra-
ram na rede de dados do 
TSE, mas não conseguiram 
alterar os dados do sistema.

Outras equipes de inves-
tigadores consideraram que 
seria possível introduzir 
um painel falso na frente 
da urna, com objetivo de 
quebrar o sigilo do voto. 
Além disso, o sigilo do 
voto de pessoas com defi-
ciência visual também po-
deria ser quebrado no caso 
de acoplamento de um dis-
positivo bluetooth na saída 
para fones de ouvido.

Investigadores também 
conseguiram pular uma 
barreira de segurança na 
transmissão de dados, mas 
foram barrados por outra 
porta de segurança da rede 
do tribunal.

Após a primeira fase, o 
TSE reuniu seus técnicos 
para buscar soluções para 
os problemas encontra-

dos pelos investigadores 
e apresentá-los nesta se-
mana, na segunda fase do 
TPS.

De acordo com Sandro 
Nunes Vieira, juiz auxiliar 
da presidência do TSE, os 
investigadores repetiram 
os ataques feitos, mas não 
tiveram sucesso, porque 
todas as cinco vulnerabi-
lidades foram corrigidas. 
Segundo Vieira, o sigilo 
do voto e de todo o sistema 
não foi violado nas duas fa-
ses dos testes.

“Os planos de ataque 
que foram bem-sucedidos 
em novembro, tiveram me-
lhorias implementadas pelo 
TSE, e foram resolvidos os 
problemas encontrados pe-
los investigadores na pri-
meira fase do teste”, afir-
mou o juiz.

O primeiro turno das 
eleições será realizado no 
dia 2 de outubro para es-
colha do presidente da Re-
pública e de governadores, 
senadores, deputados fede-
rais, estaduais e distritais. 
Em um eventual segundo 
turno na disputa presiden-
cial e na eleição de gover-
nadores, a nova votação 
será em 30 de outubro.

Anvisa e Butantan se reúnem para 
tratar da CoronaVac para crianças
A Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) informou que técnicos 
do órgão se reuniram com 
representantes do Institu-
to Butantan para discutir a 
ampliação do uso da vaci-
na CoronaVac em crianças. 
A atividade faz parte do 
processo de solicitação de 
indicação da vacina para 
crianças de 3 a 5 anos.

No início da semana, o 
Butantan enviou para a An-
visa dados e informações 
em resposta ao pedido de 
exigência feito pela agên-
cia para suprir lacunas no 
processo. Estes dados ain-
da estão em análise pela 
equipe técnica da Anvisa. 
A resposta recebida pela 
Anvisa, no entanto, ainda 
não contempla todos os 
itens indicados pela equipe 

técnica no pedido de exi-
gência.

De acordo com o Bu-
tantan, as informações res-
tantes, que são os dados 
atualizados de estudos de 
efetividade feitos no Chile, 
ainda serão enviados para a 
agência. Segundo o labora-
tório, os dados foram soli-
citados aos pesquisadores 
daquele país e serão com-
partilhados com a Anvisa.

A liberação da vacina 
foi pedida pelo Butantan à 
Anvisa no dia 11 de março 
deste ano. O instituto soli-
citou uma alteração na bula 
da CoronaVac para que ela 
também fosse recomenda-
da para crianças de 3 a 5 
anos. Atualmente, além da 
população adulta, o imu-
nizante está liberado para 
crianças e adolescentes na 

faixa etária de 6 a 17 anos. 
Não há prazo para a con-
clusão desta análise.

O Instituto Butantan é 
um destacado centro de 
pesquisa biológica locali-
zado no bairro do Butantã, 
na zona oeste da cidade de 
São Paulo, adjacente ao 
campus Cidade Universitá-
ria da Universidade de São 
Paulo.

Butantan é o maior pro-
dutor de vacinas e soros da 
América Latina e o princi-
pal produtor de imunobio-
lógicos do Brasil. Referên-
cia mundial de eficiência 
e qualidade, é responsável 
pela maioria dos soros hi-
perimunes utilizados no 
Brasil contra venenos de 
animais peçonhentos, toxi-
nas bacterianas e o vírus da 
raiva.
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Furos de reportagens que 
escancararam apolítica do 

toma lá, dá cá fazem aniversário
Dois furos de repor-

tagens investigativas 
que marcaram a política 
brasileira fizeram ani-
versário ontem (13). A 
revelação da fraude na 
licitação da ferrovia Nor-
te-Sul completou 35 anos 
(13 de maio de 1987) e o 
caso da compra de votos 
a favor da emenda cons-
titucional da reeleição 
fez 25 anos (revelado em 
13 de maio de 1997).

Os dois episódios fo-
ram investigados pelo 
jornal Folha de S.Paulo. 
A ferrovia NorteSul teve 
um arranjo prévio na di-
visão de lotes da cons-
trução da obra, com os 
dados tendo sido publi-
cados com antecedência 
pelo jornalista Janio de 
Freitas, 89 anos, na seção 
de classificados do jor-
nal. A compra de votos 
da reeleição ficou pro-
vada numa reportagem 

de Fernando Rodrigues, 
59 anos, com a gravação 
de conversas presenciais 
com deputados que reve-
laram ter vendido o apoio 
ao projeto por R$ 200 
mil em dinheiro (hoje, 
R$ 927 mil).

As reportagens ganha-
ram em 1987 e 1997 o 
principal prêmio jorna-
lístico que existia no país 
(o Esso). Mas nunca hou-
ve consequências legais 
nem punição dos envol-
vidos – embora os dois 
deputados que revelaram 
de maneira mais explíci-
ta a venda do voto a fa-
vor da reeleição tenham 
imediatamente renuncia-
do ao mandato depois da 
revelação do crime. 

Em 1993 foi sancio-
nada a Lei de Licitações, 
com o objetivo de evitar 
fraudes como a apontada 
pela reportagem sobre a 
Norte-Sul.

O governo federal entrou com uma ação no Supremo Tribunal 
Federal para questionar a possibilidade de cada Estado cobrar um 
valor diferente do ICMS sobre o diesel. A ação pede suspensão da 

definição pelos Estados das alíquotas sobre o combustível. 

O Ministério da Saúde confirmou 125 mortes por covid-19 nas últi-
mas 24 horas, no Brasil, na 5ª feira. Já são mais de 664 mil vítimas da 
doença no país desde o início da pandemia. Foram registrados 21.344 

novos casos de covid-19 no mesmo período.

As comissões de Edu-
cação e de Ciência e Tec-
nologia, da Assembleia 
Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro (Alerj) co-
locaram em pauta a falta, 
durante audiência na Casa, 
a falta de alimentação nas 
unidades da Fundação de 
Apoio à Escola Técnica.

SEM COMIdA 

A prévia de um relató-
rio que está sendo elabo-
rado pelos parlamentares 
aponta uma situação de 
caos com acentuado avan-
ço caso não sejam adota-
das medidas, como a in-
suficiência de professores, 
defasagem tecnológica e 
precariedade dos prédios. 

As inscrições para a segunda etapa do 
Exame Nacional de Revalidação de Diplo-
mas Médicos Expedidos por Instituições 
de Educação Superior Estrangeira (Revali-
da) 2022 começaram ontem (13) e vão até 
terça-feira (17). 

SITuAÇãO dE CAOS 

PRAZO dO REVALIdA 

EdITORIAL

A Alerj aprovou um projeto de lei para 
isenção da taxa de incêndio às moradias 
beneficiadas pelo aluguel social nos mu-
nicípios que decretaram emergência ou 
calamidade pública por causa das chuvas 
que caíram no início do ano.

ISENÇãO dE TAxA 

Para celebrar o Dia das 
Mães, comemorado no 
dia 8 de maio, a Calvin 
Klein contratou um ho-
mem trans grávido para 
participar de sua campa-

nha. O brasileiro Roberto 
Bete e sua mulher Erika 
Fernandes, que também 
é trans, foram uma das 
famílias apresentadas na 
peça publicitária. Para a 

marca, o objetivo da cam-
panha é destacar “a reali-
dade de novas famílias”. 
A iniciativa foi divulgada 
no perfil do Instagram da 
CK. 

Homem trans grávido participa
de campanha da Calvin Klein

dIVuLgAÇãO 

O presidente da comis-
são de Educação, deputa-
do Flávio Serafini (PSol), 
enfatizou: “Precisamos de 
uma política de assistência 
estudantil que garanta a 
alimentação plena, contri-
buindo para reduzir a eva-
são. A Faetec, com Ensino 
Superior, não consegue”.

EVASãO ESCOLAR 

governo reforma 24 uPAs

Com um investimen-
to de cerca de R$ 
41 milhões, o Go-

verno do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado de 
Saúde (SES), inicia nesta 
quinta-feira (12), a reforma 
de 24 Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs) esta-
duais. Pioneira na implan-
tação das UPAs no Brasil, 
com a unidade Maré em 
2007, a SES fará a maior 
reforma nessas estruturas 
desde a criação do modelo, 
replicado em todo o país. A 

medida tem como objetivo 
melhorar o serviço presta-
do à população, além de 
aprimorar as condições de 
trabalho dos profissionais 
de saúde.

“As intervenções estru-
turais que o governo do 
estado vai começar a reali-
zar neste momento em oito 
UPAs de diferentes regiões 
do Rio dão a dimensão da 
importância da saúde para 
nossa gestão como uma 
prioridade para todos os 
fluminenses. Vamos recu-
perar as unidades para en-
tregar um serviço público 
de saúde com ainda mais 
qualidade”, afirmou o go-

vernador Cláudio Castro.

Cronograma 
O cronograma das obras, 

que serão conduzidas pela 
Fundação Saúde, prevê três 
etapas. Oito UPAs entrarão 
em obra por vez. Durante 
a reforma, as unidades não 
serão fechadas. Para isso, 
a unidade será dividida em 
trêssetores. Apenas o setor 
que estiver passando pelas 
melhorias será interditado, 
e o atendimento, transferi-
do para outra área. Pacien-
tes internadosserão transfe-
ridos para outras unidades 
que atendam suas necessi-
dades clínicas. 

antonio carlos

horahmunicipios@gmail.com

Investimento de R$ 41 milhões beneficia unidades de várias regiões. Atendimento não será interrompido 

 INTERVENÇãO ESTRuTuRAL

PORTUGAL - Milhares 
de fiéis católicos se reuni-
ram no Santuário de Fá-
tima, em Portugal, ontem 
(13), enquanto as autorida-
des se preparam para uma 
possível sexta onda da Co-
vid-19. A aposentada Tere-
sa Maria, de 62 anos, foi 
uma das cerca de 200.000 
pessoas que viajaram para 
o famoso santuário católi-
co de Fátima para marcar 
a primeira das três visões 
relatadas da Virgem Maria, 

também conhecida como 
Nossa Senhora, há mais de 
100 anos. No ano passado, 
apenas 7.500 foram permi-
tidas dentro do santuário e 
as pessoas tiveram que ficar 
em círculos para manter o 
distanciamento social. Para 
muitos, foi um momento 
especial ver o santuário fi-
nalmente abrindo as portas 
para uma grande multidão 
depois que a maior parte 
das regras da Covid-19 foi 
suspensa no mês passado. 

Mas, à medida que as in-
fecções diárias voltam a 
aumentar, Teresa Maria de-
cidiu manter a máscara.

“Sempre procuro tomar 
precauções”, disse ela en-
quanto esperava o início da 
procissão de despedida, um 
dos pontos altos do evento. 
“Não estamos livres disso 
porque os casos estão au-
mentando.”

Portugal tem a maior 
média móvel de sete dias 
da União Europeia de ca-

sos por milhão de habitan-
tes, de acordo com o Our 
World in Data. Especialis-
tas em saúde acreditam que 
uma “sexta onda está se 
formando de maneira mui-
to intensa”. Mortes e inter-
nações estão muito abaixo 
dos níveis do pico da pan-
demia. Idosos com mais de 
80 anos receberão a quarta 
dose da vacina contra Co-
vid-19 a partir da próxima 
semana, três meses antes 
do previsto.

M
uN

dO

Milhares de fíeis católicos rezam em Santuário de Fátima 

dIVuLgAÇãO/gOVERNO dO RJ

geral

Na UPA Botafogo, muros já foram pintados e jardins, recuperados

A previsão é que as obras 
de cada grupo de oito UPAs 
levem em média dois me-
ses para serem concluídas. 
O primeiro grupo que pas-

sará pela reforma inclui as 
unidades de Botafogo, na 
Zona Sul; Ricardo de Al-
buquerque, na Zona Norte; 
Realengo, Campo Grande 

I e Campo Grande II, na 
Zona Oeste; Nova Iguaçu I e 
Nova Iguaçu II, na Baixada; 
e Campos dos Goytacazes, 
no Norte Fluminense.

“O Estado do Rio de Ja-
neiro foi pioneiro na implan-
tação das UPAs no Brasil. 
As obras, com um custo de 
R$ 1,7 milhão por unidade, 

é o maior investimento já 
feito em reforma de todos os 
tempos pela secretaria. São 
recursos alocados que têm 
por finalidade melhorar as 

condições de atendimento à 
população e de trabalho aos 
profissionais”, ressalta o se-
cretário de Estado de Saúde, 
Alexandre Chieppe.

PREVISãO dE CONCLuSãO dAS OBRAS 

Fiéis carregam imagem de Nossa Senhora de 
Fátima durante procissão em Fátima

PEdRO NuNES/REuTERS
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CONSELHO dELIBERATIVO

Limite no número de sócios Off-Rio 
esquenta clima político no Flamengo

dIVuLgAÇãO

Decisão no CoDe só aumentou ainda mais a discussão que começou em 2020

Tema gerou notas de repúdio de torcidas organizadas, manifestações em redes sociais e questionamentos

esportes

Uma nação de mi-
lhões restrita a al-
guns e com poréns. 

A votação a favor da emen-
da que impõe limite ao nú-
mero de sócios Off-Rio a 
no máximo de mil vagas do 
quadro de contribuintes es-
quentou também no campo 
político o dia a dia de um 
Flamengo que está longe de 
viver momentos de calma-
ria no departamento de fu-
tebol. A decisão em reunião 
no Conselho Deliberativo 
na última semana expôs ra-
chas antigas e gerou novos 
conflitos com a gestão Ro-
dolfo Landim.

O tema gerou notas de 
repúdio de torcidas orga-

nizadas, manifestações em 
redes sociais e questiona-
mentos rígidos de grupos 
políticos. Até mesmo o 
vice-presidente de embai-
xadas e consulados, Mau-
rício Gomes de Mattos, foi 
contra a emenda e fez ques-
tão de manifestar seu voto 
de pé na frente de todos os 
conselheiros. 

A decisão no CoDe só 
aumentou ainda mais a tem-
peratura de uma discussão 
que começou em agosto de 
2020, quando foi anunciado 
que a mensalidade da cate-
goria Off-Rio (para sócios 
com comprovante de resi-
dência em municípios após 
o raio de 100km do Rio de 
Janeiro) seria aumentada 
em 165% dois meses de-
pois. Na ocasião, pulou de 
R$ 64 para R$ 170, causan-

do debandada.
A justificativa da direto-

ria para a medida se pauta 
no maior equilíbrio com o 
valor pago por membros 
do quadro associativo de 
outras categorias, além da 
insatisfação de parte dos 
sócios pela disparidade que 
daria o mesmo direito a 
voto. A estimativa é de que 
na época existiam cerca de 
1.700 Off-Rio, número que 
despencou para cerca de 
370. Com a decisão, os Off-
-Rio não podem ser mais 
do que 1000 dentro do qua-
dro de sócios contribuintes. 
Caso as vagas de Off-Rio 
(com mensalidade propor-
cional a 75% do valor de 
sócio patrimonial) sejam 
todas ocupadas, os mora-
dores de fora do Rio de 
Janeiro terão que aderir a 

outras categorias para fazer 
parte do quadro associativo 
do clube. No momento, o 
título de sócio patrimonial 
custa R$ 7.215,00.

Há ainda a possibilidade 
de compra de títulos de só-
cio proprietário nas secre-
tarias do clube ou através 
de interessados em vender 

suas propriedades. Atual-
mente, as mensalidades es-
tão na casa dos R$ 240 para 
o Off-Rio e R$ 308 para o 
sócio contribuinte.

izabelle rodrigues 

horahmunicipios@gmail.com

Nathan projeta evolução no Fluminense de diniz
Um dos principais re-

forços do Fluminense na 
temporada, Nathan aca-
bou não conquistando 
espaço na equipe e tendo 
poucos minutos em cam-
po no início de temporada 
do clube. Mas o cenário 
vem mudando sob o co-
mando de Fernando Diniz.

Desde que o novo trei-
nador assumiu o clube, o 
camisa 13 esteve presente 
198 minutos dos 295 mi-
nutos disputados contra 
Junior Barranquilla, Pal-
meiras e Vila Nova - 164 

iniciando como titular. O 
meia participou de 67% 
do tempo das duas vitórias 
e do empate que a equipe 
teve desde a mudança no 
comando técnico, contan-
do os acréscimos.

Um percentual bem aci-
ma do que teve ao longo 
de toda a passagem de 
Abel Braga. Com o antigo 
comandante, Nathan este-
ve em campo em nove das 
26 partidas jogadas pela 
equipe. Com 441 minutos 
em campo, sendo 332 ini-
ciando como titular, parti-

cipou apenas de 17,2% do 
tempo jogado dos 2.562 
minutos de Abel.

Empolgado com mais 
espaço na equipe titular, 
Nathan valorizou o traba-
lho coletivo após a vitó-
ria contra o Vila Nova na 
Copa do Brasil e projetou 
evolução com a sequência 
de jogos.

“O professor chegou e 
me deu muita confiança. 
Ele já vinha acompanhan-
do meu trabalho. Estou 
aqui para ajudar, se for 
para começar jogando ou 

entrando nos jogos, vou 
dar minha vida para aju-

dar o time da melhor ma-
neira”, disse Nathan, logo 

após o jogo no Serra Dou-
rada.

dIVuLgAÇãO

Nathan valorizou o trabalho coletivo na Copa do Brasil

Um dos reservas mais 
utilizados pelo Flamengo 
nas últimas temporadas, 
o meia-atacante Vitinho 
deu passo importante para 
voltar a atuar. Nesta sema-
na, sob supervisão do pre-
parador físico Luís Sala, 
começou a transição.

Vitinho não joga desde 
30 de março, quando dei-
xou a primeira partida da 
decisão estadual contra o 
Fluminense - derrota por 
2 a 0 - com uma lesão na 
parte posterior da coxa 
direita. Desta forma, o 
número de jogadores com 
lesão diminuiu para seis. 
Diego Alves, com uma 
pubalgia, foi o último a se 
tornar baixa no Flamengo.

Volta de  
Vitinho está  

próxima
O Botafogo garantiu a 

vaga nas oitavas de final da 
Copa do Brasil ao vencer o 
Ceilândia-DF. Após o fim de 
jogo, o técnico Luís Castro 
concedeu entrevista coletiva 
celebrando a classificação e 
uma minutagem maior para 
os jogadores.

“Um jogo que já sabíamos 
que iríamos jogar com uma 
equipe de divisão diferente, 
e nós sabemos a motivação 
que tem equipes de divisões 
inferiores quando jogam com 
equipes de divisões superio-
res. O jogo decorreu de uma 
forma normal para nosso 
lado em termos de resultado, 
mas é normal determinados 
momentos do jogo em que 
não estivemos bem”, contou.

Luís Castro  
celebra a 

classificação
Botafogo bate o Ceilândia e avança 

para oitavas da Copa do Brasil
O Botafogo venceu o Cei-

lândia por 3 a 0 no estádio 
Nilton Santos, e garantiu a 
classificação para as oitavas 
de final da Copa do Brasil. 
O resultado foi o mesmo do 
jogo de ida, em Brasília, e 
coloca o Alvinegro carioca 
nesta fase da competição 
após dois anos de resultados 
ruins. Os gols foram marca-
dos por Patrick de Paula, no 
primeiro tempo, e Matheus 
Nascimento, duas vezes, na 
segunda etapa.

O Alvinegro carioca foi 
o senhor da primeira etapa 
no estádio Nilton Santos. O 
Botafogo controlou a posse 
de bola e as iniciativas de 
ataque durante quase toda 
a partida. No entanto, teve 

dificuldade de transformar 
essa superioridade em jo-
gadas perigosas.

O Ceilândia, por sua vez, 
se limitou à defesa. Jogou 
com todos os homens atrás 
de sua própria intermedi-
ária a fim de bloquear os 
avanços do time da casa e 
por boa parte do jogo a es-
tratégia deu certo. Até que, 
aos 40, Piazon encontrou 
Matheus Nascimento bem 
posicionado na área. O ata-
cante chutou cruzado e Pa-
trick de Paula aproveitou o 
rebote para abrir o placar. 
Foi o primeiro gol do vo-
lante pelo Botafogo.

Para o técnico Luís Cas-
tro, a partida foi uma opor-
tunidade para testar alguns 

nomes do elenco. Matheus 
Nascimento foi um dos 
aprovados. Após um pri-
meiro tempo tímido, com 
jogadas precipitadas em 
que demorava demais para 

passar a bola, ele voltou 
mais concentrado no se-
gundo tempo e conseguiu 
incomodar mais a defesa 
adversária e chegar aos 
gols.

Patrick de Paula aproveitou o rebote para abrir o placar

dIVuLgAÇãO

Vasco vai receber R$ 2,55 milhões pelo mecanismo de solidariedade de Coutinho
Phillippe Coutinho foi 

vendido em 2008, deixou o 
Vasco ao completar 18 anos 
em 2010, mas até hoje segue 
rendendo um bom dinheiro 
ao clube. Com o anúncio da 

venda do brasileiro para o 
Aston Villa por R$ 108 mi-
lhões, o Vasco terá direito a 
R$ 2,55 milhões, o equiva-
lente a 2,36% da negociação, 
por ser o clube formador.

Com isso, o clube cruz-
-maltino chegará a quase R$ 
20 milhões recebidos por 
meio do mecanismo de soli-
dariedade de Coutinho, pra-
ticamente o dobro do valor 

pelo qual ele foi negociado 
em 2008.

Essa será a quarta transa-
ção de Phillippe Coutinho 
na Europa que rende dinhei-
ro ao Vasco. Em 2008, ele 

foi negociado por cerca de 
R$ 10 milhões com a Inter 
de Milão.

Desde então Coutinho 
passou por Itália, Inglaterra 
e Alemanha, em negocia-

ções com cifras milionárias 
que, somadas, chegam a 
186,5 milhões de Euros – 
mais de R$ 1 bilhão, caso o 
valor somado fosse conver-
tido para a atual cotação.
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dIREITO dA CRIANÇA E AdOLESCENTE

geral

Instituições de ensino do Rio 
terão multa por discriminação
Multa será de mil reais em locais que forem intolerantes com alunos com deficiência ou doença crônica

As creches e institui-
ções de ensino pú-
blicas ou privadas 

da cidade do Rio serão mul-
tadas em R$ 1 mil em ca-
sos de ato de discriminação 
contra crianças e adoles-
centes com deficiência ou 
qualquer doença crônica.

De acordo com a Lei pu-
blicada no Diário Oficial, 
estes estabelecimentos edu-
cacionais devem capacitar 
seu corpo docente e equi-
pe de apoio para acolher o 
aluno com deficiência física 
ou mental e doenças como 
diabetes, hepatite, epilepsia 
e asma, proporcionando in-
tegração às atividades edu-
cacionais e de lazer que sua 
condição possibilite.

O valor arrecadado em 
caso de aplicação de mul-
ta durante fiscalização será 
transferido ao Fundo Muni-
cipal para Atendimento dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente. 

Rio de Janeiro sanciona 
lei contra discriminação 

a pessoas autistas
No Rio de Janeiro, dis-

criminação contra pessoas 
com TEA - Transtorno do 
Espectro Autista será pu-
nida com multa. A pena-
lidade foi instituída pela 
lei 9.600/22, de autoria da 
deputada Tia Ju, que foi 
sancionada pelo governa-
dor Cláudio Castro e pu-
blicada no Diário Oficial.

A pessoa ou empresa 
que comprovadamente 
cometer este tipo de dis-
criminação deverá ser 
advertida por escrito e 

encaminhada a palestras 
educativas sobre o TEA, 
além de sofrer multa que 
pode chegar a R$ 4 mil (1 

mil UFIR-RJ) para pesso-
as físicas e R$ 8 mil para 
empresas (2 mil UFIR-
-RJ). No caso de discrimi-

nação cometida por agen-
te público em exercício, 
também será aplicado um 
processo administrativo 

disciplinar para apurar o 
fato.

Define-se discrimina-
ção contra as pessoas com 
TEA qualquer forma de 
distinção, recusa, restrição 
ou exclusão, inclusive por 
meio de comentários pejo-
rativos, por ação ou omis-
são, seja presencialmente, 
pelas redes sociais ou em 
veículos de comunicação, 
que anule ou prejudique 
os direitos das vítimas.

“As pessoas com TEA 
enfrentam rotineiramente 
atos discriminatórios, que 
se manifestam de diferen-
tes formas, em atitudes 
disfarçadas ou explícitas, 
que podem ocorrer na es-
cola, na rua, no restauran-
te, no trabalho ou em qual-
quer lugar, e que muitas 
vezes têm consequências 
devastadoras para quem é 
vítima”, declarou a parla-

izabelle rodrigues 

horahmunicipios@gmail.com

dIVuLgAÇãO

Lei foi publicada no Diário Oficial do município 

Locais do Rio serão iluminados em 
prol da campanha Maio Amarelo

A Coordenadoria de 
Educação para o Trânsito 
e Relacionamento com o 
Cidadão da CET-Rio, em 
parceria com a Rioluz reali-
zará a iluminação de alguns 
equipamentos públicos da 
cidade em prol do movi-
mento Maio Amarelo, que 
tem como objetivo cons-
cientizar a população para a 
redução da mortalidade no 
trânsito. Neste ano, serão 
iluminados na cor amarela 
os Arcos da Lapa, o Monu-
mento Estácio de Sá e a Câ-
mara Municipal.

A CET-Rio participa to-
dos os anos do movimento 
Maio Amarelo, que foi cria-
do com o intuito de chamar 
a atenção da sociedade para 
o alto número de mortos e 
feridos no trânsito e propor 
uma mudança de atitude 
capaz de transformar essa 
realidade. Em 2022, o Con-
selho Nacional de Trânsito 
(Contran) definiu como te-
mática para as campanhas 

educativas a vulnerabilida-
de e a fragilidade da vida no 
trânsito com o tema Juntos 
Salvamos Vidas.

Durante este mês, a CET-
-Rio realizará outras ações 
em prol do Maio Amarelo. 
Em parceria com a Coor-
denadoria de Comunicação 
Institucional da Secretaria 
de Governo e Integridade 
Pública serão lançadas pe-
ças publicitárias para serem 
utilizadas nas mídias sociais 
da Prefeitura e em relógios 

digitais. Ações educativas 
serão promovidas pela Co-
ordenadoria de Educação 
para o Trânsito e Relacio-
namento com o Cidadão 
em vários locais da cidade. 
O objetivo é conscientizar 
os diversos atores do trân-
sito, com foco especial nos 
entregadores ciclistas e mo-
tociclistas sobre a impor-
tância da segurança viária. 
As barracas serão montadas 
para a distribuição de mate-
rial impresso.

Maio Amarelo é para conscientizar a população
 para os acidentes de trânsito

dIVuLgAÇãO
Alinhado ao Plano Estra-

tégico da Cidade 2020-2024, 
a CET-Rio iniciou a implan-
tação de novas rotas ciclo-
viárias. A iniciativa prevê a 
conexão entre as estações 
de transportes públicos à 
malha cicloviária existente. 
Até 2024, as 266 estações de 
transportes de média e alta 
capacidade – metrô, trem, 
BRT, barcas e VLT –  deve-
rão ser alcançadas por infra-
estrutura cicloviária, poten-
cializando o uso da bicicleta 
como modo de transporte, 
acrescendo cerca de 400 qui-
lômetros à malha atual. No 
final deste ano, 54 estações, 
que não possuem conexões 
atualmente, estarão conec-
tadas e suas implantações já 
foram iniciadas no Centro e 
na Barra da Tijuca.

Na Barra, diversas rotas a 
partir da ciclovia da orla se-
guirão em direção à Avenida 
das Américas para as esta-
ções do BRT. Como exem-
plo, destaca-se a implanta-
ção já iniciada da ciclofaixa 
na Avenida Afonso Taunay, 
criando ligação com a esta-
ção do metrô Jardim Oceâ-
nico e o terminal de BRT, a 
partir da Avenida Lucio Cos-
ta. Desta forma, permite-se 
que as pessoas possam op-

tar pelo uso da bicicleta na 
sua jornada diária de forma 
segura. No Centro, está em 
andamento a implantação da 
rota entre a Central do Brasil 
e a Orla Conde, via Avenida 
Marechal Floriano e Viscon-
de de Inhaúma, expandindo 
também para a área portuá-
ria pelas ruas Barão de Teffé 
e Camerino, onde já é gran-
de o fluxo de ciclistas e de 
triciclos de carga para entre-
ga de mercadorias e presta-
ção de serviços.

O desenho desta rota ba-
seou-se na pesquisa feita em 
parceria com o ITDP e Trans-
porte Ativo sobre o perfil e a 
quantidade de bicicletas que 
acessam o centro da cidade, 
realizada no segundo semes-
tre de 2021. Neste estudo, 
ficou evidente os pontos de 

maior demanda, revelando a 
Rua Camerino como um dos 
principais pontos de acesso 
de ciclistas à região central, 
por exemplo.

De acordo com a Bike 
Rio, empresa que opera o 
serviço de compartilhamen-
to de bicicletas, a estação ao 
lado da Central do Brasil é 
a que possui maior demanda 
por bicicletas na cidade, sen-
do inclusive um estudo de 
caso como referência para 
diversas outras cidades no 
Brasil e no mundo.

O principal objetivo dessa 
iniciativa é permitir que as 
pessoas possam optar pelo 
uso da bicicleta na sua jor-
nada diária de forma segu-
ra como principal modo de 
transporte ou associado ao 
transporte público.

Objetivo é permitir que pessoas possam 
optar pelo uso da bicicleta 

dIVuLgAÇãO

CET-Rio dá início à implantação de 
novas rotas cicloviárias na cidade

O Centro do Rio vai ga-
nhar um novo restaurante 
popular. O anúncio foi feito 
na última semana pelo go-
vernador Cláudio Castro. 
Batizada de Restaurante 
do Povo, a unidade vai ser 
construída entre a estação do 
VLT da Central do Brasil e o 
terminal rodoviário Américo 
Fontenelle.

A expectativa é que as 
obras sejam concluídas em 
até 90 dias. De acordo com o 
Governo do Estado, o custo 
das obras é de R$ 6 milhões. 
Vão ser investidos ainda cer-
ca de R$ 2,3 milhões na re-
forma do entorno.

Segundo o governador 

Cláudio Castro, o objetivo é 
expandir o projeto além da 
questão da alimentação, en-
globando também as áreas 
de educação e capacitação. 
A nova estrutura deve servir, 
em média, 5 mil refeições 
por dia, sendo 2 mil kits de 
cafés da manhã e 3 mil al-
moços.

Na análise do secretário 
de Estado de Assistência 
Social e Direitos Humanos, 
Júlio Saraiva, o Restaurante 
do Povo na Central do Brasil 
é um marco para a região e 
para o governo.

Segundo a Secretaria de 
Estado de Infraestrutura 
e Obras, responsável pelo 

programa PactoRJ, vão ser 
cerca de 24 Restaurantes do 
Povo em todo o Rio, com 
um investimento previsto 
de R$ 200 milhões. O co-
mandante da pasta, Rodrigo 
Brandi, afirmou que as obras 
de muitos deles já estão em 
ritmo acelerado.

Outros 30 restaurantes de-
vem ser inaugurados em três 
anos. A previsão é que as 
unidades de Madureira, na 
Zona Norte do Rio, de São 
Gonçalo, na Região Metro-
politana, de Belford Roxo, 
na Baixada Fluminense, e de 
Barra Mansa, no Sul Flumi-
nense, sejam entregues até o 
fim do ano.

Rio ganha novo restaurante popular

Plataforma gov.br oferece quase 5 
mil serviços para os brasileiros

O Serviço Nacional de 
Processamento de Dados 
(Serpro) é responsável por 
disponibilizar 4.900 servi-
ços digitais para o cidadão 
brasileiro por meio da pla-
taforma gov.br. 

Gileno Gurjão Barreto 
citou alguns dos principais 
serviços ofertados, como os 

sistemas da Receita Federal 
para entrega do Imposto de 
Renda; a carteira digital de 
trânsito; o pagamento de 
multas por aplicativo e o 
certificado de vacinação.

O presidente do Serpro 
falou dos projetos que ain-
da serão executados, como 
o Embarque Mais Segu-

ro, que será um serviço de 
acesso às plataformas dos 
aeroportos por reconheci-
mento biométrico.

De acordo com o pre-
sidente do Serpro, os ser-
viços digitais combatem 
a burocracia e geram uma 
economia de cerca de R$ 7 
bilhões ao ano. 
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PM realiza operação no 
Morro dos Macacos 

ZONA NORTE

REPROduÇãO 

Grupos rivais de traficantes entraram em confronto 
por disputa de território, segundo moradores

A Polícia Militar 
realizou ontem 
(14), uma ope-
ração no Morro 

dos Macacos e São João, em 
Vila Isabel, na Zona Norte 
do Rio de Janeiro. Agentes 
do Batalhão de Operações 
Policiais Especiais (Bope) 
estavam na comunidade. A 
ação foi confirmada pela 
corporação. Não há infor-
mações sobre apreensões e 
prisões.

De acordo com a Secre-
taria Municipal de Saúde, 
a Clínica da Família (CF) 
Recanto do Trovador e o 
Centro Municipal de Saú-
de (CMS) Maria Augusta 
Estrella tiveram o funcio-
namento alterado por conta 
da operação.

O Bope atua em apoio 
à Coordenadoria de Polí-
cia Pacificadora (CPP) no 
combate às ações crimino-
sas. A PM destaca que o po-
liciamento foi reforçado na 
região por causa dos con-
frontos dos últimos dias.

A operação acontece após 
disputas de território entre 

criminosos rivais. Na sexta 
(13), os tiroteios entre ban-
didos entraram no terceiro 
dia. Moradores dizem que a 
facção que controla o Mor-
ro de São João, no Engenho 
Novo, tenta tomar o Ma-
cacos, e por isso, trafican-
tes estariam escondidos na 
mata da comunidade.

Ainda na sexta, morado-
res relataram as trocas de 
tiros e ouviram barulho de 
granadas. As escolas e uni-
dades de saúde da região 
ficaram sem funcionar.

Na quinta-feira (12), o 
catador Eduardo da Cruz 
Guimarães, o MC Dallas, 

de 28 anos, foi baleado e 
morreu à espera de socorro.

MC Dallas tinha saído 
da casa de um amigo para 
voltar para casa dele no alto 
da comunidade — por volta 
das 23h. No caminho, Edu-

ardo teria encontrado os 
traficantes que invadiram 
o Morro dos Macacos e foi 
baleado.

Segundo a associação de 
moradores, ele não pôde 
ser socorrido imediatamen-

te devido ao tiroteio. Ele só 
conseguiu atendimento na 
manhã desta sexta, quando 
foi levado para o Hospital 
Federal do Andaraí. Entre-
tanto, chegou morto na uni-
dade de saúde.

Um homem foi preso on-
tem (14) após criminosos 
em um carro roubado fu-
rarem um cerco policial na 
Zona Oeste do Rio. Mora-
dores da região afirmaram 
que acordaram assustados 
com o tiroteio.

A Polícia Militar afirmou 
que uma equipe do 40ºBPM 
(Campo Grande) - que es-
tava em patrulhamento no 
bairro de Santíssimo - foi 
alertada sobre o roubo de 
um automóvel.

Os policiais, segundo 
a corporação, fizeram um 
cerco tático e conseguiram 
localizar o veículo. Ao ser 
dada a ordem de parada, os 
criminosos no automóvel 
roubado atiraram contra os 
policiais e houve confronto.

Na tentativa de fuga, 
os suspeitos bateram con-
tra um poste. Um homem 
foi atingido por disparo de 
arma de fogo e detido. Ele 
estava com um revólver. Os 
demais suspeitos consegui-
ram fugir.

O Centro de Operações 
da Prefeitura do Rio infor-
mou que a Estrada da Pos-
se precisou ser interditada 
para a ação da PM no local. 
O Corpo de Bombeiros foi 
acionado para prestar so-

corro ao suspeito ferido no 
local.

Um revólver calibre 38 
foi apreendido e o automó-
vel usado pelos suspeitos 
foi recuperado.

Criminosos furam cerco da Polícia 
Militar e uma pessoa é presa após 

tiroteio na Zona Oeste do Rio

Polícia prende traficante 
‘Rouba Cena’ em Campo 

Grande, Zona Oeste do Rio

Confrontos no Morro dos Macacos entraram no terceiro dia na sexta-feira (13)

antonio carlos

horahmunicipios@gmail.com

Uma ação de policiais 
militares interditou tempo-
rariamente a Linha Verme-
lha na altura da Maré, no 
fim da tarde de sexta-feira 
(13). Motoristas e passagei-
ros tiveram que sair de seus 
carros para se proteger de 
possíveis tiroteios.

Algumas pessoas esta-
vam subindo na mureta para 
fazer imagens, e os PMs 
pediram que os motoristas 
se protegessem e dessem 

ré com os veículos. Alguns, 
mesmo com o bloqueio, in-
sistiram em passar.

A ação ocorreu a poucos 
metros do 22º Batalhão de 
Polícia Militar. Cerca de 15 
policiais atuavam no local.

Em nota, a assessoria de 
imprensa da Secretaria de 
Polícia Militar informou 
que uma equipe do Bata-
lhão de Policiamento em 
Vias Expressas (BPVE) foi 
acionada para verificar in-
formações sobre indivíduos 

arremessando pedras na Li-
nha Vermelha, na altura do 
Complexo da Maré.

Segundo a nota, no local 
“os policiais foram atacados 
a tiros por criminosos do 
complexo de comunidades 
e houve confronto”. “Não 
há registro de presos ou fe-
ridos. A situação foi estabi-
lizada e o policiamento foi 
intensificado na região. A 
ocorrência foi comunicada 
à 21ªDP”, diz a PM.

Estrada da Posse precisou ser interditada

Ação policial fecha a Linha 
Vermelha na altura da Maré

Não há registro de presos ou feridos
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Policiais da Delegacia de 
Repressão a Entorpecen-
tes (DRE), da Polícia Civil, 
e auditores da Divisão de 
Vigilância e Repressão ao 
Contrabando e Descaminho 
da Superintendência da Re-
ceita Federal, no Rio de Ja-
neiro, apreenderam na sexta-
-feira (13) 80 kg de cocaína, 
em um sítio, em Itaguaí.

De acordo com as inves-
tigações, o material seria 
acoplado no fundo de navios 
com destino à Europa. Junto 
com a droga, foi apreendido 

um sea scooter (uma espécie 
de motor que serve para des-
locamento de mergulhado-
res quando submersos).

“A droga é comprada em 
países produtores da Amé-
rica Latina, por U$ 1000, 
aproximadamente, e reven-
dida na Europa por até € 
40.000”, declarou o delega-
do Marcus Amim, titular da 
DRE.

Três pessoas foram con-
duzidas para a DRE, que 
está avaliando o caso.

Polícia Civil e Receita Federal apreendem 80 
quilos de cocaína em sítio em Itaguaí

Suspeita é que material seria acondicionado em cascos de navio
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Policiais da 35ª DP 
(Campo Grande) prende-
ram Jeferson Dias Lino, 
conhecido como “Rouba 
Cena”. Foragido do sis-
tema penitenciário, ele é 
apontado pela polícia como 
segundo homem na hierar-
quia do tráfico de drogas na 
Vila Aliança, Zona Oeste 
do Rio.

Apesar de ser da Vila 
Aliança, Jeferson saiu da 
comunidade na última 

terça-feira, devido a uma 
ocupação da PM no local. 
Ele foi encontrado na casa 
dos parentes, no sub-bairro 
Salim.

Jeferson fugiu do sis-
tema prisional em 2018 e 
tem contra ele um mandado 
de prisão por homicídio. A 
polícia também diz que ele 
supervisionava o esquema 
de desmanche de veículos 
roubados para sua facção 
criminosa.

REPROduÇãO 
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