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Mourão atribui morte 
de Ágatha à 'guerra 
do narcotráfico'

STF julga na 4ª feira se delatores 
devem apresentar alegações
finais antes de delatados

Análise

p r e s i d e n -
te interino 
H a m i l t o n 
M o u r ã o 
a f i r m o u 
nesta se-
gunda-feira 
que a morte 
de Ágatha 
Vitória Sa-

les Félix, é resultado da "guerra 
do narcotráfico". A declaração 
foi feita em resposta à impren-
sa quando o general da reserva 
chegava ao Prédio da Vice-Pre-
sidência, em Brasília. 

"Isso é a guerra do narcotrá-
fico", disse Mourão, quando 
questionado sobre a morte.

O presidente Jair Bolsona-

ro não se pronunciou sobre o 
caso. Ele viajou na manhã des-
ta segunda para participar da 
Assembleia Geral da ONU (Or-
ganização das Nações Unidas).

A Polícia Civil deve ouvir, 
nesta segunda-feira, os poli-
ciais militares envolvidos na 
ação que ocasionou a morte 
da pequena Agatha Vitória Sa-
les Félix, de 8 anos, na noite de 
sexta-feira, no Complexo do 
Alemão, na Zona Norte do Rio. 
A Kombi onde a menina estava 
já está no pátio da Delegacia de 
Homicídios da Capital (DHC), 
na Barra da Tijuca, na Zona 
Oeste, onde passou por perí-
cia. O veículo tem apenas uma 
marca de tiro.

O plenário do Supremo 
Tribunal Federal (STF) julga-
rá na tarde da próxima quar-
ta-feira (25) uma ação que 
discute se há diferença entre 
réus delatados e delatores na 
fase de alegações finais em 
processos judiciais.

A fase de alegações finais 
ocorre após o encerramento 
da instrução processual. Nes-
ta fase são apresentados os 
argumentos finais das partes 
do processo. Somente depois 
das alegações finais é que o 
juiz profere a sentença.

Em agosto, a Segunda 
Turma do STF anulou a 
condenação do ex-presi-
dente da Petrobras Aldemir 

Bendine, na Operação Lava 
Jato, por entender que ele 
deveria ter apresentado as 
alegações somente após os 
delatores, e teve o mesmo 
prazo que os réus que o de-
lataram para apresentar as 
alegações finais.

Na ocasião, a maioria dos 
ministros considerou que 
atualmente há uma lacuna na 
lei da delação premiada, que 
não estabelece a ordem de 
fala no processo dos delato-
res e dos delatados.

Outros acusados, então, 
entraram com pedidos para 
que o mesmo entendimento 
fosse aplicado a eles.

O ministro Edson Fachin 

O
"Isso é a guerra do narcotráfico", disse Mourão, quando questionado sobre a morte

Os ministros do Supremo Tribunal Federal reunidos em plenário

Foto: Nelson Jr./STF

Foto: Divulgação

enviou a análise ao plenário 
e pediu preferência ao caso. O 
plenário é composto pelos 11 
ministros do STF, e coube ao 
presidente do Supremo, Dias 
Toffoli, pautar o julgamento 
para esta quarta.

Desde o início da Lava 
Jato, a Justiça vinha dando o 
mesmo prazo para todos os 
réus, como prevê o Código 
de Processo Penal, indepen-

dentemente de serem dela-
tados ou delatores.

Um balanço da Operação 
Lava Jato indicou que, se o 
entendimento for mantido 
pelo plenário, poderão ser 
anuladas 32 sentenças, envol-
vendo 143 réus condenados 
pela operação.

Na prática, os ministros de-
cidirão no julgamento se um 
réu delatado tem de apresen-

tar as alegações finais depois 
do réu que o delatou.

Uma decisão do plenário so-
bre o tema criará uma jurispru-
dência, que atualmente não 
existe nem na lei que fala de 
delação premiada nem no Có-
digo Penal brasileiro. Esse pre-
cedente poderá ser aplicado a 
outros casos, não só da Lava 
Jato, que seriam impactados 
pela decisão do tribunal.

De acordo com o titular da DHC, 
o delegado Daniel Rosa, os PMs, lo-
tados na UPP Fazendinha, devem 
chegar para prestar depoimento 
por volta das 11h. As armas usadas 
por eles já foram encaminhadas 
para perícia, assim como o projétil 
retirado do corpo da criança.

Agatha morreu na madruga-
da de sábado no Hospital Esta-
dual Getúlio Vargas, na Penha. 
A menina foi atingida por um 
tiro nas costas. Ela estava em 
uma kombi com a mãe. A fa-
mília e moradores denunciam 
que policiais da UPP Fazendi-

nha teriam atirado contra dois 
homens em uma moto, acer-
tando a criança.

A criança, que morreu de 
forma precoce, tinha o sonho 
de se tornar bailarina. Ela era 
uma aluna nota dez na escola 
de balé que frequentava.
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Os consórcios responsáveis pelos veículos foram multados

THIAGO INFORMA
Thiago Ribeiro  colunathiagoribeiro@gmail.

com

Subiram

Missa

Rock In Rio 

Nota Dez 

Nota Zero

Por sugestão do deputado estadual 
Márcio Gualberto, do PSL, antes da ce-
rimônia de lançamento do Bangu Pre-
sente, aconteceu uma missa em ação 
de graças pelo programa. Políticos da 
região lotaram a igreja do Bairro. 

A cidade do Rio recebe esta semana a 
8ª edição do Rock In Rio. O festival prome-
te movimentar o setor hoteleiro da cidade 
durante as duas semanas de evento. Se-
gundo o Sindicato dos Meios de Hospeda-
gens do Município (Hotéis Rio), só para a 
primeira semana do evento cerca de 70% 
dos quartos disponíveis em toda a cidade 
já estão reservados. Sucesso!

O programa RJ + Inclusão, da Secretaria 
de Esporte do Estado, leva atividade espor-
tiva para pessoas com deficiência em todo 
o estado, como o surfe adaptado nas duas 
últimas etapas do Circuito Profissional de 
Surf do Estado, em Macaé e Cabo Frio. O 
programa tem os cadeirantes Valnei Rosa e 
Jonas Licurgo à frente das ações.

A CBF está sorteando um carro zero 
nos intervalos de algumas partidas do 
Campeonato Brasileiro. A ação é uma 
estratégia de marketing da confederação 
com objetivo de atrair o público para os 
estádios. O curioso é que no último sába-
do (21), no intervalo do jogo entre Botafo-
go e São Paulo, a felizarda vencedora do 
carro foi a esposa do Presidente do Con-
selho Deliberativo do alvinegro, Edson 
Alves Junior, que nem foi ao estádio.

Promessa cumprida
O Governador Wilson Witzel já começou a cumprir 

suas promessas de campanha. Em menos de um ano 

após prometer nas ruas de Bangu por melhorias na 

segurança local, Witzel retornou ao bairro na última 

sexta-feira (20) para a inauguração do programa Segu-

rança Presente e ainda anunciou o aumento do efetivo 

do 14º Batalhão da Polícia Militar, além da aquisição 

de novas viaturas para atuarem no combate à crimina-

lidade da região.

 Frequentadores do Aqua-
Rio, na Zona Portuária do Rio, 
se assustaram na tarde deste 
domingo com o acionamen-
to do alarme de incêndio no 
local. O caso aconteceu por 
volta das 15h30 e o prédio da 
instituição precisou ser esva-
ziado. O Corpo de Bombeiros 
foi acionado, fez a varredura 
no local e nada foi encontrado. 
Ninguém ficou ferido. 

De acordo com o AquaRio, 

o prédio foi evacuado por me-
dida de segurança e para o tra-
balho da brigada de incêndio e 
do Corpo de Bombeiros. Após 
buscas, nenhum foco de in-
cêndio foi encontrado.

A entidade avisa que os 
visitantes serão ressarcidos 
dos valores do ingresso ou, 
se preferirem, poderão rea-
gendar uma visita ao local. 
O museu funcionará normal-
mente nesta segunda.

Acionamento de alarme 
de incêndio assusta 
frequentadores do AquaRio

Foto: Agência Brasil

De acordo com o AquaRio, o prédio foi evacuado por medida de segurança e para o trabalho da brigada de incêndio e do Corpo de Bombeiros

Só alegria 

Palco da Final 

Esquerda dividida

Bancada crescendo 

A briga pela vaga de vice 

Resultado Rápido

Thiago Campbell, membro da Comissão Técnica do 
Rio São Paulo, e Filipe Bittencourt, secretário de espor-
tes de Maricá, estão radiantes de alegria com a conquista 
de suas respectivas equipes. 

A final do Campeonato Carioca B2 será no próximo domingo, 
às 15 horas, no charmoso Estádio de Moça Bonita, em Bangu.

O deputado Marcelo Freixo enfrenta dificuldade de 
unir partidos da esquerda em torno da sua pré-candi-
datura à Prefeitura do Rio em 2020. Partidos como o 
PDT, PCdoB, PSB e, até mesmo, o PT podem optar por 
candidaturas próprias com o objetivo de fortalecer 
suas bancadas na Câmara Municipal. 

Analistas políticos acreditam que o PSC (Partido Social Cris-
tão) será o partido com maior crescimento no estado do Rio de 
Janeiro nas eleições de 2020. Com a candidatura de dezenas 
de prefeitos no interior, os mais otimistas apostam que o PSC 
elegerá a maior bancada para o Palácio Pedro Ernesto. 

Classificados para a final do Campeonato Carioca Série B2 
(Terceira divisão), o Maricá Futebol Clube e o Rio São Paulo, 
garantiram vaga na série B1 (Segunda divisão) em 2020. 

Alguns políticos miraram na vaga de candidato a vice-
-prefeito em 2020, como o ex-deputado federal Carlos San-
tana do PT, que dorme e acorda pensando na vaga de vice 
do Freixo. Já Rodrigo Bethlem sonha em ter o filho, deputa-
do Jorge Felippe Neto, como vice do Crivella. No entanto, já 
existe nome forte do Governo do Estado “de olho” na vaga 
de vice do candidato, que receberá o poderoso apoio do Go-
vernador Wilson Witzel.

Em 30 minutos de inau-
guração do programa em 
Bangu, os agentes do Segu-
rança Presente realizaram 
duas prisões. A primeira de 
uma mulher furtando em 
uma loja do bairro e, logo 
após, um homem portan-
do um revólver calibre 38 
em uma moto. Parabéns 
pela eficiência

Foto: Divulgação Instagram

Foto: Divulgação Instagram



er um lar 
para cha-
mar de 
seu. Este é 
o objetivo 
da maioria 
dos bra-
sileiros e, 
para cen-
tenas de 

moradores de Queimados, este 
sonho está bem perto de se tor-
nar realidade. Para isso, a Pre-
feitura de Queimados assinou, 
junto ao Iterj (Instituto de Ter-
ras e Cartografias do Estado do 
Rio de Janeiro), um convênio 
de Regularização Fundiária. 
Firmado na última semana, o 
acordo objetiva legalizar a pos-
se dos moradores de ocupa-
ções irregulares no município.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

T
O programa assegura o direito 

constitucional à moradia social 
(individual ou coletiva) e o bem-
-estar, em particular, de popula-
ções socialmente vulneráveis. Os 
primeiros a participarem do pro-
jeto de regularização fundiária 
urbana são os moradores do Mor-
ro do Quissuco e do bairro Santo 
Expedito. Estão inseridas as pes-
soas que ocupam áreas com fins 
residenciais em áreas públicas ou 
particulares consolidados até 22 
de dezembro de 2016.

 O próximo passo é fazer um 
cadastro socioeconômico nas lo-
calidades para que os órgãos pos-
sam saber, exatamente, o número 
de pessoas que serão diretamente 
beneficiadas com o título defini-
tivo de propriedade. Os bairros 
São Cristóvão (Sem Terra), São 

Geraldo, Campo Alegre e Fazen-
dinha, Piabas, São Geraldo, Vilar 
Grande também estão inseridos 
no convênio de regularização. 
Só no Santo Expedito são mais 
de 200 unidades irregulares. 
Poderão receber a documenta-
ção definitiva da casa famílias 
com renda de até cinco salários 
mínimos e sem condições de 
adquirir um outro imóvel. 

“A regularização fundiária 
resgata a cidadania e a digni-
dade de pessoas que moram 
no mesmo local há muitos 
anos e não têm segurança so-
bre a posse da moradia, que 
são delas por direito. Hoje, te-
mos diversas famílias que es-
tão em processo de regulariza-
ção, mas o objetivo é ampliar 
e beneficiar o máximo de pes-

soas possível”, disse o Prefeito 
Carlos Vilela.

Já o Secretário Municipal 
de Habitação, Alex Dornellas, 
destacou outro detalhe do 
convênio: “As famílias podem 
ter a Certidão de Regulariza-
ção Fundiária e/ou o Título de 
Legitimação Fundiária sem 
nenhum custo aos beneficia-
dos”, afirmou o gestor.

Prefeitura de Queimados 
assina convênio de 
Regularização Fundiária

 Parceria com o Iterj legalizará a posse de moradores que vivem em ocupações irregulares no município

 Foto: Divulgação
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 Nova Iguaçu vai zerar a 
fila de cateterismo pelo Sis-
tema Único de Saúde (SUS). 
Atualmente, cerca de 50 
pessoas aguardam na regu-
lação municipal para reali-
zar o procedimento, indi-
cado para diagnosticar ou 
tratar doenças cardíacas. A 
meta é que até o final do ano 
não haja mais fila de espera. 
A Secretaria Municipal de 
Saúde (SEMUS) está reorga-
nizando o sistema de regu-
lação, agilizando os agenda-
mentos para que o exame 
seja realizado pelo paciente 
no máximo em até 15 dias.

A cozinheira Dalva Oli-
veira, moradora de Austin, 
em menos de uma semana 
conseguiu sair da fila e rea-
lizou o procedimento nesta 
quarta-feira.

“Faço tratamento há um 
ano e mês passado o médico 
viu a necessidade de fazer o 
cateterismo. Semana passa-
da fiz a solicitação no siste-
ma e nem acreditei quando 
me ligaram marcando rápido. 
A gente acha que pelo SUS é 

 Filas de cateterismo pelo SUS zeradas 
em Nova Iguaçu

demorado, mas não foi assim. 
Muito bom saber que vidas 
podem estar sendo salvas por 
causa dessa agilidade”, afir-
mou a cozinheira.

Nas Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs) muni-
cipais, pacientes internados 
com diagnóstico de necessi-
dade de cateterismo, não pre-
cisam mais esperar para serem 
transferidos ao Hospital Geral 
de Nova Iguaçu (HGNI) para 
realizarem o exame. As UPAs 
já solicitam o procedimento 
diretamente à clínica conve-
niada, o que agiliza o processo.

O convênio da Prefeitu-
ra com o Emcor Hospital 
do Coração e de Clínicas 
de Nova Iguaçu possibili-
ta, além do cateterismo, a 
realização também de an-
gioplastias coronarianas, 
arteriografias de membros 
inferiores, angioplastia de 
membros inferiores e an-
gioplastia de carótida. Para 
ter acesso a esses serviços, 
é preciso procurar uma Uni-
dade Básica de Saúde com 
o pedido médico e fazer a 
solicitação pelo sistema de 
regulação do posto.

A Secretaia Municipal de Saúde vai reorganizar a agenda

Ginecologista é o médico especializado na saúde da mulher 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

 A Prefeitura de Nilópolis, atra-
vés da Secretaria de Saúde, realiza 
em média 700 atendimentos de 
ginecologia por mês no município.

Ginecologista é o médico es-
pecializado na saúde da mulher e 
faz parte de quase toda sua vida. 
Desde adolescentes devem fre-
quentar uma clínica ginecológica 
e realizar exames e consultas afim 
de garantir uma vida mais saudá-
vel. A primeira visita pode até dei-
xar algumas sem jeito e tímidas, 
situação que acompanha algumas 
mulheres até a menopausa.

Existem inúmeros exames 
ginecológicos que podem ser pe-
didos pelo médico, sendo que a 

maioria atua de forma preventiva, 
identificando sinais de doenças 
como DST’s ou câncer prematu-
ramente, possibilitando o trata-
mento. Algumas doenças gineco-
lógicas podem levar à infertilidade 
e até a morte, por isso devem ser 
tratadas logo no início.

Vale destacar que a maioria das 
doenças, quando descobertas na 
fase inicial, tem mais chances de 
serem diagnosticas e tratadas com 
maior eficiência.

Marcações para consultas com 
ginecologista no Posto Central,às 
segundas-feiras a partir das 7h.

Rua João Pessoa, 1530, Centro. 
Telefone: 3039-7565

 Saúde da mulher é prioridade em Nilópolis
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Hyago Santos

rês dias de-
pois da morte 
da menina 
Ágatha, mor-
ta por uma 
bala perdida 
dentro de 
uma Kombi 
no Complexo 
do Alemão, o 
governador 

Wilson Witzel se pronunciou so-
bre o caso durante uma coletiva 
de imprensa.  Na ocasião ele afir-
mou que a morte da criança tem 
sido palanque para aqueles que 
fazem oposição ao seu governo. 
Além disso, também defendeu 
pacote anticrime, criado pelo mi-
nistro da justiça, Sérgio Moro.

“A dor de uma família não se 
consegue expressar. Eu tam-
bém sou pai e tenho uma filha 
de 9 anos. Não posso dizer que 
sei o tamanho da dor que os 
pais da menina estão sentin-
do. Jamais gostaria de passar 
por um momento como esse. 
Mas sei que jamais gostaria 
de passar por um momento 
como esse. Tem sido difícil ver 
a dor das famílias que tem seus 
entes queridos mortos pelo 
crime organizado. Eu presto 
minha solidariedade aos pais 
da menina Ágatha. Que Deus 
abençoe o anjo que nos dei-
xou”, disse.

O governador adiantou que 
terá, na próxima quarta-feira, 
uma reunião com Moro para 
tratar de assuntos referentes a 
segurança pública do Estado.

O secretário de Polícia Civil, 
Marcus Braga, também parti-
cipou da entrevista.  Ele disse 
que não se pode ligar a morte 
da menina Ágatha  à política 
de segurança pública do Rio, 
e que, por mais que menina 
tenha sido vítima de uma bala 
perdida, isso não deve ser atri-
buído ao modos operante.

“A gente não pode, de maneira 
nenhuma, ligar a morte da meni-
na Ágatha à política de segurança 
do Rio de Janeiro”, disse.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOpinião

T
“Fato isolado”, diz 

comandante da PM
O comandante da Polícia Militar, 

Rogério Figueiredo, disse durante 
a coletiva que o caso não deve ser 
considerado como algo recorrente, 
e sim um “fato isolado”.  Figueire-
do ainda afirmou que a polícia se 
comprometerá em

"A Polícia Militar, através de 
seu secretário, determinou um 
inquérito policial-militar para 
apurar os fatos, que terá sua 
duração estabelecida no códi-
go de processo militar e com os 
depoimentos, a perícia, os fatos 
apurados, dirão o resultado da-
quele evento. A Polícia Militar 
não compactua com qualquer 
transgressão de disciplina e en-
tende que os fatos devem ser 
esclarecidos."

Kombi passa por perícia
A Kombi onde Ágatha foi 

morta passou por perícia. Os 
peritos analisam os buracos 
nos bancos do veículo para 
constatar a direção que vie-
ram dos disparos. O suposto 
dono do veículo, José Carlos 
Soares, afirmou que o porta-
-malas da Kombi estava aber-
to no momento em que a me-
nina foi baleada. Entretanto, 
a perícia não encontrou ne-
nhuma marca de tiro no local.  
Além dele, o tio da vítima, Da-
nilo Félix, também disse que 
o porta-malas estava aberto.

“A Kombi parou para dei-
xar um passageiro que tinha 
compras na mala. Foram tirar 
as compras da Kombi quando 
passou uma moto. Falaram 
que eram dois homens sem 
camisa. Não sei se mandaram 
parar enquanto passou e o 
policial atirou, só que pegou 
na Kombi onde tava minha 
sobrinha”, disse.

Será feito um confronto ba-
lístico para saber se os tiros, um 
deles que matou Ágatha, parti-
ram de armas de policiais ou de 
traficantes.  Um dos projéteis 
encontrado no corpo da meni-
na foi encaminhado ao Institu-
to Médico Legal (IML).

Witzel se pronuncia sobre 
morte da menina Ágatha 
três dias depois do caso

O governador adiantou que terá, na próxima quarta-feira, uma reunião com Moro

Foto: Divulgação

Crivella pede a Witzel que reveja a política de segurança
 O prefeito Marcelo Crivella 

também se manifestou sobre o 
caso no Palácio da Cidade.  Ele fez 
duras críticas sobre o modo de 
atuação da polícia nas comuni-
dades cariocas. Crivella disse que 
os policiais “sobem dando tiro 
para todo lado” e pediu para que 
o governador reveja as estratégias 
adotadas em combate ao crime.

“Acho que chegou o momento 
de se ponderar essas ações na co-
munidade. O Rio de Janeiro não 
suporta mais ver as balas perdi-
das atingirem os inocentes. Em 
momentos de tragédias como 
essa, é momento de se repensar. 
Ao mesmo tempo que o policial 
protege a própria vida, ele pro-
tege a vida dos outros. Faço um 
apelo às policiais para começa-
rem operações antes do horário 
escolar. Evita que as crianças fi-
quem presas em cenas traumáti-
ca”, disse Crivella.

Em outro momento de sua 
fala, o prefeito ainda disse que as 
ações da polícia são uma tentativa 
louca de combate ao crime.

O caso da menina Agatha é um 
momento de reflexão pra todos 
nós. É preciso da graça de Deus 

pra que inocentes não tombem 
com essa tentativa louca, muitas 
vezes, de combater a violencia 
com violência. Sabemos que vio-
lência gera violência. Nunca, na 
história da humanidade, a violên-
cia gerou a paz”, disse. 



m casal foi 
preso por 
tráfico de 
drogas, na 
tarde desta 
s e g u n d a -
-feira, com 
cerca de 

dois mil pinos de cocaína na 
BR-040, no trecho de Petró-
polis, na Região Serrana do 
Rio. Segundo a Polícia Rodo-
viária Federal (PRF), agentes 
abordaram o carro do casal, 
que estava acompanhado de 
um bebê de 1 ano.

Na abordagem, foi solicita-
do ao condutor que ele apre-
sentasse seus documentos 
pessoais e do veículo, momen-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAbsurdo

U
to em que apresentou nervosis-
mo. Durante a revista, foi encon-
trada no porta-malas, no local 
que deveria estar o estepe, uma 
sacola contendo cerca de 1.900 
pinos de cocaína.

A equipe ainda localizou, 
no banco dianteiro, uma mo-
chila de bebê que, além de 
fraldas, continha 935 "saco-
lés" de cocaína. Além disso, 
havia dois tabletes de maco-
nha dentro de uma outra sa-
cola. O motorista afirmou que 
ganharia R$ 1 mil para trans-
portar a droga de Paraíba do 
Sul, no Sul Fluminense, até 
Acari, Zona Norte do Rio. A 
ocorrência foi encaminhada a 
105ª DP (Petrópolis).

Casal com bebê é preso 
com dois mil pinos de 
cocaína em Petrópolis

Cerca de 1.900 pinos de cocaína foram apreendidos

Foto: Divulgação

A Delegacia de Homicídios 
de Niterói, São Gonçalo e Ita-
boraí (DHNSGI) investiga, em 
inquérito sigiloso, telefone-
mas recebidos pela deputada 
federal Flordelis (PSD-RJ) de 
uma pessoa que teria se passa-
do por policial.

A deputada disse que rece-
beu ligações de uma pessoa que 
se identificou como policial civil 
e pediu dinheiro para interferir 
nas investigações do assassina-
to de seu marido, o pastor An-
derson do Carmo.

Flordelis disse ter procurado 
a Polícia Federal no último dia 
30 para denunciar as tentativas 
de extorsão e outras ligações em 
que disse ter sofrido ameaças. 
A parlamentar acrescentou que 
entregou as gravações dos tele-
fonemas aos agentes federais.

A Polícia Civil informou 
que a Delegacia de Homicídios 
desconhece a declaração da 
deputada à Polícia Federal e 
que nunca foi procurada pela 
parlamentar para comunicar 
tais fatos, que foram verifica-
dos pela Polícia Civil por meio 
de apuração própria.

Entra e sai governador, seja 
de centro ou de direita, e a de-
sigualdade na distribuição dos 
policiais pelo Rio de Janeiro con-
tinua... profunda.

O Leblon, na Zona Sul da capi-
tal, tem atualmente incríveis 46 
vezes mais PMs que Queimados, 
na Baixada Fluminense.

Enquanto o 24º BPM (Quei-
mados), que cobre também Ja-
peri, Seropédica, Paracambi e 
Itaguaí, tem meio policial por 
quilômetro quadrado, o 23 º 
BPM (Leblon), responsável ainda 
por Ipanema, Gávea, São Conra-
do, Jardim Botânico e Lagoa Ro-
drigo de Freitas, tem 23.

E o 24º BPM não é o único da 
Baixada a perder nessa conta.

Em comparação com o 20º 
BPM (Mesquita), que também 
cobre Nova Iguaçu e Nilópolis, o 
batalhão do Leblon tem 14 vezes 
mais policiais. E olha que o cál-
culo não inclui o efetivo da Roci-
nha e do Vidigal.

Dever de casa
Na busca pelo reforço do poli-

ciamento da região, que desde a 
implantação das UPPs sofre com 
o aumento da criminalidade, o 
deputado Max Lemos (MDB) 
levou as contas para tentar sen-
sibilizar o secretário de Polícia 
Militar, Rogério Figueredo.

Leblon tem 46 vezes mais policiais 
militares do que QueimadosPolícia investiga se Flordelis sofreu 

tentativa de extorsão
Foto: Divulgação

Flordelis deu sua versão do crime no local

Procurada pela Agência 
Brasil, a Polícia Federal não se 
pronunciou até o fechamento 
desta reportagem.

Assassinato
O assassinato do pastor An-

derson do Carmo aconteceu na 
casa do casal, em 16 de junho, 
após ele chegar de carro na com-
panhia da mulher. Anderson foi 
atingido por tiros na garagem da 
casa, quando retornou ao carro 
para buscar algo que tinha es-
quecido.

A Polícia Civil realizou a 
reconstituição do crime en-
tre a noite de sábado (21) e a 
madrugada de domingo (22), 

em uma simulação que teve a 
colaboração de Flordelis e de 
familiares da vítima. De acor-
do com a Secretaria de Polícia 
Civil, 13 pessoas participaram 
da reconstituição

Na semana passada, policiais 
estiveram em quatro endereços 
da deputada e apreenderam 
celulares, computadores e do-
cumentos em busca de informa-
ções que possam ajudar a eluci-
dar o crime.

Dois filhos do casal, Flávio 
dos Santos Rodrigues e Lucas 
dos Santos de Souza são réus 
no processo e cumprem prisão 
preventiva, decretada em agosto 
pela 3ª Vara Criminal de Niterói.
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Foto: Cléber Júnior / Agência O Globo

Patrulhamento no centro de Queimados



 Dono de vários temas em 
novelas e filmes globais a 
vida de Dienis é uma verda-
deira trama. Dienis nasceu 
em Itaguaí, região da costa 
verde no Rio de Janeiro. Aos 
9 anos, era solista do coral 
infantil, aos 18 anos recebeu 
um convite pra gravar um 
single, e a partir daí a vida do 
cantor nunca mais foi a mes-
ma. Dienis começou a fazer 
shows com as rádios do Rio 
de Janeiro em seguida ficou 
dois anos em um programa 
de música, assinou com a 
Warner Music, fez temas em 
novelas e filmes. Foi quan-
do o cantor viu que tudo 
teria ficado muito pequeno 
somente estando no  Bra-
sil e aceitou um convite da 
poderosa gravadora para o 
mercado internacional. Die-
nis morou por três anos na 
Espanha. Atualmente ele 
se prepara para voltar com 

 O ator Tarssio, de 23 anos, inter-
pretou Pabllo Vittar em seu clipe 
onde a cantora contou sobre o pre-
conceito que passou em sua esco-
la na sua infância. O ator revelou 
também que após o clipe surgiram 
novas oportunidades, até tentou 
entrar em contato com a produção 
da Pabllo para marcar um reencon-
tro como votos de agradecimento, 
porém até o momento a produção 
da cantora não retornou. 

 “Estou me aprofundando nos 
estudos para futuramente obter 
oportunidade para elencos para no-
velas“, diz ele.

A nossa coluna deseja ao ator 
muito sucesso!

 Conheça o ator que vivenciou 
Pabllo Vittar em seu clipe

Do Brasil para o mundo, 
relembre a trajetória do cantor 

itaguaiense “Dienis”

tudo ao Brasil. “Amo a mi-
nha terra, sou brasileiro com 
orgulho, filho de Itaguaí, ca-
rioca da gema e agradeço a 
chance que meu Brasil está 
me dando de voltar, obriga-
do meu povo”, disse.

 O cantor passou por 13 
países incluindo latino Amé-
rica e Europa e acabou de 
lançar “lua cheia Feat Letícia 
Spiller”, que vendeu nada 
mais nada menos que 1 mi-
lhão e 200 mil streams nas 
plataformas.

A foto desta matéria é iné-
dita e foi feita pelo grande 
fotógrafo Cris Vidal, dirigida 
por Bárbara Romer que fez 
vogue, Armani entre outras 
poderosas  e também contou 
com o apoio do manager do 
artista Nicolás Martin, que é 
um mestre da fotografia.

O ensaio foi feito em Mi-
lano,  na Itália e, em breve, 
estará disponível junto dos 

Por dentro da fama
tsantanna2904@gmail.com

 Foto/Divulgação 
 Foto:Divulgação
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ela sex-
ta vez, o 
m u n d o 
está aos 
pés de Lio-
nel Messi. 
O craque 
do Barcelo-
na superou 
Virgil van 

Dijk, do Liverpool, e Cristiano 
Ronaldo, da Juventus, e con-
quistou o prêmio “Fifa The Best” 
de melhor jogador do mundo 
da temporada 2018/19. O cami-
sa 10 argentino agora é o maior 
vencedor da premiação no fute-
bol masculino, com seis troféus, 
uma a mais que CR7. Ele iguala 
Marta, que também tem seis 
conquistas no feminino.

Fifa The Best: pela sexta 
vez, Messi é eleito melhor 
jogador do mundo

Foto:Site oficial da Fifa

P
Lionel Messi é eleito o melhor jogador do mundo em cerimônia da Fifa

Futebol

Embora não tenha conquista-
do a Liga dos Campeões da Eu-
ropa, Lionel Messi se credenciou 
ao prêmio com números expres-
sivos. Ninguém na última tem-
porada fez tantos gols ou partici-
pou de tantos gols quanto ele. O 
argentino balançou as redes 54 
vezes em 56 jogos e ainda deu 
19 assistências por Barcelona e 
Argentina no período.

– Na verdade, eu sempre digo 
que o prêmio individual é se-
cundário, o mais importante é o 
coletivo. Mas hoje é especial para 
mim, tive a oportunidade de es-
tar ao lado da minha mulher e 
de dois dos meus três filhos. O 
Thiago já veio aqui, mas era mui-
to pequeno, hoje vê-los ali não 
tem preço. São dois apaixonados 
por futebol, e estão adorando ver 
tantos jogadores aqui, não sa-
bem se pedem autógrafos, estão 
tímidos – disse Messi.

Messi conquistou o Campeo-
nato Espanhol pelo Barcelona e 
foi o Chuteira de Ouro da Europa 
com seus 36 gols no torneio. Na 
Liga dos Campeões, marcou 12 
vezes e também foi o artilheiro 
da competição. Ele volta a ser 
eleito o melhor do mundo após 
quatro anos. O argentino esteve 
no topo em 2009, 2010, 2011, 

2012, 2015 e, agora, em 2019.
O camisa 10 do Barça desban-

cou o favorito Van Dijk, que foi 
eleito o melhor jogador da Eu-
ropa na cerimônia organizada 
pela Uefa e era encarado como 
principal candidato a conquistar 
também o prêmio da Fifa. Com 
isso, o italiano Fabio Cannavaro, 
em 2006, continua como o único 
defensor a conquistar a honraria.

Como funcionou a votação?
A votação teve o seguinte co-

légio eleitoral: técnicos e capitães 
de todas as seleções filiadas à Fifa, 
um jornalista de cada país e inter-
nautas que votaram na enquete 
no site da Fifa. Todos só podiam 
escolher entre os 10 finalistas da 
premiação, selecionados pelo gru-
po de lendas da entidade.

O melhor colocado em cada 

grupo votante recebeu 12 pontos. 
O segundo ficou com 10 pontos, 
o terceiro com oito, o quarto com 
sete, assim por diante. Messi foi 
o mais votado entre técnicos (12 
pontos), capitães (12 pontos) e in-
ternautas (12 pontos), e o segundo 
entre os jornalistas (10 pontos). 
Por isso, terminou com 46 pontos.

Van Dijk foi o melhor para os 
jornalistas (12 pontos), o terceiro 
entre os técnicos (oito pontos), 
o segundo para os capitães (10 
pontos) e o terceiro entre os inter-
nautas (oito pontos). Terminou, 
portanto, com 38 pontos.

Cristiano Ronaldo foi o segun-
do para técnicos (10 pontos) e 
internautas (10 pontos), e o tercei-
ro entre capitães (oito pontos) e 
jornalistas (oito pontos), com um 
total de 36 pontos. Foto: Infoesporte
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