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Comissão de 
Ética Pública 
da Presidência 
da República 
decidiu não 
abrir investi-
gação sobre 
Fábio Wajn-

garten, chefe da Secretaria 
Especial de Comunicação 
Social (Secom). Ele foi de-
nunciado por ser acionista 
de uma empresa que presta 
serviços a algumas emis-
soras e agências que man-
têm contratos com governo, 
como revelou reportagem do 
jornal "Folha de S. Paulo".

O relator do caso, o con-
selheiro Gustavo Rocha, vo-
tou pelo arquivamento. Ele 
foi acompanhado por outros 
três integrantes da comis-
são. O placar final foi de 4 
a 2 pelo arquivamento. De 
acordo com o presidente do 
colegiado, Paulo Henrique 

Investigação

A
dos Santos Lucon, a comis-
são pode voltar a discutir a 
questão caso surjam novas 
evidências.

“Foi feita a análise da le-
gislação cabível e a comissão 
entendeu que não havia indí-
cios para o prosseguimento 
do processo”, afirmou.

O presidente da comis-
são afirmou ainda que o 
fato de Fábio não exercer 
funções de gestão na em-
presa foi levado em consi-
deração pela comissão.

Desde janeiro,  a "Folha" 
vem publicando reporta-
gens sobre o caso. Wajn-
garten, segundo o jornal, 
é acionista de uma em-
presa de pesquisa e audi-
toria de mídia que presta 
ser viços a algumas emis-
soras de TV e agências de 
publicidade que mantêm 
contrato com a Secom, co-
mandada pelo secretário.

Após o arquivamento da 
denúncia, a Secom divulgou 
nota na qual disse que "fi-
cou comprovado" que "não 
há conflito de interesses en-
tre a atuação do secretário e 
a sua empresa".

A defesa de Wajngarten 
também se manifestou e dis-
se que o secretário “como 
servidor, se submeteu respei-

Wajngarten, segundo o jornal, é acionista de uma empresa de pesquisa e auditoria de mídia que presta serviços a algumas emissoras de TV e agências de publicidade
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tosamente à Comissão de Éti-
ca Pública, como advogados, 
magistrados, promotores em 
seus órgãos de controle” e que 
“a Comissão de Ética atuou 
com a independência que en-
grandece sua instituição per-
manente”.

No dia 31 de janeiro, a Po-
lícia Federal abriu inquérito, 
que tramita em sigilo, para in-

vestigar supostas irregularida-
des cometidas pelo secretário.

A Comissão de Ética Pública 
da Presidência da República fis-
caliza a conduta de ministros, 
dirigentes de estatais e ocu-
pantes de cargos de natureza 
especial, como Wajngarten. Os 
demais servidores federais são 
fiscalizados pela CGU (Contro-
ladoria-Geral da União).

O presidente Jair Bolsonaro 
disse na manhã desta terça-
-feira (18) ter pedido a realiza-
ção de uma perícia indepen-
dente da morte do miliciano 
e ex-capitão do Batalhão de 
Operações Especiais da Polícia 
Militar Adriano da Nóbrega.

O miliciano estava foragi-
do havia mais de um ano e foi 
morto durante uma operação 
policial no último dia 9 em 
um sítio na zona rural da ci-
dade de Esplanada, na Bahia. 
Adriano da Nóbrega era sus-
peito de comandar um grupo 

criminoso que cometeu deze-
nas de homicídios, o Escritó-
rio do Crime. Ele foi expulso 
da PM por envolvimento com 
o "jogo do bicho" e já foi ho-
menageado mais de uma vez 
pelo então deputado estadual 
Flávio Bolsonaro (sem parti-
do), hoje senador.

"Primeiro eu estou pedin-
do, já tomei as providência le-
gais, que seja feita uma perícia 
independente, que sem isso 
você não tem como buscar 
até, quem sabe, quem matou 
a Marielle. A quem interessa 

Bolsonaro diz que vai pedir 
perícia independente sobre
morte de miliciano na Bahia

não desvendar a morte da Ma-
rielle? Os mesmos a quem não 
interessa desvendar o caso 
Celso Daniel", afirmou na saí-
da do Palácio da Alvorada.

Fotos divulgadas pela re-
vista "Veja" indicam que o mi-
liciano foi morto por disparos 
a curta distância. Imagens da 
autópsia também indicam que 
Nóbrega tinha um ferimento 
na cabeça e uma queimadura 
no lado esquerdo do peito. De 
acordo com Bolsonaro, uma 
perícia independente deverá 
dizer se Adriano foi torturado 
e de que distância os disparos 
foram efetuados.

"Pelo que tudo indica, a pró-
pria revista 'Veja' fez, a 'Veja' 
ouviu peritos, e os peritos es-

tão dizendo ali que, pelo que 
tudo indica, o tiro foi à quei-
ma roupa. Então, foi queima 
de arquivo. Interessa a quem 
a queima de arquivo? A mim? 
A mim, não. O que é mais gra-
ve agora?", afirmou Bolsonaro, 
em referência à reportagem 
publicada pela revista na últi-
ma sexta-feira (14).

Na manhã desta terça, Bol-
sonaro também comentou 
carta divulgada por governa-
dores nesta segunda-feira (17). 
No documento, eles criticam 
a postura do presidente da 
República e o convidam para 
participar do próximo Fórum 
Nacional de Governadores.

Nas últimas semanas, a ação 
policial na Bahia que resultou 

na morte do miliciano foi um 
dos temas que gerou atrito en-
tre Bolsonaro e os estados.

“Esperava que esses gover-
nadores que assinaram a carta 
sobre isso, esse assunto espe-
cífico, Adriano, vamos deixar 
bem claro, fossem querer uma 
investigação isenta no caso 
Adriano", disse Bolsonaro.

No fim de semana, Bolso-
naro indicou que a morte do 
miliciano pode ter sido uma 
queima de arquivo. Essa hi-
pótese é defendida pelo ad-
vogado da vítima, mas a po-
lícia baiana argumenta que 
o miliciano estava armado e 
atirou contra os agentes no 
cerco feito em um sítio no fim 
de semana passado.
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Procuradoria 
Regional Elei-
toral (PRE-RJ) 
pediu ao Mi-
nistério Públi-
co do Estado 
do Rio de Ja-
neiro (MP-RJ) 
que investi-
gue se a par-
ticipação do 

prefeito do Rio de Janeiro, Mar-
celo Crivella, e do juiz federal 
Marcelo Bretas em dois eventos 
no último sábado (15) viola a le-
gislação eleitoral.

Os dois participaram jun-
tos da inauguração da alça de 
ligação da Ponte Rio-Niterói 
com a Linha Vermelha e de 
um evento religioso na Praia 
de Botafogo na companhia do 
presidente Jair Bolsonaro.

No ofício à Coordenadoria 
Eleitoral do Ministério Público 
Estadual (MP-RJ), a procura-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSApuração

A
dora regional eleitoral Silvana 
Batini solicitou que o MP-RJ 
atente para as condutas do pre-
feito e do juiz, levando em con-
sideração possível uso eleitoral 
do poder religioso.

“Não se desconhece a força 
que o poder religioso exerce 
na formação das convicções do 
eleitorado”, afirmou a procura-
dora regional eleitoral. “Ainda 
que a realização isolada de um 
evento não possa, de per si, 
configurar uma irregularidade 
eleitoral, o conjunto deles, os 
locais de realização, a proximi-
dade com o pleito e a sua forma-
tação podem configurar ilícitos 
eleitorais que tenham impacto 
na normalidade e legitimida-
de das eleições que se aproxi-
mam”, destacou Silvana.

A OAB Nacional fez uma re-
presentação na segunda-feira 
(17) ao Corregedor Nacional de 
Justiça, ministro Humberto Mar-

tins, pedindo a instauração de 
processo administrativo discipli-
nar contra o juiz para apurar atos 
de caráter político-partidiário e de 
autopromoção e superexposição 
praticados pelo magistrado.

 No documento, a Ordem 
aponta que o magistrado contra-
riou conduta disposta na Cons-
tituição Federal, ao comparecer 
em evento de natureza política. 
Além disso, a OAB observa que 
Bretas colocou em sua conta na 
rede social vídeo de boas-vindas 
ao presidente da República e de 
admiração a outras autoridades, 

não observando as recomenda-
ções de resolução do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ).

A Prefeitura do Rio disse que 
o prefeito Marcelo Crivella não 
cometeu qualquer ilícito eleito-
ral e que não houve pedido de 
voto. Também afirmou que uma 
resolução do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) determinou que a 
inauguração de obras por chefes 
do poder executivo só é proibida 
três meses antes da eleição, ou 
seja, a partir de 4 de julho.

O poder municipal afirmou 
ainda que em nenhum momen-

to houve qualquer citação sobre 
apoios à reeleição nos eventos. 
A prefeitura disso também que 
vai prestar qualquer informação 
necessária quando for notificada.

O juiz federal Marcelo Bre-
tas disse que foi aos eventos a 
convite do presidente Jair Bol-
sonaro. Bretas declarou que não 
foi informado sobre quem par-
ticiparia das solenidades. Tam-
bém afirmou que, em nenhum 
momento, cogitou-se tratar de 
eventos políticos-partidários, 
mas de solenidades de caráter 
técnico e religioso.

Procuradoria pede que MP 
investigue participação de Crivella 
e Bretas em solenidades no Rio

Foto:CArolina Heringer/Agência O Globo

Prefeito do Rio e juiz federal participaram da inauguração de obra e de evento religioso na Praia de Botafogo

A campanha de vacinação 
contra o sarampo continua no 
estado do Rio de Janeiro. Com o 
objetivo de incentivar a imuni-
zação, a Secretaria Estadual de 
Saúde disponibiliza postos fixos 
e móveis em locais de grande 
circulação de pessoas.

Segundo a secretaria, desde o 
dia 13 de janeiro, quando a cam-
panha foi lançada, 370.743 pes-
soas foram vacinadas contra a 
doença. Só no sábado (15), Dia D 
de vacinação contra o sarampo, 
mais de 174 mil pessoas recebe-
ram uma dose da vacina. A meta 
é atingir três milhões de pessoas 
no estado.

Sarampo em 2020: o que 
você deve saber

A concessionária MetrôRio 
também aderiu à campanha e 
mantém postos em algumas 
estações essa semana. Os locais 
escolhidos são Carioca, Mara-
canã e Siqueira Campos (veja as 
datas no calendário abaixo).

A orientação do Ministério da 
Saúde é que pessoas entre 6 me-
ses e 59 anos sejam vacinadas.

Em 2020, o RJ registrou 
189 casos da doença. Além 

disso, foi registrada a pri-
meira morte causada pela 
doença após 20 anos. O 
bebê David Gabriel, de 8 
meses, estava num abrigo, 
em Nova Iguaçu, na Bai-
xada Fluminense. Outras 
duas crianças que viviam 
no mesmo abrigo também 
tiveram a doença.

Confira abaixo aonde se 
vacinar:

Pontos fixos:
·         Central do Brasil
·         Metrô Carioca
·         Barcas (Praça XV)
·         Aeroporto Santos Dumont
·         Rodoviária do Rio
·         Iaserj Maracanã (Rua Jace-
guai s/n°) das 8h às 16h
·         Hemorio (Rua Frei Caneca, 
n°8) das 7h às 18h

Pontos móveis
De 18 a 20 de fevereiro – das 8h 
às 14h
·         Jacarepaguá – Praça Rober-
to V Pequeno - Cidade de Deus 
– Em frente à UPA
·         Japeri – Bairro Chacrinha – 
Rua São José s/n°

Ministério Público e Defensoria buscam substituto 
ao Riocard para sistema de bilhetagem eletrônicaRJ mantém postos de vacinação contra 

o sarampo; veja onde se vacinar Um novo Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) foi firmado pela 
Defensoria Pública, pelo Ministério 
Público do Rio de Janeiro (MPRJ) 
e pelo governo do estado para mu-
danças no sistema de bilhetagem 
eletrônica usado no transporte 
público. Nele, o sistema passa a ser 
administrado pelo Estado do Rio ou 
pela empresa vencedora da licita-
ção, com contrato assinado até 31 de 
dezembro deste ano.

Entre as novas regras, está 
a proibição da candidatura de 
empresas de concessionárias de 
transporte público ou de pes-
soas a elas ligadas para o novo 
contrato. Hoje, a Riocard, de pro-
priedade da Federação de Trans-
portes de Passageiros do Estado 
do Rio (Fetranspor), é a única 
administradora do sistema ele-
trônico de passagens.

O novo TAC também busca por 
mais transparência no acesso às in-
formações do sistema, que teriam 
que ficar disponíveis ao acompanha-
mento dos órgãos e da população, 
que poderá acessá-los via internet. 
Segundo o TAC, será permitido o 
“acesso remoto irrestrito a todos os 
dados que integram o sistema, como, 
por exemplo, o valor do subsídio a 
ser repassado às permissionárias e 
concessionárias, o número de pas-
sageiros e de viagens e o valor total 
auferido por cada modal”.

O termo prevê a transição de até 
180 dias para a vigência simultânea 
do sistema, para que a transição do 
serviço entre as empresas não pre-
judique os passageiros que utilizam 
Bilhete Único Integrado, Vale Social 
e Vale Educação. Neste período, de-
vem ser realizadas a troca dos cartões 
e a adequação do serviço.

Única maneira de evitar o sarampo é pela vacina

Novo TAC quer encontrar substituto para o Riocard

Foto: Divulgação/SES

Foto: Henrique Freire

·         Maricá – Campo do Verdão 
– Rua Leonardo José Antunes s/
n° – Inoã (das 8h às 17h)
·         Cabo Frio – Praça do Moi-
nho – no Peró

Pontos de vacinação no 
metrô

·         Estação Carioca: de 18 até 
20/02 - das 8h às 14h (mezani-
no inferior, próximo à acade-
mia Smart Fit)
·         Estação Maracanã: dias 18 
e 19/02 - das 9h às 14h (corredor 
próximo às catracas)
·         Estação Siqueira Campos: 
dia 20/02 - das 9h às 14h (corre-
dor próximo ao acesso B - Rua 
Figueiredo Magalhães).
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o último sá-
bado, o se-
gundo Dia 
D Contra o 
S a r a m p o 
deste ano 
a c o n t e c e u 
em Mesqui-
ta. Desde ja-
neiro, o mu-

nicípio aderiu à campanha “Rio 
Contra o Sarampo”, promovida 
pelo governo estadual. O Dia D, 
porém, consiste em um mutirão 
com mais profissionais envolvi-
dos especialmente para vacinar 
quem não tem condição de ir 
aos postos nos dias úteis. Nove 
pontos da cidade participaram, 
das 8h às 17h. O público-alvo foi 
o mesmo da campanha, ou seja, 
bebês a partir de seis meses de 
vida até adultos com 59 anos 
que não foram imunizados con-
tra a doença anteriormente. Só 
no último dia 15, foram vacina-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

N
dos 2.419 indivíduos na cidade.

“Na semana passada, foi con-
firmada a primeira morte em de-
corrência do sarampo depois de 
20 anos sem registro de óbito pela 
doença. Isso assustou bastante 
gente. Já esperávamos que os 
pontos de vacinação fossem ter 
uma grande procura, mas fomos 
surpreendidos com a quantidade 
de gente que veio”, conta Sabrina 
Louroza, coordenadora de Imuni-
zação do município de Mesquita.

Os locais com mais regis-
tros de vacinação em Mesqui-
ta no último sábado foram as 
clínicas da família Jacutinga e 
São José, esta última em San-
ta Terezinha. Na primeira, 456 
cidadãos foram imunizados. 
Na São José, o número foi um 
pouco menor: 431 pessoas.

“Muitos moradores de Mesquita 
trabalham em outros municípios e, 
por isso, saem de casa antes do ho-
rário de vacinação e chegam quan-

do os postos já estão fechados. Para 
essas pessoas, o Dia D acaba sendo 
melhor, porque a quantidade de 
profissionais envolvidos reduz o 
número de fila”, analisa Sabrina.

Mais de mil doses 
em um único dia

No primeiro Dia D da vacina con-
tra o Sarampo de 2020, realizado 
em 1º de fevereiro, foram imuniza-
das 1.142 pessoas. O número foi 32% 
maior que a quantidade de doses 
aplicadas no período entre 13 e 31 de 
janeiro, na campanha “Rio Contra o 

Sarampo”. Nesses 18 primeiros dias, 
foram vacinados 865 indivíduos.

“Tradicionalmente, o Dia D de 
qualquer campanha costuma ter 
uma divulgação mais ampla. As-
sim, a informação chega a um nú-
mero maior de pessoas e a nossa 
expectativa é sempre de imunizar 
um grande número de mesqui-
tenses”, avisa Sabrina.

Campanha nacional foi realizada 
ano passado, com duas etapas

A Campanha Nacional de 
Vacinação contra o Sarampo 

foi realizada pelo Ministério da 
Saúde em 2019, dividida em 
duas etapas. Na primeira fase, 
que começou em 7 de outubro 
e se encerrou no dia 25 do mes-
mo mês, o público-alvo foi o de 
crianças ainda não vacinadas 
com idades entre seis meses 
e menos de 5 anos. A segunda 
etapa se iniciou em novembro, 
no dia 18, e terminou no mes-
mo mês, no dia 30. Nesse perío-
do, a vacinação foi direcionada 
aos jovens na faixa etária de 20 
a 29 anos de idade.

Dia D Contra o Sarampo 
em Mesquita vacinou 
mais de 2.400 pessoas 

Campanha “Rio Contra o Sarampo” começou em janeiro e teve segundo mutirão de vacinação no dia 15

Foto: Divulgação

O segundo Exame de Seleção 
de Candidatos ao Programa de 
Estágio Forense da Procuradoria 
Geral do Município de Nova Igua-
çu (PGM) está com as inscrições 
abertas até o dia 9 de março. Po-
derão se inscrever no concurso 
estudantes do Curso de Direito 
que estejam cursando, no ato da 
inscrição, até o 9º período letivo, 
para o regime de períodos semes-
trais, ou até o penúltimo semes-
tre para o regime seriado anual. A 
prova acontece no dia 15 de mar-
ço, de 8h às 12h, na Universidade 
Iguaçu (UNIG), que fica na Aveni-
da Abílio Augusto Távora, 2134, 
no bairro Dom Rodrigo.

As inscrições estão sendo feitas 
na sede da PGM, na Rua Ataíde 
Pimenta de Moraes, no Centro de 
Nova Iguaçu, de segunda a sexta-
-feira, das 10h às 17h. Os candida-
tos devem levar documento origi-
nal de identidade.

Serão admitidos no programa 
de estágio os candidatos que no 
momento da convocação este-
jam cursando, no mínimo, o 5º 
período letivo ou o terceiro ano 
do curso em Direito. Já a efeti-
vação das inscrições poderá ser 
realizada até dia 9 de março, me-
diante apresentação do formulá-

rio de inscrição e do comprovan-
te de depósito do valor relativo à 
taxa de inscrição.

Ao requerer a inscrição, o can-
didato deverá preencher ficha de 
inscrição, seguindo modelo estabe-
lecido pela Procuradoria Geral do 
Município, disponível no site http://
dstec.info/estagiopgm/; além de 
apresentar comprovante de depósi-
to do pagamento da taxa de inscrição 
no valor de R$ 30 em conta bancária 
indicada no formulário de inscrição.

À medida que surgirem vagas 
na Procuradoria Geral do Muni-
cípio e observado o prazo de 24 
meses da publicação do resulta-
do final do concurso, poderão ser 
convocados a estagiar, por ordem 

de classificação, todos os apro-
vados, de acordo com a disponi-
bilidade de vagas para o Estágio 
Forense, considerando os percen-
tuais destinados aos candidatos 
portadores de deficiência.

A prova terá 50 questões e será 
objetiva, de múltipla escolha e elimi-
natória. Serão disciplinas de Direito 
Constitucional, Direito Administrati-
vo e Direito Processual.

Os estagiários irão receber uma 
bolsa-auxílio no valor de R$ 800, 
além de auxílio-transporte. A carga 
horária será de quatro horas diárias, 
de acordo com o expediente da Pro-
curadoria Geral do município.

Informações no link: 
https://bit.ly/2wsFAd0 

ONG de resgate de animais precisa de 
doações para manter atividades

Inscrições para programa de estágio da Procuradoria 
Geral de Nova Iguaçu vão até 9 de março

A ONG Casa Amarela resgata 
cães abandonados e maltratados 
das ruas, reabilitando e retirando 
os animais do sofrimento, tortu-
ras e abusos. A instituição funda-
da há mais de dez anos, localiza-
da no bairro de Santa Teresa, no 
centro do Rio de Janeiro, conta 
com 22 cachorros vermifugados, 
castrados e prontos para ganha-
rem uma nova família.

A organização não recebe 
nenhum tipo de auxílio gover-
namental, e conta com ajuda 
financeira de voluntários, até 
para pagar o aluguel. Por isso, foi 
criado um auxílio para doações, 
através de um financiamento 
coletivo online em prol da insti-
tuição. O objetivo é arrecadar R$ 

40 mil para a aquisição de uma 
casa definitiva para expandir o 
trabalho realizado. Para quem 
quiser contribuir, basta entrar 
no link: http://vaka.me/893232.

A fundadora da Casa Amarela, 
Myrian Palhares explicou que a 
principal função da instituição é 
ajudar os animais que estão na rua 
precisando de um abrigo. “A grande 
ideia da Casa Amarela é que todos 
nós podemos ajudar os cães que 
estão em situação de rua. A gente 
consegue resgatar, cuidar e dar para 
a adoção responsável, para que 
eles sejam felizes com uma nova 
família. O mais importante é que 
os animais sejam felizes”, destacou 
a Myrian que ainda trabalha como 
adestradora de cães.

O mais importante é que os animais sejam felizes”, destacou a Myrian que ainda trabalha como adestradora de cães.

As inscrições estão sendo feitas na sede da PGM, na Rua Ataíde Pimenta de Moraes, no Centro de Nova Iguaçu

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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oliciais da 
D e l e g a c i a 
Especial de 
At e n d i m e n -
to à Mulher 
(Deam) de 
Nova Iguaçu 
p r e n d e r a m , 
nesta segun-
da-feira, um 

homem que agrediu e es-
tuprou a própria esposa. A 
agressão contra a mulher, de 
32 anos, aconteceu na noite 
de sexta-feira e foi cometida 
por Felipe de Jesus, 33.

De acordo com a dele-
gada Mônica Areal,  titular 
da Deam de Nova Iguaçu, 
a mulher contou que por 
volta das 22h de sexta,  o 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência

P
marido chegou à residên-
cia do casal,  no bairro da 
Luz. Os dois começaram a 
discutir,  quando ele partiu 
para cima dela.

"Após uma discussão com 
o acusado motivada por uma 
razão fútil, ele partiu para cima 
dela, puxou-a pelos cabelos, 
desferiu socos e a jogou no 
chão, além de atingi-la com di-
versos objetos que arremessou 
em sua direção. O seu algoz lhe 
arrastou para o quarto, jogou-a 
sobre a cama e a violentou se-
xualmente", conta a delegada.

A mulher denunciou o mari-
do na especializada. Diante do 
crime, a delegada pediu a prisão 
preventiva do homem por estu-
pro e violência doméstica.

Homem agride e estupra a 
própria esposa na Baixada

Foto: Divulgação

Felipe de Jesus puxou a mulher pelo cabelo e a jogou no chão antes de praticar o abuso

Operação 'Olho no Lance' cum-
pre 17 mandados de busca e apre-
ensão contra um grupo de em-
presas investigado por fraudar 14 
pregões eletrônicos para ganhar 
licitações com órgãos públicos do 
estado. A prática criminosa ocor-
reu entre 2012 e 2018

A Delegacia Fazendária (Delfaz), 
junto com o Ministério Público do 
Rio (MPRJ), realizou, na manhã des-
ta terça-feira, a operação "Olho no 
Lance" para cumprir 17 mandados 
de busca e apreensão contra um 
grupo de empresas investigado por 
fraudar 14 pregões eletrônicos para 
ganhar licitações com órgãos públi-
cos do estado. A prática criminosa 
ocorreu entre 2012 e 2018.  

A ação aconteceu em endereços 
de empresas e empresários investi-
gados. A apuração se baseia a partir 
de um relatório da Controladoria 
Geral do Estado (CGE), enviado à 
Delfaz, em que foi identificado um 
grupo de pessoas jurídicas que com-
binavam entre si os valores dos lan-
ces que seriam dados nas propostas.

A quadrilha buscava fraudar 
diversas licitações, sempre visan-
do as de órgãos públicos estadu-
ais. Entre as pastas lesadas pela 
organização estão a Secretaria de 
Fazenda (Sefaz), a Defensoria Pú-
blica Estadual, a administração 
central da Universidade Estadual 
do Rio de Janeiro (Uerj), o Fundo 
Especial do Corpo de Bombeiros 
(Funesbom), o Hospital Universi-
tário Pedro Ernesto e o Detran.

As empresas investigadas 
são a DIBOA Comercial Ltda.; 
SOMAR Distribuidora Ltda.; 
NIT PLUS Comércio e Serviços 
Ltda.; MAC ID Comércio e Ser-
viços e Tecnologia da Informá-
tica Ltda.; BRASILPAMA Ma-
nufatura de Papeis Ltda. (atual 
BRASILPAMA Manufatura de 
Papeis Eireli); ON LINE Papela-
ria e Informática Ltda (atual ON 
LINE Papelaria e Informática 
Eireli EPP); VIBHUTI Comércio 
Ltda.; VIXNU Comércio Ltda.; 
IRMÃOS GOVERNO Comércio 
de Ferragens Ltda. e Bazar São 
Domingos Neto Ltda (atual Ba-
zar São Domingos Neto Eireli).

O grupo de empresas possuía 
diversos vínculos, inclusive fa-
miliares e societários, entre seus 
representantes. Com isso, eles 
conseguiram vencer pregões ele-
trônicos e firmar contrato com a 
administração pública estadual. 
Uma das licitações fraudadas 

pelo grupo, vencida pela DIBOA 
Comercial, SOMAR Distribuidora 
e Bazar São Domingos Neto Ei-
reli, foi para aquisição de papel e 
material de escritório e de limpe-
za no valor de R$ 20 milhões.

Os mandados de busca e apre-
ensão estão sendo cumpridos 
nas sedes das empresas e o ma-
terial apreendido será encami-
nhado para análise. Os agentes 
buscam HDs, laptops, compu-
tadores, notebooks, disquetes, 
CDs, DVDs, pen drives, Ipad, dis-
cos rígidos, agendas manuscritas 
ou eletrônicas, aparelhos de tele-
fone celular dos investigados ou 
de suas empresas.

Também são procurados re-
gistros, formais ou informais, 
recibos, agendas, ordens de paga-
mento e documentos em geral, 
relativos aos fatos apurados. A 
investigação prossegue para iden-
tificar todos os crimes praticados 
pela organização criminosa.

Crianças são feridas em pátio de escola
 na Zona Norte do Rio durante tiroteio

Polícia e MP fazem operação contra empresas 
que fraudavam licitações com o estado Três crianças foram feridas 

por estilhaços de bala na ma-
nhã desta terça-feira (18) no 
pátio de um Ciep em Acari, na 
Zona Norte do Rio. A informa-
ção foi confirmada pela Secre-
taria Estadual de Educação do 
Estado do Rio de Janeiro.

Segundo o governo esta-
dual, as três crianças ficaram 
feridas sem gravidade quan-
do estavam em uma quadra 
esportiva. Os alunos foram 

levados para a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 
de Belford Roxo.

Ainda segundo a Secretaria 
Estadual de Educação, as aulas 
não chegaram a ser interrom-
pidas e as famílias estão rece-
bendo o apoio dos profissio-
nais da instituição.

De acordo com a Polícia Mi-
litar, o 41º Batalhão (Irajá) não 
realizou nenhuma operação na 
comunidade durante a manhã.A Delegacia Fazendária (Delfaz) realizou, na manhã desta terça-feira, a operação "Olho no Lance"

Foto: Divulgação

Ciep em Acari, na Zona Norte do Rio, onde três alunos foram atingidos por estilhaços de tiros

Foto: Reprodução/ Google Street View
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s principais 
dicas de se-
gurança res-
saltadas pelo 
especialista 
em Tecnolo-
gia e Inovação, 
Arthur Igreja, 
dizem respei-
to às funcio-

nalidades que já vêm com os mo-
delos de celulares. O bloqueio de 
tela por meio de uma senha forte 
é a primeira barreira de segurança 
que deve estar ativa. Isso evita o 
fácil acesso ao aplicativo do ban-
co, mensagens e perfis nas redes 
sociais. Se o celular tiver o recurso 
de desbloquear a tela por reco-
nhecimento facial, é aconselhado 
o uso da função por ser a opção 
mais segura em comparação com 
a digital, os pontos interligados 
ou a sequência numérica.

Para se sentir mais confortá-
vel e seguro com o seu aparelho 
durante a época de Carnaval, o 
usuário pode também desins-
talar aplicativos de bancos e de-
sabilitar as senhas em perfis de 
redes sociais, pois caso aconteça 
alguma eventualidade, isso po-
derá gerar um dano ainda maior 
do ponto de vista de vazamento 
de dados e privacidade.

Ele reforça a importância de 
nunca instalar aplicativos de 
rastreamento ou segurança que 
não sejam nativos do fabrican-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSSegurança

A
te, pois isso poderá dar margem 
à pulverização das suas informa-
ções com terceiros.

“Inúmeras empresas desen-
volvedoras de apps utilizam as 
informações que compartilha-
mos ao baixá-los para fazer um 
banco de dados específico para 
entendimento do perfil daquele 
usuário e é, a partir disso, que re-
cebemos sugestões de produtos, 
viagens, escolas, restaurantes. 
No ambiente virtual, tudo é espa-
lhado com extrema rapidez e ve-
locidade, para o bem e também 
para o mal”, explica.

Rastreabilidade 
Ao notar que não está mais 

em posse do seu aparelho, o 
usuário deve primeiramente 
tentar localizá-lo. É importante 
checar se o celular não foi esque-
cido em algum lugar, perdido ou 
até mesmo se alguém não o te-
nha encontrado. “Se o aparelho 
estiver com bateria, hoje é muito 
fácil fazer uso das soluções que 
a maior parte dos fabricantes de 
smartphones desenvolve”, diz.

Segundo o especialista, após 
localizado o celular pelo aplicativo 
de rastreamento, é possível enviar 
uma mensagem. E mesmo que o 
aparelho esteja com a tela bloque-
ada, a mensagem será recebida. A 
sugestão é informar um e-mail ou 
até mesmo um outro número para 
entrarem em contato.

Caso nada disso funcionar, é um 
grande indicativo de que o celular 
foi furtado. Com essa certeza, é im-
portante fazer o bloqueio do chip 
e do aparelho. É fundamental que 
seja feito o registro de um Boletim 
de Ocorrência, já que esse celular 
pode vir a ser usado em alguma ati-
vidade criminosa e se o BO não for 
registrado, o portador será o dono, 
que terá que arcar com as consequ-
ências e a dor de cabeça será maior.

Se o celular estiver com o GPS 
ou o localizador ligado, por meio 
de programas de rastreamento 
da fabricante também é possível 
saber com certa precisão onde o 
aparelho está. Esse acesso pode 
ser feito com um login e senha 
específico, que é criado imedia-
tamente quando você compra 
o aparelho e faz as primeiras 
configurações para usá-lo. No 
site da Apple dá para obter essa 
localização remota, bem como 
para os usuários de Android, 

que podem fazer a rastreabilida-
de através da conta do Google.

O especialista ressalta a impor-
tância de não sair atrás do apare-
lho utilizando o localizador, pois 
pode se deparar com uma pessoa 
de má fé ou com o ladrão. “O 
ideal é entrar em contato com o 
celular pelo próprio número. Se 
não tiver retorno, procurar aju-
da de um policial”, alerta.

Redes Sociais e Senhas
Um dos maiores medos de 

quem perde ou tem o celular fur-
tado é que algum desconhecido 
tenha acesso aos perfis nas redes 
socais. Igreja aconselha fazer ajus-
te nas configurações a agir o mais 
rápido. “A verificação em duas 
etapas oferece uma barreira extra 
contra o acesso de pessoas não 
autorizadas aos aplicativos. Se o 
celular foi realmente perdido, é 
fundamental trocar as senhas de 
acesso imediatamente”, afirma.

Outra sugestão para manter os 
dados intactos e ainda proteger to-
das as informações e senhas é rea-
tivar o número do celular em outro 
chip da mesma operadora.

Bloqueio do celular e IMEI
Caso o usuário não consiga re-

cuperar o aparelho, é extremamen-
te importante entrar em contato 
imediato com a operadora para 
bloqueá-lo pelo número de IMEI. 
“A sequência numérica exclusiva 
de cada celular pode ser obtida na 
caixa do aparelho ou digitando 
*#6# no celular. É importante ter 
esse número sempre anotado em 
algum local seguro para o caso de 
alguma eventualidade”, completa.

Com todas as possibilidades de 
localização esgotadas, a indicação é 
bloquear definitivamente o apare-
lho e apagar tudo o que estava sal-
vo nele. “Isso é possível fazer pelo 
perfil de usuário em uma conta 
Apple ou Google”, finaliza.

Celulares perdidos e 
roubados no Carnaval.
O que fazer?

Foto: Divulgação

No site da Apple dá para obter a localização remota e os usuários de Android podem fazer a rastreabilidade através da conta do Google

Os levantamentos do Insti-
tuto Fecomércio de Pesquisas e 
Análises (IFec RJ) mostram que 
a economia da cidade do Rio 
será beneficiada com a chegada 
do Carnaval. Segundo análises, 
os blocos de 2018, quase 500, 
e 2019, mais de 600, arrasta-
ram mais de cinco milhões de 
pessoas pelas ruas da cidade. 
Assim, com os moradores da 
capital fluminense, nos cinco 
dias de folia, esta movimenta-
ção deve chegar a R$ 1 bilhão.

Em estudo também foi feito, 
foi perguntado aos moradores 
quais serão os principais gas-
tos durante a folia: 

• consumo de alimentação e 
bebidas (44,6%)

• viagens/passeios para fora 
da cidade do Rio (17,2%)

• uso de aplicativos de trans-
porte/taxi (6,1%)

• compra de fantasias ou 
adereços (2,6%)

• desfiles das escolas de 
samba-Sambódromo (1,9%)

• festas temáticas (1,6%)
Ainda segundo a pesqui-

sa, entre os cariocas que têm 
intenção de ficar na cidade 
(82,9%), o gasto médio por 
pessoa será de 200 reais nes-
te carnaval.

Carnaval do Rio vai gerar 
R$ 1 bilhão na economia, 
aponta Fecomércio

Foliões em bloco no Centro do Rio

Foto: Agência O Dia



Folia

Carnaval está 
chegando e os 
dias de folia es-
tão garantidos 
no Shopping 
Nova Iguaçu. 
Para entrar no 
clima da festa, 
no dia 15 de fe-

vereiro, uma roda de samba ani-
mará o Baixo Pedreira, das 19h às 
23h. De 21 a 26 de fevereiro, o es-
tabelecimento contará com uma 
programação especial para toda 
a família, com bailinhos infan-
tis, apresentações de escolas de 
samba e até um bloco inteirinho 
dedicado aos bichinhos de esti-
mação, com direito a concurso de 

fantasia. Toda a programação terá 
entrada gratuita.

A abertura oficial do Carnaval, 
na sexta-feira, será comandada 
pela banda Balancê, com as tradi-
cionais marchinhas de Carnaval às 
19h30. O dia de sábado será dedica-
do ao público infantil, com a apre-
sentação da banda Bola de Sabão, 
em parceria com o Sesc, às 15h, e 
a apresentação da peça “O Baile de 
Máscaras de Romieu e Borbolieta”, 
às 16h. O domingo também come-
ça com programação infantil às 
14h, com música e brincadeiras no 
bailinho do mascote do shopping, 
o Super Laranja, e termina com 
uma apresentação do famoso e 
mais antigo bloco do Rio, o Cordão 

Abre alas que o Carnaval 
vai ser no Shopping 
Nova Iguaçu

O
CCulturando ulturando 

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

dianapiresassessoria@gmail.com

Quarta-Feira 19 de Fevereiro de  2020

POLÍTICA

IN
FO 7

DIANA PIRES

As inscrições e o acesso ao edital estão disponíveis no website www.ambev.com.br/voa

Empreendimento oferecerá opções para todos os públicos se divertirem na época mais animada do ano

do Bola Preta, às 18h. Na segun-
da-feira, os protagonistas do Car-
naval serão os pets, que terão um 
bloquinho dedicado a eles às 14h, 
no qual o bichinho com a melhor 
fantasia será premiado com uma 

caixa porta ração e petiscos. Na ter-
ça-feira, o bloco do Super Laranja 
estará de volta às 14h. Para fechar 
o Carnaval, na quarta-feira às 15h, 
o público poderá acompanhar a 
apuração das Escolas de Samba 

com chopp em dobro nos bares 
e restaurantes do Baixo Pedreira. 
Às 17h, a Escola de Samba Império 
da Uva, tradicional escola de Nova 
Iguaçu, finaliza as festividades 
com muita animação.

QUARTA-FEIRA 19 
DE FEVEREIRO DE  
2020
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Fred pode voltar ao Fluminense

Justiça do 
Trabalho de 
Minas Gerais 
deferiu uma 
liminar a fa-
vor do ata-
cante Fred, 
r e s c i n d i n d o 
o contrato de 

trabalho dele com o Cruzeiro. 
O jogador havia acionado a 
Justiça no início do mês para 
forçar a saída do time mineiro. 
Com a decisão, o atleta fica li-
vre para acertar com o Flumi-
nense, com quem tinha acor-
do bem encaminhado.

Segundo informações, o 
despacho aponta que a co-
brança do jogador pode ultra-
passar R$ 75 milhões.

 O Tricolor já tem definidas 
as bases de contrato que pre-
tende firmar com o atacante 
de 36 anos. A duração será de 
dois anos, até o fim de 2021. 
Fred acionou a Raposa na 
Justiça do Trabalho há pouco 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSContrato
Liminar quebra vínculo de 
Fred com o Cruzeiro e caminho 
fica livre para o Fluminense

A
mais de uma semana, pedindo 
a rescisão do vínculo e cobran-
do os salários não pagos desde 
outubro, 13º salário, parcelas 
não pagas de direito de ima-
gem, recolhimento de FGTS 
e reembolso da multa contra-
tual a ser paga ao Atlético-MG, 
consequência da transferên-
cia do jogador entre os rivais.

O mérito da ação ainda será 
julgado. Além da rescisão indi-
reta do contrato de trabalho, o 
segredo de justiça do processo 
também foi extinto. O juiz ale-
ga que a decisão está embasada 
em "assegurar o direito do autor 
ao exercício da sua profissão, 
já que para praticar futebol em 
outra agremiação depende da 
rescisão do presente contrato".

Valor da ação contra Cruzeiro 
pode chegar a R$ 75 milhões

A audiência que estava 
marcada para esta quarta-fei-
ra foi adiada. O juiz determi-
nou alguns ajustes na petição 

inicial de Fred. O valor atribu-
ído à causa é um deles. Inicial-
mente, a defesa do atacante 
estimou a quantia em R$ 10 
milhões. Porém, o montante 
não corresponde, segundo o 
juiz, com o conteúdo da pe-
tição. A petição aponta um 
débito de R$ 25 milhões do 
Cruzeiro a Fred. Além dis-
so, segundo o juiz, o contra-
to estabeleceria que o clube 
mineiro teria de pagar R$ 50 
milhões pelo fim do vínculo. 
Ou seja, o valor da ação pode 
superar R$ 75 milhões.

Assim que os ajustes fo-
rem feitos pela defesa de 
Fred, em um prazo de 15 
dias, uma nova audiência 
será marcada para dar an-
damento ao processo, com 
a análise dos pedidos do 
atacante. Mas, desde essa 
segunda-feira, dia 17 de fe-
vereiro, Fred é considerado 
um jogador livre no merca-
do pela Justiça do Trabalho. 
O Globo Esporte entrou em 
contato com a diretoria do 
Cruzeiro, que não comen-
tou sobre o assunto.

 Destino é o Fluminense
Presidente do Fluminen-

se, Mário Bittencourt nunca 
escondeu, entrevista após en-
trevista, o projeto de repatriar 
o atacante. Tanto que esta foi 
uma das bandeiras de sua can-
didatura. Fred, por sua vez, vê 
com bons olhos a segurança de 
voltar a um lugar onde é ido-
latrado do que começar tudo 
do zero em um novo projeto. 
O atacante, inclusive, tem con-
versado com ex-companheiros 
que atuam no Tricolor, como o 
próprio Egídio admitiu.


