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m uma nova 
fase da Ope-
ração Lava 
Jato no Rio 
de Janeiro, 
a Polícia Fe-
deral (PF) 
p r e n d e u , 
nesta quin-
t a - f e i r a , 

Astério Pereira dos Santos, 
ex-secretário nacional de 
Justiça do governo de Michel 
Temer. Oito pessoas tinham 
sido presas até 9h30, segun-
do a PF. São nove mandados 
de prisão (três preventivas e 
quatro temporárias) a serem 
cumpridos no Rio. 

Em um posto de combus-
tíveis em Duque de Caxias, 
na Baixada Fluminense, 
foram apreendidos aproxi-
madamente R$ 100 mil em 
espécie. O estabelecimento 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSPolícia Federal

E
tem como sócios dois presos 
na ação de hoje, que recebe-
ram transferências de empre-
sa também investigada, entre 
os anos de 2005 e 2012, de 
quase R$ 3 milhões.

De acordo com o Minis-
tério Público Federal (MPF), 
Astério e outras 14 pessoas 
foram denunciadas por en-
volvimento em pagamento 
de propinas a conselheiros do 
Tribunal de Contas do Estado 
do Rio de Janeiro (TCE-RJ).

Também são investigadas, 
segundo a PF, pessoas físicas 
e jurídicas que participaram 
de uma rede de pagamen-
tos de propina relacionada 
às atividades da Secretaria 
Estadual de Administração 
Penitenciária (Seap), da qual 
Astério foi secretário entre 
2003 e 2006, na gestão de 
Rosinha Garotinho.

"Tal rede seria organizada 
por empresários e agentes pú-
blicos com apoio de dois es-
critórios de advocacia. Entre 
os agentes públicos envolvi-
dos há um ex-procurador de 
Justiça, e o esquema benefi-
ciaria integrantes do Tribunal 
de Contas do Rio de Janeiro. 
O dinheiro recebido por meio 

Nova fase da Lava Jato prende 
ex-secretário nacional de
Justiça de Michel Temer

 Foto: Divulgação

Astério Pereira dos Santos, ex-secretário nacional de Justiça do governo de Michel Temer, foi preso pela Lava Jato no Rio 

desse esquema de corrupção 
estaria sendo dissimulado 
por meio do uso de pessoas 
jurídicas, laranjas e familiares 
dos envolvidos", disse a PF.

A Polícia Federal e o MPF 
também faz ainda buscas em 32 
endereços, com base nos man-
dados expedidos pelo juiz Mar-
celo Bretas, da 7ª Vara Federal. 

A s té r i o  é  p ro c u ra d o r 
d e  Ju s t i ç a  a p o s e nt a d o  e , 
a l é m  d e  te r  s i d o  s e c re -
t á r i o  d e  Ad m i n i s t ra ç ã o 
Pe n ite n c i á r i a  e nt re  2 0 0 3 
e  2 0 0 6,  t a m b é m  at u o u 
c o m o  c o o rd e n a d o r  d e  S e -
g u ra n ç a  e  I nte l i gê n c i a  d o 
M i n i s té r i o  P ú b l i c o  d o  R i o, 
e nt re  2 0 0 7  e  2 0 0 8.

A ministra Laurita Vaz, do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ), 
deve levar a julgamento no dia 
31 de março o pedido de federa-
lização da investigação das mor-
tes da vereadora do Rio Marielle 
Franco e do motorista Anderson 
Gomes. Os dois foram assassi-
nados em março de 2018.

O tema será analisado pela 
Terceira Seção do STJ, respon-
sável por processos penais no 
tribunal. Se obtiver o aval dos 
ministros, a apuração do caso 
da ex-vereadora e do motorista 
pode ser a quarta investigação a 
ser remetida da esfera estadual 
para a federal.

Entre os ministros que com-
põem a Terceira Seção ouvi-
dos, a perspectiva é de que o 

pedido seja negado. O argu-
mento é de que as investiga-
ções estão avançando, com 
acusados de envolvimento na 
execução do crime já presos – 
os ex-policiais Ronnie Lessa e 
Élcio de Queiroz.

Além disso, o entendimento 
é de que a federalização deve ser 
vista como uma exceção, não 
uma regra, o que torna a análise 
do caso concreto criteriosa.

A chamada federalização 
foi solicitada em setembro de 
2018 pela então procurado-
ra-geral da República, Raquel 
Dodge, dias antes de deixar o 
cargo. A PGR classificou o as-
sassinato de Marielle Franco 
como feminicídio de uma de-
fensora de direitos humanos 

STJ deve julgar federalização do 
caso Marielle no dia 31 de março

Marielle Franco, em foto de fevereiro de 2018

que combatia a violência poli-
cial e de grupos paramilitares.

"Essas características das ví-
timas geram importante efeito 
inibidor para o exercício dos 
direitos humanos na sociedade, 
pois os assassinos demonstram 
sua força e certeza de impuni-
dade ao atingir um defensor ou 
defensora de direitos humanos, 
intimidando e deixando inse-
guros os demais membros do 
grupo vulnerável envolvido", 
afirmou Dodge no pedido.

A PGR menciona ainda o an-
damento das investigações dos 
crimes pelas autoridades estadu-
ais do Rio e ressalta que a apura-
ção ainda não identificou os man-
dantes dos crimes.

"A investigação da Polícia Civil 
do Estado do Rio de Janeiro não 
apontou claramente a motivação 
do crime ou sobre os seus possí-
veis mandantes. Sendo absolu-

Foto: Renan Olaz/Câmara Municipal do Rio de Janeiro/AFP/Arquivo

tamente indispensável o deferi-
mento do presente incidente de 
deslocamento de competência”, 
declarou Dodge no documento.

Para a então procuradora-ge-

ral da República, "eventual fra-
casso da persecução criminal 
do mandante imporia a respon-
sabilização internacional do 
Estado brasileiro".
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Prefeitura 
do Rio de 
Janeiro lan-
çou, na ma-
nhã desta 
quinta-feira 
(5), o pro-
grama Tole-
rância Zero, 
para com-

bater o descarte irregular de 
resíduos e as construções não-
-autorizadas em áreas de risco 
em encostas e às margens de 
rios e canais. O anúncio dos 
detalhes do programa foi feito 
no Centro de Operações Rio 
(COR), na Cidade Nova.

A expectativa da prefeitura é 
reduzir as possibilidades de en-
chentes em dias de chuva forte, 
como as que ocorreram no fim 
de semana passado. O progra-
ma deve ser implementado 
em quatro fases: identificando, 
cadastrando, removendo as fa-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSChuvas

A
mílias de locais de risco e então 
demolir estes imóveis.

A Prefeitura do Rio de Janei-
ro pretende decretar situação 
de emergência para que as fa-
mílias que perderam os bens 
possam resgatar o FGTS.

A ideia é que o projeto seja 
cumprido até abril. Na Muzema, 
na Zona Oeste do Rio, 20 imóveis 
em construção devem ser demo-
lidos neste primeiro momento.

No Jardim América, sete ou-
tros imóveis devem ser demoli-
dos. Três foram colocados abaixo 
e outros quatro devem ser des-
truídos nos próximos dias.

Em Rio das Pedras, na Zona 
Oeste, a prefeitura mostrou 
imagens de construções ao 
lado de valões e afirmou que 
140 comércios e 19 famílias te-
rão que ser removidas.

“Um processo desses leva em 
torno de dois meses, 60 dias. 
Não é porque tem uma denúncia 

de alguém ou a prefeitura fiscali-
zando verificou uma construção 
irregular que você vai lá, no dia 
seguinte, demolir. Você tem que 
identificar quem é o proprietário 
e dar o direito a ele de ter condi-
ções de legalizar, se for legalizado. 
Ou seja, todo processo tem um 
rito e, se você deu todas as condi-
ções e você não conseguiu iden-
tificar, pelo menos, o proprietário, 
ou identificou e o proprietário 
fere a legislação, é um invasor, a 
prefeitura vai atuar e o processo 

Prefeitura do Rio lança programa 
para reprimir construções em áreas
 proibidas e descarte irregular de lixo

 Foto: Divulgação

Prefeitura do Rio lança programa Tolerância Zero

final é a demolição”, afirmou o 
secretário de Infraestrutura e Ha-
bitação, Sebastião Bruno.

O secretário destacou que as 
famílias que terão que ser remo-
vidas em Rio das Pedras serão 
cadastradas no projeto Aluguel 
Social e, posteriormente, no pro-
grama Minha Casa Minha Vida, 
do governo federal.

Sebastião Bruno afirmou 
ainda que vai à Brasília nos pró-
ximos dias com o prefeito Mar-
celo Crivella para tentar tratar 

de possíveis novos lançamen-
tos do programa.

Na quarta (4), o prefeito já 
havia dito que iria até o gover-
no federal pedir recursos para a 
construção de reservatórios para 
prevenir alagamentos.

Representantes da Comlurb 
afirmaram que muitos cami-
nhões clandestinos vêm da Bai-
xada Fluminense e jogam lixo 
na região de Fazenda Botafogo e 
Acari, além do trabalho de carro-
ceiros clandestinos.

A Prefeitura do Rio vai mon-
tar 13 postos de saúde para aten-
dimento das pessoas atingidas 
pela chuva que se estendeu de 
sábado (29) a terça-feira (3), nas 
zonas Oeste e Norte da cidade. 
É porque junto com as inunda-
ções aumenta a preocupação 
com doenças causadas pelo 
contato com a água suja.

Na Zona Oeste, área mais cas-
tigada pela chuva, o principal 
ponto de apoio funciona na Pa-
róquia Divino Espírito Santo, na 
Rua Utacorovi, em Realengo.

Outros pontos onde foram 
montados os gabinetes itineran-
tes da prefeitura:

Santa Maria: Tenda na Estra-
da do Rio Pequeno, 1553

Curicica: Rua João Ribeiro, 
40

Realengo: Igreja Batista - Rua 
Biguaçu, 155 – Cachoeira – Bara-
ta

Campo Grande: Igreja Con-
gregacional Recanto do Magar-

ça – Estrada da Magarça, 6810 
– Jardim Maravilha

Guaratiba: Escola Municipal 
Tatiana Chagas – Rua Pedro 
Osório, 360

Guaratiba: Igreja Illan Chur-
ch – Estrada da Magarça, 4226

Campo Grande: Escola Pro-
fessor Fabio César Pacifico - R. 
do Pavão, s/nº - Carobinha

Sepetiba: Rua Anastácia 

(ponto central de atuação)
Santa Cruz: CIEP 1º Maio – 

Rolas
Santa Cruz: CREAS Padre 

Guilherme - Rua Menezes Atai-
de, 50

Guadalupe: Vila Olímpica 
Dias Gomes - Muquiço

Rio Comprido: CASDH- Rua 
Visconde de Jequitinhonha, 
52.

Incêndio atinge galpões em Duque de CaxiasPrefeitura do Rio monta postos de saúde para 
atender população atingida pela chuva Um incêndio de grandes 

proporções atingiu pelo me-
nos dois galpões em Duque de 
Caxias, na Baixada Fluminen-
se, na manhã desta quinta-fei-
ra (5). Ninguém ficou ferido.

Ainda não há informações sobre 
as causas do incêndio. Por volta das 
6h35, a primeira equipe do Corpo 
de Bombeiros chegou ao local e, às 
8h30, o fogo foi controlado.

Quartéis de Irajá, Duque de 
Caxias, Penha, Belford Roxo, Cam-
pos Elyseos, Caju e Barra da Tijuca 
foram chamados e fazem o traba-
lho de rescaldo.

Os galpões ficam perto da Rodo-

via Washington Luiz, no bairro em 
Figueira. A cobertura de um deles 
foi completamente destruída pelas 
chamas. Alguns veículos estacio-
nados na área próxima aos galpões 
também foram atingidos.

Um dos galpões era usado como 
depósito de papelão. Ainda não se 
sabe que tipo de material era arma-
zenado nos outros.

Com a intensidade do fogo, uma 
coluna de fumaça se formou e po-
dia ser vista de longe.

Dois veículos da Polícia Militar 
ficaram posicionados em frente ao 
local do incêndio para evitar a apro-
ximação de curiosos.

Moradores de áreas inundadas recebem orientações contra doenças

Foto: Divulgação/Polícia Civil

Convocamos os senhores associados do Instituto de Professores 
Públicos e Particulares para Assembleia Geral Ordinária, a ser rea-
lizada no dia 23 do corrente em sua rede na Avenida Rio Branco 
185, conj.1312, Centro, nesta cidade, às 17 horas, em primeira con-
vocação, com o número mínimo de associados presentes conforme 
previsto nos seus Estatutos ou às 17h30 horas, em segunda convo-
cação, com os associados presentes, para tratar de seguinte ordem 
do dia: 1- análise e aprovação do balanço patrimonial encerrado em 
31.12.2019; 2- Eleição do associado para o cargo de Diretor Geral 
3- Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 6 de março de 2020. 

INSTITUTO DE PROFESSORES PÚBLICOS E PARTICULARES 
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

João Batista de Morais Junior 
Diretor Geral
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Por Hyago Santos

m pedido de 
socorro. É o 
que define a 
atual situação 
da ONG Deus 
quer te Ver 
Sorrindo, na 
comunidade 
da Chatuba, 

em Mesquita, na Baixada Flu-
minense, que sofreu perdas por 
causa do alagamento causado 
pelo enchimento do Rio Sarapuí, 
que corta a localidade.  

A ONG presta atendimento 
para cerca de 150 pessoas da 
Chatuba por dia. Lá eles realizam 
diversos serviços como reforço 
escolar, aulas de Ballet, além de 
refeições como café da manhã e 
lanche da tarde. Mesmo locali-
zada na parte alta da Chatuba, a 
ONG sofreu terríveis danos. Doa-
ções foram perdidas, a estrutura 
foi comprometida e muita coisa 
foi levada pelas águas sujas do 
rio que transbordou. 

“Nós estamos pedindo socor-
ro ao Governo do Estado. As pes-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSSocorro!

U
soas que moram ali não têm como 
sair da beira do Rio, e ao mesmo 
tempo recebem o carnê de IPTU. 
O Rio já chegou ao seu limite. É 
preciso fazer o desassoreamento 
do Rio Sarapuí”, relata Flávia Ro-
sana, presidente da ONG. 

Flávia também relata que o pre-
sidente do Instituto Estadual do 
Ambiente, o INEA, mandou má-
quinas de drenagem, porém para 
um bairro vizinho. 

“Foram mandadas máquinas de 
drenagem lá para o bairro BNH, por 
onde o Rio Sarapuí também passa. 
Mas lá a situação não foi tão crítica 
quanto aqui na Chatuba, onde as 
pessoas tiveram que ser resgatadas 

de bote, com água chegando na 
cintura. Esse cenário de vulnerabili-
dade não pode permanecer”, diz ela.  

“Tudo de ruim deságua
 na Chatuba”

O Rio Sarapuí é extenso. Ele pas-
sa também por Realengo, na Zona 
Oeste, onde há uma fábrica de iso-
por. Os moradores contam que todo 
esse isopor vem pelas águas do rio 
e para na Chatuba, o que dificulta 
mais ainda a   situação e favorece as 
enchentes. 

“Além de todo o lixo que já é jo-
gado aqui no rio, também tem o 
isopor de uma fábrica que vem lá de 
Realengo. Tudo que é ruim deságua 

O Rio Sarapuí é extenso. Ele passa também por Realengo

A Secretaria Municipal de Assis-
tência Social atendeu 2.297 pessoas 
nos CRAS da cidade entre domin-
go e esta terça-feira, dia 3 de março. 
O trabalho foi intensificado para 
conseguir dar suporte às famílias 
afetadas pela chuva que caiu entre 
sábado e segunda-feira na cidade. 
Além de cadastrar esses munícipes 
e oferecer abrigo aos desalojados que 
não tinham para onde ir, o governo 
municipal também distribuiu diver-
sos itens de alimentação, higiene e 
limpeza adquiridos justamente para 
situações de emergência na cidade.

“Mesquita tem um Plano Muni-
cipal de Contingência, onde estão 
descritas todas as medidas a serem 
tomadas nesses casos. E isso inclui 
principalmente ações de socorro, 
de assistência às vítimas e de re-
cuperação dos serviços essenciais. 
Desde as primeiras horas da ma-
nhã de domingo, nós montamos 
nossos pontos de apoio nos CRAS 
da Chatuba, Juscelino e Santa Tere-
zinha, que ficaram abertos durante 

toda a madrugada de domingo para 
segunda, recebendo as famílias pre-
judicadas pelo temporal”, explica 
Erika Rangel, secretária municipal 
de Assistência Social de Mesquita.

As equipes entregaram, oriundos 
de recursos próprios da Prefeitura de 
Mesquita, mais de 300 kits de limpe-
za; 250 kits de higiene pessoal; duas 
toneladas de alimentos não perecí-
veis, distribuídos em cestas básicas; 
72 litros de leite extras – que não estão 
incluídos nas cestas entregues; 54 pa-
cotes de fraldas geriátricas; e 920 pa-
cotes de fraldas infantis, de tamanhos 
entre P e XG, entre outros itens.

Defesa Civil
A Defesa Civil estima mais de 

1.000 famílias desalojadas (que 
estão em casas de parentes ou 
amigos). Há um homem e uma 
mulher no abrigo municipal (ou 
seja, o número de desabrigados 
em Mesquita é 02). Além das 
ações de socorro (85 resgates de 
pessoas que estavam ilhadas fo-
ram realizados), a equipe fez 41 
vistorias em imóveis, que resul-
taram em cinco interdições. De 
acordo com a Defesa Civil de Mes-
quita, 64 ruas do município foram 
afetadas pelo temporal.

Neste sábado Nilópolis terá Dia D 
de vacinação contra o sarampo

CRAS de Mesquita já atenderam mais 
de duas mil pessoas desde domingo Será realizado o segundo Dia 

D de mobilização nacional con-
tra o sarampo neste sábado, dia 
7, nos postos da rede municipal 
de saúde em Nilópolis. A vaci-
nação será de 06 meses a 59 
anos de idade. As crianças de 6 
meses a menores de 5 anos que 
não estiverem com a caderneta 
de vacinação em dia também 
podem atualizar.

O Dia D acontecerá durante 
todo o sábado, de 8h às 17h. As 

unidades de saúde vacinantes são:
Cabral
Cabuís
Central
Complexo
Frigorífico
Manoel Reis
Nova Cidade
Nova Olinda
Olinda II
Paiol
Não percam a oportunidade de 

se prevenir contra o sarampo.

Mais de duas toneladas de alimentos não perecíveis adquiridos pela Assistência Social já foram distribuídos

Será realizado o segundo Dia D de mobilização nacional contra o sarampo 

Foto: Divulgação

Foto:Divulgação

aqui na Chatuba.  O dia que morrer 
alguém aqui, aí sim eles vão dar jei-
to”, disse um morador. 

O momento agora é de recu-
perar aquilo que foi levado pelas 
enchentes. Flávia segue em frente 
com o projeto e segue sua jornada. 
Ela pede doações, mas também 
pede em nome de todos os mora-
dores da Chatuba uma mudança 
imediata na realidade vivida pelos 
moradores daquela localidade. 

“Nós precisamos muito de do-
ações. Mas também precisamos, 
e muito, que o governo do Estado 
e o INEA façam alguma coisa para 
mudar de uma vez por todas a si-
tuação da Chatuba. Com a doação 

nós suprimos as necessidades na-
quele momento. A mudança vai 
fazer a situação mudar de modo 
geral. O Rio Sarapuí já chegou ao 
seu limite”, diz Flávia. 

A ONG Deus quer te ver sorrin-
do fica na rua Rio Sarapuí, 281. Para 
mais informações sobre a institui-
ção e como realizar doações, basta 
entrar em contato com o número 
(21) 99445-0162.  

Comunidade de Mesquita foi duramente castigada 
pelas chuvas fortes dessa semana. ONG na localidade 
pede ajuda do Governo do Estado. 

Fotos: Divulgação

Chatuba embaixo d’água
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oliciais da 
D e l e g a c i a 
Especial de 
Atendimento à 
Mulher (Deam) 
de Nova Iguaçu 
prenderam em 
flagrante, nesta 
quarta-feira, 
um homem de 

39 anos que bateu na cabeça da 
mulher e pegou o celular dela. O 
autor das agressões, que não teve 
a identificação revelada, foi encon-
trado após a mulher denunciá-lo 
na sede da especializada.

De acordo com a delegada 
Mônica Areal, titular da Deam de 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSNova Iguaçu

P
Nova Iguaçu, na manhã de ontem 
o homem aproximou-se da vítima, 
tirou o filho de quatro meses do 
casal de seu colo e deu dois "ta-
pões" em sua cabeça. Depois das 
agressões, ele pegou o celular dela 
e deixou o local. 

Após o depoimento da mulher, 
a delegada determinou que o ho-
mem fosse preso. Ele foi encontra-
do em casa, no bairro Miguel Cou-
to, com o celular levado.

Na Deam de Nova Iguaçu, o ho-
mem foi autuado pelos crimes de 
apropriação indébita e lesão corpo-
ral. Após ter sido feito o registro de 
ocorrência, ele foi levado ao siste-
ma prisional do estado.

Homem é preso por
estapear a mulher e pegar o 
celular dela na Baixada

Foto: Divulgação / Polícia Civil

Prisão foi feita pela Deam de Nova Iguaçu 

O soldado da PM Gabriel Luz 
Monteiro de Oliveira perdeu o 
porte de arma e o direito à iden-
tidade funcional da corporação 
após se envolver em uma polê-
mica com o coronel Ibis Silva Pe-
reira, que foi comandante-geral 
da Polícia Militar em 2014. O sol-
dado, lotado no 34º BPM (Magé), 
mas atualmente afastado das 
ruas cumprindo função na Di-
retoria Geral de Pessoal (GGP), é 
conhecido por colecionar polê-
micas, divulgadas em um canal 
que mantém no Youtube.

A decisão contra o PM you-
tuber foi divulgada no boletim 
interno da corporação desta quar-
ta-feira. O soldado respondeu a 
uma sindicância da Polícia Mili-
tar por tratar o coronel "de forma 
desrespeitosa, em pelo menos 
duas ocasiões", no local de traba-
lho dele, "oficial superior da reser-
va remunerada", tendo inclusive 
filmado-o "sem autorização".

O ex-comandante geral da 
PM, que é reformado, trabalha 
na Assembleia Legislativa do Rio 
(Alerj). De acordo com o proces-
so do qual Gabriel foi alvo inter-
namente, na manhã do dia 23 de 
outubro do ano passado, o agen-
te se passou por um estudante 
da PUC para conseguir falar com 
o coronel Ibis na Alerj. 

Na ocasião, segundo consta no 
processo, Ibis resolveu atender 
Gabriel fora de seu gabinete, pois 
o soldado alegou que estava de 

bermuda e não poderia entrar na 
assembleia. Quando o oficial se 
encontrou com o youtuber, per-
cebeu que, na verdade, ele queria 
fazer um vídeo para seu canal, 
questionando algumas atitudes 
do ex-comandante.

No vídeo, divulgado editado 
por Gabriel em seu canal, ele 
pergunta se existe alguma "bro-
deragem" entre o coronel e tra-
ficantes do Comando Vermelho 
(CV) do Complexo da Maré, na 
Zona Norte do Rio. 

"Como que o senhor, sendo 
um policial militar, ex-coman-
dante da Polícia Militar do Esta-
do do Rio de Janeiro, consegue 
entrar num local onde há con-
flito bélico, morte de inúmeros 
policiais militares, e nada acon-
tece com o senhor?", o youtu-
ber questionou, para ouvir do 
ex-comandante. "A gente preci-
sa ter um certo nível de respeito 

entre a gente (...) acho que você 
está desrespeitando a minha 
biografia (...) do jeito que você 
está falando, você está tentan-
do levantar suspeita contra a 
minha idoneidade".

"Meu amigo acaba de me man-
dar imagens do Comando Verme-
lho prometendo minha morte. A 
PMERJ tirou meu porte de armas, 
pois questionei coronéis de atos 
que os ligavam ao Comando Ver-
melho. A #somostodosgabriel-
monteiro já está nos assuntos 
mais falados. Me ajude divulgan-
do-a", pediu.

Ao compartilhar trecho do 
boletim interno da PM sobre a 
decisão, o youtuber questionou o 
governador Wilson Witzel (PSC).

"@wilsonwitzel isso está cer-
to???", postou, marcando o perfil 
do Twitter do governador. Ele 
também divulgou um vídeo co-
mentando a decisão.

Polícia Civil do RJ prende mais de 70 suspeitos 
em operação contra roubo e receptação

PM youtuber perde porte de arma após polêmica 
com ex-comandante da corporação A Polícia Civil do RJ faz 

operação contra roubo e re-
ceptação nas 13 cidades da 
Baixada Fluminense nes-
ta quinta-feira (5). Até as 
13h50, 72 pessoas tinham 
sido presas. Um suspeito, 
segundo o Departamento 
Geral de Polícia da Baixa-
da Fluminense, morreu em 
confronto com a polícia. Os 
presos estão sendo levados 
para a Cidade da Polícia, na 
Zona Norte do Rio.

As investigações da opera-
ção, batizada de Espoliador 
II, apontam que boa parte 
dos roubos praticados são 
fomentados por traficantes 
que exploram a venda de 

drogas em comunidades da 
Baixada Fluminense.

Para conseguirem mais dinhei-
ro, eles emprestam armas para a 
prática de roubos de cargas, de veí-
culos, a transeuntes, a residências, 
instituições financeiras e a estabe-
lecimentos comerciais.

A ação, realizada pelas 19 
delegacias da Baixada Flumi-
nense, acontece também para 
prender receptadores, respon-
sáveis por adquirir o produto 
dos roubos praticados e esti-
mular essa prática criminosa.

Em uma loja onde celu-
lares roubados eram ven-
didos, o dono também foi 
preso por receptação de pro-
dutos roubados.

Soldado youtuber questionou coronel da PM, em vídeo gravado em outubro do ano passado 

Delegacias da Baixada Fluminense fazem operação em 13 cidades da região

Foto: Reprodução / Youtube

Foto: Reprodução/TV Globo
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O Governo 
do Estado 
do Rio vai 
pagar os 
salários de 
f e v e r e i r o 
dos mais 
de 460 mil 
s e r v i d o r e s 
ativos,  apo-

sentados e pensionistas 
na sexta-feira ,  d i a  1 3 ,  o u 
s e j a ,  n o  d é c i m o  d i a  ú t i l , 
c o n f o r m e  a  p r e v i s ã o  d o 
c a l e n d á r i o  o f i c i a l .  A  i n -
f o r m a ç ã o  f o i  d i v u l g a d a 
n a  n o i t e  d e s t a  t e r ç a - f e i -
r a  ( d i a  3 )  p e l a  S e c r e t a -

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRio de Janeiro

O
r i a  e s t a d u a l  d e  Fa z e n d a 
( S e f a z - R J ) .

Questionada se pode ha-
ver alguma antecipação, a 
assessoria disse que, até o 
momento, não há essa pos-
sibilidade.

Apesar da expectativa 
por parte do funcionalis-
mo, ainda não houve ante-
cipação da quitação das fo-
lhas de 2020. O governador 
Wilson Witzel já declarou 
algumas vezes que, sempre 
que houvesse disponibili-
dade financeira da admi-
nistração estadual, o paga-
mento seria antecipado.

Governo do Estado vai 
pagar salários de fevereiro na 
sexta-feira 13, 10º dia útil do mês

Foto: Antonio Scorza

A data do pagamento de fevereiro do estado foi divulgada pela Sefaz-RJ

A rede Lojas Americanas tem 
250 vagas temporárias abertas 
para o período de Páscoa, em fi-
liais do Rio de Janeiro e de Niterói. 
Os postos de trabalho são para a 
função de auxiliar de loja, com 
chances de efetivação.

Para se candidatar, é preciso 
ter ensino médio completo, dis-
ponibilidade de horário e idade 

a partir de 18 anos. Não é neces-
sário ter experiência anterior.

Os candidatos que quiserem 
trabalhar no Rio deverão se inscre-
ver até 6 de março, na loja da Rua 
do Passeio 56, na Cinelândia, no 
Centro. Para trabalhar em Niterói, 
as inscrições podem ser feitas na 
filial da Rua Visconde de Uruguai 
503/507 nestas terça e quarta (dias 

3 e 4 de março). Nos dois casos, o 
atendimento é feito das 9h às 15h.

É preciso levar carteira de 
trabalho, certificado de reser-
vista (no caso dos homens), 
CPF, documento de identida-
de, título de eleitor, PIS/Pasep, 
certificado de escolaridade, 
CPFs de cônjuge/filhos e com-
provante de residência.

Ibeu: bolsas gratuitas de inglêsLojas Americanas: 250 vagas temporárias 
de emprego para a Páscoa O curso de idiomas Ibeu, 

em parceria com a Embai-
xada dos EUA, está com 
inscriçõe s  a b e r t a s  p a r a 
4 0  b o l s a s  i nt e g r a i s  d e  i n -
g l ê s  p a r a  a l u n o s  d a  r e d e 
p ú b l i c a .  A l é m  d e  i s e n ç ã o 
n a s  m e n s a l i d a d e s ,  o  p r o -
g r a m a  'A c c e s s '  i n c l u i  m a -
t e r i a l  d i d á t i c o  g r a t u i t o  e 
s u b s í d i o  p a r a  p a s s a g e n s 
n o  t r a n s p o r t e  p ú b l i c o  n o s 
d i a s  d e  a u l a .

As inscrições devem ser 
feitas,  até sábado, nas uni-
dades do Ibeu no Méier 
(Rua Barão de São Borja, 
49) e em Botafogo (Rua Vis-
conde de Ouro Preto, 36). 
As bolsas são voltadas para 

alunos do 1º ano do Ensino 
Médio, com idade entre 14 e 
18 anos, com excelente ren-
dimento escolar e disponi-
bilidade para cursar o pro-
grama completo, que tem 
duração de dois anos.

A s  a u l a s  s e rã o  d u a s  ve -
ze s  p o r  s e m a n a ,  à s  s e g u n -
d a s  e  q u a r t a s  ( B o t a f o go)  e 
à s  te rç a s  e  q u i nt a s  ( Mé i e r ) , 
s e m p re  d a s  1 4 h 3 0  à s  1 7 h . 
N a  i n s c r i ç ã o,  é  p re c i s o 
a p re s e nt a r  c ó p i a  d e  c o m -
p rov a nte  d e  re n d i m e n -
to s  d o s  re s p o n s áve i s  e  d e 
c o nt a  d e  l u z ,  c a r t a  d e  re -
c o m e n d a ç ã o  d a  e s c o l a ,  d e -
c l a ra ç ã o  d e  m at r í c u l a  e  b o -
l e t i m  e s c o l a r  d e  2 0 1 9.

 A rede Lojas Americanas seleciona profissionais

Foto: Gabriel de Paiva

Foto: Divulgação

As aulas serão duas vezes por semana, às segundas e quartas



Evento

evento, or-
g a n i z a d o 
por Dorina, 
faz parte do 
Circuito das 
Mulheres na 
Roda de Sam-
ba que, no dia 
8 de março, 
Dia Interna-

cional da Mulher, realiza, no 
Rio de Janeiro, cinco encon-
tros de mulheres instrumen-
tistas, cantoras, compositoras 
e produtoras: Dorina, Dayse do 
Banjo, Flavia Saolli, Ana Pau-
la Cruz, Diana, Márcia Lopes, 
Lisbeth, Eliane Morgado, Fer-

nanda Garcia, Regina Mazza, 
Janaína Reis, Meri de Liz, Bia 
Flor, Vera de Jesus, Juju Ferrei-
rah, Aninha Portal, Dy Gomes, 
Nanda Monteiro; e, ainda, os 
grupos Flor do Samba e Trio 
Sambadona. Elas homena-
geiam mulheres que fazem a 
história da nossa música: Au-
rea Martins, Eliane Machado, 
Ruça e Tia Surica.

No Renascença Clube, a festa 
começa às 16h. Dorina, dona de 
voz inconfundível, é uma in-
térprete intensa com 10 CDs e 
2 DVDs, além de Prêmio Sharp 
como 'Melhor Cantora de Sam-
ba'. Em seus quase 30 anos de 

Renascença Clube comemora o Dia 
Internacional da Mulher com Roda 
de Samba formada só por Mulheres

O
CCulturando ulturando 

dianapiresassessoria@gmail.com
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DIANA PIRES

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

No Renascença Clube, a festa começa às 16h

carreira, Dorina registra turnês 
na Europa, Ásia e América do 
Sul. Ela já dividiu palco com 
Martinho da Vila, Beth Carva-
lho, Zeca Pagodinho, Wilson 
das Neves, Moacyr Luz, Almir 

Guineto, Luiz Carlos da Vila, 
Cláudio Jorge, entre outros.

Serviço:
Dia: 8/3
Hora: 17 h

Local: Renascença Clube 
(Rua Barão de São Francisco, 
54 – Andaraí)

Ingresso: R$ 20
Mesa: R$ 20
Censura Livre.

QUARTA-FEIRA 19 
DE FEVEREIRO DE  
2020
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Por dentro da fama
tsantanna2904@gmail.com Thiago Santanna

Programa “Cozinha Criativa”, do ca-
nal Shoptime, destaca importância da 
tecnologia à vácuo para preservação 
das vitaminas dos alimentos

Na última quarta-feira, 04, 
às 17h, a nutricionista Gleice 
Rocha, da academia Team 
Nogueira Cachambi, foi a 
convidada da apresentadora 
Flavia Bonato no programa 
“Cozinha Criativa”, do canal 
Shoptime. 

Na atração, ela falou 
sobre os benefícios da 
tecnologia a vácuo para 
a preservação das vita-
minas dos alimentos e 
a importância dessa téc-
nica para a saúde e para 
o corpo.

Foto:Flavia Bonato/Saulo Soares

Foto: Divulgação/Assessoria 

Empresária Marcilia Luzbet acompanha dupla 
Gian & Giovani em Turnê pelos Estados Unidos

Sheila Mello vai a clínica de 
estética e adere depilação a laser

A dançarina e atriz Sheila Mello 
dedicou a manhã desta quinta-feira 
(05), para cuidar do 'corpitcho', e sen-
do assim aproveitou uma folguinha 
na agenda e deu um pulo até a uma 
conceituada clínica de estética, que 
fica localizada no bairro da Chácara 
Santo Antônio, na zona sul da capital 
paulista, para eliminar os pelinhos in-
cômodos no corpo, com uma técnica 
com maior durabilidade.

Para arrasar no verão, aos 41 anos 
e em plena forma física e extrema-
mente vaidosa, a eterna loira do "É 
o Tchan", procurou a clínica para ca-
prichar na realização da depilação 
com o equipamento Laser Crystal 
3D da Body Health Brasil, que além 
de ser a tecnologia do momento em 
depilação, ainda é indolor e o único 
equipamento que contempla todos 
os tipos de peles, desde a pele clara, 
até as bronzeadas, morenas e negras, 

que antes não podiam realizar o 
procedimento estético porque 
queimava alguns tipos de pe-
les. Agora com a chegada deste 
equipamento, atende de forma 
igualada todos os clientes.

"A minha primeira depilação 
foi há 17 anos atrás e me lembro 
que nem cheguei a finalizar as 
pernas porque não aguentava de 
tanta dor. Agora com este equi-
pamento no mercado e ainda 
indolor será uma beleza, poderei 
fazer o corpo inteiro sem medo 
de ser feliz", declarou a beldade.

E por falar na loirinha que é 
bastante discreta quando se trata 

da vida pessoal e, principalmen-
te da amorosa, Sheila, que está 
separada desde 2018 do ex-na-
dador Fernando Sherer, foi fla-
grada recentemente com o tenis-
ta João Souza, conhecido como 
Feijão, com quem está vivendo 
um romance. O novo casal ficou 
pela primeira vez no réveillon, na 
Praia de Carneiros, em Pernam-
buco, e neste Carnaval o tenista 
acompanhou a loira no trio elétri-
co de Tony Salles, no Ceará, onde 
o próprio Feijão publicou vários 
vídeos de Sheila no trio e ainda 
postou pela primeira vez um re-
gistro dos dois grudadinhos.

Em uma turnê internacio-
nal, os cantores sertanejos 
Gian & Giovani estiveram nos 
Estados Unidos, onde realiza-
ram várias apresentações de 
seus shows, levando muita 
moda de viola para estados 
como Connecticut, Massa-
chusetts e Pennsylvania.

Durante a viagem, Giovani 
teve a companhia da esposa 
Anna Carolina Morais, que 
esteve durante todo o tempo 
acompanhando o marido na 
terra do Tio Sam.

Gian e Giovani tiveram du-
rante a estádia internacional, a 
presença da empresária Marcilia 
Luzbet que é amiga dos cantores 
e fez questão de acompanha-los 
durante a turnê internacional. 
Além de ser uma boa anfitriã, 
levou os amigos durante os dias 
livres para realizarem um tour 
pelos principais pontos turísticos 
de Boston e New York.

Vale lembrar que Marcilia 
Luzbet mora em Nova York há 
mais de 20 anos e já realizou 
shows de grandes cantores bra-

Fotos: Roneia Forte / Renato Cipriano - Divulgação

GLEICE ROCHA - DIVULGAÇÃO

Sheila Mello vai a clínica de estética 
e adere depilação a laser

Foto: Divulgação

sileiros nos Estados Unidos, como 
o Alok, Leonardo, Eduardo Costa, 
Daniel, Fernando & Sorocaba, Mar-
cos & Belluti, Alcione, Mato Grosso 
& Matias, entre outros.
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MP divulgou fotos das carteiras de identidade usadas por Ronaldinho e Assis

 Foto: Reprodução

Assis e Ronaldinho na sede da Promotoria contra o Crime Organizado, em Assunção

uspeito do uso 
de documentos 
falsos ao chegar 
ao Paraguai, na 
quarta-feira pas-
sada, Ronaldinho 
Gaúcho e seu ir-
mão, Assis, foram 
na sede da Pro-
motoria contra o 

Crime Organizado, em Assunção, 
na manhã desta quinta-feira para 
prestar depoimento sobre o caso. 
E o promotor Federico Delfino foi 
a público para dar mais informa-
ções, indicando que os números 
dos passaportes usados perten-
cem a outras pessoas. Seriam duas 
senhoras moradoras de Assunção: 
María Isabel Gayoso e Esperanza 
Apolonia Caballeri, detidas para 
esclarecer se há envolvimento na 
adulteração, de acordo com o Diá-
rio Digital Ñandutí.

Na entrevista coletiva da ma-
nhã desta quinta, o promotor Fe-
derico Delfino disse que os passa-
portes foram retirados no mês de 
janeiro e entregues a Ronaldinho 
e Assis assim que os dois chega-
ram ao Paraguai. Isto entraria em 
contradição com a primeira versão 
dada por R10, que, segundo o "ABC 
Color", afirmou à polícia que rece-
beu os passaportes ainda no Brasil.

- Foi checada a documenta-
ção, que chamou a atenção. Para 
ter a nacionalidade paraguaia, 
ser paraguaio naturalizado, tem 
que estar vivendo há algum 
tempo no país e ter um trabalho, 
essas coisas. Ronaldinho é uma 
pessoa de fama mundial... Estou 
igual a vocês. Já verificamos que 
os números de passaporte per-
tencem a outras pessoas. São 
passaportes originais, mas com 
dados apócrifos. Esses passa-
portes foram tirados em janeiro 
deste ano - disse Federico Delfi-
no, que apontou que "verá que 
medidas tomar" ao longo do dia.

Além dos passaportes, Assis e 
Ronaldinho apresentaram cartei-
ras de identidade do Paraguai, que 
teriam sido emitidas em dezem-
bro do ano passado. A versão da 
promotoria é que os dois saíram 
do Brasil usando suas identidades 
nacionais, mas, ao chegarem em 
Assunção, teriam recebido os do-
cumentos paraguaios em uma sala 
VIP do Aeroporto Silvio Pettirossi.

Quem teria feito a entrega seria 
Wilmondes Sousa Lira, apontado 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSPolêmica
Ronaldinho e Assis depõem, e 
promotor diz que números de 
passaportes pertencem a outros

S
como principal suspeito da fraude. 
O ABC Color afirma que Wilmon-
des, um empresário de 45 anos, foi 
detido enquanto jantava com Ro-
naldinho e Assis no mesmo hotel 
em que os dois estavam hospeda-
dos. O promotor Federico Delfino 
disse como os brasileiros explica-
ram a aquisição dos documentos.

"Eles não fizeram nenhum 
processo para obter a naciona-
lidade paraguaia. Disse que foi 
um presente das pessoas que o 
trouxeram ao país"

- Segundo entendemos, fize-
ram a imigração paraguaia com 
este documento, mas saíram do 
Brasil com documentação brasilei-
ra - completou Federico Delfino.

No fim da manhã, o Ministé-
rio Público do Paraguai divulgou 
uma nota oficial em suas redes 
sociais, confirmando que Ronal-
dinho e Assis estão sendo inves-
tigados por um possível Uso de 
Documentos Públicos de Conteú-
do Falso. O comunicado confirma 
a detenção de Wilmondes Sousa 
Lira e aponta que a investigação 
continuará com um grupo de 
promotores designados. Dados 
foram solicitados a autoridades 
brasileiras, que confirmaram que 
Ronaldinho - nomeado embai-
xador do turismo em setembro 
- teve o passaporte devolvido em 
outubro de 2019.

Operação de busca em hotel
Ronaldinho desembarcou 

com Assis na manhã da quarta-
-feira passada em Assunção, e 
seus passaportes chamaram a 
atenção das autoridades locais. 
Os dois passaram a ser suspeitos 
do uso de documentos falsos, 
mas apenas horas depois, à noite, 
membros do Ministério do Inte-
rior e do MP locais foram ao hotel 
onde os dois estão hospedados 
para uma operação de busca.

Segundo o MP, passaportes, 
carteiras de identidade e telefo-
nes de R10 e Assis foram apre-
endidos na operação no Yacht 
y Golf Club. Segundo o Ministro 
do Interior Euclides Acevedo, 
os dois ficariam sob custódia no 
hotel até a manhã desta quinta, 
quando foram prestar depoi-
mento - entretanto, não esta-
riam detidos. Após a audiência, 
as autoridades paraguaias de-
cidirão se farão uma denúncia 
contra os dois ou não.

Autoridades trocam acusações
O comandante da Polícia Nacio-

nal do Paraguai, Sergio Resquín, 
afirmou que a empresa Grupo 
Beck solicitou escolta para a che-
gada de Ronaldinho ao Paraguai, 
pedindo o apoio de duas motos e 
uma viatura durante sua perma-
nência no país. Por conta da opera-
ção, as autoridades teriam demora-
do a notar que havia um problema 
com a documentação do astro, se-
gundo Resquín.

- Quando nos comunicaram 
que essa pessoa (Ronaldinho) 
entrou com passaporte para-
guaio, a primeira coisa que foi 
feita foi chamar o setor de Iden-
tificações. Buscamos se esse 
passaporte foi emitido, e nos 
disseram que não emitiram esse 
número lá. Mas pelo número do 
documento, se comprovou que 
esse passaporte foi emitido pelo 
setor de Identificações. A inves-
tigação vai continuar - disse o 
comandante da Polícia Nacional.

O diretor do setor de Imigração, 
Alexis Penayo, alegou que infor-
mou o Ministério do Interior sobre 
os documentos falsos apresenta-
dos por Ronaldinho e Assis na che-
gada ao Paraguai. Entretanto, nada 
foi feito pela polícia até a noite, 
quando foi realizada a operação no 
hotel onde os dois brasileiros estão 
hospedados.

"Eu tenho a prova de que alertei 
ao ministro do Interior. Informei 
por mensagem de Whatsapp que 
esses dados não apareciam no 
sistema, e que em cima aparecia 
como naturalizado"

- A mensagem foi visualizada. 
Tenho as provas que avisei ao Mi-
nistério do Interior e ao diretor de 
Identificações. Enviei as fotos dos 
passaportes e avisei "não aparece 
no sistema" - disse Penayo.

O diretor de Imigração ain-
da afirmou que considerou 
estranho que R10 tenha sido 
escoltado pela polícia paraguaia 
quando entrou no país com do-
cumentos suspeitos.

- Com que base escoltaram? 
Por que, se tinham estes dados, 
não denunciaram e detiveram 

Ronaldo? Foi registrada uma ata 
ao meio-dia no aeroporto, tenho 
a foto. Tenho todas as provas - 
completou a autoridade.

Em contato com o Globo Espor-
te na noite de quarta-feira, o advo-
gado de Ronaldinho e Assis, Sérgio 
Queiroz fez um único comentário.

- Certamente trata-se de al-
gum equívoco que será esclare-
cido - declarou.

Ronaldinho Gaúcho chegou ao 
Paraguai como astro, com direito 
a recepção no Aeroporto Interna-
cional Silvio Pettirossi. Ele foi par-
ticipar de evento para arrecadação 
beneficente para crianças e lançar a 
biografia do jogador chamada "Gê-
nio na vida". Passou a tarde no lu-
xuoso hotel, que recebeu a cerimô-
nia realizada pela empresária Dalia 
Lopez, ligada a políticos locais.

Segundo as autoridades pa-
raguaias, Ronaldinho afirmou 
na noite de quarta-feira que foi 
ao Paraguai convidado por um 
compatriota para inaugurar um 
cassino chamado "Il Palazzo". 
Depois, teria sido contactado por 
Wilmondes Sousa Lira, que apro-
veitaria a presença no país para 
promover atividades da Funda-

ção Fraternidade Angelical, que 
divulgou fotos do ex-jogador de 
futebol no hotel durante o dia. A 
fundação também estaria direta-
mente ligada a Dalia López.

Processo para recuperar 
passaporte no Brasil

Ronaldinho e Assis recente-
mente tiveram os passaportes 
retidos no Brasil e estavam proi-
bidos de deixar o país ou renovar 
os documentos. O motivo era um 
processo por dano ambiental na 
Justiça do Rio Grande do Sul.

No entanto, em setembro do 
ano passado, ambos chegaram a 
um acordo e receberam os docu-
mentos de volta. O valor da inde-
nização devida pela família Assis 
Moreira passava de R$ 8,5 milhões.

Embora tenham apresentado 
passaportes e documentos de 
identidade paraguaios na entra-
da em Assunção, Ronaldinho e 
seu irmão precisavam apenas 
de uma carteira de identidade 
brasileira para ingressar no Pa-
raguai. Um acordo diplomático 
na região do Mercosul permite a 
viagem entre os países da região 
apenas com tal documento.
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