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ivô da cri-
se entre o 
ministro 
da Justiça 
e Seguran-
ça Públi-
ca, Sergio 
Moro, e o 
presiden-
te Jair Bol-
sonaro, o 

diretor-geral da Polícia Federal 
(PF), Maurício Valeixo, foi exone-
rado de seu cargo em publicação 
no Diário Oficial da União (DOU) 
desta sexta-feira (24).

Valeixo havia sido escolhido 
por Moro para o posto e era consi-
derado o braço direito do ministro.

Na quinta-feira (23), o ex-juiz 
federal da operação Lava Jato te-
ria apresentado ao presidente da 
República um pedido de demis-
são — o que no entanto acabou 
não se concretizando.

O pedido de demissão foi noti-
ciado pelo jornal "Folha de S. Pau-
lo" e depois confirmado por vários 
outros veículos de imprensa.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDiário Oficial

P
Questionada, a assessoria de 

imprensa de Sergio Moro disse 
apenas que o ministro "não confir-
ma o pedido de demissão" — sem 
no entanto negar enfaticamente.

Mas quem é Maurício 
Valeixo?

Formado em Direito e delega-
do de carreira da Polícia Federal, 
Maurício Valeixo, paranaense de 
Mandaguaçu, foi anunciado por 
Sergio Moro como chefe da cor-
poração ainda em novembro de 
2018, antes mesmo da posse de 
Jair Bolsonaro como presidente 
da República.

Até então, Valeixo era o supe-
rintendente da corporação no 
Paraná — que também é o Estado 
de origem de Sergio Moro, que 
considera o chefe da PF como o 
seu braço direito no ministério da 
Justiça e Segurança Pública. Ele já 
havia ocupado o cargo entre 2009 
e 2011. O retorno ao comando da 
superintendência da PF no Para-
ná ocorreu em dezembro de 2017, 
depois de um período em Brasília.

Quem é Maurício Valeixo, braço 
direito de Moro e exonerado por 
Bolsonaro do comando da PF

Foto: JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

Delegado de carreira, Valeixo era diretor da PF desde novembro de 2018

O ministro da Justiça e Segu-
rança Pública, Sergio Moro, anun-
ciou a demissão nesta sexta-feira 
(24). O ex-juiz federal deixa a pas-
ta após um ano e quatro meses no 
primeiro escalão do governo do 
presidente Jair Bolsonaro. 

A demissão foi motivada 
pela decisão de Bolsonaro de 
trocar o diretor-geral da Polícia 
Federal, Maurício Valeixo, in-
dicado para o posto pelo agora 
ex-ministro. A Polícia Federal é 
vinculada à pasta da Justiça. 

Ao anunciar a demissão, em 

pronunciamento na manhã desta 
sexta-feira no Ministério da Justi-
ça, Moro afirmou que disse para 
Bolsonaro que não se opunha à 
troca de comando na PF, desde 
que o presidente lhe apresentasse 
uma razão para isso. 

"Presidente, eu não tenho ne-
nhum problema em troca do dire-
tor, mas eu preciso de uma causa, 
[como, por exemplo], um erro gra-
ve", disse Moro. 

Moro disse ainda que o pro-
blema não é a troca em si, mas o 
motivo pelo qual Bolsonaro to-

Ex-juiz Sergio Moro anuncia demissão 
do Ministério da Justiça e deixa 
o governo Bolsonaro

mou a atitude. Segundo o agora ex-
-ministro, Bolsonaro quer "colher" 
informações dentro da PF, como 
relatórios de inteligência. 

"O presidente me disse mais 
de uma vez, expressamente, que 
ele queria ter uma pessoa do con-
tato pessoal dele, que ele pudes-
se ligar, que ele pudesse colher 
informações, que ele pudesse 
colher relatórios de inteligência, 
seja diretor, seja superintenden-
te. E realmente não é o papel da 
Polícia Federal prestar esse tipo 
de informação", declarou.

Moro fez uma comparação 
da situação com o período em 
que conduziu os processos da 
Operação Lava Jato como juiz: 
"Imaginem se durante a própria 

Lava Jato, ministro, diretor-geral, 
presidente, a então presidente 
Dilma, o ex-presidente, ficassem 
ligando para o superintendente 
em Curitiba para colher informa-
ções sobre as investigações em 
andamento?", questionou. 

Segundo Moro, a autonomia da 
Polícia Federal "é um valor funda-
mental que temos que preservar 
dentro de um estado de direito”. 

De acordo com o relato de Moro, 
ele disse a Bolsonaro que a troca de 
comando na PF seria uma interfe-
rência política na corporação. Ele afir-
mou que o presidente admitiu isso. 

"Falei para o presidente que seria 
uma interferência política. Ele disse 
que seria mesmo", revelou Moro.

O agora ex-ministro contou 

que Bolsonaro vem tentando 
trocar o comando da PF desde 
o ano passado. 

"A partir do segundo semestre 
[de 2019] passou a haver uma in-
sistência do presidente na troca do 
comando da PF." 

Moro afirmou que sai do mi-
nistério para preservar a própria 
biografia e para não contradizer o 
compromisso que assumiu com 
Bolsonaro: de que o governo seria 
firme no combate à corrupção. 

"Tenho que preservar minha 
biografia, mas acima de tudo te-
nho que preservar o compromisso 
com o presidente de que seríamos 
firmes no combate à corrupção, a 
autonomia da PF contra interferên-
cias políticas", declarou. 

Em Curitiba, Valeixo atuou em 
várias fases da Lava Jato, operação 
pela qual Sergio Moro era respon-
sável quando juiz federal. Uma das 
tarefas de Valeixo à frente da Supe-
rintendência da PF no Paraná foi 
coordenar os trâmites para a prisão 
do ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT), em abril de 2018.

Foi também em sua gestão que 
foi fechada a delação de Antonio 
Palocci com a PF em Curitiba.

Valeixo também foi respon-
sável pela Diretoria de Inves-
tigação e Combate ao Crime 
Organizado (Dicor) entre 2015 e 
2017 em Brasília, durante a ges-
tão do ex-diretor da PF Leandro 

Daiello. O posto é considerado 
o de "número 3" na hierarquia 
da corporação e, naquela oca-
sião, era o setor mais ativo em 
tempos de Lava Jato.

Moro e Valeixo ficaram bastan-
te próximos durante a investiga-
ção do caso Banestado, que des-
cobriu um esquema de lavagem 
de dinheiro envolvendo o banco 
estadual do Paraná em 2003. O 
caso não prosperou, mas serviu de 
embrião da Operação Lava Jato.

Quando Moro o escolheu para 
comandar a PF, também trouxe 
duas pessoas ligadas a seu braço 
direito para Brasília: o antecessor 
de Valeixo no comando da PF no 

Paraná, Rosalvo Ferreira Franco, 
e o diretor de Combate ao Crime 
Organizado naquele Estado, Igor 
Romário de Paula.

Valeixo tem 53 anos e integra os 
quadros da Polícia Federal desde 
1996. Foi delegado da Polícia Civil 
por dois anos e adido policial em 
Washington (Estados Unidos).

Bolsonaro já havia ameaçado 
remover Valeixo do comando da 
Polícia Federal: em meados de 
2019, o presidente cogitou sua 
demissão. Também pressionou 
e mandou para um posto fora do 
Brasil o ex-superintendente da 
Polícia Federal no Rio de Janeiro, 
Ricardo Saadi.
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cidade do 
Rio não 
tem mais 
leitos de 
UTI dispo-
níveis para 
tratar pa-
cientes com 
c o v i d - 1 9 
na rede es-
tadual de 

Saúde. A Secretaria Estadual de 
Saúde informa que só o Hospi-
tal Regional Zilda Arns, em Volta 
Redonda, no Sul fluminense, 
tem vagas disponíveis para tra-
tar o novo coronavírus em todo 
o estado. As taxas de ocupação 
desta unidade são de 56% na 
enfermaria e 51% na UTI.

Todos os outros leitos des-
tinados para a covid-19 estão 
ocupados. As vagas são libera-
das por altas, óbitos, além de 
reservas técnicas de leitos para 
pacientes já internados que 
possam agravar o quadro clíni-
co, necessitando de UTIs. 

Ao todo, 2.037 pacientes 
estão internados na rede esta-
dual. Desses, 220 suspeitos ou 
confirmados de coronavírus 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCrise

A
aguardam transferência para 
UTIs, que podem ser regulados 
para as diferentes redes, seja ela 
municipal, estadual ou federal. 

A Secretaria de Estado de 
Saúde (SES) informa que, atu-
almente, a taxa de ocupação 
considerando toda as unidades 
da rede estadual é de 66% em 
leitos de enfermaria e 80% em 
leitos de UTI. Há duas semanas, 
as taxas eram de 41% e 63%, 
respectivamente. 

Neste momento, 773 pacien-
tes estão internados na capital 
em unidades das três esferas 
por suspeita ou confirmação da 
Covid, sendo 261 em UTI.

A SES informa que, até o 
momento, 521 novos leitos ex-
clusivos para tratamento de 
pacientes suspeitos ou confir-
mados da Covid foram abertos 
em todo o estado do Rio de Ja-
neiro. Desse total, 256 são UTIs 
e 265 enfermarias. Além dessas 
unidades destinadas, há ainda 
137 leitos para o tratamento da 
Covid em áreas isoladas de ou-
tras unidades estaduais.

Neste sábado (25), o pri-
meiro hospital de campanha 

do estado será inaugurado, no 
Leblon, com 200 leitos, sendo 
100 de UTI. A unidade é cus-
teada pela iniciativa privada, 
encabeçada pela Rede D’or. 
Outros 400, no Maracanã, 
tem previsão de abertura nos 
primeiros dias de maio.

A SES informa que entre-
gou, na quarta-feira (22), 37 
novos respiradores às uni-
dades estaduais. A secre-
taria reforça que aguarda a 
entrega de novos kits com 
respiradores e monitores 
pelo Governo Federal para a 
abertura de leitos no estado 

Cidade do Rio não tem mais 
leitos de UTI disponíveis na 
rede estadual de Saúde

Foto: Divulgação

Taxas de ocupação no Zilda Arns, em Volta Redonda, são de 56% na enfermaria e 51% na UTI

e apoio aos municípios na 
abertura de leitos próprios.

Além da unidade no Leblon, 
de acordo com o cronograma, a 
secretaria vai disponibilizar ou-
tros 1,8 mil leitos em 8 hospitais 
de campanha e um modular, 
que serão inaugurados de forma 
gradativa no mês de maio em vá-
rias regiões do estado, de acordo 
com a evolução da pandemia.

Unidades destinadas 
CovidRio de Janeiro

Instituto do Cérebro (44 UTI)
Hospital Anchieta (14 UTI e 61 

enfermaria)

Hospital Universitário Pedro 
Ernesto (51 UTI e 48 enfermaria)

Instituto de Infectologia São 
Sebastião (7 UTI)

Niterói
Instituto Estadual do Tórax 

Ary Parreiras (10 UTI e 7 enfer-
maria)

Volta Redonda
Hospital Regional Zilda Arns 

(80 UTI e 149 enfermaria)

Vassouras
Hospital Universitário de Vas-

souras (50 UTI)

O aumento de morte de víti-
mas do coronavírus no Rio de Ja-
neiro tem deixado a rotina mais 
difícil nos cemitérios. Os covei-
ros, que agora trabalham cober-
tos por várias camadas de mate-
riais diferentes, relatam que têm 
medo de contaminação.

“A gente também tem medo, 
com certeza. Somos seres hu-
manos”, comentou o coveiro 
Leandro da Silva Gomes.

O medo sofrido por quem 
trabalha nos cemitérios e nos 
hospitais também atinge os 
agentes funerários, que passam 
o dia transitando várias vezes 
entre esses locais.

O cuidado com os caixões foi 
redobrado pela memória do mor-
to e para preservar a saúde dos 
vivos. A pandemia mudou até 
a cor da roupa dos agentes, que 

trocaram o preto pelo branco e 
andam totalmente cobertos.

“A gente vai ficando preocu-
pado, tem família, filhos, então 
a gente está sentindo esse dia a 
dia na pele, vendo a demanda 
aumentar”, explica o agente 
Marcos dos Santos.

São esses profissionais que 
têm a difícil missão de explicar 
para as famílias que os enterros 
não podem ter muita gente. A 
despedida das vítimas da Co-
vid-19 é rápida e solitária.

“É muito triste. A minha mãe, 
na vida dela, era uma pessoa 
muito alegre, muitas amizades. 
Todos queriam vir, mas infeliz-
mente ....era uma pessoa muito 
alegre, professora de matemá-
tica, deu aula, eu era conhecida 
como a filha da Dona Ivone. E é 
triste a gente ver a pessoa desse 

jeito”, lamentou a médica Ma-
rize, única pessoa presente no 
enterro da mãe.

Aumento nos enterros 
e cremaçōes

Num período de 25 dias, 
de 20 de março a 13 de abril, a 
prefeitura do Rio registrou em 
todos os cemitérios da cidade 
164 enterros ou cremações de 
vítimas da Covid-19 ou de ca-
sos suspeitos.

Em média, seis por dia. A 
partir dessa data houve um 
aumento nos números. De 13 
até 21 de abril, em 9 dias, foram 
298 enterros ou cremações, 
média de 33 por dia.

Somente no dia 21 de 
abril, último dia com dados 
registrados, foram 49 enter-
ros e cremações.

Menino de 12 anos morre de Covid-19 
no Rio; é a mais jovem vítima no RJ

Aumento de mortes por coronavírus no RJ 
deixa rotina mais difícil em cemitérios

Um menino de 12 anos mor-
reu nesta sexta-feira (24) de 
complicações de Covid-19 no 
Rio. É a mais jovem vítima do co-
ronavírus no estado.

A criança estava internada no Hos-
pital Federal dos Servidores do Esta-
do, na Saúde, região central da cidade.

O Ministério da Saúde confir-
mou que o garoto teve Covid-19.

Tratamento errado
Segundo informações, o ga-

roto estava sendo tratado ini-

cialmente por uma infecção 
bacteriana -- por isso, os proto-
colos de isolamento e de pro-
teção da equipe não estavam 
sendo seguidos.

Somente após o quadro de 
saúde dele se agravar, a equipe 
médica optou pelo teste Swab de 
Covid-19, que deu positivo.

Profissionais de saúde do 
local contaram que outras 
crianças dividiram o espaço 
com o menino.

A criança estava internada no Hospital Federal dos Servidores do Estado

Foto: Divulgação 
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nicia neste 
sábado (25) 
as distri-
buições das 
cestas bá-
sicas para 
as famílias 
dos alunos 
da rede 
municipal 
de ensino. 

O objetivo desta medida é ga-
rantir que alunos que depen-
dem da alimentação escolar 
não fiquem sem comer no pe-
ríodo de suspensão das aulas 
devido ao coronavírus.

Seguindo as orientações do 
Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar (PNAE), cada 
família com até três filhos, re-
cebem uma cesta básica. Para 
uma família com quatro ou 
mais filhos, duas cestas bási-
cas, independentemente de 
terem ou não o bolsa família. 
Para os responsáveis que te-
nham mais de um filho em es-
colas diferentes, a busca pela 
cesta básica será na escola do 
filho mais novo.

"Sabemos da importância 
da alimentação escolar para 
as nossas crianças, adolescen-
tes, jovens e adultos. Por isso, 
não medimos esforços. Inicia-
remos o mais breve possível 
a distribuição das cestas bási-
cas", disse a secretária de Edu-
cação, Flávia Duarte.

Todas as escolas municipais 
receberão as cestas básicas. No 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

I
sábado, as distribuições come-
çam com as seguintes escolas, 
são elas: Consuelo Estruc Silva, 
Professor José D'Alessandro, 
Ribeiro Gonçalves, Margarida 
Fernandes Sabino, Washington 
Bittencourt, CIEP 136 Prof.ª 
Stella de Queiroz Pinheiro, CIEP 
186 Novo Horizonte, CIEP 028 
Silvestre David da Silva Cabana, 
CEI Maria Luiza Oliveira Pereira 
Palmares e Creche Natércia.

A entrega acontece de forma 
gradual por escola e por turma. 
O responsável deverá compare-
cer com documento de identifi-
cação com foto, seja Identidade, 
carteira de motorista ou carteira 
de trabalho. O calendário para 
as demais escolas será divul-
gado nos grupos de WhatsApp 
das escolas e pelas nossas redes 
sociais.

Veja abaixo datas e 
horários de cada escola:
No dia 25 de abril:
CEI Maria Luiza
9h – 3 anos
10h – 4 anos
12h – 5 anos
Creche Natércia
9h – Berçário
10h – 1 aninho
11h – 2 aninhos
12h – 3 aninhos
CIEP 028
9h – 1 aninho
10h – 2 aninhos
11h – 3 aninhos
12h – 4 aninhos
13h – 5 aninhos
14h – 1º ano

15h – 2º ano
16h – 3º ano
17h – 4º e 5º ano
Ribeiro Gonçalves
9h – 1º ano
11h – 2º ano
13h – 3º ano
15h – 4º ano
16h – 5º ano
José de Alessandro
9h – Educação Infantil
11h – 1º ano e 2º ano
13h – 3º ano
14h - 4º ano
15h – 5º ano
CIEP 186
9h – 1 ano
11h – 2 anos
13h- 3 anos
15h- 4 anos
17h – 5 anos
CIEP 136
9h – 3 , 4 e 5 anos
10h – 1º e 2º ano
11h – 3º ano e 4º ano

Famílias de alunos da rede 
municipal de Nilópolis recebem 
cesta básica nesta semana

 Foto: Divulgação

Todas as escolas municipais receberão as cestas básicas.

12h – 5º ano
Consuelo Estruc
9h – 2 anos
10h- 3 anos
11h – 4 e 5 anos
13h – 1º ano
15h- 2º ano
Margarida
9h –3, 4 e 5 anos
10h- 1º e 2º ano
12h- 3º e 4º ano
13h – 5º e 6º ano
15h – 7º e 8º ano
16h – 9º ano
Washington Bittencourt
9h – 3 , 4 e 5 anos
11h – 1º ano
12h -2º ano
13h – 3º ano
14h – 4º ano
15h - 5º ano
Dia 26 de abril:
Ribeiro Gonçalves
9h – 6ºano
11h- 7º ano

12h- 8º ano
13h- 9º ano
José de Alessandro
9h – 6º ano
10h – 7º ano
11h – 8º ano
12h – 9º ano , VII FASE E IX 

FASE DIURNA
14h – EJA Noturna.
"Dando sequência aos traba-

lhos que realizamos no com-
bate à pandemia, conseguimos 
juntos à justiça uma autoriza-
ção para doação de cestas bási-
cas às famílias de todos os nos-
sos alunos da rede municipal. 
Juntos, venceremos a covid-19", 
disse o prefeito de Nilópolis, Fa-
rid Abrão.

A secretaria de Educação 
pede a utilização de máscaras 
e orienta que não levem seus fi-
lhos. Para maiores informações, 
fique ligado em nossas redes 
sociais e site.

O deputado Max Lemos esteve 
na última semana acompanhando 
as obras de construção do Hospital 
de Campanha e do Hospital Modu-
lar, em Nova Iguaçu. As unidades 
estão sendo erguidas na área do 
antigo aeroclube, Rua Governador 
Roberto Silveira, centro da cidade, 
para assistir às vítimas da pande-
mia do coronavírus (Covid-19). A 
previsão para concluir a obra do 
Hospital de Campanha é 30 de 
abril. Já o Hospital Modular deve 
ser finalizado em maio. “Fiz uma 
fiscalização obrigatória, minha 
função como parlamentar. Trata-

-se de um investimento de quase 
R$ 200 milhões, custeado pelo Go-
verno do Estado, para atender, não 
só Nova Iguaçu, mas toda a região”, 
disse Max Lemos.

A área do antigo aeroclube, fun-
dado em 1942, pertence ao governo 
federal e está cedida ao Estado do 
Rio de Janeiro. Foram destinados 
R$ 182 milhões ao município para 
a construção dos dois hospitais, 
com capacidade para 500 leitos 
de alta, média e baixa complexida-
de, incluindo mais recursos para o 
Hospital da Posse.”Minha gratidão 
ao governador Wilson Witzel, ao se-

Deputado Max Lemos fiscaliza 
obras dos hospitais de Campanha 
e Modelar em Nova Iguaçu

cretário estadual de Saúde,  Edmar 
Santos e ao Secretário de Obras, 
Bruno Kazuhiro, pela sensibilidade 
de disponibilizar os recursos para 
a construção dessas unidades que 
serão fundamentais não só para 
Nova Iguaçu, mas também para as 
demais cidades da Baixada Flumi-
nense”, Destacou o deputado.

Legado para a saúde após a 
pandemia 

A construção do Hospital de 
Campanha é temporária e após a 
pandemia será desfeita. Max Lemos 
assegurou, entretanto, que o Hospi-
tal Modular poderá ser removido. 
“A expectativa é que a unidade seja 
deslocada para outra região. Mas 
vou lutar para que permaneça em 
Nova Iguaçu, onde a carência de lei-
tos hospitalar é absurda”, afirmou.

Trata-se de um investimento de quase R$ 200 milhões para atender, não só Nova Iguaçu, mas toda a região”, disse Max Lemos

Foto: Divulgação / Polícia Civil

Enquanto essas unidades não 
ficam prontas, os pacientes de 
coronavírus permanecerão nos 
leitos instalados provisoriamente 
em containers instalados no esta-

cionamento do Hospital da Posse, 
que recebeu mais um suporte fi-
nanceiro do Estado de R$ 1 milhão 
para reforçar a estrutura do atendi-
mento do dia a dia. 
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orreu, na 
m a d r u g a -
da desta 
q u i n t a -
-feira, a 
m u l h e r 
que foi ba-
leada com 
o bebê de 
dois me-

ses no colo, no último dia 
12, no Parque das Missões, 
em Duque de Caxias, Bai-
xada Fluminense. Roberta 
Leite Neves, de 41 anos,  es-
tava com o f ilho, quando 
foi atingida, durante um 
tiroteio entre bandidos e 
policiais militares na Li-
nha Vermelha. A mulher 
estava internada no Hos-
pital  Municipal Dr.  Moa-
cyr Rodrigues do Carmo, 
onde foi socorrida.  O bebê 
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M
de dois meses foi atingido 
por estilhaços e segue in-
ternado no CTI do Hospital 
Estadual Adão Pereira Nu-
nes,  em Saracuruna. Seu 
estado é estável.

Segundo a direção do 
Hospital Moacyr do Carmo, 
Roberta foi atingida na re-
gião abdominal e deu entra-
da já em estado grave. Ela foi 
operada e, dia 19, passou por 
uma nova cirurgia. Após o 
procedimento, o quadro clí-
nico de Roberta se agravou 
e ela foi encaminhada para o 
CTI da unidade.

Segundo uma testemu-
nha que foi ouvida pela 59ª 
DP (Duque de Caxias), res-
ponsável pela investigação, 
Roberta estava com a crian-
ça e familiares na porta de 
casa, na comunidade Parque 

das Missões, celebrando a 
Páscoa. Ao ouvirem os tiros, 
houve correria para dentro 
do imóvel, mas a mulher e 
a criança acabaram sendo 
atingidas.

— Eles chegaram atirando 
do nada. Foi tudo muito rá-
pido — disse outra testemu-
nha.

A Polícia Militar afirmou 
que houve uma ação do Ba-

Morre mulher que foi ferida 
junto com bebê durante ação 
da polícia em Caxias

Foto: Cléber Júnior / Agência O Globo

Roberta estava internada no Hospital Municipal Dr. Moacyr do Carmo desde o dia 12

talhão de Choque na Linha 
Vermelha quando, na altu-
ra do Parque das Missões, 
e que criminosos atiraram 
contra os policiais e fugiram 
em seguida. Ainda segundo 
a corporação, no local, foram 
apreendidos um fuzil e uma 
quantidade de drogas.

Um dia após a ação da PM 
no Parque das Missões, a Po-
lícia Civil informou que so-

licitaria a perícia das armas 
dos policiais militares do Ba-
talhão de Choque que parti-
ciparam do confronto com 
criminosos na Linha Verme-
lha. Disse ainda que também 
iria requerer a perícia do fu-
zil apreendido pelos PMs. O 
EXTRA entrou em contato 
com a Polícia Civil para sa-
ber sobre as investigações, 
mas ainda não teve resposta.

U m a  te nt at iv a  d e  a s -
s a l t o  te r m i n o u  e m  p e r s e -
g u i ç ã o  c o m  u m  s u s p e ito 
m o r t o  e  o u t r o  p r e s o,  n o 
F l a m e ngo,  n a  Z o n a  S u l  d o 
R i o,  n a  t a rd e  d e s t a  q u i n -
t a - f e i ra .  D o i s  c r i m i n o s o s 
n u m  c a r r o  te nt a ra m  ro u -
b a r  o u t r o  ve í c u l o  n o  b a i r -
r o  v i z i n h o  d e  B o t a f o go  e 
f o ra m  s u r p r e e n d i d o s  p o r 
p o l i c i a i s  d o  2 º  B P M  e  d o 
B o t a f o go  P r e s e nte .  A  d u -
p l a  f u g i u  e  f o i  p e r s e g u i d a .

U m  c e r c o  f o i  m o n t a d o 
c o m  a u x í l i o  d e  h o m e n s 
d o  L a r a n j e i r a s  P r e s e n t e . 
N a  R u a  I p i r a n g a ,  a  3 0 0 
m e t r o s  d o  P a l á c i o  G u a -
n a b a r a ,  s e d e  d o  g o v e r n o 
d o  R i o ,  P M s  e  c r i m i n o -
s o s  t r o c a r a m  t i r o s .  U m 
d e l e s  n ã o  r e s i s t i u  a o s 
f e r i m e n t o s  e  m o r r e u  n o 
l o c a l .  O  o u t r o  f i c o u  f e r i -
d o  e  f o i  p r e s o .

Pelo menos nove viatu-
ras foram mobilizadas no 
cerco e na perseguição. A 

dupla de assaltantes ain-
da tentou fugir pelo Túnel 
Santa Bárbara, mas encon-
trou um bloqueio no local 
e acabou sendo obrigada 
a circular pelos bairros 
de Laranjeiras e Flamen-
go, quando a perseguição 
acabou. Testemunhas afir-

mam que os dois realiza-
ram outros assaltos na re-
gião pela manhã.

A i n d a  n ã o  h á  i n f o r m a -
ç ã o  s o b re  a  i d e nt i f i c a ç ã o 
d o s  s u s p e ito s .  A  p e r í c i a 
d a  D e l e g a c i a  d e  Ho m i -
c í d i o s  ( D H )  f o i  a c i o n a d a 
p a ra  o  l o c a l .

Homem é preso acusado de 
praticar diversos estupros

Tentativa de assalto termina em perseguição 
com um morto no Flamengo

Um homem foi preso, 
nesta quinta-feira, suspei-
to de ter praticado diversos 
estupros. Policiais da 30ª 
DP (Marechal Hermes) con-
seguiram localizar o crimi-
noso, reconhecido por uma 
vítima, e ele foi preso em 
Jardim América, Zona Norte 
do Rio. Contra ele foi cum-
prido um mandado e prisão 
expedido pela Justiça.

De acordo com a especia-
lizada, ele atuava sempre 

da mesma forma, se apre-
sentando como um policial 
rodoviário federal e prome-
tendo emprego às vítimas. 
Os crimes aconteciam em 
um matagal na região do Jar-
dim América. 

Ainda segundo a Polícia 
Civil,  o homem já possuía 
passagens pela polícia, sen-
do nove por estupro. Ele es-
teve preso de 1987 a 2015, 
e quando foi solto, voltou a 
praticar os crimes.

Foto: Fabio Rossi / Agência O Globo

Tentativa de assalto termina em morte no Flamengo 

Homem é preso acusado de estupro

Foto: Divulgação / Polícia Civil
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esde que a re-
c o m e n d a ç ã o 
do isolamento 
social passou a 
ser uma medida 
de combate ao 
COVID-19, a vida 
dos brasileiros 

mudou e para muitos a situ-
ação ficou ainda mais difícil. 
Pensando em ajudar aqueles 
que fazem um trabalho es-
sencial para o ecossistema, os 
catadores de materiais reciclá-
veis, Guaraná Antarctica criou 
o Leilão Coisa Nossa, que irá 
leiloar diversos  artigos pessoais 
de grandes personalidades. O 
lançamento do leilão será rea-
lizado neste sábado, às 14h, no 
canal de Guaraná no Youtube, 
o Coisa Nossa, e pelo site http://
guarana.com.br/leilao onde 
será possível fazer os lances. 
Todo o valor arrecadado será 
doado ao financiamento cole-
tivo Renda Mínima Pros Cata-
dores, iniciativa da ONG Pimp 

My Carroça para angariar fun-
dos para os catadores avulsos 
do Cataki, app criado pela ONG 
para conectar geradores de re-
síduo e os trabalhadores que 
tiram seu sustento a partir da 
reciclagem. O Pimp My Carro-
ça é um movimento criado em 
2012 pelo artivista Mundano.

 O  leilão  conta com mais 
de 30 convidados que irão 
interagir online durante o 
lançamento,  entre eles estão 
o jogador Gabriel Jesus que 
doou uma camisa autografa-
da, e também a sua participa-
ção em partida de CS (Coun-
ter-Strike), o surfista Gabriel 
Medina cedeu  uma prancha 
de surf e, a Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF) tam-
bém doou itens para o leilão: 
duas camisas da Seleção Bra-
sileira de Futebol Masculino 
autografadas e uma camisa 
histórica que os jogadores co-
memoraram a conquista da 
Copa América em 2019.  

dianapiresassessoria@gmail.com

Guaraná Antarctica faz 
leilão com itens de famosos 
para ajudar catadores
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Em meio a Pandemia que 
estamos vivendo, por conta da 
Covid-19, as Escolas de Samba 
da Intendente Magalhães, filia-
das à Liesb,  estão realizando 
mutirões e ações sociais para 
ajudar quem mais precisa. Com 
o fechamento de comércios, 

grande parte da população está 
em casa sem saber como será o 
dia de amanhã, por isso a união 
e solidariedade neste momen-
to é o que mais importa.

Agremiações como Arranco, 
Difícil é o Nome, Jacarezinho e 
Guerreiros Tricolores, Mangui-

Escolas de Samba filiadas à Liesb realizam 
ações sociais por conta da pandemia

nhos e Vila Kennedy iniciaram 
campanhas de arrecadações de 
alimentos para construção de 
cestas básicas, podendo assim 
distribuir em suas comunida-
des. Já a Unidos da Vila Santa 
Tereza está preparando quenti-
nhas e distribuindo para mora-

dores de rua. A comida é feita na 
quadra, com ajuda de segmen-
tos e amigos.

"O momento é de solidarie-
dade e o mais precioso nisso é 
que as escolas da Intendente 
são consideradas, por muitos, 
como "pequenas". Podemos ver 
que quanto menos estruturas, 
verbas e ajudas as escolas pos-
suem, mais aumenta a vontade 

de ajudar o próximo, os seus 
componentes que estão o ano 
todo ali ajudando. Isso é grati-
ficante" revelou o presidente 
Clayton Ferreira.

Para ajudar as agremiações, 
bastam entrar em contato pelas 
redes sociais das escolas ou pela 
Liesb. Toda ajuda é bem vinda 
nesse momento de solidarieda-
de ao próximo. 

Culturando 
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água não 
para de su-
bir. E o Fla-
mengo não 
vai esperar 
chegar no 
p e s c o ç o 
para se mo-
vimentar.

C a d a 
vez mais 

preocupados com os efeitos 
econômicos da pandemia 
do coronavírus, os dirigen-
tes avançaram na decisão de 
fazer cortes na folha salarial 
para que se proteger do im-
pacto no caixa rubro-negro. 
E a solução mais madura 
nas reuniões por videocon-
ferência é de redução de 
25% dos salários acima de 
R$ 4 mil e, em um segun-
do momento, fazer valer a 
Medida Provisória 936 para 
quem recebe próximo de 
um salário mínimo.

Um dos pontos em dis-
cussão é se a medida já 
afetará a folha de abril, que 
será paga até o quinto dia 
útil de maio, ou se ficará 
para a seguinte. O clube 
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A
busca alternativas para pos-
tergar este impacto.

O Flamengo não se manifes-
ta oficialmente sobre o tema.

A decisão é similar a que foi 
tomada pelo Atlético-MG ain-
da no início da quarentena. No 
Galo, afetou quem recebe aci-
ma de R$ 5 mil. Mas vai na con-
tramão do cenário europeu e 
até mesmo de brasileiros, como 
o Fortaleza, quando jogadores e 
dirigentes abriram mão do pa-
gamento para que funcionários 
não fossem impactados.

No Barcelona, por exemplo, 
o corte foi de 70% e partiu dos 
jogadores para que quem rece-
be menos não sofrer redução 
neste período de dificuldade. 
Outros clubes do Velho Conti-
nente vieram no embalo, como 
Roma e Juventus.

O tema tem sido debatido 
com maior frequência entre 
vice-presidentes e diretores. 
Alguns gerentes, inclusive, já 
foram avisados de que o mar-
telo está prestes a ser batido 
para que preparem anúncios 
menos traumáticos aos seus 
comandados. O quadro de 
funcionários CLT, que tem as 

férias encerradas nesta sexta-
-feira, seguirá em casa.

A previsão é de que seja emi-
tido um comunicado confir-
mando que ninguém precisará 
se apresentar para trabalhar na 
sede social da Gávea na próxi-
ma segunda-feira, dia 27. O pla-
no de momento é de que quem 
tenha o salário cortado em 25% 
passe a trabalhar em sistema 
de home office com carga ho-
rária reduzida. A readequação 
permanecerá por período inde-
terminado mesmo após a volta 
normal das atividades.

Há ainda o grupo dos que se-
riam beneficiado pela MP-936 e 
fiquem em casa à espera do fim 
da quarentena para retomada 
normal das atividades. A MP indi-

Flamengo debate redução de 25% 
dos salários e projeta comunicado 
aos funcionários ao fim das férias

Sede da Gávea segue fechada. Férias dos funcionários terminam nesta sexta-feira 

ca redução de jornada e corte dos 
salários por até três meses, com 
o governo federal arcando com o 
complemento proporcional com 
base no seguro desemprego.

Nas reuniões, foi avaliada 
a possibilidade de reembolso 
futuro do valor cortado de fun-
cionários e jogadores que rece-
bam acima de R$ 4 mil. A inde-
finição dos rumos econômicos 
mundiais e, principalmente, do 
calendário do futebol brasileiro 
e sul-americano, por sua vez, 
impediram uma tomada de de-
cisão imediata.

O Flamengo entende que por 
mais que se estruture com proto-
colos de prevenção ao contágio 
da Covid-19, ele está nas mãos 
das autoridades seja municipal, 

estadual ou federal. Se órgãos 
competentes vetarem atividades 
físicas com aglomerações, não há 
o que fazer, e o impacto atinge 
brutalmente a receita.

Além de já ter perdido um 
patrocinador (o Azeita Royal) 
e de não ter recebido a parcela 
semestral do fornecedor (Adi-
das), o Rubro-Negro teme por 
redução das cotas de TV caso 
o calendário seja alterado e da 
perda de receita com bilhete-
rias, que superou a casa dos R$ 
100 milhões em 2019.

Com um grande ponto de 
interrogação no futuro do fute-
bol, o Flamengo optou por se 
movimentar por opção própria 
antes que seja obrigatório to-
mar medidas mais drásticas.

Foto: Gilvan de Souza / Flamengo


